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Continuous issue-21 | April - May 2016 

ગજુયાતી યંગભમૂભ - આમથિક ાસુ ં 

 ગજુયાતી યંગભમૂભ બલાઈ, નાટકો, એકાંકી, ફપલ્ભો લગેયેથી વમદૃ્ધ યશી છે. ગજુયાતના ઘણાં વર્જકોએ આ ફધા 
ક્ષેત્રે બાયતના અન્મ પ્રદેળોની યચનાઓ કયતા ઘણુ ંવમદૃ્ધ કાભ કયુું છે. ભાનલીની અભમાાફદત જરૂફયમાતોભાંની એક 

જરૂફયમાત એટરે ભનોયંજનની જરૂફયમાત. અને ગજુયાત આ વદંબે ગજુયાતી ફપલ્ભો અને નાટકો ભાટે જાણીત ુ ંયહ્ુ ંછે 

તથા ગજુયાતી ફપલ્ભો અન ેનાટકો એ મલશ્વભાં ગજુયાતીઓને ઘણી ખ્મામત ણ અાલી છે. નાટક–એકાંકી એટરે છમે 

કાઓનો વભન્લમ. મલમ અને મનરૂણની દ્રષ્ટટએ આણા નાટકો અને ફપલ્ભો ખફૂ પ્રબાલક યહ્યા છે. આ નાટકો 
અન ે ફપલ્ભોની યચના-વર્જનને ઘણાં રોકોએ આલક વર્જનના એક ભાધ્મભ તયીકે સ્લીકાય ુું છે. ક્યાયેક મોગ્મ 

ફદગ્દળાનને અબાલે અન ેપ્રસ્તમુતની ભાલજત ઓછી ભી શોમ કે નટભડં અન ેકરાકાયની કચાળને કાયણે એને 
ાછા ડવ ુ ંડ્ુ ંશોમ ણ પ્રતન ુ ંમૂ વત્લ એથી ઓછં થત ુ ંનથી. વભમની તાણે નાટકને અન ેફપલ્ભોને ઊબયલાભાં 
વશામ કયી છે. આ રેખભાં આણે ગજુયાતી યંગભમૂભના આમથિક ાવાંની- નાટકો, ફપલ્ભોના વદંબે ચચાા કયીશુ.ં  

પરરચય:  

યંગભમૂભ એ અભબવ્મક્તતન ુ ંયંયાગત ભાધ્મભ છે. કેટરીક ઘટનાઓ કે કેટરીક ક્ષણો એલી શોમ છે કે જે રઘ ુ

કે મોગ્મ કદની જ અેક્ષા યાખે. ભોટા ટ એ ખભી ન ળકે. ઘટના કે ક્ષણભાં  યશરેી કોઈ ગુચં કે તાણ એન ેનાટયાત્ભક 

ફનાલી ળકે છે. એની તીવ્રતા વાથે એનો નાતો શોમ. નાટયતત્લને આલી કટોકટી વાથે મનકટનો નાતો યહ્યો છે. વધંા, 
મલયોધ, તાણ, ગુચં આફદ એની વાભગ્રી છે. આલી ક્ષણ શાથ રાગે એટરે એન ેનાટયાત્ભક ઢાે ઢાલી કફિન નથી. 
નાટયા ક્ષણને કથાના રૂભાં ઢાલાની નથી. એન ેદ્રશ્મરૂ આવુ ંડે. આ દ્રશ્મ શ્રાવ્મ કા પ્રકાય છે, પ્રસ્તમુત 

વરંગ્ન પ્રકાય છે, અભબનેમ પ્રકાય છે ભાટે એન ે પ્રસ્તમુતક્ષભ ફનાલલાની ત્રેલડ વર્જકભાં શોલી જોઈએ. ળાા-
ભશાળાાની કા-સ્ધાાપ્રવમૃિ, ભેાલડાઓ, ઉત્વલો, મળભફયો, આફદભાં નાટકો- એકાંકીની ભાંગ મલળે છે. 

