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Welcome
Dear Friends,
As you read this, we come to the end of a productive quarter at Niranjan Bhagat Memorial Trust.
Between May 18, when the first newsletter was issued, and now, we have launched new initiatives and
kickstarted earlier ones. I would like to share with you here, a brief glimpse of these.
Our ambitious project of માધ્યમ ગુજરાતી, ઉત્તમ અંગ્રેજી, which was stalled due to the pandemic, has been
restarted under the able stewardship of Prafull Anubhai and Rajendra Patel. 1100 students of 17
different schools are now being coached for better proficiency in English language.
We have launched quarterly lecture series. Lectures on Gujarati literature and Indian Literature were
delivered on May 28 and September 24, respectively, by two eminent critics of Gujarati viz. Raman
Soni and Shirish Panchal.
Under the initiative of Roopal Mehta, NBMT joined hands with
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai,
(formerly known as Prince of Wales Museum) and enabled
their Museum on Wheels visit 9 schools of Ahmedabad. The
school children visiting the van enjoyed the ‘Journey from
Sound to Music’, which was an interactive display curated
specially for school children. Details of all these are given
elsewhere in this newsletter.
With your support we hope to launch new activities in the
coming years. Falling interest rates and increasing
requirements for new activities as well as sustaining the
existing activities compel us to ensure availability of more
resources. We earnestly solicit your support by donating
generously. Details of our bank accounts appear at the end of
this newsletter.
With best wishes for Navratri festival and the upcoming
festival of Diwali, we, at NBMT, look forward to your active
participation (by offering comments/suggestions and offering
contributions to this newsletter) in celebration of legacy of
Niranjan Bhagat.
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EVENTS
3rd quarterly lecture
on 24 December 2022

Warm regards to you all,

Shailesh Parekh
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નિરં જનભગત મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના વિવિધ પ્રકલ્પોની ગતિવિધી:
આર્કાઇવ અને વેબસાઇટ
કોઈ પણ સાહિત્યકાર વિશે સચવાયેલી માહિતી, એ
ખૂબ અગત્યની પ્રવૃત્તિ છે - આજના રિસર્ચ કરનાર
સંશોધક માટે, સ્કૉલર માટે, સાહિત્યરસિક માટે,
ભગતસાહેબના ચાહક માટે, વિદ્યાર્થી માટે તેમજ
ભવિષ્યની પેઢી માટે સમગ્ર માહિતી આંગળીના વેઢે મળી
રહે, તેવું આયોજન કરવાની આશા છે .
નિરં જન ભગત આર્કાઈવ્ઝ સંગ્રહમાં અમે ભગતસાહેબનું
સર્જ ન એકઠું કરી રહ્યા છીએ. જેમાં સમાવેશ છે ,
ગુજરાતી
તથા
અંગ્રેજી
ભાષામાં
લખાયેલી
ભગતસાહેબની હસ્તપ્રતો- હસ્તલિખિત કાવ્યો, લખાણ,
લેખો, વક્તવ્યો, અનુવાદ, નોંધ, સ્ટડી-નોટ્સ, યાદી,
વગેરે. તે ઉપરાંત નીચેનાનો સંગ્રહ પણ થઈ રહ્યો છે :
પોતાના કાવ્યોમાં તેમણે કરેલી શબ્દોની સુધારણા,
પ્રકાશન માટે કરેલું પ્રૂફ, પ્રૂફનું રિવ્યુ, મિત્રો તથા
પ્રકાશકને લખેલાં પત્રો કે નોંધો, પ્રકાશિત થયેલાં પુસ્તકો,
પુસ્તિકાઓ, પુસ્તકમાં ઝીણા અક્ષરે કરેલી નોંધો,
મેગેઝિનો, બ્રોશર, ફોટોગ્રાફ્સ, ઓડિયો કેસેટ્સ, CD,
વિડીયો, ન્યુઝપેપરમાં અથવા બીજે, તેમના વિશે અથવા
અન્ય દ્વારા પ્રગટ થયેલી તેમની માહિતી કે લેખ, આ
બધું હાલમાં કેટેગરી પ્રમાણે નોંધાઈ રહ્યું છે અને તેનું
ડિજીટાઈઝે શન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે .

