
  

ગજુરાત રાજય સગંીત નાટક અકાદમી, ગાધંીનગરનુ ંનાણાકંીય વર્ષ 

ર૦૧૫-૧૬ માટનેુ ંકામગીરી અદંાજપત્ર 

 

 ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી જે રાજ્ય સરકારના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતતક 

પ્રવૃતતઓ તવભાગના હસ્તક એક એકમ તરીકે કાયષરત હતી તેન ે તા. ૧/૯/૧૯૯૨ થી રાજ્ય 

સરકારશ્રીએ સ્વાયતા આપીને ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી તરીકેનો દરજ્જો આપલે છે. 

અકાદમીને સ્વાયત્તતા આપવા પાછાળનો મુખ્ય હેતું સંગીત,નૃત્ય,નાટય અને લોકકલા ક્ષેત્રના 

તનષ્ણાત તજજ્ઞો, કલાકાર કસબીઓ અને આ ક્ષતે્ર સાથે સંકળાયલે વ્યકકતઓ દ્વારા તેમના અનુભવ, 

જ્ઞાન અન ે તેમના સહયોગથી આયોજન પ્રવળતતઓને આ ક્ષેત્રને મહતમ તવકાસ થાય અન ે આ 

ક્ષેત્રના તવકાસ માટે રાજ્ય સરકારશ્રી તરફ એક સ્વતંત્ર તંત્ર દ્વારા કાયષરત રહે જેથી ઉજ્જવળ 

તવકાસની તકો પ્રાપ્ત  થતી રહે તે જ રહયો  છે. 

        રમતગમત, યુવા અને સાસં્કૃતતક પ્રવૃતતઓ તવભાગના તા.૨૯/૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ 

નં.સનઅ/૧૦૨૦૧૪/મુમક/અ અન્વયે ગુજરાત રાજ્ય સગંીત નાટક અકાદમીના અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી 

યોગેશ ગઢવી (અમદાવાદ) ન ે ત્રણ વર્ષની મુદત માટે તનમણંક કરવામા ં આવેલ છે. જેઓએ 

તા.૨૯/૧/૨૦૧૪ થી અધ્યક્ષનો હવાલો સંભાળલે છે.  

       અત્યાર સુધીમાં અકાદમીને કુલ રૂ|.૧૦૦.૦૦/-લાખનું કોપસષ ફડં આપવામાં આવ્યું છે. આ 

અકાદમી દ્વારા વર્ષભર રંગમંચલક્ષી કલાના ક્ષતે્રની તવતવધ સાંસ્કૃતતક પ્રવળતતઓનંુ આયોજન  

કરવામાં આવ ેછે. જેમા ંમુખ્યત્વ ેપંકડત ઓમકારનથ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ અને સમારોહ, નાટય, 

લોકકલા, સંગીતની તાલીમ, શીબીરો, સગંીત નાટય ભારતી મહાતવધાલય રાજકોટની વાર્ર્ષક પરીક્ષા, 

યુવા અન ે લબ્ધ પ્રતતતિત કલાકારોના શાસ્ત્રીય સગંીત ક્ષેત્રના કાયષક્રમો, સગુમ સંગીત સંમેલન, 

તાનારીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ, ભકકત સગંીત સમારોહ, લોકનૃત્ય સમારોહ, શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

સમારોહ, રાજ્ય એકાંકી નાટય સ્પધાષ અને રાજ્યકક્ષાએ તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ અન ે નામાંકકત 

કલાકારો ને ગૌરવ પરુસ્કાર ગુરૂ –  તશષ્ય પરંપરા હઠેળ સગંીત, નૃત્ય, લોકનૃત્ય, નાટકની તાલીમ 

આપવી, ભવાઇ સંમેલન, તવશ્વ રંગભુતમકદન નાટય મહોત્સવ પ્રતતભાશાળી નાટય ધ્વારા 

નાટય/કદગ્દશષક સહાય યોજના, મહીલા શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ, શરદોત્સવ પ.ંનંદન મહેતા 

શાસ્ત્રીય સગંીત સ્પધાષ અને સમારોહ ઉપરાંત તવતવધ તાલીમ તશતબરો અન ેપકરસંવાદોનું આયોજન 

જેવી તવતવધ સાસં્કૃતતક પ્રવતૃતઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.       

(અ) આયોજન હઠેળ હાથ ધરવામા ંઆવતી પ્રવતૃતઓ   

(અ) ચાલ ુયોજના                                              

ક્રમ યોજનાનુ ંનામ   યોજનાની તવગત/પસદંગી પધ્ ધતત રકમ રૂ. 

1 કલ કે કલાકાર સમારોહ 

અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

મહોત્સવ 

શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલીમ મેળવી હોય તેવા ૧૭ થી રપ વયના 

કાલાકારોનો દર વર્ે બ ેસ્થળે, બે કદવસનો શાસ્ત્રીય નૃત્ય નો કાયષક્રમ 

યોજવામાં આવે છે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોને પ્રવાસ 

ભાડું, દૈતનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોને તનવાસ અને પ્રવાસ ભથ્થાની 

ચૂકવણી અને કાયષક્રમના આયોજન માટે થતા આનુર્ાંતગક ખચષ 

કરવામાં આવે છે. 

૪.૦૦ 

 

૨. સુગમ સંગીત અન ે

શાસ્ત્રીય સંગીત 

સુગમ સંગીત અન ે શાસ્ત્રીય સંગીતના પ્રચાર અન ે જતન માટે 

રાજય અન ેરાતિય કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત કરેલ કલાકારોન ેઆમંત્રી 

૩.૦૦ 



  

મહોત્સવ (રાિીય 

કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત 

કલાકારો માટે( 

કાયષક્રમ યોજવામા ં આવ ે છે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટ ે

કલાકારોન ેપુરસ્કાર અન ેઆનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૩. આકદત્યરામજી 

શાસ્ત્રીય સંગીત 

મહોત્સવ 

ધ્રુપદ અન ે મૃદંગ વાદનની કલાનુ ં જતન થાય તે માટે પંકડત 

આકદત્યરામની સ્મૃતતમાં યોજવામા ં આવ ે છે. આ કાયષક્રમના 

આયોજન માટે કલાકારોને પુરસ્કાર અન ે  આનુર્ાંતગક ખચષ 

કરવામાં આવ ેછે. 

 

૧.૨૫ 

૪. મતહલા શાસ્ત્રીય 

સંગીત મહોત્સવ 

મતહલાઓ શાસ્ત્રીય સંગીતક્ષેત્ર ેવધ ુ ને વધ ુભાગ લવેા પ્રેરાય તે 

માટે રાજયમા ં તવતવધ સ્થળે પ્રતતવર્ષ ત્રણ થી પાંચ કદવસ માટે 

કાયષક્રમોનંુ આયોજન કરવામાં આવ ેછે. આ કાયષક્રમના આયોજન 

માટે કલાકારોન ે પુરસ્કાર અન ે આનુર્ાંતગક ખચષ કરવામાં આવ ે

છે. 

 

૨.૦૦ 

૫. પ્રતતભાશાળી નાટય 

કદગ્દશષકોને નાટય 

તનમાષણ માટે આર્થષક 

સહાય 

ગુજરાતી નાટય કલા ક્ષેત્ર ે વધ ુ મૌતલક નાટકો તનમાષણ પામે તે 

માટે કદગ્દશષકોને રૂ.૪પ,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવ ે છે. 

