
 

 

પ્રકરણ - ૧૧ 

 

 

 

 

 

 
 

વિવિયમોમ ાં જોગિ ઈ કય ા  

મજુબ મહેિત ણ િી ૫ઘ્ધવત સવહત  

દરકે અવધક રી અિ ેકમાચ રીિે મળતુાં  

મ વસક મહેિત ણુાં 



પ્રકરણ -૧૧ (વિયમસાંગ્રહ -૧૦) 

વિવિયમોમ ાં જોગિ ઈ  કય ા મુજબ  મહેિત ણ િી ૫ઘ્ધવત દરકે અવધક રી અિે કમાચ રીિ ે

મળતુાં મ વસક મહેિત ણુાં 

વિવિયમોમ ાં જોગિ ઈ કય ા મુજબ આ ખ ત િી િડી કચેરી ખ તેિ  અવધક રી / 

કમાચ રીઓિે મળત  મ વસક મહેિત ણ િી વિગત િીચે મુજબ છે. 
       ત . ૧/૫/૨૦૨૧ િી વથિતીએ 

 

ક્રમ િ મ હોદો  મ વસક 

મહેિત ણુાં  

િળતર/ 

િળતર 

ભથથિુાં  

વિવિયમોમ ાં જણ વ્થય  

મુજબ મહેિત ણુાં 

િકકી કરિ િી 

ક યાપધ્થધવત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ શ્રી એિ.એ.વિિ મ  નિયામકશ્રી ૧૫૨૯૪૩/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧ શ્રી.એચ.એમ.વાઘાણી સંયુકત નિયામકશ્રી  ૧૧૨૪૩૭/- ૨૪૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨ શ્રી પી. પી. વૈધ િાયબ નિયામકશ્રી  ૭૫૯૬૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩ શ્રી એલ.સી. ગામીત નિસાબી અનધકારી ૧૧૭૯૫૮/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪ શ્રીમતી એમ.એસ.લાનિયા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૯૩૬૬૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૫ શ્રી પી. વી.ગોનિલ સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૬૩૯૮૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૬ શ્રી એ. એમ. પટેલ સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૯૪૭૬૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૭ શ્રી.ડી.એ.પીપરીયા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૫૭૩૦૧/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૮ શ્રી પી,એસ.કોષ્ટી સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૯૧૨૮૯/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૯ શ્રી ડી. એસ. પ્રજાપનત ગુજરાતી સ્ટેિો ગે્રડ-૧ ૧૦૭૬૯૧/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૦ શ્રી પી. એસ. રાવલ કાયદા સલાિકાર ૪૦,૦૦૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૧ શ્રી એમ.બી.વાંળદ સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૧૭૧૫૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૨ શ્રીમતી પી. એ. મકવાણા  અંગત મદદિીશ વગગ-૩ ૮૩૬૩૬/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૩ શ્રી વી. સી. પટેલ  મદદ.સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૭૮૯૪૯/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૪ શ્રી જી. વી. દરજી મદદ.સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૮૧૨૮૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૫ શ્રી સી.બી. દરજી  મદદ.સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૮૩૬૯૨/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૬ શ્રી જ.ેપી.પટેલ મદદ.સમાજ કલ્યાણ અનધકારી ૩૮૦૯૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૭ શ્રી એમ.એસ.એ ઘાંચી સંશોધિ મદદિીશ ૫૫૦૯૪/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૮ શ્રી એચ.જ.ેરાવલ સીિીયર ઓડીટર ૬૪૦૫૨/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૧૯ શ્રી જી. આર. રાણા  ડેપ્યુટી ઓડીટર  ૫૭૩૨૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૦ શ્રી પી. બી સંગાડા સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક  ૫૦૯૭૫/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૧ શ્રી પી. બી.ગરાનસયા સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૩૧,૩૪૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૨ શ્રીમતી ડી પી. પટેલ સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૪૬૭૪૫/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૩ શ્રી ડી.બી.અમીિ સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૪૬૮૨૭/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૪ શ્રી જી.એસ.દરજી સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૩૧૩૪૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૫ શ્રીમતી સી. ડી. વધગિ  આંકડા મદદિીશ ૩૯૮૩૩/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 



ક્રમ િ મ હોદો  મ વસક 

મહેિત ણુાં  

િળતર/ 

િળતર 

ભથથિુાં  

વિવિયમોમ ાં જણ વ્થય  

મુજબ મહેિત ણુાં 

િકકી કરિ િી 

ક યાપધ્થધવત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૨૬ શ્રી બી.ડી.ચરપોટ સબ ઓડીટર ૧૯૯૫૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૭ જુિી સી મેવાડા સીિીયર કલાકગ  ૧૯૯૫૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૮ શ્રી જ.ે એ. પટેલ   સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૪૫૪૫૮/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૨૯ શ્રી એસ. એસ પાંગે સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ૪૨૭૫૮/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૦ કુ. જ.ે એિ. પટેલ સીિીયર કલાકગ   ૧૯,૯૫૦/- ૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૧ શ્રી એસ.જ.ેરાણા  સીિીયર કલાકગ   ૧૯,૯૫૦/- ૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૨ કુ. એમ. એિ. રાઠોડ સીિીયર કલાકગ   ૧૯,૯૫૦/- ૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૩ શ્રી એમ. બી. કડવાતર સીિીયર કલાકગ  ૪૪૬૩૦/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૪ શ્રી સી.એમ.ચૌધરી જુનિયર કલાકગ   ૧૯૯૫૦/- ૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૫ શ્રી જ.ે બી. પટેલ  જુનિયર કલાકગ   ૨૫૪૭૯/- ૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૬ શ્રી એિ. ટી. ચાવડા  જુનિયર કલાકગ   ૨૬૯૭૯/- ૧૫૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૭ શ્રી કે. બી. દેસાઇ જુનિયર કલાકગ   ૨૫૩૩૭/- ૧૫૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૮ કુ. ટી. વી. રબારી જુનિયર કલાકગ   ૨૬૧૮૧/- ૧૫૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૩૯ શ્રી આર.એસ. પરમાર જુનિયર કલાકગ   ૨૩૯૩૩/- ૧૫૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૦ કુ. કે.ડી.દેસાઈ જુનિયર કલાકગ   ૧૯,૯૫૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૧ કુ. પી.પી.ચાવડા જુનિયર કલાકગ   ૧૯,૯૫૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૨ શ્રી જ.ે ડી. િાંટ જુનિયર કલાકગ   ૨૩૯૩૩/- ૧૫૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૩ શ્રી એિ.જ.ેપ્રજાપનત જુનિયર કલાકગ   ૧૯,૯૫૦/- ૦ જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૪ શ્રી જ.ે કે. ઠાકોર ડર ાયવર ૪૭૭૫૦/- ૨૪૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૫ શ્રી જી.બી. દેસાઇ પટાવાળા  ૪૩૨૪૮/- ૧૫૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

૪૬ શ્રી વી.એ. નબિોલા  પટાવાળા  ૪૧૩૩૫/- ૧૫૦/- જી.સી. એસ.આર મુજબ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


