વાતમુ ું વારશત્મ વુંભેરન

આમોજજત

ુ યાતી લરટયયી ઍકેડેભી ઓપ નોથથ અભેરયકા
ગજ

શુક્ર-ળનન-યનલ, ૧૭-૧૮-૧૯ વપ્ટે મ્ફય, ૨૦૧૦
ળેયાટન સ્લીટ્વ, ટૅમ્ા, ફ્રોરયડા

વંભેરનનો પ્રાથમભક કામયક્રભ
અનતનથનલળે : શ્રી લાથ અડારજા
આભુંનિત વારશત્મકાયો :

શ્રી નનયું જન બગત
શ્રી બોાબાઈ ટે ર

Gujarati Literary Academy of North America
c/o Ram Gadhavi
4 Ales Place, Wayne, NJ 07470

વશથ યજુ કયીએ છીએ

ગુજયાતી લરટયયી ઍકેડેભી ઓપ નોથથ અભેરયકાનુું
વાતમુું વારશત્મ વુંભેરન
શુક્ર-ળનન-યનલ, ૧૭-૧૮-૧૯ વપ્ટેમ્ફય, ૨૦૧૦
કામથક્રભની પ્રાથનભક રૂયે ખા
શુક્રલાય, ૧૭-વપ્ટે મ્ફય-૨૦૧૦
વાુંજે
૫:૦૦

યજિસ્ટ્રેળન, નભરન, બોજન

૮:૦૦

સ્ટ્લાગત
શ્રી આનંદયાલ લરિંગામતને શ્રી ચમુ નરાર લેરજી ભશેતા ારયતોમક ૨૦૧૦ અયણ મલમધ
શ્રી મલયાપ કારડમાને યભેળ ાયે ખ ારયતોમક ૨૦૧૦ અયણ મલમધ

૯:૦૦

વાંસ્ટ્કૃમતક કામયક્રભ

ળનનલાય, ૧૮-વપ્ટેમ્ફય-૨૦૧૦
વલાયે
૭:૩૦

યજિસ્ટ્રેળન, નાસ્તો

૯:૦૦

સ્ટ્લાગત : શ્રી યાભ ગઢલી

૯:૧૫

પ્રથભ ફેઠક
અમતમથમલળેન ંુ ઉદ્ ફોધન :


૧૨:૦૦

આભંમિત ભશેભાનોનાં ઉદ્ ફોધનો
બોજન

શ્રી લાય અડારજા

ળનનલાય, ૧૮-વપ્ટેમ્ફય-૨૦૧૦ (ચાલુ)
ફોયે
૦૧:૩૦

દ્વિતીમ ફેઠક : સ્ત્રી-વર્જકોની વભસ્ટ્માઓ
ુ યાતી ભરશરા-વારશત્મકાયો વાથે ગોષ્ઠઠ
અગ્રગણ્મ ગિ
ુ ા ઇનાભદાય
શ્રી લાય અડારજા, શ્રી સલુ િ વ્માવ, શ્રી લસધ

૦૩:૧૫

નલયાભ

૦૩:૪૫

ત ૃતીમ ફેઠક : કમલલય યલીંદ્રનાથ ટાગોયનો વારશત્મ લાયવો
શ્રી બોાબાઈ ટે ર, શ્રી મનયં િન બગત, શ્રી લાય અડારજા

વાુંજે
૦૫:૩૦

નલયાભ

૦૬:૩૦

બોજન

૦૮:૦૦

વાંસ્ટ્કૃમતક કામયક્રભ

યનલલાય, ૧૯-વપ્ટેમ્ફય-૨૦૦૮
વલાયે
૮:૦૦
૯:૦૦

નાસ્તો
ઍકેડેભીના વભ્મોની વબા
અશેલારો

ચચાથ : ઍકેડેભીની બનલષ્મની રદળા

૧૦:૦૦

ઠન : આભુંનિત વારશત્મકાયો અને ઉસ્સ્થત સ્થાનનક વર્જકોનુ ું ઠન
(ઠન કયલા ઈચ્છતા વર્જકો ભાટે વુંભેરનભાું યજજસ્રે ળન જરૂયી યશેળે.)

ફોયે
૦૧:૦૦

બોજન, મલવર્જન

વંભેરન યશેલાવ
ે ીએ ળેયાટન સ્લીટ્વ વાથે ખાવ દયે રૂભોની ગોઠલણ કયી છે . આળા છે કે વુંભેરન દયમ્માન આ અભાયી વાથે
ઍકેડભ
જ ત્માું યશી વારશત્મકાયો અને વારશત્મયનવક નભિો વાથે શલાભલાની તકનો રાબ રેળો. એ ભાટે નીચેની ભારશતી
આને ઉમોગી ફનળે.


Sheraton Suites Tampa Airport Westshore, 4400 West Cypress St., Tampa, FL 33607.
www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=102.



રૂભનો દય દયે ક યાત ભાટે $૭૯. આ દયે રૂભ રયઝલથ કયલા ળેયાટનનો વીધો વુંકથ ‘Gujarati Convention’ના
ઉલ્રેખ વાથે 1-813-873-8675 ય કયલો.

ભદદ ભાટે વંકય
યજજસ્રે ળન : શ્રી ભનુ ધોકાઈ

કામથક્રભ : શ્રી યાભ ગઢલી

ઍકેડેભીન ંુ બ્રૉગ
ઍકેડેભી, એના વભ્મો, એની કામથલાશક વનભનત અને એની પ્રવ ૃનિ નલળેની ભારશતી ભેલલા ભાટે જરૂય જુઓ
www.GLAofNA.com. ઍકેડેભીના મુખિ ‘દે ળનલદે ળના અંકો’ ણ ત્માું આ જોઈ ળકળો.
ઈ-ભેઇર લરસ્ટ્ટ
અભને ભે રાું ઈ-ભેઇર વયનાભાું જોતાું ઘણા વભ્મોનાું વયનાભાું ફદરામાું જણામ છે . શેરાું જણાવમાું શોમ
તો ણ પયી એકલાય જણાલળો? આ લખતે ઈ-ભેઇર ramgadhavi@glaofna.com ય કયલા નલનુંતી છે .
ઍકેડેભીની કામયલાશક વમભમત
યાભ ગઢલી – પ્રમુખ

૯૭૩-૬૨૮-૮૨૬૯

ramgadhavi@glaofna.com

ચુંદ્રકાન્ત ળાશ – ઉ-પ્રમુખ

૭૮૧-૯૪૨-૧૬૯૦

chandu420@gmail.com

ડૉ. જમેળ ળાશ – ભુંિી

૯૭૩-૮૧૨-૦૫૬૫

drjcshah@yahoo.com

ગૌયાુંગ ભશેતા – ખજાનચી

૯૭૩-૬૩૩-૯૩૪૮

mehtad38@yahoo.com

ડૉ. દળથના ઝારા

૨૦૫-૮૨૪-૩૩૪૯

djhala@path.uab.edu

ભનુ ધોકાઈ

૭૦૩-૯૧૪-૯૩૪૦

mulraj@cox.net

૭૧૮-૭૦૬-૧૭૧૫

rohitpandya@hotmail.com

૯૭૩-૯૩૪-૫૪૫૬

urminosaagar@yahoo.com

૭૩૨-૯૬૮-૦૮૬૭

jmody@yahoo.com

જવલુંત ભોદી

