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આ ખુ 

    

     ગજુરાત રાજયે, મે, ૧૯૬૦મા ં મળેલી પર્થમ ગજુરાત િવધાનસભામા ં
ગજુરાતની રાજભાષાનો પર્થમ અિધિનયમ પસાર કય  અને રાજય સરકારના 
વહીવટમા ંગજુરાતી અને દેવનાગરી િલિપ વાળી િહન્ દી એ બે રાજભાષા રહશેે 
એમ ઠરા  યુ.ં રાજયનો વહીવટ સવર્  તરે રાજભાષા ગજુરાતીમા ંચલાવવામા ં
આવશે તેવો િનણર્ય લેવાયો. સામાન્ ય વહીવટ િવભાગ હઠેળ ૧૯૬૦મા ંભાષા 
િનયામકની કચેરીની રચના કરવામા ંઆવી. ૧૯૬પમા ંએને કાયમી  વ પ 
અપાયુ.ં રાજયનો વહીવટ રાજયભરમા ંસવર્  તરે રાજભાષા ગજુરાતીમા ંથાય 
એ મળૂભતૂ ઉ ેશ પાર પાડવા તેમજ રાજયની રાજભાષા નીિતનો અમલ 
કરવા આ કચેરી િવિવધ કે્ષતેર્ સતત કાયર્શીલ રહી છે. એના પિરણામ  વ પે 
હવે રાજભાષા અિધિનયમમા ં માન્ ય રખાયેલા રપ અપવાદો બાદ કરતા ં
રાજયમા ંસમગર્ કામકાજ રાજભાષા ગજુરાતીમા ંચાલે છે. 
 

     ર૦૧૭-૧૮ના વષર્મા ં ભાષા િનયામકની કચેરીએ કરેલી કામગીરીની 
િવગતો આ અહવેાલમા ં આપી છે. અહવેાલના વષર્ દરિમયાન કચેરીની 
બહુિવધ પર્વિૃ ઓ અને કામગીરી િવશે કાયર્યોજના બનાવવામા ંઆવી હતી 
અને તે અનસુાર વષર્ દરિમયાન પર્વિૃ ઓ હાથ ધરાઇ હતી. 
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ષીુહર્ગ ષઽૂષડૂ ઇઽૉષીવ, ળ૨૩૯-ળ૨૩૱ 
 
        ગજૉળૂ  ધીબફી બઝૂફૃઅ ઇઽૉષીવફૃઅ ઈ ૭૯રૃઅ ષહર્ ઝૉ. 
 
ગજૉળૂફૂ મઽૃુષપ ષૅુ ક દધી ભળજોઆ- 
 
 ૩૯૮૨રીઅ ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ ળજફી ધઉ ત્લીળૉ  ઼ુજષીવલ ગક્ષીઑ બથ ઼રગર્ 

ષઽૂષડ ઙૃઞળીદૂરીઅ જીવૉ ઑષૃઅ ુષપીફ઼યીઑ ઢળી લૃઅ, ઑ રદવમફ્ બ્દીફ્ બઽૉવ્ 

ઇુપુફલર ચણલ્. દૉરીઅ લધીધર્ ળૂદૉ ઙૃઞળીદફી વ્ગ્ફૂ ઈગીઅક્ષીફૉ રૄદર્ ષ બ ર ૃઅ 

ઽદૃઅ. કઙ ડ, ૩૯૮૨રીઅ ળીઞલૉ ધીબૉવૂ યીહી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ રીથયૄદ ષઽૂષડૂ 

બિળયીહી ફક્કૂ ગળૉ, ઇફૃ બ ઼ીિઽત્લ દોલીળ ગળૉ, ઘીદીગૂલ લષઽીળ્ રીડૉ  

ુફલર અ઼ગર્ઽ્, બિળબ ્, ફ પ-રૃ઼ ી વઘીથ્ફૉ વઙદૃઅ રીઙર્નસર્ગ ઼ીિઽત્લ ઙૃઞળીદૂરીઅ 

ઈબૉ, ઙૃઞળીદૂ ડીઉુબ ડ્ ઇફૉ  ડૉફ્ગર્ીભળ્ રીડૉ  દીવૂરફૂ લષ ધી ગળૉ, ુમફ-

ઙૃઞળીદૂ ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂકફૉ ઙઞૃળીદૂફૂ દીવૂર ઈબૉ, ળીઞલ ષઽૂષડરીઅ લષુ ધદ 

