ુ રાતની મખ્
ુ ય ાાિત્ય ાસ્ ાઓ
ગજ
ુ રાત વનાાકયલ
ુ ર ાોાાયટી (ગજ
ુ રાત વવદ્યાલય) :
(૧) ગજ
આ સંસ્થાની સ સ્થાપનાની ા ૨૬ ડિસેમ્બર, ૧૮૪૮ની ા રોજ ફાબબસ સાહેબે અમદાવાદમાં કરી હતસ. ૪
એપ્રસલ, ૧૮૪૯ની ા રોજ આ સંસ્થાએ ‘વરતમાની ’ (અઠવાડિક) પ્રગટ કર્ય.ું ૧૫ મે, ૧૮૫૦ની ા રોજ
‘બયદ્ઘિપ્રકાશ’ (પનાખવાડિક) શરૂ કર્ય.ું આજે પનાણ ‘બયદ્ઘિપ્રકાશ’ (માસસક) પ્રગટ થાય છે .ઇ.સ. ૧૮૪૯માં
‘ની ેડટવ લાઇબ્રેરી’ની સ સ્થાપનાની ા કરવામાં આવસ. અમદાવાદની ા ્ર વ સવસ્તારમાં આવેં  યં આ સયસ્તકાલય
ડહમા્ાઇ ઇન્સ્સ્ટટર્ ૂટ તરીકે પ્રખ્યાત છે .� ‘ગયજરાત વની ાબકર્યલર સોસાયટી’ નય ં પનાછી ‘ગયજરાત
સવદ્યાસ્ા’માં રૂપનાાંતર થર્ય.ં આ સંસ્થાએ લગ્ગ એક હજાર સયસ્તકોનય ં પ્રકાશની  કરીની ે
સાડહત્યસવકાસમાં મહત્વની ો ફાોો આ્યો છે .

ુ રાત ાાિત્ય ાભા :
(૨) ગજ
ગયજરાતસ ્ાષા, સાડહત્ય અની ે સંશોનની ની ે ત્ેજની  આપનાવા માટે ઇ.સ. ૧૯૦૪માં રણજજતરામ
વાવા્ાઇ મહેતાએ અમદાવાદમાં ‘ગયજરાત સાડહત્ય સ્ા’ ની સ સ્થાપનાની ા કરી. ગયજરાતસ સાડહત્યની ો
સવસ્તાર કરવા અની ે તેની ે લોકપ્રસય બની ાવવા સવસવન પ્રત િસતશ શરૂ કરી. ઇ.સ. ૧૯૨૯ની ા રજત
જયંતસ વષબની સ ગયજરાતની સ અસ્સ્મતાની ે પનાોતાની ા કાયબ અની ે કિસત દ્વારા પ્રગટ કરતા સાડહત્ય સ્જકક કે
કલાકારની ે ‘રણજજતરામ સયવણબચર વં ક’થસ સયરસ્કિત કરવાની ો સની ણબય લેવાયો.

ુ રાતી ાાિત્ય પિરષદ :
(૩) ગજ
સમસ્ત ગયજરાતસ ્ાષસ પ્રજાની ે સાડહત્ય અની ે સવદ્યાની ા રસથસ ંદદોિલત કરી એની ે સાડહત્ય પ્રસત્યથથ
એકત્રસત કરવામાં ગયજરાતસ સાડહત્ય પનાડરષદે મહત્વની ો ફાોો આ્યો છે . સવશાો સંમેલની ો, કલા
સાડહત્ય, સયરાતત્વની ાં પ્રદશબની ો, વ્યાખ્યાની ો, કસવ સંમેલની ો, ની ાટયપ્રયોગો અની ે લોકસંગસતની ા કાયબક્રમો
દ્વારા પનાડરષદે ની વજાગિસત અની ે ની વચેતની ાની ો સંચાર કરી, સાડહજત્યક પ્રત િસતની ાં પનાાસાંની ે પનાલ્લસવત
કયાું છે . આ તપનારાંત પનાડરષદ સાડહત્ય પ્રત િસતની ે પ્રેરણા આપનાું ય ં સામસયક ‘પનારબ’ પનાણ ચલાવે છે .