નાટય લેખન માટે રૂ.પ૦૦૦/- પ્રમાણ ેપુરસ્કાર આપવામાં આવ ે

છે. પસંદ થનાર નાટય સંસ્થાએ તવશ્વરંગભૂતમ કદન ેરાજયમા ંબ ે

સ્થળ ેનાટય પ્રયોગ રજુ કરવાનો રહેશે. 

૫.૫૦ 

૬. ચાંપાનેર મહોત્સવ ચાંપાનેરના સ્મારકોના વલ્ડ હેરીટઝે તરીક ેયુનેસ્કો દ્ધારા જાહેર 

કરવામાં આવતા ચાંપાનેર ખાતે પ્રતતવર્ષ ચાંપાનેર મહોત્સવ 

યોજવામા ંઆવ ે છે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોન ે

પુરસ્કાર અન ેઆનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૫.૦૦ 

૭. શાસ્ત્રીય સંગીત અન ે

સુગમ સંગીત પર 

વકષશોપ અન ે

સેમીનાર  

(નવોકદત કલાકારો 

માટ(ે 

શાસ્ત્રીય અન ેસુગમ સંગીતના તવકાસ અન ેજતન માટે તેમજ 

નવોકદત આશાસ્પદ કલાકારોન ે તાલીમ માટે આ યોજના હાથ 

ધરવામાં આવ ેછે. આ તશતબરના આયોજન માટે તશતબરાથીઓન ે

પ્રવાસ ભાડું, દૈતનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોન ેતનવાસ અન ેપ્રવાસ 

ભથ્થાની ચૂકવણી અને આનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૫૦ 

૮. શાસ્ત્રીય નતૃ્ ય અન ે

પરંપરાગત નૃત્યો પર 

સેમીનાર અન ે

વકષશોપ 

લોક નૃત્ય અન ેશાસ્ત્રીય નૃત્યના કલાકારોનો સાત કદવસ માટેનો 

તાલીમ તશતબર યોજી તજજ્ઞો દ્ધારા તાલીમ આપવામાં આવ ેછે. 

આ તશતબરના આયોજન માટે તશતબરાથીઓન ે પ્રવાસ ભાડું, 

દૈતનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોન ે તનવાસ અને પ્રવાસ ભથ્થાની 

ચૂકવણી અન ેઆનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૦૦ 

૯. ગુરૂ તશષ્ય પરંપરાની 

તાલીમ,  

વકષશોપ/સેમેનાર  

શાસ્ત્રીય સંગીત, લોકસગંીત, શાસ્ત્રીય નૃત્ય અન ેનાટયના ક્ષેત્ર ે

અનુભવી ગુરૂ દ્ધારા તાલીમ પૂરી પાડવાની યોજના છે. આ 

યોજના મુજબ દર મહીને ગુરૂને રૂ.૧,પ૦૦/- માતસક માનદ 

૪.૦૦ 



  

વેતન અન ેતશષ્યન ેરૂ.૪૦૦/- માતસક તશષ્યવૃતત આપવામાં આવ ે

છે. 

૧૦. જશવંતસસંહ અન ે

રસીકલાલ અંધારીયા 

સ્કોલરશીપ 

શાસ્ત્રીય સંગીતના સ્નાતક તથા તનષ્ણાંત તજજ્ઞ હેઠળ ઓછામા ં

ઓછી સાત વર્ષની તાલીમ મેળવેલ હોય તેવા વીસ થી પાત્રીસ 

વર્ષની ઉંમરના કલાકારને રૂ.૧૦૦૦/- માસીક તશષ્યવૃતત 

આપવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૦૦ 

૧૧. શાસ્ત્રીય નૃત્ય તથા 

નાટયક્ષેત્રના વૃંદોન ે

અન્ય રાજયોમા ંતથા 

તવદેશમાં મોકલી નૃત્ય  

તથા નાટયના 

કાયષક્રમોના આયોજન 

માટ ેઆર્થષક સહાય 

રાતિય તેમજ આંતર રાતિય કક્ષાએ નામના મેળવી ચુકેલ 

રાજયના શાસ્ત્રીય નૃત્યના તથા નાટયક્ષતે્રના વળદંોન ે અન્ય 

રાજયોમા ંતથા તવદેશમાં મોકલી નૃત્ય તથા નાટયના કાયષક્રમોના 

આયોજન માટે સહાય સચૂવવામાં આવી છે. રાજય બહારના 

કાયષક્રમો માટે રૂ|.ર,૦૦,૦૦૦/-ની આર્થષક સહાય અન ે તવદેશ 

માટે રૂ|.૫,પ૦,૦૦૦/-ની આર્થષક સહાય ચુકવવામા ંઆવ ેછે. 

૧૦૦.૦૦ 

૧૨. રંગમંચલક્ષી 

કલાઓના તનધાષરીત  

તવશ્વકદનની  

ઉજવણી 

રાજ્યમાં તવશ્વનાટય કદન (૨૭ માચષ), તવશ્વ સંગીત કદન (૨૧ 

જુન) તવશ્વનૃત્ય કદન (૨૯ એતપ્રલ) અન ે પ્રસગંે ઉજવણી 

કાયષક્રમો અંતગષત તવતવધ કાયષક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ ેછે.     

૯.૦૦ 

૧૩. અકાદમીના  સ્થાપના 

કદને તવતવધ સાંસ્કૃતતક 

કાયષક્રમોનું આયોજન 

અકાદમીની સ્થાપના કદન ૧૮મી મે ના રોજ સંગીત નૃત્ય  અન ે

નાટય અંગેના તવતવધ કાયષક્ર્મોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 

૧.૦૦ 

૧૪. સાંસ્કૃતતક ધરોહર 

યોજના 

અ યોજના હઠેળ રાજયની પરંપરાગત સાંઅસ્કૃતતક અતસ્મતા 

તવર્યક સગંીત  નૃત્ય, નાતય, લોક સાતહત્ય પર આધાકરત 

તવતવધતા સભર સાસં્કૃતતક કાયષક્ર્મો ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા ં

આવે છે.   

૯.૦૦ 

૧૫ નગરપાતલકા 

તવસ્તારમા ં સાંસ્કૃતતક 

કેન્રો/ઓડીટોરીયમ 

ઉભા કરવા/ટ્રસ્ટો-

સંસ્થાઓન ેસહાય 

નવુ ં સાસં્કૃતતક કેન્ર બનાવવા માટેના ખચષના ૫૦ % અથવા 

રૂ|.૩૦.૦૦ લાખ બ ે માંથી જે ઓછા હોય તે સહાય પેટ ે

ચૂકવવામા ં આવશે. સાસં્કૃતતક કેન્રના કરનોવશેન માટે 

રૂ|..૧૫.૦૦ લાખની મયાષદા રહેશે  

૫૦.૦૦ 

૧૬. જૂની રંગભૂતમના 

નાટકોનુ ંપૂનઃતનમાષણ 

ગુજરાતી રંગભૂતમ તેના જૂના નાટકોથી આજે પણ અમલ છે. 

ત્યારે આવા જુના નાતકોને પુન:જીવીત કરી મંચસ્થ કરવા માટ ે

એક સંસ્થા દીઠ રૂ|.૨.૦૦ લાખ પ્રમાણે વધુમાંવધુ પાચં સંસ્થાન ે

સહાય આપવી  

૧૦.૦૦ 

૧૭. ભવાઇ તાલીમ કેન્ર 

પૂનઃજીતવત કરવા 

તવસરાતી જતી કલાઓ પૈકીની ભવાઇ કલાન ે જીવંત રાખવા 

માટે  તાલીમ તશતબરોનુ ં આયોજન કરવું  

૫.૦૦ 

૧૮. તાનારીરી મહોત્સવ 

(રાિીય કક્ષા( 

વડનગર ખાતે કલાકાર બેલડી તાના અને રીરીની સ્મૃતતમાં  

રાિીયકક્ષાના સમારોહ યોજવામા ંઆવ ેછે. 