' મી રાં ' ( S t u d y N o t e s )

માધ્યમ ગુજરાતી ઉત્તમ અંગ્રેજી
શિક્ષણ માટે ભાષાના માધ્યમ સંદર્ભે નિરં જન ભગતનો
એક વિચાર સર્વસ્કૃ ત થયો હતો. તે છે ‘માધ્યમ ગુજરાતી
ઉત્તમ અંગ્રેજી’. એમનું માનવું હતું કે ગુજરાતીને સાચવવા
માટે પણ શાળાઓમાં ઉત્તમ અંગ્રેજી ભણાવવું જોઇએ.
આ વિચારને નક્કર સ્વરૂપ આપીને અમલમાં મૂકવા માટે
નિષ્ણાતોની એક ટીમે ખૂબ લગન અને મહે નતથી આ
પ્રકલ્પ તૈયાર કર્યો છે .
કોવિડ મહામારીને પરિણામે સ્થગિત થયેલો અને અંશત:
પ્રયોજાયેલો આ પ્રકલ્પ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩માં ધોરણ છમાં
શરુ થઈ ગયો છે . કુ લ ૧૭ શાળામાંથી આશરે ૧૧૦૦
જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકલ્પનો ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ
લઈ રહ્યાં છે . આ પ્રકલ્પમાં શહે ર, નગર, ગ્રામ અને
આદિવાસી વિસ્તારની શાળા આવરી લીધી છે .આ ઉપરાંત
નાના અનૌપચારિક શૈક્ષણિક
વર્તુળ(ક્લસ્ટર) પણ
સામેલ કરવામાં આવ્યાં છે . આ વર્ષ માટે જે તે શાળાના
શિક્ષકોની પર્યાપ્ત શૈક્ષણિક તાલીમ પણ સંપન્ન થઈ ગઈ
છે .
આ પ્રકલ્પ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં ધોરણ ૭માં પ્રયોજાશે જેનું
શૈક્ષણિક સાહિત્ય મહદઅંશે તૈયાર થઈ ગયું છે . જ્યારે
૨૦૨૪-૨૫માં ધોરણ ૮માં પ્રયોજવામાં આવશે. આ
પ્રકલ્પનું આયોજન એવી રીતે કરવામાં આવશે જેથી
ધોરણ છના વિદ્યાર્થીઓ ક્રમશ: ધોરણ આઠ સુધી
સતત ત્રણ વર્ષ સુધી અંગ્રેજીના આ વિશિષ્ટ
અભ્યાસક્રમનો લાભ લઈ શકે . દરવર્ષે આ પ્રકલ્પનું
મૂલ્યાંકન ઉત્તમ થાય તે માટે પ્રકલ્પના આરં ભે
વિદ્યાર્થીઓનો આરં ભિક ટેસ્ટ (Pre Test) અને પ્રકલ્પ
ના અંતે અંતિમ ટેસ્ટ (Post Test) લેવામાં
આવશે.ચાલુ વર્ષ માટે અત્યારે ‘પ્રિ ટેસ્ટ’ લેવામાં આવી
રહી છે .
ખૂબ આનંદની વાત છે કે આ પ્રકલ્પ માટે ટ્રસ્ટને, મે.
યુનિકે મ લેબના ડૉ. પ્રકાશ મોદીએ સંપૂર્ણ અનુદાન પૂરું
પાડયું છે તથા ‘અમદાવાદ યુનિવર્સિટી’નો સહયોગ પણ
પ્રાપ્ત થયો છે .
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વાર્ષિક વ્યાખ્યાન
On May 18, 2022, 96th birthday of Niranjan Bhagat, eminent poet of
Gujarati, Sitanshu Yashashchandra delivered 3rd Memorial Lecture:
અક્ષમિતોનું સાહિત્ય: Literature of the Disabled.
Delving in an uncharted territory, thoroughly researched and sprinkled
with original insight acquired through personal experience it was a
pathbreaking presentation stimulating the intellect and moving the heart
and calling for serious attention to this virgin field. It will go down in the
annals of Gujarati literature as a seminal and pioneering work in this
sphere in times to come.
"વિકલાંગતા, વિકલાંગ અને એમનું સાહિત્ય, એ તો ઘણી વ્યાપક
અને બહુ કેં દ્રી ઘટના છે . એટલે ઠીક લાંબું એવું આ વ્યાખ્યાન પણ
એ સર્વનો સમાવેશ કરી શકે નહીં. આ વક્તવ્ય આ વિષયની એક
વ્યાખ્યાનશ્રેણી કે લેખમાળાના આરં ભ જેવું ગણી શકાય.
'ઉડૂ પેનાસ્મિ સાગરમ્' જેવું. વેદના, વિષાદ, સંઘર્ષ, સહકાર, આશા,
પ્રાપ્તિ અને માનવીય ગરિમાના અનંત જેવા જણાતા મહાસાગરમાં
આ નાવડું થોડેક જ સુધી જઈ શક્યું છે , એની મને જાણ છે ..."
-સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર
For complete Text, and Video, please visit:
http://www.nbmt.in/remembering-niranjan-bhagat-96th-birthday/

