ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમી

ચાળીસીએ ઓ5છવ
12 !"u આરી 1977ના )થપા,લી આપણી આ સ0)થાએ નાત, 3ત, ધમ6,
સ07દાય, 3િતપા0િત ; <ગોળની @A પાર રહી, ગuજરાતી ભાષા, સાિહFય Gમ જ

• આ+મકથા − ^વનકથા − _`ણકાDતભાઈ aચ
• ઉcર િવલાયતની સાિહ+ય સ@>થાઓ અd eમની Yfિcઓ − અહમદભાઈ gણત ‘ગuલ’
13.00 થી 14.00 ભોજન િવરામ

સ0)Hિત IJ સવ6સમાLશક કાય6Oમોની હારમાળા રચતા0 રચતા0 41 વષ6 Qરા0 કયRં T.
આપU 3ણીએ છીએ ; વષ6 2017 અX ૨૦18 એમ [ વષo અકાદમી ની

15.00 થી 18.00
બીc [ઠક : સભા સ0ચાલન : શhિચબQન ભi

માUકજય0તી(Ruby Jubilee)ની ઉજવણીના0 વષo T.
આ ચાળીસીની ઊપજના0 Aખા0`ખા0 કરવાનો એક 3aર ઉપOમ, આથી)તો,
આપU 16 સ89:બર 2018ના હાથ ધરવાનો T. કિવતા, નવિલકા, નવલકથા,
િનબ0ધ, આFમકથા-cવનકથા તથા 7કીણ6 સાિહFય ઉપરા0ત ગીતસ0ગીત, નાટક,
પeકારFવ, ભાષાિશfણ Gમ જ ઉgરીય િવ)તારની સાિહFયસ0)થાઓ iવા iવા
િવષયોX નાણતો એ આખા િદવસનો પિરસ0વાદ <:બલીિ> થત મા@ધાતા Bથ અૅDડ
ક:Fિનટી અૅસોિસJશનના સભાખ@ડ[20A Rosemead Ave, Wembley HA9

પા0ચ િવષય; દqકX વીrક િમિનટ
• નવિલકા − અિનલભાઈ jયાસ
• િનબ@ધ − આશાબQન aચ
• ભાષાિશkણ − િવlાબQન ભ@mરી
• નાટક − jયોnશભાઈ oશી
• પpકાર+વ − WષમાબQન સ@ઘવી

7EE]મા@ યોજવામા0 આવj. આપણા અkગlય સાિહFયકા ર ડૉ. અદમ ટ@કારવી
અિતિથ િવOષ હO. … અવmય પધારો.
આ અવસરનો િવગતવાર કાય6Oમ આ nજબ T :
10.00 થી 13.00
આર0િભક : અડધો કલાક
પaલી [ઠક : સભા સ0ચાલન - નયનાબQન પ9લ
છ િવષય; દqકX વીrક િમિનટ
• કિવતા − પ@ચમભાઈ શuT
• નવલકથા − વUભભાઈ ના@ઢા
• Wગમ સ@ગીત − ભXાબQન વડગામા
• Yકીણ[ − ઈિ:તયાઝભાઈ પ9લ

અs,તાપદ-અપ6ણિવિધ; સમાપન; આભાર વચન
18.00 થી 19.00 ભોજન
20.00 થી 21.00 કિવ સ0tલન
િવદાય

આ સuળા 7સ0v બપો q હળવા ભોજનની, Gમ જ સા0i ગuwભોજનની,
ગuજરાતી સાિહFય અકાદમીએ x@q yયવ)થા કરી જ T. તt સૌ ઉમ0ગ{ર આ
7સ0v હાજર રaશો Gની ખાતરી T. પધારો.
અલબg, આ ભાતીગળ અવસરX સાw અકાદમી ના|0મોટu 0 દાન અવmય
)વીકારj.
પિરિ)થિતવસાત્ અકાદમીએ હાથ ધqલા0 7કાશનો ત~યાર થયા0 ન હોઈ, G હL
પછી, 2019 વરસમા0, 3aર લોકાiપત કરવામા0 આવj.

