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શકુ્ર-શનન-રનવ,   -  -          , ૨૦૧૪ 

ક્રાઉન પ્િાઝા નિન્સ્ટન, પ્િઇેન્સસબોરો, ન્સય ુજસી 
 

 

સમેંલનનો કાર્યક્રમ  
 

 

મખુ્ય મિમેાન :  
 

શ્રી મનસખુ સલ્િા 
 

             
                                     
                                      
                                      

 

 

 

Gujarati Literary Academy of North America 
c/o Ram Gadhavi 

4 Ales Place, Wayne, NJ 07470 
 



સિર્થ રજુ કરીએ છીએ 

ગજુરાતી લિટરરી ઍકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરરકાનુું 

નવમુું સારિત્ય સુંમેિન 

શકુ્ર-શનન-રનવ,   -  -             ૦   
 

કાયથક્રમ 
 

શકુ્રવાર,              ૦   
 

સાુંજે  
૫:૦૦  રજિસ્ટ્રેશન, ભોજન  
૮:૦૦  સ્ટ્વાગત : શ્રી રામ ગઢવી 
 

  શ્રી ચનુનલાલ વેલજી મહતેા પારરતોનિક ૨૦૧૪ અપયણ નવનિ 
  શ્રી રમેશ પારેખ પારરતોનિક ૨૦૧૪ અપયણ નવનિ 
  ટી.વી. એનશર્ા પારરતોનિક ૨૦૧૪ અપયણ નવનિ 
 
૯:૦૦   કાવ્ર્સગંીત 
   ઉત્તમ કાવ્ર્ો અને સગંીતનો સમન્વર્   
   કલાકારોોઃ શ્રી અમર ભટ્ટ, શ્રી કૃશાન ુમિમુદંાર, શ્રી ફોરમ શાહ, 
   શ્રી સ્ટ્વાનત ગગગયલાણી,  શ્રી દશયના ઝાલા, શ્રી િરે્શ શાહ 
   સગંતોઃ શ્રી દીપક ગુદંાણી (તબલા)ં, શ્રી હરીશ ટેઇલર (મૅંડોગલન, બૅંિો) 
  
    

શનનવાર,              ૦   

સવારે   
૭:૩૦   રજિસ્ટ્રેશન, ના્તો  
૯:૦૦   સ્ટ્વાગત : શ્રી રામ ગઢવી 

૯:૧૫  મખુ્ર્ મહમેાનનુ ંઉદ  બોિન 
   ‘દશયક’: મહામના સર્જક, પ્રાજ્ઞ ગ િંતક  શ્રી મનસખુ સલ્લા 
   પ્રશ્નોત્તરી 
૧0:૩૦  પ્રથમ બેઠક : સારહત્ર્ની દુનનર્ા 
  સ ંાલનોઃ શ્રી અશોક મેઘાણી 
                    :                  શ્રી િર્ વસાવડા 
   મારી કનવતા     શ્રી સૌમ્ર્ િોશી 
   સરૂ શબ્દનુ ંસરહર્ારંુ    શ્રી અમર ભટ્ટ 



શનનવાર,              ૦   (ચાલ)ુ  
 

૧૨:૩૦  ભોજન 
 

      
૦૨:૦૦  દ્વિતીર્ બેઠક :                                 -      
                        
   ‘દશયક’ના ંસ્ત્રી-પાત્રો    શ્રી કાિલ ઓઝા વૈદ્ય 
   ‘સોકે્રટીસ’મા ંદશયકનુ ંજીવનદશયન  શ્રી મનસખુ સલ્લા 
   ‘દશયક’ના લખાણોમાથંી  અંશો   શ્રી મહને્ર મેઘાણી  
 
૦૩:૪૫        બેઠક :                   
                        
                                                  
                                                 
                -                                          

               
                                   
      

