પ્રકરણ-૭ (નનયમ સંગ્રહ-૬)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેી બોર્ડ , રરષદ, સનમનતઓ અને સંસ્થાઓં  ંપ રક
નિભાગ દ્વારા નિનિધ ક્ષેરે આિામાં આિતા એિોર્ડ અંગેની સનમનતની નિગતો
દર્ાડ િત ંપ રક
ક્રમ

એિોર્ડ ં  ંપ નામ અને િષડ

કયા ક્ષેર માટે

એિોર્ડ ની નિગત

રીમાકડ સ

આિામાં આિે છે .
૧

૨

૩

૪

૫

૬

એકવ્યયયએળર્ડ  યશનય

આંતરર ષ્ટયરી્યયકએ એય

રૂ.૧.૦૦ય ખનરયરરક્ડ  ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

૧૯૯૦-૯૧યથીયઅમમ યાં છ.

વળીષ્ટયીયશીવધયધયષ શ
ાં ય

પુરસ્યક રયક્ ષ્ટયીયશ થનરય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

કરન રયબયખ ્ી્નય

બ્ઝર,યસ્યમ ૃવતયન્હયષયઅનય

શાંદગીયશવમવતનીય

પ્રવતયળવડ 

પ્રમ ણત્રયએન યતય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

કરળ મ યાં આળયછ.

છ.

શરદ રયી્ યએળર્ડ  યશનય

ર ષ્ટયરી્યયકએ એય

રૂ.૫૦.૦૦૦યનરયરરક્ડ  ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

૧૯૭૫યથીયઅમમ યાં છ.

વળીષ્ટયીયશીવધયધયષ શ
ાં ય

પુરસ્યક રયક્ ષ્ટયીયશ થનરય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

કરન રયબયખ ્ી્નય

બ્ઝર,યસ્યમ ૃવતયન્હયષયઅનય

શાંદગીયશવમવતનીય

પ્રવતયળવડ 

પ્રમ ણત્રયએન યતય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

કરળ મ યાં આળયછ.

છ.

જયદદવશિંષજીયએળર્ડ  યશનય

ર ષ્ટયરી્યયકએ એય

રૂ.૨૦.૦૦૦યનરયરરક્ડ  ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

૧૯૮૬-૮૭યથીયઅમમ યાં છ.

વળીષ્ટયીયશીવધયધયષ શ
ાં ય

પુરસ્યક રયક્ ષ્ટયીયશ થનરય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

કરન રયબયખ ્ી્નય

બ્ઝર,યસ્યમ ૃવતયન્હયષયઅનય

શાંદગીયશવમવતનીય

પ્રવતયળવડ 

પ્રમ ણત્રયએન યતય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

કરળ મ યાં આળયછ.

છ.

એકવ્યયયુુ વનયરયએળર્ડ  ય

આંતરર ષ્ટયરી્યયકએ એય

રૂ.૫૦.૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક રય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

શનય૧૯૯૯-૨૦૦૦યથીય

ુુ વનયરયવળભ ગમ યાં

ક્ષ્ટયીયશ થનરયબ્ઝર,ય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

અમમ યાં છ.

વળીષ્ટયીયશીવધયધયષ શ
ાં ય

સ્યમ ૃવતયન્હયષયઅનય

શાંદગીયશવમવતનીય

કરન રયબયખ ્ી્નય

પ્રમ ણત્રયએન યતય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

પ્રવતયળવડ 

કરળ મ યાં આળયછ.

છ.

શરદ રયી્ યુુ વનયરય

ર ષ્ટયરી્યયકએ એય

રૂ.૨૫.૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક રય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

એળર્ડ  યશનય૧૯૯૯-૨૦૦૦ય

ુુ વનયરયવળભ ગમ યાં

ક્ષ્ટયીયશ થનરયબ્ઝર,ય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

થીયઅમમ યાં છ.

