પ્રકરણ-ર (નનયમ સંગ્રહ-૧)
૧. VISION
To provide highly desirable knowledge based services to protect and enrich the
Cultural Heritage of Gujarat.

ર. ઉદ્દે શ્યયાજમભાાં યુલા પ્રવ ૃતતઓનો વ્મા લધાયલા, યભતગભત ક્ષેત્રભાાં યાજમને આગ
ઘાલલા, તેભજ વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓને લેગ આલો તેભજ બાા તથા વાિશ્મને
ઉત્તેજન આવુ.ાં
૩.

નિભાગન ં િહીિટી માળખ ં
તલબાગનુ ાં નાભઃ- યભતગભત, યુલા અને વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતત્તઓ

નિભાગન ં સરનામુઃ-

બ્રોક નાં.ય, ૮ભો ભા, વચિલારમ, ગાાંધીનગય

કચેરી શરૂ થિાનો સમયુઃ- ૧૦-૩૦ કરાકે
કચેરી બંધ થિાનો સમયુઃ- ૧૮-૧૦

તમામ રનિિાર, બીજો અને ચોથો શનનિાર તથા જાહેર રજાના દદિસે કચેરી બંધ રહેશે.
નિભાગના નનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના િડાઓ
૧.

કતભળનયશ્રી, યુલક વેલા અને વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓ, ડો.જીલયાજ ભશેતા બલન,
ગાાંધીનગય.

ય.

ડામયે કટય જનયરશ્રી, સ્ોટટ વ ઓથોયીટી ઓપ ગુજયાત, ડો.જીલયાજ ભશેતા બલન,
ગાાંધીનગય.

૩.

તનમાભકશ્રી, પુયાત્લ, અચબરેખાગાય બલન, વેકટય-૧૭, ગાાંધીનગય.

૪.

તનમાભકશ્રી, ગ્રાંથારમ, જુના તલધાનવબા ચફલ્ડીંગ, વેકટય-૧૭, ગાાંધીનગય.

.

તનમાભકશ્રી, અચબરેખાગાય, અચબરેખાગાય બલન, વેકટય-૧૭, ગાાંધીનગય.

૬.

તનમાભકશ્રી, વાંગ્રશારમ, લડોદયા

૭.

મુખ્મ વાંાદકશ્રી, ગુજયાત જજલ્રા વલટ વાંગ્રશ, ડો.જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય.

૮.

બાા તનમાભકશ્રીની કિેયી, ડો.જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય.

નિભાગનાં નનયંત્રણ હેઠળની અકાદમીઓ
૧.

વાંગીત નાટક અકાદભી

ય.

રચરતકરા અકાદભી

૩.

ગુજયાતી વાિશ્મ અકાદભી

૪.



િશન્દી વાિશ્મ અકાદભી



ઉદુ વાિશ્મ અકાદભી



તવન્ઘી વાિશ્મ અકાદભી



વાંસ્કૃત વાિશ્મ અકાદભી



કચ્છી વાિશ્મ અકાદભી

નિભાગની મખ્ય પ્રવ ૃનિઓ

૮. નિભાગ હસ્તકની પ્રવ ૃનતઓ અને તેન ં િહીિટી માળખ
૮.૧

યાજમભાાં યુલા પ્રવ ૃતતઓનો વ્મા લધાયલા, યભતગભત ક્ષેત્રભાાં યાજમને આગ
ઘાલલા તેભજ વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતને લેગ આલા તા.૧૭-૧ય-૯૦ થી યુલક વેલા અને
વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓ તલબાગ એક અરગ તલબાગ તયીકે અસ્સ્ત્લભાાં આવ્મો છે . વાભાન્મ
લશીલટ તલબાગના તા..૮.૯૭ના જાશેયનાભાથી તલમોની પુનઃ પાલણી અન્લમે
તલબાગ શસ્તક કેટરાક નલા તલમો આલતાાં તલબાગનુ ાં નવુ નાભ યભતગભત, યુલા અને
વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતત્તઓ, વાંગ્રશારમ,પુયા્લ, ગ્રાંથારમો, દપતયો અને શસ્તત્રો, ળતાબ્દી
ઉજલણી અને સ્ભાયકો તથા અકાદભીઓ અંગેની કાભગીયી વાંબાે છે . વયકાયે નકકી
કયે ર કાભકાજના તનમભો શેઠ આ તલબાગ નીિે દળાટ લેર તલમો અંગેની કાભગીયી
વાંબાે છે .
૧.

