સભ્યપદ

આવેદન/Membership Application

અકાદમીએ યો�લા ક�ટલાક મહત્વના કાયર્ક

નામ/Name: ....................................................................................

• �ગ્લ�ુજરાતી પત્રકાર સંિવવાદ, ૧૯૭૮

સરના�ુ/ં Address: .............................................................................

• સા�હત્-કળા પ�રસંવાદ પ્રદશ-સપ્તા, ૧૯૮૦

.........................................................................................................
.........................................................................................................
પૉસ્ટ કોડ/Post code: .....................................................................
ફોન/Phone: ...................................................................................
ઈમેલ/Email: .............................................................................
મા�ું /અમા�ું નીચે �ુજબ [કોઈ એક પર √ કરો] સભ્યપદ સ્વીકાર.
Please accept my/our membership as indicated by √.
વાિષ�ક/Annual: ...................................................... £10
આ�વન/Life: ....................................................... £100
વાિષ�ક સંસ્થાક�યOrganisation [Annual] ............... £25
આ�વન સંસ્થાક�ય Organisation [Life] ............... £250
આ�વન દં પતી સભ્ય/Couple [Life] ................... £150
દાતા/Donor ............................................................ £201
સંવધર્કPatron: ..................................................... £501
િવદ� શ સભ્ય Overseas Member: ..........................
�ુનાઈટ�ડ �ક�ગડમનો દર લા�ુ/Same as in the U.K.
સભ્યપદ વાજમના £ .......... [રોકડા/�ુજરાતી સા�હત્ અકાદમીના

નામે ચેક/પોસ્ટલ

ઓડર્ર] આ સાથે.  

Membership fee £ …………. is enclosed.
[Cash / cheque / PO payable to ‘Gujarati Literary Academy’]
સભ્ય ગમે ત્યાર� બની શકાય છે પણ વાિષ�ક લવાજમની દત

૧ �ન્�ુઆર�થી૩૧ �ડસેમ્બ �ુધીની ગણાય છે .

You may become a member at any time; however, duration of
membership fee is from 1 January to 31 December.
સહ� /Signature: .........................................................................
તાર�ખ / Date:   ..........................................................................

• પ્રથમ ભા-સા�હત્ય પ�રષ, વેમ્બલ, ૧૯૭૯

ુ રાતી સા�હત્ય અકાદમ
�જ
GUJARATI LITERARY ACADEMY

• ભાષા િશક્ષણ પ�ર, ૧૯૮૧

• ડાહ્યાભાઈ પટ�લ ષ�ષ ્ઠ�ૂિત� સમા

• નરિસ�હ મહ�તાની પાંચસોમી જ્ન્મ શતાબ

• �ુ�ુષો�મ હર� ભો�ણી સન્માન સમારો

• �દ્વતીય ષા-સા�હત્ય પ�રષ, લેસ્ટ, ૧૯૮૩
• વીર નમર્દ જન્મ સવા શતા�બ્દ સમા

• મ�ણલાલ ન�ુભાઈ �દ્વવેદ� જન્મ શતાબ્દ� સમા
• રિવશંકર મહારાજ જન્મ શતાબ્દ� સમાર

• કાકાસાહ�બ કાલેલકર જન્મ શતાબ્દ� સંસ્કાર સપ્
• �ગ�ુ ભાઈ બધેકા જન્મ શતાબ્દ� કાયર્

• �ુજરાતી સા�હત્ અકાદમી દશાબ્દ� મહોત્સ
• ક.મા.�ુનશી જન્મશતાબ્દ� સમાર

• � ૃતીય ભાષા-સા�હત્ય પ�રષ, વેમ્બલ, ૧૯૮૮
• િસદ્ધ હ�મચંદ્રાચાય૯૦૦મી જન્મ જયંિત

• �તરરાષ્ટ્ર�ય �ુજરાતી �દન મહો - ૧, ૧૯૮૯
• �તરરાષ્ટ્ર�ય �ુજરાતી �દન મહો - ૨, ૧૯૯૦
• ટ�.પી. � ૂચક સન્મન સમારં ભ

• મ�ુરાય �દગ્દિશ�ત ત્રણ એકાંક� નાટકોની ર�, ૧૯૯૦

• મ�ુભાઈ પંચોળ� ‘દશર્’- મહાભારત પર વ્યાખ્યાન શ્
• ચ�ુથર્ ભાષ-સા�હત્ય પ�રષ, બિમ�ગમ, ૧૯૯૧

• �તરરાષ્ટ્ર�ય �ુજરાતી �દન મહો - ૩, બિમ�ગમ, ૧૯૯૧

• �તરરાષ્ટ્ર�ય �ુજરાતી �દન મહો - ૪, િમલ્ટન ક�ન, ૧૯૯૨
• મહાદ� વ દ�સાઈ, ર.વ. દ� સાઈ, ‘� ૂમક��’ુ જ્ન્મ શતાબ્, ૧૯૯૨
• �ુજરાતી પત્રકારત્વની પચ- પ�રસંવાદ, ૧૯૯૩

