
 
 

પનુ: આયોજિત વાર્ષિક જાહરેસભાની નોટિસ   
સમય અને સ્થળ: શ્રી રામજી મટંિર માધંાતા, રર્વવાર તા. ૨૬મી મે, બપોરે ૩:00 કલાકે  

સભાની કાયયસચૂી (Agenda):  
1. પ્રાથયના  

2. મતં્રીશ્રી તરફથી ગત વાર્ષિક જાહરેસભાની ર્મર્નટ્સનુ ંવાચંન, સધુારા-વધારા અને બહાલી આપવા 
બાબત.  

3. પ્રમખુશ્રી તરફથી વાર્ષિક ર્નવેિન 

4. ખજાનચી તરફથી વષય ૨૦૧૮ના ંઑડીિ કરેલ ટહસાબની રજૂઆત, ચચાય ર્વચારણા અને બહાલી 
આપવા બાબત.  

5. ગિુરાતી ર્સર્નયર ર્સિીઝન્સ અસોર્િએિન તરફથી તેમની ર્વર્વધ પ્રવરૃ્તઓ માિે મટંિરની 
સરુ્વધાઓનો લાભ ર્ન:શકુ્લ મેળવવા બાબતે કરાયેલ માગંણી ઉપર ચચાય ર્વચારણા કરી તે ર્વષે 
યોગ્ય ર્નણયય લેવા બાબત.  

6.  સસં્થાની અપાત્કાલીન અથવા આનસુગંગક સર્મર્ત (contingency committee)ની અવધી પરૂી થતા 
તેને બરખાસ્ત કરી નવી સર્મર્તનુ ંઆગામી ૨ વષય માિે ચ ૂિંણી અથવા વરણી દ્વારા ગઠન કરવુ ં 

7. પ્રમખુ શ્રીની પરવાનગીથી અન્ય કામકાિ. 
આભાર સટહત  

કાયયવાહક સર્મર્ત વતી  

                                                   
પ્રમખુ શ્રી                                                                        મતં્રી શ્રી              
ઈશ્વરભાઈ આર. પટેલ  TEL: (514) 912-9120        યોગેશકુમાર સી. પટેલ  TEL: (514) 815-9701 

Email: ishwar.nila@gmail.com    Email: ypatel@skylawn.net 
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NOTICE OF RECONVENED GENERAL MEETING 
 
TIME AND LOCATION: Temple Shree Ramji Mandhata, Sunday, May 26th at 3:00 PM 
 
AGENDA:   

1. Prayer  
2. Presentation of the minutes from the last general meeting for approval. 
3. Annual address by the President  
4. Presentation of the Financial Report for 2018 by the Treasurer for discussion and approval by 

the members. 
5. Discussion to make a final decision regarding the several requests made by GUJARATI SENIOR 

CITIZENS ASSOCIATION, MONTREAL concerning the use of Temple facilities, free of charge, for 
their various activities.   

6. Dissolution of the current Contingency Committee and formation a new Contingency Committee 
for the period of next 2 years, through election or selection. 

7. Discussion of other business with the permission of the President.  
 

We are here by making a humble request to all the members to attend this annual meeting. 
 
With best regards on behalf of the Executive Committee, 

   

                                                   
President                                                                        Secretary                 
Ishwarlal R. Patel    TEL: (514) 912-9120    Yogeshkumar C. Patel   TEL: (514) 815-9701 

Email: ishwar.nila@gmail.com    Email: ypatel@skylawn.net 
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