યમુનલમવિટી થીમેટયે નાટકોની ભાંગ અન ેભાલજત વાથે ભોટો નાતો યચ્મો છે. ગજુયાતી પ્રજા શરેાંથી જ ભનોયંજન 

મપ્રમ યશી છે છી એ નાટક શોમ કે ફપલ્ભો. 

વ્યળસાયી અને બબનવ્યળસાયી રંગભમૂમ - આમથિક પાસ   ં: 

ગજુયાતી યંગભમૂભની ળરૂઆત ૧૪ભી વદીભાં બલાઈથી થઈ શતી. નાટક આણો પ્રાચીન વાફશત્મ પ્રકાય યહ્યો 
છે. એન ુ ં ગેરંુ લેદ સધુી ળોધી કઢાયુ ં છે. બયતન ુ ં ‘નાટમળાસ્ત્ર’ આણી પ્રાચીનકાની મલકવેરી નાટયકાના 
યુાલારૂ છે. ણ એ તો વસં્કૃત નાટકની લાત થઈ. જમાયે જન વાભાન્મની બાાનો નાટય પ્રકાય તો છે આણુ ં
રોકનાટય બલાઈ. ભધ્મકાનો એ ભાતફય રોકવાફશત્મ પ્રકાય. ગાભના ચોગાનભાં લત ુાાકાયે જોનાયા ફેવેને 

લચભાં બલાઈના મલમલધ લેળ બજલામ. પ્રત્મેક લેળ એક સ્લતતં્ર નાનકડંુ નાટક જ જોઈ રો, એભાં નાટમલસ્ત ુાંખુ,ં 
કામા ઓછ, અન ેવલંાદો ઘણાં તો તાત્કાભરક ઉજલામ એલામ ખયા. તદુ નતૃ્મ એભાં વગંીત જેટલુ ંજ આલશ્મક. 
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લેળોન ુ ંલસ્ત ુભહ્દ્ળે વવંાફયક અન ેતેથી ક્યાયેક વીધુ ંઅને ફહધુા શાસ્માથે અમતભચમત્રત વભાજદળાન આલ.ે યંગરો કે  

જુિણ એના ભશ્કયા સ્લબાલથી શવાલે ને એથી પ્રેક્ષકોને આંખન ે કાન ઉબમન ુ ંભનોયંજન ભી યશ.ે ળરૂઆતના 
વભમભાં બલાઈ એ પતત ભનોયંજન રુૂ ાડલાના વાધન તયીકે અનાલાયુ ંશત ુ.ં અને એભાંથી જે કઈ ભે એનાથી 
એ રોકો તેભન ુ ં ગજુયાન ચરાલતા. જો કે વભમ જતા બલાઈને વ્મલવામ તયીકે સ્લીકાયલાન ુ ંળરૂ થયુ.ં બલાઈ 

બજલાઈ જામ છી રોકો દ્વાયા બલાઈ કયલાલાાને રૂમમા, અનાજ કે કડાં કે ફીજી કોઈ આમથિક ભદદ આલાભાં 
આલતી.  

વભમ જતા બલાઈભાંથી વસં્કાયાઈને  જે એક નવ ુ ંસ્લરૂ મલકસ્યુ ંતે નાટક શત ુ.ં અને છીથી આ નાટકોએ 

બલાઈન ુ ંસ્થાન રઈ રીધુ.ં આણુ ંઆયંબન ુ ંનાટક યમ્યાગત બલાઈની, વસં્કૃત નાટકની, અન ેઅંગ્રેજી નાટકની 
એભ મત્રમલધ અવય ઝીરીને મલકસ્યુ ં છે. જો કે વાફશત્મસ્લરૂ તયીકે એ આધમુનક પ્રકાય ગણામ છે. અન ેઅંગ્રેજી 

