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अमृतमहोत्सवी 

श्री वीरशैव को-ऑप.बँक लि.,कोल्हापूर (मल्टीस्टेट बँक) 

नोंदणीकृत कार्ाालर् – 517,ए/१, ताराराणी चौक, कोल्हापरू 416001 फोन - (0231)2536940 ते 42, 

Website - www.veershaivbank.co.in ,       E-mail - info@shriveershaivbank.com 

दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे (VC/OAVM) आर्ोजित 

वालषिक सविसाधारण सभेची सचूना 

(फक्त भागधारक सभासदाांकररता) 

प्रस्तावना 

ज्र्ाआर्थी बँकेचे उपजिधी आजण बहुराज्र्ीर् सहकारी संस्र्था  अजधजनर्म २००२ मधील तरतदुीप्रमाण ेबँकेची िाजषाक 

सिासाधारण सभा मागील िषााखरे समाप्तीनंतर सहा मजहन्र्ाचे आत आर्ोजित करण ेआिश्र्क आह े. 

 ज्र्ाअर्थी मा.उपार्कु्त (सहकार ) सहकार मतं्रालर् ,भारत सरकार.मध्र्िती सहकार जनबंधक कार्ाालर्, निी जदल्ली 

र्ानी तर्ांचेकडील आदशे क्र.३/२०२१ जद.२३ ऑगस्ट २०२१ ने सभासदांचे उपजस्र्थतीत िाजषाक सिासाधारण सभा घणे्र्ाची 

सचूना केलेली आह.े तर्थापी  

ज्र्ाअर्थी  मा.राज्र्पाल महाराष्र राज्र् र्ांच्र्ा आदशेानसुार कार्ाासन अजधकारी ,महाराष्र शासन ,सहकार पणन ि  

िस्त्रोद्योग जिभाग,मतं्रालर् जिस्तार इमारत ,मबुई र्ांनी तर्ांचेकडील आदशे क्रमांक संकीणा २०२१ /प्र.क्र.२४/१३-स जद.३० 

िलैु २०२१ अन्िर्े ५० पेक्षा िास्त सदस्र् संख्र्ा असलेल्र्ा राज्र्ातील सिा सहकारी संस्र्थांनी िाजषाक सिासाधारण सभा 

दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे (Video Conferencing / Other Audio Visual Means) घणे्र्ाच्र्ा सचूना केलेल्र्ा आहते आजण  

ज्र्ाअर्थी प्रतर्क्ष सभासद उपजस्र्थतीद्वारे बँकेची िाजषाक सिासाधारण सभा घणेसेाठी बँकेने केलेली मागणी मा.जिल्हा 

दडंाजधकारी तर्था अध्र्क्ष ,जिल्हा आपत्ती व्र्िस्र्थापन प्राजधकरण ,जिल्हाजधकारी कार्ाालर् ,कोल्हापरू  र्ांनी तर्ांचेकडील 

िा.क्र.कार्ाा.२ नै आ /कोरोना /आरआर /५४१/२०२१  जद,०७/०९/ २०२१ ने नामंिरू केलेली आह े. 

तर्ाअर्थी बँकेच्र्ा सिा भागधारक सभासदांना सजूचत करण्र्ात र्ेत ेकी, महाराष्र शासनाचे जदनांक ३० िलैु २०२१ 

मधील आदशेा मधील मागादशाक सचूनांप्रमाण े आजण बँकेच्र्ा उपजिधीमधील तरतदुीस अनसुरून बँकेची 80 िी िाजषाक 

सिासाधारण सभा बधुिार जद.२९ सप्टेंबर २०२१  रोिी दपुारी १.०० िािता, प्रधान कार्ाालर् – 517, ए/1, ताराराणी चौक, 

कोल्हापरू र्ेर्थनू दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे (Video Conferencing / Other Audio Visual Means) आर्ोजित 

करण्र्ात आलेली आह.े कोजिड – १९ सार्थीच्र्ा पार्श्ाभमुीिर शासनाचे जनदशेानसुार दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे 

(VC/OAVM) सभा आर्ोजित केल्र्ाने सभासदांनी सभलेा प्रतर्क्ष उपजस्र्थत रहाणचेे नसनू दरुस्र्थ माध्र्माद्वारे 

(Online/VC/OAVM) सभमेध्र्े सहभागी होणचेे आह.े 

 

सभेपुढीि लवषय 

 

१. 

