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नोंदणीकृ त कार्ाहलर् – ५१७,ए/१, तािािाणी चौक, कोल््ापिू ४१६००१ फोन - (०२३१)२५३६९४० ते ४२
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वालषिक सविसाधारण सभा जाहीर नोटीस
(फक्त भागधारक सभासदाांकररता)
आपल्र्ा बँकेच्र्ा सर्ह भागधािक सभासदाांना कळवर्ण्र्ात र्ेते की, बँकेची सन २०२१-२२ र्ा सालची वालषिक सविसाधारण सभा
मांगळवार,२७.०९.२०२२ इ. रोजी दुपारी २.०० वाजता आपल्र्ा बँकेच्र्ा प्रधान कार्ाहलर्, तािािाणी चौक, कोल््ापिू र्ेथील सभागृ्ात खालील
वर्षर्ाांर्ि वर्चाि वर्वनमर् किणेसाठी ्ोणाि आ्े. तिी सदि सभेस आपण उपवथथत ि्ार्े, अशी वर्नतां ी आ्े.
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वद.२९.०९ .२०२१ िोजीच्र्ा र्ावषहक सर्हसाधािण सभेचे(e-AGM) इवतर्ृत्त र्ाचनू कार्म किणे.
सन २०२१-२०२२ चा र्ावषहक अ्र्ाल आवण वद.३१ माचह २०२२ चा लेखापरिक्षीत ताळे बदां ,नफा-तोटा पत्रकाचा वर्चाि किणे र्
वथर्कृ त किणे.
सन २०२१-२०२२ सालात अदां ाजपत्रकापेक्षा जादा झालेल्र्ा खचाहस र् सन २०२२-२०२३ र्ा सालाकिीता सचां ालक मडां ळाने
सचु वर्लेल्र्ा उत्पन्न र् खचाहचे अदां ाजपत्रकास मजां िु ी देणे .
सन २०२१-२०२२ सालची मा.सचां ालक मडां ळाने सचु वर्लेली नफा वर्भागणी मजां िू किणे आवण लाभाश
ां वशफािशी प्रमाणे जा्ीि किणे.
मागील र्षाहतील बँक र्वर्र्सार् लक्ष्र्पतू ी (Target Achievements)आवण सन २०२२-२०२३ चे र्वर्र्सार् लक्ष्र् (Targets) र्
वर्कास आिाखडा नोंद घेण.े
सन २०२१-२०२२ र्ा सालचे र्ैधावनक लेखापरिक्षक गोगटे आवण कांपनी पाटहनि श्री उमेश गोगटे र्ाांचेकडून आलेला र्ैधावनक
लेखापरिक्षण अ्र्ाल र् सन २०२०-२०२१ च्र्ा र्ैधावनक लेखापरिक्षण अ्र्ालाचा दोष दरू
ु थती पतू हता अ्र्ाल वथर्कृ त किणे.
सन २०२२-२०२३ र्ा सालाकरिता रिझर्व्ह बँकेने वदलेल्र्ा मान्र्तेनसु ाि मे.गोगटे आवण कांपनी, चाटहडह अकौंटांट, पणु े र्ा फमहची र्ैधावनक
लेखापरिक्षक म््णनू नेमणक
ू ीस मजां िू ी देणे र् त्र्ाांचा मे्नताना ठिवर्ण्र्ाचे अवधकाि सांचालक मांडळास प्रदान किणे.
सन २०२१-२०२२ सालात सांचालक र् त्र्ाांचे नातेर्ाइहकाांना वदलेल्र्ा कजाहच्र्ा माव्तीची नोंद घेण.े
सन २०२२-२३ करिता सांचालक मांडळाने सचु र्लेल्र्ा एकिकमी कजह पितफे ड(OTS) र्ोजनेची नोंद घेणे र् सन २०२१-२०२२ सालात
बँकेच्र्ा एकिक्कमी कजह पितफे ड र्ोजनेअतां गहत सर्लत देणते आलेल्र्ा कजहखात्र्ाांची नोंद घेर्नू त्र्ास मांजिु ी देण.े
शासन अवधकृ त र्सल
ु ी अवधकािी र्ाांनी वशफािस के लेली र्सल
ु ी ्ोणे अशक्र् असलेली र् र्ैधावनक लेखापरिक्षक र्ाांनी प्रमावणत
के लेली कजहखाती वनलेखीत किणेबाबत के लेल्र्ा वशफािशीनसु ाि कजे वनलेखीत किणेस आवण मा.सचां ालक मांडळाने कजाहतील वदलेल्र्ा
र्वर्ाज,दडां र्वर्ाज, खचह इ. सर्लतीस मान्र्ता देण.े
र्वर्र्थथापकीर् सांचालक (Managing Director) पदी प्राधान्र् क्रमानसु ाि श्री प्रकाश नािार्ण पाटील र्ाांची रिझर्व्ह बँकेच्र्ा मांजिु ी
अांतिार्ि नेमणक
ू देणबे ाबत चचाह करून वनणहर् घेण.े
र्ावषहक सर्हसाधािण सभेस ्जि नसलेल्र्ा सभासदाांच्र्ा अनपु वथथतीस माफी (Condone) बाबत वर्चाि किणे.
कमहचािी आिाखड्र्ामध्र्े सधु ािणा किणेबाबत आलेल्र्ा प्रथतार्ार्ि चचाह करून वनणहर् घेण.े
मा.अध्र्क्षसो र्ाांचे पिर्ानगीने ऐनर्ेळी र्ेणाऱ्र्ा वर्षर्ाांर्ि चचाह किणे.