ળૂદૉ ઙૃઞળીદૂફ્ ઋબલ્ઙ ષપીળષી રીડૉ  ઼ળગીળૂ ગજૉળૂક, ઘીદીઅ, ુષયીઙ્ફૉ ઞ ળૂ 

઼ઽીલ- રીઙર્નસર્ફ ઈબૉ, ઑ રીડૉ  ઼ળગીળૂ દઅ રીઅ ઞૃની ઞૃની ઑગર્રીઅ રૃવીગીદ વઉફૉ 

ુફળૂક્ષથ ગળૂ બ્દીફીઅ ઼ૄજફ્ ઈબૉ, ઑર ઞૃનૂ ઞૃનૂ ઇફૉગ ુષઙદ્ઑ યીહી ુફલીરગ 

ગજૉળૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઙ્ઢષષીરીઅ ઈષૂ. ઈ  ષહ રીઅ યીહી ુફલીરગ ગજૉળૂફૂ ુષુષપ 

ુફલદ ગીરઙૂળૂ ઋ ળ્ ળ ુષગ઼દૂ ળઽૂ ઝૉ.  

 

૩.  યીહીઅદળઆ-  

 ઈ ગજૉળૂરીઅ ઞૉ યીહીઅદળ ગીલર્ ધીલ ઝૉ, દૉ ુમફ-ષોપીુફગ ષ બફીઅ ષઽૂષડૂ 

વઘીથ્ફૃઅ ઽ્લ ઝૉ. સ ઈદધૂ ઼ળગીળૂ ઢળીષ્, બિળબ ્, જાઽૉળફીરીઅ ષઙૉળૉફૃઅ ઙૃઞળીદૂ 

યીહીઅદળ યીહી ુફલીરગ ગજૉળૂ ીળી ધદીઅ ઑગ ઼ીળૂ બિળબીડૂ ળજીદૂ ઙઉ ઝૉ. ષઽૂષડૂ 
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ઇઽૉષીવ્, ઼ળગીળ ુફલૃગદ ઼ુરુદક, બઅજ્ફી ઇઽૉષીવ્, રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક, 

બૃ દગ,બૃુ દગીક જૄઅડથૂફૉ વઙદી ગૉ઼્, અ઼ુક્ષપ્ દ ઇઽૉષીવ, ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ 

રશદી ગૉ઼્, ષૉમ઼ીઉડફૉ વઙદૃઅ યીહીઅદળ, રઽીફૃયીષ્ફી અ઼નૉસીક, રઽીફૃયીષ્ફૂ 

જીષફટળરળ, ુષુષપ િનફફૂ ઋઞષથૂફૉ વીઙદી ળીઉડ-ઇબ, ણીલળૂ દધી ગૉવૉન્ણળફૂ 

ુષઙદ્, રઅ ૂ ૂકફી મીલ્ણૉ ડી, ૉ઼ફ્ડ, ુફલર અ઼ગર્ઽ, ષીુહર્ગ ઇફૉ બઅજષહીર્લ 

લ્ઞફી, ઼ૂ.ઑ.જી.ફી િળબ્ડર્, ફીથીગૂલ ઇઽૉષીવ્, ઇનીવદફૉ વઙદી ગૉ઼્, કિણડ 

બીળીફી ઘવૃી઼ી, યળદૂ ુફલર્, ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ગૉ઼્, ગીલર્ફ પ, ળઞૄઈદ્, 

ઑગસફ ડૉગફ ઇઽૉષીવ દધી ુષપીફ઼યી ઼રક્ષ રૄગષીફી ઼ીિઽત્લફૂ યીહીઅદળ 

ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 ઇઅનીઞબ - ગીસફ્ દધી ગીરઙૂળૂ ઇઅનીઞબ ્ફૃઅ યીહીઅદળ બથ ઈ ગજૉળૂ 

ીળી ઞ ગળીદૃઅ ળ ૃઅ ઝૉ. ઇઅગર્ૉજીરીઅધૂ ઙૃઞળીદૂરીઅ ગૉ  ઙઞૃળીદૂરીઅધૂ ઇઅગર્ૉજીરીઅ, ફીર. 

