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િશ ટ િૃતઓના અ વુાદ માટ આિથક સહાય આપવાની યોજના 
અ વયેના િનયમો અને શરતો 

 
(૧)   આ  યોજના  પ્રિશ ટ  કૃિતઓના  અનવુાદ  માટે  આિથર્ક  સહાય  આપવાની  યોજના  તરીકે 

ઓળખાશે.  
(૨)   આ યોજનામા ં અ ય ભારતીય ભાષાની અને િવ ની ભાષાની િશ ટ ૃિતઓના ં

જુરાતીમાતંથા જુરાતીભાષાની ઉ મ ૃિતના અ ય ભાષામા ંઅ વુાદનો સમાવેશ થશે. આ 
િશ ટ ૃિતમા ંનવલકથા, નાટક, વાતા, કા ય, એકાકં , ચ ર ો, િનબધં, તેમજ અ ય સશંોધન 
થંોનો સમાવેશ થશે. 

(૩)  આ  યોજનાનો  હતે ુ િભ -િભ   ભાષાભાષી  પ્રદેશો  વ ચે  સાં કૃિતક  આદાનપ્રદાન  વધે  અને 
ભાષાસાિહ યના િવકાસનુ ંઉિચત મા યમ અનવુાદની પ્રવિૃ  બને તે છે.  

(૪)  આ યોજના હઠેળ અ ય ભારતીય ભાષામાથંી ગજુરાતી ભાષામા ંતથા ગજુરાતી ભાષાની ઉ મ 
કૃિતને અ ય ભાષામાથંી કોઈપણ એક કે વધ ુભાષામા ંનવલકથા, નાટક, વાતાર્, કા ય, એકાકંી, 
ચિરત્રો,  િનબધં,  િવવેચન,સશંોધન વગેરે લિલત સાિહ યની સપુ્રિતિ ઠત અને  િશ ટકૃિતઓના 
અનવુાદ પ્રગટ કરવા માટે  યિક્તને અથવા અનવુાદની જવાબદારી સભંાળતી મા ય સાિહ ય 
સશંોધનની િશક્ષણની સં થાઓને આિથર્ક સહાય આપી શકાશે.  

(૫)  ય ત અથવા સં થા  ૃિતઓનો અ વુાદ તૈયાર કરવા માગંતી હોય તે ગે ળૂ લેખકની 
સં થાની મં ૂર  સબંિંધત ય ત/સં થાએ મેળવી લેવાની રહશે અને પોતાની દરખા ત સાથે 
સદર  ુ મં ૂર નો પ  બીડવાનો રહશે. ળૂ લેખક/ કાશનને કૂવવાપા  રૉય ટ ની 
જવાબદાર  સબંિંધત ય ત/સં થાની રહશે.  

(૬)  અનવુાદ પ્રગટ કરવા માગંતી  યિક્ત/સં થાઓ પોતાની અનવુાિદત કૃિતની બે (૨) સવુા ય 
હ તપ્રત  ખચર્ની  િવગતો  સાથે  અકાદમીને  િનિ ત  તારીખ  સધુીમા ં મળે  એ  રીતે  મોકલી 
આપવાની  રહશેે.  સાથે    કૃિતનુ ં અનવુાદ  કરેલ  હોય  તે  મળૂ  પુ તક/કૃિતની  નકલ  પણ 
મોકલવાની રહશેે. 