વાફશત્મના વંકાથી વાંડેરા નલા પ્રબાલોની એ વયજત ભનામ છે. બલાઈભાં જે સ્થૂતા શતી તેનાથી આણા 
વસં્કાયી અને મળભક્ષત લગાને અરુભચ જન્ભી શતી. અન ેએ વભમની રોકોની ભાંગને ધ્માને યાખીને એન ેળેયી નાટકો 
દ્વાયા દુય કયલા પ્રમત્ન કયલાભાં આવ્મો. જો કે ળેયી નાટકભાં બલાઈની શાસ્મ કટાક્ષની અવય ઘણે અંળ ેઉમોગભાં 
રેલાઈ છે. રોકોના ભનોયંજન ભાટે અન ેઆમથિક ઉાર્જનના શતે ુથી ગાભડે-ગાભડે અને ળશયેે-ળશયેે જઇને આ ળેયી 
નાટકો યજૂ કયલાભાં આલતા. અન ેનાટક દ્વાયા કભાણી કયી આલક કભાલાનો એક નલો જ વ્મલવામ ળરૂ થઈ ગમો. 
છી તો કરાકાયો, ફદગ્દળાકો, મનભાાતા, વશામકો લગેયે જેલા રોકો એ નાટકોને વ્મલવામ તયીકે અનાલી દીધુ.ં જો કે 

આ ળેયી નાટકો અન ેનાટકોના ફદરાભાં પ્રેક્ષકો તયપથી લતય તયીકે જે કઈ ભત ુ ંતે જ તેભની  આલક શતી. જે 

વૈધાંમતક અન ે વ્મલશારુ દ્રટટીએ ખફુજ અચોક્કવ વ્મલવામી આલકની યજૂઆત કયે છે.  યાજાળાશી વભમભાં ણ 

યાજદયફાયભાં આલા બલાઈ અન ેનાટકો બજલાતા ણ એ વભમે આલા બલાઈ કે નાટકો બજલનાયને યાજ્માશ્રમ 

ભેર શોતો. એટરે કે યાજા જ આ રોકોને આશ્રમ અન ેઆલક આતા. એટરે કે બલાઈ અને નાટકો બજલનાયને કોઈ 

આમથિક વભસ્મા યશતેી ન શતી. અંગ્રેજોના ળાવનકા દયમભમાન અંગ્રેજી કેલણી જે અનેક જાતની જાગમૃતની મનમભિ 

ફની યશી. એભાં અભરદાયોના ભનોયંજનાથે બજલાતા અંગ્રેજી નાટકોભાંથી પ્રેયણા રઈ આણે ત્માં આણા 
મળભક્ષતોએ નાટકો રખલા ભાંડયા ને એને ભાટે  મથમેટયો, યંગભમૂભ ફધંાતા એ બજલામા ણ ખયા. જો કે 

વાફશત્મકાયોના શાથે વજાામેરા એ નાટકોભાં જોઈતી યંગભમૂભક્ષભતા ન શતી એ વસં્કૃત વાફશત્મના વર્જકો જેલાકે 

કારીદાવ અન ેબાવના નાટકોની તરુનાએ ઘણાં ઉતયતી તક્ષાનાં યહ્યાં. અને એથી યંગભમૂભ સધુી એ ફધા ન ણ 

શોંચી ળક્યા. ફયણાભે ફીજો એક એલો લગા તૈમાય થમો જેને ગજુયાતી યંગભમૂભની જરૂયીમાતોને રક્ષ્મભાં યાખીને 
નાટયરેખન કયુું. અને આલા નાટકો મથમેટયો, યંગભમૂભ, ટાઉનશોર લગેયેભાં બજલલા રાગ્મા. અને પ્રેક્ષકો  ટીકીટ 

ખયીદીને ૈવા ખચીને નાટકો જોલા જલા રાગ્માં. યંત ુવાભે ફાજુ  મથમેટયો, યંગભમૂભ કે ટાઉનશોરન ુ ંબાડંુ, રાઈટ 

ફીર , કરાકાયોના ખચા, વશામકતાાઓનો ખચા લગેયે જેલા ખચો ને શોંચી લલા ટીકીટના બાલ લધાયલાભાં 
આવ્મા. યંત ુટીકીટના ાછ  લધાયે ખચા કયલા ભાટે રોકો ઓછા તૈમાય થતા પ્રેક્ષકો ની વખં્મા ઘટલા રાગી. અને 
રોકોનો નાટકો જોલા જલાનો ભોશ ણ ઘટલા રાગ્મો.  