• �તરરાષ્ટ્ર�ય �ુજરાતી �દન મહો - ૫, લેસ્ટ, ૧૯૯૩
• �તરરાષ્ટ્ર�ય �ુજરાતી �દન મહો - ૬, � ૂટન, ૧૯૯૪
• ૫મી ભાષા-સા�હત્ય પ�રષ, વેમ્બલ, ૧૯૯૪
• ૬ઠ� ભાષા-સા�હત્ય પ�રષ, બેડફડર ૨૦૦૦

• ૭મી ભાષા-સા�હત્ય પ�રષ, �ફન્લી ૨૦૦૫

Gujarati Literary Academy Ltd
‘Holly Cottage’,
13, Ferring Close
Harrow
Middlesex HA2 0AR
[U.K.]
Registered Charities Number: 1087722
Company Registered in England No.: 4111485

• ૮મી ભાષા-સા�હત્ય પ�રષ, ક્રોય  ૨૦૦૯

• �ુજરાતી િશક્ષણ: અભ્�મ, િશક્ષક તાિમલવ, પ�રક્ષ
• અ�સ્મત, આહ્વાન ઈત્યા�દ પ્ર

અકાદમીની પ્ ર�ૃિ�ઓમાં નફા �ુકન�ું નહ� પણ ભાષા, સા�હત્ય
અને સંસ્�ૃિતના પ્ર-પ્રસાર દ્વારા ઘરઘરમાં  �ુજરાત ખ�ું કરવા
ધ્યેય છે

• �ુજરાતી સાંભળ�એ • �ુજરાતી બોલીએ
• �ુજરાતી વાંચીએ • �ુજરાતી લખીએ • �ુજરાતી �વીએ

�ુજરાતી સા�હત્યકારો અને સા�હત્ય રિસકો
સંક�લત તેમજ સંગ�ઠત કર�ુ ં મંડળ

ુ રાતી સા�હત્ય અકાદમ
�જ
હ��:ુ �ુજરાતી સા�હત્, ભાષા અને સંસ્કા- સંસ્�ૃિતનો આમ
પ્ર�માં કોઈ પણ પ્રકારના, ધમર, જ્ઞા, પંથ, �િત
અથવા રાષ્ટ્ર�યતાના ભેદ વગર પ-પ્રસાર કરવો ન
કરાવવો.

�ુજરાતી

�ુજરાતી

સા�હત્યનાં સ�નાત્મક અને િવવેચનાત્

તેમજ

�બન�ુજરાતી

સા�હત્યકારો અને

�ુજરાતી સા�હત્ય અને ભાષાની અ�સ્મતાનો િવકા
સાધતા કાયર્ક્રમો યોજ

•

�બ્રટનમાં રચાતાં �ુજરાતી સા�હત્યના િનષ્કષર્�પ વા
�કની યોજના કરવી.

•

ું
કામ કર� થ�ુ
.ં તે પહ�લાં એ જ નામ�ું મંડળ સ્થપા�ું હ�ું. પરં�ુ એક
ન�ધપાત્ર કિવસંમેલન યોજવા�ું જ એણે કામ કર��ુ ૧૩ નવેમ્બર

�ુજરાતી ભાષાના રસ, િવકાસ અને પ્રચારને પોષત
િવિવધ પ્ ર�ૃિ�ઓ કરવી
�ુજરાતી ભાષાના િશક્ષણ માટ � સ્થાિનક અને રાષ્
સ્તર� અિધ�ૃત સતાવાળાઓ સાથે સહકાર ક�ળવી સ�ક્
સલાહ � ૂચનો આપવાં.