  ૯૫.૫૦ 

૧૯. પ.ંઓમકારનાથ 

શાસ્ત્રીય,સગંીત 

સુરત ખાતે  પ.ંઓમકારનાથ સ્મૃતતમાં  રાિીય કક્ષાનો આ 

મહોત્સવ યોજવામાં આવ ેછે. 

૧૦૦.૦૦ 



  

મહોત્સવ 

૨૦. શરદોત્સવ   

પં.નંદન મહેતા 

શાસ્ત્રીય સંગીત 

સ્પધાષ અન ે

સમારોહ, 

ગુજરાતના ં તાલવાઘ ક્ષેત્ર ે આંતરરાિીય ખ્યાતત પામેલ 

સ્વ.પ.ંનંદનમહેતાની પૂણ્યતતતથ (તા.૨૬ ફેબ્રુઆરી) તનતમત્ત ે

તત્રકદવસીય શાસ્ત્રીય સંગીત તાલવાઘ સ્પધાષ અન ે સમારોહનુ ં

આયોજન કરવામાં આવશે.  

૨૫.૦૦ 

                                             કલુ (અ( રૂ. ૪૩૫.૭૫ 

(બ( નવી બાબત   

૨૧. સંગીત, નૃત્ય અન ે

નાટય તવકાસ  

સંશોધન કાયષ   

 

વતષમાન નવોકદત કલાકારોને સગંીત નૃત્ય અન ે નાતયની 

મૃત:પાય થતી મુળ કલાની સાચી ઓળખ સમજ અને સંસ્કૃતત 

ઝાંખી કરાવવા સંશોધન-રીચચષ  કામગીરી કરવામા6 આવશે.  

૩૦.૦૦ 

૨૨. કતવ કાલીદાસ 

તનર્મષત નાટય 

તનમાષણ કરવા આર્થષક 

સહાય  

 

કતવ કાલીદાસ તનર્મષત અલભ્ય એવા નાટકનુ ં નાટય તનમાષણ 

કરનાર  કલા સસં્થા કે કલાકારનું આર્થષક સહાય રૂ|. ૫૦,૦૦૦/- 

લેખ ે 

 ૧૦.૦૦ 

૨૩ લોકસંગીત/ડાયરાનો  

કાયષક્રમને ઉતેજન 

આપવા  

 

ગુજરાતની ભાતીગલ સંસ્કતૃતને મુળ સ્વરૂપમાં સાચી ઓળખની 

ઝાંખી કરાવવા ગજુરાતનાં જુદા જુદા ૨૦ જેટલા સ્થળોએ 

લ્કસંગીત/ડાયરાના કાયષક્રમો યોજવામા આવશે.  

૧૦૦.૦૦ 

                            કલુ સરવાળો (અ( + (બ( રૂ. ૫૭૫.૭૫ 

 

 

 

 

 

(બ( આયોજન બહાર હઠેલ હાથ ધરવામા ંઆવતી પ્રવતૃતઓ 

  

ક્રમ યોજનાનુ ંનામ   યોજનાની તવગત/પસદંગી પધ્ ધતત રકમ રૂ. 

૧. પંકડત 

ઓમકારનાથ 

શાસ્ત્રીય સંગીત 

સ્પધાષ  

પંકડત ઓકારનાથની સ્મળતતમાં ૧ર થી ૧૯ વર્ળની વયના તથા 

ર૦ થી ૩પ વર્ષની વયના શાસ્ત્રીય સંગીતના કલાકારો માટે ગાયન, 

સ્વરવાઘ તથા તાલ વાઘની પરીક્ષા લેવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૨ શાસ્ત્રીય સંગીત શાસ્ત્રીય સંગીતનો વધ ુપ્રચાર થાય તે હેતુથી રાજયના આશાસ્પદ ૦.૫૦ 



  

સભા કલાકારોમાંથી પસંદગી કરીન ેપ્રથમ, તદ્ધતતય, તળતતય તથા ચતુથષ 

કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવે છે. 

૩ ભકકત સંગીત 

સંમેલન 

રાજયની તવતવધ પરંપરાગત પ્રાચીન અન ેઅવાષચીન ભજન શૈલી 

તથા સંતવાણી જેવા કલા વારસાની જાળવણી માટે આ સંમારંભ 

યોજવામા ં આવ ે છે. ચોટીલા ખાતે રાિીય શાયર સ્વ.ઝવેરચંદ 

મેધાણીની જન્મજયંતત તા.૨૮ ઓગસ્ટ તનતમત્ત ે ભકકત સંગીત 

કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવે છે. 

૧.૦૦ 

૪ સંગીત નાટય 

ભારતી 

રાજકોટની 

પકરક્ષા 

શાસ્ત્રીય ગાયન, શાસ્ત્રીય વાઘ તેમજ શાસ્ત્રીય નૃત્યના ક્ષેત્ર ે

પ્રારંભથી તવશારદ, અલંકાર સુધીની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવ ેછે. 

૦.૫૦ 

૫ લોક સંગીત 

સમારોહ  

પ્રાચીન લોક સંસ્કૃતતની જાળવણી માટે રાજયના રાતિય તેમજ 

આંતર રાતિય કલાકારોનો સમારોહ યોજવામા ં આવે છે. બોટાદ 

ખાતે રાતિય શાયર સ્વ.ઝવેરચંદ મેધાણીની પૂણ્યતતતથ તનતમત્તે 

તા.૦૯ માચષ  તેમજ મહાત્માગાંધી તનવાષણકદન/શહીદકદન  

તા.૩૦  જાન્યુઆરીના રોજ સ્વાતંત્ર્ય શૌયષ ગાંધી  ગીતોનો કાયષક્રમ 

યોજવામા ંઆવ ેછે.  

૧.૦૦ 

૬ શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

મહોત્સવ 

રાજય તથા રાજયબહારના નૃત્ય કલાકારોનો કાયષક્રમ યોજવામા ં

આવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૭ તાના - રીરી 

શાસ્ત્રીય સંગીત 

સમારોહ 

વડનગર ખાતે રાજયની સુપ્રતસઘ્ધ શાસ્ત્રીય સંગીતની કલાકાર 

બેલડી તાના અન ેરીરી ની સ્મૃતતમાં આ સમારોહ યોજવામા ંઆવ ે

છે. 

૮.૦૦ 

૮ રાજયકક્ષા 

એકાકંી નાટય 

સ્પધાષ 

દર વર્ ેઆ સ્પધાષમાં પસંદગી પામેલ ર૦ થી રપ એકાંકી નાટકો 

રજૂ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૩.૦૦ 

૯ રાજય લોક 

નૃત્ય મહોત્સવ 

દરવર્ ેગાંધીનગર સંસ્કૃતતકુંજ ખાતે જે લોકત્સવ યોજવામા ંઆવ ે

છે. તેમાં ભાગ લેતા વૃંદોના બે કાયષક્રમ રાજયના અન્ય બે સ્થળ ે

યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૧૦ સુગમ સંગીત 

સંમેલન 

રાજયના પ્રતતતિત અને નવોકદત કલાકારોનુ ં સંમેલન યોજવામા ં

આવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૧૧ ગૌરવ  પુરસ્કાર 

સમારોહ 
સંગીત નળત્ય, નાટય અન ે લોકકલા ક્ષેત્ર ે નોંધપાત્ર તસતઘ્ધ 

મેળવનાર ૧૨ કલાકારોને પ્રત્યેકને રૂ|.પ૧,૦૦૦/-નો રોકડ 

પુરસ્કાર, તામ્રપત્ર તથા પ્રશતસ્ત પત્ર આપવામા ંઆવ ેછે. 