એ જ વભમ દયમભમાન નાટકોની શયીપાઈભાં પ્રાદેમળક ફપલ્ભોની યચના થલા રાગી. પ્રાદેમળક ફપલ્ભોની યચના 
એ યંગભમૂભન ુ ં  વંણૂા વ્મલવામીકયણ કશી ળકામ. આ પ્રાદેમળક ફપલ્ભો દળાાલલા ભાટે અરગથી મથમેટયો ફનલા 
રાગ્મા. અન ે આ પ્રાદેમળક ફપલ્ભોની શયીપાઈભાં નાટકો થોડા કાચા ડલા રાગ્મા. અને ગજુયાતી યંગભમૂભ ક્ષેત્રે 
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નાટકોની અલદળા ળરૂ થઈ. પ્રાદેમળક ફપલ્ભોભાં નાટકોની તરુનાએ  થોડુ લધાયે ફજેટ, નલી મલચાયધાયા-લાતાા, વાયી 
રાઈટીંગ-કેભેયા,  વાયા કરાકાયો, અદ્યતન ટેકનોરોજી અન ેફીજી કેટરીમ નલીનતા અને લૈમલધ્મતા  લાયલાભાં 
આલતી. જેનાથી પ્રેક્ષકો ફપલ્ભો પ્રત્મે આકાાલા રાગ્મા.  અન ેનાટકોને ફદરે ફપલ્ભો જોલાન ુ ંવદં કયલા રાગ્માં. 
ળરૂઆતના ગાાભાં ગજુયાતી ફપલ્ભોને પ્રેક્ષકોનો વાયો એલો પ્રમતબાલ ભળ્મો. અને આ જ ગજુયાતી ફપલ્ભો એ 

ફજાયભાં ફશન્દી ફપલ્ભોનો વાયો એલો  વાભનો કમો અન ેફજાયભાં ટકી ણ યશી. ઘણી ગજુયાતી ફપલ્ભો ફપલ્ભક્ષેત્રે ઘણી 
પ્રચભરત ફની અન ેવાયા એલા એલોડા અને યાટરીમ યુસ્કાયો ભેવ્મા જેલી કે, બલની બલાઈ, ભાનલીની બલાઈ, 

ભશેંદી યંગ રાગ્મો, નદંનલન, જેલી છં તેલી, કસ ુફંીનો યંગ, ધ ગડુ યોડ, યવી, કંકુ લગેયે. ગજુયાતી ફપલ્ભોની 
વપતાથી આકાાઈને ઘણાં મનભાાતા-ફદગ્દળાકોએ ગજુયાતી ફપલ્ભોના ફજાયભાં ઝંરાવ્યુ.ં યંત ુવભમ જતા ભોટા 
ફજેટની ફશન્દી ફપલ્ભોની શયીપાઈભાં નાના ફજેટની ગજુયાતી ફપલ્ભો ટકી ળકી નશી. અને ગજુયાતી ફપલ્ભોના ફજાયભાં 
ભદંી પયી લી. જેની ાછન ુ ંએક ભોટંુ કાયણ ગજુયાતી ફપલ્ભોની નીચી ગણુલતા, નલીનતાનો અબાલ, ફદગ્દળાકો કે  

મનભાાતાન ુ ંઓછ ંફજેટ, યજૂઆતના વભમનો અબાલ લગેયે, કશી ળકામ.  