२. 

जद.२६.११ .२०२० रोिीच्र्ा िाजषाक सिासाधारण सभचेे(e-AGM) इजतितृ्त िाचनू कार्म करण.े 

जद.२५.०१ .२०२१ रोिीच्र्ा जिशषे  सिासाधारण सभचेे इजतितृ्त िाचनू कार्म करण.े 

३. सन २०२०-२०२१ चा िाजषाक अहिाल आजण जद.३१ माचा २०२१ चा लेखापररक्षीत ताळेबंद,नफा-तोटा 

पत्रकाचा जिचार करण ेि जस्िकृत करण.े 

४. सन २०२०-२०२१ सालात अंदािपत्रकापेक्षा िादा झालेल्र्ा खचाास ि सन २०२१-२०२२ र्ा सालाकरीता 

संचालक मडंळाने सचुजिलेल्र्ा उतपन्न ि खचााचे अदंािपत्रकास  मिंरुी दणे े. 

५. सन २०२०-२०२१ सालची मा.संचालक मडंळाने सचुजिलेली नफा जिभागणी मंिरू करणे आजण लाभांश 

जशफारशी प्रमाण ेिाहीर करण.े 



 

 

६. मागील िषाातील बँक व्र्िसार् लक्ष्र्पतूी (Target Achievements)आजण सन २०२१-२०२२चे व्र्िसार् 

लक्ष्र् (Targets) ि जिकास आराखडा नोंद घेण.े 

७. सन २०२०-२०२१ र्ा सालचे िधैाजनक लेखापररक्षक म.ेसजुनल नागािकर आजण कंपनी प्रोप्रा.श्री सजुनल सहुास 

नागािकर र्ांचेकडून आलेला िधैाजनक लेखापररक्षण अहिाल ि सन २०१९-२०२० च्र्ा िधैाजनक 

लेखापररक्षण अहिालाचा दोष दरुूस्ती पतूाता अहिाल जस्िकृत करण.े 

८. सन २०२१-२०२२ ते २०२३-२०२४  िषााकररता िधैाजनक लेखापररक्षक नेमणकूीबाबत ररझव्हा बँकेच्र्ा 

जनदशेानसुार केलेल्र्ा कार्ािाहीची नोंद घणेे ि िधैाजनक लेखापरीक्षक महेनताना जनर्कु्ती कार्ािाही करणचेे 

अजधकार संचालक मडंळास प्रदान करण.े 
९. सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ कालािधीकररता जबनजिरोध जनिडलेल्र्ा संचालक मडंळाची नोंद घणे.े 

१०. सन २०२०-२०२१ सालात संचालक ि तर्ांचे नातेिाइाकांना जदलेल्र्ा किााच्र्ा माजहतीची नोंद घणे.े 

११. व्र्िस्र्थापकीर् संचालक तर्था मखु्र् कार्ाकारी अजधकारी र्ांच्र्ा नेमणकुीच्र्ा  सेिा सलगतेबाबत ररझव्हा बँकेच्र्ा 

जनदशेानसुार केलेल्र्ा कार्ािाहीची नोंद घणे.े 

१२. सन २०२१-२२ कररता संचालक मडंळाने सचुिलेल्र्ा एकरकमी किा परतफेड(OTS) र्ोिनेची नोंद घणे ेि सन 

२०२०-२०२१ सालात बँकेच्र्ा एकरक्कमी किा परतफेड र्ोिनेअतंगात सिलत दणेते आलेल्र्ा किाखातर्ांची 

नोंद घिेनू तर्ास मंिरुी दणे.े 

१३. शासन अजधकृत िसुली अजधकारी र्ांनी जशफारस केलेली िसलुी होण ेअशक्र् असलेली ि िधैाजनक 

लेखापररक्षक र्ांनी प्रमाजणत केलेली किाखाती जनलेखीत करणबेाबत केलेल्र्ा जशफारशीनसुार कि ेजनलेखीत 

करणसे आजण मा.संचालक मंडळाने किाातील जदलेल्र्ा व्र्ाि,दडं व्र्ाि, खचा इ. सिलतीस मान्र्ता दणे.े 

१४. संचालक मडंळाने सचुजिलेल्र्ा पोटजनर्म दरुूस्तीस मान्र्ता दणे.े 

१५. िाजषाक सिासाधारण सभसे दृक / दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे (VC/OAVM) सहभागी होि ून शकलेल्र्ा सभासदांच्र्ा 

अनपुजस्र्थतीच्र्ा माफी (Condone) बाबत जिचार करणे. 