ળીજ્લબીવ ૂફી ઇઅનીઞબ  ષજફ, રીફ. રૃખ્ લરઅ ૂ ૂ દધી રીફ. રઅ ૂ ૂક 

ષઙૉળૉફી ષજફફી યીહીઅદળફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ષપૃરીઅ ગૂથર્ ગર્અધ્ ગૉ  બૃુ દગીકફૃઅ યીહીઅદળ બથ રૄશ ઇઅગર્ૉજીરીઅધૂ 

ઙૃઞળીદૂરીઅ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઈ ગજૉળૂફૉ અ઼ઙ્બી  ઼ બીલ ઝૉ. 

 ઙૃઞળીદ ળીઞલ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ ીળી વૉષીદૂ ઘીદીગૂલ ૭ળૂક્ષીકરીઅ 

ઋબલ્ઙૂ ઇઅગર્ૉજી ુફલર અ઼ગર્ઽ્ફૃઅ ઙૃઞળીદૂ યીહીઅદળ ગળીલ ઑ રીડૉ  ળીઞલ ઼ળગીળૉ  

ઉ.઼.૩૯૮૬રીઅ ઑગ ઼ુરુદફૂ ળજફી ગળૂ ઽદૂ. ઈ ઼ુરુદફૂ યવીરથ ઇફૃ઼ીળ 

ુમફ-ષોપીુફગ  ષ બફી ુફલર અ઼ગર્ઽ્ફૃઅ યીહીઅદળ ગીલર્ યીહી ુફલીરગ ગજૉળૂફૉ 

઼ બષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽદૃઅ. ઈ ળૂદૉ ઈ ુષસીશ ભવગફૃઅ ગીલર્ ઈળઅયીદીઅ ઇત્લીળ ઼ૃપૂરીઅ 

મ્મ્મૉ ગન્ડૂન્ ઞન્ ડ ઑગ બૉન્ણૂજળ ઼, ૩૯૭૯, મ્મ્મૉ ુ઼ુષવ ઼ુષર્ુ઼ટ ગન્ણગડ, 
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િણુ઼પ્ વૂફ ઑન્ણ ઇબૂવ ઼, રૉન્લૃઇવ કભ િણબીડર્રૉન્ડવ ઉન્ગષીલળૂ, ઙૃઞળીદ 

ડૉડ િભફૉન્ લવ ગ્બ ળૉસફ ળૉ ગ્લૃવૉસન઼્,  મ્મ્મૉ ુ઼ુષવ ઼ુષર્ુ઼ટ ્ુષણન્ડ ભઅણ 

઼, ૩૯૮૩, રૉન્લૃઇવ કભ ભૄણ ઑગીઋન્ટ઼્, રૉન્લૃઇવ કભ કિભ઼ ઼્ૂઞળ, 

મ્મ્મૉ મઞૉડ રૉન્લૃઇવ, રૉન્લૃઇવ કભ ઉવૉગસફ વ્, ઼્ઉવ ગન્ ટષસફ રૉન્લૃઇવ, 

ઙૃઞળીદ ડર્ૉટળૂ ઼, ૪૨૨૨ ઞૉષી ઇફૉગ ુફલર અ઼ગર્ઽ્/ુફલર્ફૃઅ યીહીઅદળ ઙડ ધઉ 

જૄગલૃઅ ઝૉ. 

 ઼ુજષીવલફી ુષયીઙ્રીઅ ળ્ઞમળ્ઞફી ગીરગીઞરીઅ ઼ળગીળૉ  મઽીળ બીણૉવી 

ઇઙીઋફી ઽૃગર્ ઇઅગર્ૉજીરીઅધૂ ઙૃઞળીદૂ યીહી બૉ રશૉ, દ્ ઞ ઙૃઞળીદૂરીઅ ષઽૂષડ ઼ળશ 

ળૂદૉ જીવૂ સગૉ, ઑ ઽગૂગદફૉ વક્ષરીઅ વઉફૉ ઼ળગીળૉ  ુફથર્લ ગલ  ગૉ  ઈષી ઽૃગર્ફી 

અ઼જલ્ બિળબ  અ઼ગર્ઽ બૉ ઙૃઞળીદૂરીઅ મઽીળ બણૉ . દનફૃ઼ ીળ ઼ુજષીવલફી ુષયીઙ્, 

ઘીદીઅકફી બિળબ  અ઼ગર્ઽ્ ઈ ગજૉળૂ ીળી ઙઞૃળીદૂ યીહીરીઅ ઙડ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