 જો કે તાજેતયના વભમભાં  રોકોનો અભબપ્રામ ફદરામો છે  રોકો દ્વાયા ભનોયંજન ભેલલા ાછ કયલાભાં 
આલતા ખચાભાં લધાયો થમો છે. રોકો ફપલ્ભોની વાથોવાથ નાટકો ણ જોતા થમા છે. આજે કેટરામ નાના-ભોટા 
ળશયેોભાં વાયા એલા પ્રભાણભાં નાટકો નાટયગશૃો કે ટાઉનશોરભાં  બજલાઈ યહ્યા છે. જેલા કે, રગે યશો ગજુ્જુબાઈ, 

લાયા પયતી લાયો તાયા છી ભાયો, ત ુ ંયશ્ભીકાંત તો હુ ંયજનીકાંત, શાપ ટીકીટ, અધાવત્મ, લગેયે. લતાભાનવભમભાં  
રોકોની મલચાયવયણીભાં અને વદંગીભાં પેયપાય જેલા ભળ્મો છે. ભોટી વખં્માભાં રોકો ૩૦૦-૪૦૦રૂમમા જેલી ઊંચી 
ફકિંભત ચકૂલીને નાટયગશૃોભાં નાટકો જોલા જતા જોલા ભે છે. એની ાછન ુ ંમખુ્મ કાયણ નાટયગશૃો કે ટાઉનશોરભાં 
જોલા જલા લાા પ્રેક્ષકોની વદંગી જેલી કે વાયી-સ્લચ્છ જગ્મા, આશરા્ક લાતાલયણ, શોરન ુ ંવારંુ ઈન્રાસ્રતચય 

લગેયે કશી ળકામ એની તરુનાભાં ફપલ્ભોની નીચી તલોરીટી, મથમેટયોની નફી યચના, મવિંગર સ્રીન મથમેટયો, 
ગદંકીલાી જગ્મા કે સ્લચ્છતાનો અબાલ (ાનભવારાની મચકાયી, ઉંદય-ભચ્છયનો ઉદ્રલ), મથમેટયોની 
આજુફાજુન ુ ંખયાફ લાતાલયણ, ગજુયાતી ફપલ્ભોના યજૂઆતના મોગ્મ ટાઈમભિંગનો અબાલ, લગેયે કશી ળકામ. આ 

ફધી ફાફતોને કાયણે રોકો વસ્તી ફકિંભતે ટીકીટ ખયીદીને  ગજુયાતી ફપલ્ભો જોલા જલાને ફદરે ઊંચી ફકિંભતે નાટકો 
જોલા જલાન ુ ં  વદં કયલા રાગ્મા છે. જો કે એક ફાફત એ ણ જોલા ભી છે કે ગાભડાંના રોકોને આકાલાભાં આ 

નાટકો શજુ વપ નીલડયા નથી. રોકોની વદંગી તો શજુ ણ પ્રાદેમળક ફપલ્ભો અન ેનાટકો છે જ ફવ વભસ્મા યૂત ુ ં
ીયવાત ુ ંનથી તે છે. એટરે કે વભાજભાં નાટકો અન ે ફપલ્ભોની ભાગ ઊંચી છે ણ યુલિા ફાજુના ફયફો ઓછાં 
અન ેભાંગને અનરુૂ તેન ેવતંોે એ મજુફના શોતા નથી. અથાળાસ્ત્રનો નપાનો જોખભ અને અમનમિતતાનો મવદ્ધાંત 

અશી ણ રાગ ુડતો શોલાથી ફદગ્દળાકો અને મનભાાતાઓનો યુલિો ખફૂ ઓછાં પ્રભાણભાં જોલા ભે છે. આ મવલામ 

જલાફદાય કાયણ એ ણ કશી ળકામ કે અશી નાટકો અને ફપલ્ભોના લતય તયીકે તેના ઉત્ાદનના વાધનોને જે કઈ 

ભે છે તે તેની વીભાંત ઉત્ાદકતા ફયાફય શોત ુ ંનથી. જેના કાયણે નાટકો અન ેગજુયાતી ફપલ્ભક્ષેત્રે યોકામેરા આ 

ઉત્ાદનના વાધનોભાં અવતંોની રાગણી ણ જોલા ભે છે. 

