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પ્રકાશક 
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બ્ લોક નાં. ૬, પહલેો માળ, 
 ડો.જીવરાજ મહતેા ભવન, 

ગાાંધીનગર

ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર 
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આમખુ 

    

     ગજુરાત રાજયે, મે, ૧૯૬૦માાં મળેલી પ્રથમ ગજુરાત 
વિધાનસભામાાં ગજુરાતની રાજભાષાનો પ્રથમ અવધવનયમ પસાર કયો 
અને રાજય સરકારના િહીિટમાાં ગજુરાતી અને દેિનાગરી લલવપિાળી 
હહન્ દી એ બે રાજભાષા રહશેે એમ ઠરાવ ુાં. રાજયનો િહીિટ સિવ સ્ તરે 
રાજભાષા ગજુરાતીમાાં ચલાિિામાાં આિશે તેિો વનર્વય લેિાયો. 
સામાન્ ય િહીિટ વિભાગ હઠેળ ૧૯૬૦માાં ભાષા વનયામકની કચેરીની 
રચના કરિામાાં આિી. ૧૯૬પમાાં એને કાયમી સ્ િરૂપ અપાુાં. રાજયનો 
િહીિટ રાજયભરમાાં સિવ સ્ તરે રાજભાષા ગજુરાતીમાાં થાય એ મળૂભતૂ 
ઉદે્દશ પાર પાડિા તેમજ રાજયની રાજભાષા નીવતનો અમલ કરિા આ 
કચેરી વિવિધ ક્ષેતે્ર સતત કાયવશીલ રહી છે. એના પહરર્ામ સ્ િરૂપે હિ ે
રાજભાષા અવધવનયમમાાં માન્ ય રખાયેલા રપ અપિાદો બાદ કરતાાં 
રાજયમાાં સમગ્ર કામકાજ રાજભાષા ગજુરાતીમાાં ચાલે છે. 
 

     ર૦૧૪-૧૫ના િષવમાાં ભાષા વનયામકની કચેરીએ કરેલી 
કામગીરીની વિગતો આ અહિેાલમાાં આપી છે. અહિેાલના િષવ 
દરવમયાન કચેરીની બહુવિધ પ્રવવૃિઓ અને કામગીરી વિશે કાયવયોજના 
બનાિિામાાં આિી હતી અને તે અનસુાર ઠરાિેલા લક્ષ યાાંકો મજુબ િષવ 
દરવમયાન પ્રવવૃિઓ હાથ ધરાઇ હતી. 
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વાતષિક વહીવટી અહવેાલ, ર૦૧૪-ર૦૧૫ 

 

        કચેરી સ્ થાપના પછીનુાં અહિેાલનુાં આ િષવ ૫૪મુાં િષવ છે. 

 

કચેરીની બહતુવધ પ્રવતૃિઓ તથા ફરજોોઃ- 
 

 ૧૯૬૦માાં ગજુરાત રાજયની રચના થઇ ત્યારે સલચિાલય 

કક્ષાએ પર્ સમગ્ર િહીિટ ગજુરાતીમાાં ચાલે એવુાં 

વિધાનસભાએ ઠરાવુાં, એ મતલબનો પોતાનો પહલેો 

અવધવનયમ ઘડયો. તેમાાં યથાથવ રીતે ગજુરાતના લોકોની 

આકાાંક્ષાને મતૂવ સ્િરૂપ મળુાં હત ુાં. ઓગસ્ટ, ૧૯૬૦માાં રાજયે 

સ્થાપેલી ભાષા વનયામકની કચેરી પ્રમાર્ભતૂ િહીિટી 

પહરભાષા નક્કી કરે, અનરુૂપ સાહહત્ય તૈયાર કરે, ખાતાકીય 

વયિહારો માટે વનયમસાંગ્રહો, પહરપત્રો, નોંધ-મસુદ્દા લખાર્ોને 

લગતુાં માગવદશવક સાહહત્ય ગજુરાતીમાાં આપે, ગજુરાતી ટાઇવપસ્ટો 

અને સ્ ટેનોગ્રાફરો માટે તાલીમની વયિસ્થા કરે, લબન-ગજુરાતી 

સરકારી કમવચારીઓને ગજુરાતીની તાલીમ આપે, રાજય 

િહીિટમાાં વયિસ્સ્થત રીતે ગજુરાતીનો ઉપયોગ િધારિા માટે 
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સરકારી કચેરીઓ, ખાતાાં, વિભાગોને જરૂરી સહાય- માગવદશવન 

