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પ રષદ ૃ
સંકલન : ક િતદા શાહ
િમતર્ો,
નમ તે,
પરમચેતના સમગર્ માનવજાિતની કસોટી કરી રહી છે . રોજબરોજ કોઈને કોઈ િમતર્ કે

વજન

આપણને છોડી જઈ ર ા છે . આ અણગમતી પિરિ થિત સામે આપણે લાચાર છીએ. જોકે, આ કંઈ
પહેલીવાર બનત ું નથી. આપણે સૌ આવી અનેક પર્કારની વેદનામાંથી પસાર થઈને બેઠા થયા છીએ. Ôઆ
પણ પસાર થઈ જશેÕ એવી હૈયાધારણ પણ પરમચેતનાએ જ માણસને િશખવી છે . આ કરુણ
િવભીિષકામાંથી મુક્ત કરવાની પર્ાથન
ર્ ા સાથે પર્ભુને પ્યારા થયેલા સૌ િમતર્ો વજનોને પિરષદ પિરવાર
ાંજિલ આપે છે .
િવકાસમંતર્ીએ શ કરે લી Ôવાતાર્ રે વાતાર્Õ
2021ના રોજ યોજાયો.

ેણી અંતગત
ર્

ે ીનો બીજો ઑનલાઈન કાયકર્
ણ
ર્ મ 18-4-

માં વાતાર્કાર રાકેશ દે સાઈ અને નવનીત જાનીની વાતાર્ઓનુ ં પઠન યાિમની

યાસ અને નરે શ કાપિડયાએ કયુ.ર્ં બ ે વાતાર્કારોએ પોતાની કેિફયત રજૂ કરી. ઘણા રિસક િમતર્ોએ
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લીધો.
િવકાસમંતર્ીની ભલામણથી પિરષદને વ. કિવ ી િદલીપ મોદીની મ ૃિતમાં તેમનાં પત્ની હત
ુ ોક્ષી
મોદીએ કિવતાસતર્ કે કિવતાિવષયક યાખ્યાનો યોજવા દાન આપ્યુ ં છે . શરતચ ૂકથી વ. િદલીપ મોદી
નાટયકાર લખાયુ ં હત ું તેઓ કિવ હતા. તેમના 22 સંગર્હ પર્કાિશત થયા છે .
ુ સંદભમ
િમતર્ો, આપ સૌ પિરષદના આજીવન સભ્યો છો. પર્ તત
ર્ ાં તમારી જાણકારી માટે એક િવગત
અહીં ન ધુ ં

.ં ઇ. સ. 1976 સુધી આપણુ ં ÔપરબÕ તર્ૈમાિસક હત.ું

. ઈ. સ. 1977થી માિસક બન્યુ ં ત્યાર

પછી પિરષદે આજીવનસભ્ય પદ કરવાનુ ં નક્કી કયુ.ર્ં ઈ. સ. 1977થી આજ સુધીની આપણી આજીવનસભ્ય
પદ સંખ્યા 4387 છે . છે લા તર્ણ ÔપરબÕમાં આજીવનસભ્ય પદ સુધારણા ફોમર્ મ ૂકવામાં આવે છે છતાં જરા
દુઃખ સાથે ન ધુ ં

ં કે આ લખુ ં

ં ત્યાં સુધી માતર્ 510 ફૉમર્ ભરાઈને આ યા છે . િમતર્ો, આ યાદી જો સુધારી

લઈશુ ં તો આપ સૌ અને સાિહત્ય પિરષદને ઘણી મદદ મળે એમ છે . પિરષદને આપની આ મદદ

ારા

આિથર્ક ભારણ ઓ ં થશે. સરનામા સુધરશે તો આપણો વાતિવિનમય પણ સરળ થશે. આમ ફૉમર્ ભરીને
નીચે જણાવેલ નંબર પર ફૉમર્ મોકલી શકો છો.
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