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Welcome

IN THIS ISSUE

Niranjanbhai touched many lives. Through this newsletter
we will all feel touched again. His erudition never came in
the way of his friendly, intense and engaging conversation.

Current Activities

At the same time his insights into life and its various facets,

Ongoing Projects

contradictions, and possibilities infused all of us with new

Events Calendar

energy, great joy and a zest for living. He was a living

Remembering Niranjan Bhagat

example of this. These conversations are so deeply etched

Collaborations

that his presence is never absent!
So, when he passed away many of us felt that we should
perpetuate that feeling. That led us to form this Trust. It is

Ashima Literary Hub
About us

about celebrating that spirit. It is about rekindling those

Contacts

memories to help us chart our own course in life. Through

A Chronology of 92 Years

this quarterly newsletter the Trust endeavors to keep alive
his memories, worldview and persona. We are sure you will
all join us in building this community and participate in
this ongoing collective literary journey.

EVENTS CALENDAR - 2022
18th May...

Memorial Lecture

We will keep you posted about the plans and projects to
serve the foregoing objectives.
We

welcome

'Remembering

your

contributions

Niranjan

Bhagat'

by

to

the

column

sharing

stories,

27th May...

Film Club

28th May...

Quarterly Lecture

3rd June...

Film Club

anecdotes, impressions, pictures, audio/video recording
etc.
We also look forward to your suggestions, comments and
criticism for progressively improving this Newsletter.

Welcome to NBMT e-Newsletter!
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નિરં જન ભગત મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના વિવિધ પ્રકલ્પોની ગતિવિધિ
આર્કાઇવ અને વેબસાઇટ
દરેક પ્રસ્થાપિત સાહિત્યકાર વિશેની માહિતી સાચવવી,
એ ખૂબ અગત્યની પ્રવૃત્તિ છે . આજના સાહિત્યના
સંશોધકો અને અભ્યાસુઓ માટે, અધ્યાપકો અને
વિદ્યાર્થી માટે, સાહિત્યરસિકો અને સાહિત્યસેવીઓ માટે,
સાહિત્યકારના ચાહકો અને ભાવકો માટે, એમનું સમગ્ર
સાહિત્ય અને હસ્તપ્રતો આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ બને
એ જરૂરી છે . આ આર્કાઇવમાં નિરં જન ભગતનો સંપૂર્ણ
અક્ષરદેહ અને હસ્તપ્રતો ઉપલબ્ધ બને તેવું આયોજન
કરવામાં આવ્યું છે , જેથી ભગતસાહે બનું જીવન અને
કવન આજની અને આવનારી પેઢીને પણ સહજ અને
સુલભ બને.
નિરં જન ભગત આર્કાઇવ સંગ્રહમાં અમે એમનું સર્જ ન
એકઠું કરી રહ્યા છીએ. વળી ગુજરાતી તથા અંગ્રેજીમાં
લખાયેલી ભગતસાહે બની હસ્તપ્રતો- હસ્તલિખિત
કાવ્યો, લખાણ, લેખો, વક્તવ્યો, અનુવાદ, નોંધ, સ્ટડીનોટ્ સ, યાદી વગેરે એકત્ર કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત
અન્ય સંગ્રહ પણ કરી રહ્યા છીએ. જેમકે પોતાના
કાવ્યોમાં એમણે કરેલી શબ્દોની સુધારણા, પ્રકાશન
માટેનું પ્રુફ, પ્રુફનો રિવ્યુ, મિત્રો તથા પ્રકાશકને લખેલાં
પત્રો કે નોંધો, પ્રકાશિત થયેલાં પુસ્તકો, પુસ્તિકાઓ,
પુસ્તકમાં ઝીણા અક્ષરે કરેલી નોંધો, મેગેઝિનો, બ્રોશર,
ફોટોગ્રાફસ, ઑડિયો કે સેટ્ સ, સીડી, વીડિયો, ન્યુઝ
પેપેરમાં અથવા બીજે એમના વિશે કે અન્યો દ્વારા પ્રગટ
થયેલી એમની માહિતી કે લેખ સંકલિત કરવામાં આવી
રહ્યું છે . આ બધું હાલમાં કે ટેગરી પ્રમાણે નોંધાઈ રહ્યું છે
અને તેનું ડિજીટાઇઝે શન કરવામાં આવી રહ્યું છે .