વળીષ્ટયીયશીવધયધયષ શ
ાં ય

સ્યમ ૃવતયન્હયષયઅનય

શાંદગીયશવમવતનીય

કરન રયબયખ ્ી્નય

પ્રમ ણત્રયએન યતય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

પ્રવતયળવડ 

કરળ મ યાં આળયછ.

છ.

જયદદવશિંષજીયએળર્ડ  યશનય

ર જયયકએ એયુુ વનયરય

રૂ.૧૦.૦૦૦યનરયરરક્ડ  ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

૧૯૯૯-૨૦૦૦યથીયઅમમ યાં

વળભ ગમ યાં વળીષ્ટયીય

પુરસ્યક રયક્ ષ્ટયીયશ થનરય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

છ.

શીવધયધયષ શ
ાં યકરન રય

બ્ઝર,યસ્યમ ૃવતયન્હયષયઅનય

શાંદગીયશવમવતનીય

૧૦યખ ્ી્નયપ્રવતય

પ્રમ ણત્રયએન યતય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

૭

ળવડ 

કરળ મ યાં આળયછ.

છ.

ર જયયરમતળીરયએળર્ડ  ય

ર ષ્ટયરકએ નીય લ કી્યય

ર ષ્ટયરી્યયકએ એયમ્ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

શનય૧૯૯૦યથીયઅમમ યાં

રમતરત્યશળ,ય

વળનરયદર્ કયખ ્ી્નય

અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય

છ.

બ લરમતરત્યશળય

રૂ.૪.૫૦૦યનરયરરક્ડ  ય

શાંદગીયશવમવતનીય

ગ્ર મીણયરમતરત્યશળય

પુરસ્યક રયતથ યબ્ઝરય

ર્ન યકરળ મ યાં આળય

વળનુમ ક
ાં ્યદિક્ીયસ્યધ ડ  ય

ુ ાં ્યઆળ મ યાં
મ ી્ નયક

છ.

જેળીયસ્યધ ડ મ યાં ર ષ્ટયરય

આળયછ.

કએ એયપ્રથમ,યદિવતયય
ક્યત ૃવતયયસ્યથ નય
મલળન રયદર્ કય
ખ ્ી્ન.
૮

અ

ર ષ્ટરી્યયકએ યએય્િકય

સુળણડ ્િાં ક

રજતય્ાંિક

ક શ્યય્ાંિક

રૂ.૧,૫૦,૦૦૦

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦

રૂ.૭,૦૦૦

રૂ.૧૦,૦૦૦

રૂ.૭૦૦૦

રૂ.૫૦૦૦

જીતન રયમ ી્ ય(શીનીયરય
ખ ્ી્ઓયમ ી્ )
વ્યક્તતઓયમ ી્
૧

ર ષ્ટરી્યયરમતરય(નનય
ગમ્શ)

૨

ર ષ્ટરી્યયઆંતરર જ્યય
સ્ધ ડ  ઓ

બ

સાનધક રમતો માટે

૧

બયવ્યક્તતનીયીી્મ

૧-૧/૨યગણીયરકમ

૨

ત્રણયઅથળ ય્ રયખ ્ી્નીયીી્મ

૨યગણીયરકમ

૩

્
ાં યથીયદશયખ ્ી્ઓનીયીી્મ

૩યગણીયરકમ

૪

અગીય રયક્યતયકરત યળધ ર્ ય

૫યગણીયરકમ

ખ ્ી્નીયીી્મ
ક

પ્રનર્ક્ષકો માટે ખાસ એિોર્ડ

૧

વ્યક્તતગતયરમતયમ ી્

ખ ્ી્નયમલળ ત્રયરકમન ય૩૦યીક ય
રકમયતન યકર્નયમલળ  ત્રયથયઆય
રકમયખ ્ી્નયમલળ  ત્રયરકમયકરત ય
અ યદી્યષ.

૨

શ વધકયરમતર

ીી્મનયમલળ  ત્રયરકમન ય૫૦યીક ય
રકમયતન યકર્નયમલળ ત્રયથયઆય
રકમયકરત યઅ યદી્યષ.

