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રમતગમત, �વુા અને સા�ં�ૃિતક ��િૃ�ઓ િવભાગ 

ડરાવ �માકં :  ભનક-ર૦૦૯ -૧૮૮ર-ફ 

સ#ચવાલય, ગાધંીનગર 

તા.  ૦૪  - ૦૮ -ર૦૧૧   
 

 


�,�-.�� /�) :  
 

(૧) સા.વ.િવ.નો ઠરાવ ન.ં ડ/ઓએલ-૧૦૬૧-૩૬-ર, તા. ૮-૬-૬૧  

(ર) સા.વ.િવ.નો ઠરાવ ન.ં ડ/ઓએલ-૧૦૮૩-પ૦૧૪-ર, તા. પ-૧૧-૮૪  

(૩)  સા.વ.િવ.ના ઠરાવ ન.ં ડ/ઓએલ-૧૦૮૩-પ૦૧૪-ર, તા. ૮-૩-૮૬  

(૪) સા.વ.િવ.ના ઠરાવ ન.ં ભનક-૧૦૯૧-૧૪૬ર-ર, તા. ૯-૬-૯ર  

(પ) સા.વ.િવ.ના ઠરાવ ન.ં ભનક-૧૦૯૧-૧૪૬ર-ર, તા. ૬-૪-૯૪  

(૬)  સા.વ.િવ.ના ઠરાવ ન.ં ભનક-૧૦૯૮-ર૪૩૬-ર, તા. ૪-ર-૯૯  

 

1��
 :  

 સામા4 ય વહ/વટ િવભાગના તા. ૪-ર-૯૯ના ઠરાવ �માકં : ભનક-

૧૦૯૮-ર૪૩૬-રથી ભાષા િનયામકની કચેર/ ક9 અ4 ય સરકાર/ કચેર/ઓ, 

બહારની ; ય<=ત પાસ ેભાષાતંરકામ કરાવ ેતો તે ભાષાતંરકામ માટ9 બહારની 

; ય<=તઓને >કૂવવાના @ દરો Bકુરર કર9લા, ત ે દરો Cધુારવાની બાબત 

સરકારની િવચારણા હ9ઠળ હતી. આથી GHુ ત િવચારણાને Iત ેસરકાર ઉકત 



ઠરાવના IKેL/Nહ4 દ/માથંી Oજુરાતી અન ે Oજુરાતીમાથંી IKેL/Nહ4 દ/મા ં

ભાષાતંરકામ માટ9ના દરમા ંCધુારો કર/ન,ે બહારની ; ય<=તને >કૂવવાના દર, 

નીચે Bજુબ સરકાર ઠરાવે છે.   
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૧. ભાષાતંરકામ ૧૦૦ શS દો ક9 તનેા ભાગદ/ઠ  T. ૩૦-૦૦ 

ર. ટ9કનીકલ અન ેકાUનૂી ભાષાતંરકામ - ૧૦૦ 

શS દો ક9 તેના ભાગ દ/ઠ  

T. ૩પ-૦૦ 

૩. ૧ ટાઇપ GWૃ ઠ અથવા તેના ભાગ માટ9  T. ૧૦-૦૦ 

   

ર.  ઉપરોકત દર કાયદા િવભાગ િસવાયના બધા િવભાગોન ેલાO ુપડશ.ે  

૩.  આ Cધુાર9લ દર, ઠરાવની તાર/ખથી અમલમા ંઆવશ.ે  

          (પાછળ) 

       ....ર.... 

૪.  ઉપરોકત દર બહારની ; ય<=ત પાસેથી ભાષાતંરની કામગીર/ કરાવવામા ં

આવે Y યાર9 >કૂવવાપાZ થશ.ે  

પ.  આ IગેUુ ં ખચ[ @ િવભાગ/કચેર/ ભાષાતંર કામગીર/ કરાવે તે 

િવભાગ/કચેર/ના IદાજપZ સદર હ9ઠળ પાડવાUુ ંરહ9શ.ે  



૬.  આ \ુકમો, આ િવભાગની ફાઇલ ઉપર અિધક BHુ ય સ#ચવ, નાણા ં

િવભાગની તા. ૮-૭-૧૧ની ન^ધથી મળેલ સમંતીથી બહાર પડવામા ં

આવ ેછે.  

 Oજુરાતના રા_યપાલ`ીના \કુમથી અન ેતમેના નામ.ે  
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ઉપ સ#ચવ  

રમતગમત, �વુા અને સા�ં �ૃિતક ��િૃ�ઓ 

િવભાગ 

Oજુરાત સરકાર 

 

�િત, 

સ#ચવાલયના સવa િવભાગો  

• સ#ચવ`ી, Oજુરાત bહ9ર સવેા આયોગ, અમદાવાદ.  

• સ#ચવ`ી, Oજુરાત તક9દાર/ આયોગ, ગાધંીનગર 

• સ#ચવ`ી, Oજુરાત િવધાનસભા, સ#ચવાલય, ગાધંીનગર  

• રcજ� dાર, Oજુરાત હાઇકોટ[ , અમદાવાદ  

• સ#ચવ`ી, Oજુરાત સિવeસ d/S �નુલ, ગાધંીનગર  

• સ#ચવ`ી, Oજુરાત ગૌણ સવેા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર  

• નાણા ંિવભાગ, સ#ચવાલય, ગાધંીનગર  

• માNહતી �સારણ અન ે�વાસન િવભાગ, સ#ચવાલય, ગાધંીનગર  

• ભાષા િનયામક`ી, ભાષા િનયામકની કચરે/, ડો. Lવરાજ મહ9તા ભવન, 

ગાધંીનગર  

• માNહતી િનયામક`ી, Oજુરાત રા_ય, ગાધંીનગર  



• મહાલેખાકાર`ી, અમદાવાદ/ રાજકોટ  

• પગાર અન ેNહસાબી અિધકાર/`ી, ગાધંીનગર  

• Bકુામી તપાસણી અિધકાર/`ી, ગાધંીનગર  

• િવભાગની સવa શાખા  

• સેકશન અિધકાર/, સીલેકટ ફાઇલ  

• નાયબ સેકશન અિધકાર/, િવિશW ટ ફાઇલ  

• શાખા િવિશW ટ ફાઇલ.