૫.૫૦ 

૧૨ પં.ઓ. શાસ્ત્રીય 

સંગીત સમારોહ 

પંકડત ઓમકારનાથ ની સ્મૃતતમાં યોજવામાં આવ ેછે. ૦.૭૫ 

૧૩ બૈજુ શાસ્ત્રીય 

સંગીત સમારોહ 

સંગીતજ્ઞ બજૈનાથની સ્મૃતતમાં યોજવામા ંઆવ ેછે. ૦.૭૫ 

૧૪ તવભાગીય આ નાટય સ્પધાષમા ં૧પ થી ર૦ જેટલા નાટકોન ેપસંદ કરી બ ે કે ૩.૦૦ 



  

તત્રઅંકી નાટય 

સ્પધાષ 

ત્રણ તવભાગમાં વહેંચી તવભાગ દીઠ ૬ નાટકોની સ્પધાષ યોજવામા ં

આવ ેછે. 

૧૫ રાજયકક્ષા 

તત્રઅંકી નાટય 

સ્પધાષ 

તવભાગીય તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષમાં પ્રથમ અન ેતદ્ધતતય ક્રમે આવેલ 

નાટકોની રાજયકક્ષાની સ્પધાષ યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૧૬ નાટય તાલીમ 

તશતબર 

યુવાન કલાકારોન ે નાટય પ્રવૃતતઓમાં રસ લેતા કરવા માટે તથા 

નાટય ક્ષેત્રના તજજ્ઞો કદગ્દશષક તથા નાટય લખેકોનંુ પ્રત્યક્ષ 

માગષદશષન મળી રહે તે માટે પસંદગી પામેલ રપ કલાકારોની ૭ 

કદવસની તાલીમ તશતબર યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૧૭  સ્વાયત્ત સંગીત નાટક અકાદમીના પગાર ભથ્થા/ કચેરી ખચષ / 

કમષચારીના પ્રવાસ ભથ્થાનો ખચષ  

૪૫.૮૦ 

                                                 કલુ (બ( ૭૫.૮૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આયોજનની યોજનાઓના ભૌતતક લક્ષયાંકો 

 

ક્રમ  પ્રવતૃતનુ ંનામ  વર્ષ ૨૦૧૨- 

૧૩ નો લક્ષયાકં  

વર્ષ ૨૦૧૩- 

૧૪ નો લક્ષયાકં 

વર્ષ ૨૦૧૪- 

૧૫નો લક્ષયાકં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

1 કલ કે કલાકાર સમારોહ અન ે શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

મહોત્સવ 

૪/૮૦ ૪/૮૦ ૪/૮૦ 

૨. સુગમ સંગીત અન ે શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ 

(રાિીય કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત કલાકારો માટે( 

૨/૬૦ ૨/૬૦ ૨/૬૦ 

૩. આકદત્યરામજી શાસ્ત્રીય સગંીત મહોત્સવ ૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ 

૪. મતહલા શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ ૧/૫૦ ૧/૫૦ ૧/૫૦ 

૫. પ્રતતભાશાળી નાટય કદગ્દશષકોને નાટય તનમાષણ માટે ૨/૬૦ ૨/૬૦ ૫/૨૫ 



  

આર્થષક સહાય 

૬. ચાંપાનેર મહોત્સવ ૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ 

૭. શાસ્ત્રીય સંગીત અન ેસુગમ સંગીત પર વકષશોપ અન ે

સેમીનાર  

(નવોકદત કલાકારો માટે( 

૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ 

૮. શાસ્ત્રીય નૃત્ ય અન ે પરંપરાગત નૃત્યો પર સેમીનાર 

અન ેવકષશોપ 

૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ 

૯. ગુરૂ તશષ્ય પરંપરાની તાલીમ,  વકષશોપ/સેમેનાર  ૪/૧૦ ૪/૧૦ ૪/૧૦ 

૧૦. જશવંતસસંહ અન ેરસીકલાલ અંધારીયા સ્કોલરશીપ ૮/૧૬ ૮/૧૬ ૮/૧૬ 

૧૧. શાસ્ત્રીય નૃત્ય તથા નાટયક્ષતે્રના વૃંદોન ે અન્ય 

રાજયોમા ંતથા તવદેશમાં મોકલી નૃત્ય  તથા નાટયના 

કાયષક્રમોના આયોજન માટે આર્થષક સહાય 

૬૦ ૬૦ ૬૦ 

૧૨. રંગમંચલક્ષી કલાઓના તનધાષરીત  તવશ્વકદનની  

ઉજવણી 

૩ ૩ ૩ 

૧૩. અકાદમીના  સ્થાપના કદન ે તવતવધ સાંસ્કૃતતક 

કાયષક્રમોનંુ આયોજન 

૧ ૧ ૧ 

૧૪. સાંસ્કૃતતક ધરોહર યોજના ૧૨ ૧૨ ૧૨ 

૧૫ નગરપાતલકા તવસ્તારમા ં સાંસ્કૃતતક 

કેન્રો/ઓડીટોરીયમ ઉભા કરવા/ટ્રસ્ટો-સંસ્થાઓન ે

સહાય 

૨ ૨ ૨ 

૧૬. જૂની રંગભૂતમના નાટકોનુ ંપૂનઃતનમાષણ ૫ ૫ ૫ 

૧૭. ભવાઇ તાલીમ કેન્ર પૂનઃજીતવત કરવા ૧૦ ૧૦ ૧૦ 

૧૮. તાનારીરી મહોત્સવ (રાિીય કક્ષા( ૧/૩૨૫ ૧/૩૨૫ ૧/૩૨૫ 

૧૯. પં.ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય,સંગીત મહોત્સવ ૧/૧૫ ૩/૩૫ ૩/૪૦ 

૨૦. શરદોત્સવ   

પં.નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ અન ે

સમારોહ, 

૦ ૨/૫૦ ૨/૧૦૦ 

૨૧. સંગીત, નૃત્ય અને નાટય તવકાસ  સંશોધન કાયષ   

 

૦ ૦ ૩/૬ 

૨૨. કતવ કાલીદાસ તનર્મષત નાટય તનમાષણ કરવા આર્થષક 

સહાય  

 

૦ ૦ ૧૦ 

૨૩ લોકસંગીત/ડાયરાનો  કાયષક્રમને ઉતેજન આપવા  

 

૦ ૦ ૨૦ 

 

આયોજન બહારની યોજનાઓના ભૌતતક લક્ષયાંકો 

ક્રમ  પ્રવતૃતનુ ંનામ  વર્ષ ૨૦૧૨- વર્ષ ૨૦૧૩- વર્ષ ૨૦૧૪- 



  

૧૩ નો લક્ષયાકં  ૧૪ નો લક્ષયાકં ૧૫નો લક્ષયાકં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧. પંકડત ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ  ૧/૮૬ ૧/૧૦૦ ૧/૧૦૦ 

