
વહાલા% અકાદમીના% હમસફરો

ચાળીસમા% વરસમા% 234લી ‘ગuજરાતી સાિહ:ય અકાદમી’ની 39મી વાiષક સામા>ય સભામા%, હમ 

સફરો, તમા@% સAદય Bવાગત હો.

આવો, પધારો અF ચGચાર દાયકાF ઓવાI પહoચતી અકાદમી ની હયાતીF આપK સૌ સિહયારી 
પoખીએ.

રા#તા અ&સાર, વાiષક સભાની કાય0વાહી તો પાર પાડીએ, અ6 સાથોસાથ આપણી વસાહત6 એક 

પોતીકી ઢબછ# અ=> કરી જતા આપણા એક અ@વલ આBવાન, અCયાપક અ6 Dખક, ભીF પાGખની 
વાત સા=ભળીએ અ6 સમJએ. કો6 ખબર K અરસપરસ કો6 કો6, >ટલો >ટલો, લાભફાયદો થO? 

ભીFભાઈ તો િRટનની ઉમરાવ સભાના માનાહ0 સTય પણ K. એટD ઓર VમO. આપW સૌ Vણીએ 

છીએ Yમ એ સારા Dખક K અ6 સારા વZા પણ …

આ OI વળી કારોબારી સિમિતની Q%ટણી પણ થનાર U. ઉWદવારી માX જYરી પZક આ સા[ 

અલાય\% સાWલ ક]^ U. _મા% ગઈ સામા>ય સભાની સ%િab નoધ તથા સન 2015નો િહસાબિકતાબનો વાiષક 

cવાલ પણ સાWલ U. _ ય િનરા%તવા dd અF સામા>ય સભામા% eિચપZક df લાવવાg% Qકશો નહi.

કાયjવાહી સિમિત પર kવા આપવા ઇGછun, શિનવાર, 18 જoન 2016 pધીમા%, પોતાg% સ%qણjપK _મ 

જ Bપr ભરાst% ઉWદવારી પZક, અકાદમીના અિધuત સરનાW પહoચv% કરવાg% રc4. 

તમF િવિદત હ4, અસ%wય xBતકો આપનાર ભીyભાઈ પાIખg% ‘િડ{iટગ ઇિ>ડયા’ નામક xBતક 

2કાિશત થ]% U અF }ખn ~cર �વનF અgYપ િનબ%ધો ય અહi આ�યા U. આ xBતક િવ4ની }ખકની 
રજoઆત પcલા% આપણા ~ણીતા }ખક-િવચારક ડા�ાભાઈ નાgભાઈ િમBZી તથા િવxલ ક�યાણી આર%� 

મા%ડણી કર4.  

દરિમયાન, આપણી માિસકી {ઠકો હ3 ~મતી ~ય U. આ OI જoઓF આપK લાભશ%કર ઠાકરની 
B�િતF વાગોળી ર�ા છીએ. ગuજરાતી સાિહ:યના વિર� સાિહ:યકાર 2બોધ પરીખ તથા ગuલામમોહ�મદ 

4ખ આ અવસI 2સ%ગોિચત ઉદ્બોધન કરવાના U. _ અવસરની િવગતો આ પZકમા% સમાવી U. 

આ dડાdડા વાiષક સામા>ય સભા માXની સામ�ી પણ U. વા%ચd. િવચારd, પણ અકાદમીF 

હo%ફXકો �વાg% Qકશો મા !

e.અિ[મતા
ગuજરાતી સાિહ^ય અકાદમી&= _ખપ`
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ગuજરાતી સાિહ^ય અકાદમીની 39મી વાiષક સામાeય સભાની કાય0fિચ :
  

શિનવાર 25 જgન 2016, બપોરના 2.00 વાhi   

[થળ : માeધાતા kથ અૅeડ કmnિનટી અૅસોિસiશન સભાખ=ડ 

20A રૉઝમીડ અૅવek, qmબલી HA9 7EE 

I - 39 મી વાiષક સામાeય સભા

1. Bવાગત : અકાદમીના 2�ખ BથાFથી �ી િવxલભાઈ ક�યાણી

2. ગત વષj દરિમયાન િનધન પાWલા% અકાદમીના સ�યો _મ જ અ>ય સાaરો અF મહાgભાવોF ��ા%જિલ :

