
પ્રકરણ-૧૧
(નિયમ સંગ્રહ-૧૦)

નિનિયમોમાં જોગિાઈ કયાયા મ મજબ મહહેિતાણાિની પધધ્ધનત સહહત દરહેક અનધ્ધકારારી અિઅ કમયામચારારીિઅ મળતમં
માનસક મહહેિતાણમંિનીમચઅિા િમ નિામાં માહહતની આપો.

અ.િં. િામ હોદો માનસક
મહહેિતાણમં

નિનિયમમાં જણાવયા મમજબ મહહેિતાણમં િકારી
કરિાિની કાયયાપધધ્ધનત

1. શ્રી એન.એ.નનનામા, (IAS) ઇ.ચાનનયામક --- આર.ઓ.પ્રી.-૨૦૦૬  મજુબ પગાર બેઝ્રીક તથા
નનયમ અનસુાર ન્રીચેના દરે એચ.આર.એ,
સ્રી.એલ.એ,  મેડીકકલ,  ટાનસપ્સપોોરપોર્ટ એલાઉનસ ઉમેરક
મહનેતાણ ુનકકક કરવામાં આવે છે.
સનીએલએ:-
અ
નું

ન ું

પે બેન ડી ગેડી પે
વગપોર્ટ-‘Y‘નાશહરે્સપો 
ર.

૧
ર!.૫૨૦૦- 
૨૦,૨૦૦

૧૮૦૦ થ્રી
ન્રીચે ર!.૯૫/-

૨
ર!.૫૨૦૦- 
૨૦,૨૦૦

૧૮૦૦ થ્રી
ઉપર

૨૪૦૦ થ્રી
ન્રીચે ર!. ૧૫૦/-

૩
ર!.૫૨૦૦- 
૨૦,૨૦૦

૨૪૦૦ કે
તેથ્રી ઉપર ર!. ૨૪૦/-

એમચ  .  આર  .  એ  -મનળ પગારિા ૨૦ ટકા
મઅડારીકલ:- ૩૦૦ ર!.

ટાનસપોટયાએલાઉનસ:-
અ.નં
નં .

ગેડી પે વગપોર્ટ-એના
શહરે્સપો ર!.

૧ ર!. ૪૨૦૦,૪૬૦૦,૪૮૦૦ ર!.૪૦૦/-

૨ ર!. ૫૪૦૦ થ્રી વધુ ર!. ૮૦૦/-

૩

ગેડી પે ર!. ૪૨૦૦ થ્રી
ઓછ્સપો   પે બેન ડી

ર!.૭૪૪૦ થ્રી ઓછ્સપો ર!.૧૦૦/-
  ૪. રા.૨૫૦૦૦/- ફકકસ કાયદા સહાલકારન્રી જગયા. 

2. શ્રીમત્રી એન.બ્રી.શ્રીમાળક સંયકુત નનયામક ----

3. શ્રી આર.બ્રી ખેર નાયબ નનયામક ૮૨૮૭૦

4. શ્રી આર.બ્રી.વસાવા નાયબ નનયામક ૭૬૪૦૧

5. જગયા ખાલ્રી નાયબ નનયામક

6. શ્રી એમ.આર.ચહહાણ હહસાબ્રી અનિકારક ૭૩૮૬૧

7. શ્રીમત્રીએ.એસ.પોેરલ પ્રી.પ્રી.એસ. ૯૨૦૧૫

8.         જગયા ખાલ્રી   સ.ક.અનધ્ધ. --- 

9. શ્રી એસ.જ.ચાવડીા સ.ક.અનધ્ધ. ૫૩૮૭૩

10. જગયા ખાલ્રી   આંકડીા અનિકારક --

11. શ્રી પ્રી.કે.સલ્રીયા સંશ્સપોિન અનિકારક ૫૭૩૦૧

12. શ્રી ય.ુએન.બાર્સપોોર કાયદા સલાહકાર ૪૦૦૦૦ ફકકસ

13. શ્રી જ.ોરક.પરકખ મદદ.સ.ક.અનિ. ૭૪૧૧૪

14. શ્રી કે.આર.સતુરકયા મદદ.સ.ક.અનિ. ૭૪૨૧૪

15. શ્રી કે.આર.પોેરલ મ.સ.ક.અ.શ્રી ૩૮૦૯૦(ફકકસ)

16. શ્રી એસ.એન.દેસાણ્રી ઇ.ચાર
મદદ.સ.ક.અનિ.

