ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીની મહેસલ
ુ સદરે હાથ ધરવામાં આવતી
ગજ
પ્રવ ૃતતઓનું કામગીરી અંદાજપત્ર
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦
ુ રાત સરકારના યવ
ુ ક સેવા અને સાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતત તવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૧૦-૦૪-૧૯૯૨ના ઠરાવ ક્રમાકગજ
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી એવા નામાભભધાન સાથે સોસાયટી રજજસ્રેશન એક્ટ
સનન-૧૦૯૨-૨૦૨-અ થી ગજ
૧૮૬૦ અને બોમ્બે પબ્લલક રસ્ટ એક્ટ ૧૯૫૦ હેઠળ એક સ્વાયત્ત સોસાયટી તરીકે નોંધણી કરવાની મંજુરીસહ
અકાદમીની બંધારણીય મંજુરી આપવામાં આવતા સ્વાયત્ત એકમ તરીકે અસ્સ્તત્વમાં આવેલ છે . આ સ્વાયત એકમન ંુ
ુ રાત સરકારના રમત-ગમત યવ
ુ ા અને સાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓ તવભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલન થાય છે .
ગજ
ુ રાતના પ્રાચીન
પ્રજાના સાંસ્કૃતતક જીવનને ઉન્નત કરવાના આશયથી અકાદમીની રચના કરવામાં આવે છે . ગજ
વારસાને ટકાવી રાખાવાના પ્રયત્ન સાથે કલા સંસ્થાઓ, કલાકારો અને સંગીત, ન ૃત્ય, નાટયની તેમજ અન્ય રં ગમંચલક્ષી
કલાઓને પ્રોત્સાહન અને માગષદશષન આપશે તેમજ જરૂર જણાયત્યાં અકાદમી પોતે પ્રવ ૃતીઓનું આયોજન કરશે. અકાદમી
દસ્તાવેજીકરણ, આકોઇવ્સ સંગ્રાહાલય, પસ્ુ તક પ્રકાશન, સંસોધન, પ્રાયોભગકરણ, માવજત અને સંવધષન પર તવશેર્ લક્ષ
આપશે.
ુ ીમાં અકાદમીને કુ લ રૂ|.૧૦૦.૦૦/-લાખન ંુ કોપસષ ફં ડ આપવામાં આવ્ય ંુ છે . આ અકાદમી દ્વારા વર્ષભર
અત્યાર સધ
રં ગમંચલક્ષી કલાના ક્ષેત્રની તવતવધ સાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓનું આયોજન

ુ યત્વે પંડડત
કરવામાં આવે છે . જેમાં મખ્

ઓમકારનથ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ અને સમારોહ, નાટય, લોકકલા, સંગીતની તાલીમ, શીબીરો, સંગીત નાટય ભારતી
ુ ા અને લલધ પ્રતતષ્ઠઠત કલાકારોના શાસ્ત્રીય સંગીત ક્ષેત્રના કાયષક્રમો, સગ
ુ મ
મહાતવધાલય રાજકોટની વાતર્િક પરીક્ષા, યવ
સંગીત સંમેલન, તાનારીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ, ભડકત સંગીત સમારોહ, લોકન ૃત્ય સમારોહ, શાસ્ત્રીય ન ૃત્ય સમારોહ,
રાજ્ય એકાંકી નાટય સ્પધાષ અને રાજ્યકક્ષાએ તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ અને નામાંડકત કલાકારો ને ગરરવ પરુ સ્કાર ગરૂુ –
તશઠય પરં પરા હેઠળ સંગીત, ન ૃત્ય, લોકન ૃત્ય, નાટકની તાલીમ આપવી, ભવાઇ સંમેલન, તવશ્વ રં ગભતુ મડદન નાટય
મહોત્સવ પ્રતતભાશાળી નાટય ધ્વારા નાટય/ડદગ્દશષક સહાય યોજના, મહીલા શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ, શરદોત્સવ
પં.નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ અને સમારોહ ઉપરાંત તવતવધ તાલીમ તશભબરો અને પડરસંવાદોન ંુ આયોજન જેવી
તવતવધ સાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓ હાથ ધરવામાં આવે છે .