વાર્ષિક એવોર્ડ
વાર્ષિક એવોર્ડ અંગે પરામર્શન સમિતિ તરફથી પ્રારં ભિક સૂચનો આવી ગયા છે અને તેમનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે .
સમિતિની મીટીંગ બોલાવીને ચર્ચા-વિચારણા બાદ ફે બ્રુઆરી સુધીમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે.

સ્કોલરશિપ
As advised in the earlier newsletter, NBMT has embarked upon a new programme of
awarding an annual scholarship of Rs 1 Lac with the support received from Dr. Nitin
Sumant Shah.

Accordingly, the first scholarship is awarded to Dr. Arvind Bhandari, a
retired Professor of Linguistics at Gujarat University. Dr. Bhandari has
undertaken research on ક્રિયાપદ and has already submitted the first five
chapters of his paper.
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સાહિત્યચર્યા: ત્રૈમાસિક વ્યાખ્યાનશ્રેણી
As stated in the last Newsletter, from this year, NBMT, with the help of Dushyant
Shah Charitable Trust and Nayana Shah, has embarked upon a programme of four
quarterly lectures on Gujarati literature, Indian literature, international
literature and Humanities.
The First of these lectures on Gujarati literature was delivered on May 28, 2022,
by Raman Soni, a leading critic of Gujarati.
The subject of the lecture was: અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉદયકાળ: વિરલ વિદ્યાનિષ્ઠા અને
ભાષાનિષ્ઠા.
Surveying the present Gujarati literary scenario and expressing concern and regrets
over the status of approach and attitude of the people of Gujarat towards Gujarati
language, Soni delivered an enlightening lecture on four early Gujarati authors:
Durgashankar Mehta, Dalpatram, Narmad and Ichchharam Desai. He highlighted
their significant but little-known achievements and contributions succinctly.
"ભગતસાહે બનું સૌથી યાદગાર સ્મરણ એ રહે વાનું કે એ એક ઊર્જાશીલ અને સ્વાધ્યાયશીલ વક્તા
હતા. સાહિત્ય વિશે કે વિદ્યા વિશે, અરે ચર્ચાના કોઈ પણ મુદ્દા વિશે કલાકો સુધી અ-થાક અને
ઉત્તમ વક્તવ્ય એ કરી શકતા. વળી, એમને કં ઈ હં મેશાં પાંચસો-હજાર શ્રોતાઓની જરૂર પડતી નહીં
- બે-પાંચ શ્રોતાઓ સામે પણ એ એવી જ ઊર્જાથી ને પ્રભાવક અવાજે વક્તવ્ય કરી શકતા. એટલે
કે મિત્રમંડળી અને સભાસમુદાય એમને માટે એક જ બાબત હતી. કવિ તરીકે પણ એમની એવી જ
ઊર્જા તમે એમની કવિતા વાંચતા હો ત્યારે, એ છાપેલા શબ્દોમાં પણ, તમે એમના છદોલયનો એવો
જ પ્રભાવક ઘોષ સાંભળી શકો.
આવા પ્રભાવશાળી કવિ, વિવેચક, વિચારક અને અધ્યાપકની સ્મૃતિમાં રચાયેલી આ સંસ્થામાં મારો
આ સ્વાધ્યાય રજૂ કરતાં મને આનંદ થાય છે ..." -રમણ સોની
For complete Text, and Video, please visit:
http://www.nbmt.in/1st-quarterly-lecture-28-5-22/

