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PART IV-A
Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Central Acts

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Sachivalaya, Gandhinagar, 30th May,2022.
GUJARAT MINISTER'S SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1960.
No. GS/2022/05/MTR-2022(1) CU:- In exercise of the powers conferred by section 14 of the Gujarat Minister's Salaries
and Allowances Act, 1960 (Gujarat Act No. VI of 1960), the Government of Gujarat hereby makes the following rules
further to amend the Gujarat Minister's Traveling Allowances Rules, 1983 namely:
[1] (1) These rules may be called the Gujarat Minister's Traveling Allowances (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force on 22 nd March, 2022.
[2] In the Gujarat Minister's Traveling Allowances Rules, 1983 for the first proviso under sub-rules (5) of rule 3, the
following proviso shall be substituted, namely:
"Provided that where a Minister undertakes journey:
1. By a motor car provided by the State Government, he shall be entitled to mileage:
No.
1
2
3

Type of Vehicles
Car is operated by Petrol
Car is operated by Diesel
Car is operated by C.N.G.

Mileage Rate
Rs. 9.00 per K.M.
Rs. 8.00 per K.M.
Rs. 5.00 per K.M.

2. By his own motor car or by hired or borrowed motor car, he shall be entitled to mileage:
No.
1
2
3
[3]

Type of Vehicles
Car is operated by Petrol
Car is operated by Diesel
Car is operated by C.N.G.

Mileage Rate
Rs. 11.00 per K.M.
Rs. 10.00 per K.M.
Rs. 06.00 per K.M.

Since this notification is effective from the 22nd of March, 2022, the Minister shall be eligible to the amount of
arrears for the bills already preferred by them with old rates.
By order and in the name of the Governor of Gujarat,
MANISH C. SHAH,
Deputy Secretary to Government.
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સામાન્ય વહીવટ વવભાગ
જાહેરનામું
સચિવાલય, ગાાંધીનગ૨, ૩૦મી મે, ૨૦૨૨
ગજરાતના મુંત્રીશ્રીઓના પગાર અને ભથ્થા અવિવનયમ, ૧૯૬૦.
ક્રમાુંકઃ ગસ/૨૦૨૨/૦૫ /એમટીઆર-૨૦૨૨(૧)કેયઃ ગુજરાતના માંત્રીશ્રીઓના પગાર અને ભથ્ાાં અચધચનયમ, ૧૯૬૦ (સને ૧૯૬૦ના ગુજરાતના
૬ઠ્ઠા)ની કલમ-૧૪્ી મળેલ સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર આ્ી માંત્રી મુસાફરી ભથ્ા ચનયમો, ૧૯૮૩ વધુ સુધારવા નીિેના ચનયમો કરે છેેઃ૧.

(૧) આ ચનયમો ગુજરાત માંત્રી મુસાફરી ભથ્ા(સુધારા) ચનયમો,૨૦૨૨ કહેવાશે.
(૨) તે, સન

૨.

૨૦૨૨ની માિચ મચહનાની ૨૨મી તારીખે અમલમાાં આવયાાં છે એમ ગણાશે.

ગુજરાત માંત્રી મુસાફરી ભથ્ા ચનયમો, ૧૯૮૩માાં ચનયમ-૩ના પેટા-ચનયમ(૫)ના પ્ર્મ પરંતુકને બદલે નીિેનો મજકૂર મૂકવો.
કોઈ માંત્રી(૧)

રાજ્ય સરકારે પુરી પાડેલી મોટરકાર દ્વારા પ્રવાસ કરે ત્યારે તેઓ નીિેના દરે માઈલેજ ભથ્ુાં મેળવવા હક્કદાર રહેશ.ે
ક્રમ
વાહનનો પ્રકાર
૧ પેટ્રોલ સાંિાચલત વાહન
૨ ડીઝલ સાંિાચલત વાહન
૩ સી.એન.જી. સાંિાચલત વાહન

(૨)

માઈલેજ ભથ્થાનો દર
` ૯.૦૦ પ્રચત કક.મી.
` ૮.૦૦ પ્રચત કક.મી.
` ૫.૦૦ પ્રચત કક.મી.

પોતાની/ ભાડાની કે ઉછીની મોટરકાર દ્વારા પ્રવાસ કરે ત્યારે ફરજ પરની મુસાફરી દરચમયાન તેઓ નીિેના દરે માઈલેજ ભથ્ુાં
મેળવવા હક્કદાર રહેશે.
ક્રમ
વાહનનો પ્રકાર
માઈલેજ ભથ્થાનો દર
૧ પેટ્રોલ સાંિાચલત વાહન
` ૧૧.૦૦ પ્રચત કક.મી.
૨ ડીઝલ સાંિાચલત વાહન
` ૧૦.૦૦ પ્રચત કક.મી.
૩ સી.એન.જી. સાંિાચલત વાહન ` ૦૬.૦૦ પ્રચત કક.મી.

૩.

આ જાહેરનામુાં તા. ૨૨-૦૩-૨૦૨૨્ી અમલમાાં આવતુાં હોઈ જૂના દરે આકારાયેલ બીલોના તફાવતની રકમ મેળવવા માંત્રી હક્કદાર રહેશે.
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમ્ી અને તેમના નામે,
મનીષ સી. શાહ,
સરકારના નાયબ સચિવ.
---------------
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