
Page 1 of 3 
 

ફ આુર -2021 

પ રષદ ૃ  

સકંલન : ક િતદા શાહ 

ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદના આજીવન સભ્ય ીઓ, 

સાદર નમ તે, 
આપ સૌને આમ તો રુબરુ મળવાની ઇચ્છા થઈ છે પરંત ુહમણા ંતત્કાલ તો એ શક્ય નથી. કોરોના 

મહામારીએ આપણને માનિસક, આિથર્ક એમ ઘણી રીતે થકવી દીધા છે. આપણા ંઘણા ં નેહીઓથી આપણો 
િવરહ કરા યો છે. પરમચેતનાને પર્ાથુર્ં  ં હવે આપણે સૌ ઊજળા સમયમા ં રહીએ. ઈ રકૃપા સૌ પર 
વરસતી રહ.ે બ  થવાના સમયને જલદી સાકાર કરવાની અપેક્ષા સાથે આ  તમને એક-બે વાત જણાઉં 
.ં 

એક, ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદે આજીવન સભ્યોની યાદી સધુારવાનુ ંકામ હાથ ધયુર્ં છે. આ યાદી 
સધુારણા કાયર્મા ંપિરષદને તમારા સહકારની ખાસ જ ર છે. ÔપરબÕના આ અંકમા ંઆજીવન સભ્યોની 
િવગતનુ ંફોમર્ આપ્યુ ંછે. પર્ તતુ ફોમર્મા ંમાગ્યા પર્માણેની િવગતો ભરીને ફોમર્ પિરષદના સરનામે મોકલી 
આપવા િવનતંી છે. 

કામની યવ થા માટે તા.31-3-2021 સધુીમા ંફોમર્ કાયાર્લયને મળે એ રીત ેમોકલી આપશો. એ 
પછી આવેલા ફોમર્ ગણનામા ંલેવાશે નહીં. 

સધુારેલી યાદીમા ં  નામ હશે તેમને જ પિરષદની ચ ૂટંણીમા ંમતાિધકાર મળશ ેઅને આજીવન 
સભ્યને મળતા અન્ય હક પણ મળતા રહશેે. 

બીજુ,ં પિરષદ ભવનમાથંી ગજુરાતી સાિહત્ય કોશના તર્ણ ભાગ પર્કાિશત થયા હતા  
અભ્યાસીઓને બહ ુ જ ઉપયોગી બન્યા છે. પર્થમ ભાગ મધ્યકાળ ઈ. સ. 1150થી ઈ. સ. 1850ના 
સમયગાળામા ંથયલેા સ કો અને એમની રચનાઓ િવશે છે. બીજો ભાગ અવાર્ચીનકાળ ઈ. સ. 1850થી 
ઈ. સ. 1950 સધુીમા ંથયેલા સ કો અને તેમની રચનાઓને રજૂ કરે છે જ્યારે તર્ીજો ભાગ સાિહિત્યક 
પર્કીણર્ િવશેનો છે મા ંસાિહત્યના વ પો અન ેિવભાવનાઓ િવશે લાઘવમા ંસામગર્ી આપવામા ંઆવી છે. 
આ ગર્થંો હવે ખલાસ થયા છે, પરંત ુઅભ્યાસીઓમા ંમાગં સતત રહી છે. આ કોશગર્થંોની શોિધત-વિધર્ત 
આવિૃ ઓનુ ંકામ શ  કયુર્ં છે. 

બહ ુ થોડા સમયમા ં આ ગર્થંો માટે આગોતરા ગર્ાહકોની એક જાહરેાત ÔપરબÕમા ં થશે. સૌ 
અભ્યાસીઓને એનો લાભ લેવા િવનતંી છે. આ કોશગર્થંો ગજુરાતીના ઘરમા ંહોય એ માતભૃાષાની સેવા 
કયાર્ વુ ંછે. 



Page 2 of 3 
 

તર્ીજુ,ં  શબ્દનો સઘંાત કરનારા આપ સૌ દેશ-િવદેશમા ંરહો છો પણ ગજુરાતી ભાષા-સાિહત્ય અને 
એનુ ંજતન કરનારી ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ માટે આપ જાગતૃ છો એની મને પર્તીિત છે. જ્યારે જ્યારે 
ગજુરાતી ભાષા કે ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદે આપ સૌનો સાથ માગ્યો ત્યારે ત્યારે આપ સૌ સાથે થઈ ગયા 
છો. કારણ પિરષદ આપણી સૌની સિહયારી સં થા છે. આજથી થોડા વષ  પહલેા પિરષદે આિથર્ક સહાયની 
ટહલે નાખી ત્યારે તમે સૌ દોડી આ યા હતા. આ  પિરષદન ેઆપના એ સહકારની જ ર છે. આપ સૌ 
િમતર્ોએ આજીવન સભ્ય બન્યા પછી પિરષદના કાયર્વાહકો પર િવ ાસ મકૂયો છે આ િવ ાસનુ ંપાલન થતુ ં
આપ સૌએ અનભુ યુ ંપણ છે. 