૦૫:૩૦  નવરામ 
  

સાુંજે 
૦૬:૩૦  ભોજન 
 

 ૦૮:૦૦  આવ્ર્ા ંઆવ્ર્ા ંરે રંગવા ‘રંગારા’ 
   ગિુરાતી સારહત્ર્ના ચ ૂટેંલા ંઅંશોનુ ંઅગભવા ન 
   શ્રી સૌમ્ર્ િોશી, શ્રી જિજ્ઞા વ્ર્ાસ   
     
 

રનવવાર,              ૦   
 

સવારે   

૮:૦૦   ના્તો    
૯:૦૦   ઍકેડેમીના સભ્ર્ોની સભા 
                 
    

૯:૩૦   પઠન : આમુંનિત સારિત્યકારો અને ્ર્ાનનક સર્જકોની કૃનતનુું પઠન 
  સુંચાિનઃ શ્રી અશોક નવદ્ાુંસ 

 (પઠન કરવા ઈચ્છતા સર્જકો માટે સુંમેિનમાું રજજ્રેશન જરૂરી છે. એમણે પોતાનાું નામ 
અને કૃનત નવશેની મારિતી સુંચાિકને ૭-સપ્ટેમ્બર પિિેા અચકૂ પિોંચાડવાું. સર્જકની 
પસુંદગી અને એમને ફાળવાતા સમય માટે સુંચાિકનો નનણથય આખરી રિશેે. 
સુંપકથ ઃ  શ્રી અશોક નવદ્ાુંસ  ફોનઃ ૬૦૯-૩૩૬-૭૨૩૯ ઈ-મેઇિઃ ashok@vidwans.com) 

બપોરે 
૦૧:૦૦  ભોજન, નવસર્જન 



સમેંલન મારહતી 
                                               ૦                           
                                               
 

સમેંલન સ્ટ્થળ 
Crowne Plaza Princeton 

900 Scudders Mill Rd, Plainsboro, New Jersey 08536 

Phone: 609-936-4200 
 

સમેંલન રહવેાસ 
ઍકેડેમીએ ક્રાઉન પ્િાઝા સાર્ે ખાસ દરે રૂમોની ગોઠવણ કરી છે. આશા છે કે સુંમેિન દરમ્યાન 
આપ અમારી સાર્ે જ ત્યાું રિી સારિત્યકારો અને સારિત્યરનસક નમિો સાર્ે િળવામળવાની તકનો 
િાભ િેશો. એ માટેની મારિતી પિિેાું રવાના કરેિ અને ઍકેડેમીના બ્િોગ પર ઉપિબ્ધ Hotel 
Reservation Formમાુંર્ી મળી રિશેે. 

 

સમેંલન નવશે મદદ માટે સપંકય 
શ્રી રામ ગઢવી 

ફોનઃ ૯૭૩-૬૨૮-૮૨૬૯     email: ramgadhavi@glaofna.com 
 

ઍકેડમેીનુ ંબ્લૉગ 

ઍકેડેમી, એના સભ્યો, એની કાયથવાિક સનમનત અને એની િવનૃિ નવશેની મારિતી મેળવવા માટે 
જરૂર જુઓ www.GLAofNA.com. ઍકેડેમીના મખુપિ ‘દેશનવદેશ’ના અંકો પણ ત્યાું આપ જોઈ 
શકશો. 
 

ઈ-મેઇલ ગલસ્ટ્ટ 
અમને મળેિાું ઈ-મેઇિ સરનામાું જોતાું ઘણા સભ્યોનાું સરનામાું બદિાયાું જણાય છે. પિિેાું ન 
જણાવયાું િોય અર્વા ફેરફારો િોય તે જણાવશો? આવી ઈ-મેઇિ ramgadhavi@glaofna.com 
પર મોકિવા નવનુંનત છે. 
 
 

ઍકેડેમીની કાર્યવાહક સનમનત 
શ્રી રામ ગઢવી – િમખુ 

શ્રી                ડૉ. જયેશ શાિ    શ્રી ગૌરાુંગ મિતેા 
ડૉ. દશથના ઝાિા    શ્રી મન ુધોકાઈ  શ્રી જસવુંત મોદી   

                                  

mailto:ramgadhavi@glaofna.com