૩
૯

ગુજર તનયકરઇયખ ્ી્યભ રતનીય

રૂ.ય૧૫,૦૦૦યઆળ યખ ્ી્ન યકર્નય

ીી્મમ યશમળયથ યયતળ યપ્રશાંગ

મલળ ય ત્રયથ.

ર જયયયુળ ય

ર ષ્ટયરી્યયએકત ,યઅખાં્ી્તત યઅનય

(અ)યસ્યળવન ્યછકયશાંસ્યથ નયરૂ.૫૦,૦૦૦/-નુયાં

શન્ળશ્રીન ય

 દરતરવવકય

શ મ જીકયશળ નયગતીયક મગીરી્ય

એકયરરક્ડ  યપુરસ્યક રયતથ યએકયસ્યમ ૃવતય

અધયયએદ્ ય

શનય૨૦૦૩-

મ ી્ યએકયસ્યળનવ્યછકયશાંસ્યથ યઅનયબય

ન્હયષયઆળ મ યાં આળયછ.

એળર્ડ  યશાંદગીય

૦૪ન ય

વ્યયદકતનયઆળ મ યાં આળયછ.

ળવડ થી

(બ)યરૂ.૧૦.૦૦૦યન યએકયએળ યબયય

શવમવતનીય

રરક્યપુરસ્યક રયતથ યસ્યમ ૃવતયન્હયષયબય

ર્ન યકરળ મ યાં

૧૦

વ્યયદકતઓનયયઆળ મ યાં આળયછ.

આળયછ.

ર જયય

ળડ ત રરષણયએત્રયશ ષવશકય

રૂ.૨૫.૦૦૦યન યએકયએળ યત્રણયયરરક્ડ  ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

ળડ ત રરષણય

ક મગીરી્નયનબરદ ળળ યમ ી્ .

પુરસ્યક રયતથ યસ્યમ ૃવતયઆળ મ યાં આળય

અધયયએદ્ ય

છ.

એળર્ડ  યશાંદગીય

 દરતરવવકય
શનય૨૦૦૩-

શવમવતનીય

૦૪ન ય

ર્ન યકરળ મ યાં

ળવડ થીય

આળયછ.

અમમ યાં છ.
૧૧

શ ષશયશળ ય અકસ્યમ ત,યદુ ષ્ટયક લ,યઆગ,યજપ્રય,ય

મ .માંત્રીશ્રીન ય

અનયરયડ ય

રરગ્ લર,યધ ્યક્ યહમ
ુ  યજેળ ય

અધયયએદ્ ય

એત્રયએળર્ડ  યય

પ્રશાંગયઅશ ધ રણયનનવતકયત ક તય

એળર્ડ  યશાંદગીય

શનય૧૯૮૩-

બત ળળ યમ ી્ યઅનયતબીબીયજાષ્રય

શવમવતનીય

૮૪ન યથીય

સુખ ક રી્યએત્રયવળવષ્ટયીયવશ્ધધયમ ી્ ય

ર્ન યકરળ મ યાં

અમમ યાં છ.

ની્યમુજબન યએળર્ડ  યઅનયગુણળત્ત ય

આળયછ.

પ્રમ ણત્રયઆળ મ યાં આળયછ.ય
વળવષ્ટયીયવશવધયધયમ ી્ .
(૧)

શ ષશયએત્ર

ન મ.ર જય શ્રીનરયસુળણડ ય્ાંિકયતથ યરૂ.૧૫,૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૨)

રયડ યએત્ર

ન મ.ર જય શ્રીનરયસુળણડ ય્ાંિકયતથ યરૂ.૧૫,૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૩)

શળ યએત્ર

ન મ.ર જય શ્રીનરયસુળણડ ય્ાંિકયતથ યરૂ.૧૫,૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૪)

તબીબીયએત્ર

મ ન.મુખ્યયમાંત્રીશ્રીનરયરર્યયય્ાંિકયતથ યરૂ.૧૫,૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૫)
(૬)

