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એિ લ-2021 

પ રષદ ૃ  

સકંલન : ક િતદા શાહ 

આજીવનસભ્યિમતર્ો, 
નમ તે, 

સાિહત્ય પિરષદના ચી. મ.ં ગર્થંાલયના થાપના િદવસની ઉજવણી તા.17-03-2021ના રોજ થઈ. 
ઉજવણીના ભાગ પે ચીમનલાલ મગંળદાસનો ફોટો ગર્થંાલયમા ં મકૂવામા ંઆ યો. પિરષદપર્મખુ અને 
ચીમનલાલ મગંળદાસના કુટંુબીજનોએ ફોટાની અનાવરણિવિધ કરી. આ પર્સગેં ીમતી માયાબહને અને 
ી િવપલુ આચાયર્એ કિવ ી જયતં પાઠક અને ઉસનસની કિવતા સદંભેર્ સતીશ યાસ અને યોગેશ 

જોશીના મનનીય પર્વચનો થયા. 
મનુ ં નામ ગર્થંાલય સાથે જોડાયેલુ ં છે તે ચીમનલાલ મગંળદાસના કુટંુબીજનો કાયર્કર્મમા ં

ઉપિ થત ર ા ંઅને ગર્થંાલયના દુલર્ભ પુ તકોનુ ંિડજીટલાઈસ કરવા માટે .7.50 લાખની સખાવત કરી. 
સખાવત કરનારા  ચીમનલાલ મગંળદાસના કુટંુબીજનો પર્ત્યે પિરષદ આભારની લાગણી યક્ત કરે છે. 
ગર્થંાલયમતંર્ી ીના ઉત્સાહ અન ેમહનેતથી કાયર્કર્મ દીપી ઊઠયો. 

પિરષદના ઉપકર્મે િવકાસમતંર્ી ીએ તા.28-3-21ના રોજ Ôવાતાર્ રે વાતાર્Õ શીષર્કથી ઑનલાઈન 
એક કાયર્કર્મનુ ંઆયોજન કયુર્ં. આ મ કાયર્કર્મનુ ંસરસ સચંાલન ી નરેશ કાપિડયાએ કયુર્ં. વાતાર્કાર 
યોગેશ જોશી અને કુમાર િમની શા ીની વાતાર્ઓનુ ં કણર્િપર્ય પઠન ી નરેશ કાપિડયાએ અને ી 
યાિમની યાસે કયુર્ં. પછી બનં ેસ કે પોતાની કેિફયત રજૂ કરી. ઘણા ંરિસક િમતર્ોએ આ મ કાયર્કર્મનો 
લાભ લીધો. 

િવકાસમતંર્ી ીના પર્યત્નોથી પિરષદને બે યાખ્યાનમાળાઓ માટે દાન મ યા. (1) નાટયકાર 
િદલીપ મોદી મિૃત યાખ્યાનમાળા માટે 1,50,000નુ ં દાન, (2) નાટયકાર વ. અનગં મહતેા મિૃત 
યાખ્યાનમાળા માટે ર,00,000નુ ંદાન. પિરષદને યાખ્યાનમાળા માટે દાન આપનારા ીમાન િદલીપ 
મોદી અને ીમાન વ. અનતં મહતેાના કુટંુબીજનો પર્ત્યે પિરષદ આભારની લાગણી યક્ત કરે છે. 

નવા આજીવન સભ્યપદ માટે પિરષદે ફી વધારો કરવાની તારીખ 30 જૂન સધુી લબંાવી છે. 30 
જૂન સધુી આજીવન સભ્ય ફી . 2000/- અંકે . બે હજાર રહશેે. સં થાસભ્ય ફી . 5000 રહશેે. 30 જૂન 
પછી આજીવન સભ્યપદ માટે . 3000 થશે. 

આજીવન સભ્યપદ માટેના સધુારણા ફોમર્મા ંસભ્યો આધારકાડર્/પાનકાડર્/ડર્ાઈિવંગ લાયસન્સ રજૂ 
કરી શકશે. 
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પરદેશમા ંવસતા આજીવન સભ્યોએ તેમની ઓળખ માટે પાસપોટર્ના પર્થમ અને અંિતમ પ ૃ ઠની 
ઝેરોક્ષ મોકલવાની રહશેે. આજીવન સભ્યપદ સધુારણાનુ ંફોમર્ મોકલવાની તારીખ 30 જૂન કરવામા ંઆવી 
છે. 

િમતર્ો, સૌને સાદર િવનતંી છે કે આપ સૌ આપનુ ંઆજીવન સભ્યપદ સધુારણાનુ ં ફોમર્ સત્વરે 
માગં્યા પર્માણેની સઘળી િવગત ભરીને મોકલશો. 

આપ સૌ હાડર્કૉપીમા ંફોમર્ મોકલશો. તો કામ કરવામા ંસરળતા થશે. પરંત ુએ અનકુળૂ ન થાય તો 
આપ આપનુ ંફોમર્ ભરીન ેપિરષદ પર અહીં દશાર્વેલ આઈ. ડી. પર મઈેલ કરશો. 

મેઈલ આઈ. ડી. Ð gspamd123@gmail.com, - parabgsp@gmail.com 

અથવા 
અહીં દશાર્વેલ મોબાઈલ ન.ં પર વોટ્સએપ કરશો. 
ચન્દર્કાતં ભાવસાર (મો. ન.ં 97732 22425, 95379 71073) 

 


