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ગuજરાતી સાિહ+ય અકાદમીની 40મી વાiષક સામા5ય સભાની કાય78િચ :
  

શિનવાર 24 જ;ન 2017, બપોરના 2.00 વા?@   
Aથળ : મા5ધાતા Eથ અૅ5ડ કHIિનટી અસોિસ@શન, 

20A Rosemead Avenue, WEMBLEY, Middx. HA9 7EE 
[Nearest tube/rail : Wembley Central; Buses : 18, 83, 92, 182, 223, 224 and 483]

પKલો ભાગ :
 1. 7વાગત : અકાદમીના !"ખ 7થા>થી િવ&લભાઈ ક)યાણી

 2. ગત વષB દરિમયાન િનધન પાEલા0 અકાદમીના સGયો Iમ જ અKય સાLરો અ> મહાMભાવો> NOા0જિલ :

    િવ&લભાઈ ક)યાણી

 3. સભામા0 હાજર ન રહી શPનારાની Lમાયાચના

 4. 39મી વાiષક સામાKય સભાની સ0િLપ નoધ : અકાદમીના મહામ01ી પ0ચમભાઈ શu6

 5. નoધમા0થી ઉપિ7થત થતા "Tા  

 6. ગત વષBનો િહસાબ અVવાલ : અકાદમીના કોષાWયL લાલXભાઈ ભ0Yરી

 7. િહસાબનીસની િનમણZક

 8. ગત સાલનો વાiષક અVવાલ : અકાદમીના મહામ01ી પ0ચમભાઈ શu6

 9. શા0તશીલા ગ[ર 7\િત પાિરતોિષક બાબત : ભ]ાબVન વડગામા

10. કિવ રા" મટવાડકરના તા`તર સ0aહો બાબત

11. આગામી કાયBcમોની `Vરાત : આગામી કાયBcમોની `Vરાત

12. !"ખNીની પરવાનગીથી અKય બાબતો

13. આભારદશBન : સહાયક મ01ી િવdાબVન ભ0Yરી

14. મWયાKતર - અ)પાહાર

બીM ભાગ :

NOય મKમાન : Pણીતા સાિહ+યકાર જવાહર બRીST Uવચન Vમ જ કાWય ગ;Tજન

પ0ચમ શu6
મહામ01ી 
ગuજરાતી સાિહeય અકાદમી

Gujarati Literary Academy Limited
Registered Office : 13 Ferring Close, Harrow, Middlesex HA2 0AR ·  Company Registered in England No. 4111485

• ગuજરાતી સાTભળીએ  • ગuજરાતી બોલીએ  • ગuજરાતી વાTચીએ  • ગuજરાતી લખીએ  • ગuજરાતી Zવીએ
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12લ કરવાની 6તી7ામા8 …. 9 વષoના અબોલા,
એક અમથો શAદ બસ 9, પણ એ અમD8 કોણ બોE.

− જવાહર બ7ી 

જવાહર બ7ી
[19 78uઆરી 1947]

નરiસહ મ2તા િવG 6વચન
કાIય ગJ8જન

Kથળ : માMધાતા Oથ અૅMડ કRSિનટી અસોિસUશન, 
20A Rosemead Avenue, WEMBLEY, Middx. HA9 7EE

શિનવાર 24 જJન 2017, બપોરના 2.00 વાVU 
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