સ�સેતુ �સંગ ૧૮

કિવતા
– નિલન રાવળ

બળવંત પારે ખ સેન્ટ, વડોદરા અને
�એનએફસી, િલિમટેડ, ભરૂચ– ના સંયકુ ્ત ઉપ�મ

કખગઘ ભણી �ઓ
કિવતા વાંચી �ઓ

•

મોંપાટ પુરવાટ બોલી �

“સમસંવદે નશીલ સમાજ તરફ : સાત પગલાં”
(કળાસજર્–આસ્વાદ �ારા સમસંવેદનાની કેળવણ)
શ્રે અંતગર્

કિવતા વાંચી �ઓ
ધડધડ દાદરા ઊતરી �ઓ

સ�દયતા કેળવણીનો બી� દોર.

કિવતા વાંચી �ઓ

પગલું પહે લું :

કિવતા લખ–છેક–ભૂસ : એક વકર્શૉ

ખંખોિળયું લેતાં લેતાં
લાસલુસ ખાતાં ખાતાં
િવના કામ ઈધર –ઉધર ધૂમે જતાં

(સમસંવેદનશીલ સમાજ તરફના િનતનવા રસ્ત)

ઠડં ા પ્હોરે ઝોકાંઓને �ખે જતા
કિવતા ...
આમ તમે કિવતા શું વાંચી જશો ?
કિવતા તો પલાંઠી
પાલવે તો લગાવો
નહીં તો પેલા છાપરે જઈ પતંગ ચગાવ.

તારીખ : ૨૦–૨૧ મે ૨૦૧૭, શિનવાર–રિવવાર
સમય : સવારે ૧૦.૩૦થી
સ્થળ: S & R ક્લ, �એનએફસી, િલિમટેડ, ભરૂ

⦁

(લયલીન, નિલન રાવળ, ૧૯૯૬;
અવકાશપંખી (શ્રી નિલન રાવળની સમ� કિવ), સં. યોગેશ �ષી, ૨૦૧૫)

પહે લો �દવસ : ૨૦ મે ૨૦૧૭, શિનવાર

સાંજ ે ૦૪.૩૦થી ૦૫.૩૦ : ત્રી� બે

સવારે ૧૦.૩૦થી ૧૧.૩૦ : સ્વાગત બેઠ
િચત્રમય કિવતા અને કાવ્યમય િ:

ચાલો િચતરીએ કિવતાને લખીએ િચત... શ્રી પીયૂષ ઠ

૧. આવકાર : શ્રી ભાવનાબેન સો
૨. સદ્ગત શ્રી બળવંતભાઈ પા, બળવંત પારે ખ સેન્ટર અને
સાત પગલાંનો ઉપ�મ :

શ્રી પીયૂષ ઠ

૩. કાયર્�મની ભૂિમકા: શ્રી મીનળબેન દ
૪. અિતિથિવશેષનું વક્તવ્: શ્રી િસતાંશુ યશ�
૫. િવશેષ ઉપિસ્થત મહેમાનનું વક્તવ: શ્રી ર ાજેશ . ભાગર્, OSD, GNFC

રાત્ર૦૮.૩૦થી ૦૯.૩૦ : કિવિમલન અને કિવતા પાઠ – સંચાલન શ્રી વસંત �
(કિવતાસંધ્યામાં ભાગ લેવા માંગતા સહુ કોઈને પોતાની કાવ્ય કૃિત૧૯–૦૫–૨૦૧૭ સુધી 
વૉટ્સેપ  મ. ૯૭ ૨૬૦ ૬૮૪૪૭ / ૯૫ ૫૮૮ ૧૦૨૪૨  પર મોકલવા િવનંતી)

બી� �દવસ : ૨૧ મે ૨૦૧૭, રિવવાર
સવારે ૧૦.૩૦થી ૦૧.૦૦ : ચોથી બેઠક

૬. બેઠકનું સંચાલન અને આભારિવિધ : શ્રી મહેશ કોટડી, શ્રી િવપુલ પટેલ અ

ઉરે આંસુ પછવાડે હીંચતુ, / ને સપનાં સીંચતુ, / કે ગીત અમે ગોત્યું… ઉમાશંકર �શી

                                          શ્રી ભાિવન અમલે�રવા

ગીત – આસ્વાદ અને લેખન: શ્રી સં જુ વા

સવારે ૧૧.૩૦થી ૦૧.૦૦ : પહે લી બેઠક

કિવશ્રી િસતાંશુ યશ�નસાથે કિવતા બાબત બેએક વાતો
બપોરે ૦૧.૦૦થી ૦૨.૩૦ : ભોજન–િવરામ
બપોરે ૦૨.૩૦થી ૦૪.૦૦ : બી� બેઠક
તો, આવો, ત્યાં બેસીએ જરા િનરાંત, અમારા અછાન્દસ આસન પ,

બપોરે ૦૧.૦૦થી ૦૨.૩૦ : ભોજન–િવરામ
બપોરે ૦૨.૦૦થી ૦૪.૦૦ : પાંચમી બેઠક
તારે કાજે ગઝલ મનોરંજન / મારે માટે તો �ાણવાયુ છ ે – મનોજ ખંડે�રયા

ગઝલને �ણીએ ને કહીએ... શ્રી ધ્વિનલ પા
સાંજ ે ૦૪.૦૦થી ૦૪.૩૦ : ચા–િવરામ
સાંજ ે ૦૪.૩૦થી ૦૬.૦૦ : છ�ી બેઠક

જ્યાં આરામ સે એલટર્ રહી શકાય ,
ને ચૉક� ર�ે ર�ે પણ જરા લેટી શકાય છે. – િસતાંશુ યશ�ન્

અ�તન કિવતા– લેખન િવશે શ્રી સમીર

અ�તન દીઘર્ કિવતાનો આસ્વ... શ્રી મીનળબેન દ
સાંજ ે ૦૬.૦૦થી ૦૬.૧૫ : સમાપન બેઠક
િવશેષ ઉપિસ્થિત: શ્રી . એસ. િલમ્બિચય, �મુખ, S & R ક્લ, �એનએફસી, િલ.

સાંજ ે ૦૪.૦૦થી ૦૪.૩૦ : ચા–િવરામ

શ્ પીયૂષ કે. માંકડ, ઉપ�મુખ, S & R ક્લ, �એનએફસી, િલ.