યુલા કલ્માણ

ય.

વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતત્તઓ અને યભતગભત, યાજમની મુરાકાત રેતાાં વાાંસ્કૃતતક ભાંડો
લગેયે વિશત ભનોયાં જનો અને તલશ્ાાંતત વભમની પ્રવ ૃતત્તઓ.

૩.

વાંગ્રશારમો

૪.

વાંવદે કામદાથી યાષ્ટ્રીમ અગ્મના જાશેય કમાટ શોમ તો તે તવલામના પ્રાિીન
અને ઐતતશાતવક સ્ભાયકો તથા પુયાલળેસ્થાનો અને અલળેો.

.

યાજમ દ્વાયા તનમાંતત્રત થતાાં કે આતથિક વશામ ભેલતાાં ગ્રાંથારમો અને આ
પ્રકાયની ફીજી વાંસ્થાઓ, ગ્રાંથારમોની નોંધણી.

૬.

દપતયો અને શસ્તત્રો.

૭.

(અ)

ળતાબ્દી ઉજલણી અને સ્ભાયકો

(ફ)

અકાદભીઓ

૧.

વાંગીત નાટક અકાદભી

ય.

રચરતકરા અકાદભી

૩.

ગુજયાતી વાિશ્મ અકાદભી
 િશન્દી વાિશ્મ અકાદભી
 ઉદુ વાિશ્મ અકાદભી
 તવન્ઘી વાિશ્મ અકાદભી
 વાંસ્કૃત વાિશ્મ અકાદભી
 કચ્છી વાિશ્મ અકાદભી

૮. (૧)

તલબાગના લશીલટ તનમાંત્રણ નીિેના ફધા યાજમતત્રત અતધકાયીઓ અને

ચફનયાજમતત્રત વયકાયી કભટિાયીઓની તનભણકાં ૂ ો, દ, તનયુિકતઓ, ફદરી, ફઢતી,
લતટણકાં ૂ , યજા, ભાંજૂયી, ેન્ળન લગેયેને રગતી તભાભ ફાફતો.
(ય)

તલબાગના લશીલટી તનમાંત્રણ શેઠના વચિલારમ કેડયના લગટ-૧ અને લગટ-યના
અતધકાયીઓને ેન્ળન ભાંજૂય કયલાને રગતી તભાભ ફાફતો.

(૩)

તલબાગના

લશીલટી

તનમાંત્રણ

શેઠના

વચિલારમ

કેડયના

લગટ-યના

અતધકાયીઓને યજા ભાંજૂય કયલાને રગતી તભાભ ફાફતો.
૯.

યાજમના શેત ુઓ ભાટે યાજમભાાં તનિશત થમેરા કે તેના કફજા શેઠના અને યભતગભત
યુલા અને વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતત્તઓ તલબાગને વોંામેરા કાભ જભીન અને ભકાનો.

૧૦.

ુ ભાટે તાવ અને આંકડા.
આ સ ૂચિભાાંની કોઇણ ફાફતના શેતઓ

૧૧.

કોઇ કોટટ ભાાં રેલાતી પી તવલામ આ સ ૂચિભાાંની ફાફતો ભાટેની પી.
વયકાયના યભતગભત યુલા અને વાાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતત તલબાગે ઘડેર નીતતઓ મોજનાનાાં
અભર ય્લે ખાતાના લડાઓ એભને સુપ્રત કયે રી વત્તાની અંદય યશી દે ખયે ખ યાખે છે .
અને તેભની વત્તાભાાં ન આલતી ફાફતો અંગે વયકાયના યભતગભત યુલા અને વાાંસ્કૃતતક
પ્રવ ૃતત્તઓ તલબાગ ાવેથી હુકભો ભેલે છે .

