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શકુ્ર-શર્ન-રર્વ, 14-15-16 ઑક્ટોબર, 2016 
ફૅરલિજ િોટેિ, ઈસ્ટ િનૅોવર, ન્ય ુજસી 

 

સમેંલનનો પ્રાથમમક કાર્યક્રમ  
 

મખુ્ય મિમેાન :  

શ્રી રઘવુીર ચૌધરી 
 

અન્ર્ મહમેાનોોઃ 
શ્રી રમિલાલ બોરીસાગર   શ્રી મણીલાલ હ. પટેલ 
શ્રી અંબાદાન રોહડિર્ા શ્રી બળવિં જાની 
શ્રી ભીખદુાન ગઢવી શ્રી જર્ વસાવિા 
શ્રી પ્રિાપમસિંહ ચૌહાણ શ્રી સૅમ મપત્રોિા 
શ્રી ર્ોગેશ ગઢવી શ્રી અમર ભટ્ટ 

શ્રી શોભભિ દેસાઈ 
 
 

Gujarati Literary Academy of North America 
c/o Ram Gadhavi 

4 Ales Place, Wayne, NJ 07470 
 



સિષથ રજુ કરીએ છીએ 

ગજુરાતી લિટરરી ઍકેડેમી ઓફ નોર્થ અમેરરકાનુું 

દસમુું દ્વિવાર્ષિક સારિત્ય સુંમેિન 

શકુ્ર-શર્ન-રર્વ, 14-15-16 ઑક્ટોબર, 2016 
પ્રાર્ર્મક કાયથક્રમ 

 

શકુ્રવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2016 
 
સાુંજે  
05:00  રજજસ્ટ્રેશન 
06:30  ભોજન 
08:00  સ્ટ્વાગિ       શ્રી રામ ગઢવી 
 
  શ્રી ચમુનલાલ વેલજી મહિેા પાડરિોમિક 2016 અપયણ મવમધ 
  શ્રી રમેશ પારેખ પાડરિોમિક 2016 અપયણ મવમધ 
  ટી.વી. એમશર્ા પાડરિોમિક 2016 અપયણ મવમધ 
 

  પસુ્ટ્િક મવમોચન      શ્રી સમુનલ નાર્ક 
   ‘Dreaming Big’ by Sam Pitroda 
   ‘Folk Tales from the Bard’s Mouth’ by Jhaverchand Meghani 
 

09:15   ‘મરીઝ’ અને ‘ઘાર્લ’ની ર્ાદ - નાટયાત્મક અંજભલ   
   રજૂઆિોઃ શ્રી શોભભિ દેસાઈ 
   સચંાલનોઃ શ્રી અશરફ િબાવાલા 
  લોકસાડહત્ર્ની રસધાર 
   શ્રી ભીખદુાન ગઢવી, શ્રી ર્ોગેશ ગઢવી 
   સગંિોઃ શ્રી દીપક ગુદંાણી (િબલા)ં, શ્રી હરીશ ટેઇલર (મૅંિોભલન, બૅંજો) 
   સચંાલનોઃ શ્રી અંબાદાન રોહડિર્ા 
 

શર્નવાર, 15 ઑક્ટોબર, 2016 
 

સવારે   
07:30   રજજસ્ટ્રેશન, નાસ્ટ્િો  
09:00   સ્ટ્વાગિ       શ્રી રામ ગઢવી      
09:15  મખુ્ર્ મહમેાનનુ ંઉદ  બોધન 
   મારી સાડહત્ર્ સફર    શ્રી રઘવુીર ચૌધરી 
10:15  પ્રથમ બેઠક : જ્ઞાનપીઠની દુમનર્ા 
  સચંાલનોઃ શ્રી પન્ના નાર્ક 
   ઉમાશકંર જોશી     શ્રી નટવર ગાધંી 
   પન્નાલાલ પટેલ     શ્રી મણીલાલ હ. પટેલ 
   રાજેન્ર શાહ     શ્રી મધસુદૂન કાપડિર્ા 
   રઘવુીર ચૌધરી     શ્રી રમિલાલ બોરીસાગર 



શર્નવાર, 15 ઑક્ટોબર, 2016 (ચાલ)ુ  
 

12:45  ભોજન 
 

બપોરે 
02:00  દ્વિિીર્ બેઠક : ‘હસે િેના ંવસે’ 
  સચંાલનોઃ શ્રી રાહલુ શકુ્લ 
   ‘સીમનર્રોનુ ંલગ્નજીવન’    શ્રી હરનીશ જાની  
   ‘હસિા ંહસિા ંમળિા રસ્ટ્િા’   શ્રી જર્ વસાવિા 
   ‘મારો નહીં લેવારે્લો ઇન્ટરવ્ય’ૂ   શ્રી રમિલાલ બોરીસાગર 
 