આપે, એ માટે સરકારી તાંત્રમાાં જુદા જુદા એકમોમાાં મલુાકાત 

લઇને વનરીક્ષર્ કરી પોતાનાાં સચૂનો આપે, એમ જુદી જુદી અનેક 

વિગતોએ ભાષા વનયામક કચેરીની કામગીરી ગોઠિિામાાં આિી. 

આ  િષોમાાં ભાષા વનયામક કચેરીની વિવિધ વનયત કામગીરી 

ઉિરોિર વિકસતી રહી છે અને એના હિ ે પછીના વિકાસની 

યોજનાઓ પર્ હાલ, સરકારની સહિય વિચારર્ામાાં છે.  

 

૧.  ભાષાાંતરોઃ-  

 આ કચેરીમાાં જે ભાષાાંતર કાયવ થાય છે, તે લબન-િૈધાવનક 

સ્િરૂપનાાં િહીિટી લખાર્ોનુાં હોય છે. શરૂઆતથી સરકારી 

ઠરાિો,પહરપત્રો,જાહરેનામાાં િગેરેનુાં ગજુરાતી ભાષાાંતર ભાષા 

વનયામક કચેરી દ્વારા થતાાં એક સારી પહરપાટી રચાતી ગઇ છે. 

િહીિટી અહિેાલો, સરકાર વનકુત સવમવતઓ, પાંચોના 

અહિેાલો, માગવદશવક સચૂનાઓ, પસુ્તક,પસુ્સ્તકાઓ ચ ૂાંટર્ીને 

લગતા કેસો, સાંલક્ષપ ત અહિેાલ, કેન્ર સરકાર તરફથી મળતા 
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કેસો, િેબસાઇટને લગતુાં ભાષાાંતર, મહાનભુાિોના સાંદેશાઓ, 

મહાનભુાિોની જીિનઝરમર, વિવિધ હદનની ઉજિર્ીને લાગતા 

રાઇટ-અપ, ડાયરી તથા કેલેન્ડરની વિગતો, માંત્રીશ્રીઓના 

બાયોડેટા, પ્રેસનોટ, વનયમસાંગ્રહ, િાવષિક અને પાંચિષીય 

યોજના, સી.એ.જી.ના હરપોટવ , નાર્ાકીય અહિેાલો, અદાલતને 

લગતા કેસો, ઓહડટ પારાના ખલુાસા, ભરતી વનયમો, ખાતાકીય 

તપાસના કેસો, કાયવનોંધ, રજૂઆતો, એકશન ટેકન અહિેાલ 

તથા વિધાનસભા સમક્ષ મકૂિાના સાહહત્યની ભાષાાંતર 

કામગીરી હાથ ધરિામાાં આિે છે.  

 અંદાજપત્ર- પ્રકાશનો તથા કામગીરી અંદાજપત્રોનુાં 

ભાષાાંતર પર્ આ કચેરી દ્વારા જ કરાત ુાં રહ્ુાં છે. અંગે્રજીમાાંથી 

ગજુરાતીમાાં કે ગજુરાતીમાાંથી અંગે્રજીમાાં, નામ. રાજ્યપાલશ્રીના 

અંદાજપત્ર પ્રિચન, માન. મખુ યમાંત્રીશ્રી તથા માન. માંત્રીશ્રીઓ 

િગેરેના પ્રિચનના ભાષાાંતરની કામગીરી કરિામાાં આિે છે. 