१६. मा.अध्र्क्षसो  र्ांचे परिानगीने ऐनिळेी र्ेणाऱ्र्ा जिषर्ांिर चचाा करण.े 

 

                   मा.सांचािक मांडळाच्या आदेशावरून 

  

स्र्थळ – कोल्हापरू                                  शांकरराव राऊ माांगिेकर                         अलनि बाबुराव सोिापुरे   

तारीख – १३ सप्टेंबर २०२१                   मखु्र् कार्ाकारी अजधकारी                                     अध्र्क्ष  

  

लवशेष सचूना 

१. कोजिड - १९  सार्थीच्र्ा पार्श्ाभमुीिर, मा.राज्र्पाल महाराष्र राज्र् र्ांच्र्ा आदशेानसुार कार्ाासन 

अजधकारी ,महाराष्र शासन ,सहकार पणन ि  िस्त्रोद्योग जिभाग,मतं्रालर् जिस्तार इमारत ,मबुई र्ांनी जद.३० िलैु 

२०२१ रोिी िाजषाक सिासाधारण सभचे्र्ा आर्ोिनाबाबतच्र्ा मागादशाक सचूनांचे पररपत्रक क्र. संकीणा २०२१ 

/प्र.क्र.२४/१३-स िारी केलेले असनू तर्ामधील जनदशेानसुार बँकेची ८० िी िाजषाक सिासाधारण सभा 

सभासदांच्र्ा प्रतर्क्ष उपजस्र्थतीजशिार् दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र् (Online Video Conference /Other Audio 

Visual Means) माध्र्माद्वारे आर्ोजित करण्र्ात आली आह.े काही अनपेजक्षत पररजस्र्थतीत उदा. तांजत्रक 



कारणांमळेु, दोषांमळेु सदर िाजषाक सिासाधारण सभचेे कामकाि खजंडत झाल्र्ास तांजत्रक त्रटुीचे जनिारण, दोषांची 

दरुुस्ती झाल्र्ानंतर तर्ाच दरूस्र्थ माध्र्मािर (Link) लगेचच सभचेे कामकाि पढुे सरुू केले िाईल, सभा 

कामकाि दपुारी १.०० ते ४.०० िािपेर्ातच्र्ा कालािधीत संपन्न केले िाईल र्ाची कृपर्ा सभासदांनी नोंद 

घणेचेी आह.े 

२. बँकेच्र्ा पोटजनर्माप्रमाण ेसभेसाठी  आिश्र्क असणा-र्ा  गणसंख्र्ेच्र्ा जनजितीसाठी सभासदांची उपजस्र्थती ही 

बँकेने सभा प्रजक्रर्ेसाठी जनर्कु्त केलेल्र्ा Tannum Consulting LLP Mumbai कंपनीच्र्ा  

https://svcbl.eagm.cloud  र्ा अजधकृत संकेतस्र्थळािर सभासदांचा दृक / दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे सभचे्र्ा 

जदिशी म्हणि ेबधुिार जद.२९ सप्टेंबर २०२१ रोिी जनधााररत केलेल्र्ा िेळेत संपका  (Login) होताच सभासदाची 

सदर सभतेील उपजस्र्थती ग्राह्य धरली िाईल आजण सभचेी गणसंख्र्ा पतूी झाल्र्ाचे गहृीत धरून सभा कामकाि 

सरुु केले िाईल. सभचे्र्ा उपजस्र्थती / सहभागासाठी सभासदांनी सकाळी १०.३० ते १.३० दरम्र्ान सभा अजधकृत 

संकेतस्र्थळािर संपका  (Login) करणचेा आह.े दपुारी १.३० िाि ेपर्ंत गणसंख्र्ा पणूा न झालेस दपुारी २.०० 

िािता तर्ाच दृक / दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे सभा कामकािास सरुुिात करून सभा संपन्न केली िाईल. तर्ासाठी 

गणसंख्र्ा पतूीची आिश्र्कता असणार नाही. 