INSTITUTION
CO-ORDINATING AND UNITING

GUJARATI LITTERATEURS

ુ ર�  ૧૯૭૭ના શ્રી �ૂયર્કાંત દવેના િનવાસસ્થાને મ
લીધો.   12 ફ��આ

AND

િવિધવત ર�તે �ુજરાતી સા�હત્ય અકાદમી બન્�ું હ�ું

�ુજરાતી ભાષાના ઉદ્ધાર માટ � તેણે મહાયજ્ઞ માંડ�ો  સા�હત્ય અને
કળાના િવિવધ સ્વ�પો જો અકાદમીના ધ્યેયના િસ�ાની એક બા�ુ હો
તો ભાષા અને િશક્ષણ એની બી� બા�ુ છે અકાદમીએ ભાષા-સા�હત્ય
પ�રષદો યો� છે . આ પ�રષદો  એટલે આ દ� શમાં યો�તા �લટરર� 
ફ��સ્ટવલની ન�કનો સાંસ્�ૃિતક ઉત્સ
સંગીત, ચચાર, ભાષા િશક્ષણના પ, કિવ  સંમેલન વગેર�
અનેક  સ્તર� તે િવસ્તર�. �ચત્રકળા પ્રદશર્ન દરિમયાન એવો
યો�ય તો �ુસ્તકમેળા દરિમયાન પણ એ�ું િશક્ષકો માટ�ની કોન્ફરન્
માંડ�ને પાઠ��ુસ્તકો િવશેના સેિમનાર �ુધી તેણે વ્યાપ રાખ્યો છ
� ૃત્યકળ, સંગીતકળા, હસ્તકળા ઈત્યાદ� દર� ક ક્ષેત્રને સ્પશર્તા 
યો�યા છે . �ગ્ર કિવઓ, �ણીતા �ુજરાતી કિવઓ, િસદ્ધહસ
સા�હત્યકાર,

�ફલ� ૂફો,

�ણીતા

ધાિમ�ક  અને

રાજક�ય  િવચારકો,

િવવેચકો,તંત્ર, િશક્ષણશા�, �ચત્રકા, નાટ� �દગ્દશર્- એમ
અનેક  પ્રિસદ્ધ કળાકારો અને વ્ય�ક્તઓના અકાદમીએ કાયર્ક્ર
પ્ર�મા �ુદ્ધ સાંસ્�ૃિતક પ્રચારની અલગ

CONNOISSEURS
OF

LITERATURE, LANGUAGE AND CULTURE
OBJECT: The objects of the Academy shall be to
advance the Education of public in Gujarati Literature,
Language and Culture without distinction of race,
religion, caste, creed, gender or nationality.
DIRECTIVE POWERS:

ભાત ઊભી કર� છે. સા�હત

પ્રચાર માટ� હર�ફાઈઓ રાખવામાં આવે છે

•

AN

૧૯૭૬નાં લેસ્ટરમાંનાં એ કિવસંમેલનથી અકાદમીની કલ્પનાએ આકા

િવકાસ માટ� તેણે મથામણ કર� છે . આ સમયગાળા દરિમયાન આ દ� શમાં

કળાકારોના પ્રવચનો અને ચચાર્ ગોઠવવા
•

ુ : રચાઈને સાતત્ય�ૂવર્
મંડળે . ૧૯૭૫માં જ આ મંડળ ન�રપણે �ન

પંથે અિત વ્યસ્ત રહ� છેમાત્ર કાવ્�હ પરં � ુ સા�હત્યનાં દર�ક �ગના

િવિવધ પાસાંઓને અને પ્ ર�ૃિ�ઓને વેગ આપ
•

�ુજરાતી સા�હત્યનાં બીજ રોપ્યાં હતાં �ુજરાતી સા�હત

ત્યારથી તે સતત અકાદમીની મજલ �ર� રહ� છ, િવકાસના

િનદ� શાત્મક િસદ્ધાં
•

GUJARATI LITERARY ACADEMY

બીજથી � ૃક્ષ�ુ…

1988થી અકાદમીએ સાવર્િત્રક સ્વ �ુજરાતીની પર�ક્ષા
પણ લેવાની વ્યવસ્થા કર� છેઅકાદમીએ 1987થી િશક્ષક તાલીમ વગ
લેવાના શ� કયાર ્ છે. અકાદમી હ�ઠળ દર વષ� મે માસના પહ�લા �દવસની
આસપાસના રિવવાર� ‘�તરરાષ્ટ્ર �ય �ુજરાતી �દવસ મહો’ પણ  
૧૯૮૯થી ઉજવાતો થયો છે .
અકાદમીના કાયર્ન, ખાસ કર�ને ભાષકાયર્ને  �ુજરાતમાં ને
દ�રયાપાર � ર�તે �બરદાવા�ુ છ
ં ે તે જોતાં વ�ુન વ
ે �ુ વડવાઈઓ પાછ� 
જમીનમાં ઊતર�ને કબીરવડ સમ ફ�લાય એ �દવસો �ૂર નથી.

• To encourage, promote and contribute to activities and
variegated facets of creative and critical Gujarati
Literature.
• To stimulate and arrange discussions on all aspects of
Gujarati and non Gujarati Literature.
• To encourage, promote and organise activities and
programmes for the betterment of Gujarati literary and
linguistic self-consciousness.
• To publish outstanding Gujarati literary works in the
western world through Academy’s journal ‘Asmita’ and
other appropriate means.
• To undertake and encourage amongst educationalist,
teachers, parents and community organisations, various
activities to stimulate development of appropriate
Gujarati linguistic resources.
• To advise and co-operate with educational and other
local and national governmental authorities regarding
education in Gujarati language.

