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AGM SUNDAY 18th SEPTEMBER 2016
Dear Gamvasi - Saader Namaskar
We are pleased to inform you that our 2016 BSM UK AGM has been arranged to take place on:

Sunday 18th September 2016 from 10.00am. to 5.00pm.
At: Shree Krishna Mandir, Old Meeting Street, West Bromwich,B70 9SZ.
You and your family members are cordially invited to attend. We would also like to request you to invite your
sisters and daughters together with their families on our behalf to join us. This is an ideal opportunity for you and
your family to learn more about our Gam and to get to know your fellow Bodalias here, in the UK.
This is an ideal opportunity for us to discuss and debate current issues and plan for the future. Furthermore we
would like to update you on the current affairs from our Gam.
AGM and Samelaan are self-funding events and, as in the past, we sincerely welcome any donations for the food
and items for raffle prizes.

PROGRAMME FOR THE DAY
10.00 am - 10.30 am
10.30 am - 12.00 pm

12.00pm - 12.30pm
12.30pm - 2.00pm
2.00pm - 2.15pm
2.15pm - 2.30pm
2.30pm - 3.00pm
3.00pm - 4.00pm
4.00pm - 4.30pm
5.00pm

Welcome/Registration/Refreshment
Prayers and Minutes of the last Samelaan/Matters arising,
Secretary’s Annual Report, Treasurer’s Annual report, President’s Address,
Election of Officers
Emergency Funds Policy & Procedures.
Lunch
Short talk by Kokilaben D/O of Mrs Taraben Ambubhai Parshottambhai of
Leicester.
Entertainment
Future Projects
Open Forum – Q’s & A’s
Raffle Draw & Vote of Thanks
Close

General Appeal:
We ask each NEW working member of your family and those who have not donated to date to consider making a once in
a lifetime donation of £100 towards our Endowment Fund. This will help achieve our development goals for the future.
Your donation will attract a Tax refund, adding another £25 to our funds. Please do seriously consider donating this year
as every little donation helps to improve facilities in our Gam and make Bodali “Simply the Best”.
Cash or cheques will be gratefully received at the AGM or cheques posted to our secretary.
We thank you most warmly and sincerely for your continued support and look forward to meeting you at our AGM.

President:
Secretary:

Arvindbhai L Patel
Rameshbhai G Patel

Tel: 01902 688323
Tel: 01384 252780
1 Attingham Drive, Dudley, DY1 3HL

president@bodaligam.com
secretary@bodaligam.com
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ુ લ જનરલ મીટટિંગ તથા જાહેર સભા – રવ
ઍન્યઅ

ાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬

સુજ્ઞ ગામ ાસી ભાઈઓ તથા બહેનો – સાદર નમસ્કાર!
અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણા મંડળની ૨૦૧૬ની ઍન્યુઅલ જનરલ મીટ િંગનુ ં આયોજન નીચે પ્રમાણે રાખવામાં
આવેલ છે ઃ
રવ

ાર તાઃ ૧૮ સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૬ના રોજ સ ારે ૧૦.૦૦થી સાંજના ૫.૦૦

સ્થળઃ શ્રી કૃષ્ણ મંટદર, ઓલ્ડ મીટટિંગ સ્રીટ,

ેસ્ટ બ્રોમવ ચ ખાતે યોજ ામાં આવયું છે .

આપને તથા આપના કુ ટુંબીજનોને આ જાહેરસભામાં પધારવા અમારું હાટદિ ક આમંત્રણ છે . વધુમાં આપને અમારી નમ્ર વનંતી છે કે આપણી
બહેનો અને દીકરીઓને સહકુ ટુંબ પધારવા મંડળ વતી આમંત્રણ પાઠવશો. આ આપણા મા ે એક સોનેરી તક છે , કે એક છત્ર હેઠળ આપણા
ઘણા ગામવાસીઓને અહીં UKમાં મળી શકીશુ.ં
આ મળવાની એક આદશશ તક છે જેમાં આપણા ગામમાં થતી પ્રગતત અને અન્ય ફેરફારો અંગે વધુ માટહતીઓથી વાકે ફ થઈશુ,ં ભતવષ્યની
યોજનાઓ અંગે ચચાશ–તવચારણા કરી શકીશુ,ં તેમજ એકબીજા સાથે પટરચય પણ વધારી શકીશુ.ં
મંડળ તરફથી “રૅ ફલ ડ્રૉ”ના ઈનામો મા ે ભે સોગાત સ્વીકારવામાં આવશે.
ઍન્યુઅલ જનરલ મીટ િંગ અને સમ્મેલનનો ખચશ સ્વેચ્છાએ આપણા પોતાના ખચે યોજવામાં આવે છે , અને પાછલાં વર્ષોની જેમ, અન્નદાન
ુ મા ે દાતાઓ તરફથી ભે સોગાત સ્વીકારવામાં આવશે.
તથા રૅ ફલ પ્રાઈઝિસની વસ્તઓ

