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ગ"જરાતી સાિહ+ય અકાદમીની 38મી વા3ષક સામા5ય સભાની કાય78િચ :
  

શિનવાર 20 જ;ન 2015, બપોરના 2.00 વા?@   

Aથળ : િવDડAટોન લાઈIJરી, 
38-40 હાઇ 7ટ9ીટ, :રો HA3 7AE 

[Nearest tube/rail Harrow & Wealdstone, Buses 140, 182, 186, 258, 340, 640, H9, H10]

I - 38 મી વા3ષક સામા5ય સભા
1. 7વાગત : અકાદમીના !"ખ 7થાBથી Cી િવ&લભાઈ ક)યાણી
2. ગત વષF દરિમયાન િનધન પાIલJ અકાદમીના સLયો Mમ જ અOય સાPરો અB મહાQભાવોB CRJજિલ :                                       

Cી િવ&લભાઈ ક)યાણી
3. સભામJ હાજર ન રહી શTનારાની Pમાયાચના
4. 37મી વાVષક સામાOય સભાની સ0િPપ નWધ : અકાદમીના મહામ01ી Cી ભ3ાબ:ન વડગામા
5. નWધમJથી ઉપિ7થત થતા "Zા  
6. ગત વષFનો િહસાબ અ:વાલ : અકાદમીના કોષા[યP Cી લાલ\ભાઈ ભ0]રી
7. િહસાબનીસની િનમણ̂ક
8. ગત સાલનો વાVષક અ:વાલ : અકાદમીના મહામ01ી Cી ભ3ાબ:ન વડગામા
9. શJતશીલા ગ_ર 7`િત પાિરતોિષક : અિનલભાઈ aયાસ
10. આગામી કાયFcમોની d:રાત : આગામી કાયFcમોની d:રાત
11. !"ખCીની પરવાનગીથી અOય બાબતો
12. આભારદશFન : સહાયક મ01ી િવeાબ:ન ભ0]રી
13. fણgહhિત

II - અિતિથ િવKષ સિલલભાઈ િLપાઠીNO વPQય 

ભ3ા વડગામા
મહામOLી 
ગ"જરાતી સાિહ+ય અકાદમી
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ગ"જરાતી સાિહ+ય અકાદમીની 37મી વા3ષક સામા5ય સભાની સOિVપ નWધ :

શિનવાર, 28 જ;ન 2014, બપોરના 2.30 વા?@ 

Aથળ : મRધાતા Yથ એ5ડ કZYિનટી અૅસોિસ@શન, \Zબલી
 

આ સભા અfરતા કોરમB કારi, આર0j 7થિગત કયg પછી, 2.40 વાlm nર શo થઈ હતી, pમ p કોરમ માq જoરી સLયોની 
હાજરી fરતા !માણમJ થઈ ગઈ હતી.

  1. આર0ભમJ !"ખ 7થાBથી Cી િવ&લભાઈ ક)યાણીએ સૌQ0 7વાગત કરતJ પિtમમJ ર:તJ ગhજરાતીઓની 'Identity 

Crisis'B અQલPી v કાaયો રજw કયx હતJ. અકાદમીનJ 37 વષFની હયાતી દરિમયાનની ચડઉતરનો ઉyzખ કરતJ, Mમi ક{h0 હ|0 p 
અકાદમીQ0 બળ MB મળતી હw0ફ અB સહકાર પર નભી ર{h0 �. એ આપનારJ અકાદમીનJ સLયો ઉપરJત મJધાતા �વી સ07થા મોખ� 
�. મJધાતાએ હ0Iશ અકાદમીના કાયFcમો માq િબન �)m જlયા અB �0દર સગવડો fરી પાડી �. પણ હ� dતB તપાસવાનો સમય 

આaયો � pમ p અકાદમીની આVથક પિરિ7થિત નબળી �. પJચસો �ટલJ સLયોB પહWચી વળવા માq હ� પો7ટથી પિરપ1ો 
મોકલવાQ0 નાણાભ0ડોળ અકાદમી પા� નથી, અB પિરણાI ઘણાખરJ સLયોB હ� ઈ.Iલ �ારા માિહતી મોકલવામJ આ� �. હ� 

એવો વખત આaયો � p �મB પો7ટથી માિહતી �ઈતી હ� Mમની પા�થી પો7qજ માqQ0 વળતર ��0 પડ�.

પણ બી\ બાજhએ અકાદમીની !ગિત �રદાર થઈ રહી �. નીરજભાઈ શાહ અB પ0કજભાઈ શh�ના સ0ચાલન :ઠળ, 

આપણી �બ સાઈટ અB nસ�કની "લાકાત �નારાઓની સ0�યા વધતી dય �. nસ�ક સા� 13,352 સLયો ઘિન�તા ધરા� � અB 

�બ સાઈટના 53 ઈ.Iલ સબ7cાઈબસF � અB 8,000થી વ� લોકોએ Mની "લાકાત લીધી � અB MમJ આ�લી �િતઓની 8,718 

�ટલી ફોટોકોપીઝ થઈ �.