ુ સદરે હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવ ૃતતઓ
(અ) મહેસલ
(અ) ચાલ ુ યોજના
ક્રમ
1

યોજનાન ંુ નામ

યોજનાની તવગત/પસંદગી પધ્ધતત

રકમ
(લાખમાં)

સ્વ.જશવંતતસિંહ

અને

શાસ્ત્રીય સંગીતના સ્નાતક તથા તનઠણાંત તજજ્ઞ હેઠળ ઓછામાં

સ્વ.રસીકલાલ

ઓછી સાત વર્ષની તાલીમ મેળવેલ હોય તેવા વીસ થી પાત્રીસ

અંધારીયા સ્કોલરશીપ

વર્ષની ઉંમરના તાલીમાથીને રૂ.૧૦૦૦/- માસીક તશઠયવ ૃતત અને

૨૦.૩૦

ગરૂુ ને રૂા.૧૦૦૦- માતસક માનદવેતન આપવામાં આવે છે .
૨

શાસ્ત્રીય સંગીત અને
ુ મ
સગ

સંગીત

વકષ શોપ
સેમીનાર
(નવોડદત
માટે)

ુ મ સંગીતના તવકાસ અને જતન માટે તેમજ
શાસ્ત્રીય અને સગ

પર નવોડદત આશાસ્પદ કલાકારોને તાલીમ માટે આ યોજના હાથ
અને

ધરવામાં આવે છે . આ તશભબરના આયોજન માટે તશભબરાથીઓને
ુ સ્કાર, તનવાસ, ભોજન
પ્રવાસ ભાડું, દૈ તનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોને પર

ુ ાંભગક ખચષ કરવામાં
કલાકારો અને પ્રવાસ ભથ્થાની ચ ૂકવણી અને આનર્
આવે છે .

૮.૫૦

૩

ુ મ
સગ

સંગીત

શાસ્ત્રીય

અને

ુ મ સંગીત અને શાસ્ત્રીય સંગીતના પ્રચાર-પ્રસાર અને જતન
સગ

૧૨.૦૦

સંગીત માટે રાજય અને રાષ્ઠરય કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત કરે લ કલાકારોને

મહોત્સવ

(રાઠરીય આમંત્રણ આપી કાયષક્રમ યોજવામાં આવે છે .

કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત
કલાકારો માટે)
૪

૫

આડદત્યરામજી

ધ ૃપદ અને મ ૃદં ગ વાદનની કલાન ંુ જતન થાય તે માટે પંડડત

શાસ્ત્રીય સંગીત

આડદત્યરામની સ્મ ૃતતમાં શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ યોજવામાં આવે

મહોત્સવ

છે .

મડહલા શાસ્ત્રીય

મડહલાઓ શાસ્ત્રીય સંગીતક્ષેત્રે વધ ુ ને વધ ુ ભાગ લેવા પ્રેરાય તે

સંગીત મહોત્સવ

માટે રાજયમાં તવતવધ સ્થળે પ્રતતવર્ષ કાયષક્રમોન ંુ આયોજન કરવામાં

૫.૨૫

૮.૦૦

આવે છે .
૬

ગરૂુ તશઠય પરં પરાની

શાસ્ત્રીય સંગીત, લોકસંગીત, શાસ્ત્રીય ન ૃત્ય અને નાટયના ક્ષેત્રે

તાલીમ,

ુ વી ગરૂુ દ્ધારા તાલીમ પ ૂરી પાડવાની યોજના છે . આ યોજના
અનભ

વકષ શોપ/સેમીનાર

ુ બ દર મહીને ગરૂુ ને રૂ.૧,પ૦૦/- માતસક માનદ વેતન અને
મજ

૪.૦૦

તશઠયને રૂ.૪૦૦/- માતસક તશઠયવ ૃતત આપવામાં આવે છે .
૭

મહોત્સવ વડનગર ખાતે કલાકાર બેલડી તાના અને રીરીની સ્મ ૃતતમાં

તાનારીરી

૯૫.૫૦

(રાઠરીય કક્ષા) અને રાઠરીયકક્ષાનો સમારોહ યોજવામાં આવે છે . આ સમારોહમાં
તાનારીરી
૮

એવોડષ

રૂા.૫.૦૦ લાખનો રોકડ પરુ સ્કાર, શાલ, પ્રસંશાપત્ર વગે રે આપી

તવતરણ સમારં ભ

૨(બે) મડહલા કલાકારશ્રીઓને એવોડષ આપી સન્માનવામાં આવે છે .