એમ આ ભાષાાંતર કાયવ કરિામાાં આિી રહ્ુાં છે.  
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 િધમુાાં પ્રકીર્વ ગ્રાંથો કે પસુ્સ્તકાઓનુાં ભાષાાંતર પર્ મળૂ 

અંગે્રજીમાાંથી ગજુરાતીમાાં કરિાની કામગીરી આ કચેરીને 

પ્રસાંગોપાિ સોંપાય છે. 

 ગજુરાત રાજય જાહરે સેિા આયોગ દ્વારા લેિાતી 

ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓમાાં ઉપયોગી અંગે્રજી વનયમસાંગ્રહોનુાં 

ગજુરાતી ભાષાાંતર કરાય એ માટે રાજય સરકારે ઇ.સ.૧૯૬૪માાં 

એક સવમવતની રચના કરી હતી. આ સવમવતની ભલામર્ અનસુાર 

લબન-િૈધાવનક સ્ િરૂપના વનયમસાંગ્રહોનુાં ભાષાાંતર કાયવ ભાષા 

વનયામક કચેરીને સોંપિામાાં આવુાં હત ુાં. આ રીતે આ વિશાળ 

ફલકનુાં કાયવ આરાંભાતાાં અત્યાર સધુીમાાં બોમ્બે કન્ટીન્ જન્ ટ 

એકસ્પેન્ડીચર રૂલ્સ, ૧૯૫૯, બોમ્બે વસવિલ સવિિવસઝ કન્ડકટ, 

હડવસપ લીન એન્ડ અપીલ રૂલ્સ, મેન્અુલ ઓફ હડપાટવમેન્ટલ 

ઇન્કિાયરી, ગજુરાત સ્ટેટ હફનેન્ શ્યલ કોપોરેશન રેગ્લુેશન્સ,  

બોમ્બે વસવિલ સવિિવસઝ પ્રોવિડન્ટ ફાંડ રૂલ્સ, ૧૯૬૧, મેન્અુલ 

ઓફ ફૂડ એકાઉન્્સ, મેન્અુલ ઓફ ઓહફસ પ્રોસીજર, બોમ્બ ે

બજેટ મેન્અુલ, મેન્અુલ ઓફ ઇલેકશન લો, સોઇલ કન્ ઝિેશન 
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મેન્અુલ, ગજુરાત ટે્રઝરી રૂલ્સ, ૨૦૦૦ જેિા અનેક 

વનયમસાંગ્રહો/વનયમોનુાં ભાષાાંતર પ્રગટ થઇ ચકૂુાં છે. 

 સલચિાલયના વિભાગોમાાં રોજબરોજના કામકાજમાાં 

સરકારે બહાર પાડેલા અગાઉના હુકમો અંગે્રજીમાાંથી ગજુરાતી 

ભાષા રૂપે મળે, તો જ ગજુરાતીમાાં િહીિટ સરળ રીતે ચાલી શકે, 

એ હકીકતને લક્ષમાાં લઇને સરકારે વનર્વય કયો કે આિા હકુમોના 

સાંચયો પહરપત્ર સાંગ્રહ રૂપ ે ગજુરાતીમાાં બહાર પડે. તદનસુાર 

સલચિાલયના વિભાગો, ખાતાાંઓના પહરપત્ર સાંગ્રહો આ કચેરી 

દ્વારા ગજુરાતી ભાષામાાં પ્રગટ કરિામાાં આિે છે.  

 આમ િષવ દરવમયાન કચેરી દ્વારા કુલ ૧૧૪૨૦ પાનાનુાં 

ભાષાાંતર કરિામાાં આિેલ છે.  

 

૦  નણભ કેસોોઃ-  

 આ કચેરી દ્વારા વનગમો અને અન્ય િૈધાવનક સાંસ્થાઓના 

િાવષિક િહીિટી અહિેાલો, અથિા એિી સાંસ્થાઓના અન્ય 

વનયમાહદ સાહહત્યનુાં ભાષાાંતર, સરકારશ્રીએ િખતોિખત વનયત 
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કરેલ દરે નાર્ાાં લઇને કરી આપિામાાં આિે છે. િષવ દરવમયાન 

રૂ.૪૬,૯૪૦-૦૦ ભાષાાંતર પેટે  મળયા હતા. જે ચલર્થી 

સરકારમાાં જમા કરાિેલ છે.  