Second quarterly lecture of this series was
delivered by another eminent critic,
Shirish Panchal on September 24. The title
of his lecture was:
ભારતીય નવલકથાના પ્રશ્નો (કેટલીક નોંધપાત્ર ભારતીય
નવલકથાઓના સંદર્ભે).
Delving at depth on the famous novels of Bengali, Udiya, Malayali, Kannad, Marathi,
Hindi he surveyed Gujarati novels such as Karan Ghelo, Saraswatichandra, as well as
those by K. M. Munshi, Darshak, Pannalal Patel and others. His commentary on the
content and the circumstances of the novels was scholarly. Complete text of the
lecture will be uploaded on our website, http://nbmt.in/ in due course.
All the lectures delivered under the auspices of NBMT will be uploaded
on the Ekatra Foundation website also.
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ફિલ્મકલબ અને બાળ ફિલ્મો
Another project that was stalled during the pandemic was our Film Club. The
same was restarted and regular screening of internationally acclaimed films has
commenced. We are trying to expand the viewership by approaching various
educational institutions, so that the students can participate in this endeavour.
Critically acclaimed films and documentaries with Gujarati subtitles are now
being screened in various schools. The scope of this activity will also be
expanded by involving more schools as well as providing more films with
Gujarati subtitles.

પ્રકાશન

‘નિરં જન ભગતના અનુવાદો’
નિરં જન ભગતે કરેલા સમગ્ર અનુવાદો (ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં; ગદ્ય અને પદ્ય)નો
સંગ્રહ ૨૦૨૨ના અંત સુધીમાં પ્રગટ થશે. આજ સુધી અગ્રંથસ્થ રહે લી તેમ જ વ્યાપક
સાહિત્યના પરિઘની બહાર રહી ગયેલી કે ટલીક કૃ તિઓ આ પુસ્તકમાં સમાવી લેવામાં
આવી છે .
Collaborations
With Ekatra Foundation
Ekatra Foundation have uploaded the following books by Niranjan Bhagat on their website:
https//:www.ekatrafoundation.org/books/ebook
સ્વાધ્યાયલોક ભાગ 1 થી 8, સાહિત્યચર્યા , યંત્રવિજ્ઞાન અને મંત્રકવિતા, બૃહદ છં દોલય, શ્રેષ્ઠ બળવંતરાય, નરસિંહથી ન્હાનાલાલ
In due course other books will be uploaded along with the audio clips of the lectures
delivered by Niranjan Bhagat.

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
6pm to 7.30pm

અ મ દા વા દ વા ર્તા વ ર્તુ ળ
(short story workshop)
once a month - 11 am to 6pm
Meditation-Heartfulness
every Wednesday, Sunday

