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પ રષદ ૃ
સંકલન : ક િતદા શાહ
િમતર્ો,
નમ તે,
છે લા િદવસોમાં મહામારીએ આપણા બીજાં કેટલાક િમતર્ોથી પણ આપણો િવયોગ કરા યો છે . એ
સૌ િમતર્ોની ચેતનાને સાદર વંદન કરીએ છીએ. પરમચેતનાએ માનવજાિતની પર્ાથર્ના સાંભળી હોવાનો
અનુભવ આપણને થઈ ર ો છે . મહામારીના વળતા પાણી ત્વિરત થવાની સૌને શુભકામનાઓ.
મુખોમુખ આપણો સાક્ષાત્કાર થાય એવુ ં માધ્યમ આપણી ઑનલાઈન કાયકર્
ર્ મની યવ થા છે . આ
યવ થામાં િવકાસમંતર્ી ીના પર્યત્ન અને સહાયથી પર્ત્યેક મિહને ઑનલાઈન યોજાતો Ôવાતાર્ રે વાતાર્Õ
કાયર્કર્મ રિવવાર, 16મેના રોજ યોજાયો. કાયર્કર્મમાં ગુજરાતી સાિહત્યના જાિણતા વાતાકારો સવર્ ી
ડૉ.ભારતી રાણે અને દીવાન ઠાકોરની વાતાર્ઓનુ ં રસમય પઠન

ી યાિમની યાસ અને

ી પર્ ા વશીએ

કયુ.ર્ં ત્યાર પછી બંને વાતાર્કારોએ પોતાની કેિફયત રજૂ કરી. બંને વાતાર્કાર િવશે એક વાત ધ્યાનપાતર્
બની. બંને િમતર્ો સાિહત્યના સીધા િવ ાથીર્ઓ ન હોવા છતાં તેમની વાતાર્ અને તેમની કેિફયત રસાળ
બની ર ા. વાતાર્રિસયા ઘણા િમતર્ો કાયકર્
ર્ મમાં જોડાયા અને રસપર્દ પર્ ો રીથી કાયકર્
ર્ મ જીવંત બની
ર ો.
પિરષદની વેબસાઈટ પર આપ સૌને િવઝીટ કરવા આમંતર્ણ છે . આપણે
ત્યારે સાઈટ પર એક Ô

બ

થઈ શકતા નથી

ં આયોજન કયુર્ં છે . અહીં આપણા િદવંગત િમતર્ોને અંજિલ આપી છીએ.
ં
ાજિલÕનુ

ટપાલખાતામાં વારં વાર બ માં ફિરયાદ કયાર્ છતાં ઘણા િમતર્ોની ÔપરબÕ ન મ યાની અથવા મોડું
ુ સંદભર્માં આપણે
મ યાની ફિરયાદ મળે છે . એવુ ં ન થાય એ માટે પિરષદ સતત પર્યત્ન કરે છે . પર્ તત
ÔપરબÕ પર્ત્યેક મિહનાની દસ તારીખે આપણી સાઈટ પર મ ૂકીએ છીએ. આપ ત્યાંથી ÔપરબÕ ડાઉનલોડ કરી
વાંચી શકશો.
જો કોઈ િમતર્ો એમના પોતાના મેલઆઈડી પર ÔપરબÕનો અંક મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો તમારો
મેલઆઈડી પિરષદને મોકલશો. અમે મેલમાં ÔપરબÕ દસ તારીખે જ મોકલીશુ.ં
કસોટીના કપરાકાળમાંથી સમગર્ માનવજાત પસાર થઈ રહી છે . ઘણા વજનો-િમતર્ોની ચેતનાને
વંદન કરવા માટે પિરષદે 30 મે 2021ના રોજ ઑનલાઈન Ôશબ્દ મરણાંજિલ સભાÕનુ ં આયોજન કયુર્ં છે .
ની િલંક સાઈટ પરથી મળશે.
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