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��ુા ન.ં૧૭  :- 

 મા�હતી મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉ૫લ� ધ સવલતોની િવગતો. 

(૧)  કચેર fથંાલય 

(ર)  વત=માન ૫Dો 

(૩)  0દશ=નો 

(૪)  Wહ�ર ખબરના અ> ય સાધનો. 
 

�જુરાત રાજય 

�જુરાત સા�હ! ય અકાદમી 

      (૧) 

ઉ�ેશ ૫D 

(મેમોર�> ડમ ઓફ એસોસીએશન) 

૧.  આ E વાયત ર�E ટડ= સEં થા^ુ ંનામ �જુરાત સા�હ! ય અકાદમી રહ�શે. 

ર.  અકાદમી^ુ ં�oુ ય મથક ગાધંીનગર રહ�શે. 

1. ૩.  અકાદમીના ઉ�ેશો નીચ ે0માણે રહ�શે : 

2. �જુરાત 0દ�શમા ં બોલાતી �જુરાતી ભાષા ઉ૫રાતં અ> ય ભાષાઓ @વી ક� બગંાળ, મરાઠ, 

પWંબી, તિમળ, તે��ુ ુ ઈ! યા�દ ભારત સરકાર મા> ય ભાષાઓ તથા �જુરાત 0દ�શની ડાગંી, 

ક\ છ, વગેર� બોલીઓ અને તેના સા�હ! યના િવકાસ, સશંોધન અને ઉ! કષ= માટ� કામગીર કરવી. 

3.   અકાદમીના ઉ�ેશો @વા સમાન ઉ�ેશો માટ� કાય= કરતી મા> ય સા�હ! ય-સEં થાઓ અન ેમડંળોન ે

આિથ_ક તેમજ અ> ય 0કાર� સહકાર આ૫વો. 



4. �દb હની રાi Sય સા�હ! ય અકાદમી તેમજ ભારતના ં અ> ય રાજયોની 0ાદ�િશક ભાષા-સા�હ! ય 

માટ�ની અકાદમીઓ તથા �જુરાત બહાર સબંિંધત ભાષા-સા�હ! ય અગે 0mિૃ! ત કરતી 0િત�iઠત 

સEં થાઓ સાથ ેસા�હ! ય ;ગે આદાન-0દાન કરmુ ંતેમજ એ માટ� જ`ર આિથ_ક 0બધં કરવો. 

5. અકાદમીની 0mિૃ! તઓ માટ� દાન અને અ^દુાન X વારા ભડંોળ એકD કરmુ.ં 

6. �જુરાતમા ંબોલાતી સબંિંધત ભાષાના સામિયકો અને fથંો 0કાિશત કરવા. 

7. �જુરાત રાજયની સબંિંધત ભાષા-સા�હ! ય FેDની સEં થાઓને મા> યતા આ૫વી અને તેમની 

સા�હિ! યક 0mિૃ! તઓ માટ� આ$ણ�ક અ^દુાન X વારા સહાય કરવી.�જુરાત રાજયના Vુદા Vુદા 

0દ�શોના ં િવિશi ટ બોલીગત સા�હ! યના તેમજ લોકસા�હ! યના િવિવધ 0કારો અને E વ`પોની 

સમીFા કરવી તથા તેવા સા�હ! યને Wળવી રાખવા યોn ય 0બધં કરવો. 

8. સબંિંધત ભાષા સા�હ! ય માટ� સા�હિ! યક ગો�iઠઓ, ૫�રસવંાદો, dEુ તક 0દશ=નો, તાલીમ િશ$બરો, 

ઉ! સવો, મેળાઓ, 0વાસો, ઈ! યા�દ^ુ ંઆયોજન કરmુ ંઅને એ 0કારની કામગીર કરતી અ> ય 

સા�હ! ય સEં થાઓને આિથ_ક સહાય કરવી. 

9. �જુરાતના સબંિંધત ભાષા સા�હ! ય ના િસjkવતં લેખકોને અને તેમની Yૃિતઓને dરુE કારથી 

સ> મા> વા 0બધં કરવો. 

10. સબંિંધત ભાષાના FેD ેનામા�ંકત એવા �જુરાતના સ�કો અને િવ�ાનોન ેફ�લોશી૫ 0દાન કરવી. 

11. �જુરાતના સબંિંધત ભાષા સા�હ! ય FેDે �ણુવzાલFી સેવા બWવી હોય એવા �જુરાતમા ં

વસતા વયોmkૃ અને સહાયપાD લેખકોન ેયોn ય આિથ_ક સહાય કરવી. 

12. રાજયની  પચંવષ�ય યોજનાઓ હ�ઠળ સબંિંધત ભાષા સા�હ! યના િવકાસ અ> વયે @ 0ાયોજનાઓ 

રાજય સરકાર� મVૂંર કર હોય અને અકાદમીના ઉ�ેશો અને કાય=0દ�શો સાથ ે@ સબંધં ધરાવતી 

હોય તેવી 0ાયોજનાઓનો અમલ કરવો. 

13. �જુરાત 0દ�શના ં સબંિંધત ભાષા સા�હ! યને ઉ૫કારક થાય તવેા સશંોધન ક�> �ો, E વાX યા૫◌ીઠો 

ઈ! યાદ E થા૫વા અને િવકસાવવા ંતેમજ આવા મા> ય ક�> �ોને આિથ_ક સહાય કરવી. 

14. �જુરાતની સEં Yૃિતના ચેતનાE Dોતને વેગ મળે તવેા ંસશંોધન, 0કાશન અને અ> ય સહાયક કાયp 

હાથ ધરવા.ં 

�જુરાતના સબંિંધત ભાષા સા�હ! યના ં િવકાસ માટ� જ`ર હોય અન ે ઉ૫રના ં ઉ�ેશોમા ં @ની 

C ્ ૫i ટતા કરવામા ંઆવી ન હોય તેવી તમામ 0mિૃ! તઓ કરવી. 
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