ષહર્ નળુરલીફ ગજૉળૂ ીળી ગૃવ ૪૯૭૯ બીફીફૃઅ યીહીઅદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
 

૨  ફથય ગૉ઼્આ-  

 ઈ ગજૉળૂ ીળી ુફઙર્ ઇફૉ ઇન્લ ષોપીુફગ અ઼ ધીકફી ષીુહર્ગ ષઽૂષડૂ 

ઇઽૉષીવ્, ઇધષી ઑષૂ અ઼ ધીકફી ઇન્લ ુફલરીિન ઼ીિઽત્લફૃઅ યીહીઅદળ, 

઼ળગીળ ૂઑ ષઘદ્ષઘદ ુફલદ ગળૉવ નળૉ  ફીથીઅ વઉફૉ ગળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

૪. રઽૉગરઆ-   
 
(૩) ઇુપગીળૂષઙર્આ- ઇઽૉષીવફી ષહર્ નળુરલીફ દી. ૩-૬-૩૯ધૂ ૫૩-૩૨-૩૯ 

઼ૃપૂ ૂ યૐ. જઅ. લી઼, યીહી ુફલીરગ (ઉ.જી.) દળૂગૉ  ગીરઙૂળૂ અ઼યીશૉવ. ષપૃરીઅ 

ૂ યૐ. જઅ.  લી઼, ફી.યી.ુફ. ૂ દળૂગૉ  ઼ીરીન્ લ ષિઽષડ ુષયીઙ ઘીદૉ જૄઅડથૂ ઇઅઙૉફૂ 
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ગીરઙૂળૂ રીડૉ  દી. ૬-૩૪૨-ળ૨૩૯ ધૂ દી. ૱-૩-ળ૨૩૱ ઼ૃપૂ ભળઞ મજાષદી ઽદી 

દૉ નળુરલીફ ગજૉળૂફી ફી.યી.ુફ. ૂરદૂ ઽઅ઼ીમૉફ ઑર. ઙતષૂફૉ યીહી ુફલીરગફ્ 

ઽષીવ્ ઼ બષીરીઅ ઈ  લ્ ઽદ્. ૂરદૂ ઙતષૂઑ દી. બ-૩૨-ળ૨૩૯ ધૂ દી. ૯-૩-

ળ૨૩૱ ઼ૃપૂ ફી.યી.ુફ. ૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઋબળીઅદ યીહી ુફલીરગફૂ (ઉ.જી.)ફૂ 

ગીરઙૂળૂ અ઼યીશૂ ઽદૂ.  ઋબળીઅદ ફીલમ યીહી ુફલીરગ ષઙર્-૩ ફૂ મૉ ઞગ્લીક ઇફૉ 

ષઙર્-ળફૂ બીઅજ ઞગ્લીક ઝૉ. 

  
(૪) ગરર્જીળૂષઙર્આ- ઇઽૉષીવફી ષહર્ નળુરલીફ ષઙર્-૫ફી ગરર્જીળૂકફૂ ૪૯ ઞગ્લી 

ઝૉ, ઞૉ બોગૂ ગજૉળૂ ઇપૂક્ષગ રૃખ્ લરઅ ૂ ૂફી ગીલીર્વલ ઘીદૉ ભળઞ મજાષદી ઽદી ઞૉ દી. 

ળ૯-૫-ળ૨૩૱ફી ળ્ઞ વ્ફ ૉ઼ષી બળધૂ બળદ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ષઙર્-૬ફી 

ગરર્જીળૂકફૂ ૮ ઞગ્લી યળીલૉવૂ ઝૉ. ઞૉ બોગૂ ષઙર્-૬ફી  ઑગ ગરર્જીળૂ ુષયીઙ ઘીદૉ  

ભળઞ બળ ઝૉ. 