(૪) પ્રેમાનસદ ાાિત્ય ાભા :
ગયજરાતસ ્ાષા સાડહત્યની ા સવકાસ અની ે ત્ની સતની ા ત્ે શથસ વિોદરામાં ઇ.સ. ૧૯૧૬માં ‘વિોદરા
સાડહત્ય સ્ા’ ની સ સ્થાપનાની ા થઇ, જેણે ઇ.સ. ૧૯૪૪માં ‘પ્રેમાની ંદ સાડહત્ય સ્ા’ ની ામ નારણ કર્ય.ું
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સાડહત્યોપનાયોગસ ઞાનાની વનબક વ્યાખ્યાની ો, સાડહજત્યક ગ્રંથોનય ં પ્રકાશની  તેમજ સાડહત્યકારોની સ
જયંસતશની સ તજવણસ આ સંસ્થા કરે છે .

(૫) નમાદ ાાિત્ય ાભા :
ઇ.સ. ૧૯૨૩માં સયરતમાં ‘ગયજરાતસ સાડહત્ય મંિો’ ની સ સ્થાપનાની ા થઇ. ઇ.સ. ૧૯૩૯માં તેની સ સાથે
ની મબદનયં ની ામ સંકોાતા તે ‘ની મબદ સાડહત્ય સ્ા’ બની સ. આ સંસ્થાએ મહોત્સવ, સમારોહ જેવા
કાયબક્રમો અની ે તત્સવો યોી  ગયજરાતસ સાડહત્ય અની ે કલાની સ આરાનની ા કરી છે . આ સંસ્થા ઇ.સ.
૧૯૪૦ થસ ‘ની મબદ સયવણબચર વં ક’ એની ાયત કરે છે .

ુ રાતી ાભા :
(૬) ફાર્ાા ગજ
ગયજરાતસ ્ાષાની ાં પ્રાચસની  હસ્તિલિખત સયસ્તકોની ા સંગ્રહની ા આશયથસ ઇ.સ. ૧૮૬૫માં આ સંસ્થા
સ્થપનાાઇ હતસ. આ સંસ્થાની ે નમબ, સાડહત્ય, સવઞાનાની  અની ે સંશોનની  ક્ષેત્રે ૭૫ જેટલાં પ્રકાશની ો પ્રસસિ
કયાું છે . સંસ્થાની ે ઇ.સ. ૧૯૩૨થસ પનાોતાની ા મયખપનાત્ર ‘ફાબબસ ગયજરાતસ સ્ા’ ત્રૈમાસસક પનાત્રનય ં
પ્રકાશની � શરૂ કર્યું હું ,યં જે આજે પનાણ પ્રગટ થાય છે .

ુ રાત ાાિત્ય અકાદમી :
(૭) ગજ
ગયજરાત રાજય સંચાિલત ‘ગયજરાત સાડહત્ય અકાદમસ’ ની સ સ્થાપનાની ા ઇ.સ. ૧૯૮૨માં થઇ. વષબ
દરસમયાની  પ્રગટ થયેલસ કિસતશમાંથસ સારી કિસતની ે અકાદમસ સયરસ્કાર આપનાે છે અની ે સ્જકકોનયં
બહયમાની  કરે છે . આ તપનારાંત સાડહત્ય સ્જકની  તથા સંશોનની  માટે ફૅલોસશપના, પનાડરસંવાદ, કાયબસશિબર,
ગ્રંથપ્રકાશની  વગેરે પ્રત િસતશ કરે છે . સંસ્થાનય ં મયખપનાત્ર ‘શબ્દસ િ્ટટ’ સની યસમત પ્રગટ થાય છે .
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