૨ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ ૧/૧૫ ૨/૩૦ ૨/૩૦ 

૩ ભકકત સંગીત સંમેલન ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૪ સંગીત નાટય ભારતી રાજકોટની પકરક્ષા ૧/૨૮૮ ૧/૩૦૦ ૧/૩૦૦ 

૫ લોક સંગીત સમારોહ  ૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ 

૬ શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૭ તાના - રીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ ૧/૪૦૦ ૧/૪૦૦ ૧/૩૫૦ 

૮ રાજયકક્ષા એકાંકી નાટય સ્પધાષ ૧/૨૫૦ ૧/૪૨૫ ૧/૪૨૫ 

૯ રાજય લોક નૃત્ય મહોત્સવ ૧/૧૨૫ ૧/૧૨૫ ૧/૧૨૫ 

૧૦ સુગમ સંગીત સંમેલન ૧/૧૬ ૧/૧૬ ૧/૧૬ 

૧૧ ગૌરવ  પરુસ્કાર સમારોહ ૧/૧૨ ૧/૧૨ ૧/૧૨ 

૧૨ પં.ઓ. શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૧૩ બૈજુ શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૧૪ તવભાગીય તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ ૨/૨૮૧ ૨/૨૭૫ ૨/૨૭૫ 

૧૫ રાજયકક્ષા તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ ૧/૯૦ ૧/૧૩૦ ૧/૧૨૫ 

૧૬ નાટય તાલીમ તશતબર ૧/૫૦ ૧/૫૦ ૧/૫૦ 

 

 

 

(અ) આયોજન હઠેળ હાથ ધરવામા ંઆવતી પ્રવતૃતઓ   

      (અ) ચાલ ુયોજના  તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૫ની પકરતસ્થતીએ પ્રવતૃત વાઇસ થયલે ખચષ અન ેલાભાથીની સખં્યા દશાષવત ુપત્રક                                        

ક્રમ યોજનાનુ ંનામ   યોજનાની તવગત/પસદંગી પધ્ ધતત રકમ રૂ. 

1 કલ કે કલાકાર સમારોહ 

અન ે શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

મહોત્સવ 

શાસ્ત્રીય નૃત્યની તાલીમ મેળવી હોય તેવા ૧૭ થી રપ વયના 

કાલાકારોનો દર વર્ ેબ ેસ્થળ,ે બ ે કદવસનો શાસ્ત્રીય નૃત્ય નો કાયષક્રમ 

યોજવામા ંઆવ ે છે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોન ેપ્રવાસ 

ભાડું, દૈતનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોન ે તનવાસ અન ે પ્રવાસ ભથ્થાની 

ચૂકવણી અન ેકાયષક્રમના આયોજન માટે થતા આનરુ્ાંતગક ખચષ કરવામાં 

આવ ેછે. 

 

૪.૦૦ 

 



  

૨. સુગમ સંગીત અન ે

શાસ્ત્રીય સંગીત 

મહોત્સવ (રાિીય 

કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત 

કલાકારો માટે( 

સુગમ સંગીત અન ેશાસ્ત્રીય સંગીતના પ્રચાર અને જતન માટે રાજય 

અન ે રાતિય કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત કરેલ કલાકારોને આમંત્રી કાયષક્રમ 

યોજવામા ંઆવ ેછે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોન ેપુરસ્કાર 

અન ેઆનુર્ાંતગક ખચષ કરવામાં આવ ેછે. 

૫.૩૦ 

૩. આકદત્યરામજી શાસ્ત્રીય 

સંગીત મહોત્સવ 

ધ્રુપદ અન ે મૃદંગ વાદનની કલાનુ ં જતન થાય તે માટે પંકડત 

આકદત્યરામની સ્મૃતતમાં યોજવામા ંઆવ ેછે. આ કાયષક્રમના આયોજન 

માટે કલાકારોન ેપુરસ્કાર અન ે આનુર્ાંતગક ખચષ કરવામાં આવ ેછે. 

 

૧.૨૫ 

૪. મતહલા શાસ્ત્રીય સંગીત 

મહોત્સવ 

મતહલાઓ શાસ્ત્રીય સંગીતક્ષેત્રે વધ ુ ને વધ ુભાગ લેવા પ્રેરાય તે માટ ે

રાજયમા ં તવતવધ સ્થળ ે પ્રતતવર્ષ ત્રણ થી પાંચ કદવસ માટે કાયષક્રમોનંુ 

આયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોન ે

પુરસ્કાર અન ેઆનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૦૦ 

૫. પ્રતતભાશાળી નાટય 

કદગ્દશષકોને નાટય 

તનમાષણ માટે આર્થષક 

સહાય 

ગુજરાતી નાટય કલા ક્ષેત્ર ે વધ ુ મૌતલક નાટકો તનમાષણ પામે તે માટ ે

કદગ્દશષકોને રૂ.૪પ,૦૦૦/-ની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે. નાટય લેખન 

માટે રૂ.પ૦૦૦/- પ્રમાણે પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. પસંદ થનાર 

નાટય સંસ્થાએ તવશ્વરગંભૂતમ કદન ે રાજયમા ં બ ે સ્થળ ે નાટય પ્રયોગ 

રજુ કરવાનો રહેશે. 

૫.૫૦ 

૬. ચાંપાનેર મહોત્સવ ચાંપાનેરના સ્મારકોના વલ્ડ હેરીટેઝ તરીક ે યુનેસ્કો દ્ધારા જાહરે 

કરવામાં આવતા ચાપંાનેર ખાતે પ્રતતવર્ષ ચાંપાનેર મહોત્સવ યોજવામા ં

આવ ે છે. આ કાયષક્રમના આયોજન માટે કલાકારોને પુરસ્કાર અન ે

આનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૫.૦૦ 

 

૭. શાસ્ત્રીય સંગીત અને 

સુગમ સંગીત પર 

વકષશોપ અન ેસેમીનાર  

(નવોકદત કલાકારો 

માટે( 

શાસ્ત્રીય અન ે સુગમ સગંીતના તવકાસ અને જતન માટે તેમજ 

નવોકદત આશાસ્પદ કલાકારોન ે તાલીમ માટે આ યોજના હાથ 

ધરવામાં આવ ે છે. આ તશતબરના આયોજન માટે તશતબરાથીઓન ે

પ્રવાસ ભાડુ,ં દૈતનક ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોન ે તનવાસ અન ે પ્રવાસ 

ભથ્થાની ચૂકવણી અને આનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૧૫ 

૮. શાસ્ત્રીય નૃત્ ય અને 

પરંપરાગત નૃત્યો પર 

સેમીનાર અન ેવકષશોપ 

લોક નૃત્ય અન ે શાસ્ત્રીય નૃત્યના કલાકારોનો સાત કદવસ માટેનો 

તાલીમ તશતબર યોજી તજજ્ઞો દ્ધારા તાલીમ આપવામાં આવ ેછે. આ 

તશતબરના આયોજન માટે તશતબરાથીઓન ે પ્રવાસ ભાડુ,ં દૈતનક 

ભોજન ખચષ, તજજ્ઞોને તનવાસ અન ેપ્રવાસ ભથ્થાની ચૂકવણી અન ે

આનુર્ાંતગક ખચષ કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૦૦ 



  

૯. ગુરૂ તશષ્ય પરંપરાની 

તાલીમ,  

વકષશોપ/સેમેનાર  

શાસ્ત્રીય સંગીત, લોકસગંીત, શાસ્ત્રીય નૃત્ય અન ે નાટયના ક્ષેત્ર ે

અનુભવી ગુરૂ દ્ધારા તાલીમ પૂરી પાડવાની યોજના છે. આ યોજના 

મુજબ દર મહીને ગુરૂને રૂ.૧,પ૦૦/- માતસક માનદ વેતન અન ે

તશષ્યન ેરૂ.૪૦૦/- માતસક તશષ્યવૃતત આપવામા ંઆવ ેછે. 