જાષ્રયસુખ ક રી્યય
એત્ર

મ ન.મુખ્યયમાંત્રીશ્રીનરયરર્યયય્ાંિકયતથ યરૂ.૧૫,૦૦૦યરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

શ ષશયએત્ર

ત્રણયગુણળત્ત યપ્રમ ણત્રયઅનયરૂ.૫૦૦૦/-નર
એકયએળ યત્રણયરરક્ડ  યપુરસ્યક રયરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૭)

રયડ યએત્ર

ત્રણયગુણળત્ત યપ્રમ ણત્રયઅનયરૂ.૫૦૦૦/-નર
એકયએળ યત્રણયરરક્ડ  યપુરસ્યક રયરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૮)

શળ યએત્ર

ત્રણયગુણળત્ત યપ્રમ ણત્રયઅનયરૂ.૫૦૦૦/-નર
એકયએળ યત્રણયરરક્ડ  યપુરસ્યક રયરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૯)

તબીબીયએત્ર

ત્રણયગુણળત્ત યપ્રમ ણત્રયઅનયરૂ.૫૦૦૦/-નર
એકયએળ યત્રણયરરક્ડ  યપુરસ્યક રયરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

(૧૦)
૧૨

જાષ્રય

ત્રણયગુણળત્ત યપ્રમ ણત્રયઅનયરૂ.૫૦૦૦/-નર

સુખ ક રી્

એકયએળ યત્રણયરરક્ડ  યપુરસ્યક રયરરક્ડ  યપુરસ્યક ર

સ્યી્ીયમરી્ીયએળર્ડ  યશનય

વએણ,યશ દષત્યય,યખકૂદ,યીતક ,યરાં ગમાં્ી ,યખકૂદયએત્રય

૧૯૮૭યથી

અનયકરમીયએક શયએત્રયવળવષ્ટયીયક મગીરી્યકરન રનયની્યમુજબય
એળર્ડ  યઆળ મ યાં આળયછ.

મ .માંત્રીશ્રીન ય
અધયયએદ્ યએળર્ડ  ય
શાંદગીયશવમવતનીય
ર્ન યકરળ મ યાં
આળયછ.

શ્રીયમગનભ ઇયદ્ શ ઇય

વએણ

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતળવડ 

શ દષત્યય

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતળવડ 

એળર્ડ 
શ્રીયનરવશિંષયમષ્ત ય
એળર્ડ 

શ્રીયઅંબુભ ઇયપુર ણીયએળર્ડ 

ખકૂદ

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતય
ળવડ 

શ્રીયરવળાંકરયર ળયએળર્ડ 

નતક

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતય
ળવડ 

ાં.યઓમક રન થયઠ કુ રયએળર્ડ 

રાં ગમાં્ી યક

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતય
ળવડ 

શ્રીયઝળર્ાંદયમઘ ણીયએળર્ડ 

રકક

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતય
ળવડ 

શ્રીયકબીરયએળર્ડ 

કરમીયએખ શ

રૂ.૧ય ખનરયએકયએળર્ડ  યપ્રવતય
ળવડ 

૧૩

મષ ળીરયજીળદયરયએળર્ડ  યશનય જીળદય યઅનયઅદષિંશ નીય
૨૦૦૧ન યળવડ થી

સ્થ ન ,યશ મ જીક,યઆવથિકય દદળશયએકયવ્યક્તતયતથ યશાંસ્થ ય
અથળ યર જકી્યય

૧૪

ગૌરળયપુરસ્ક રય(શાંગીતય

દરયળવેયમષ ળીરયજયાંવતન ય
પ્રત્યકનયરૂ.૫૦,૦૦૦/-ન યએકય

દરળતડ નનયગત યક મરય

એળ યબયએળર્ડ  યઆળ મ યાં

મ ી્ યઆળ મ યાં આળયછ.

આળયછ.