પં.ઓમકારનાથ

પં.ઓમકારનાથની સ્મ ૃતતમાં રાઠરીય કક્ષાનો આ મહોત્સવ યોજવામાં

શાસ્ત્રીય,સંગીત

આવે છે .

૧૦૦.૦૦

મહોત્સવ
૯

શરદોત્સવ પં.નંદન

ુ રાતનાં
ગજ

તાલવાદ્ય

મહેતા શાસ્ત્રીય

સ્વ.પં.નંદન

મહેતાની

સંગીત સ્પધાષ અને

તત્રડદવસીય શાસ્ત્રીય સંગીત, તાલવાદ્ય સ્પધાષ અને સમારોહન ંુ

સમારોહ

આયોજન

કરવામાં

ક્ષેત્રે

આંતરરાઠરીય

પ ૂણ્યતતતથ
આવે

છે .

(તા.૨૬
પ્રથમ

ખ્યાતત

પામેલ

ુ રી)
ફેબ્રઆ

તનતમત્તે

રૂા.૧૧,૦૦૦/-

૨૫.૦૦

દ્વદ્વતતય

રૂા.૮,૦૦૦/- અને ત ૃતીય રૂા.૫,૦૦૦/- ના ઇનામો તવજેતા કલાકારોને
આપવામાં આવે છે .
૧૦

પ્રતતભાશાળી

ુ રાતી નાટય કલા ક્ષેત્રે વધ ુ મરભલક નાટકો તનમાષ ણ પામે તે માટે
નાટય ગજ

ડદગ્દશષકોને

નાટય ડદગ્દશષકોને કુ લ રૂા.૧.૦૦ લાખની આતથિક સહાય આપવામાં આવે

૧૫.૫૦

તનમાષ ણ માટે આતથિક છે . જે પૈકી રૂા.૪પ,૦૦૦/- પ્રોડક્શન માટે, નાટય લેખન માટે
ુ સ્કાર તથા નાટકના પ્રત્યેક શો દીઠ
રૂા.પ૦૦૦/- પ્રમાણે લેખકને પર

સહાય

ુ વવામાં આવે છે . ૧૫
રૂ।.૧૦,૦૦૦/- લેખે પાંચ શો ના ૫૦,૦૦૦/- ચક
જેટલી સંસ્થાઓ સહાય આપવામાં આવે છે .
૧૧

જૂની

ુ રાતી રં ગભ ૂતમ તેના જૂના નાટકોથી આજે પણ સમ ૃધ્ધ છે . ત્યારે
રં ગભ ૂતમના ગજ

નાટકોન ંુ પ ૂનઃતનમાષ ણ

ુ :જીવીત કરી મંચસ્થ કરવા માટે એક સંસ્થા
આવા જુના નાટકોને પન
દીઠ રૂ|.૫૦,૦૦૦ પ્રમાણે ૫૦ સંસ્થાઓને સહાય અપાય છે .

૨૫.૦૦

૧૨

ભવાઇ

તાલીમ

કેન્ર

પ ૂનઃજીતવત કરવા અંગે

૧૩

કલ

તવસરાતી જતી કલાઓ પૈકીની ભવાઇ કલાને જીવંત રાખવા માટે
તાલીમ તશભબરોન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે .

કલાકાર શાસ્ત્રીય ન ૃત્યની તાલીમ મેળવી હોય તેવા ૧૭ થી રપ વર્ષની

કે

૫.૦૦
૯.૦૦

સમારોહ અને શાસ્ત્રીય વયના કાલાકારોનો દર વર્ે શાસ્ત્રીય ન ૃત્ય નો કાયષક્રમ યોજવામાં
આવે છે . આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોને પ્રવાસ ભાડું,

ન ૃત્ય મહોત્સવ

ુ સ્કાર, તનવાસ, ભોજન અને પ્રવાસ
દૈ તનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોને પર
ુ ાંભગક
ભથ્થાની ચ ૂકવણી અને કાયષક્રમના આયોજન માટે થતા આનર્
ખચષ કરવામાં આવે છે .
૧૪

શાસ્ત્રીય

ન ૃત્ય

અને

લોક ન ૃત્ય અને શાસ્ત્રીય ન ૃત્યના કલાકારોની તાલીમ તશભબર યોજી

૭.૦૦

પરં પરાગત ન ૃત્યો પર તજજ્ઞો દ્ધારા તાલીમ આપવામાં આવે છે . આ તશભબરના આયોજન
સેમીનાર

અને

માટે તશભબરાથીઓને પ્રવાસ ભાડું, દૈ તનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોને
ુ સ્કાર, તનવાસ, ભોજન અને પ્રવાસ ભથ્થાની ચ ૂકવણી અને
પર

વકષ શોપ

ુ ાંભગક ખચષ કરવામાં આવે છે .
આનર્
૧૫

ચાંપાનેર મહોત્સવ

ુ ેસ્કો દ્ધારા જાહેર
ચાંપાનેરના સ્મારકોના વર્લડષ હેરીટેઝ તરીકે યન

૧૦.૦૦

કરવામાં આવતા ચાંપાનેર ખાતે પ્રતતવર્ષ ચાંપાનેર મહોત્સવ
ુ યત્વે ગજ
ુ રાતના જુદા-જુદા
યોજવામાં આવે છે . આ કાયષક્રમમાં મખ્
પ્રાંતના પ્રતસધ્ધ લોકન ૃત્યો રજુ કરવામાં આવે છે .
૧૬

શાસ્ત્રીય

ુ ેલ
તથા રાષ્ઠરય તેમજ આંતર રાષ્ઠરય કક્ષાએ નામના મેળવી ચક

ન ૃત્ય

નાટયક્ષેત્રના

વદ
ં ૃ ોને

૧૧૦.૦૦

રાજયના શાસ્ત્રીય ન ૃત્યના તથા નાટયક્ષેત્રના વદ
ં ૃ ોને અન્ય રાજયોમાં

અન્ય રાજયોમાં તથા તથા તવદે શમાં મોકલી ન ૃત્ય તથા નાટયના કાયષક્રમોના આયોજન
તવદે શમાં મોકલી ન ૃત્ય માટે સહાય સ ૂચવવામાં આવી છે . રાજય બહારના કાયષક્રમો માટે
ુ વવામાં આવે છે .
નાટયના રૂ|.ર,૦૦,૦૦૦/-ની આતથિક સહાય ચક

તથા

કાયષક્રમોના આયોજન
માટે આતથિક સહાય
૧૭

રાજ્યમાં તવશ્વરં ગભતુ મ ડદન (૨૭ માચષ), તવશ્વ સંગીત ડદન (૨૧ જુન)

રં ગમંચલક્ષી

તનધાષ રીત તવશ્વન ૃત્ય ડદન (૨૯ એતપ્રલ)ની ઉજવણીના કાયષક્રમો અંતગષ ત

કલાઓના

તવશ્વડદનની ઉજવણી
૧૮

૧૯.૦૦

અકાદમીના

તવતવધ કાયષક્રમોન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે .

સ્થાપના અકાદમીની સ્થાપના ડદન ૧૮મી મે ના રોજ સંગીત ન ૃત્ય અને

૧.૦૦

ડદને તવતવધ સાંસ્કૃતતક નાટય અંગે ના તવતવધ કાયષક્ર્મોન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે .
કાયષક્રમોન ંુ આયોજન
૧૯

સાંસ્કૃતતક

ધરોહર આ યોજના હેઠળ રાજયની પરં પરાગત સાંસ્કૃતતક અસ્સ્મતા તવર્યક

૨૪.૦૦

સંગીત, ન ૃત્ય, નાટય, લોક સાડહત્ય પર આધાડરત તવતવધતા સભર

યોજના

સાંસ્કૃતતક કાયષક્ર્મો ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવે છે .
૨૦

નગરપાભલકા
તવસ્તારમાં

નગરપાભલકા

સાંસ્કૃતતક

કેન્રો/ઓડીટોરીયમ

ઉભા

સાંસ્કૃતતક કરવા/રસ્ટો-સંસ્થાઓને સહાય માટે મળે લ અરજીઓની ચકાસણી

કેન્રો/ઓડીટોરીયમ
ઉભા

તવસ્તારમાં

કરવા/રસ્ટો-

સંસ્થાઓને સહાય

કરી મંજુરી આપવામાં આવે છે .

૫.૦૦

૨૧

કતવ કાલીદાસ તનતમિત કતવ કાલીદાસ તનતમિત અલભ્ય એવા નાટકન ંુ નાટય તનમાષ ણ કરનાર

૧૦.૦૦

નાટય તનમાષ ણ કરવા કલા સંસ્થા કે કલાકારને આતથિક સહાય આપવામાં આવે છે .
આતથિક સહાય
૨૨

સંગીત,

ન ૃત્ય

અને

વતષમાન નવોડદત કલાકારોને સંગીત ન ૃત્ય અને નાટયની મ ૃત:પાય

૩૦.૦૦

ુ કલાની સાચી ઓળખ, સમજ અને સંસ્કૃતતની ઝાંખી
તવકાસ થતી મળ

નાટય
સંશોધન કાયષ

કરાવવા

સંશોધન-રીસચષ

કામગીરી

માટે

આયોજન

સંચાલન

કરવામાં આવે છે .
૨૩

લોકસંગીત/ડાયરાનો
કાયષક્રમને

૨૪

ુ રાતની ભાતીગળ સંસ્કૃતતને મ ૂળ સ્વરૂપમાં રજુ કરવા માટે તથા
ગજ

૧૩૦.૦૦

ુ રાતનાં જુદા જુદા સ્થળોએ
ઉતેજન સાચી ઓળખની ઝાંખી કરાવવા ગજ

આપવા

લોકસંગીત/ડાયરા/સંતવાણીના કાયષક્રમો યોજવામા આવે છે .

દુલાભાયા કાગ

ુ રાતના નામી લોકકતવ સ્વ.દુલાભાયા કાગના જન્મ ડદન/પણ્ુ ય
ગજ

૨૫.૦૦

ુ રાતની નવી પેઢીને લોકકલા, લોકસંગીત,
તતતથ તનતમત્તે ગજ
ભજનના કાયષક્રમ ધ્વારા સાંસ્કૃતતક વારસાની ઝાંખી કરાવવા
ુ રાતના જુદા જુદા સ્થળોએ કાગકથાન ંુ આયોજન કરવામાં આવે
ગજ
છે .
૨૫

પંડડત ઓમકારનાથ

પંડડત ઓમકારનાથની સ્મ ૃતતમાં ૧ર થી ૧૯ વર્ષની વયના તથા ર૦

શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ

થી ૩પ વર્ષની વયના શાસ્ત્રીય સંગીતના કલાકારો માટે ગાયન,

૧.૦૦

સ્વરવાદ્ય તથા તાલ વાદ્યની સ્પધાષ ન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે .
૨૬

શાસ્ત્રીય સંગીત સભા

ુ ી રાજયના આશાસ્પદ
શાસ્ત્રીય સંગીતનો વધ ુ પ્રચાર થાય તે હેતથ

૦.૫૦

કલાકારોમાંથી પસંદગી કરીને કાયષક્રમ યોજવામાં આવે છે .
૨૭

ભડકત

સંગીત રાજયની તવતવધ પરં પરાગત પ્રાચીન અને અવાષ ચીન ભજન શૈલી

સંમેલન

૧.૦૦

તથા સંતવાણી જેવા કલા વારસાની જાળવણી માટે આ સંમેલન
યોજવામાં આવે છે .