ગ જરાતી રંગભમૂમક્ષેતે્ર નાટકની સફલતા અને મનષ્ફલતા માટે જળાબદાર અન્ય બાબતો: 



KCG-Portal of Journals 

Page 4  

 

ગજુયાતી યંગભમૂભક્ષેત્રે નાટકની વપતા અન ે મનટપતાનો ઘણો ખયો આધાય મનભાાતા દ્વાયા થતી નાટકની 
વદંગી ય ણ યશરેો છે. મનભાાતાઓ એ વપ નાટકની યચના કયલા નાટકની વદંગી અંગે ફે લસ્તઓુ ય 

મલચાય કયલો જરૂયી ફને છે.  

(૧) નાટકની વદંગી ભાટે કાયણભતૂ નીલડતા કેટરાક ભશત્લના મદુ્દાઓ અન ે 

(૨) મનભાાણ વભમે ઉબી થતી વભસ્માઓ. 

મનભાાતા એ નાટકની વદંગી કયતી લખતે કેટરાક કાયણભતૂ નીલડતા મદુ્દાઓને ધ્માનભાં યાખીને જ નાટકો 
બજલલા જોઈએ. જો આ મદુ્દાઓને રક્ષ્મભાં યાખલાભાં આલે તો નાટકોની વપતાનો  ભોટો અલકાળ યશરેો છે. જેભકે,  

 કોઈ નાટક લાંચ્ય ુશોમ, જોયુ ંશોમ અથલા તો તેને  મલે વાંબળ્યુ ંશોમ અન ે મનભાાતાની વર્જનળક્તતને ણૂા 
સ્લરૂે ખીરલાનો તેભાં યેૂયૂો અલકાળ શોમ અન ેનાટક બજલલા ભાટે આકાામા શોમ તો તે નાટક વદં 

કયલા રામક છે અન ેતે વપ ણ થઈ ળકે તેભ કશી ળકામ.  

 કોઈ નાટકન ુ ંાત્ર અવયકાયક શોમ, આંતય-સષૃ્ટટને ઉશ્કેયી મકેુ તે યીતન ુ ંશોમ. 

 કોઈ નાટકની કથાલસ્ત ુરોકોના ભન ય ઘેયી છા ઊબીકયે અને વભાજ વભક્ષ યજૂ કયલાની પયજન ુ ંબાન 

કયાલે તેવ ુ ંશોમ તો તે ણ નાટકની વપતાને અવય કયે છે. દા.ત. આજની બીણ ભોંઘલાયી અન ેમલભ 

વાભાજજક ફયક્સ્થમતભાં દેળનો ભધ્મભ લગા કેલો ળોાઈ યહ્યો છે તે પ્રશ્નને નાટયરૂ આલાભાં આલે. 
 કોઈ નાટક વાંપ્રત વગતા પ્રશ્નને વચોટ યીતે મનરૂત ુ ંશોમ અને લતાભાન વજંોગોભાં એ નાટક રોકોને જરૂય 

આકાળે એ મલચાયે નાટકન ુ ંમનભાાણ, વદંગી કયલાભાં આલે તે ણ જરૂયી છે.  

 ટીકીટ ફાયીને રક્ષભાં યાખી રોકોની રુભચને આક ેઅન ેોે એલા નાટકોની વદંગી કયલી જેલા કે શારભાં 
બજલતા ઘણાંખયા ાયવી નાટકો તેભજ વ્મલવામી ધોયણે બજલતાં ગજુયાતી નાટકો. 