મહામારીને કારણે અને યાજ દરની રકમ ઘટી જવાન ે કારણે  સખાવતો પિરષદને મળી છે 
એમાથંી સાિહત્યની પર્વિૃ ઓ કરવી કપરી બની છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પિરષદે ગજુરાતી સાિહત્ય 
અને ભાષા માટે અનેક પર્વિૃ ઓ કરી છે. પર્જાની નજીક જવા માટેના પણ ઉપકર્મ રચ્યા છે. તેજ વી 
પર્મખુો-મતંર્ીઓ અ તતંર્ીઓની ઊજળી પરંપરાના ખભા પર આપણી પિરષદ િ થર અને મક્કમતાથી ચાલી 
રહી છે. પિરષદનુ ંમસમોટંુ સુદંર મકાન છે  સાબરમતી નદીના િકનારે સર વતીમાતાની તિુત કરત ુ ં
આપણે સૌએ અનભુ યુ ં છે. સાિહત્યપર્વિૃ ઓની સાથે એ મકાનનુ ંપણ આપણે જતન કરવાનુ ં છે. સાથે 
દુલર્ભ પુ તકોનો ભડંાર ધરાવત ુ,ં વળી મા ં રા. િવ. પાઠક, ધીરુભાઈ પરીખ, િનરંજન ભગત વા 
િવ ાનોના ગર્થંાલયો ભેટ પે મ યા છે એવુ ંÔચીમનલાલ મગંળદાસÕ  ગર્થંાલય પણ છે. 

પિરષદની સઘળી પર્વિૃ મા ંસહાયક બનનારો नीव की ईंट વો પિરષદનો દસ માણસનો મજાનો 
ટાફ પણ છે.  પિરષદનુ ં મકાન, ભાષા-સાિહત્યની પર્વિૃ ઓ, ગર્થંાલય અને પિરષદના કમર્બ  
કમર્ચારીઓ આ બધાનેં લીલાછમ રાખવા માટે પિરષદ એના વહાલા આજીવન સભ્યોને આિથર્ક સહાયમા ં
સહયોગી બનવા સાદર િવનતંી કરે છે. 

પિરષદના આિથર્ક પિરબળને સહાયક થવા તા.4-1-21ના રોજ મળેલી કારોબારી સિમિતએ 
આજીવન / સં થા સભ્ય બનવા માટે અહીં દશાર્ યા પર્માણેની ફી લેવાનુ ંનક્કી કયુર્ં છે. નો અમલ તા.1-
4-2021થી થશે. 

આજીવન સભ્ય . 3,000/- 

સં થાસભ્ય  . 5,000/- 

જાદુ થયો ! િમતર્ો, પિરષદના પણુ્ય તપે છે. મારી વાત બે િમતર્ો સાભંળી ગયા. એક િમતર્એ નામ 
જાહરે ન કરવાની શરતે 51,000/- નો ચેક મોકલા યો અને 2021થી 23ના કારોબારી સભ્ય ી દીપક 
મહતેાએ 25,000/- નો ચેક આપ્યો, બ નેે પિરષદના સાદર વદંન. 

ચોથુ,ં આજીવનસભ્યિમતર્ો, તમારા સહકારથી ચ ૂટંાએલા નવા મતંર્ીમડંળે પિરષદની પર્વિૃ ઓની 
જવાબદારી સભંાળી લીધી છે. કોષાધ્યક્ષ પિરષદના આિથર્ક પાસાને સમ ૃ  કરવા િવિવધ યોજનાઓ કરી 
ર ા છે. સરકારે કોરોના સદંભેર્ કરેલા િનયમોને અધીન રહીને ગર્થંાલયમતંર્ીએ Ôિચમનલાલ મગંળદાસÕ 
ગર્થંાલયને વાચકો માટે ખુ લુ ંકયુર્ં છે. તો પર્સારમતંર્ી ીએ પિરષદ પર્વિૃ ઓને િવ તાર કરવાના ગણેશ 
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કયાર્ છે. પર્કાશનમતંર્ી પર્કાશન સદંભેર્ ગિતમાન બન્યા છે. વાધ્યાયપીઠમતંર્ીએ િવિવધ વાધ્યાયપીઠ માટે 
યોગ્ય તજ ની શોધ આદરી છે. િવકાસમતંર્ી ીએ પિરષદની આિથર્ક બાજુને જીવતં રાખવા પિરષદના 
આજીવન સભ્યોની સખં્યામા ંવિૃ  કરવાનો તતુ્ય પર્યત્ન આરંભી દીધો છે. માનનીય પર્મખુ ી અમારા 
સાથી બની અમને સૌને અમારી પર્વિૃ ઓમા ંસહાયક બને છે. 

સાથીઓ આપ સૌની શભુકામનાઓ પિરષદ સાથે છે જ અને રહશેે. 
આપનો સહકાર પિરષદની સજંીવની. 