३. िाजषाक सिासाधारण सभते भाग घणे्र्ासाठी सभासदांनी तर्ांचे ई-मेल आर्डी आजण भ्रमण दरूध्िनी क्रमांक जद.२१ 

सप्टेंबर २०२१ पर्ंत agmvcb.ho@gmail.com  र्ा ई-मलेिर पाठजिण्र्ाचे आहते. तदनंतर माजहती सादर 

करणाऱ्र्ा सभासदांना िाजषाक सिासाधारण सभेच्र्ा कामकािात सहभागी होता र्ेणार नाही र्ाची सिा सभासदांनी 

नोंद घणेचेी आह.े  

४. दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र्  माध्र्माद्वारे (VC/OAVM)  सभासदांना िाजषाक सिासाधारण सभते   सहभागी होणसेाठी 

सांकेजतक शब्द (Password, Login ID) सभासदांनी बँकेकडे र्ा सभकेररता जदलेल्र्ा भ्रमण दरूध्िनी /                  

ई – मले  पतर्ािर (Mobile / E-mail Address) सभचे्र्ा जदनांकापिुी ७ जदिस अगोदर पाठजिले िातील. 

सांकेजतक शब्द जमळाला नाही जकंिा कंपनीकडील तांजत्रक कारणास्ति सभेच्र्ा संपका  स्र्थळािर संपका  (Login) 

होण्र्ासाठी तांजत्रक अडचणी आलेस कंपनीच्र्ा techsupport@eagm.cloud आजण बँकेच्र्ा 

agmvcb.ho@gmail.com र्ा ई – मले िरती जकंिा भ्रमण दरूध्िनी ९६१९२८०४५५ जकंिा बँकेचे 

व्र्िस्र्थापक श्री.पी.पी.पाटील (भ्र.द.ूक्र. ९८२२७५१९२२) क्रमांकािर सभचे्र्ा जदिशी सकाळी १०.३० ते दपुारी 

५.३० र्ा िळेेत संपका  साधणेचा आह.े 

५. िाजषाक सिासाधारण सभचेी सजिस्तर नोटीस बँकेच्र्ा www.veershaivbank.co.in संकेतस्र्थळािर आजण 

बँकेचे प्रधान कार्ाालर् ि सिा शाखा कार्ाालर्ामध्र्े उपलब्ध आह.े 

६. सन २०२० – २१ चा िाजषाक अहिाल बँकेच्र्ा www.veershaivbank.co.in र्ा संकेतस्र्थळािर आजण प्रधान 

कार्ाालर् / शाखा कार्ाालर्ामध्र्े जद. २०.०९.२०२१ रोिी उपलब्ध आहते. 

७. संस्र्था / भागीदारी संस्र्था / कंपनी सभासद (िरै्जक्तक, HUF व्र्जतररक्त) र्ांनी िाजषाक सिासाधारण सभते सहभागी 

होण्र्ासाठी ि दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र्  माध्र्माद्वारे (VC/OAVM) मतदान (Remote e-voting) साठी 

अजधकृत करण्र्ात आलेल्र्ा प्रजतजनधीचे संपणूा नाि ि संचालक मडंळ / अजधकृत अजधकाऱ्र्ाची स्िाक्षरी 

असलेला ठराि आजण प्रजतजनधीची नमनुा सही सह (PDF जकंिा JPEG format मध्र्े ) स्कॅन करून 

agmvcb.ho@gmail.com र्ा ई-मले िर जद.२१ सप्टेंबर २०२१ पर्ंत पाठजिणचेा आह.े तदनंतर र्ेणाऱ्र्ा 

प्रजतजनधीना िाजषाक सिा साधारण सभा कामकािात सहभागी होता र्ेणार नाही. 

८. सदर सभसे सहभागी होण्र्ासाठी  ि सभमेध्र्े मतदान करण्र्ासाठी प्रजतजनधी जनर्कु्त करता र्ेणार  नाही. 
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९. दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र्  माध्र्माद्वारे (VC/OAVM) आर्ोजित िाजषाक सिासाधारण सभेच्र्ा जिषर् पजत्रकेतील  

जिषर्ांबाबत  एखाद्या सभासदास प्रश्न जिचारािर्ाचे असलेस सदर सभासदांनी agmvcb.ho@gmail.com 

ह्या ई-मेल आर्डी िर जद.२५ सप्टेंबर २०२१ पर्ंत पाठजिणेच े आहते . सभासदांच्र्ा प्रश्नांना सभ ेजदिशी दपुारी 

१.०० ते ४.०० र्ा िळेेत खलुासा केला िाईल. 

