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૧. �ી ભરતભાઈ મફતભાઈ ચૌધર�                                 ��ખુ  

૨. �ી િવનોદભાઈ કાતંીલાલ મોદ�                                  ઉપ ��ખુ  

૩. �ી નયન"ુમાર અરજણ&. પરમાર                              મ'ંી  

૪. �ી &તે*+ભાઈ હર�શકંર  દવે                                   સ/ય  

૫. �ી 1હમા2ંભુાઈ બાલ"ૃ5ણભાઈ  6તુર�યા                          સ/ય 

૬. �ી કિપલભાઈ ઈ8રભાઈ સેવક                                  સ/ય 

૭. �ીમતી �િવણાબેન :રુતોષમભાઈ પટ=લ                        સ/ય  

૮. �ી બા?ભુાઈ  એન. ગBજર                                     સ/ય  

૯. �ી મનોજ"ુમાર :નુમચદં ખોખર�યા                             સ/ય 

૧૦.�ી સગંીતાબેન નારાયણદાસ મોઢ                               સ/ય 

૧૧. �ી મહ=શ"ુમાર નાથાલાલ Gદવ                                સ/ય  

     સાધારણ સભા થવા બાબત  

        મડંળ�ના સવJ સભાસદ ભાઈ-બહ=નોને જણાવવાLુ ંક= સને ૨૦૧૮-૧૯Lુ ંનાણંા1કય વશM :ણૂM થતા ં

સાધારણ સભા તાર�ખ-૨૩-૦૬-૨૦૧૯ ન ેરિવવારનાને સવાર= ૧૦.૦૦ કલાક= પચંશીલ િવOાલય,ડ�સા 

ખાતે રાખેલ છે.Rમા ંનીચે �જુબના એજડંાની ચચાM િવચારણા કરવાની હોઈ દર=ક સભાસદનેહાજર રહ=વા 

િવનતંી છે.  

�	2!6 78�=-- 

૧. ગત સભાLુ ં�ોસીડ�ગ વચંાણે લઈ બહાલી આપવા બાબત. 

૨. કારોબાર�એ કર=લ ઠરાવો વચંાણે લેવા બાબત. 

૩. વાિષUક 1હસાબો વચંાણે લઈ બહાલી આપવા Vગે.  

૪. માિસક બચત પર Wયાજ નX� કરવા બાબત.  

૫.કારોબાર�ની રચના કરવા બાબત. 

૬. નવા નાણંા1કય વષMમા ંમડંળ�ના Yતર�ક ઓ1ડટર િનમ[ુકં કરવા બાબત . 

૭.નફાની વહ=ચણી અને શેર 1ડિવડ*ડ નX� કરવા બાબત  

૮. લોન િધરાણના Wયાજના નવા દર નX� કરવા બાબત.. 

૯.લોન મ\ુંર�ના િનયમો નX� કરવા Vગે.  

૧૦. બેઠકમા ંબ]ુમતી સ/યો ^ારા કોઈ �દુો ચચાMમા ંલાવવામા ંઆવે તેના પર િવચાર કરવા બાબત 

૧૧. અ_ય` aથાનેથી R ર\ુ થાય  તે બાબતો ..                                               
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૧ સભાસદ સcંયા  ૧૧૦ ૧૨૭ +૧૭ ૧૫.૪૬ 