' મા . ગુ . ઉ . અં . '

ફરવા આવ્યો છું : નિરં જન ભગતની હસ્તપ્રત

માધ્યમ ગુજરાતી ઉત્તમ અંગ્રેજી
શાળા શિક્ષણનું માધ્યમ ગુજરાતી કે અંગ્રેજી હોવું
જોઈએ? આ અંગે નિરં જન ભગતનો એક વિચાર ખૂબ
જાણીતો થયેલો, 'માધ્યમ ગુજરાતી ઉત્તમ અંગ્રેજી.'
એમનું માનવું હતું કે ગુજરાતીને સાચવવી હશે તો
અંગ્રેજીનું શિક્ષણ ઉત્તમ આપવું પડશે. ભગતસાહે બની
આ
દીર્ઘદૃષ્ટિને
કે ન્દ્રમાં
રાખી
ટૃ સ્ટે,
અંગેજી
ભાષાશિક્ષણની ઉત્તમ વ્યક્તિઓની એક ટીમ બનાવી.
આ વિચારનો અમલ વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી કરવાનું નક્કી
કર્યું ને એક વિશિષ્ટ પ્રકલ્પ 'મા.ગુ.ઉ.અં.' શરૂ કર્યો.
ગુજરાતી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે
ધોરણ ૬, ૭, ૮નો અંગ્રેજીનો અભ્યાસક્રમ આગવી રીતે
ઘડવાનું નક્કી થયું.
આ માટે ધોરણ ૬નાં વિધાર્થીઓ માટે અંગ્રેજીની નવી જ
વર્ગબુક તૈયાર કરી અને સાથેસાથે શિક્ષકોને એ
ટેક્સ્ટબુક કે મ ભણાવવી તે માટે શિક્ષક-માર્ગદર્શક
પુસ્તક પણ તૈયાર કર્યું. શિક્ષકોને યોગ્ય તાલીમ પણ
આપી. તેનો પહે લો પ્રયોગ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦માં શરૂ
થયો. કુ લ ૬૦૦ જેટલાં વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રકલ્પમાં સામેલ
કર્યાં. જેમાં ગ્રામ, શહે ર અને અપ્રાપ્ત શિક્ષણ લેતાં
વિદ્યાર્થીઓને સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યાં. જોકે કૉવિડને
કારણે શાળાશિક્ષણ બંધ રહે વાને પરિણામે આ પ્રકલ્પ
એક ‘સફળ પાઇલટ પ્રોજેકટ’ તરીકે હવે વર્ષ ૨૨-૨૩માં
આગળ વધશે.
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વાર્ષિક વ્યાખ્યાન
ટ્રસ્ટનું આ એક મહત્વનું વ્યાખ્યાન છે . જેમાં
પ્રસિધ્ધ વિદ્વાનને નિમંત્રણ આપવામાં આવે છે . આ
વ્યાખ્યાન અંતર્ગત હિન્દીના પ્રસિધ્ધ કવિ અશોક
વાજપાઇ અને લુપ્ત થતી ભાષાઓ અંગે સંશોધનો
રજૂ કરનાર જાણીતા વિદ્વાન ગણેશ દે વીને
આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનની
એક પુસ્તિકા પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે .
વર્ષ ૨૦૨૨ના વ્યાખ્યાન માટે જાણીતા ગુજરાતી
સાહિત્યકાર
સિતાંશુ
યશશ્ચંદ્રને
આમંત્રણ
આપવામાં આવ્યું છે .

Niranjan Bhagat Memorial Lecture, 2022
by

Sitanshu Yashaschandra
વિષય:

અક્ષમિતોનું સાહિત્ય

Literature of the Disabled
on
18th May, 5.30 pm
at
Auditorium
GICT building, Gate no.6

સિ તાં શુ ય શ શ્ચં દ્ર

એવોર્ડ

Ahmedabad University

નિરં જન ભગતના નામે એક અનિયતકાલીન એવોર્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે . ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યમાં
ચીલાચાતરુ યોગદાન આપનારી પ્રતિભાને આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે . આજ સુધી બે વ્યક્તિને આ એવોર્ડ
આપવામાં આવ્યો છે . અનુવાદક તરીકે મહત્વનું કાર્ય તથા ગાંધી સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સંશોધન કાર્ય માટે ત્રિદીપ
સુહ્રદને તથા ગુજરાતી કવિતામાં આગવું પ્રદાન કરનારા કવિ હરીશ મીનશ્રુને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યાં
છે .
સાહિત્યચર્યા: ત્રૈમાસિક વ્યાખ્યાનશ્રેણી

સ્કોલરશિપ - ૨૦૨૨

Congrats!
Dr.Arvind
Bhandari
'ગુજરાતી ક્રિયાપદો પર સંશોધન'

ડૉ.અરવિન્દ
ભાંડારી

...for getting
First Scholarship!

