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ર્નષક્ષી સુ્તક ખેન રુસ્કાર ર્ાટનેા  નનયર્ 
 

1. આ યજનાન ઉદે્દ ર્નષા ેખકને તેર્ની કૃનત પ્રનશદ્ધ કરળા ર્ાટે શષાય કરળાન છે.  

2. ગાગી – ‘શને્ટર પર ધ ષનનસ્ટક ડળેર્ેંટ ઓપ નળર્ને’ ષેઠલ  કઈણ ર્નષાક્ષી શાનષત્યપ્રકારની ર્ોનક કૃનિના પ્રકાન 

ર્ાટે આ યજના ષેઠલ ુરસ્કાર ર્લળાાત્ર રષેે.   

3. કઈ ણ ર્નષા ેખક જણાળે શર્યની અંદર આ યજના ષેઠલ ુરસ્કાર રે્લળળા ર્ાટે તા. ૦૫ ર્ાર્મ, ૨૦૨૨ શુધીર્ા ં

અરજી કરી કે. ઉયુક્ત અરજી શાથે નીરે્ની શાર્ગ્રી ષળી જઈએ.  

 જેના પ્રકાન ર્ાટે ુરસ્કાર ર્ાગ્ય ષય તેની પ્રસ્તાળનાની રે્  (gargi@baou.edu.in) ઉર ર્કળાનું રષે ે

 ુસ્તક ર્નષાક્ષી ષળું જઈએ અને ર્નષા ેખકે જ ખળાનું રષેે. 

 ુસ્તક ર્ોનક ષળું જઈએ અને ેનખકાએ એ અંગે ેનખતર્ા ંફાંષેધરી આળાની રષેે. 

 ુસ્તકન પ્રસ્તાળ ળધુર્ાં ળધુ 2500 બ્દર્ાં ખીને ર્કળાન રષેે. 

 ુસ્તકર્ાં ઓછાર્ાં ઓછા ટાઈ થયેા 80 ેજ ષળા જરૂરી છે.  

 ુસ્તકન પ્રસ્તાળ રં્જૂર થયા છી છ ર્નષનાની શર્યર્યામદાર્ાં ુસ્તકનુ ંેખનકાયમ ૂણમ કરી દેળાનું રષેે. 

 ુસ્તક ગુજરાતી, હષદી કે અંગ્રજેીર્ાં ખી કાે. 

 ુસ્તકર્ાં પ્રકાનત ર્ાનષતી, તથ્ય અને નળર્ારની શંૂણમ જળાફદારી ેનખકાની તાની રષે,ે યુનનળર્સશટીની એ 

અંગે કઈ જળાફદારી રષેે નષીં. 

 પ્ેજરરઝર્ (નક કરળાર્ાં આળી છે કે નષીં) અંગે રે્કકગ કયામ છી જ ુસ્તકનું પ્રકાન કરળાર્ાં આળે. 

 ુસ્તક પ્રકાન અંગેન શનર્નતન નનણમય જ આખરી રષેે. 

 આળી કૃનત કાગલની એક જ ફાજુએ વ્યળનસ્થત પાઈ કે ુસ્તકરૂે ર્કળી જરૂરી છે. કૃનતર્ાં કેટા ાનાં છે તે 

ષેે ાને અનુક્રર્નણકા આી નોંધળું જરૂરી છે. અવ્યળનસ્થત કે શુળાચ્ય નષીં ષય તેળી રત અસ્ળીકાયમ ગણાે.  

 ેખકન ટૂંક જીળનનળવયક રરર્ય આતી નોંધ 

 પ્રગટ કરળા નળર્ારેી કૃનત કે તેના અં ુસ્તક સ્ળરૂે અગાઉ પ્રગટ થયા નથી, એળું એકરારનારંુ્ નીરે્ આે ત્રક 

રુ્જફ જર્ા કરાળળાનું રષેે.  
 

4. શષાયની કઈ ણ રં્જુરી નીરે્ની રતને આનધન રષેે.  

 શંદગી ારે્ ર્નષા ેખકને ુરસ્કાર સ્ળરૂ રૂનયા ૫૦૦૦/- ુસ્કાર યુનનળર્સશટી દ્ળારા ુસ્તક પ્રકાનત થયા 

ફાદ આળાર્ાં આળે.  

 ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફેડકર ઓન યનુનળર્સશટીની નાણાકીય ુરસ્કારથી પ્રકાનત એળી ઋણસ્ળીકારની ંરકત 

રુ્ખૃષ્ઠની ાછલ સ્ષ્ટ રીતે ખળાની રષેે.  

 પ્રગટ થતી કૃનતર્ાં કઈ ણ પ્રકારની જાષેરાત કે કઈ પ્રકારન ળેારનળવયક શંદે ષળ જઈએ નનષ.  

 આ યજના ષેઠલ ુરસ્કાર ર્જુર કરળાર્ાં આળી ષય તેળી ષસ્તપ્રતર્ાં ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફેડકર ઓન 

યુનનળર્સશટીની ૂળમરં્જૂરી નશળાય કઈ શુધાર કરી કાે નનષ.  

