ப ோக்குவரத்து மற்றும்
ப ொதுவொக
மத்திய

யணப்

டி

ற்றிய சிறு விளக்கம்..!

ொர்ப் தற்கு TRANSPORT மற்றும் TRAVELLING ALLOWANCE என் தன் அர்த்தம் ஒரே மொதிரியொக பதரியும். ஆனொல்

அேசு

ஊழியர்களை

ப ொறுத்தமட்டில்

இேண்டும்

பவவ்ரவறு

அர்த்தம்

பகொண்டளவ.

இளத

ற்றி

எழுதரவண்டும் என்ற எண்ணம் உருவொனதற்கு கொேணம், சமீ த்தில் DOPT மற்றும் FINANCE MINISTRY பவைியிட்ட
TRAVELLING ALLOWANCE பதொடர் ொன ஆளணகரை.
மத்திய அேசு ஊழியர்கள் அலுவலகத்திற்கு வந்து பசல்லும் ர ொக்குவேத்து பசலவிளன கருத்தில் பகொண்டு
வழங்கப் டுவரத TRANSPORT ALLOWANCE ஆகும். இது அவேவர் ப ரும் அடிப் ளட சம் ைத்ளத அைவு ரகொலொக பகொண்டு
ரூ 400 முதல் 3200 வளே மொதந்ரதொறும் வழங்கப் டுகிறது. அலுவலகம் அளமந்துள்ை நகேத்தின் மக்கள் பதொளக
அடிப் ளடயில்

இந்த

ர ொக்குவேத்து

டி

ரவறு டும்.

ஊனமுற்ரறொருக்கு

இந்த

டியொனது

இேட்டிப் ொக

வழங்கப் டுவது குறிப் ிடத்தக்கது.
DOPT கடந்த வொேம், அலுவலக ரவளல நிமித்தமொக விமொன

யணம் ரமற்பகொள்ளும் உயர் அதிகொரிகள், தொங்கள்

பசலவு பசய்தளத திரும் ப ற ரகொரும் ர ொது, ‘ர ொர்டிங்

ொஸ்’ சமர் ிக்க அவசியம் இல்ளல, ரதளவ ட்டொல்

சமர் ிக்கலொம் என ஆளண

ிறப் ித்தது. அதற்கு மறு நொரை FINANCE MINISTRY, ‘ர ொர்டிங்

ொஸ்’ சமர் ிப் து கட்டொயம்

என பதரிவித்து ஆளண பவைியிட்டது அளனவரும் அறிந்தரத.
அலுவலக ரவளல நிமித்தமொக பவைியில் பசல்லும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப் டும் ர ொக்குவேத்து
TRAVELLING ALLOWANCE. இதற்கு

டி தொன்

ல விதிமுளறகள், கட்டுப் ொடுகள் உள்ைன. அவ்வப்ர ொது DOPT மற்றும் FINANCE MINISTRY,

TRAVELLING ALLOWANCE பதொடர் ொன திருத்த ஆளணகளை பவைியிட்டு வருகின்றன.
ஒவ்பவொரு ஊழியருக்கும் அவர் வகிக்கும்
ர ொக்குவேத்து விதிமுளறகள் வகுக்கப்
மற்றும்

யண வகுப் ின்

டி தொன்

தவி மற்றும் அடிப் ளட சம் ைம் இேண்ளடயும் கருத்தில் பகொண்டு,

ட்டுள்ைது.

ஸ், ேயில்,கப் ல், விமொனம் ஆகியவற்றில் உள்ை உரிளம

யணம் ரமற்பகொள்ை ரவண்டும். உரிளமக்கு உண்டொன பசலவின பதொளக

மட்டுரம திரும் ப ற முடியும்.
ஊழியரின்

யணம்

பசலவினங்களுக்கொக

நொட்கணக்கில்

பசல்லும்

வழங்கப் டுவது

தொன்

பசலவினங்களுக்கொக வழங்கப் டும் இந்த

ர ொது,
DAILY

ர ொக்குவேத்து

ALLOWANCE.

டியிலும், ஊழியரின்

பசலவினத்ளத

சொப் ொடு,

தங்குதல்

தவிர்த்து

மற்ற

ர ொன்ற

இதே

தவி மற்றும் அடிப் ளட சம் ைம் இேண்ளடயும்

கருத்தில் பகொள்ைப் டுகிறது. இளதத்தொன் TA/DA என்கிறொர்கள்.
இந்த TA/DA Claim-ன் ர ொது பசலவு பசய்ததற்கொன ேசீதுகளை சமர் ிக்க ரவண்டும். அந்தவளகயில், விமொன
யணம்

ரமற்பகொள்ளும்

சமர்ப் ிப் து

பதொடர் ொக

உயர்

அதிகொரிகள்,

விமொன

யணம்

ரமற்பகொண்டதற்கொன

பவைி வந்த ஆளணகள் சற்ரற குழப் த்ளத

‘ர ொர்டிங்

ொஸ்’

ஏற் டுத்தி உள்ைது. இது GROUP ‘C’

ஊழியர்களுக்கு ப ொருந்தக்கூடியது அல்ல.
ஆனொல், சிலர் இளத தவறொக புரிந்து பகொண்டு, LEAVE TRAVEL CONCESSION ர ொது ரமற்பகொள்ளும் விமொன
யணத்திற்கும் இது ப ொருந்துமொ என ரகட்டுள்ைனர்.