૨૮
૨૯

સંગીત નાટય ભારતી શાસ્ત્રીય ગાયન, શાસ્ત્રીય વાદ્ય તેમજ શાસ્ત્રીય ન ૃત્યના ક્ષેત્રે પ્રારં ભથી
રાજકોટની પડરક્ષા

ુ ીની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે .
તવશારદ, અલંકાર સધ

લોક સંગીત સમારોહ

પ્રાચીન લોક સંસ્કૃતતની જાળવણી માટે રાજયના રાષ્ઠરય તેમજ

૦.૫૦
૧.૦૦

આંતર રાષ્ઠરય કલાકારોનો સમારોહ યોજવામાં આવે છે . બોટાદ
ખાતે રાષ્ઠરય શાયર સ્વ.ઝવેરચંદ મેધાણીની પ ૂણ્યતતતથ તનતમત્તે
તા.૦૯ માચષ તેમજ મહાત્મા ગાંધી તનવાષ ણડદન/શહીદ ડદન તા.૩૦
ુ રીના રોજ શરયષ- ગાંધી ગીતોનો કાયષક્રમ યોજવામાં આવે
જાન્યઆ
છે .
૩૦

ન ૃત્ય રાજય તથા રાજયબહારના ન ૃત્ય કલાકારોનો કાયષક્રમ યોજવામાં

શાસ્ત્રીય
મહોત્સવ

૩૧

૧.૦૦

આવે છે .

ુ તસઘ્ધ શાસ્ત્રીય સંગીતની કલાકાર
તાના - રીરી શાસ્ત્રીય વડનગર ખાતે રાજયની સપ્ર
સંગીત સમારોહ

૮.૦૦

બેલડી તાના અને રીરી ની સ્મ ૃતતમાં આ સમારોહ યોજવામાં આવે
છે .

૩૨

રાજયકક્ષા

એકાંકી રાજ્યકક્ષાની એકાંકી નાટકની સ્પધાષ ન ંુ આયોજન કરવામાં આવે છે .

૩.૦૦

પ્રથમ તવજેતા નાટકને રૂા.૨,૦૦૦/- દ્વદ્વતીય રૂા.૧,૫૦૦/- ત ૃતીય

નાટય સ્પધાષ

ુ સ્કાર આપવામાં આવે છે . મરભલક નાટક રૂા.૫૦૦/રૂા.૧,૦૦૦/- પર
શ્રેઠઠ ડદગ્દશષક રૂા.૫૦૦/- શ્રેઠઠ લેખકને રૂા.૫૦૦/- શ્રેઠઠ રશ્ય રચનાને
રૂા.૫૦૦/- લેખે ઇનામ આપવામાં આવે છે .
૩૩

રાજય

લોક

ન ૃત્ય દરવર્ે ગાંધીનગર સંસ્કૃતતકું જ ખાતે જે લોકોત્સવ યોજવામાં આવે

૧.૦૦

છે . તેમાં ભાગ લેતા વદ
ં ૃ ોના બે કાયષક્રમ રાજયના અન્ય બે સ્થળે

મહોત્સવ

યોજવામાં આવે છે .
૩૪

ુ મ
સગ

ુ મ સંગીત
સંગીત રાજયના પ્રતતષ્ઠઠત અને નવોડદત કલાકારોન ંુ સગ

સંમેલન
૩૫

૧.૦૦

સંમેલન યોજવામાં આવે છે .
ુ સ્કાર સંગીત, ન ૃત્ય, નાટય અને લોકકલા ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર તસસ્ઘ્ધ મેળવનાર
પર

ગરરવ

૫.૫૦

ુ સ્કાર, તામ્રપત્ર
૧૨ કલાકારોને પ્રત્યેકને રૂ|.પ૧,૦૦૦/-નો રોકડ પર

સમારોહ

તથા પ્રશસ્સ્ત પત્ર આપવામાં આવે છે .
૩૬

ઓમકારનાથ પંડડત ઓમકારનાથ ની સ્મ ૃતતમાં યોજવામાં આવે છે .