 

૨. મહકેમોઃ-   
 

(૧) અતધકારીવગષોઃ- અહિેાલના િષવ દરવમયાન તા. ૧-૪-૧૪થી 

૩૦-૦૬-૧૪ સધુી શ્રીમતી હાં.મ. ગઢિી, તથા તા.૧-૭-૧૪ થી 

તા.૩૧-૩-૧પ સધુી શ્રી ભૌ. ચાં. વયાસ, ભાષા વનયામક (ઇ.ચા.) 

તરીકે કામગીરી સાંભાળેલ છે. આ ઉપરાાંત નાયબ ભાષા વનયામક 

િગવ-૧ ની બે જગ્યાઓ અને િગવ-રની સાત જગ્યાઓ છે અને 

િગવ-રના એક અવધકારી પ્રવતવનસુ્તત પર છે. 

  

(૨) કમષચારીવગષોઃ- અહિેાલના િષવ દરવમયાન િગવ-૩ના 

કમવચારીઓની ૨૭ જગ્યા છે અને િગવ-૪ના કમવચારીઓની ૬ 

જગ્યા ભરાયેલી છે. જે પૈકી િગવ-૪ના  એક કમવચારી વિભાગ 

ખાતે  ફરજ પર છે. 
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ભાષા તનયામકની કચેરીનુાં  ચાલ ુમહકેમ નીચે મજુબ છે.  

 

(૧) ભાષા વનયામક 

(ઇ.ચા.) 
િગવ-૧ શ્રી ભૌ. ચાં. વ યાસ 

 

(ર) નાયબ ભાષા 
વનયામક નાયબ 

ભાષા વનયામક 

િગવ-૧          શ્રી ભૌ. ચાં. વ યાસ 

શ્રીમતી એચ.એમ.ગઢિી 
 

(૩) ભાષા વનયામકના  
રહસ્ય સલચિ         

 

િગવ-ર          શ્રી મહને્ર રાર્ીંગા 

(૪) પ્રકાશન  અવધકારી િગવ-ર            શ્રી જે.એમ.અમલલયાર,  

શ્રી એન. પી. થાનકી, 
 

(પ)    સાંપાદક િગવ-ર             કુ. હદ.મ. બક્ષી 
 

  

 આ ઉપરાાંત કચેરીની ભાષાાંતર પાાંખ ખાતે ૪ અિેક્ષકો 

તથા ૯ ભાષાાંતરકારો અને િહીિટી પાાંખમાાં ર અધીક્ષક, જે પૈકી 

૧ મખુયમાંત્રીશ્રીના કાયાવલય ખાતે લોન  સેિા ઉપર ફરજ બજાિે 

છે, ૭ વસવનયર કારકુનો, ૩ જુવનયર કારકુનો, ૧ હહસાબનીશ, ૩ 

ગજુરાતી ટાઇવપસ્ટ અને ૬ પટાિાળા કાયવરત છે. 

૩.  પસુ્ તક પ્રકાશનોઃ 
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 અહિેાલના િષવ દરવમયાન નિી બાબત હઠેળ ‘‘ મહતેા 

એન્ડ મહતેા – ઘ મોડવન ગજુરાતી-ઇંગ્લીશ હડકશનરી’’ તથા 

‘‘ગજુરાતી લધલુલવપ (વિદ્યાથી આવવૃિ)’’નુાં તેમજ ચાલ ુબાબત 

હઠેળ ‘‘ભાષા વિિેક’’ પસુ્તકોનુાં  પનુ:મરુર્ કરિામાાં આવુાં હત ુાં.  