અકાદમી હ� ચોખ0v પહWચી �. ગhજરાતી ભણનારા, શીખવનારા, લખનારા અB Mની સ07�િતB પોરસાવનારાઓB બળ 

આપવાQ0 � અB તો જ અકાદમીQ0 ભિવ�ય ઊજ�0 બન�.

2. ગત વષF દરિમયાન િનધન પાIલJ અકાદમીના સLયો Mમ જ અOય સાPરો અB મહાQભાવોB CRJજિલ આપતJ પ:લJ 
� લોકો હાલ બીમાર � Mમની ત0�ર7તી માqની શhj�છાઓ !"ખ સા:v પાઠવી, �મJ ચ03કળાબ:ન પqલ, નીરhબ:ન �સાઈ, 

કh�મબ:ન પોપટ, કh�મબ:ન શાહ, િનઝારભાઈ કાન\ અB ના�શભાઈ ઓ]દરાનJ નામો હતJ.

એક ખાસ CRJજિલ ઈO�બ:ન ઘન�યામભાઈ પqલB આપવા Mમની �&1ી િહનાબ:ન હાજર હતJ, 
�મi �બ ભાવભીની રીM Mમના મા|CીB યાદ કરી, Cોતાઓની આ0ખ ભ�જવી હતી. િવ&લભાઈએ 1ણ 71ી સ07થાઓના 
અકાદમીB મળતા સતત સહકાર િવ  બોલતJ cોયડનની dગ¡િતની અ¢ગ£ય બ:નો 7વ. ઈO�બ:ન પqલ, 7વ. શારદા�વી પqલ અB 

7વ. ઈO�બ:ન ઘન�યામભાઈ પqલB, Cાિવકા સ¤સ0ગ મ0ડળનJ િવલાસબ:ન ધનાણીB અB :રો િવIOસ ¥wપનJ નીરhબ:ન �સાઈB 

દાદ આપી હતી.
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3. સભામJ હાજર ન રહી શTનારાની PમાયાચનામJ મ:O3ભાઈ �સાઈ, કh�મબ:ન પોપટ, કh�મબ:ન શાહ, eોિતબ:ન 

અB રોિહતભાઈ બરોટનJ નામો હતJ.

4. અકાદમીના મહામ01ી Cી ભ3ાબ:ન વડગામાએ 36મી વાVષક સામાOય સભાની સ0િPપ નWધ વJચી 
સ0ભળાવી, �B 7વીકારવાનો ઠરાવ �મનભાઈ �સાઈએ રજw કય¦ અB અિનલભાઈ aયા� MB qકો આ§યો હતો અB હાજર ર:લા 
સLયોએ એ માOય રા�યો હતો.

5. નWધમJથી ઉપિ7થત થતા "Zા નહોતા.

6. Cી લાલ\ભાઇ ભ0]રીએ ગત વષFનો િહસાબ અ:વાલ રજw કય¦ હતો અB MમJથી ઉપિ7થત થતા "Zાઓના સ0તોષકારક 
જવાબો આ§યા હતા. એક !¨ના જવાબમJ લાલ\ભાઈએ ક{h0 હ|0 p હાલ અકાદમીના 498 આ\વન સLયો અB 21 વાVષક 
સLયો, કhલ મળીB 519 સLયો �. અ:વાલના 7વીકારનો ઠરાવ �મનભાઈ �સાઈએ રજw કય¦ અB મન�ખભાઈ શા: MB qકો 
આ§યો; અB સવgQમ©z Mનો 7વીકાર થયો હતો.

7. િહસાબનીસની િનમણ̂ક માq લાલ\ભાઈએ મ:O3ભાઈ નાગડાની �વા ચાª રાખવાનો !7તાવ �«ો �B મન�ખભાઈ 

શા: qકો આ§યો અB સભાએ M માOય રા�યો હતો.

8. અકાદમીના મહામ01ી Cી ભ3ાબ:ન વડગામાએ ગત સાલનો વાVષક અ:વાલ વJચી, આપણી અવનવી 
!¬િ©ઓQ0 િવગતવાર વણFન કહી સ0ભળાa0. આ અ:વાલB 7વીકારવાનો ઠરાવ ચ0પાબ:ન પq� રજw કય¦ અB ®ાન�વ �¯ MB qકો 
આ§યો હતો; અB હાજર ર:લા સLયોએ એ માOય રા�યો હતો.

