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ુા નં.૧૭ :માહતી મેળવવા માટ નાગરકોને ઉ૫લધ સવલતોની િવગતો.
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કચેર fંથાલય
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વત=માન ૫Dો

(૩)

0દશ=નો

(૪)

Wહર ખબરના અ>ય સાધનો.

ુજરાત રાજય
ુજરાત સાહ!ય અકાદમી
(૧)
ઉે શ ૫D
(મેમોર >ડમ ઓફ એસોસીએશન)
૧. આ Eવાયત રEટડ= સંEથા^ુ ં નામ ુજરાત સાહ!ય અકાદમી રહશે.
ર. અકાદમી^ુ ં ુoય મથક ગાંધીનગર રહશે.
1. ૩. અકાદમીના ઉે શો નીચે 0માણે રહશે :
2. ુજરાત 0દ શમાં બોલાતી ુજરાતી ભાષા ઉ૫રાંત અ>ય ભાષાઓ @વી ક બંગાળ , મરાઠ ,
ુ ુ ઈ!યાદ ભારત સરકાર મા>ય ભાષાઓ તથા ુજરાત 0દ શની ડાંગી,
પંWબી, તિમળ, તે
ક\છ , વગેર બોલીઓ અને તેના સાહ!યના િવકાસ, સંશોધન અને ઉ!કષ= માટ કામગીર કરવી.
3.

અકાદમીના ઉે શો @વા સમાન ઉે શો માટ કાય= કરતી મા>ય સાહ!ય-સંEથાઓ અને મંડળોને
આિથ_ક તેમજ અ>ય 0કાર સહકાર આ૫વો.

4. દbહ ની રાiS ય સાહ!ય અકાદમી તેમજ ભારતનાં અ>ય રાજયોની 0ાદ િશક ભાષા-સાહ!ય
માટની અકાદમીઓ તથા ુજરાત બહાર સંબિં ધત ભાષા-સાહ!ય અગે 0m ૃિ!ત કરતી 0િતiઠત
સંEથાઓ સાથે સાહ!ય ;ગે આદાન-0દાન કરmુ ં તેમજ એ માટ જ`ર આિથ_ક 0બંધ કરવો.
5. અકાદમીની 0m ૃિ!તઓ માટ દાન અને અ^ુદાન Xવારા ભંડોળ એકD કરmુ.ં
6. ુજરાતમાં બોલાતી સંબિં ધત ભાષાના સામિયકો અને fંથો 0કાિશત કરવા.

7. ુજરાત રાજયની સંબિં ધત ભાષા-સાહ!ય FેDની સંEથાઓને મા>યતા આ૫વી અને તેમની
સાહિ!યક 0m ૃિ!તઓ માટ આ$ણક અ^ુદાન Xવારા સહાય કરવી.ુજરાત રાજયના Vુદા Vુદા
0દ શોનાં િવિશiટ બોલીગત સાહ!યના તેમજ લોકસાહ!યના િવિવધ 0કારો અને Eવ`પોની
સમીFા કરવી તથા તેવા સાહ!યને Wળવી રાખવા યોnય 0બંધ કરવો.
8. સંબિં ધત ભાષા સાહ!ય માટ સાહિ!યક ગોiઠઓ, ૫રસંવાદો, dુEતક 0દશ=નો, તાલીમ િશ$બરો,
ઉ!સવો, મેળાઓ, 0વાસો, ઈ!યાદ^ુ ં આયોજન કરmુ ં અને એ 0કારની કામગીર કરતી અ>ય
સાહ!ય સંEથાઓને આિથ_ક સહાય કરવી.
9. ુજરાતના સંબિં ધત ભાષા સાહ!ય ના િસjkવંત લેખકોને અને તેમની Yૃિતઓને dુરEકારથી
સ>મા>વા 0બંધ કરવો.
10. સંબિં ધત ભાષાના FેDે નામાંકત એવા ુજરાતના સકો અને િવાનોને ફલોશી૫ 0દાન કરવી.
11. ુજરાતના સંબિં ધત ભાષા સાહ!ય FેDે ુણવzાલFી સેવા બWવી હોય એવા ુજરાતમાં
વસતા વયોm ૃk અને સહાયપાD લેખકોને યોnય આિથ_ક સહાય કરવી.
12. રાજયની પંચવષય યોજનાઓ હઠળ સંબિં ધત ભાષા સાહ!યના િવકાસ અ>વયે @ 0ાયોજનાઓ
રાજય સરકાર મંVૂર કર હોય અને અકાદમીના ઉે શો અને કાય=0દ શો સાથે @ સંબધ
ં ધરાવતી
હોય તેવી 0ાયોજનાઓનો અમલ કરવો.
13. ુજરાત 0દ શનાં સંબિં ધત ભાષા સાહ!યને ઉ૫કારક થાય તેવા સંશોધન ક>ો, EવાXયા૫◌ીઠો
ઈ!યાદ Eથા૫વા અને િવકસાવવાં તેમજ આવા મા>ય ક>ોને આિથ_ક સહાય કરવી.
14. ુજરાતની સંEYૃિતના ચેતનાEDોતને વેગ મળે તેવાં સંશોધન, 0કાશન અને અ>ય સહાયક કાયp
હાથ ધરવાં.
ુજરાતના સંબિં ધત ભાષા સાહ!યનાં િવકાસ માટ જ`ર હોય અને ઉ૫રનાં ઉે શોમાં @ની
C્૫iટતા કરવામાં આવી ન હોય તેવી તમામ 0m ૃિ!તઓ કરવી.