 

૪.   રાજભાષા નીતતનો અમલોઃ-  
 

  રાજય સરકારની રાજભાષા નીવતના અમલની તકેદારી 

માટે જજલ્ લા કક્ષાએ કલેકટરશ્રીના અધ યક્ષસ્ થાન ે દર ત્રર્ માસે 

જજલ્ લા સાંકલન સવમ વતની બેઠક યોજિામાાં આિે છે. જેમાાં 

જજલ્ લા કક્ષાએ િહીિટ ગજુરાતી ભાષામાાં જ કરિામાાં આિે તે 

સવુનવિત કરિામાાં આિે છે, જેનો અહિેાલ આ કચેરીને 

જજલ્લાઓમાાંથી વનયવમત રીતે મળે છે.જે જજલ્ લામાાંથી અહિેાલ 

મળતા નથી તેમને તાકીદ કરી જજલ્ લાનો િહીિટ ગજુરાતી 

ભાષામાાંજ ચાલે તેમ જર્ાિિામાાં આિે છે. 

 
 ૫.   વહીવટોઃ-       િહીિટને લગતી સમગ્ર કામગીરી િહીિટી 

શાખામાાં પરૂ્વ કરિામાાં આિી છે. 
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૬.   હહસાબોોઃ-       કચેરીના હહસાબોને લગતી કામગીરી હહસાબી 

શાખામાાં  પરૂ્વ કરિામાાં આિી છે.   

                

 અહિેાલના િષવ દરવમયાન રાજભાષા ગજુરાતીના 

અમલને િેગ આપિા   

          આયોજન હઠેળ રૂ. ૧૪.૦૦ લાખ માંજૂર કરિામાાં આિેલ 

હતા. 
 

૭.   તાલીમોઃ- (ઓપવગો- પરીક્ષા) 
 

(ક)   શદુ્ધ ગજુરાતી ભાષાના વગો  
 

 ર૦૧૪–ર૦૧૫ના િષવ દરવમયાન શદુ્ધ ગજુરાતી ભાષાના 

િગો અમદાિાદ, ગાાંધીનગર કેન્ રો ખાતે ર િગોનુાં આયોજન 

કરિામાાં આવ ુાં હત ુાં. આ િગોમાાં તાલીમમાાં ઉિીર્વ થનાર  

તાલીમાથીઓને પ્રોત્ સાહન રૂપ ે રૂ. ર૦૦/-સધુીની હકિંમતનાાં 

પસુ્ તકો અને પ્રમાર્પત્ર આપિામાાં આવયાાં હતાાં. 

(ખ)   હહન દી ભાષાના ઓપવગોોઃ-  
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 ર૦૧૪-૧૫ના િષવ દરવમયાન રાજભાષા નીવત અન્ િયે 

યોજિાના થતા ૪ હહન્દી ભાષાના ઓપિગોનુાં આયોજન 

કરિામાાં આવ ુાં હત ુાં. પરાંત ુ તાલીમાથીઓની સાંખ યા ન થિાના 

કારર્ે  તાલીમ િગો મોકફૂ રાખિામાાં આિેલ હતા. 
 

 

(ગ)  અંગે્રજી ભાષાના ઓપવગો 

   અહિેાલના િષવ દરવમયાન અંગે્રજી ભાષાના ૪ 

તાલીમિગવ યોજિામાાં આિેલ હતા. તેમાાં ઉિીર્વ થયેલ 

ઉમેદિારોને રૂ. ર૦૦-૦૦ સધુીની હકિંમતના પસુ્ તકો ઇનામો રૂપે 

આપિામાાં આવ યાાં હતાાં. 