9. શJતશીલા ગ_ર 7`િત પાિરતોિષક માqની િ°ટનના �ખકોની 2013ની સવF Cz� વાતgની પસ0દગી કરવા માqQ0 કાયF 
મ:O3ભાઈ �સાઈ અB અિનલભાઈ aયાસB સWપા0 હ|0; અB Mમi િચરાગ ઠ±રની વાતg 'હાઉ ઈઝ લાઈફ'B M !દાન ક² હ|0. 
Mની ઘોષણા અિનલભાઈ aયા� સભા સમP કરી હતી.

10. ³0ટણીલPી ઠરાવ િવ&લભાઈએ રજw કય¦ હતો : 'ગhજરાતી સાિહ¤ય અકાદમીનJ pટલJક અ´રJ કામો સરળતાએ આટોપી 
શકાય MB [યાનમJ લઈ, સJ!ત કાયFવાહી સિમિતના દ�ક હોZzદાર Mમ જ સભાસદB વ�  એક સ1 માq ³0તાmલJ d:ર કરવJ'. આ 

ઠરાવ બ0ધારણB લPમJ રાખી �વાmલો હોવાથી MB 7વીકારવાનો !7તાવ નટhભાઈ પq� રજw કય¦, �B ઘણા સLયોએ qકો આ§યો 
અB સવgQમ©z Mનો 7વીકાર થયો હતો.

11. !"ખCીની પરવાનગીથી અOય બાબતોમJ 

 િવ&લભાઈએ જણાa0 p :

 11.1 7વ. ઇO�બ:ન પqલની 7`િતમJ ઘન�યામભાઈએ 500 પાઉOડQ0 દાન ક² � � ઇO�બ:નની 71ીલPી !¬િ©ઓB 

[યાનમJ રાખી નારી pિO3ત �િમનાર માq વાપર�0.

11.2 7વ. બળવ0ત નાયકની 7`િતમJ મµલા દાનB Mમની અ!કાિશત �િતઓનJ !કાશન માq વાપર�0, �ના સ0પાદનQ0 કામ 

િવ&લભાઈ તથા વyભભાઈ નJઢાએ હાથમJ લી�0 �.

11.3 7વ. અજય પોપટની 7`િતમJ મµલા દાનB ડાયા7પોિરક કિવતાનJ !કાશન માq વાપર�0, �Q0 સ0પાદન પ0ચમભાઈ 

શh� ક� એવો ઈરાદો �.

11.4 M ઉપરJત Cી મQભાઈ પ0ચોળી 'દશFક'ના અકાદમી !¤mના સહકારB લPમJ રાખી એક સ0Iલન ગોઠવ�0.

11.5 અકાદમીના 37 વષFથી પણ વ� સમયના ઇિતહાસB ¢0થ7થ કરવાનો પણ િવચાર �. 

 અOય બાબતો :

 11.6 અિનલભાઈ aયા� ગત વષF દરિમયાન અમલમJ ન �કાmલા !7તાવB આ વષ· અમલમJ �કી અOય ભાષાઓના 
સાPરોB આપણી vઠકોમJ આમ0િ1ત કરવાQ0 ¸ચન રજw ક² �B હોZzદારો જoર [યાનમJ �� એ� ન±ી થ0 હ|0.

____________________________________________________________________________________________



11.7 અકાદમીની �બ સાઈટ અB nસ�ક Mમ જ ઇ.Iલ એડ્�સB અકાદમીના �ટર:ડમJ શાિમલ કરવJ.

11.8 મહામ01ીના અ:વાલ અB ખdનચીના િહસાબના અ:વાલB ઇ.Iલ �ારા સLયોB મોકલવા.

 આગામી કાયFcમોની d:રાત :

11.8 િવ)ડ7ટોન લાઈ°zરીમJ રાvતા "જબ યોdતી 5મી જhલાઈની કાaયચયgની vઠકમJ Cી મQભાઈ કાિછયાનJ કાaયોQ0 
પઠન અB િવ�ચન થ�.

11.9 2 ઓગ7ટની વતgવ|Fળની vઠકમJ ભારતથી આવનાર Cી બળવ0ત dનીની કોઈ એક વાતgQ0 વJચન અB ચચg થ� અB 

M Mમi સ0પાિદત ક�લા વyભભાઈ નJઢા અB રમણભાઈ પqલની વાતgઓના &7તકની ચચg કરા�.

 12. આભારદશFન : સહાયક મ01ી િવeાબ:ન ભ0]રીએ સૌનો યથાયોlય આભાર aયº કય¦ અB અ)પાહાર માq સૌB 

આમ01ણ આ§0.

 13. સભા ઠીક 4.00 વાlm fરી થઈ.

 

ભ3ા વડગામા

મહામOLી

ગ"જરાતી સાિહ+ય અકાદમી

20 જwન 2015
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