અશીમા હાઉસની ટ્રસ્ટની ઑફિસમાં વિવિધ સાહિત્યક પ્રવૃત્તિઓને વેગ મળે તે
માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આજના સમયના સક્રિય અક્ષરકર્મીઓ ને
નિ:શુલ્ક કાર્યાશાળાઓ યોજવા માટે સગવડ કરી આપવામાં આવે છે . આ સંદર્ભે
હાલ ત્રણ પ્રકારની સાહિત્યક પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે . જેમાં દર
શનિવારે સાંજે ૬ થી ૭.૩૦ ‘શનિસભા’ ચાલે છે , જેમાં આશરે ૧૫ જેટલા યુવા
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 ૧૦ થી ૧ સુધી
બાળસાહિત્યકારોની ‘બાળસાહિત્યસર્જ ન કાર્યશાળા’ મળે છે જેમાં આશરે ૧૦
જેટલા બાળસાહિત્યના સાહિત્યકારો ભાગ લે છે . “MeditationHeartfulness” અંતર્ગત તેના મેમ્બર્સ ધ્યાન માટે દર બુધવાર, શનિવાર
અને રવિવારે મળે છે જેમાં આશરે ૧૫ જેટલા સભ્યો ભાગ લે છે .
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Museum on Wheels project, on 16-07-22
Niranjan Bhagat is well-known for his love of
language, literature, culture, history, education, and
he always believed that museum visits are a must for
children, as part of their education. So when CSMVS
introduced their ‘Museum on Wheels’ programme for
schools in Gujarat, it was important to connect NBMT
with this project.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
(CSMVS) of Mumbai, (previously known as Prince of
Wales Museum, at Kala Ghoda) completed 100 years
and as part of the programme, they had introduced
Museum on Wheels (MoW) in 2015, where the museum
(in a bus) would reach the schools, with a theme-based
exhibition. The children would visit the bus, parked in
their own school and learn about the theme, explore
the objects and learn about the exhibition. Currently
the project is sponsored by Citibank, schools need to
provide a parking space for the museum-bus.
On 16th July 2022, the museum bus arrived in
Ahmedabad exactly at 7.30 a.m. The different locations
of the city, and the detailed time schedule for each
school, was charted out for MoW bus. The brochures
in English and Gujarati were distributed freely to
students and teachers. NBMT trustees were present at
almost all schools.
The theme of exhibition was ‘Journey from Sound to
Music.’ The exhibition was curated by the CSMVS
Museum, with help of NCPA, Mumbai and Indian
Music Experience Museum, Bangalore. They had
audio-visual tools to make students understand
better.
નિરં જન ભગતનો આગ્રહ હતો કે બાળકોને સંસ્કૃ તિ, ભાષા, ઇતિહાસ, અને
મ્યુઝિયમનું શિક્ષણ નાનપણથી જ મળે. તે આગ્રહ અને પ્રેરણાને કારણે નિરં જન
ભગત મેમોરિયલ ટ્રસ્ટે, મુંબઈ-સ્થિત CSMVS ના ‘ફરતું મ્યુઝિયમ – મ્યુઝિયમ
ઑન વ્હિલ્સ’ પ્રકલ્પને આપણા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો
હતો.શાળાના બાળકો માટે, ‘મ્યુઝિયમ ઑન વ્હિલ્સ’ની બસ મુંબઈથી ભારતના
શહે રોમાં ફરતી રહે છે . ખાસ ઢબે તૈયાર કરવામાં આવેલી આ કસ્ટમાઇઝ્ ડ એરકન્ડિશન્ડ બસમાં, વિવિધ નમૂનાઓ, ડેમોસ્ટ્રેશન કિટ્ સ, કલાકૃ તિઓ, ઑડિયોવિઝ્ યુઅલના ઉપયોગથી વિવિધ ‘થીમ’ પ્રમાણે પ્રદર્શનો તેમજ વિશેષ પ્રવૃત્તિઓ પણ
હોય છે . સમયાંતરે ‘થીમ’ બદલાતી રહે છે . પ્રદર્શનો અને પ્રવૃત્તિઓ માટે શાળાએ કે
બાળકોએ કોઈ જ ચાર્જ ભરવાનો હોતો નથી.આ કાર્યક્રમ સિટીબેન્ક દ્વારા સમર્થિત છે .
Students from following schools visited:
શારદામંદિર વિનયમંદિર, પાલડી; નેશનલ ઈન્ડિયન એસોસીએશન (NIA), રાયખડ;
રાહે ખેર પ્રાથમિક શાળા, રાયખડ; ગવર્મેન્ટ ગર્લ્સ હાઈસ્કુ લ, ખમાસા; મ્યુનીસીપલ
સ્કુ લ, દાણાપીઠ; ખમાસા ગેટ મહોલ્લાની બહે નો; જીસી ગર્લ્સ હાઈસ્કુ લ, ખાડિયા;
અપંગ માનવમંડળ, વસ્ત્રાપુર; સી એન વિદ્યાલય છાત્રાલય, આંબાવાડી.

