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પ રષદ ૃ
સંકલન : ક િતદા શાહ
નમ તે િમતર્ો,
આપણી પિરષદમાં િવિવધ િવભાગમાં કામ શ થયુ ં છે .
તા.23-1-2021ના રોજ Ôજનક િતર્વેદી

યાખ્યાનમાળાÕનુ ં

યાખ્યાન સાિહત્ય પિરષદમાં થયુ.ં

કાયર્કર્મના આરં ભમાં પિરષદ પર્મુખ ી પર્કાશ ન. શાહે સાિહિત્યક કાયર્કર્મના આરં ભનો આનંદ યક્ત કય .
પિરષદના પર્સારમંતર્ી ી ધ્વિનલ પારે ખે Ôજનક િતર્વેદી
રમેશ ર. દવે િવશે
એમના

યાખ્યાનમાળાÕનો પિરચય કરાવીને વક્તા ી

ોતાઓને જાણકારી આપી. રમેશ દવેએ વાતાર્કાર તરીકેની પોતાની કેિફયત રજૂ કરી.

ે ન માટે જ રી કૌશ યો િવશે િવિવધ િનદશર્નો સાથે રજૂઆત થઈ.
યાખ્યાનમાં વાતાર્લખ

વાતાર્સ નમાં બહો ં વાંચન, સંવેદન, ક પના, વાતાર્માં કહેવતો, િઢપર્યોગોનો ઉપયોગ, પાતર્ોની ભાષા
વગેરે

વા મુ ાઓ િવશે ચચાર્ થઈ હતી. કાયકર્
ર્ મમાં સવર્ ી સંજય ચૌધરી, કંદપર્ દે સી, પા લ દે સાઈ,

ભારતી દવે, મનીષ પાઠક
સાથે કાયર્કર્મ સંપ

વા સ કિમતર્ોએ ઉપિ થત રહીને ચચાર્માં ભાગ લીધો હતો. વક્તાના આભાર

થયો હતો.

આજીવન સભ્યિમતર્ો આજીવન સભ્યપદ સુધારણા યાદી માટેના ફૉમર્ મોકલી ર ા છે . સમયસર
ફૉમર્ ભરી મોકલી આપવા સાદર િવનંતી છે . સભ્યપદ સુધારણા ફૉમર્ની સાથે ઘણા િમતર્ો પિરષદ માટે
આિથર્ક સહાય મોકલી ર ાં છે . સહાયક બનનારા સૌ િમતર્ો માટે સાનંદ આભારની લાગણી થાય છે .
પિરષદને આિથર્ક સહાયની સાથે સમયદાનની પણ જ ર છે . આપનામાંથી કોઈ િમતર્ો સમયદાન
આપવા ઈચ્છતા હોય તો જ ર સંપકર્ કરો.
સમયદાન સંદભેર્ થોડી પ ટતા કરું.
હોય

િમતર્ો કમ્પ્યુટરના જાણકાર હોય,

મને

ૂફવાચનમાં રસ

મને ગર્ંથાલયમાં પુ તક ગોઠવણીમાં રસ હોય એવા િમતર્ો સાથે બેસીને ચચાર્કરીને તેમની સેવાનો

લાભ લઈશુ.ં
આપણે Ôભાષાકૌશ ય અને અિભ યિક્તકલાÕનો કોસર્ પણ શરુ કરવાનુ ં િવચારીએ છીએ. આ
િવષયના નામી તજ્ ોએ પિરષદપર્ેમને કારણે સેવા આપવાનો ઉત્સાહ બતા યો છે . કારોબારી સિમિતના
સભ્યોની મંજૂરી પછી આપણે આ પર્વ ૃિ

શ કરીશુ.ં કોસર્માં સહભાગી થવા માટેના િનયમ અને આ કોસર્થી

થનારા લાભ િવશે હવે પછીના પિરષદવ ૃ માં જાણ કરીશુ.ં
આ ઉપરાંત

િવ ાથીર્િમતર્ો

પધાર્ત્મક પરીક્ષા આપવા માગતા હોય તેમને માટે ગુજરાતી

યાકરણ, છંદ, અલંકાર, જોડણી, સંિધ Ð આ બધી જ સજ્જતા કેળવવાની સુિવધા પિરષદમાં ઉપલબ્ધ
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થાય એવી યવ થાનુ ં આયોજન કરવાનુ ં પણ િવચાયુર્ં છે . Ôલેખક સાથે સંવાદ અને સે ફીનો સંયોગÕ એવો
એક િવભાગ કરવાની પણ ઇચ્છા છે .
પર્ ત ુત આયોજનમાં આપ સૌના સહકારની અપેક્ષા સાથે સૌને મરણ.
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