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ગજુયાતનો વાાંસ્કૃતતક લાયવો 

ક્રભ  વાંસ્થાનુાં નાભ  સ્થાના  સ્થાક  તલળે નોંધ  
1 ગજુયાત લનાાક્યરુય વોવામટી   26  ડીવેમ્ફય  

1848 

પાફાવ વાશફે   ગજુયાતી બાા અને વાહશત્મના તલકાવ ભાટે કામા કયતી વૌથી જૂની વાંસ્થા છે 

 ઈ.વ. 1849ભાાં આ વાંસ્થાએ લયતભાન નાભનુાં વાપ્તાહશક ળરૂ કર્ુું શત ુાં.  

 ઈ.વ. 1850 ભાાં ગજુયાત લનાાક્યરુય વોવામટી એ ‘ બદુ્ધિપ્રકાળ’ ભાતવક ફશાય ાડે છે.  

 ગજુયાત લનાાક્યરુય વોવામટી ગજુયાત તલદ્યાવબા જે અભદાલાદભાાં આલેર છે. 
2 ગજુયાત વાહશત્મ વબા 

(અભદાલાદ) 
1898  યણજીતયાભ 

લાલાબાઈ  ભશતેા  
 ઈ.વ. 1898 ભાાં અભદાલાદ ખાતે વોતળમર એન્ડ લરટયયી એવોવીએળન વાંસ્થાની સ્થાના કયી 
શતી.  

 ઈ.વ. 1904ભાાં આ વાંસ્થાને  ગજુયાત વાહશત્મ વબા તયીકે ઓખામ છે.  

 ગજુયાતી બાાના વાહશત્મ અને વાંળોધનના તલકાવ અથે વાંસ્થાની સ્થાના થઇ શતી. 
 પ્રતતલે ગજુયાતી બાાભાાં ઉત્તભ વાહશત્મ વર્જન ભાટે યણજીતયાભ સલુણાચાંદ્રક આ વાંસ્થા દ્વાયા 
આલાભાાં આલે છે. 

 વૌપ્રથભ લા 1928ભાાં યાષ્ટ્રીમ ળામય ઝલેયચાંદ ભેઘાણીને યણજીતયાભ સલુણાચાંદ્રક એનામત થમો 
શતો  

૩ પાફાવ ગજુયાત વબા 
 (અભદાલાદ) 

ઈ.વ. 1865   ઈ.વ.1865ભાાં પાફાવ વાશફે અને ભનસખુ તિાઠીના પ્રમાવથી મુાંફઈભાાં પાફાવ ગજુયાતી વબાણી 
સ્થાના થઇ શતી. 

 પાફાવ ગજુયાતી વબા દ્વાયા લા 1932થી તનમતભતણે તિભાતવકમખુિ પ્રગટ થામ છે.  

 પાફાવ ગજુયાતી વબાનુાં મખુ્મ કામા અરગ-અરગ તલમોના પ્રકાળનનુાં છે.  

 
4  બદુ્ધિલધાક વબા 

(સયુત) 
ઈ.વ. 1851,1923 કતલ નભાદ   કતલ નભાદ અને તેના તભિો ભી સયુત ખાતે બદુ્ધિલધાક વબાની સ્થાના કયી શતી.  
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5  નભાદ વાહશત્મ વબા  

(સયુત) 
ઈ.વ. 1923 
(ગજુ.વાહશત્મ ભાંડ) 
ઈ.વ. 1939  

(નભાદ વાહશત્મ વબા) 

  નભાદ વાહશત્મ દ્વાયા શભેચાંદ્રાચામા વાયસ્લત ભશોત્વલ, કતલ કારીદાવ વભાયોશ, મૂયાજ વોરાંકી 
વશસ્ત્રાબ્દી જેલા કામાક્રભો મોજી ગજુયાતી વાહશત્મને લેગ આપ્મો છે. 

 નભાદ વાહશત્મ વબા દ્વાયા તનફાંધ, ઈતતશાવ, નાટક, કતલતા લગેયે ઉત્તભ વર્જન ફદર ઈ.વ. 
1940થી નભાદ સલુણાચાંદ્રક એનામત થામ છે.  

6  બાયતીમ તલદ્યાબલન  

(મુાંફઈ)  
1938  કનૈમારાર મનુળી   કનૈમારાર મનુ્ળીએ ‘ બાયતીમ તલદ્યાબલન’ નાભની વાંસ્થાની સ્થાના કયી શતી. 

 બાયતીમ તલદ્યાબલન બાયતીમ બાાઓ, વાહશત્મ અને વાંસ્કતૃતનુાં વાંલધાનનુાં કામા કયે છે.  

 ળાભ અને પે્રભાનાંદ ગ્રાંથોનુાં વાંળોધનાત્ભક કામા’ બાયતીમ તલદ્યાબલન’ દ્વાયા થર્ુાં છે.  

 


