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પ રષદ ૃ
સંકલન : ક િતદા શાહ
નમ તે િમતર્ો,
આપ સૌને ઉત્સવોની શુભકામનાઓ.
આપ સૌએ ઑગ ટ 2021નુ ં ÔપરબÕ વાંચ્યુ ં હશે. એમાં Ôગુજરાતી સાિહત્ય પિરષદના પાિરતોિષકોÕ
શીષર્ક હેઠળ િવિવધ પાિરતોિષકોની યાદી આપવામાં આવી છે . આપ સૌ િમતર્ોમાંના ઘણા ઉ મ ભાવકોની
સાતે સ કો પણ છો.
યાદીમાંથી આપનુ ં સ ન

માં યોગ્ય ઠરત ું હોય તે પાિરતોિષક માટે સ ૂચના પર્માણે કરવા િવનંતી

છે . આ િવગતની જાણ આપના િમતર્ોને પણ પિરષદ વતી કરશો. પિરષદ

ારા પર્કાિશત ગુજરાતી

સાિહત્યના તર્ણ મ ૂ યવાન કોશગર્ંથની શોિધત-વિધર્ત આવ ૃિ ઓ અમે પ ૂવર્િનયામક પર્ો. પા લ દે સાઈ અને
પર્ો. રમણ સોની

વા તજ ોના સાથ-સહકારથી પર્કાિશત કરવાનુ ં ય કાયર્ શ કયુર્ં છે . આપને જણાવતા

ખુશી થાય છે કે સાિહત્યકોશ-1 હવે પર્ેસમાં જવા તૈયાર થઈ ગયો છે . 31 ઑગ ટે પહેલા ભાગનુ ં મુદર્મ શરૃ
થઈ જશે. કોશનો તર્ીજો ભાગ પણ તૈયાર છે . સપ્ટેમ્બર મિહનામાં આ તર્ીજો ભાગ મુદર્ણમાં જશે. કોશના
બીજા ભાગનુ ં સંવધન
ર્ ચાલુ છે . થોડા સમયમાં એ પણ મુદર્ણમાં જશે.
કોશપર્કાશન માટે દાતાઓને િવનંતી કરી. એમનો સહકાર મળતો ર ો છે . એ સૌનુ ં સાદર મરણ
કરીએ છીએ. આપ સૌને કોશ પર્કાશનમાં ભામાશા બનવા સાદર િવનંતી કરીએ છીએ.
પિરષદમાં ચાલતી Ôડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા વાધ્યાયપીઠÕ અંતગર્ત પર્ો. સલોની જોશીની માનાહર્
અધ્યાપ તરીકે વરણી થઈ છે . તેઓ Ôમધ્યકાલીન ગુજરાતી સાિહત્યમાં ધ ા શાિલભદર્િવષયક રચનાઓÕ
િવશે સંશોિધત અભ્યાસ કરી ર ા છે .
સાિહત્ય પિરષદની િવિવધ યાખ્યાન ેણી અંતગત
ર્ પર્સારમંતર્ીએ િવિવધ સં થાઓને સાથે રાખીને
યાખ્યાનોનુ ં આયોજન કયુર્ં છે . ઑગ ટ મિહનામાં તારીખ 10, 12, 21 અને 26ના રોજ થયેલા
યાખ્યાનોની િવગતો નીચે મુજબ છે .
1) પી.

. ઉદાણી લોકસાિહત્ય

યાખ્યાનમાળા વક્તા :

ી રવજી રોકડ િવષય : Ôસૌરા ટર્ની

દે હાણ્ય જગ્યાઓÕ
2) હિરનારાયણ આચાયર્ યાખ્યાનમાળા વક્તા :

ી હસમુખ અબોટી ÔચંદનÕ િવષય : ગુજરાતનો

ં
સાગર સંબધ
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3) સુધાબહેન દે સાઈ (નાટક/ભવાઈ)

યાખ્યાનમાળા વક્તા :

ી મનોજ શાહ િવષય : જૂની

રં ગભ ૂિમ અને મા ટર લમિણ
4) તારાબહેન મંગળજી મહેતા યાખ્યાનમાળા વક્તા :

ી માધવ રામાનુજ િવષય : કિવતાની

સ ન પર્િકર્યા
5) કે. બી. યાસ યાખ્યાનમાળા વક્તા :

ી િનયિત અંતાણી િવષય : અનુ વારના િનયમો

ુ કાયકર્
પર્ તત
ર્ મમાં પિરષદના સહયોગમાં

સં થાઓ અને સં થાઓના અધ્યાપક ીઓ તથા

આયોજકો ર ા છે તે સૌ પર્ત્યે પિરષદ આભારની લાગણી યક્ત કરે છે . યાખ્યાન આપનારા
વક્તાઓના સહકારનો પણ આનંદ છે .
પર્િતમાસ િવકાસમંતર્ી
વાતાર્કાર
અને

ારા ઑનલાઈન યોજાતા Ôવાતાર્ રે વાતાર્ કાયર્કર્મÕ અંતગર્ત 8 ઑગ ટે

ી કંદપર્ દે સાઈ અને

ી પર્

લ દે સાઈની વાતાર્ઓનુ ં પઠન કર્મશઃ

ી યાિમની યાસ

ી નરે શ કાપિડયાએ કયુ.ર્ં બ ે સ કોએ પોતાની કેિફયત રજૂ કરી. બ ે વાતાર્કારો અને

પઠન કરનાર િમતર્ો પર્ત્યે આભારની લાગણી અનુભવીએ છીએ.
પિરષદ અંતગર્ત ચાલતા ચી. મં. ગર્ંથાલયમાં 12 ઑગ ટના રોજ Ôરા ટર્ીય પુ તકાલય િદનÕની
ઉજવણી થઈ.

માં

ી વૈશાલી ધોળિકયા અને

ી ઊિમર્લા ઠાકરના મનનીય વક્ત યોનો લાભ

સૌ િમતર્ોને મ યો.
બ ે વક્તાઓનો પિરષદ આભાર માને છે .
પિરષદ સાથે આપણે સૌ સતત સંસગર્માં રહીએ અને સાિહત્યનો આનંદ પર પરને આપતા
રહીએ. શુભકામનાઓ.
ગુજરાતી સાિહત્ય પિરષદનુ ં નવુ ં ઈ-મેઈલ આઈડી
gspamd123@gmail.com
‘પરબ’ માટ ઈ-મેઇલ આઈડ
ÔપરબÕ માટે કૃિતઓ ઈ-મેઈલ ારા મોકલી શકાશે. ÔપરબÕનુ ં ઈ-મેઇલ આઈડી :
parabgsp@gmail.com
વૉટ્સએપ નંબર : 9773222425, 9537671073
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