આઠમુ ું સારિત્ય સુંમેિન

ગુજરાતી લિટરરી ઍકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરરકાનુું

શુક્ર-શનન-રનિ, ૫-૬-૭ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨
નિન્ડમ નિન્્ટન િોટેિ, પ્િેઇન્સબોરો, ન્યુ જસી

સંમેલનનો કાર્યક્રમ
મુખ્ય મિેમાન :

શ્રી કાજિ ઓઝા િૈદ્ય

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

સિર્થ રજુ કરીએ છીએ

ગુજરાતી લિટરરી ઍકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરરકાનુું
આઠમુું સારિત્ય સુંમેિન

શુક્ર-શનન-રનિ, ૫-૬-૭ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨
કાયથક્રમ
શુક્રિાર, ૫ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨
સાુંજે
૫:૦૦
૮:૦૦

૯:૦૦

રજિસ્ટ્રેશન, ભોજન
સ્ટ્વાગત : શ્રી રામ ગઢિી
શ્રી ચનુ નલાલ વેલજી મહેતા પારરતોનિક ૨૦૧૨ અપયણ નવનિ
શ્રી રમેશ પારે ખ પારરતોનિક ૨૦૧૨ અપયણ નવનિ
ુ રાતી ડાર્સ્ટ્પોરા સારહત્ર્ સંચર્શ્રેણી લોકાપયણ – ડૉ. બળવંત જાની
અમેરરકન-ગિ
નાટ્યસભા
ગૃહશાંનત (શ્રી ઉમાશંકર િોશી લલલખત નાટ્ક)
અલભનર્ઃ શ્રી કાિલ ઓઝા વૈદ્ય, શ્રી ચંદ્રકાન્ત શાહ
ુ રાસ
સરુ ે શ િોશી – વાગીશ્વરીનો અદભત
ુ શ્રી શોલભત દે સાઈ
પ્રસ્ટ્તનતઃ

શનનિાર, ૬ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨
સિારે
૭:૩૦
૯:૦૦
૯:૧૫
૯:૩૦

૧0:૩૦

રજિસ્ટ્રેશન, ના્તો
સ્ટ્વાગત : શ્રી રામ ગઢિી
શ્રી ભોળાભાઈ પટે િ, શ્રી સુરેશ દિાિને ્મરણાુંજલિ
શ્રી અશોક મેઘાણી, શ્રી પન્ના નાયક
ુ ર્ મહેમાનન ંુ ઉદબોિન
મખ્
સંચાલન: શ્રી શોલભત દે સાઈ
ુ રાતી અનભ
ુ વ
સારહત્ર્: એક નવગિ
પ્રશ્નોત્તરી
પ્રથમ બેઠક :
સંચાલન: શ્રી આર.પી. શાહ
સરુ ે શ િોશીની સારહત્ર્નવચારણા
કાવ્ર્મરમી સરુ ે શ િોશી
સરુ ે શ િોશીની નવલલકાઓ

શ્રી કાિલ ઓઝા વૈદ્ય

ુ ાર
શ્રી બાબ ુ સથ
ુ ૂદન કાપરડર્ા
શ્રી મધસ
શ્રી રોરહત પંડયા

શનનિાર, ૬ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨ (ચાલુ)
૧૨:૩૦

ભોજન

૦૨:૦૦

દ્વિતીર્ બેઠક : સર્જકને વહાલ ં ુ સારહત્ર્
સંચાલનઃ શ્રી પન્ના નાર્ક
મને ખ ૂબ ગમત ંુ પસ્ટ્ુ તક અને મને નપ્રર્ મારી પોતાની કૃનત
વક્તા: શ્રી કાિલ ઓઝા વૈદ્ય

૦૩:૩૦
૦૩:૪૫

નિરામ

વક્તાઓ: શ્રી શોલભત દે સાઈ, શ્રી અશરફ ડબાવાલા, શ્રી શકુ ર સરવૈર્ા
બેઠક :
શ્રી નટ્વર ગાંિી

’
૦૫:૩૦

નિરામ

સાુંજે
૦૬:૩૦

ભોજન

૦૮:૦૦

મનોરં િન કાર્યક્રમ
ુ મ સંગીત
સગ

સોલી કાપરડર્ા અને વદ
ંૃ

રનિિાર, ૭ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨
સિારે
૮:૦૦
૯:૦૦

૧૦:૦૦

ના્તો
ઍકેડેમીના સભ્ર્ોની સભા

પઠન : આમુંનિત સારિત્યકારો અને ઉપસ્્ર્ત ્ર્ાનનક સર્જકોનુ ું પઠન
સુંચાિનઃ શ્રી િીતમ િખિાણી

(પઠન કરિા ઈચ્છતા સર્જકો માટે સુંમેિનમાું રજજ્રે શન જરૂરી છે . એમણે પોતાનાું નામ
અને કૃનતની નકિ સુંચાિકને અગાઉર્ી પિોંચાડિા નિનુંનત. સર્જકની પસુંદગી અને એમને
મળતા સમય માટે સુંચાિકનો નનણથય આખરી રિેશે. ફોન સુંપકથ ઃ ૫૮૫-૩૬૨-૬૭૬૪)

બપોરે
૦૧:૦૦

ભોજન, નવસર્જન

સંમેલન મારહતી

સંમેલન સ્ટ્થળ

Wyndham Princeton Hotel and Conference Center
900 Scudders Mill Rd, Plainsboro, New Jersey 08536
Phone: 609-936-4200
સંમેલન રહેવાસ
ઍકેડેમીએ નિન્ડમ િોટેિ સાર્ે ખાસ દરે રૂમોની ગોઠિણ કરી છે . આશા છે કે સુંમેિન દરમ્યાન
આપ અમારી સાર્ે જ ત્યાું રિી સારિત્યકારો અને સારિત્યરનસક નમિો સાર્ે િળિામળિાની તકનો
િાભ િેશો. એ માટેની મારિતી પિેિાું રિાના કરે િ અને ઍકેડેમીના બ્િોગ પર ઉપિબ્ધ Hotel

Reservation Formમાુંર્ી મળી રિેશે.
સંમેલન નવશે મદદ માટ્ે સંપકય
શ્રી રામ ગઢિી
ફોનઃ ૯૭૩-૬૩૩-૭૪૭૩

email: ramgadhavi@glaofna.com

ે ીન ંુ બ્લૉગ
ઍકેડમ
ઍકેડેમી, એના સભ્યો, એની કાયથિાિક સનમનત અને એની િવ ૃનિ નિશેની મારિતી મેળિિા માટે
જરૂર જુઓ www.GLAofNA.com. ઍકેડેમીના મુખપિ ‘દે શનિદે શ’ના અંકો પણ ત્યાું આપ જોઈ
શકશો.

ઈ-મેઇલ લલસ્ટ્ટ્
અમને મળે િાું ઈ-મેઇિ સરનામાું જોતાું ઘણા સભ્યોનાું સરનામાું બદિાયાું જણાય છે . પિેિાું ન
જણાવયાું િોય અર્િા ફેરફારો િોય તે જણાિશો? આિી ઈ-મેઇિ ramgadhavi@glaofna.com
પર મોકિિા નિનુંનત છે .

ઍકેડેમીની કાર્યવાહક સનમનત
શ્રી ચુંદ્રકાુંત શાિ

શ્રી રામ ગઢિી – િમુખ

ડૉ. દશથના ઝાિા

ડૉ. જયેશ શાિ

શ્રી મનુ ધોકાઈ

શ્રી ગૌરાુંગ મિેતા
શ્રી

શ્રી જસિુંત મોદી