                                                                                                                          �ી િવxલભાઈ ક�યાણી

3. સભામા% હાજર ન રહી શ�નારાની aમાયાચના

4. 38મી વાiષક સામા>ય સભાની સ%િaપ નoધ : અકાદમીના મહામ%Zી �ી ભ�ાબcન વડગામા

5. નoધમા%થી ઉપિBથત થતા ��ા  

6. ગત વષjનો િહસાબ અcવાલ : અકાદમીના કોષા�યa �ી લાલ�ભાઈ ભ%fરી

7. િહસાબનીસની િનમણoક

8. ગત સાલનો વાiષક અcવાલ : અકાદમીના મહામ%Zી �ી ભ�ાબcન વડગામા

9. શા%તશીલા ગ�ર B�િત પાિરતોિષક : ભ�ાબcન વડગામા / નીનાબcન પXલ

10. અિધકારગણ તથા કાયjવાહકોની િ�વાiષક Q%ટણી

11. આગામી કાયj�મોની ~cરાત : આગામી કાયj�મોની ~cરાત

12. 2�ખ�ીની પરવાનગીથી અ>ય બાબતો

13. આભારદશjન : સહાયક મ%Zી િવ�ાબcન ભ%fરી

II - અિતિથ િવOષ લૉડ0 ભીF પાGખ&= વZ@ય : “િડ#iટગ ઇિeડયા”
         1. મા%ડણી : ડા�ાભાઈ નાgભાઈ િમBZી તથા િવxલ ક�યાણી

           2. ભીyભાઈ પાIખ

ભ�ા વડગામા

મહામ=`ી 

ગuજરાતી સાિહ^ય અકાદમી



િ2ય દોBત

‘ગuજરાતી સાિહ:ય અકાદમી’F ઉપ�W, શિનવાર, 04 જoન 2016ના િદવk નામ-Bમરણનો, �યિ�-Bમરણનો, ગuજરાતી 
ભાષાના 2િતબ� શ�દકારના સાિહ:યસજjનF માણવાનો ~cર અવસર ઊભો કયo U. આ અવસI તળ ગuજરાતના અિ�મ 
સાિહ:યકારો − tબોધભાઈ પરીખ તથા ગuલામમોહmમદ Oખ _મ જ pwયાત કળાિવ� uનીલભાઈ કોઠારી અિતિથિવ4ષ 
તરીn ઉપિBથત હ4 અF 2સ%ગોિચત ઉદ્બોધન પણ કર4.

આ અવસરની િવ4ષ િવગતો આ સા[ના પZકમા% �કી જ U. _મ છતા %, હૅરો િવ�ડBટોન િવBતારમા% આ�યા ‘સ%ગત 
એડવાઇસ k>ટર’ના [Sancroft Road, Harrow, Middlesex, HA3 7NS] સભાખ%ડમા % ઠીક બપોI { વા�યાથી આ 
કાયj�મનો આર%ભ થ4. આ અવસI 2બોધભાઈએ ત�યાર કરી લા.ઠા. અ% ની િફ�મ રજo થ4; કિવતાની રમઝટ પણ હ4. 

આ 2સ%  તW સૌ કોઈ હાજરી આપશો અF આન%દશો _ની ખાતરી U. … પધારો, અW તમા@% Bવાગત કરીએ છીએ.

અહi ની¢ લા.ઠા. તરીn ય ~ણીતા લાભશ%કર ઠાકર અ% ની ન�વી િવગત માિહતી આપીએ છીએ અF એમની એક 
કિવતા માણવા ય રજo કરીએ છીએ. 