પંડડત
શાસ્ત્રીય

૦.૭૫

સંગીત

સમારોહ
૩૭

બૈજુ શાસ્ત્રીય સંગીત સંગીતજ્ઞ બૈજનાથની સ્મ ૃતતમાં યોજવામાં આવે છે .

૦.૭૫

સમારોહ
૩૮

તવભાગીય

તત્રઅંકી આ નાટય સ્પધાષ માં ૧પ થી ર૦ જેટલા નાટકોને બે તવભાગમાં

નાટય સ્પધાષ
૩૯

રાજયકક્ષા

૩.૦૦

વહેંચી તવભાગ દીઠ સ્પધાષ યોજવામાં આવે છે .
તત્રઅંકી તવભાગીય તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ માં પ્રથમ અને દ્વદ્ધતતય ક્રમે તવજેતા

નાટય સ્પધાષ

૧.૦૦

થયેલ નાટકોની રાજયકક્ષાની સ્પધાષ યોજવામાં આવે છે . પ્રથમ
તવજેતા નાટકને રૂા.૩,૦૦૦/- દ્વદ્વતીય રૂા.૨,૫૦૦/- ત ૃતીય રૂા.૨,૦૦૦/ુ સ્કાર આપવામાં આવે છે . સ્પધાષ માં ભાગ લેનાર સંસ્થાને
પર
ુ સ્કાર
રૂા.૫,૦૦૦/- નો રોકડ પર

પ્રથમ ક્રમે આવનાર નાટકને

રૂા.૧૦,૦૦૦/- દ્વદ્વતીયને રૂા.૭,૦૦૦/- અને મરભલક નાટકને રૂા.૫૦૦/ુ સ્કાર આપવામાં આવે છે .
નો પર
૪૦

નાટય તાલીમ તશભબર

ુ ાન કલાકારોને નાટય પ્રવ ૃતતઓમાં રસ લેતા કરવા માટે તથા
યવ

૧.૦૦

નાટય ક્ષેત્રના તજજ્ઞો, ડદગ્દશષક તથા નાટય લેખકોન ંુ પ્રત્યક્ષ
માગષ દશષન મળી રહે તે માટે પસંદગી પામેલ રપ થી ૫૦
કલાકારોની તાલીમ તશભબર યોજવામાં આવે છે .
૪૧

તરુ ી

બારોટ

નાટય પ્રતત વર્ષ આ યોજના હેઠળ તરુ ી બારોટ સમાજના કલાકારોની ૧૫

૩૦.૦૦

તનમાષ ણ આતથિક સહાય નાટય મંડળીઓને રૂા.૨૫,૦૦૦/- લેખે ૧૨૦ નાટક મંડળીઓને કુ લ
ુ વવામાં આવે છે .
રૂા.૩૦.૦૦ લાખની આતથિક સહાય ચક

(SCSP)
૪૨

સ્વાયત્ત સંગીત નાટક અકાદમીના પગાર ભથ્થા/ કચેરી ખચષ /

૬૮.૦૦

કમષચારીના પ્રવાસ ભથ્થાનો ખચષ
કુ લ (અ)

(બ)

મંજુર થયેલ નવી બાબત (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦)

૮૩૨.૦૫

ક્રમ

યોજનાન ંુ નામ

યોજનાની તવગત/પસંદગી પધ્ધતત

રકમ
(લાખમાં)

૧

ુ રાત
ગજ

રાજ્ય

સંગીત

નાટક આ કચેરીમાટે ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન ખાતે લલોક નં-૧૪/૨,માળે

આ કચેરીની કામગીરી અને કમષચારીના સંખ્યાબળને ધ્યાને લઇ

૩૦.૦૦

નવી ૧૮૦૦.ચોરસફુટ જગ્યા ફાળવવામાં આવેલ છે . આ જગ્યા ઉપર
રીનોવેશનથી અદ્યતન સતુ વધાવાળી કચેરીન ંુ તનમાષણ કરવામાં આવશે.

