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�	."	� �41.  
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-૨૭-૦૬-૨૦૨૦ ને શિનવારનાને સવાર= ૧૦.૦૦ કલાક= પચંશીલ િવOાલય,ડ�સા ખાતેથી સે નQRતે એSTલક=શન થી 

વેUબનારથી મળ� હતી ક=Vલાક િમ'ો કાયાMલય ખાતે WબXુમા ંહાજરા રYા હતા..Zમા ંનીચે �જુબના એજડંાની ચચાM 

િવચારણા કરવાની હોઈ દર=ક સભાસદનેહાજર રહ=વા િવનતંી છે.  

�	1!5 67�=-- 

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

૨. ]યવRથાપ કમીટ�ના અ^યારા 6ધુીના ઠરાવો વચંાણે લેવા બાબત. 

૩.  મડંળ�ના ઓ1ડટ ર�પોટM  કંચાણે લેવા બાબત.   

૪. વષM ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વાિષaક 1હસાબો વચંાણે લઈ બહાલી આપવા bગે.  

૫. અcયd Rથાનેથી રeુ થાય તે. . 

*. માિસક બચતની રકમ ૫૦૦ Wિપયાથી વધાર�ને W.૧૦૦૦ કરવા બાબત. 

*. ફંgના અભાવે લોન માટ=ની અર&ઓનો િનકાલ ના થતો હોઈ ફર�થી આકષMક ]યાજ દર= થાપણો RવીકારવLુ ંશW કરhુ ં  

*. બiક ના બચત ખાતામા ંjમા રkમcયાને લઈ લોનની અર&ઓનો િનકાલ કરવો. 

*. ફર&યત બચતL ુ]યાજ  અને શેર 1ડવીડ*ડ lkુવવા બાબત  
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mમ  
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�	.31-03-

2019 

�	.31-3-

2020 
��	./<=	�. =�	�	� 

૧ સભાસદ સnંયા  ૧૨૭ ૧૩૫ +૮ ૬૨૯ 

૨ શેર ભડંોળ ખાતે  ૩૬૮૯૦૦ ૫૩૬૪૦૦ +૧૬૭૫૦૦ ૪૫.૪૦ 

૩ ફર&યત બચત ખાતે  ૧૭૨૬૬૬૦ ૨૫૮૨૪૧૧ +૮૫૫૭૫૧ ૪૯.૫૬ 

૪ બાધંી �દુતની થાપણ  ૩૮૦૦૦૦ ૦ -૩૮૦૦૦ -૧૦૦ 

૫ શેર 1ડિવડ*ડ  ૪૧૮૬૦ ૫૦૬૯૮ +૮૮૩૮ ૨૧.૧૧ 

૬ દ=ના બiક, ડ�સા ખાતે  ૪૦૮૨૪૭.૯૧ ૧૫૧૦૭૩.૩૬ -૨૫૭૧૭૪.૫૫ -૬૨.૯૯ 

 હાથ પરની િસલક  ૩૨ ૦૨ -૩૦ -૯૩.૭૫ 

૭ ડ=ડ Rટોક ખાતે  ૨૬૪૦૦ ૪૩૨૦૦ +૧૬૮૦૦ ૬૩.૬૩ 

૮ સભાસદ િધરાણ  ૨૨૪૦૬૩૬ ૩૧૧૫૮૨૧ +૮૭૫૧૮૫ ૩૯.૦૫ 

૯ ]યાજ આવક ખાત ે ૨૧૦૧૧૮ ૨૮૪૭૦૭.૩૫ +૭૪૫૮૯.૩૫ ૩૫.૪૯ 

૧૦ ]યાજ Gવક ખાત ે ૯૩૬૩૮ ૧૧૬૨૬૫ +૨૧૬૨૭ ૨૩.૦૯ 

૧૧ સ/ય ફ� ખાતે  ૭૫ ૫૫ -૨૦ -૨૬.૬૬ 

૧૨ કમMચાર� પગાર  ૩૫૦૦૦ ૪૭૦૦૦ +૧૨૦૦૦ ૩૪.૨૮ 

૧૩ ખચM ખાત ે ૪૯૭૮ ૨૩૩૪૨ ૧૮૩૬૪ ૩૬૮ 

૧૪ ઓડ�ટ ફ�  ૭૦૮૦ ૫૦૦૦ -૨૦૮૦ -૨૯.૩૭ 

૧૫ ર�ઝવM ફડંq ખાતે  ૧૪૨૪૯ ૩૨૦૧૦ +૧૭૭૬૧ ૧૪૨.૬૪ 

૧૬ કમMચાર� બોનસ  ૧૦૦૦ ૨૨૩૪.૧૭ +૧૨૩૪.૧૭ ૧૨૩.૪ 

૧૭ સભાસદ બોનસ  ૪૫૦૧ ૧૦૦૫૩.૭૯ ૫૫૫૨.૭૯ ૧૨૩.૩૫ 

૧૮ ચાr ુનફો  ૭૧૦૪૬.૮૦ ૧૦૦૦૫૪.૪૫ ૨૯૦૦૭.૬૫ ૪૦.૮૨ 
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સ/ય ફ� 55 lકુવવા પા' ]યાજ 116265 

