વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ
આથી બેન્કના સવે સભાસદોને જણાવવાનું કે, હાલની કોવવડ -૧૯ મહામારીની પરરવથથવિમાું અને વાર્ષિક સાધારણ સભા
યોજવાની આવશ્યકિાને ધ્યાનમાું રાખીને િથા સેન્રલ રજીથરાર કો-ઓપ.સોસાયટીઝ, નવી રદલ્હીના પરરપત્ર અને અન્ય લાગ
કાયદાના અનપાલન થવરૂપ બેન્કની ૯૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, િા. ૧૫.૧૨.૨૦૨૦ને મુંગળવારના રોજ ભારિીય સમય
અનસાર સાુંજે ૪.૦૦ કલાકેથી, વવડીયો કોન્ફરન્સીંગ (VC) / અન્ય ઓરડયો વવઝ્યઅલ માધ્યમો (OAVM) મારફિ નીચે
જણાવ્યા મજબના કામો માટે મળશે જે માું સામેલ થવા વનમુંત્રણ છે .
1. િા. ૩૧.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ મળેલી વાર્ષિક સાધારણ સભાની કાયિવાહીની નોંધને બહાલી આપવાન.ું
2. પ્રમખશ્રીનું પ્રવચન.
3. ૨૦૧૯-૨૦ના વષિના બેન્કના વહસાબ િપાસણીની ઓરડટર િરફથી આવેલી નોંધ સભા સમક્ષ વાુંચી રજૂ કરવાન.ું
4. બેન્કની બોડે ૨૦૧૯-૨૦ના વષિના બેન્કના કામકાજનો અહેવાલ િથા િા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૦ના રોજનું સરવૈય અને
૨૦૧૯-૨૦ના વષિનો નફા-નકસાનનો વહસાબ રજૂ કયો છે , િે થવીકારવાનું અને ચોખ્ખા નફાની ફાળવણી કરવા અુંગે
બોડિ ઓફ રડરેક્ટસે કરેલી ભલામણ અનસારની ફાળવણી મુંજર કરવાનું િેમજ વષિ ૨૦૨૦-૨૧નું અુંદાજપત્ર મુંજર
કરવાન.ું
5. બોડિ ઓફ રડરેક્ટસિએ કરેલી ભલામણ અને રીઝવિ બેંક ઓફ ઇવન્ડયાની મુંજૂરીને આધીન રડવવડન્ડ જાહેર કરવા બાબિ.
6. સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષિ માટે બેન્કની બોડિ ઓફ ડીરેક્ટસિએ ભલામણ કયાિ મજબ થટેટયટરી ઓડીટરની વનમણુક
કરવાન.ું
7. િા. ૩૧.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ મળેલી બેન્કના સભાસદોની સત્તાણુુંમી વાર્ષિક સાધારણ સભાએ મુંજર કરેલા બેન્કના
પેટા કાયદાઓના સધારા – વધારા મ્હે. સેન્રલ રજીથરાર સાહેબ, સહકારી મુંડળીઓ, નવી રદલ્હી િરફથી મુંજૂર થઇ
આવ્યા છે , િેની નોંધ લેવાન.ું
8. બેન્કના ડીરેક્ટસિને કરેલા વધરાણોની નોંધ લેવાન.ું
9. બેન્કના એન.પી.એ. થયેલા ખાિાઓ પૈકીના જે ખાિાઓમાું બેન્કની બોડિ ઓફ ડીરેક્ટસિએ વષિ દરમ્યાન લેણી રકમ
માુંડવાળ કરવા કે રાહિ આપવા ભલામણ કરેલી િેને બહાલી આપવાન.ું િેમજ બોડિ ઓફ રડરેક્ટસિએ ભલામણ કયાિ
મજબના Decreetal લોન ખાિાઓ બુંધ કરવાની મુંજરી મેળવવાન.ું
10. VC/OAVM મારફિ યોજે લી ૯૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાું હાજર ન રહી શકનારા સભાસદોની ગેરહાજરી મુંજર
કરવાન.ું
11. પ્રમખશ્રીની મુંજૂરીથી જે રજૂ થાય િે કામો ઉપર વવચારણા કરવાનું િથા વનણિય લેવાન.ું
ડૉ.જિીન નાયક
િા. ૧૧.૧૧.૨૦૨૦