આ પ્રકલ્પનો આરં ભ વર્ષ ૨૦૨૨થી કરવામાં આવ્યો છે . ગુજરાતી
ભાષા અને સાહિત્યમાં સંશોધાત્મક અભ્યાસને વેગ મળે તે માટે
આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે . આ સંદર્ભે હાલ દર વર્ષે કોઈ
એક સંશોધકને એક લાખનું માનદેય આપવાનું નક્કી કરવામાં
આવ્યું છે . આ માટે આ વિષયના વિદ્વાનોની એક પસંદગી સમિતિનું
ગઠન પણ કરવામાં આવ્યું છે .

વર્ષ ૨૦૨૨થી દર ત્રણ મહિને એક એમ વર્ષે ચાર
વ્યાખ્યાનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે . સંસ્કૃ તિ,
સાહિત્ય અને માનવજીવન વિષયક આ વ્યાખ્યાન
શ્રેણીમાં ગુજરાતી, ભારતીય, આંતરરાષ્ટ્રિય તથા
માનવતાલક્ષી સાહિત્ય સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે. પ્રથમ
વ્યાખ્યાન જાણીતા વિદ્વાન રમણ સોની આપશે:
ગુજરાતી સાહિત્ય: 'અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો
ઉદયકાળ: વિરલ વિદ્યાનિષ્ઠા અને ભાષાનિષ્ઠા'

વક્તવ્ય: રમણ સોની
on 28th May, 5.30 pm
at ATMA Auditorium,
Ahmedabad Textile Mills Association
Millowner's Building
Ashram Road, Ahmedabad.

Scholarship Sponsored by

'Sahityacharya' is Sponsored by
Dushyant Shah Charitable Trust

Dr.Nitin Sumant Shah

and Nayana Shah

- Heart Foundation & Research Institute
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ફિલ્મકલબ અને બાળ ફિલ્મો
In memory of Niranjan Bhagat NBMT has started “A
Different Evening - International Film Club.”
Since 8th November 2019 every fortnight we screen
internationally

acclaimed

feature

films

spread

over

different languages, region and stories at Ahmedabad
University Auditorium. All the films are with English
Subtitles. As on March 2022 we have screened 32 films.
Additionally, NBMT has started “Children Movie Club."
The Purpose of this club is to show some of the best critically acclaimed and Oscar award winning
movies, documentaries to school children so that they develop sensitivity towards world around them
and imbibe life values. For the better understanding of students an expert team of teachers from
different schools of Ahmedabad have worked on them and prepared Gujarati subtitles of these films
and documentaries.
7 films are ready to screen. We will screen them at 15 schools. We will start screening from June 2022.

Collaborations

પ્રકાશન

નિરં જન ભગતનું અગ્રંથસ્થ
સાહિત્ય
તથા
એમના
સાહિત્યના
પરિપ્રેક્ષમાં
વિશિષ્ટ ચયનો પ્રકાશિત
કરાવાનું
આ
પ્રકલ્પમાં
પ્રયોજન છે .

વિવિધ કાર્યશાળાઓ
Ashima Literary Hub
શ નિ સ ભા - બા ળ સા હિ ત્ ય
every 1st & 3rd
Saturday - 10 am to 1

શ નિ સ ભા - કા વ્ ય શા ળા
every Saturday from
5.30pm to 6.30pm

અ મ દા વા દ વા ર્તા વ ર્તુ ળ
(short story workshop)
once a month - 11 am to 6pm

With Ekatra Foundation
આ સહયોગના પ્રથમ સોપાન સ્વરૂપે નિરં જન ભગતનું અમૂલ્ય ગદ્ય
પ્રકાશન, ‘સ્વાધ્યાયલોક’ (૮ ભાગમાં) આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત છે .
હવે પછી ‘બૃહત છં દોલય’, ‘ચિત્રાંગદા’ (સંવર્ધિત આવૃત્તિ),
વર્ષોથી અપ્રાપ્ય ‘યંત્રવિજ્ઞાન અને મંત્રકવિતા’, ‘સાહિત્યચર્યા’ તેમ
જ નિરં જન ભગત સંપાદિત અન્ય સાહિત્ય ઇત્યાદિ એકત્રના
માધ્યમ દ્વારા પ્રસ્તુત થશે.
With Gujarati Sahitya Parishad
નિરં જન ભગતની અંગત લાયબ્રેરીના લગભગ સાત થી આઠ હજાર
પુસ્તકો ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં રાખવામાં આવ્યા છે .