૪.૦૦ 

૧૦. જશવંતસસંહ અને 

રસીકલાલ અંધારીયા 

સ્કોલરશીપ 

શાસ્ત્રીય સંગીતના સ્નાતક તથા તનષ્ણાંત તજજ્ઞ હેઠળ ઓછામા ં

ઓછી સાત વર્ષની તાલીમ મેળવેલ હોય તેવા વીસ થી પાત્રીસ વર્ષની 

ઉંમરના કલાકારન ે રૂ.૧૦૦૦/- માસીક તશષ્યવૃતત આપવામા ં આવ ે

છે. 

૨.૦૦ 

૧૧. શાસ્ત્રીય નૃત્ય તથા 

નાટયક્ષેત્રના વૃંદોને અન્ય 

રાજયોમાં તથા તવદેશમાં 

મોકલી નૃત્ય  તથા 

નાટયના કાયષક્રમોના 

આયોજન માટે આર્થષક 

સહાય 

રાતિય તેમજ આંતર રાતિય કક્ષાએ નામના મેળવી ચુકેલ રાજયના 

શાસ્ત્રીય નૃત્યના તથા નાટયક્ષેત્રના વૃદંોને અન્ય રાજયોમાં તથા તવદેશમાં 

મોકલી નૃત્ય તથા નાટયના કાયષક્રમોના આયોજન માટે સહાય સૂચવવામાં 

આવી છે. રાજય બહારના કાયષક્રમો માટે રૂ|.ર,૦૦,૦૦૦/-ની આર્થષક 

સહાય અને તવદેશ માટે રૂ|.૫,પ૦,૦૦૦/-ની આર્થષક સહાય ચુકવવામાં 

આવે છે. 

૧૦.૮૦ 

૧૨. રંગમંચલક્ષી કલાઓના 

તનધાષરીત  તવશ્વકદનની  

ઉજવણી 

રાજ્યમાં તવશ્વનાટય કદન (૨૭ માચષ), તવશ્વ સંગીત કદન (૨૧ જુન) 

તવશ્વનૃત્ય કદન (૨૯ એતપ્રલ) અને પ્રસંગે ઉજવણી કાયષક્રમો અંતગષત 

તવતવધ કાયષક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે.     

૩.૦૫ 

૧૩. અકાદમીના  સ્થાપના 

કદને તવતવધ સાંસ્કૃતતક 

કાયષક્રમોનું આયોજન 

અકાદમીની સ્થાપના કદન ૧૮મી મે ના રોજ સંગીત નૃત્ય  અને નાટય 

અંગેના તવતવધ કાયષક્ર્મોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 

૧.૦૦ 

 

 

૧૪. સાંસ્કૃતતક ધરોહર 

યોજના 

અ યોજના હઠેળ રાજયની પરપંરાગત સાંઅસ્કૃતતક અતસ્મતા 

તવર્યક સંગીત  નૃત્ય, નાતય, લોક સાતહત્ય પર આધાકરત 

તવતવધતા સભર સાંસ્કૃતતક કાયષક્ર્મો ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા ં

આવે છે.   

૫.૨૫ 

૧૫ નગરપાતલકા 

તવસ્તારમા ં સાંસ્કૃતતક 

કેન્રો/ઓડીટોરીયમ 

ઉભા કરવા/ટ્રસ્ટો-

સંસ્થાઓન ેસહાય 

નવુ ં સાંસ્કૃતતક કેન્ર બનાવવા માટેના ખચષના ૫૦ % અથવા 

રૂ|.૩૦.૦૦ લાખ બ ે માંથી જે ઓછા હોય તે સહાય પેટ ે

ચૂકવવામા ંઆવશે. સાંસ્કૃતતક કેન્રના કરનોવેશન માટે રૂ|..૧૫.૦૦ 

લાખની મયાષદા રહેશે  

૨.૩૨ 

૧૬. જૂની રંગભૂતમના 

નાટકોનુ ંપૂનઃતનમાષણ 

ગુજરાતી રંગભૂતમ તેના જૂના નાટકોથી આજે પણ અમલ છે. 

ત્યાર ેઆવા જુના નાતકોને પુન:જીવીત કરી મંચસ્થ કરવા માટે એક 

સંસ્થા દીઠ રૂ|.૨.૦૦ લાખ પ્રમાણ ેવધુમાંવધ ુપાંચ સસં્થાન ેસહાય 

આપવી  

૪.૧૫ 



  

૧૭. ભવાઇ તાલીમ કેન્ર 

પૂનઃજીતવત કરવા 

તવસરાતી જતી કલાઓ પકૈીની ભવાઇ કલાન ેજીવંત રાખવા માટે  

તાલીમ તશતબરોનુ ં આયોજન કરવું  

૫.૦૦ 

૧૮. તાનારીરી મહોત્સવ 

(રાિીય કક્ષા( 

વડનગર ખાતે કલાકાર બેલડી તાના અને રીરીની સ્મૃતતમા ં 

રાિીયકક્ષાના સમારોહ યોજવામા ંઆવ ેછે. 

  ૪૦.૨૦ 

૧૯. પં.ઓમકારનાથ 

શાસ્ત્રીય,સગંીત 

મહોત્સવ 

સુરત ખાતે  પ.ંઓમકારનાથ સ્મૃતતમાં  રાિીય કક્ષાનો આ 

મહોત્સવ યોજવામાં આવ ેછે. 

૧૦૦.૦૦ 

૨૦. શરદોત્સવ   

પં.નંદન મહેતા 

શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ 

અન ેસમારોહ, 

ગુજરાતના ં તાલવાઘ ક્ષેત્ર ે આંતરરાિીય ખ્યાતત પામેલ 

સ્વ.પ.ંનંદનમહેતાની પૂણ્યતતતથ (તા.૨૬ ફેબ્રુઆરી) તનતમત્તે 

તત્રકદવસીય શાસ્ત્રીય સંગીત તાલવાઘ સ્પધાષ અન ે સમારોહનુ ં

આયોજન કરવામાં આવશે.  

૨૫.૦૦ 

                                             કલુ (અ( રૂ. ૪૩૫.૭૫ 

(બ( નવી બાબત   

૨૧. સંગીત, નૃત્ય અન ે

નાટય તવકાસ  સંશોધન 

કાયષ   

 

વતષમાન નવોકદત કલાકારોને સંગીત નૃત્ય અન ેનાટયની મૃત:પાય 

થતી મુળ કલાની સાચી ઓળખ સમજ અન ે સંસ્કૃતત ઝાંખી 

કરાવવા સંશોધન-રીચચષ  કામગીરી કરવામા આવશે.  