 

યીહી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂફૃઅ  જીવૃ રઽૉગર ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  
 
(૩) યીહી ુફલીરગ (ઉ.જી.) ષઙર્-૩ ૂ યૐ. જઅ.  લી઼ 

 

(ળ) ફીલમ યીહી ુફલીરગ 

ફીલમ યીહી ુફલીરગ 

ષઙર્-૩       ૂ યૐ. જઅ.  લી઼ 

ૂરદૂ ઑજ.ઑર.ઙતષૂ 

 

(૫) યીહી ુફલીરગફી  

ળઽ લ ઼ુજષ         

ષઙર્-૪       ૂ ઑજ. મૂ. સીઽ   

(૬) ગીસફ  ઇુપગીળૂ ષઙર્-ળ        ૂ ઞૉ.ઑર.ઇરુવલીળ,  
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(બ)  અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ (ઉ.જી.) ષઙર્-ળ  ૂ લ ૉસ ુષ. બઅ ી  

(૮)  અ઼બીનગ (ઉ.જી.)  ષઙર્-ળ        ૂ ગૉ . ગૉ . ઋબીધ્ લીલ 

(૯) ગીસફ ઇુપગીળૂ (ઉ.જી.)  ષઙર્-ળ  ૂ ગફગુ અ઼ઽ બૂ. બળરીળ 

  

ઈ ઋબળીઅદ ગજૉળૂફૃઅ ષઽૂષડૂ રીશઘૃઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૄળ ધલૉવ 
ઞગ્ લી  

યળીલૉવ 
ઞગ્  લી  

ઘીવૂ  

૩ યીહી ુફલીરગ, ષઙર્-૩  ૩ ૨ ૩ 

ળ ફીલમ યીહી ુફલીરગ  ળ  ળ  ૨  

૫ ળઽ  લ ઼ુજષ  ૩ ૩ ૨ 

૬ ગીસફ ઇુપગીળૂ, ષઙર્-ળ  ૪ ૩ ૩ 

બ અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ, ષઙર્-ળ  ૩ ૩ ૨ 

૮ અ઼બીનગ, ષઙર્-ળ   ૩  ૨  ૩  

૯. ઇષૉક્ષગ, ષઙર્-૫  બ ૫ ળ 

૱. યીહીઅદળગીળ ૩૫ ૯  ૮  

૯. ઇપૂક્ષગ ૪ ૩ ૩ 

૩૨. િઽ઼ીમફૂસ  ૩ ૩ ૨ 

૩૩. ુ઼ુફલળ ગીળગૃફ ૯ ૫ ૮ 

૩ળ. ઞૃુફલળ ગીળગૃફ ૮ ૪ ૬ 

૩૫. ડીઉુબ  ડ (ઙૃઞળીદૂ) ૭ ૪  ૫  

૩૬. ડીઉુબ  ડ (ઇઅગર્ૉજી) ૩ ૨ ૩ 

૩બ. બડીષીશી  ૮  ૮  ૨  

ગૃવ ઘીવૂઞગ્ લી ષઙર્-૩ ધૂ ૬ ૭૮ ૫૨ ૪૮ 

 



8 
 

C:\Users\Deo02\Desktop\ષીુહર્ગ ષઽૂષડૂ ઇઽૉષીવ.17-18.doc 

 યીહીઅદળ બીઅઘ ઘીદૉ ૫ ઇષૉક્ષગ્ દધી ૯ યીહીઅદળગીળ્ ઇફૉ ષઽૂષડૂ બીઅઘરીઅ ળ 

ઇપૂક્ષગ, ઞૉ બોગૂ ૩ ઞગ્ લી ઘીવૂ ઝૉ. ૫ ુ઼ુફલળ ગીળગૃફ્, ળ ઞૃુફલળ ગીળગૃફ્, ૩ 

િઽ઼ીમફૂસ, ળ ઙૃઞળીદૂ ડીઉુબ ડ ઇફૉ ૮ બડીષીશી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

 

૫.  બૃ  દગ ગીસફઆ 
 
 ષહર્ ળ૨૩૯-ળ૨૩૱ નળમ્ લીફ ગજૉળૂફી ૂયીહૂ ષઽૂષડૂ સબ્ નગ્સફૃઅ બૃફ: 

રૃ થ ગળષીરીઅ ઈ  લૃઅ.     