   ઉપરાાંત સામાન્ ય િહીિટ વિભાગના તા. ર૯/૧/૯૬ના 

ઠરાિ નાં. તલમ/૧૦૮પ  /ઓુ/૧૧-ક થી અંગે્રજી તાલીમિગવની 

પરીક્ષામાાં ગરુ્ાનિુમ અનસુાર પ્રથમ, દ્વદ્વતીય અને તતૃીય િમે 

આિનાર તાલીમાથીને અનિુમે રૂ. ૩પ૧/ રૂ. રપ૧/ રૂ. ૧પ૧/ના 

વિવશષ ટ પરુસ્ કાર આપિામાાં આવ યા હતા. 
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૮.   પ્રદશષન અને પહરસાંવાદોઃ-   
 

રાજભાષા ગજુરાતીના પ્રચાર અને પ્રસારની કામગીરીના 

ભાગરૂપ ે રાજભાષા પ્રદશવન અને પહરસાંિાદનુાં આયોજન 

કરિામાાં આિે છે અને તે અનસુાર િષવ દરવમયાન  રાજયના (૧) 

નિાગામ, કેિડીયા કોલોની, જજ. રાજપીપળા તથા (ર) 

જાાંબધુોડા, જજ.ગોધરા ખાતે રાજભાષા પ્રદશવન / પહરસાંિાદ 

યોજિામાાં આવ ુાં હત ુાં, જેમાાં મોટી સાંખ યામાાં શાળા, કોલેજોના 

વિધાથીઓ, વશક્ષકો, અધ યાપકો, સાહહત્ યરવસકો તથા 

આમજનતામાાંથી વિવિધ િગવના લોકોએ ઉમાંગભેર ભાગ લીધો 

હતો અને જાહરે જનતાએ કચેરી દ્વારા ગોઠિિામાાં  આિેલ 

પ્રદશવન વનહાળુાં હત ુાં. 
 

૯.   ગ્રાંથાલય કામગીરીોઃ-  

કચેરીમાાં ગ્રાંથપાલની જગ્ યા ખાલી હોિાથી કચેરીના અન્ ય 

કમવચારીઓને હિાલો સોંપી ગ્રાંથપાલની કામગીરી કરાિેલ હતી. 

િષવ દરવમયાન કચેરીના કમવચારીઓ, અવધકારીઓ તેમજ 
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ઓપિગવમાાં તાલીમાથીઓ, વ યાખ યાતાઓ િગેરે િાચકોએ લાભ 

લીધેલ છે. તેમજ પસુ્ તકો સાંદભે વિવિધ માહહતી આપી સાંદભવ 

સેિા આપિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત ગ્રાંથાલય ખાતેથી ર૪ર૬ 

જેટલાાં કચેરી પ્રકાશનોનુાં (આશરે રકમ રૂ. ર,પપ,૦૦૦/-) િેચાર્ 

કરિામાાં આિેલ છે. જ આ સમય દરવમયાન િહીિટમાાં ગજુરાતી 

ભાષાના ઉપયોગમાાં એકસતૂ્રતા જળિાય તે હતેથુી ૩૮૬ કચેરી 

પ્રકાશનો ઉપયોગકતાવને વિનામલૂ્ યે આપેલ. 

 

 

 ૧૦. ભાષા પરીક્ષાઓોઃ-  
 

 

સરકારી કમવચારીઓ માટેની ગજુરાતી અને હહિંદી ભાષાની 

ફરજજયાત પરીક્ષાઓના સાંચાલન ઉપરાાંત ભાષા કૌશલની 

ઐચ્છછક પરીક્ષા, લઘલુલ વપકો માટેની સ્ િૈછ વછક શ્રતુલેખન 

કસોટી, ઐચ્છછક  ભાષા કસોટી અને  ગજુરાતી ઉછ ચતર પ્રાિીણ ય 

પરીક્ષા આ કચેરી દ્વારા લેિામાાં આિે છે. િષવ દરવમયાન 

લેિાયેલ ઉકત પરીક્ષાઓની માહહતી નીચે મજુબ છે: 
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(ક)   ગજુરાતી ભાષાની પરીક્ષાોઃ-  
 
 

િ
મ 

 

 

 

પરીક્ષા
નુાં 

નામ 

 

 

 

લેિાએ
લ 

પરીક્ષા
નો સમય 

ભરાયેલાાં 
આિેદન 

પત્રો 

ઉપસ્સ્થત 

ઉમેદિારોની 
સાંખ યા 

ઉિીર્વ 
ઉમેદિારોની 

સાંખ યા 

ઉિીર્વ 
ઉમેદિારોની 
ટકાિારી. 

