
 

ી મ હલા સેવા સહકાર  બક લ. 
૧૦૯, સાકાર-૨, ટાઉન હોલની સામે, એલીસ ીજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

 

વાિષક સાધારણ  સભાની નોટ સ 
 

આથી  બકના તમામ સભાસદોને જણાવવામા ંઆવે છે ક બક ની ૪૬મી વાિષક  સાધારણ સભા તા. ૩૦-

૦૯-૨૦૨૦ , ધુવાર ના રોજ સવાર ૧૨ કલાક , ૩૦૯ સાકાર ૨ એ લસ જ , અમદાવાદ -૬ કુામે નીચેના 

કામકાજ માટ મળશે , મા ંસમયસર હાજર રહવા િવનતંી છે.  
 

૧) તા. ૨૧/૦૬/૧૯  ના રોજ મળેલ પી તાલીસમી વાિષક સાધારણ સભાની કાયવાહ  વાચંનમા ંલઇ બહાલ 

રાખવા બાબત.  

૨) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ રુા થતા વષ માટ બકના બોડ ઓફ ડર ટસ તરફથી મ ં ુર કરલ વાિષક 

કામકાજનો અહવાલ , બકના ઓ ડટ થયલેા હસાબો ( સરવૈ ુ ંતથા નફા કુશાન ખા ુ)ં મં ૂર કરવા 

બાબત.  

૩) બકના  બોડ ઓફ ડર ટસ કરલ ભલામણ જુબ નફાની વહચણી કરવા બાબત.  

૪) સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના હસાબો ઓ ડટસ એ તપાસી ઓડ ટ  રપોટ મોકલેલ છે તેની ન ધ લેવા બાબત.  

૫) સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના વષ માટ બકના  હસાબો તપાસવા ઓ ડટસ ની િનમ ુકં કરવા તથા તમે ુ ં

મહનતા ુ ંન  કરવા બાબત.  

૬) પેટા - કાયદા ધુારા મ ં ુર કરવા.  

૭) ચેરમેન ી તરફથી અગર તેઓ ીની સમિંતથી  કોઈ કામ ર ૂ થાય તે ઉપર િવચારણા કર  ઘટ ુ ંકરવા 

બાબત.  
 

તા. ૧૬-૦૯-૨૦૨૦                                                                 CA જય ીબને યાસ  

અમદાવાદ                                                                              મેનજે ગ ડર ટર  

                                                                                   બોડ ઓફ ડર ટસની ચૂનાથી   
 

ન ધ :  

૧. કોરમના અભાવે લુતવી  રહલ સભા તેજ દવસે અડધા કલાક બાદ તેજ થળે તે જ કામો કરવા માટ મળશે ,  
કાયદસર ગણાશે .  

૨.  સભાસદોને બકના સરવૈયા તથા નફા - કુશાન ના ં હસાબો બાબતમા ંવ  ુમા હતીની જ ર હોય તેમણે  સભાની 
તાર ખના ંસાત દવસ અગાઉ બકને લે ખત માગંણી મોકલી આપવા િવનતંી છે ની સભામા ંમા હતી રુ  પડ  
શકાય .  

સભાસદો જોગ અગ યની ચૂના :  

 સભાસદ ુ ંછે લા ણ વષ ુ ં ડિવડ ડ બાક  હોય તેઓએ બકમા ં ુબ ુ આવીને લઇ જવા િવનતંી. 