જનરલ મેનજ
ે ર

ખાસ નોંધ:
1. જો કોઈ સભાસદને બેન્કના વહસાબ અુંગે કોઈ ખલાસો કે માવહિી જોઈિી હોય િો વાર્ષિક સાધારણ સભા મળવાના ઓછામાું ઓછા સાિ
રદવસ પહેલાું િે અુંગે બેન્કને લેવખિ જાણ કરવી કે જે થી સામાન્ય સભામાું િે અુંગન
ે ા ખલાસા કે માવહિી આપી શકાય. વાર્ષિક સાધારણ સભાની
નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલની નકલ સેન્રલ ઓફીસ, બેન્કની દરેક શાખામાું િથા બેન્કની વેબસાઈટ www.spcbl.in પર પણ ઉપલબ્ધ છે .
2. કોરમના અભાવે સભા મલિવી રહેશે િો િેજ રદવસે અડધા કલાક બાદ સભા ફરીથી મળશે જે કાયદેસર ગણાશે અને એજન્ડા મજબની
કાયિવાહી કરશે .
3. ફક્િ સભાસદોને જ ઈ-વોટીંગ ધ્વારા મિદાન કરવા દેવામાું આવશે.
4. વષિ ૨૦૧૯-૨૦ના રડવવડન્ડની ચકવણી રરઝવિ બેંક ઓફ ઇવન્ડયાની મુંજરી મળ્યા પછી જ કરવામાું આવશે.
5. સભાસદોએ નોંધ લેવી કે િા. ૧૫.૧૨.૨૦૨૦ િથા િા. ૧૬.૧૨.૨૦૨૦ દરમ્યાન િેઓ િેમના પ્રશ્નો બેન્કના ઈમેઈલ આઈડી
agm@spcbl.in પર મોકલી શકે છે . આ પ્રશ્નોના જવાબ બેંક િા. ૧૭.૧૨.૨૦૨૦ના રોજ બેન્કની વેબસાઈટ www.spcbl.in પર
પ્રદવશિ કરશે. નોટીસમાું દશાિવલ
ે ા મદ્દા પર સભાસદો NSDL ની ઈ-વોટીંગ સાઈટ www.evoting.nsdl.com ઉપર િા.૧૮.૧૨.૨૦૨૦
અને ૧૯.૧૨.૨૦૨૦ના રોજ મિદાન કરી શકશે.
6. વવડીયો કોન્ફરન્સીંગ (VC) / અન્ય ઓરડયો વવઝ્યઅલ માધ્યમો (OAVM) મારફિ સાધારણ સભાની વવગિવાર માગિદર્શિકા અને પ્રરિયા
બેન્કની વેબસાઈટ www.spcbl.in પર ઉપલબ્ધ છે .
7. રીઝવિ બેન્કના આદેશ અનસાર દરેક સભાસદના KYC સુંબવું ધિ પરાવાઓ લેવાનું ફરજીયાિ થયેલ હોવાથી જે સભાસદોએ KYC સુંબવું ધિ
પરાવાઓ પરા નવહ પાડયા હોય િેમને આવા પરાવાઓ પરા પાડયા બાદ જ રડવવડન્ડ ચકવાશે.
8. જે સભાસદોએ હજી સધી િેમના વારસદારની વનમણુક ન કરી હોય િેમને વારસદારની વનમણુક કરવા વવનુંિી છે .
9. બેન્કના પેટા કાયદા અનસાર િથા ભારિના બુંધારણમાું થયેલા ૯૭મા સધારા અનસાર, બેન્કના દરેક સભાસદે િેમન સભાસદપણુું ચાલ રાખવા
માટે બેન્કની કોઈપણ એક સેવા લેવી ફરજીયાિ છે , િેથી બેન્કના દરેક સભાસદ / સભાસદ પેઢીઓને વવનુંિી છે કે િેઓ આપની બેંકમાું
બચિ/ચાલ ખાિા ખોલાવે કે બેન્કની બીજી કોઈપણ એક સેવા લઇ બેન્કના પેટા કાયદા મજબ સભાસદપણાના વનયમોનું પાલન કરે જે થી િેમને
ચકવવા પાત્ર રડવવડન્ડની રકમ ખાિામાું જમા કરાવવામાું સગમિા રહે.
10. જે સભાસદોએ િેમના ઈ-મેઈલ આઈડી બેંકમાું નોંધાવેલા નથી િેઓને વવનુંિી કરવામાું આવે છે કે િેઓ િેમના ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઇલ
નુંબર

બેન્કની નજીકની શાખામાું અથવા સેન્રલ ઓફીસ “વસધારા ભવન “ નાનપરા,ટીમલીયાવાડ,સરિ ખાિે શેર વવભાગમાું િારીખ

૩૦.૧૧.૨૦૨૦ સધીમાું મોકલી નોંધણી કરાવે.