 
૬.   ળીઞયીહી ફૂુદફ્ ઇરવઆ-  
 
  ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ળીઞયીહી ફૂુદફી ઇરવફૂ દગૉનીળૂ રીડૉ  ુઞ  વી ગક્ષીઑ 

ગવૉગડળ ૂફી ઇધ્ લક્ષ  ધીફૉ નળ થ રી ૉ઼ ુઞ  વી અ઼ગવફ ઼ુર ુદફૂ મૉઢગ લ્ઞષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. ઞૉરીઅ ુઞ  વી ગક્ષીઑ ષઽૂષડ ઙૃઞળીદૂ યીહીરીઅ ઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઼ૃુફુ દ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઞૉફ્ ઇઽૉષીવ ઈ ગજૉળૂફૉ ુઞ ીકરીઅધૂ ુફલુરદ ળૂદૉ રશૉ ઝૉ.ઞૉ 

ુઞ  વીરીઅધૂ ઇઽૉષીવ રશદી ફધૂ દૉરફૉ દીગૂન ગળૂ ુઞ  વીફ્ ષઽૂષડ ઙૃઞળીદૂ 

યીહીરીઅઞ જીવૉ દૉર ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 ૭.   ષઽૂષડઆ-       ષઽૂષડફૉ વઙદૂ ઼રગર્ ગીરઙૂળૂ ષઽૂષડૂ સીઘીરીઅ બથૄર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ઝૉ. 

૮.   િઽ઼ીમ્આ-       ગજૉળૂફી િઽ઼ીમ્ફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ િઽ઼ીમૂ સીઘીરીઅ  બથૄર્ 

ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.  

 ઇઽૉષીવફી ષહર્ નળુરલીફ ળીઞયીહી ઙૃઞળીદૂફી ઇરવફૉ ષૉઙ ઈબષી 

ઈલ્ઞફ ઽૉઢશ . ૩૨.૨૨ વીઘ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદી. 
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૯.   દીવૂરઆ- (કબષઙ - બળૂક્ષી) 

 
(ગ)   સૃ  ઙૃઞળીદૂ યીહીફી ષઙ   
 
 ળ૨૩૯–ળ૨૩૱ફી ષહર્ નળુરલીફ સૃ  ઙૃઞળીદૂ યીહીફી ષઙ  ધઉ સગૉવ ફધૂ. 

ઈ ષઙ રીઅ દીવૂરીઅદ બળૂક્ષીરીઅ ઋ ૂથર્ ધફીળ  દીવૂરીધીર્કફૉ ્ત્ ઼ ીઽફ બૉ . 

ળ૨૨/-઼ૃપૂફૂ ુગઅરદફીઅ બૃ  દગ્ ઇફૉ રીથબ  ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 

(ઘ)   િઽન્ નૂ યીહીફી કબષઙ આ-  
 
 ળ૨૩૯-૩૱ફી ષહર્ નળુરલીફ ળીઞયીહી ફૂુદ ઇન્ ષલૉ લ્ઞષીફી ધદી  િઽન્નૂ 

યીહીફી કબષઙ રીઅ દીવૂરીધીર્કફૂ અ઼ખ્ લી ફ ધષીફી ગીળથૉ  દીવૂર ષઙ  ર્ગૄભ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 

(ઙ)  ઇઅગર્ૉજી યીહીફી કબષઙ  

   ઇઽૉષીવફી ષહર્ નળુરલીફ ઇઅગર્ૉજી યીહીફી દીવૂરષઙર્રીઅ બથ 

દીવૂરીધીર્કફૂ અ઼ખ્ લી ફ ધષીફી ગીળથૉ દીવૂર ષઙર્ ર્ગૄભ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઽદ્. 

ઈ ષઙર્રીઅ બથ દીવૂરીઅદ બળૂક્ષીરીઅ ઋ ૂથર્ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ . ળ૨૨-૨૨ ઼ૃપૂફૂ 

ુગઅરદફી બૃ  દગ્ ઉફીર્ બૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

  ઼ીરીન્ લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી. ળ૯/૩/૯૮ફી ઢળીષ ફઅ. દવર/૩૨૱બ  

/લૃક/૩૩-ગ ધૂ ઇઅગર્ૉજી દીવૂરષઙર્ફૂ બળૂક્ષીરીઅ ઙથૃીફૃકર્ર ઇફૃ઼ીળ ધર, 

િ દૂલ ઇફૉ દૅદૂલ કર્રૉ ઈષફીળ દીવૂરીધીર્ફૉ ઇફૃકર્રૉ . ૫બ૩/ . ળબ૩/ . 