 ચીરાચાલ ુનાટકો કયતાં કઈક અલનવુ ંકયલાની ઇચ્છાથી વદં કયાતા પ્રમોગરક્ષી નાટકો, જેભાં ‘યેવ્ય ુ’ં, 
‘શેમનિંગ’ જેલા પ્રમોગો અન ેએબ્વડા નાટકોનો વભાલેળ થામ છે. 

 ફદગ્દળાક ાવે કેલી ળક્તતલાા અને કેટરી વખં્માભાં સ્ત્રી અને રુુ કરાકાયો ઉરબ્ધ છે તે ય ણ 

નાટકની વદંગી અને વપતાનો આધાય યશ ેછે. વાયાં અને નાટયાત્ભક ળક્તતઓ ધયાલતાં નાટકો ઉચ્ચ 

કોફટના સ્ત્રી-કરાકાયો ન ભલાની ણ અવપ યશ ેછે. ઘણીલાય એક-ફે સ્ત્રી ાત્રોલાાં અથલા સ્ત્રી-ાત્ર 

મલનાનાં નાટકો જ ફદગ્દળાકો દ્વાયા વદંગી ાભતાં જોલા ભે છે. સ્ત્રી ાત્રોના અબાલને રઇને નાટકની 
વદંગી અન ેવપતાભાં શરેેથી જ ભમાાદા આલી જામ છે. સ્ત્રી-કરાકાયોની અછતને કાયણે રુુોએ સ્ત્રી 
ાત્રો બજલતા આણને જૂની યંગભમૂભ ય જોલા ભે છે. અલેતન યંગભમૂભભાં ણ ળરૂઆતભાં રુુોએ 

સ્ત્રીાત્રો બજવ્મા શોલાના ઘણાં દાખરા ભી આલે છે. 

ળાા અન ે ભશાળાાઓભાં તથા અલેતન ભડંોભાં જમાયે નાટક બજલલાનો પ્રવગં ઉબો થામ ત્માયે 

ફદગ્દળાકોને નટીશનૂ્મ નાટકોની ળોધભાં નીકવ ુ ંડે છે આ વભસ્માને કાયણે આણા ઘણાં નાટયકાયો એ વાયા અને 
નફા નટીશનૂ્મ નાટકો આપમાં છે. 

જો નાટકોભાં યંગતતં્રના મલમલધ અંગોનો ચભત્કૃમતણૂા અન ેયોભાંચક ઉમોગ કયલાભાં આલે અન ેપ્રેક્ષકોને 
આકાલાની તભાભ ળક્યતાઓ શોમ તેલા નાટકોની વદંગી કયલાભાં આલે તથા તે ભાટે ફહધુા, પયતા કે વયકતા 
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યંગભચં, ચાતમુાબમાા  દ્ર્શ્માંતયો,  ચભત્કૃમતણૂા પ્રકાળ  આમોજન  શાથ ધયલાભાં આલ ેતો આ નાટકો ભોટા પ્રભાણભાં 
વપ થલાનો અલકાળ યશરેો છે. 

ગ જરાતી રફલ્મક્ષેતે્ર સરકારની નીમત: 

 ગજુયાત વયકાયે યંગભમૂભના મલકાવ ભાટે વાયા એલા પ્રમત્નો કયેરા છે. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા શરેાંના 
લોભાં ગજુયાતી ફપલ્ભોને આમથિક યીતે ભદદરૂ થલા ાંચ રાખ રૂમમાની વફવીડી આલાભાં આલતી શતી. ણ 

ફપલ્ભન ુ ંસ્ટાન્ડડા વાલ જ લાફશમાત થઈ જતા ગજુયાત વયકાયે એ વફવીડી આિ લા શરેાં જ આલાન ુ ંફધં કયી 
દીધુ ં શત ુ.ં જેનો થોડો વભમ મલલાદ ચાલ્મો છી એ મલલાદ ણ અટકી ગમો. છેલ્રા ત્રણ લાભાં આલેરી ાંચ 

ગજુયાતી અફાન ફપલ્ભ ‘કેલી યીતે જઈળ’, ‘ફે માય’, ‘ગજુ્જુબાઈ ધ ગ્રેટ’, ‘છેલ્રો ફદલવ’ અને ‘યોભકોભ’નો અભ્માવ 

કમાા છી ગજુયાત વયકાય દ્વાયા  તાજેતયભાં નલી ફપલ્ભનીમત તૈમાય કયલાભાં આલી છે.  

