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મિત્રો,  

આપણ ું અગિયારમ ું દ્વિવામષિક સાહિત્ય સુંિેલન સપ્ટેમ્ બર 7-8-9, 2018 દરમ્યાન ઈસ્ટ િનૅોવર, ન્ય  
જસીિાું યોજાય છે. એિાું િાજરી આપવા આપને િાહદિક આિુંત્રણ છે. 

આ સુંિેલન િાટે આપણે સાહિત્ય જિતિાું સ પ્રમસદ્ધ શ્રી રિણ સોની, શ્રી િણીલાલ િ. પટેલ, શ્રી ઇલા 
આરબ િિતેા, શ્રી મ કેશ જોશી, શ્રી સૌમ્ય જોશી અને શ્રી અપવૂવ આશરન ેઆિુંત્રયાું છે. સાહિત્યલક્ષી 
િનોરુંજન િાટે સ પ્રમસદ્ધ કલાકારો શ્રી અિર ભટ્ટ, શ્રી હિિાલી વ્યાસ નાયક, શ્રી જાહ્નવી શ્રીિાનકર 
અને શ્રી શ્રદ્ધા શ્રીધરાણીને પણ આિુંત્રયાું છે. 

સુંિલેન મવશનેી પ્રાથમિક િાહિતી આ સાથે િોકલીએ છીએ જેિાું સુંિેલનન ું રજજસ્રેશન ફૉિવ, િોટેલ 
રૂિ હરઝવેશનની િાહિતી અને ઍકેડિેીના સભ્ય થવા ઇચ્છતા આપના મિત્રો િાટેન ું ફૉિવ પણ છે. આ 
જ િાહિતી અને દરેક જરૂરી ફોિવ ઍકેડિેીની વબેસાઇટ www.glaofna.com પર પણ િળશે. 

સુંિલેનના વિલેા રજજસ્રેશનના ઘટાડિેા દરનો લાભ લવેા આપન ું ફોિવ વિલેાિાું વિલેી તકે – પણ 
શ ક્રવાર, 24 ઑિસ્ટ, 2018 પિલેાું અચકૂ – અિને પિોંચાડશો. એ પછી િળેલાું રજજસ્રેશન વધારેિા 
દરર્ી જ થઈ શકશે. પરદેશથી ખાસ આિુંમત્રત સાહિત્યકારો મસવાયની સુંિેલનિાું આવતી દરેક 
વ્યક્તત – વતતા અને શ્રોતા – િાટે રજજસ્રેશન જરૂરી રિશેે. 

આ કૉન્ફરન્ સ સેન્ ટરની ક્ષિતા પ્રિાણે રજજસ્રેશન અમકૂ સુંખ્યા પર પિોંચ્યા પછી બુંધ કરવાની 
અિને ફરજ પડશે. આપન ું રજજસ્રેશન વિલેાિાું વિલેી તકે િોકલી આપવા મવનુંમત છે. 

સુંિલેનની િોટેલ Fairbridge Hotel and Conference Center, East Hanover, NJિાું રૂિ હરઝવશેન 
કરવા આ સાથનેી િાહિતી જોશો. એિાું દશાવવેલો સુંિેલન િાટેનો ખાસ દર િળેવવા િોટેલ સાથે 
સીધો સુંપકવ કરવો.  

ઍકેડેિીના કાયવક્રિોની અને બીજી જાિરેાતો ફતત ઈ-િેઇલથી િોકલીએ છીએ. એ િાટે આપન ું ઈ-
િેઇલ સરનામ ું ramgadhavi@glaofna.com પર પિોંચાડવા મવનુંમત છે. એવી ઈ-િેઇલિાું આપન ું 
ટપાલ સરનામ ું પણ િોકલશો જેથી સરખા નાિવાળા બીજા સભ્યની િાહિતી સાથે આપન ું ઈ-િેઇલ 
સરનામ ું જોડાઈ ન જાય. આ સવેા ફતત ઍકેડેિીના સભ્યોને િાટે જ છે. 

સુંિલેનનો વિગતિાર કાર્યક્રમ થોડા સમર્માાં ઈ-મેઇલથી મોકલિા ધારીએ છીએ.  

સુંિલેનિાું જરૂર િળીએ એવી આશા રાખ ું છું. 
 

આપનો મવશ્વાસ , 
રાિ િઢવી 
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