 શષાયની જાણ થયાની તારીખથી ૬ ર્નષનાર્ાં ુસ્તક પ્રગટ કરળાનું રષેે. ગાગી શનર્નત ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફડેકર 

ઓન યુનનળર્સશટી તાને તેર્ કરળું જરૂરી જણાય ત શષાય રં્જૂર કરતા ષુકર્ ષેઠલ ઉર જણાળેી રતની ૂરક 

રતનું ાન કરળાનું આળશ્યક ફનાળી કે.  

5. ુસ્તકર્ાં જડણી શરકારર્ાન્ય શાથમ ગુજરાતી જડણીક પ્રર્ાણે રાખળાની રષેે.  

6. જે કૃનતના પ્રકાન ર્ાટે આર્સથક ુરસ્કાર રં્જૂર કરળાર્ાં આળી ષય, તેના ષુકર્ થયા ફાદ ૬ ર્નષનાર્ાં ુસ્તક પ્રગટ કરળાનું 

રષેે. આ શર્યગાલા (રુ્દત) દરનર્યાન ુસ્તક પ્રકાનત નષીં કરનારની આર્સથક ુરસ્કાર આઆ રદ થયે ગણાે.  

7. ઉચ્ર્ શાનષનત્યક ગણુળતા ધરાળતી કૃનતઓ શંદગીાત્ર ગણળાર્ા ં આળે. આ અંગેન ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફેડકર ઓન 

યુનનળર્સશટીન નનણમય આખરી રષેે.  
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ગાગી – શને્ટર પર ધ ષનનસ્ટક ડેળેર્ને્ટ ઓપ નળર્ને,  

ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફડેકર ઓન યનુનળર્સશટી 

ર્નષાક્ષી સુ્તક ખેન રુસ્કાર યજના 
 

આળદેન ત્ર  
 

(૧) ેખકનું ૂરં નાર્ અને શરનાર્ુ ં   :  

 

(૨) જે નત કનૃતના પ્રકાન ર્ાટે શષાયની 

અેક્ષા ષય ટે કનૃતન શાનષત્યપ્રકાર, ીવમક  

અને અંદાજી ૃષ્ઠ શંખ્યા    :  

 

(3) નનધામરરત પ્રકાનકાયમ ૂરં કરળા ર્ાટેન  

 અંદાનજત શર્ય     :    છ ર્ાશ 

 

(૪) આ ર્ાટે અન્ય કઈ સ્થલેથી કઈ શષાય  

 ર્લળાાત્ર છે ? ષય ત દામળળી   : 

 

 

 આથી ષંુ જણાળું છંુ કે ઉર દામળે દરેક ર્ાનષતી શાર્ી છે. ર્ારા દ્ળારા ખાયે ુસ્તકનું ખાણ ર્ોનક છે 

તેર્જ ર્ારા દ્ળારા જ ખળાર્ાં આળે છે. ઉર આેી ર્ાનષતી ૈકીની કઈ ણ ફાફત ખટી નીકલે ત ર્જુંર 

કરળાર્ાં આળે શંૂણમ રકર્ ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફેડકર ઓન યુનનળર્સશટીને રત કરળાની ષંુ ફાંષેધરી આું છંુ. 

 

 

 

 

સ્થલ : 

 

તારીખ : 

 

             ેખકની શષી  

 

  



 

 

 

પ્રેવક : (નાર્ અને ૂરં શરનાર્ું) :- 
 
 

પ્રનત, 

ગાગી – શેન્ટર પર ધ ષનનસ્ટક ડેળેર્ેન્ટ ઓપ નળર્ેન, 

ડૉ. ફાફાશાષેફ આંફેડકર ઓન યુનનળર્સશટી, 

“જ્યનતર્મય’’ રરશર, એશ.જી. ષાઈળે, 

 છારડી, અર્દાળાદ – 382 481 

 

 

નળવય :  ર્નષાક્ષી ુસ્તકના પ્રકાન ર્ાટે ુરસ્કાર યજના 
 

શ્રીર્ાન, 

 ઉયુક્ત નળવય અન્ળયે  રુસ્કાર  યજના અંગેની નળર્ારણા અથે ષંુ ર્ારી કૃનત  _____________________ 

ની ષસ્તપ્રત (ફે નકર્ાં) જરૂરી નળગત અને આળેદનત્ર શાથ ેર્કુ ંછંુ. 

ર્નષા ુસ્તક ખેન અંગેના ફધાં નનયર્ ર્ેં ફરાફર ળાંચ્યા છે અને ર્ને ફંધનકતામ રષેે તે ષંુ સ્ળીકારં છંુ. 

 ર્ારા ુસ્તકના પ્રકાનના અથે ફાફાશાષેફ આંફેડકર ઓન યુનનળર્સશટી ુરસ્કાર ર્ંજુર કરે ત રુસ્કાર 

પ્રાનપ્ત ર્ાટેની  ફધી રતનું ષંુ ફરાફર ાન કરી આ અંગે ષંુ ફાંષેધરી આું છંુ. 

 

 

 

  

સ્થલ : 

 

તારીખ :  

          

 ેખકની શષી  

 

 