શાંગીતયએત્ર

ન ીકયઅક દમી)યશનય૧૯૬૮ય
થી

દરયળવેયરૂ.૨૫,૦૦૦/-યન યએકય

દરયળવેયરૂ.ય૨૫,૦૦૦/-યન ય
એકયએળ યમય ડ  દ મ યાં  ય
અનયરૂ.૫૦૦/-નીયમય ડ  દ મ યાં
ત મ્રત્ર
દરયળવેયરૂ.ય૨૫,૦૦૦/-યન ય
એકયએળ યત્રણયપુરસ્ક રય
મય ડ  દ મ યાં  યઅનય
રૂ.૫૦૦/-નીયમય ડ  દ મ યાં
ત મ્રત્ર

ગૌરળયપુરસ્ક રય(નક ય

ન્ત્રયક યએત્ર

અક દમી)યશનય૧૯૬૨ય

દરયળવેયરૂ.ય૫૧,૦૦૦/-યન ય
એકયએળ યત્રણયપુરસ્ક રય ય
અનયત મ્રત્ર

વલ્ક ય

દરયળવેયરૂ.ય૫૧,૦૦૦/-યન ય
એકયએળ યત્રણયપુરસ્ક રય ય
અનયત મ્રત્ર

છબીક યએત્રય

આળયછ.

અ ય

મય ડ  દ મ યાં ત મ્રત્ર

૧૫

ર્ન યકરળ મ યાં

એળ યત્રણયપ ૃરસ્ક રય યઅનય

 યઅનયરૂ.૫૦૦/-નીય

રકક એત્ર

શાંદગીયશવમવતનીય

૨૦૧૧યસુધીન ય

એળ યત્રણયપ ૃરસ્ક રયમય ડ  દ મ યાં

ન ીયયએત્ર

અધયએયદ્ યએળર્ડ  ય

દરયળવેયરૂ.૫૧,૦૦૦/-યન યએકય
ત મ્રત્રયઅનયપ્રક્સ્તત્ર

ન ૃત્યયએત્ર

મ ન.માંત્રીશ્રીન ય

દરયળવેયરૂ.ય૫૧,૦૦૦/-યન ય
એકયએળ યત્રણયપુરસ્ક રય ય
અનયત મ્રત્ર

૧૬

સ્ળ.યશ્રીયમરતીભ ઇયઅમીનય

ઉત્તમયગ્રાંથ યયશળ ય

 દરતરવવકયશનય૧૯૭૪યથીય

આન રયગ્રાંથ યન
ષ્રયગ્રાંથ ય

રૂ.૫૦,૦૦૦/-યનુયરરક્ય
ાં
પુરસ્ક રયઅનયપ્રમ ણત્ર

ષ્રય ખ યઅનયનગરય
કએ -૧યગ્રાંથ ય
નગરયકએ -૨યગ્રાંથ યય

રૂ.૩૫,૦૦૦/-યનુયરરક્ય
ાં
પુરસ્ક રયઅનયપ્રમ ણત્ર
રૂ.૨૫,૦૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

મદષ યઅનયબ લયગ્રાંથ ય

રૂ.૧૨,૫૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

ગ્ર મયગ્રાંથ ય

રૂ.૧૦,૦૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

ઉરરકતયગ્રાંથ યરન યગ્રાંથ યણયની્યમુજબનીયગ્રાંથ યય
કએ યમુજબયએળર્ડ  યતથ યપ્રમ ણત્રયઆળ મ યાં આળયછ.
ષ્રયગ્રાંથ ય

રૂ.૧૦,૦૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

ષ્રય ખ યઅનયનગરય
કએ -૧યગ્રાંથ ય
નગરયકએ -૨યગ્રાંથ યય

રૂ.૭,૫૦૦/-યનુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર
રૂ.૫,૦૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