' ગુ જ રા ત સ મા ચા ર ' , ૧ ૭ જુ લા ઈ ૨ ૦ ૨ ૨
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સ્મરણયાત્રા : Remembering Niranjan Bhagat
A poem composed by Prafull Anubhai
in memory of Niranjan Bhagat:
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ,
મનગમતી વાતો કરવા આવ્યો છું ,
સાહિત્ય જનજીવનની ચર્ચા કરવા આવ્યો છું ,
મારું તમારું મન ખોલવા આવ્યો છું ,
ક્યાં કં ઈ પદ પૈસા માટે આવ્યો છું ?
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ...

Classic Click!

સાફો કે બોદલેર,
ઈલીયટ કે રીલ્કે ,
ટાગોર કે ઉમાશંકર,
સૌનું રસપાન કરવા આવ્યો છું ,
સંસ્કૃ તિનો વારસો નિભાવવા આવ્યો છું .
ક્યાં કોઈ ખિતાબ લેવા આવ્યો છું ?
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ...
મગનભાઈ કે મોરારજી,
ઈન્દિરા કે મોદી,
રામદેવ કે યોગી,
સહુ ને પ્રશ્ન કરવા આવ્યો છું ,
ભેદભ્રમ ભાંગવા આવ્યો છું ,
ક્યાં કોઈ ઝં ડો લઈને આવ્યો છું ?
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ...
જરા વિચારો, જરા સમજો,
ફગાવો એ ભાવુકતાનું દોદળાપણું,
અને લાગણીવેડાનું ખોખલાપણું,
God does not play dice,
વિજ્ઞાન અને તર્ક ની દિવાદાંડીએ આવ્યો છું ,
ક્યાં કોઈ મંત્ર-જાપ કરવા આવ્યો છું ?
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ...
માનવસહજ નિર્બળતા સમજવા આવ્યો છું ,
વેશ્યા અને ભિખારીનો મનોભાવ જાણવા આવ્યો છું ,
જીવનની વિષમતા અને સંઘર્ષ વધાવવા આવ્યો છું ,
Hell is other man ને ઇન્કારવા આવ્યો છું ,
માનવપ્રેમનું ગીત ગાવા આવ્યો છું .
ક્યાં કોઈ ઉપદેશ આપવા આવ્યો છું ?
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ...
આગવી જગા અને નિશ્ચિત સ્થાન,
ન સંકોચ ન શિષ્ટાચાર,
પેટ છૂ ટી વાતો કરવા આવ્યો છું ,
સાથે બેસી જમવા આવ્યો છું ,
ક્યાં કોઈ ભાવિનો નકશો ચીતરવા આવ્યો છું ?
હું તો બસ મળવા આવ્યો છું ...
બસ મળવા આવ્યો છું ..
બસ મળવા આવ્યો છું ...

-Prafull Anubhai

Photo: Bhagat Saheb Interviewing
Umashankar Joshi at Aakashvani

Thank you for your
Contributions!

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
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ABOUT US
Trustees
Prafull Anubhai
Pavan Bakeri
Taralaben Bhagat
Roopal Mehta
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.
Apart from the Trustees stated above, the Core
Working Group of the Trust consists of:
Sandip Bhagat, Amar Bhatt, Paulomi Lalbhai,
Preeti Mehta, Amit Parikh, Rajendra Patel, 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 September 2022. The
target for December 2024 is to reach a corpus of
Rs. 3 crores.
We solicit donations from friends and well-wishers
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, H 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
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