કાયયક્રમની રૂપરે ખાઃ
સ ારના ૧૦.૦૦થી ૧૦.૩૦

સ્ ાગત, રજજસ્રે શન અને ચા–નાસ્તો

૧૦.૩૦થી ૧૨.૦૦

પ્રાથયના, ગત સભાની નોંધ

ાંચન અને ઉપસ્સ્થત થતાં પ્રશ્નો, મંત્રીશ્રીનો અહે ાલ, ખજાનચીશ્રીનો

ટહસાબ, પ્રમુખશ્રીનું પ્ર ચન, ન ા હોદ્દે દારોની ચટ
ં ણી.
બપોરના ૧૨.૦૦થી ૧૨.૩૦

ઈમર્જન્સી ફન્્સ પૉલલસી અને ફન્ડ ચલા

૧૨.૩૦થી ૨.૦૦

સમહ ભોજન

૨.૦૦થી ૨.૧૫

ટં કો

૨.૧૫થી ૨.૩૦

મનોરં જન કાયયક્રમ

૨.૩૦થી ૩.૦૦

ભવ ષ્યનાં પ્રૉજેક્ટ્સ

૩.૦૦થી ૪.૦૦

ગામના વ વ ધ વ ષયોની ચચાયવ ચારણા

સાંજના

“રૅ ફલ ડ્રૉ” તથા આભારવ વધ અને પ્રાથયના

૪.૦૦થી ૫.૦૦

૫.૦૦

ાની રીત

ાતાયલાપ – શ્રી.કોટકલાબેન (લેસ્ટરના શ્રી.તારાબેન અંબુભાઈ પરસોત્તમભાઈના દીકરી)

સમાપન

જનરલ અપીલઃ
અમે આપને તવનંતી કરીએ છીએ કે તમારા કુ ટુંબમાં કામ કરતા યુવાન ભાઈ–બહેનો કે જેમણે અત્યાર સુધી “એન્ડાવમેન્ ફન્ડ”માં ફાળો ન
આપ્યો હોય તો તેમને નમ્ર તવનંતી છે કે આ ફન્ડમાં જીવનપયંત £100 આપી, ભતવષ્યમાં ગામની પ્રગતતને વધુ વેગવંતી કરવામાં મદદ
કરો. તમારા £100ના દાનમાંથી £25નો ૅક્સ રીફન્ડ પણ મળશે. આપનું નાનામાં નાનું દાન આપણા ગામની સુતવધાઓમાં સુધાર અને
બોદાલી ગામને એક “સ યશ્રેષ્ઠ” ગામ બનાવવામાં મદદ કરશે. કૃપા કરીને આ વર્ષે દાન આપવા મા ે ગંભીરતાથી તવચાર કરશો.
આપના દાનની રોકડ રકમ અથવા ચેક એ.જી.એમ.માં સહર્ષશ સ્વીકારવામાં આવશે, અથવા આપ તે સેક્રે રીને પોસ્ પણ કરી શકો છો.
અમે આપના તનરં તર સાથ અને સહકાર મા ે આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. એ.જી.એમ.માં મળવાની આશા સાથે.

પ્રમુખઃ

શ્રી અરવ િંદભાઈ એલ. પટે લ

ફોનઃ 01902 688323

president@bodaligam.com

મંત્રઃ

શ્રી. રમેશભાઈ જી. પટે લ

ફોનઃ 01384 252780

secretary@bodaligam.com

1 Attingham Drive, Dudley, DY1 3HL