૩.૮૧ 

૨૨. કતવ કાલીદાસ તનર્મષત 

નાટય તનમાષણ કરવા 

આર્થષક સહાય  

કતવ કાલીદાસ તનર્મષત અલભ્ય એવા નાટકનંુ નાટય તનમાષણ કરનાર  

કલા સંસ્થા ક ેકલાકારનુ ંઆર્થષક સહાય રૂ|. ૫૦,૦૦૦/- લેખ ે 

 ૧૦.૦૦ 

૨૩ લોકસંગીત/ડાયરાનો  

કાયષક્રમને ઉતેજન 

આપવા  

 

ગુજરાતની ભાતીગલ સંસ્કૃતતને મુળ સ્વરૂપમાં સાચી ઓળખની 

ઝાંખી કરાવવા ગુજરાતના ંજુદા જુદા ૨૦ જેટલા સ્થળોએ લોક 

સંગીત/ડાયરાના કાયષક્રમો યોજવામા આવશે.  

૪૪.૫૦ 

                            કલુ સરવાળો (અ( + (બ( રૂ. ૫૭૫.૭૫ 

 

(બ( આયોજન બહાર હઠેલ હાથ ધરવામા ંઆવતી પ્રવતૃતઓ 

 તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૫ની પકરતસ્થતીએ પ્રવતૃત વાઇસ થયલે ખચષ અન ેલાભાથીની સખં્યા દશાષવત ુપત્રક                                        

ક્રમ યોજનાનુ ંનામ   યોજનાની તવગત/પસદંગી પધ્ ધતત રકમ રૂ. 

૧. પંકડત 

ઓમકારનાથ 

શાસ્ત્રીય સંગીત 

સ્પધાષ  

પંકડત ઓકારનાથની સ્મળતતમાં ૧ર થી ૧૯ વર્ળની વયના તથા ર૦ 

થી ૩પ વર્ષની વયના શાસ્ત્રીય સંગીતના કલાકારો માટે ગાયન, સ્વરવાઘ 

તથા તાલ વાઘની પરીક્ષા લેવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 



  

૨ શાસ્ત્રીય સંગીત 

સભા 

શાસ્ત્રીય સંગીતનો વધ ુ પ્રચાર થાય તે હેતુથી રાજયના આશાસ્પદ 

કલાકારોમાંથી પસંદગી કરીન ે પ્રથમ, તદ્ધતતય, તળતતય તથા ચતુથષ 

કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૦.૫૦ 

૩ ભકકત સંગીત 

સંમેલન 

રાજયની તવતવધ પરંપરાગત પ્રાચીન અન ેઅવાષચીન ભજન શૈલી તથા 

સંતવાણી જેવા કલા વારસાની જાળવણી માટે આ સંમારંભ યોજવામા ં

આવ ે છે. ચોટીલા ખાતે રાિીય શાયર સ્વ.ઝવેરચંદ મેધાણીની 

જન્મજયંતત તા.૨૮ ઓગસ્ટ તનતમત્તે ભકકત સંગીત કાયષક્રમ યોજવામા ં

આવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૪ સંગીત નાટય 

ભારતી રાજકોટની 

પરીક્ષા 

શાસ્ત્રીય ગાયન, શાસ્ત્રીય વાઘ તેમજ શાસ્ત્રીય નૃત્યના ક્ષેત્ર ેપ્રારંભથી 

તવશારદ, અલંકાર સુધીની પરીક્ષાઓ લેવામા ંઆવ ેછે. 

૦.૫૦ 

૫ લોક સંગીત 

સમારોહ  

પ્રાચીન લોક સંસ્કૃતતની જાળવણી માટે રાજયના રાતિય તેમજ આંતર 

રાતિય કલાકારોનો સમારોહ યોજવામાં આવ ે છે. બોટાદ ખાતે રાતિય 

શાયર સ્વ.ઝવરેચંદ મેધાણીની પૂણ્યતતતથ તનતમત્ત ેતા.૦૯ માચષ  તેમજ 

મહાત્માગાંધી તનવાષણકદન/શહીદકદન  તા.૩૦  જાન્યુઆરીના રોજ 

સ્વાતંત્ર્ય શૌયષ ગાંધી  ગીતોનો કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવે છે.  

૧.૦૦ 

૬ શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

મહોત્સવ 

રાજય તથા રાજયબહારના નૃત્ય કલાકારોનો કાયષક્રમ યોજવામા ં આવ ે

છે. 

૧.૦૦ 

૭ તાના - રીરી 

શાસ્ત્રીય સંગીત 

સમારોહ 

વડનગર ખાતે રાજયની સુપ્રતસઘ્ધ શાસ્ત્રીય સંગીતની કલાકાર બેલડી 

તાના અન ેરીરી ની સ્મૃતતમાં આ સમારોહ યોજવામાં આવ ેછે. 

૮.૦૦ 

 

 

૮ રાજયકક્ષા એકાંકી 

નાટય સ્પધાષ 

દર વર્ ે આ સ્પધાષમાં પસદંગી પામેલ ર૦ થી રપ એકાંકી નાટકો રજૂ 

કરવામાં આવ ેછે. 

૩.૩૦ 

૯ રાજય લોક નૃત્ય 

મહોત્સવ 

દરવર્ ે ગાંધીનગર સંસ્કૃતતકુંજ ખાતે જે લોકત્સવ યોજવામા ં આવ ે છે. 

તેમાં ભાગ લેતા વૃંદોના બ ેકાયષક્રમ રાજયના અન્ય બે સ્થળ ેયોજવામા ં

આવે છે. 

૧.૦૦ 

૧૦ સુગમ સંગીત 

સંમેલન 

રાજયના પ્રતતતિત અન ેનવોકદત કલાકારોનુ ંસંમેલન યોજવામા ંઆવ ેછે. ૧.૦૦ 

૧૧ ગૌરવ  પુરસ્કાર 

સમારોહ 
સંગીત નળત્ય, નાટય અને લોકકલા ક્ષેત્ર ેનોંધપાત્ર તસતઘ્ધ મેળવનાર ૧૨ 

કલાકારોન ે પ્રત્યેકન ે રૂ|.પ૧,૦૦૦/-નો રોકડ પુરસ્કાર, તામ્રપત્ર તથા 

પ્રશતસ્ત પત્ર આપવામા ંઆવે છે. 

૮.૭૦ 

૧૨ પં.ઓ. શાસ્ત્રીય 

સંગીત સમારોહ 

પંકડત ઓમકારનાથ ની સ્મૃતતમાં યોજવામાં આવ ેછે. ૦.૭૫ 



  

૧૩ બૈજુ શાસ્ત્રીય 

સંગીત સમારોહ 

સંગીતજ્ઞ બજૈનાથની સ્મૃતતમાં યોજવામા ંઆવ ેછે. ૦.૭૫ 

૧૪ તવભાગીય તત્રઅંકી 

નાટય સ્પધાષ 

આ નાટય સ્પધાષમાં ૧પ થી ર૦ જેટલા નાટકોને પસંદ કરી બે કે ત્રણ 

તવભાગમાં વહેંચી તવભાગ દીઠ ૬ નાટકોની સ્પધાષ યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૩.૦૦ 

૧૫ રાજયકક્ષા તત્રઅંકી 

નાટય સ્પધાષ 

તવભાગીય તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષમા ં પ્રથમ અન ે તદ્ધતતય ક્રમે આવેલ 

નાટકોની રાજયકક્ષાની સ્પધાષ યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૧૬ નાટય તાલીમ 

તશતબર 

યુવાન કલાકારોન ે નાટય પ્રવૃતતઓમાં રસ લેતા કરવા માટે તથા નાટય 

ક્ષેત્રના તજજ્ઞો કદગ્દશષક તથા નાટય લેખકોનુ ંપ્રત્યક્ષ માગષદશષન મળી રહ ે

તે માટે પસંદગી પામેલ રપ કલાકારોની ૭ કદવસની તાલીમ તશતબર 

યોજવામા ંઆવ ેછે. 