(૭)  પ્રકાશન માટે મજૂંર થયેલ પુ તકની ૩૦૦ નકલ છાપવાની રહશેે. પુ તક પ્રકાશન માટેથયેલ 
ખરેખર ખચર્ માટે ૧૧૨ પ ૃ ઠ સધુી ૧૦,૦૦૦/-   અને ૧૧૨થી વધારે પ ૃ ઠ માટે ૧૫,૦૦૦/- 
આિથર્ક સહાય તરીકે આપી શકાશે. અકાદમીએ િનયત કયાર્ મજુબ પ્રકાશન ખચર્ માટે ફમાર્ દીઠ 
ક્રાઉન સાઈઝ કાચુ ંપઠંુૂ  . ૨૦૦૦/- પાકંુ પઠંુૂ  . ૨૧૦૦/-અને ડબલ ક્રાઉન સાઈઝકાચુ ંપઠુૂં  . 
૨૫૦૦/- પાકંુ પઠંુૂ  . ૨૭૦૦/- તેમજ ડેમી સાઈઝ માટે કાચુ ંપઠંુૂ  . ૨૨૦૦/- પાકા પઠૂા ંમાટે 
. ૨૩૦૦/- નક્કી કરેલ છે. આમાથંી   રકમ ઓછી હશે તે રકમ આિથર્ક સહાય તરીકે આપી 
શકાશે. આમા ંતમામ પ્રકારના ંખચર્નો સમાવેશ કરેલ છે. 
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(૮)   પ્રગટ  થયેલ  પુ તકોની૧0 નકલો  લેખકે  ગજુરાત  સાિહ ય  અકાદમીની  કચેરીને  િવના  મ ૂ યે 

આપવાની રહશેે.   
(૯)   આિથર્ક  સહાય  મજૂંર  થયા  બાદ  લેખકે  પોતાને  ખચેર્  પુ તક  પ્રગટ  કરવાનુ ં રહશેે.  તે  માટે 

છાપકામના ંઓિરજનલ િબલ, વાઉચર, અકાદમીનો મજૂંરી લેટર વગેરે રજૂ કયાર્ બાદ ચકાસણી 
કરીને સહાય મજૂંર કરવામા ંઆવશે. 

(૧૦)    પ્રકાિશત  પુ તકની  મખુપ ૃ ઠની  પાછળની  બાજુએ  તેમજ  પ્ર તાવનામા ં પ ટ  રીતે 
“ જુરાતસા હ યઅકાદમી, ગાધંીનગર, જુરાત રા યની આિથક સહાયથી કાિશત” એવીઋણ 
વીકારનીપિંક્તઅકાદમીના લૉગો સાથે છાપવાનીરહશેે.તેમજ કાિશત ુ તકના ં ખુ ૃ ઠ પર 
ક છે લા ં પાને બહારની બા ુ અકાદમી ુ ં નામ ક લૉગો કૂવા નહ . તેમજ કોઈ કાશન 
સં થાના પણ નામ ક લૉગો દશાવવા નહ .  

(૧૧)   અકાદમી  તરફથી  મળેલી  સહાય  ગ્રા ટની  રકમ  કોઈપણ  ખાનગી  પ્રકાશકન ે અથવા  સં થાને 
તબદીલ કરી શકાશે નહીં. તથા તે અંગેની આિથર્ક સહાય અ યત્રથી મેળવી શકાશે નહીં.  

(૧૨)  સહાય ા ટ મં ૂર થયા પછ  વ મુા ંવ  ુ૧(એક) વષની દર ુ તક ગટ કરવા ુ ંરહશે.  
તે માટે  લેખકે જ રી બાહંધેરી આપવાની રહશેે.  

(૧૩)   પુ તક  પ્રકાશનની  કોઈ  એક  જ  યોજનામા ં લેખકે    તે  વષર્મા ં ૧  (એક)  જ  હ તપ્રત  રજૂ 
કરવાની રહશેે.  

(૧૪)    લેખકને પુ તક પ્રકાશન આિથર્ક સહાયની ચાર યોજનાઓ પૈકીની કોઈપણ યોજનામા ંપાચં 
વખત સહાય મળી ચકૂી હોય તેવા લેખકો હ તપ્રત રજૂ કરી શકશે નહીં. 

(૧૫)   આિથક સહાયથી છપાતા હોય તેવા ુ તકમા ંકોઈપણ કારની હરખબર લઈ શકાશે નહ . 
(૧૬)   પુ તકની જોડણી સરકાર મા ય સાથર્ ગજુરાતી જોડણી કોશ પ્રમાણે રાખવાની રહશેે.   
(૧૭)     તે  લેખકે  પુ તક  પ્રકાિશત  કરવાની આિથર્ક  સહાય  મેળવવા  ગજુરાત  સાિહ ય અકાદમીનુ ં

િનયત ફોમર્ ભરવાનુ ંરહશેે. તેમજ અગાઉ કેટલા ંપુ તકો માટે આિથર્ક સહાય મેળવી છે તે  પ ટ 
દશાર્વવાનુ ં  રહશેે. 