અર& ફ� 1900 પરlરુણ ખચM 3500 

લોન ]યાજ 268226.35 Rટ=શનર� ખચM 14955 

બiક ]યાજ 16481 પગાર ખચM 47000 

 0 ઓડ�ટ ખચM 5000 

 0 બiક ચાs/સિવaસ ટ=d -112.10 

 0 સરભરા ખચM 0 

 0 ચાr ુનફો 100054.45 

"ુલ સરવાળો 286662.35 "ુલ સરવાળો 286662.35 

�>	�� �%3�$� 

@�	 #�;� ��	 #�;� 

100054.45 �ી ચાr ુનફા ખાતે 50698.00 �ી શેર 1ડિવડ*ડ ખાતે (12%) 

  25013.61 �ી અનામત ફંડ ખાતે (૨૫%) 

  2001.09 �ી િશdણ ફંડ ખાતે (૨%) 

  22341.75 �ી ચોnખા નફા ખાતે 

100054.45  100054.45  
 

  �.A�	 �>	�� >	��$� 

@�	 #�;� ��	 #�;� 

22341.75 �ી ચોnખા નફા ખાતે 10053.79 �ી સભાસદ બોનસ ખાતે (૪૫%) 

  3351.26 �ી સભાસદ ક}યાણ ફંડ ખાતે (૧૫%) 

  3351.26 �ી ~ુબત લેણા ફંડ ખાતે (૧૫%) 

  2234.17 �ી કમMચાર� બોનસ ખાતે (૧૦) 

  1117.09 �ી ધમાMદાફંડ ખાતે(૫%) 

  1117.09 �ી સહકાર �ચાર ફંડ ખાતે(૫%) 

  1117.09 �ી 1ડિવડ*ડ ઈkવીટ� ફંડ ખાતે(૫%) 

22341.75  22341.75 
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�������  �	1.@��� 1	B� 

C� �41�	 �	� પદ  �."	D&  �E1 �."	D&  FG�& �. ��" 
 

1 �� �1�G��	 �@$H. ��	 �.ુ �ાયો.  94265 52003 9427535600 220982 

2 
�� �	�HI	D @;�	&I	D  

��	$ 

�ાયોજક 

94273 75970  220974 

3 �� :%�	�J�I	D "	&G0K$  .5 ���1 �ાયોજક 94286 54167 91733 33136 244250 

4 �� �3EM#�N% �"	H  B3��	 �ાયોજક 94285 57085 84859 15965 225929 

5 ��  I�I	D �>�&	& �P�� �ાયોજક 75748 07730 99243 35210 243688 

6 �� ���I	D 	�	I	D �=3& �ાયોજક 97266 66238 78018 15980 250025 

7 �� �%3EM#�N% �	SH 	@T�� �ાયોજક 98248 65112 87358 09009 0 

8 �� #��.BI	D �	���&	& �.B� �ાયોજક 94263 92828  220142 

9 �� @1��I	D ����I	D @.-� �ાયોજક 93756 69900 9157124200 276726 

10 �� @;B��I	D ���I	D�=3& �ાયોજક 98981 21315 98245 38247 274060 

11 �� H��EMI	D %����  B�� �ાયોજક 94267 39324  258016 

12 �� ��.BI	D �	5�B3� �%3�	 �ાયોજક 99041 48456 84012 76091 272455 

13 �� �#�&I	D DVI	D ���� �ાયોજક 94274 91409 96878 65517 255146 

14 �� ;���I	D @;W�	X 	�& �ાયોજક 98255 35129 78020 26501 251425 

  
��� 2019-20 �	 �-!���  ��= �� �	�#�I	D Y�. �.Z,  ��=�� �	>� X1�& [�.�������  ��= �;!-"  

�	\� X1�& [�. ������� FX	��	 �[� "�]�   ��= %.�	X�  ��= �� �	�#�I	D Y�. �.Z, �	%3"� 1.^1 

�	;!B�!� �$ T�_� �	�3& %/ ��. �� �	=3 �����  ��=����.  `�:�$T 6�!� ?I	 �	�� [� . �-! B#�1	� 

������� �;#���& "�	��	�	� �	�. a@b&	 HF=	 �	%3"��,�	&�T��. c�" c�" ?I	 �	�� [� . 

������� d1	3 �$ ?#X2� @e:1	� �I� XD f1	3 ������	 �	."	� �41.Y X	�$. ���� ������� ?#X2� 

�g�	�	 ��	� [� ��� ���. #��. >	1B. ��	� �I	�B #��.�� X1�& [� .[�b&� ?� �P #��.Y ���� ���3 

�� �%�	 ?�� ������� �;���	� ��� �I	�B #��.Y  ���� �%�	 B	��� ������� h �BB �� 

[�. ���	 ��	� �I	�B #��.�.  i�� `�: �$ T 6�!� ?I	 �	��� j�.    