૧.૦૦ 

૧૭  સ્વાયત્ત સંગીત નાટક અકાદમીના પગાર ભથ્થા/ કચેરી ખચષ / કમષચારીના 

પ્રવાસ ભથ્થાનો ખચષ  

૪૫.૮૦ 

                                                 કલુ (બ( ૭૫.૮૦ 

 

 

 



  

આયોજનની યોજનાઓના ભૌતતક લક્ષયાકંો 

 

ક્રમ  પ્રવતૃતનુ ંનામ  વર્ષ ૨૦૧૩- 

૧૪નો લક્ષયાકં 

વર્ષ ૨૦૧૪- 

૧૫નો લક્ષયાકં 

વર્ષ ૨૦૧૫- 

૧૬નો લક્ષયાકં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ કલ કે કલાકાર સમારોહ અન ે શાસ્ત્રીય નૃત્ય 

મહોત્સવ 

૪/૮૦ ૪/૮૦ ૪/૮૦ 

૨. સુગમ સંગીત અન ેશાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ 

(રાિીય કક્ષાએ ખ્યાતત પ્રાપ્ત કલાકારો માટે( 

૨/૬૦ ૨/૬૦ ૨/૬૦ 

૩. આકદત્યરામજી શાસ્ત્રીય સગંીત મહોત્સવ ૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ 

૪. મતહલા શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ ૧/૫૦ ૧/૫૦ ૧/૫૦ 

૫. પ્રતતભાશાળી નાટય કદગ્દશષકોને નાટય તનમાષણ 

માટે આર્થષક સહાય 

૨/૬૦ ૫/૨૫ ૬/૨૫ 

૬. ચાંપાનેર મહોત્સવ ૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ 

૭. શાસ્ત્રીય સંગીત અને સુગમ સંગીત પર 

વકષશોપ અન ેસેમીનાર  

(નવોકદત કલાકારો માટે( 

૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ ૨/૨૦૦ 

૮. શાસ્ત્રીય નતૃ્ ય અન ે પરંપરાગત નૃત્યો પર 

સેમીનાર અન ેવકષશોપ 

૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ ૨/૨૦૦ 

૯. ગુરૂ તશષ્ય પરંપરાની તાલીમ,  વકષશોપ/સેમેનાર  ૪/૧૦ ૪/૧૦ ૪/૧૦ 

૧૦. જશવંતસસંહ અન ે રસીકલાલ અંધારીયા 

સ્કોલરશીપ 

૮/૧૬ ૮/૧૬ ૮/૧૬ 

૧૧. શાસ્ત્રીય નૃત્ય તથા નાટયક્ષેત્રના વૃંદોન ે અન્ય 

રાજયોમા ં તથા તવદેશમાં મોકલી નૃત્ય  તથા 

નાટયના કાયષક્રમોના આયોજન માટે આર્થષક 

સહાય 

૬૦ ૭૩ ૭૫ 

૧૨. રંગમંચલક્ષી કલાઓના તનધાષરીત  તવશ્વકદનની  

ઉજવણી 

૩ ૩ ૩ 

૧૩. અકાદમીના  સ્થાપના કદન ે તવતવધ સાંસ્કૃતતક 

કાયષક્રમોનંુ આયોજન 

૧ ૧ ૧ 

૧૪. સાંસ્કૃતતક ધરોહર યોજના ૧૨ ૫ ૧૨ 

૧૫ નગરપાતલકા તવસ્તારમાં સાંસ્કૃતતક 

કેન્રો/ઓડીટોરીયમ ઉભા કરવા/ટ્રસ્ટો-

સંસ્થાઓન ેસહાય 

૨ ૨ ૧ 

૧૬. જૂની રંગભૂતમના નાટકોનુ ંપૂનઃતનમાષણ ૫ ૫ ૧૦ 

૧૭. ભવાઇ તાલીમ કેન્ર પૂનઃજીતવત કરવા ૧૦ ૧૦ ૧૦ 

૧૮. તાનારીરી મહોત્સવ (રાિીય કક્ષા( ૧/૩૨૫ ૧/૩૨૫ ૧/૩૨૫ 

૧૯. પં.ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય,સંગીત મહોત્સવ ૩/૩૫ ૩/૪૦ ૩/૪૦ 



  

૨૦. શરદોત્સવ   

પં.નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ અન ે

સમારોહ, 

૨/૫૦ ૨/૧૦૦ ૨/૧૦૦ 

૨૧. સંગીત, નૃત્ય અને નાટય તવકાસ  સંશોધન કાયષ   ૦ ૩/૬ ૩/૬ 

૨૨. કતવ કાલીદાસ તનર્મષત નાટય તનમાષણ કરવા 

આર્થષક સહાય  

૦ ૧૦ ૨૦ 

૨૩ લોકસંગીત/ડાયરાનો  કાયષક્રમને ઉતેજન 

આપવા  

૦ ૨૦ ૨૦ 

૨૪ લોકકતવ દલુાભાયા કાગ સંસ્મરણ તનતમત્ત ે

લોકસંગીત/ભજન કાયષક્રમ 

૦ ૦ ૫ 

 

આયોજન બહારની યોજનાઓના ભૌતતક લક્ષયાકંો 

ક્રમ  પ્રવતૃતનુ ંનામ  વર્ષ ૨૦૧૩- 

૧૪નો લક્ષયાકં 

વર્ષ ૨૦૧૪- 

૧૫નો લક્ષયાકં 

વર્ષ ૨૦૧૫- 

૧૬નો લક્ષયાકં 

૧ ૨ ૪ ૫ ૫ 

૧. પંકડત ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ  ૧/૧૦૦ ૧/૧૦૦ ૧/૧૦૦ 

૨ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પધાષ ૨/૩૦ ૨/૩૦ ૨/૩૦ 

૩ ભકકત સંગીત સંમેલન ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૪ સંગીત નાટય ભારતી રાજકોટની પકરક્ષા ૧/૩૦૦ ૧/૩૦૦ ૧/૩૦૦ 

૫ લોક સંગીત સમારોહ  ૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ 

૬ શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૭ તાના - રીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ ૧/૪૦૦ ૧/૩૫૦ ૧/૩૫૦ 

૮ રાજયકક્ષા એકાંકી નાટય સ્પધાષ ૧/૪૨૫ ૧/૪૨૫ ૧/૪૨૫ 

૯ રાજય લોક નૃત્ય મહોત્સવ ૧/૧૨૫ ૧/૧૨૫ ૧/૧૨૫ 

૧૦ સુગમ સંગીત સંમેલન ૧/૧૬ ૧/૫૦ ૧/૫૦ 

૧૧ ગૌરવ  પરુસ્કાર સમારોહ ૧/૧૨ ૧/૧૨ ૧/૧૨ 

૧૨ પં.ઓ. શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૧૩ બૈજુ શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ ૧/૨૫ ૧/૨૫ ૧/૨૫ 

૧૪ તવભાગીય તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ ૨/૨૭૫ ૨/૮૯૬ ૨/૯૦૦ 

૧૫ રાજયકક્ષા તત્રઅંકી નાટય સ્પધાષ ૧/૧૩૦ ૧/૧૨૫ ૧/૧૨૫ 

૧૬ નાટય તાલીમ તશતબર ૧/૫૦ ૧/૧૫૦ ૧/૧૫૦ 

 

 