१०. एखाद्या सभासदास जिचार व्र्क्त करािर्ाचे असलेस सदर सभासदांनी स्ितःस िक्ता म्हणनू नोंदणी करण्र्ासाठी 

स्ितःचे संपणूा  नाि, सभासद क्रमांक, भ्रमण दरूध्िनी क्रमांक, ई – मले आर्डी,जिनंती अिा तसेच ज्र्ा 

जिषर्ाबाबत जिचार व्र्क्त करणार तो जिषर् agmvcb.ho@gmail.com ह्या ई-मले आर्डी िर जद.२१ सप्टेंबर 

२०२१ पर्ंत पाठजिणचेा आह.े तसेच ज्र्ा सभासदांनी स्ितःची िक्ता म्हणनू नोंदणी केलेली आह,े केिळ तर्ांनाच 

सभदेरम्र्ान दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र्  माध्र्माद्वारे आपले जिचार व्र्क्त करण्र्ाची / बोलण्र्ाची परिानगी जदली 

िाईल. तर्थापी उपलब्ध िळेेनुसार बोलण्र्ाची िळे ठरजिण ेआजण िक्तर्ांची संख्र्ा मर्ााजदत ठेिण्र्ाचा अजधकार 

सभा अध्र्क्षांकडे राहील. 

११ . सभपेढुील जिषर्ांसंदभाातील अहिाल माजहती बँक कार्ाालर्ीन कामकािाचे जदिशी मखु्र् कार्ाालर्ात जद. २४ 

सप्टेंबर २०२१ पर्ंत उपलब्ध असनू तर्ासाठी आगाि ू सचूना agmvcb.ho@gmail.com र्ा ई-मेल िर दणेे 

आिश्र्क आह.े 

१२. जद.३१माचा  २०२१ पिुीचे बँकेचे सभासदांना िाजषाक सिासाधारण सभा कामकािात सहभागी होता र्ेईल. 

१३. िाजषाक सिासाधारण सभते सहभागी होण्र्ासाठी सभासदांनी बँकेस र्ा सभकेरीता नोंदणीकृत केलेला मोबाईल 

क्रमांकािर जकंिा ई-मेलिर जद. २८ सप्टेंबर २०२१ पर्ंत SMS / ई-मेल द्वारे सांकेजतक शब्द (Login ID- 

Password) पाठिण्र्ात र्ेईल . सांकेजतक शब्द सदर तारख े पर्ंत प्राप्त न झालेस सभासदांनी व्र्िस्र्थापक 

श्री.पी.पी.पाटील  (भ्र.द.ूक्र. ९८२२७५१९२२) ि  व्र्िस्र्थापक श्री.एस.ि.ेलाड (भ्र.द.ूक्र. ९८८१८१३३४०) र्ा 

भ्रमण दरूध्िनी क्रमांकािर संपका  साधणचेा आह.े 

१४. इटंरनेट सेिा उपलब्ध असलेल्र्ा संगणक /लॅपटॉप /स्माटा फोन र्ा माध्र्माद्वारे सभासद िाजषाक सिासाधारण 

सभते सहभागी होऊ शकणार आहते र्ाची नोंद घणेचेी आह.े 

१५. सभासदांना िाजषाक सभते सहभागी होण ेबाबत काही तांजत्रक अडचणी आलेस agmvcb.ho@gmail.com                     

ई-मेलआर्डी  अर्थिा - 0231-2536940 to 42 र्ा दरूध्िनी क्रमांकािर जकंिा व्र्िस्र्थापक श्री.पी.पी.पाटील  

(भ्र.द.ूक्र. ९८२२७५१९२२) ि  व्र्िस्र्थापक श्री.एस.ि.ेलाड (भ्र.द.ूक्र. ९८८१८१३३४०) भ्रमण दरूध्िनी 

क्रमांकािर सकाळी ११.०० ते सार्ं.५.०० र्ा िेळेत बँक कार्ाालर्ीन कामकाि जदिशी संपका  साधणचेा आह.े 