૩બ૩/ફી ુષુસ  ડ બૃળ  ગીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  
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૱.   નસર્ફ ઇફૉ બિળ અ઼ષીનઆ-   
 
 

ળીઞયીહી ઙૃઞળીદૂફી જીળ ઇફૉ ઼ીળફૂ ગીરઙૂળૂફી યીઙ બૉ ળીઞયીહી 

નસર્ફ ઇફૉ બિળ઼અષીનફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ દૉ ઇફૃ઼ીળ ષહર્ નળુરલીફ  

ળીઞલરીઅ મૉ  ધશૉ (૩) ષૉશષી, દી. ગ્ણૂફીળ, જી. ઙૂળ ઼્રફીધ ઘીદૉ િણ ૉ઼મ્ મળ-

ળ૨૩૯  ઇફૉ  (ળ) રીઅણષૂ, દી. ુઞ. ગચ્ ઝ ઘીદૉ જાન્ લૃઈળૂ-ળ૨૩૱રીઅ ળીઞયીહી 

નસર્ફ / બિળ઼અષીન લ્ઞષીરીઅ ઈ  લ્ ઽદ્. ઞૉરીઅ સીશી, ગ્વૉજોફી ુષપીધીર્ક, 

ુસક્ષગ્, ઇધ્ લીબગ્, ઼ીિઽત્ લળુ઼ગ્ દધી ઈરઞફદીરીઅધૂ ુષુષપ ષઙર્ફી વ્ગ્ઑ 

ર્ડૂ અ઼ખ્ લીરીઅ ઋરઅઙયૉળ યીઙ વૂપ્ ઽદ્ ઇફૉ જાઽૉળ ઞફદીઑ ગજૉળૂ ીળી ઙ્ઢષષીરીઅ  

ઈષૉવ નસર્ફ ુફઽી ૃઅ ઽદૃઅ. 

 
 

 ૯. યીહી બળૂક્ષીકઆ-  
 
 

઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂક રીડૉફૂ ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ િઽઅનૂ યીહીફૂ ભળુઞલીદ 

બળૂક્ષીકફી અ઼જીવફ ઋબળીઅદ યીહી ગૐસવફૂ ઓુચ્ઝગ બળૂક્ષી, વચૃુવ  ુબગ્ રીડૉફૂ 

 ષોુચ્ ઝગ દૃવૉઘફ ગ઼્ડૂ, ઓુચ્ઝગ  યીહી ગ઼્ડૂ ઇફૉ  ઙૃઞળીદૂ ઋચ્ જદળ ીષૂણ્ લ 

બળૂક્ષી ઈ ગજૉળૂ ીળી વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષહર્ નળુરલીફ વૉષીલૉવ ઋગદ બળૂક્ષીકફૂ 

રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ 
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(ગ)   ઙૃઞળીદૂ યીહીફૂ બળૂક્ષીઆ-  
 

કર્
ર 
 
 

 

બળૂક્ષીફૃઅ 
ફીર 

 
 

 

વૉષીઑવ 
બળૂક્ષીફ્ 
઼રલ 

યળીલૉવીઅ 
ઈષૉનફ બ ્ 

ઋબુ ધદ 
ઋરૉનષીળ્ફૂ 

઼અખ્ લી 

ઋ ૂથર્ 
ઋરૉનષીળ્ફૂ 

઼અખ્ લી 

ઋ ૂથર્ 
ઋરૉનષીળ્ફૂ 
ડગીષીળૂ. 

ુષસૉહ 
ફ પ 

ઋ. ુફ. મ્
વ. 

ઋ. ુફ. મ્
વ. 

ઋ. ુફ. મ્
વ. 
 

૩.      ળ.     ૫. ૬. બ. ૮. ૯.   ૱.  ૯.  ૩૨ ૩૩. ૩ળ.    ૩૫.  ૩૬. 