-----

17. શ્રી ડીક.ડીક.નાયક નાયબ મામલતદાર ૭૮૮૨૬

18. શ્રી એલ.પ્રી.પોરણ્રી મદદ.સ.ક.અનિ. ૭૨૩૪૬
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19. શ્રી જ.પ્રી.પરુાણ્રી મદદ.સ.ક.અનિ. ૭૮૮૨૬

20. શ્રીમત્રી ય.ુઆઇ.દેસાઇ મદદ.સ.ક.અનિ. ૩૮૦૯૦ ફકકસ
21. શ્રી ડીક.એલ.રાઠો્સપોડી મદદ.સ.ક.અનિ. ૩૮૦૯૦ ફકકસ

22. શ્રી એ.વ્રી.ચાવડીા મદદ.સ.ક.અનિ. ૩૮૦૯૦ ફકકસ
23. શ્રી જ.બ્રી.પરમાર સંશ્સપોિન મદદ. ૫૦૮૩૧
24. જગયા ખાલ્રી સંશ્સપોિન મદદ. --

25. શ્રી આર.આઇ.પોેરલ સ.ક.નન ૪૬૮૨૭વ 4    
26. જગયા ખાલ્રી સ.ક.નન --

27.       જગયા ખાલ્રી સ.ક.નન --

28.       જગયા ખાલ્રી સ.ક.નન --

29. શ્રી ડીક.એલ.મકવાણા સ.ક.નન. ૪૯૪૨૭
30. શ્રી એમ.આર.પરમાર સ.ક.નન. ૪૫૩૩૨
31. શ્રી બ્રી.વ્રી.ચાવડીા સ.ક.નન ૪૫૩૩૨

32.  શ્રી કે.સ્રી.પોેરલ સ.ક.નન ૪૮૧૯૮
33.  જગયા ખાલ્રી સ.ક.નન ---

34. શ્રી આર.આર.નસધિવ સ.ક.નન ૪૫૩૩૨
35. કુ. ડીક.બ્રી.ચહહાણ સ.ક.નન ૪૫૩૩૨
36. શ્રીમત્રીઆર.આર.માલ્રીવાડી સ.ક.નન ૪૮૧૯૬
37. જગયા ખાલ્રી સ.ક.નન
38. જગયા ખાલ્રી સ.ક.નન --

39. કુ.ચચતા વ્રી. પોરણ્રી સ.ક.નન ૪૮૧૧૪
40. કુ.પ્રી.જ.ઠોાક્સપોર સ.ક.નન. ૩૧૩૪૦ ફકકસ
41. શ્રી એમ.એચ.શાહ સ્રી.કલાકપોર્ટ. ૮૩૮૨૮

42. જગયા ખાલ્રી સ્રી.કલાકપોર્ટ ૩૮૭૨૭
43. શ્રી એન.એ.ચડુીાસમા સ્રી.કલાકપોર્ટ ૩૭૦૨૫
44. શ્રી એ.પ્રી.પરમાર સ્રી. કલાકપોર્ટ ૩૭૦૫૭
45.      જગયા ખાલ્રી   સ્રી.કલાકપોર્ટ ---- 