૨ શેર ભડંોળ ખાતે  ૧૯૮૩૦૦ ૩૬૮૯૦૦ +૧૭૦૬૦૦ ૮૬.૦૪ 

૩ ફર&યત બચત ખાતે  ૧૦૩૦૪૨૯ ૧૭૪૨૧૧૯ +૭૧૧૬૯૦ ૬૯.૦૭ 

૪ બાધંી �દુતની થાપણ  ૧૮૦૦૦૦ ૩૮૦૦૦૦ +૨૦૦૦૦૦ ૧૧૧.૧૧ 

૫ શેર 1ડિવડ*ડ  ૦૦ ૨૪૪૫૧ +૨૪૪૫૧ ૧૦૦ 

૬ દ=ના બeક, ડ�સા ખાતે  ૩૮૪૬૮૨ ૪૨૪૮૨૪ +૪૦૧૪૨ ૧૦.૪૪ 

૭ ડ=ડ aટોક ખાતે         ૨૬૪૦૦  ૨૬૪૦૦ ૦ ૦ 

૮ સભાસદ િધરાણ  ૧૦૪૭૦૦૦ ૨૨૪૦૬૩૬ +૧૧૯૩૬૩૬ ૧૧૪.૦૦ 

૯ ર�ઝવM ફંડg ખાતે  ૨૦૦૫૧ ૧૪૨૪૯ -૫૮૦૨ -૨૮.૯૪ 

૧૦ ડ�વી. ઈક. ફડં  ૧૬૩૨ ૭૮૫ -૮૪૭ -૫૧.૮૯ 

૧૧ ડ=ડ aટોક 1ડિ�કશન ફડં  ૭૯૨૦ ૭૯૨૦ ૦ ૦ 

૧૨ સરકાર� �ચાર ફડં  ૧૬૩૨ ૭૮૫ -૮૪૭ -૫૧.૮૯ 

૧૩ ધમાMદા ફંડ            ૧૬૩૨  ૭૮૫ -૮૪૭ -૫૧.૮૯ 

૧૪ સભાસદ કhયાણ ફંડ   ૪૮૯૬ ૨૩૫૪ -૨૫૪૨ -૫૧.૯૨ 

૧૫ સભાસદ બોનસ ફંડ  ૧૪૮૮૭ ૭૦૬૨ -૭૮૨૫ -૫૨.૫૬ 

૧૬ iુબતા લેણા ફંડ  ૧૬૩૨ ૨૩૫૪ ૭૨૨ ૪૪.૨૪ 

૧૭ કમMચાર� બોનસ  ૩૨૬૪ ૩૨૬૪ ૦ ૦ 

૧૮ Wયાજ આવક  ૧૦૩૪૮૯ ૨૧૦૧૧૮ +૧૦૬૭૨૯ ૧૦૩.૧૪ 

૧૯ પગાર ખચM  ૧૮૦૦૦ ૩૫૦૦૦ +૧૭૦૦૦ ૯૪.૪૪ 

૨૦ aટ=શર� ખચM  ૩૪૩૪ ૧૭૮૩ -૧૬૫૧ -૪૮.૦૮ 

૨૧ અ*ય ખચM  ૩૮૫૧ ૧૦૨૭૫ +૬૪૨૪ ૧૬૬.૮૧ 
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�?	 ����	� �	0 ��  

@�� ��! 

સ/ય ફ� 75.00 jકુવવા પા' Wયાજ 93638.00 

અર& ફ� 1550.00 પરjરુણ ખચM 2262.00 

લોન Wયાજ 200962.00 aટ=શનર� ખચM 1783.00 

બeક Wયાજ 9156.00 પગાર ખચM 35000.00 

 0 ઓડ�ટ ખચM 7080.00 

 0 બeક ચાk/સિવUસ ટ=` 183.20 

 0 સરભરા ખચM 750.00 

 0 ચાm ુનફો 71046.80 

"ુલ સરવાળો 211743 "ુલ સરવાળો 211743 

�?	�� �%4�$� 

A�	 #�<� ��	 #�<� 

71046.80 �ી ચાm ુનફા ખાતે 41860.00 �ી શેર 1ડિવડ*ડ ખાતે (૧૫%) 

  17761.70 �ી અનામત ફંડ ખાતે (૨૫%) 

  1420.93 �ી િશ`ણ ફંડ ખાતે (૨%) 

  10004.17 �ી ચોcખા નફા ખાતે 

71046.8  71046.80  
 

  �/B�	 �?	�� ?	��$� 

A�	 #�<� ��	 #�<� 

10004.17 �ી ચોcખા નફા ખાતે 4501.88 �ી સભાસદ બોનસ ખાતે (૪૫%) 

  1500.62 

�ી સભાસદ કhયાણ ફંડ ખાતે 

(૧૫%) 

  1500.62 �ી iુબત લેણા ફંડ ખાતે (૧૫%) 

  1000.42 �ી કમMચાર� બોનસ ખાતે (૧૦) 

  500.21 �ી ધમાMદાફડં ખાતે(૫%) 

  500.21 �ી સહકાર �ચાર ફડં ખાતે(૫%) 

  500.21 

�ી 1ડિવડ*ડ ઈqવીટ� ફડં 

ખાતે(૫%) 

41207.15  41207.15 
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D� �52�	 �	� પદ  �/"	E&  �F2 �/"	E&  GH�& �/ ��" 
 

1 �� �2�H��	 �A$I. ��	 �.ુ �ાયો.  94265 52003 9427535600 220982 

2 �� �	�IJ	E A<�	&J	E  ��	$ �ાયોજક 94273 75970  220974 

3 �� ;%�	�K�J	E "	&H1L$  .6���2 �ાયોજક 94286 54167 91733 33136 244250 

4 �� �4FN#�O% �"	I  C4��	 �ાયોજક 94285 57085 84859 15965 225929 

5 �� J�J	E �?�&	& �Q�� �ાયોજક 75748 07730 99243 35210 243688 

6 �� ���J	E 	�	J	E �>4& �ાયોજક 97266 66238 78018 15980 250025 

7 �� �%4FN#�O% �	TI 	AU�� �ાયોજક 98248 65112 87358 09009 0 

8 �� #��/CJ	E �	���&	& �/C� �ાયોજક 94263 92828  220142 

9 �� A2��J	E ����J	E A/.� �ાયોજક 93756 69900 9157124200 276726 

10 �� A<C��J	E ���J	E�>4& �ાયોજક 98981 21315 98245 38247 274060 

11 �� I��FNJ	E %����  C�� �ાયોજક 94267 39324  258016 

12 �� ��/CJ	E �	6�C4� �%4�	 �ાયોજક 99041 48456 84012 76091 272455 

13 �� �#�&J	E EVJ	E ���� �ાયોજક 94274 91409 96878 65517 255146 

14 �� <���J	E A<W�	X 	�& �ાયોજક 98255 35129 78020 26501 251425 
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"	��  ��> �$ �� �� �	?� ��	�	� @��& Y� . �������  ��> �<!-  �	Z� X2�& Y� . ������� GX	��	 �Y� 
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X2�& Y� .Y�_&� @� �Q #��/d ���� ���4 �� �%�	 @�� ������� �<���	� ��� �J	�C #��/d  ���� 
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