मा.सांचािक मांडळाच्या आदेशावरून
थथळ – कोल््ापिू
तािीख – ०२.०९.२०२२

अलवनाश रामचांद्र खोत
र्वर्र्थथापकीर् सांचालक (प्रभािी)

राजेंद्र तुकाराम िकडे
अध्यक्ष
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ठिलेर्ेळी गणपतू ी न झालेस नोटीसीत नमदू के ले वठकाणी अध्र्ाह तासानांति र्ावषहक सर्हसाधािण सभा घेणते र्ेईल र् त्र्ाला
गणपतू ीची आर्श्र्कता असणाि ना्ी. त्र्ात र्िील वर्षर्ाांचा वर्चाि के ला जाईल.
सन्माननीर् सभासदाांनी सभेपढु ील ठे र्ार्र्ाच्र्ा आपल्र्ा का्ी सचु ना असतील ति बँकेच्र्ा प्रधान कार्ाहलर्ाकडे
वद.१७.०९.२०२२ पर्ंत पो्ोचतील अशा पाठर्ार्वर्ात. त्र्ानांति र्ेणाऱ्र्ा सचु नाांचा वर्चाि के ला जाणाि ना्ी.
र्ावषहक सर्हसाधािण सभेची सवर्थति नोटीस बँकेच्र्ा www.veershaivbank.co.in सांकेतथथळार्ि आवण बँकेचे प्रधान
कार्ाहलर् र् सर्ह शाखा कार्ाहलर्ामध्र्े उपलब्ध आ्े.
सन २०२१ – २२ चा र्ावषहक अ्र्ाल बँकेच्र्ा www.veershaivbank.co.in र्ा सांकेतथथळार्ि वद.१२.०९.२०२२ िोजी
पासनू उपलब्ध आ्ेत.
ज्र्ा सभासदाच
ु े / मल
ु ी १० र्ी, १२ र्ी र् पदर्ीधि / पदर्वर्तु ि पिीक्षेत २०२२ मध्र्े ८०% पेक्षा जाथत गणु वमळर्नू उत्तीणह
ां ी मल
झालेली आ्ेत त्र्ाांनी आपली नार्े वद.२०.०९.२०२२ पर्ू ी प्रधान कार्ाहलर्ात पाठर्ार्ीत.
ज्र्ा सभासदाचां ा वनर्ासी / र्वर्र्सार्ाचा पत्ता बदलेला असलेस नर्ीन पत्ता बँकेस ताबडतोब कळर्ार्ा.
आपले भाग दाखले (शेअसह सवटहवफके ट ) नजीकच्र्ा शाखेशी सपां कह साधनू कार्ाहलर्ीन र्ेळेत घेऊन जार्ेत.

८.

ज्र्ा सभासदाांची भाग धािणा ्ी रु.५००/- च्र्ा पठीत नसेल अशा भागधािक सभासदाांनी आपल्र्ा नजीकच्र्ा शाखेशी सांपकह
साधनू आर्श्र्क ती जादा भाग धािणा िक्कम भिार्ी ्ी वर्नतां ी.

९.

सभासदाचां ी लाभाांश िक्कम सेर्व्ींग / चालू खातेर्ि पिथपि र्गह किणेत र्ेणाि आ्े.तिी ज्र्ा सभासदानां ी आपली सेर्व्ींग / चालू
खाती उघडलेली ना्ीत / बदां के लेली आ्ेत अशा सभासदाांनी आपली सेर्व्ींग / चालू खाती उघडून घ्र्ार्ीत.

१०. रिझर्व्ह बँक ऑफ इवां डर्ाच्र्ा सचू नेनसु ाि, बँकेचे सभासद र् ग्रा्क र्ानां ी आपल्र्ा के .र्ार्.सी (KYC) ची पतू हता किणे बधां नकािक
असनू ज्र्ा खातेदािाांनी र्ाची पतू हता के लेली ना्ी त्र्ाांनी त्र्रित बँकेशी सपां कह साधनू त्र्ाची पतू हता किार्ी. तसेच ज्र्ाांची ReKYC किणे आर्श्र्क आ्े त्र्ाांनी त्र्रित आपल्र्ा नजीकच्र्ा शाखेशी सपां कह करून त्र्ाची पतू हता किार्ी. KYC पणू ह नसलेली
खाती डेवबट फ्रीज ्ोतात.
११. १० र्षह र्वर्र््ाि नसलेली खाती रिझर्व्ह बँकेच्र्ा DEAF र्ोजने अतां गहत रिझर्व्ह बँकेकडे र्गह ्ोतात.
१२.

र्ा र्षीची र्ावषहक सर्हसाधािण सभा ्ी सभासदाांच्र्ा प्रत्र्क्ष उपवथथत ्ोणाि असनू सभेमध्र्े उपवथथत िा्णाऱ्र्ा सभासदाांना
म्ािाष्ट्र शासन र् / अथर्ा कोल््ापिू म्ानगिपावलका र्ाांच्र्ा उपवथथतीच्र्ा मागहदशहक सचू नाांचे पालन किार्े लागणाि आ्े.