મદષ યઅનયબ લયગ્રાંથ ય

રૂ.૫,૦૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

ગ્ર મયગ્રાંથ ય

રૂ.૨,૫૦૦/-નુયરરક્યપુ
ાં
રસ્ક રય
અનયપ્રમ ણત્ર

૧૭

ગપજરાત સારહત્ય અકાદમી દ્વારા સારહત્ય ક્ષેરે આિામાં આિતા નિનિધ એિોર્ડ / ારરતોનષત
૧.યગરરળયપુરસ્ક રયશનય

ગુજર તીયભ વ યશ દષત્યન ય

રૂ.૧.૦૦ય ખન યએકયપુરસ્ક રય

છલ્ય૨૦૧૦ન ય

વળક શયઅનયઉત્કવડ મ યાં ઉત્તમય

પ્રવતયળવડ યબયયમુધડ હયય

અ યયછ.

પ્રદ નયકરન રબય

શ દષત્યક રરનયએન યતય

શ દષત્યક રન

કરળ મ યાં આળયછ.

૨.યુળ યગૌરળયપુરસ્ક રય

ગુજર તીયભ વ ન યયુળ ય

રૂ.૧.૦૦ય ખ,ય યઅનય

૨૦૧૨યસુધીન ય

૨૦૦૭યથી

શ દષત્યક રનયઆળ મ યાં

શહમ નત્રયએન યતયકરળ મ યાં

અ યયછ.

આળ

આળયછ.

૩.યશ્રષ્ટ્યપુસ્તકય દરતરવવકય

ગુજર તતીયભ વ ન યબ ય

પ્રથમયઇન મયરૂ.૧૧,૦૦૦/-

શનય૨૦૦૭ય

શનય૧૯૮૬યથીય

શ દષત્યયએત્રયઉત્તમયક વ્ય,ય

દ્વિતીયયઇન મયરૂ.૭,૦૦૦/-

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

ળ ત ડ  યન ીક,ય્દરત્ર નગય

ત ૃવતયયઇન મયરૂ.૫૦૦૦/-ય

પુસ્તકય દરતરવવકય

તથ યપ્રરઢયવળભ ગમ યાં ઉત્તમય

બ લયશ દષત્યમ યાં ુુ દી્યુુ દી્ય

એન યતયથઇય

નળકથ યટુાંકી્યળ ત ડ  ય

કૃવતઓમ યાં ૪ઃ ૩-૧૨યઅનયપ્રરઢય

ગયયછ.

એક ક
ાં ી્યન ીકયષ સ્યયવ્યાંગય

શ દષત્યનીયુુ દી્યુુ દી્ય

કી એયવનબાંધયઅનયપ્રળ શ,ય

કૃવતઓમ યાં ૧૧ઃ ૩-૩૩યએમય

કવળત ,યવળળ્નયશાંરધનય

કુ ય૪૫યપુસ્તકરનયદરયળવેય

ભ વ યવ્ય કણયઆત્મકથ ,ય

રરક્યપુરસ્ક રયએન યતય

૧૯૮૩યથીય

જીળનય્દરત્ર,યરકશ દષત્ય,ય

કરળમ યાં આળયછ.

અનુળ દ,યએમયકુ ય૧૫ય
પ્રક રનીયકૃવતઓમ યાં
દર્ કમ ત્ર
ાં ણયપુસ્તકરયશાંદય
કરી્યશ્રષ્ટઠયપુસ્તકરયશાંદય
કરી્યશ્રષ્ટઠપુસ્તકય દરતરવવકય
આળ મ યાં આળયછ.
૧૮

રહન્દી સારહત્ય દ્વારા એનાયત કરિામાં આિતા ારરતોનષત
મુધડ હયયશ દષત્યક રયનય

દષહદી્યભ વ યશ દષત્યન ય

રૂ.૧.૦૦ય ખ,ય યઅનય

વળક શયઅનયઉતકડ મ યાં

શહમ નત્ર

૨૦૦૭યસુધી

ઉત્તમયપ્રદ નયકરન રય ્
ાં ય
મુધડ હયયશ દષત્યક રન
શ્રષ્ટઠયપુસ્તકય દરતરવવકયશનય
૧૯૮૬-૮૭યથી