૩
  

઼ળગીળૂ 
ગરર્જીળૂક 
રીડૉફૂ 
ઙૃઞળીદૂ 
યીહીફૂ 
બળૂક્ષી 

ઞૃવીઉ-  
ળ૨૩૯   

૫૫ ૭૫ ૨૯ ૪૭ ૫૬ ૨૯ ૪૪ ૪૱ ૨૯ ઋચ્ જ-  ૱૬ ડગી 
ુફમ્ ફ- ૯૭.૨૪ ડગી
મ્વજીવ-૩૨૨  ડગી

 

જાન્ લૃઈળૂ
- ળ૨૩૱
  

૪૱ ૭૬ ૨ ૪૪ ૫૯ ૨ ૪૪ ૫૱ ૨ ઋચ્ જ ૩૨૨ ડગી  
ુફમ્ ફ- ૯૯.૫૮  
મ્વજીવ- ૨ ડગી 
 

 

 
(ઘ)        િઽન્ નૂ  બળૂક્ષીઆ- 

કર્
ર 
 
 

 

બળૂક્ષીફૃઅ 
ફીર 

 
 

 

વૉષીઑવ 
બળૂક્ષીફ્ 
઼રલ 

યળીલૉવીઅ 
ઈષૉનફ બ ્ 

ઋબુ ધદ 
ઋરૉનષીળ્ફૂ 

઼અખ્ લી 

ઋ ૂથર્ 
ઋરૉનષીળ્ફૂ 

઼અખ્ લી 

ઋ ૂથર્ 
ઋરૉનષીળ્ફૂ 
ડગીષીળૂ. 

ુષસૉહ 
ફ પ 

ઋ. ુફ. મ્
વ. 

ઋ. ુફ. મ્
વ. 

ઋ. ુફ. મ્
વ. 
 

૩.      ળ.     ૫. ૬. બ. ૮. ૯.   ૱.  ૯.  ૩૨ ૩૩. ૩ળ.    ૩૫.  ૩૬. 

૩
  

઼ળગીળૂ 
ગરર્જીળૂક 
રીડૉફૂ 
િઽન્ નૂ  
યીહીફૂ 
બળૂક્ષી 

ઑુ વ, રૉ 
-  ળ૨૩૯
   

૱૩૯ ૩૯
  

૮૭૫ ૮૪૯ ૩૪
 

૭૯૩
  

૮૪૭
 

૩૪
 

૭૯૩
  

ઋચ્ જ-  ૯૯.૯૯ ડગી
ુફમ્ ફ- ૩૨૨  ડગી 
મ્વજીવ-૩૨૨  ડગી

 

કગડ્મ્ મળ, 
ફષૉમ્ મળ - 
ળ૨૩૯  

૩૨૬૩
 

 ૫૯
 

૪૯૱
 

૯૯૱
 

 ૫૩
 

૪૬૯
 

૯૯૯
 

 ૪૪
 

૪૬૯
 

ઋચ્ જ ૯૯.૯૯ ડગી  
ુફમ્ ફ- ૯૨.૯૮ ડગી 
મ્વજીવ- ૩૨૨ ડગી
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( ઙ)    ્ત્ ઼ ીઽગ યીહી  બળૂક્ષીક  
 
 ગજૉળૂ ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ ુષુષપ ્ત્ ઼ ીઽગ બળૂક્ષીકફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. 

(૩) ઼ળગીળૂ, ઇપર્ ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂક રીડૉફૂ ઙઞૃળીદૂ યીહી ગૐસવફૂ બળૂક્ષી   

(ળ)  વચૃુવુબગ્  રીડૉ  ફૂ  ષોુચ્ઝગ ૃદવૉઘફ ગ઼્ડૂ  

(૫) ડીઉુબ  ડ/ઞૃુફલળ ગીળગૃફ, ુ઼ુફલળ ગીળગૃફ /રનનફૂસ રીડૉફૂ ઓુચ્ઝગ યીહી 

ગ઼્ડૂ 

(૬) ળીઞબુ દ ઇુપગીળૂક રીડૉફૂ ઋચ્ જદળ ીષૂણ્ લ બળૂક્ષી. 

 

*       *      *      * 