વિશેષ 

નોંધ 

ઉ. વન. બો
લ. 

ઉ. વન. બો
લ. 

ઉ. વન. બો
લ. 

૧.      ર.     ૩. ૪. પ. ૬. ૭.   

૮. 

 ૯.  

૧૦ 

૧૧
. 

૧ર
.  

   ૧૩.  ૧૪. 

૧
  

સરકારી 
કમવચારી
ઓ 

માટેની 
ગજુરાતી 
ભાષાની 
પરીક્ષા  

જુલાઇ-  

ર૦૧૪   

૨૧ ૬૮ ૧૯ ૧૭ ૫૯ ૧૯ ૧૩ ૫૩ ૧૯ ઉછ ચ-  ૭૬.૪૬ 

ટકા 
વનમ્ ન- ૮૯.૮૨ 

ટકા 
બોલચાલ-૧૦૦  

ટકા 

 

જાન્ આુ
રી- 
ર૦૧૫  

૧૭ ૩૭ ૦૫ ૧૪ ૩૪ ૦૫ ૧૭ ૩૨ ૦૫ ઉછ ચ ૫૦ ટકા  
વનમ્ ન- ૯૪.૧૨  

બોલચાલ- 

૧૦૦ ટકા 
 

 

 

 

 

 

 

(ખ)        હહન દી  પરીક્ષાોઃ-  
જૂન -ર૦૧૪ 
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શે્રણી કુલ ભરાયેલ 

આવેદન 

પત્રો 

પરીક્ષામાાં 
બેઠેલા 
કુલ 

ઉમેદવારો 

ઉિીણષ 
થયેલ 

કુલ 

ઉમેદવારો 

ઉિીણષ  
ઉમેદવારોની 

ટકાવારી  
 

ઉછ ચ  શ્રરે્ી ૮૯૦ ૬૭૧ ૬૬૯ ૯૯.૭૧ ટકા 
વનમ્ ન શ્રેર્ી  ૧૨૦ ૯૪ ૮૭ ૯૧.૯૫ ટકા 
બોલચાલ  

શ્રેર્ી 
૪૦૨ ૩૪૨ ૩૩૪ ૯૭.૬૬ ટકા 

 

ઓકટોબર- ર૦૧૪ 

 

શે્રણી કુલ ભરાયેલ 

આવેદન 

પત્રો 

પરીક્ષામાાં 
બેઠેલા 
કુલ 

ઉમેદવારો 

ઉિીણષ 
થયેલ 

કુલ 

ઉમેદવારો 

ઉિીણષ  
ઉમેદવારોની 

ટકાવારી  
 

ઉછ ચ  શ્રરે્ી ૫૪૮ ૪૨૩ ૪૨૧ ૯૯.૦૫ ટકા  
વનમ્ ન શ્રેર્ી ૧૦૬ ૭૦ ૬૫ ૯૨.૮૫ ટકા  
બોલચાલ  

શ્રેર્ી 
૨૭૦ ૨૦૮ ૨૨૭ ૧૦૦  ટકા 

 

( ગ)    પ્રોત સાહક ભાષા  પરીક્ષાઓ  

 

 કચેરી દ્વારા નીચે મજુબની વિવિધ પ્રોત્ સાહક પરીક્ષાઓનુાં 

આયોજન કરિામાાં આિે છે.(૧) સરકારી, અધવ સરકારી 
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કમવચારીઓ માટેની ગજુરાતી ભાષા કૌશલની પરીક્ષા        (ર) 

 લઘલુલવપકો  માટે ની સ્ િૈચ્છછક શ્રતુલેખન કસોટી  

(૩) ટાઇવપસ્ ટ/જુવનયર કારકુન, વસવનયર કારકુન /મદદનીશ 

માટેની ઐચ્છછક ભાષા કસોટી 

(૪) રાજપવત્રત અવધકારીઓ માટેની ઉછ ચતર પ્રાિીણ ય પરીક્ષા. 

 

*       *      *      * 


