
37મી વા%ષક સભા

શિનવાર 28 જ/ન 2014 બપોરના 2.30 વા34

મ5ધાતા 8થ અૅ<ડ ક>?િનટી અૅસોિસ4શન 
20A Rosemead Ave, Town Centre, Wembley, Middx. HA9 7EE [U.K.]

કાયB Cિચ ઃ

1.  !વાગતના ' બોલ : +,ખ, િવ/લ ક1યાણી

2.  567જિલ

3. હાજર ન રહી શકવાની <માયાચના

4. ?@ી વાAષક સમાDય સભા 29 જFન 2013ની સGિ<H નIધ
5. ઉપિ!થત થતા ,Nાઓ

6. ખPનચી લાલQભાઈ ભGSરીનો વાAષક િહસાબ અUવાલ

7. િહસાબનીસની િનમણVક

8. મહામGWી ભXાબUન વડગામાનો વાAષક અUવાલ

9. શ7તશીલા ગZર ![િત પાિરતોિષક 2013ની ઘોષણા
10. ]Gટણીલ<ી ઠરાવ : 

‘ગ`જરાતી સાિહaય અકાદમીન7 cટલ7ક અdર7 કામો સરળતાએ આટોપી શકાય, hi jયાનમ7 લઈ, સ7+ત કાયkવાહક સિમિતન7 

દlક હોNmદાર hમ જ સભાસદi, વn એક સW માo, ]Gટાpલા PUર કરવા.’

11. +,ખ5ીની પરવાનગીથી અDય કામકાજ

12. આભારદશkન 

મFયા<તર : અ"પાહાર [બપો) 16.00 − 16.30]

ડૉ દાઉદભાઈ એ. ઘ5ચીMN OPર Qવચન − “િવRSાનયSના યજમાન : ડૉ. ધીરTભાઈ ઠાકર”

ગTજરાતી સાિહXય અકાદમી
Gujarati Literary Academy

'Holly Cottage’, 13, Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.] 

Charity Registration No. 1087722

+,ખ : િવ/લ ક1યાણી                                                                                                                                            મહામGWી :  ભXા વડગામા
President : Vipool Kalyani                                                                                                 Secretary General : Bhadra Vadgama
____________________________________________________________________________________________

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

• ગTજરાતી સ5ભળીએ  • ગTજરાતી બોલીએ  • ગTજરાતી વ5ચીએ  • ગTજરાતી લખીએ  • ગTજરાતી \વીએ



િવRSાનયSના યજમાન : ડૉ. ધીરTભાઈ ઠાકર

!ણીતા &ળવણીકાર, િવચારક, -ખક / વ0ા

ડૉ. દાઉદભાઈ એ. ઘ5ચીMN 

OPર Qવચન

મ5ધાતા 8થ અૅ<ડ ક>?િનટી અૅસોિસ4શન
20A Rosemead Ave, Town Centre, Wembley HA9 7EE [U.K.]

શિનવાર, 28 જ/ન 2014 : સ5] 16.30

ગTજરાતી સાિહXય અકાદમી
Gujarati Literary Academy

'Holly Cottage’, 13, Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.] 

Charity Registration No. 1087722

+,ખ : િવ/લ ક1યાણી                                                                                                                                            મહામGWી :  ભXા વડગામા
President : Vipool Kalyani                                                                                                 Secretary General : Bhadra Vadgama
____________________________________________________________________________________________

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

• ગTજરાતી સ5ભળીએ  • ગTજરાતી બોલીએ  • ગTજરાતી વ5ચીએ  • ગTજરાતી લખીએ  • ગTજરાતી \વીએ