(૧૮)   અકાદમી  ારા અગાઉ પુ તક પ્રકાશન માટે આપવામા ંઆવલેી આિથર્ક સહાય   તે પુ તકને   
તે વષેર્  મળી હોય તેનો ઉ લેખ ફોમર્મા ંકરવાનો રહશેે. આ અંગે કોઈ માિહતી  પાવવી નહીં. 
અ યથા તે અંગેની જવાબદારી   તે લેખકની રહશેે.   

(૧૯)   લેખકે પોતાની તૈયાર કરેલી સપંણૂર્ હ તપ્રત િનયત તારીખ સધુીમા ંમહામાત્ર,ગજુરાત સાિહ ય 
અકાદમીની  કચેરીમા ં યોગ્ય  અિધકારીને  બ   અથવા  રિજ ટડર્  ટપાલથી  મોકલી  આપવાની 
રહશેે. હ તપ્રત ટાઈપ કરેલી અને બકુ બાઇિડંગ કરેલી અને પાના નબંર લખેલી હોવી જ રી 
છે,હ ત તના ં ટા ંપાના વીકારવામા ંઆવશે નહ .  

(૨૦)  હ તપ્રતના મખુપ ૃ ઠ પર લેખકે પોતાનુ ંનામ, સરનામુ,ં મોબાઈલ નબંર,  પ ટ રીતે દશાર્વવુ ં
જ રી છે. તેમજ િનયત નમનૂાનુ ંફોમર્ સપંણૂર્ િવગતો ભરીને હ તપ્રતની સાથે સામેલ રાખવાનુ ં
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 રહશેે. ર ૂ કરલ હ ત તમા ં લેખક પોતે પણ નામ/શીષક બદલી શકશ ેનહ . હ ત ત મં ૂર 
થયા બાદ એમા ંકોઈ ધુારો ક કોઈ ફરફાર કર  શકાશે નહ . આ ગે કોઈ ધુારા ક ફરફાર 
માટ અકાદમીની લે ખતમા ંમં ૂર  મેળવવાની રહશે.  

(૨૧)   આ  યોજના  અંતગર્ત  મોકલવામા ં આવેલ  હ તપ્રત  (પુ તક)ને  પરામશર્ન  માટે  મોકલવામા ં
આ યા બાદ  પરામશર્કના ં જણા યા  મજુબ જો  પુ તક  પ્રકાિશત  કરવાને  યોગ્ય  જણાશે  તો  જ 
આિથર્ક  સહાય  માટે  મજૂંર  કરવામા ં આવશે.  પરામશર્ક ીના  િનણર્ય  મજુબ  ઉ ચ  સાિહિ યક 
ગણુવ ા  ધરાવતી  કૃિતઓ જ પસદંગીપાત્ર ગણવામા ંઆવશે. આ અંગે પરામશર્ક ીનો અને 
અકાદમીનોિનણર્ય આખરી રહશે.ે 

(૨૨)   આ યોજના અંતગર્ત આિથર્ક  સહાય મજૂંર  કે નામજૂંર  કરવામા ંઆવશે તો  તેની જાણ    તે 
લેખકને પત્ર  ારા કરવામા ંઆવશે. આિથર્ક સહાય માટેની પાત્રતા અથવા ગ્રા ટની રકમ અંગે 
િવિધસર િનણર્ય થઈ ગયા પછી એ બાબતે અકાદમી કોઈ પત્ર યવહારમા ંઉતરશે નહીં. 

(૨૩)   આ યોજના અંગેની પ િત અને નીિત-િનયમો મજુબ  િનણર્ય કરવાની સ ા ગજુરાત સાિહ ય 
અકાદમીની પોતાની રહશેે. 

 
 
          
 