અકાદમીની
કચેરી

તૈયાર કરવા અંગે
૨

તમામ કલાની
પ્રતતભાશોધ(ટેલેન્ટ
હન્ટ)

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાટક
આ યોજનાન ંુ અમલીકરણ ગજ
ુ ાર કરવામાં આવશે. તવતવધ
અકાદમી, ગાંધીનગરના દ્વારા તનયમઅનસ

૧૦૦.૦૦

રં ગમંચલક્ષી કલાઓના કલાકારોની પ્રતતભાને શોધવા માટે કલાકારો
દ્વારા તેમની કલાઓન ંુ રં ગમંચ પર પ્રદશષન કરાવી કલાઓના તજજ્ઞો
દ્વારા પ્રતતભાવંત કલાકારોની શોધ કરવામાં આવશે.

૩

ુ રાત રાજ્યના
ગજ
ુ રાતી તથા ડહન્દી,
ગજ
ભાર્ાના નામાંડકત
લેખક
કતવ/કલાકારોની

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગર ધ્વારા
ગજ
ુ રાત રાજ્યના તમામ કતવઓ તથા મહાનભ
ુ ાવોના જન્મ
નામાંડકત ગજ

૧૦૦.૦૦

ડદવસ અથવા પણ્ુ યતતતથના ડદવસે તેમના વતનમાં ચાહકોના સ્થળે
(રાજ્ય-રાજ્ય બહાર ૪૦% થી ૬૦% સહયોગથી) સ્વરાંજભલ આપવાના
સ્ટેજ કાયષક્રમોના આયોજન કરવામાં આવશે.

કૃતતને સ્વરાંજભલ
૪

સપ્તક અમદાવાદ સંસ્થા દ્વારા આંતરરાજ્ય /આંતરાષ્ઠરય

શાસ્ત્રીય સંગીત
સમારોહ

૭૫.૦૦

ખ્યાતત પ્રાપ્ત તજજ્ઞ કલાકારશ્રીઓને આમંતત્રત કરી શાસ્ત્રીય સંગીત
સમારોહન ંુ આયોજન અમદાવાદ ખાતે ૧ જાન્ય ુ થી ૧૩ મી જાન્ય ુ
દરમ્યાન કરવામાં આવશે. આ સમારોહના સહયોગી સંસ્થા તરીકે
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગર સરખા ડહસ્સાની
ગજ
સહયોગી સંસ્થા તરીકે આયોજન અને સંચાલનમાં સામેલ થશે.

૫

‘‘એક શામ ભારત
સેના કે નામ’’ કાયષક્રમ

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીના ઉપક્રમે ભારતીય
ગજ
સેનાના બહાદુરી ભરી સેવા અને પ્રજાન ંુ પીઠબળ અને પ્રોત્સાહીત

૮૦.૦૦

આપવા માટે રાજ્યના ખ્યાત નામ કલાકરો અને કતવઓ ધ્વારા
ુ ાયરાના સાંસ્કૃતતક
દે શભસ્ક્ત શોયષગીત ગાથાના કતવ સંમેલન અને મશ
કાયષક્રમોન ંુ આયોજન તા.૦૨/૦૩/૧૯ થી તા.૦૭/૦૩/૧૯ દરમ્યાન
ુ રાત
ગજ

રાજ્યના

ુ ),
બનાસકાંઠા(પાલનપર

જજર્લલા
અમરે લી,

મથકોએ

જેવા

જૂનાગઢ,

કે

આણંદ,

અમદાવાદ,
વલસાડ,

ુ માં આજકી શામ ભારતકી સેના કે નામ શીર્ષક હેઠળ
છોટાઉદે પર
લોકડાયરાઓન ંુ આયોજન કરવામાં આવેલ હત.ંુ આ અંગેનો ખચષ
આકસ્સ્મક તનધીમાંથી કરવામાં આવેલ છે .

કુ લ (બ)
કુ લ (અ) + (બ)

૩૮૫.૦૦

૧૨૧૭.૦૫