૧૯

દષહદી્યભ વ યશ દષત્યન યએત્રય

પ્રથમયઇન મયરૂ.૧૧,૦૦૦/-

શનય૨૦૦૭ય

ઉત્તમયઉહય શ,વનબાંધ,ય

દ્વિતીયયઇન મયરૂ.૭,૦૦૦/-

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

કષ ની,યશમીએ યઅનુળ દય

ત ૃવતયયઇન મયરૂ.૫૦૦૦/-ય

પુસ્તકય દરતરવવકય

અનયક વ્યયએમયકુ યછય

બ લયશ દષત્યમ યાં ુુ દી્યુુ દી્ય

એન યતયથઇય

પ્રક રનીયદષહદી્શ દષત્યય

કૃવતઓમ યાં એકયથીયત્રણયકૃતીઓય

ગયયછ.

કૃવતઓમ યાં દર્ કમ યાં ત્રણયય

શાંદયકરી્યએમયકુ ય૧૮ય

ત્રણયપુસ્તકરયશાંદયકરી્ય

પુસ્તકરનયદરયળવેયરરક્ય

શ્રષ્ટઠયપુસ્તકય દરતરવવકય

પુરસ્ક રયયએન યતયકરળમ યાં

આળ મ યાં આળયછ.

આળયછ.

સંસ્કૃત સારહત્ય અકાદમી દ્વારા એનાયત કરિામાં આિતા ારરતોનષક
ળદયાંદ્તરયશહમ ન

શાંસ્કૃતયભ વ યશ દષત્યન ય

રૂ.૫૦,૦૦૦/-યરરક્ યપુરસ્ક રય

શનય૨૦૧૧-૧૨ય

વળક શયઅનયઉત્કવમ યાં ઉત્તમય

રૂ.૫,૦૦૦/-નીયમય ડ  દ મ યાં

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

પ્રદ નયકરન રયબયળદય

કશ્મીરી્ય યઅનય

પુસ્તકય દરતરવવકય

ાં્ી્તયઅનયએકય સ્ત્રય

રૂ.૫,૦૦૦/-નીયમય ડ  દ મ યાં

એન યતયથઇય

ાં્ી્તએમયકુ યત્રણય

સ્મ ૃતીયન્હષથીયત્રણળદય

ગયયછ.

ાં્ી્તરનયદરયળવડ યશહમ નય

ાં્ી્તરનયઆળ મ યાં આળયછ.

કરળ મ યાં આળયછ.
ગર યકૃષ્ટણયરસ્ીયએળર્ડ 

શાંસ્કૃતયાં્ી્તનયશહમ વનતય

રૂ.૨૧૦૦૦-૦૦યતથ ય ય

શન૨૦૦૩ય

કરળ યમ ી્

અનયશહમ નયત્રથીયપ્રવતયળવડ ય

સુધીન યએળર્ડ  ય

શહમ નળ મ યાં આળયછ.

એન યતયથઇય
ગયયછ.ય૨૦૦૩ય
અનયતયછી્ન ય
ળવડ ન યએળર્ડ  ય
એન યતયકરળ ન ય
બ કી્યછ.

શ્રષ્ટ્યપુસ્તકય દરતરવવકયશનય

શાંસ્કૃતયભ વ ન યશ દષત્યય

પ્રથમયઇન મયરૂ.૧૧,૦૦૦/-

શનય૨૦૦૭ય

૧૯૮૬-૮૭યથીય

એત્રયઉત્તમયત્રણયપુસ્તકરય

દ્વિતીયયઇન મયરૂ.૭,૦૦૦/-

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

શાંદયકરી્યત્રણયશ્રષ્ટઠય

ત ૃવતયયઇન મયરૂ.૫૦૦૦/-ય

પુસ્તકય દરતરવવકય

પુસ્તકરય રી્તરવવકય

બ લયશ દષત્યમ યાં ુુ દી્યુુ દી્ય

એન યતયથઇય

આળ મ યાં આળયછ.