    
લાભશ=કર VદવJ ઠાકર  (જeમ: ૧૪ Venઆરી ૧૯૩૫; અવસાન: ૬ Venઆરી ૨૦૧૬): કિવ, નાટ£કાર, 

નવલકથાકાર, િનબ%ધકાર. વતન pI>�નગર િજ¤ામા% આ3t% પાટડી. જ>મ kડલામા%. ગuજરાતી �wય િવષય સા[ ૧૯૫૭મા% 
બી.એ., ૧૯૫૯મા% એમ.એ., ૧૯૬૪મા% શu� આ]વeિદક કોસjનો િડ�લોમા . સા_ક વષj અમદાવાદની કો}dમા% અ�યાપક અF 
પછી પોતાના િ¬િનકમા% આ]વe દીય િચિક:સક. ‘આક%ઠ સાબરમતી’ નામની નાટ£}ખકોની વકjશોપમા% સિ�ય રસ. ‘uિત’, 
ઉ>�લન’ વા% સામિયકોg% 2કાશન. ૧૯૬૨નો કuમારચ>�ક. નમjદ pવણjચ>�ક. ૧૯૮૧મા% રણિજતરામ pવણjચ>�ક,  પરત 
કIલો _ પછીથી ૧૯૯૪મા% Bવીકાયo. ૨૦૦૨નો સાિહ:યગૌરવ xરBકાર, ગuજરાત સાિહ:ય અકાદમી તરફથી મ±યો.

લાભશ%કર ઠાકર આ²િનક સજjક U. લાભશ%કર ઠાકરની કિવતા આર%ભમા% પર%પરાg% અgસ%ધાન ~ળ3 U પણ _મની 
‘તડકો’ રચનાથી ભાષા સ%દભe એક નવ2Bથાન થાય U. શ�દની અનથjકતા , અિBત:વની �યથા અF વીરિતની અિભ�યિ� 
અFક કા�યોમા% _ઓ િવડ�બનાના BતI કI U. _મK ‘એ�સડj’ શ�લીના એકા%કી – નાટકો રGયા U _મા% ભાષાનો શ�દ અqરતો 
લાગતા આ%િગક અિભનય અF અ>ય અવાdની મદદથી નાટ£ અથe ઉપસાવવાનો 2ય³ ગuજરાતી નાટકના િવકાસમા% 
મહ´વg% િBથ:ય%તર U. િનભj્રા>ત થsલા મgµયની વાત કcતી _મની નવલકથા ‘કોણ’ અF _નો ઉ¶રાધj _મ જ રસળતી 
કલW લખાsલા સ%3દનn>�ી n િવચારલaી િનબ%ધોમા% ગ·ની તાજપ �યાન ખe¢ U.

•

ઓગળી ગsલા
બરફ વા શ�દોF
– આમ સરી જતા dઈF
િનµપલક બFલા
ભાઈ લઘરા ! 
 જરા º»% d 
આ િહમાલય પણ આવતી કા} ઓગળી જવાનો U. 
અF સરી જવાનો U સ�� તરફ. 
છતા% એ પણ હ4. 
v% પણ હ4 
શ�દો પણ હ4 
શ�દોની B�િત પણ હ4, 
હ4, ઓગળવાની િ�યા પણ હ4.  
nમ n… 
ભાઈ લઘરા ! ºઘી ગયો એટલી વારમા% ?
                                            – લાભશ=કર ઠાકર

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%86%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AB%A7%E0%AB%AA
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%86%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AB%AC


ગuજરાતી ભાષાના tિતબ� શ�દકાર : લાભશ=કર ઠાકર

અવાજ6 ખોદી શકાતો નથી
6 �ચકી શકા�= નથી મૌન.

અિતિથ વZા 

tબોધ પરીખ
ગuલામમોહmમદ Oખ

* લા.ઠા. િવOની િફ�મ * કા@યવા=ચન * tવચન
ગuજરાતી સાિહ^ય અકાદમી6 ઓટD
શિનવાર, 04 જgન 2016 બપોG 14.00 થી

- : [થળ : -

Sangat Advice Centre Hall 
Sancroft Road, Harrow, Middlesex, HA3 7NS 

આ V�ર અવસG પધારવા દGક6 સ�દય િનમ=`ણ K