અશીમા હાઉસની ટ્રસ્ટની ઑફિસનો વિવિધ સાહિત્યક પ્રવૃત્તિઓને વેગ મળે તે
માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આજના સમયના સક્રિય અક્ષરકર્મીઓને
નિ:શુલ્ક કાર્યશાળાઓ યોજવા માટે સગવડ કરી આપવામાં આવે છે . આ સંદર્ભે
હાલ ત્રણ પ્રકારની સાહિત્યક પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે . જેમાં દર
શનિવારે સાંજે ૬થી ૭.૩૦ ‘શનિસભા’ ચાલે છે , જેમાં આશરે ૧૫ જેટલા નવોદિત
કવિઓ આ કાવ્યશાળામાં ભાગ લે છે . દર મહિને એકવાર આખો દિવસ
‘અમદાવાદ વાર્તાવર્તુળ’ અંતર્ગત આશરે ૧૨ વાર્તાકરો વાર્તા અંગેની કાર્યશાળા
ચલાવે છે . આ ઉપરાંત દર પહે લા અને ત્રીજા શનિવારે સવારે ૧૦થી ૧ સુધી
બાળસાહિત્યકારોની ‘બાળસાહિત્યસર્જ ન કાર્યશાળા’ મળે છે જેમાં આશરે ૧૦
જેટલાં બાળસાહિત્યના સાહિત્યકારો ભાગ લે છે .
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સ્મરણયાત્રા : Remembering Niranjan Bhagat
Niranjan Bhagat strode like a colossus on the Gujarati literature scene in the 2nd half of the 20th
century and the first two decades of the 21st century. His deep studies of several Gujarati poets
and his critical essays on them collected in eight volumes of ‘swadhyaylok’ are an invaluable
treasure of Gujarati literature. This included Dayaram, Akho, Mirabai, Balvantrai Thakore, Kant
and others. His own poems were a departure in Gujarati poetic tradition as he captured the urban
scene with its street life and characters. His contribution to Gujarati poetry exhibited a unique
pattern. After a productive period of about two decades, during which 5 collections of poems were
published, a period of silence followed for four decades. The harvest that followed the silence is
bound to colloquialise and spiritualise Gujarati poetry.
Tagore had made a deep impression on him and to reach him directly he taught himself Bengali.
He translated Chitrangada, Tagore’s verse play. His study of world literature spanned a vast
canvas ranging from the ancient Greek to the modern poets. He pioneered global literary studies in
Gujarat.
Generations of students were initiated by him in English and Gujarati literature. He left a deep
impression on them and an indelible impact. Besides literature, he displayed deep appreciation
and sensitivity to other forms of art like plays, films, paintings etc. Many friends from different
walks of life and diverse backgrounds became his great admirers. He was like a magnet for all
those who came in his contact. His perennial curiosity till the last day not only got expressed in his
vast knowledge on diverse subjects but was a great inspiration for all those who engaged with him.
His social and political philosophy was rooted in liberal tradition with freedom of expression at
the centre. The ideals of truth and universal humanism propounded by Tagore, were also the
guiding principles for Niranjan Bhagat.
With his tall and slim figure, a stern but curious countenance and a firm and sonorous voice, his
was a charismatic personality which attracted students, litterateurs, scholars and eminent persons
from varied walks of life. They adored him!
He was the recipient of many awards and accolades in his life. He neither sought or coveted them.
Above all, he was a modern liberal citizen of India with deep sensitivity, great erudition and a
fearless non-dogmatic thinker.
-from Trustees

We welcome your contributions to the
column 'Remembering Niranjan Bhagat'
by sharing stories, anecdotes,
impressions, pictures, audio/video
recording etc.
send them to: secretary@nbmt.in