१६. दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र्  माध्र्माद्वारे आर्ोजित ८० व्र्ा िाजषाक सिा साधारण सभचे्र्ा कार्ािाहीचा / प्रजक्रर्ेचा 

कालक्रम खालील प्रमाण ेआह.े 

 अ. बधुिार  जद. २९ सप्टेंबर २०२१ रोिी द.ु ०१.०० ते द.ु ४.०० िािपेर्ंत मा.अध्र्क्षांचे कामकाि आढािा 

भाषण ि सभा जिषर्पजत्रका (Agenda)  प्रमाण ेकामकाि कार्ािाही करण ेि सभासद प्रश्नांचा खलुासा 

करण.े 

 ब. बधुिार  जद. १५ सप्टेंबर २०२१ ते शजनिार  जद. २५  सप्टेंबर २०२१ कालािधीत सकाळी  ११.00 त े

सार्ं. ५.00 िाि ेपर्ंत सभासदांनी  तंत्रज्ञानर्कु्त माध्र्माद्वारे (Electronic Media) सभा जिषर्ाबाबत         

शकंा / प्रश्न agmvcb.ho@gmail.com र्ा ई-मले आर्डी िर पाठजिण.े 

 क. बधुिार  जद. २९ सप्टेंबर २०२१ रोिी  - सभासदांनी जिचारलेल्र्ा शकंा / प्रश्नांची उत्तरे / स्पष्टीकरण 

बँकेतफे द.ु१.०० ते सार्ं. ४.०० र्ा िळेेत ज्र्ा सभासदांनी ई-मले आर्डी जदले आहते  तर्ा 

सभासदांच्र्ा ई-मेल आर्डी िर पाठजिण्र्ात र्ेईल. तसेच बँकेच्र्ा अजधकृत संकेतस्र्थळािर 

www.veershaivbank.co.in आजणhttps://svcbl.eagm.cloud तर्ाच जदिशी  सार्ं.  ५.०० नंतर 
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प्रजसद्ध करणते र्ेतील . 

 ड. बधुिार  जद. २९ सप्टेंबर २०२१ रोिी सार्ं. ४ .०० ते. ३० सप्टेंबर २०२१  सकाळी १०.३० िािपेर्ंत 

तंत्रज्ञानर्कु्त दरूस्र्थ माध्र्माद्वारे सभा जिषर्ाबाबत मतदान (Remote e-Voting) करता र्ेईल. तर्ा 

िळेेनंतर Tannum Consulting LLP Mumbai र्ांचे अजधकृत संकेतस्र्थळ मतदानासाठी बंद केले 

िाणार असल्र्ाने सभासदांस  सदर िळेेनंतर मतदान  करता र्णेार नाही र्ाची नोंद घणेचेी आह.े सभसेाठी 

सभासद दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र् माध्र्माद्वारे सहभागी झालेस आजण तर्ान े मतदान न केलेस सदर 

सभासदाने सभेच्र्ा जिषर्पत्रीकेतील जिषर्ांना ि सभा कामकाि कार्ािाहीला मिंरुी जदली असे गहृीत 

धरणते र्ेईल. 

 इ. बँकेने जनर्कु्त केलेल्र्ा अजधकृत अजधकारी (Scrutinizer) र्ांचेकडून मतदानाचा जनकाल प्राप्त 

झाल्र्ानंतर तो बँकेच्र्ा ि Tannum Consulting LLP Mumbai च्र्ा संकेतस्र्थळािर िाहीर 

करण्र्ात र्ेईल. 

१७. दरूस्र्थ दृक / दृष्र्श्राव्र्  माध्र्माद्वारे (VC/ OAVM) िाजषाक सिा साधारण सभा कामकाि कार्ािाही / प्रजक्रर्ा 

बाबत सभासदांचे शकंा समाधानासाठी उपसरव्र्िस्र्थापक (भ्र.द.ूक्र. ७७९८४५०१११) आजण जलजपक 

(भ्र.द.ूक्र. ९५९५६२५२९८) ि तांजत्रक सल्र्ासाठी व्र्िस्र्थापक (भ्र.द.ूक्र. ९८८१८१३३४०) र्ांच्र्ाशी बँक 

कार्ाालर्ीन कामकािाचे जदिशी सकाळी १२.०० ते द.ु४.०० र्ा िळेेत संपका  साधणचेा आह.े 

 

 