આ નલી ફપલ્ભનીમત અનવુાય ગજુયાતી ફપલ્ભને A થી D ગ્રેડભાં લશેંચીને ાંચ રાખથી ચાવ રાખ રૂમમા 
સધુીની વશામ કયલાની જાશયેાત વયકાયે કયી છે. ગજુયાતી ફપલ્ભોની તલોરીટીભાં સધુાયો થામ એ ભાટે અન ેગજુયાતી 
ફપલ્ભોન ુ ંપ્રોડતળન લધે એ ભાટે આ નલી નીમત અભરભાં મકુલાભાં આલી છે. ાંચ થી ચાવ રાખ રૂમમાની વશામ 

ઉયાંત જો કોઈ ભફશરાપ્રધાન કે ફાકો ભાટે ફપલ્ભ ફનાલળે તો તેભને ચીવ ટકા લધાયે વશામ આલાની 
જાશયેાત વયકાયે કયી છે. આ ઉયાંત જે ફપલ્ભ નેળનર અન ેઇન્ટયનેળનર અલોડા ભેલળે એ ફપલ્ભને એક થી ત્રણ 

કયોડ રૂમમાન ુ ંઇનાભ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા આલાભાં આલળ ેએલી જાશયેાત ણ આ નલી ફપલ્ભનીમત અંતગાત 

કયલાભાં આલી છે.   

ગજુયાતી યંગભમૂભને પ્રોત્વાશન આલાના શતેથુી ફનાલલાભાં આલેરી ઉયની આમથિક યણનીમત અવયકાયક 

ફની યશ ે એ ભાટે ળક્ય એ ફધા પ્રમત્નો કયલાની વયકાયે જાશયેાત કયી છે. લતાભાન વભમભાં ફપલ્ભોને 
ભલ્ટીપરેતવભાં-મથમેટયોભાં ફયરીઝ કયલાભાં આલ ે છે ણ ભોટી ફશન્દી ફપલ્ભોની ફયરીઝ વભમે ગજુયાતી ફપલ્ભોને 
શટાલી રેલાભાં આલે છે જેના કાયણે ગજુયાતી ફપલ્ભોને યૂતો વભમ યજૂઆતનો ભતો નથી. આ વભસ્માભાંથી 
ગજુયાતી ફપલ્ભોને યક્ષણ આલા ભાટે ગજુયાત વયકાયને ભલ્ટીપરેતવભાં ગજુયાતી ફપલ્ભને પ્રોય ટાઈમભિંગના ળો 
ભી યશ ેતે ભાટે મનમભ રાલલાની યજૂઆત ણ કયલાભાં આલી છે.  

        અંતભાં કશી ળકામ કે ગજુયાતની યંગભમૂભ એ ઉિભ નાટકો અન ે ફપલ્ભોની ભમૂભ છે જો આ યંગભમૂભક્ષેત્રે  
નાટકો અન ેપ્રાદેમળક ગજુયાતી ફપલ્ભોને નડતાં પ્રશ્નો અને આમથિક વભસ્માઓ શર કયલાભાં આલે તથા ગજુયાતી 
યંગભમૂભના મલકાવ ભાટે વાયા એલા પ્રમત્નો કયલાભાં આલે તો તે ગજુયાત ભાટે આમથિક અને વાભાજજક યીતે ણ ઘણી 
ભશત્લની વાભફત થઈ ળકે તેભ છે.  

******************************************************************** 
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