'કવિ અમારે આંગણે' કાર્યક્રમમાં (વર્ષ ૨૦૧૩) નિરં જન ભગત
Video Contributed by Hina & Nitin Shukla
https://youtu.be/1_WCoLxhrKI
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ABOUT US
Trustees
Prafull Anubhai
Pavan Bakeri
Taralaben Bhagat
Chintan Parikh
Shailesh Parekh
To perpetuate Niranjan Bhagat’s memory and
promote the ideals he lived for this Trust was
formed on 14.5.2018 by his friends and family.
Core Working Group
Rajendra Patel, Sandip Bhagat, Amar Bhatt,
Paulomi Lalbhai, Dr. Preeti Mehta, Roopal Mehta,
Amit Parikh, Dilip Shah, Rashmi Shodhan and
Nitin Shukla
Secretary
Vijay Shah
secretary@nbmt.in

The
Trust
is
registered
u/s
12AA
no.
ITBA/Exm/S/12AA/2019-20/1016412890(1)
dated
19.06.2019. It has received Income Tax exemption
u/s
80
G.
no.
ITBA/Exm/S/804/201920/1016517239(1) dated 26.06.2019.
By way of corpus, the Trust has already received
about Rs. 1.42 crores up to March 2022. The target
for December 2022 is to reach a corpus of Rs. 3
crores.
We solicit donations from friends and wellwishers to the Trust to reach the above target to
carry on the activities in a sustainable manner.
Cheque may be drawn in favour of Niranjan
Bhagat Memorial Trust and sent to the below
address. Alternatively, you may affect a Bank
transfer to the following account:
Name of the Bank: Kotak Mahindra Bank, Sanstar
House, Paldi, Ahmedabad-380007
Account No.: 1013737495
Name of the account holder : Niranjan Bhagat
Memorial Trust
IFSC No.: KKBK0002564

Join us!

CONTACT
Niranjan Bhagat Memorial Trust
1st Floor, Ashima House, Near M. J. Library, Ahmedabad - 380006
email: secretary@nbmt.in * call: 99099 88288 * web: http://nbmt.in/
e-newsletter archives
Subscribe / Unsubscribe: secretary@nbmt.in

Designed by Roopal Mehta

Niranjan Bhagat
જીવન ઝરમર : A Chronology of 92 Years

1926 - 1938

1926, 18
May
1929
1932-36
1933
1936
1936-38
1938-44

1938 - 1950

1944-46
1946-48
1948-50

1950-53

1950 - 1958

1951-52
1953-56
1956-58
1956-58

1958-75

1958 - 1971

1960
1963-67
1971

1975-86

1971 - 1986

1976
1977
1978-79
1978-82
1986 May 18

1986 - 2018

1997-98
2000
2001
2003
2007
2018, 1
February

Born in Ahmedabad to Menaben and Narhari
Bhagat
Birth of younger brother, Arun
Municipal Shala No. 1, Kalupur Ward,
Ahmedabad
Birth of youngest brother, Ajit
Father, Narhari Bhagat, leaves home
1936-38 Proprietary School, Ahmedabad
Damubhai Shukla Madhyamik Shala,
Ahmedabad (Navchetan High School) Matriculation
L. D. Arts College, Ahmedabad
Elphinstone College, Mumbai – B. A. with
English Literature
L. D. Arts College – M. A. with English
Literature

Lecturer in English, L. D. Arts College,
Ahmedabad
Editor of ‘Ekanki’ – a triannual periodical
Joined Arts Section of Sir L. A. Shah Law
College, Ahmedabad
Joined B. D. Arts College for Women,
Ahmedabad
Wrote ‘Sahityasadhana’, a weekly column in a
daily paper, ‘Sandesh’

Joined Arts College of Gujarat Law Society,
Ahmedabad
Editor of ‘Parab’, (monthly periodical of
Gujarati Sahitya Parishad) along with others
Member of the Advisory Committee for
Gujarati, Sahitya Akademi, New Delhi.
Demise of the youngest brother, Ajit in USA

Professor of English, St. Xavier’s College,
Ahmedabad
President of Sahitya section of Gujarati
Sahitya Parishad, Ahmedabad
Editor of ‘Granth’
Editor of ‘Sahitya’, a quarterly periodical
Member, General Council, Sahitya Akademi,
New Delhi
Retired

President, Gujarati Sahitya Parishad
Demise of the mother, Menaben in Ahmedabad
Demise of younger brother, Arun in USA
Bypass Surgery
Major Abdominal Surgery
Death in Ahmedabad
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