કૃવતઓમ યાં એકયથીયત્રણય

ગયયછ.

કૃતીઓમ યાં ઉબ્ધકૃવતઓય
શાંદયકરી્યયદરયળવેયરરક્ય
પુરસ્ક રયયએન યતયકરળમ યાં
આળયછ.
૨૦

ઉર્પડ સારહત્ય અકાદમીદ્વારા એનાયત કરિામાં આિતા ારરતોનષક
ગૌરળયપુરસ્ક રયશન૧૯૯૨યથી

ઉદુડ  યભ વ યશ દષત્યન ય

રૂ.૧.૦૦ય ખ,ય યઅનય

શનય૨૦૦૯ય

વળક શયઅનયઉત્કવડ મ યાં ઉત્તમય

શહમ નત્ર

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

પ્રદ નકરન રયએકય

પુસ્તકય દરતરવવકય

શ દષત્યક રયનયપ્રવતયળવડ 

એન યતયથઇય
ગયયછ.

શ્રષ્ટઠયપુસ્તકય રી્તરવવકયશનય

ઉદુડ  યભ વ યશ દષત્યન યએત્રય

પ્રથમયઇન મયરૂ.૧૧,૦૦૦/-

શનય૨૦૧૦ય

૧૯૯૨થી

ઉત્તમયત્રણયપુસ્તકરયશાંદય

દ્વિતીયયઇન મયરૂ.૭,૦૦૦/-

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

કરી્યત્રણયયપુસ્તકરનય

ત ૃવતયયઇન મયરૂ.૫૦૦૦/-યયઉદુડ  ય પુસ્તકય દરતરવવકય

 દરતરવીકયઆળ મ યાં

ભ વ મ યાં દર્ કયવળભ ગમ યાં

એન યતયથઇય

આળયછ.

પુસ્તકરયઉબ્ધયથત યનથીય

ગયયછ.

તથીયકયયતી યવળભ ગરમ યાં

૨૦૦૪યળવડ ન ય

આય દરતરવવકય

 દરતરવવકય

આળ મ આ
ાં ળયછ..

એન યતયરળ ન ય
બ કી્યછ.

૨૧

સીન્ધી સારહત્ય અકાદમી દ્વારા એનાયત કરિામાં આિતા ારરતોનષક
ગૌરળયપુરસ્ક રયશનય૧૯૮૮થીય

શીહધીયભ વ યશ દષત્યન ય

રૂ.૧.૦૦ય ખ,ય યઅનય

શનય૨૦૦૯ય

વળક શયઅનયઉત્કવડ મ યાં ઉત્તમય

શહમ નત્ર

સુધીન યએળર્ડ  ય

પ્રદ નયકરન રયએકય

એન યતયથઇય

શ દષત્યક રન

ગયયછ.

શ્રષ્ટઠયપુસ્તકય દરતરવવકયશનય

શીહધીયભ વ ન યશ દષત્યય

પ્રથમયઇન મયરૂ.૧૧,૦૦૦/-

શનય૨૦૧૦ય

૧૯૯૨યથી

એત્રયઉત્તમયત્રણયપુસ્તકરય

દ્વિતીયયઇન મયરૂ.૭,૦૦૦/-

સુધીન યશ્રષ્ટઠય

શાંદયકરી્યત્રણયશ્રષ્ટઠય

ત ૃવતયયઇન મયરૂ.૫૦૦૦/-ય

પુસ્તકય દરતરવવકય

પુસ્તકરનય દરતરવવકય

શીહધીયભ વ મ યાં દર્ કય

એન યતયથઇય

આળ મ યાં આળયછ.

વળભ ગમ યાં પુસ્તકરયઉબ્ધય

ગયયછ.

થત યનથીયતથીયકયયતી ય
વળભ ગરમ યાં આય દરતરવવકય
આળ મ યાં આળયછ..

૨૦૦૪યળવડ ન ય
 દરતરવવકય
એન યતયરળ ન ય
બ કી્યછ.