03:45  ચા-કૉફી મવરામ    
04:00  તિૃીર્ બેઠક : હામંસર્ામા ંરહી ગરે્લુ ં– ચારણી –  સાડહત્ર્ 
  સચંાલનોઃ શ્રી બાબ ુસથુાર 
   ચારણી દુહા – સામાજજક મનસ્ટ્બિ અને ઈમિહાસ  શ્રી અંબાદાન રોહડિર્ા 
   નરમસિંહ મહિેાકાલીન ચારણી ભક્ક્િસાડહત્ર્  શ્રી બળવિં જાની 
   ચારણી છંદ-ગીિ કમવિાનો નાદવૈભવ  શ્રી ભીખદુાન ગઢવી 
      

06:00  મવરામ 
  

સાુંજે 
06:30  ભોજન 
08:00   ‘અમે બસ ગાર્ા ંકડરર્ેં’ – કાવ્ર્ગાન  
  કંઠોઃ શ્રી અમર ભટ્ટ, શ્રી ગાગી વોરા 
  સગંિોઃ શ્રી દીપક ગુદંાણી (િબલા)ં, શ્રી હરીશ ટેઇલર (મૅંિોભલન, બૅંજો) 
  સ્ટ્વર વદંના – જ્ઞાનપીઠ પરુસ્ટ્કૃિ કમવઓને  
   શ્રી ઉમાશકંર જોશી, શ્રી રાજેન્ર શાહ અને શ્રી રઘવુીર ચૌધરીની કૃમિઓનુ ંગાન 
09:30  મવરામ 
09:45  શિાબ્દદ વદંના 
   ‘મરીઝ’, અમિૃ ‘ઘાર્લ’, શ્રી વેણીભાઈ પરુોડહિ અને શ્રી બાલમકંુુદ દવે ના ંકાવ્ર્ોનુ ંગાન 
   
રર્વવાર, 16 ઑક્ટોબર, 2016 
 
સવારે   
07:30  નાસ્ટ્િો   
09:00  ઍકેિમેીના સભ્ર્ોની સભા 
   ટૂંકા અહવેાલો 
09:15  ગોબ્ઠઠ – જર્ વસાવિા સાથે 
 

10:15  પઠનોઃ આમમંત્રિ સાડહત્ર્કારો અને સ્ટ્થામનક સર્જકોની કૃમિઓનુ ંપઠન. 
   સચંાલનોઃ શ્રી અશોક મવિાસં 

(પઠન કરવા ઈચ્છિા સર્જકો માટે સમેંલનમા ંરજજસ્ટ્રેશન જરૂરી છે. એમણે પોિાના ંનામ અને કૃમિ 
મવશેની માડહિી સચંાલકને ૭-ઑક્ટોબર પહલેા અચકૂ પહોંચાિવા.ં સર્જકની પસદંગી અને એમને 
ફાળવાિા સમર્ માટે સચંાલકનો મનણયર્ આખરી રહશેે. 
સપંકય ોઃ  શ્રી અશોક મવિાસં  ફોનોઃ 609-336-7239, ઈ-મેઇલોઃ ashok@vidwans.com) 

બપોરે 
01:00   ભોજન, મવસર્જન 



સમેંલન માડહિી 
સમેંલન રજજસ્ટ્રેશન ફોમયમા ંજણાવ્ર્ા પ્રમાણે 30 સપ્ટેમ્બર, 2016 પછી મળિા રજજસ્ટ્રશન માટેની વધારાની ફી 
કોઈ પણ અપવાદ વગર ચકૂવવી જરૂરી રહશેે. 
 

સમેંલન સ્ટ્થળ 
Fairbridge Hotel and Conference Center 
130 NJ Rte. 10, East Hanover, NJ 07936 

Phone: 800-916-4339 
 

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

 

સમેંલન મવશે મદદ માટે સપંકય 
શ્રી રામ ગઢવી 

ફોનઃ 973-628-8269     email: ramgadhavi@glaofna.com 
 

ઍકેિમેીનુ ંદલૉગ 
ઍકેડેમી, એના સભ્યો, એની કાયથવાિક સર્મર્ત અને એની પ્રવરૃ્િ ર્વશેની મારિતી મેળવવા માટે જરૂર જુઓ 
www.GLAofNA.com. ઍકેડેમીના મખુપત્ર ‘દેશર્વદેશ’ના અંકો પણ ત્યાું આપ જોઈ શકશો. 
 

ઈ-મેઇલ ભલસ્ટ્ટ 
અમને મળેિાું ઈ-મેઇિ સરનામાું જોતાું ઘણા સભ્યોનાું સરનામાું બદિાયાું જણાય છે. પિિેાું ન જણાવયાું િોય 
અર્વા ફેરફારો િોય તે ramgadhavi@glaofna.com પરની ઈ-મેઇિથી મોકિવા ર્વનુંર્ત છે. 
 
 

ઍકેિમેીની કાર્યવાહક સમમમિ 
શ્રી રામ ગઢવી – પ્રમખુ 

ડૉ. જયેશ શાિ    શ્રી જશવુંત મોદી    શ્રી ગૌરાુંગ મિતેા 
ડૉ. દશથના ઝાિા    શ્રી ગીની માિર્વયા    શ્રી િરીશ રાવલિયા 

શ્રી આર્શષ દેસાઈ    શ્રી રર્ીન મિતેા 

mailto:ramgadhavi@glaofna.com

