
 

  
 

वार्षिक सविसाधारण सभेची नोटीस सन २०२१-२०२२ (फक्त सभासदाांकरीता)   

 

 

जा.क्र./मु.का./प्रशासन/ १६८० /२०२२-२३        दिनाांक:- २४ ऑगस्ट, २०२२ 

 

सन्मानननय सभासद, आपणास कळनिण्यात येते की, सुांिरलाल सावजी अर्बन को-ऑप.रँ्क दल., दजांतूर या बँकेची ५७ िी िानषिक सििसाधारण 

सभा रदववार दिनाांक १८ सप्टेंर्र, २०२२ रोजी िुपारी १.०० वाजता माऊली मांगल कार्ाबलर्, दजांतूर येथे घेण्यात येणार आहे. सदर सभेस आपण 

उपस्थथत रहािे ही निनंती.  

 

सभेपुढील दवषर्: 

१. नदनांक ०५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या िानषिक सििसाधारण सभेचे ईनतिृत्त िाचून कायम करणे. 

२. नदनांक ३१ माचि, २०२२ रोजी संपलेल्या आनथिक िषािचा अहिाल, ताळेबंद ि नफा तोटा पत्रक स्वीकृत करणे.  

३. अ) सन २०२१-२०२२ चे अंदाज पत्रकापेक्षा जादा झालेल्या खचािस मान्यता देणे. 

              ब) सन २०२२-२०२३ या आनथिक िषािचे अंदाज पत्रकास मान्यता देणे. 

४. मा.संचालक मंडळाने निफारस केलेल्या सन २०२१-२२ च्या नफा िाटणीस मान्यता देणे. 

५. सन २०२१-२२ सालचा िैधाननक लेखापरीक्षण अहिाल स्स्वकारणे. 

६. सन २०२०-२०२१ चे िैधाननक लेखापरीक्षण अहिालाचे दोष दुरुस्ती अहिालास मान्यता देणे. 

७. अ) सन २०२२-२३ या आनथिक िषािकरीता िैधाननक लेखा परीक्षकाची नेमणूक करणे बाबत. 

 ब) सन २०२२-२३ या आनथिक िषािकरीता अंतर्ित तपासणीसाच्या ननयुक्ती बाबत.  

८. बँकेचे उपनिधी कं्र.७ नुसार मॅस्झझमम बॉरोइंर् पॉिर ठरनिणे बाबत. 

९. १००% तरतुद असलेल्या संिनयत ि बुडीत िर्ििारीतील कजि खात्ांच्या िसुलीचा हक्क अबानधत ठेिून, ननलेखन करण्यास मान्यता नमळण्याबाबत.                     

१०.        मा.संचालक मंडळाने निफारस केलेनुसार िाखा सुभाष रोड परभणी च्या स्वमालकीची इमारत पुनर्बांधणी करणेसाठी तसेच मुख्य कायािलय 

आनण िाखा िसमत साठी स्वमालकीची जार्ा खरेदी करण्यास मान्यता देणे बाबत. 

११. एकरकमी कजि परतफेड योजने अंतरं्त थनकत कजि खात्ातील िसुलीची नोदं घेणे. 

१२. िानषिक सििसाधारण सभेस उपस्थथत नसलेल्या सभासदांच्या अनुपस्थथतीस मान्यता देणे. 

१३. मा.अध्यक्ष यांचे परिानर्ीने ईतर ऐनिेळी येणारे निषय.                                                                                                                                     

  संचालक मंडळाचे आदेिािरून  

नदनांक: २४ ऑर्स्ट, २०२२                         स्वाक्षरीत                                                                                                                      

थथळ    :  नजंतूर                     मुख्य कायिकारी अनधकारी 

                                                       

दवशेष सूचना:  

०१.  र्णपुतीच्या अभािी सभा तहकूब झाल्यास सदर िानषिक सििसाधारण सभेचे कामकाज ननयुक्त नठकाणीच उपरोक्त िेळेनंतर अध्याि तासाने सुरु 

होईल. त्ािेळी र्णपूतीची ि िेर्ळ्या सुचनेची आिश्यकता असणार नाही. 

०२.  ज्या सभासदांना िानषिक सििसाधारण सभेपुढील निषयांचे अनुषंर्ाने प्रश्न, सूचना अथिा बँकेच्या कामकाजासंबंधी काही मानहती अपेनक्षत असेल, 

त्ांनी नदनांक ०९ सप्टेंबर, २०२२ पयंत बँकेचे मुख्य कायािलय, ए.पी.एम.सी. माकेट याडि, येलदरी रोड, नजंतूर या नठकाणी कामकाजाच्या नदििी 

कायािलयीन िेळेत तपिीलिार लेखी स्वरुपात कळिािे. प्रश्नकत्ािने आपण स्वतः  थकबाकीदार अथिा थकबाकीदाराचे जामीनदार नाही तसेच 

िेअसिची नकमान रक्कम पूणि भरलेली आहे, हे पाहािे.  

०३.  सभासदांनी आपला पत्ता बदलला असल्यास निीन पत्ता बँकेस पुराव्यासह ि आधारकाडिसह ताबडतोब कळिािा. तसेच ज्या सभासदांनी आपल्या 

िेअसिसाठी नॉनमनेिन केले नाही त्ांनी ते करुन घ्यािे ही निनंती. 

०४.  िानषिक अहिाल २०२१.२२ हा बँकेच्या सिि िाखा कायािलय, मुख्य कायािलय तसेच बँकेचे संकेत थथळ www.sundarlalsawjibank.com यािर 

नदनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासुन उपलब्ध असेल. तरी आपण िररल कोणत्ाही नठकाणाहुन उपलब्ध करून घेऊ िकता. 