શ્રી જ.એમ.નનમાવત સ્રી.કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
46. કુ.આષા.આર.સમુેરા સ્રી.કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
47. શ્રી પ્રી.વ્રી.દેસાઇ કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ફકકસ 
48. જગયા ખાલ્રી કલાકપોર્ટ ૩૬૨૨૦
49. શ્રી એમ.એ.પરમાર કલાકપોર્ટ ૪૦૧૨૧
50. શ્રી ડીક.કે.શ્રીમાળક કલાકપોર્ટ ૨૫૩૩૭
51. શ્રી કે.વ્રી.બામણ્રીયા કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
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52. શ્રીમત્રી એ.બ્રી.પોેરલ કલાકપોર્ટ ૨૩૯૩૩
53. કુ. નનનિ પ્રી. વ્યાસ કલાકપોર્ટ ૨૬૨૨૯
54. શ્રીમત્રી એ.ોરક.રાઠો્સપોડી કલાકપોર્ટ ૨૫૪૭૯
55. કુ. એમ.ડીક.પરમાર કલાકપોર્ટ ૨૩૯૩૩
56. શ્રી જ.એમ.મકવાણા કલાકપોર્ટ ૨૫૪૭૯
57. કુ. આર.સ્રી.યાવા કલાકપોર્ટ ૨૫૪૭૯
58. કુ. આર.એસ.ચહિરક કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
59. કુ. જ.એમ.પરમાર કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
60. કુ. એમ.એન.મ્સપોડીકયા કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
61. શ્રીમત્રી એમ.પ્રી.મકવાણા કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ

62. શ્રી કે.એસ.નાણાંવોરક કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
63. કુ.

 એસ.એસ.વડીસમ્રીયા
કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ

64. કુ. વ્રી.આર.રપાલા કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
65. કુ. એન.એમ.પરમાર કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
66. કુ. શ્રીપાલ્રી પ્રી.રાઠો્સપોડી કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
67. શ્રીમત્રી પ્રી.જ.રાઠો્સપોડી કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
68. કુ. ઉમ્મીલા બ્રી.પારગ્રી કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
69. શ્રી એ.એ.પરમાર કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
70. કુ. નતનથ એસ.રનત્સપોતર કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
71. શ્રી પ્રી.પ્રી.પોેરલ કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ

72. શ્રીમત્રી શ્રીતલ વ્રી.પોેરલ કલાકપોર્ટ ૧૯૯૫૦ ફકકસ
73. જગયા ખાલ્રી આંકડીા મદદ. --

74. જગયા ખાલ્રી આંકડીા મદદ. --

75. જગયા ખાલ્રી આંકડીા મદદ. --

76. જગયા ખાલ્રી આંકડીા મદદ. --

77. જગયા ખાલ્રી આંકડીા મદદ. --

78. જગયા ખાલ્રી આંકડીા મદદ. --

79.  જગયા ખાલ્રી ડાઇવર ---- 
80. જગયા ખાલ્રી પોરાવાળા ૪૧૦૩૪
81. શ્રી એ.જ.સાંકરેચ્રી પોરાવાળા ૪૩૬૭૪

82. શ્રી એન.એસ.વાિેલા પોરાવાળા ૪૧૧૩૦
83.  જગયા ખાલ્રી પોરાવાળા ---

84. જગયા ખાલ્રી પોરાવાળા ---
85. શ્રી આર.એમ.બારકયા પોરાવાળા ૩૮૭૯૦
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86. શ્રી એમ.એસ.સ્સપોલંકક પોરાવાળા ૩૭૨૧૪
87. શ્રી જ. સ્રી. વાઘેલા પોરાવાળા ૩૮૭૫૦
88. શ્રી વ્રી.ોરક.ખાંોર પોરાવાળા ૨૬૨૪૯
89. જગયા ખાલ્રી પોરાવાળા ------
90. જગયા ખાલ્રી પોરાવાળા ----
91. જગયા ખાલ્રી ચ્સપોકકદાર ૩૭૩૨૦

92. કુ.આર.જજ.ગાનમત મ.સ.ક.અ.શ્રી ૫૫૬૮૦
93. શ્રી બ્રી.એસ.પોેરલ સ.ક.નન ૩૧૩૪૦(ફકકસ)
94.
અહે

શ્રી આર.જ.પરમાર સ.ક.નન ૩૧૩૪૦ફકકસ

95. શ્રી પ્રી.એસ.પોેરલ સ.ક.નન ૩૧૩૪૦ફકકસ 
96. શ્રી સ્રી.પ્રી.પોેરલ સ.ક.નન ૩૧૩૪૦ફકકસ 
97.
શ્રી
98.
શ્રી
99.
શ્રી
100.

હહસાબ્રીઅનિકારક
અનસુચુચતજાનતકલયાણ

ગજુરાતરાજય, ગાંિ્રીનગર


