
 
 

વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ ( VC ) / અન્ય ઓડડયો વિઝ્યઅુલ માધ્યમો (OAVM) 
ધ્િારા ૯૮મી િાવષિક સાધારણ સભાની માગગદવશિકા / પ્રડિયા 

િાવષિક સાધારણ સભાની તારીખ અને સમય : ૧૫.૧૨.૨૦૨૦- મગંળિાર, સાંજે ૪.૦૦ કલાકે 

બેન્કનો NSDL EVEN No. ૧૧૪૯૦૫ 

સ્ટેપ ન.ં૧ :   િાવષિક સાધારણ સભામા ંજોડાિા માટે websiteની  માડિતી બાબત  

તા. ૧૫.૧૨.૨૦૨૦ના  રોજ વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ ( VC ) ધ્િારા ૯૮મી િાવષિક સાધારણ સભામાાં જોડાિા માટે 
NSDL ની Website www.evoting.nsdl.com અથિા બેન્કની website www.spcbl.in પર share holder Login પર 
ક્લીક કરી જોડાઈ શકાશે.  

સ્ટેપ ન.ં ૨ : User ID અને Password / OTP બાબત  

e-AGM માાં જોડાિા માટે  User ID અને Password / OTPની જરૂર રહશેે. 
User ID :  

NSDL ધ્િારા આપિામાાં આિેલ બેન્કનો EVEN No. ૧૧૪૯૦૫ છે આથી સભાસદનો User ID - ૧૧૪૯૦૫ અને 
ત્યારબાદ સભાસદનો મેમ્બરશીપ નાંબર ટાઇપ કરિાનો રહશેે. [દા.ત. (૧) જો સભાસદનો મેમ્બરશીપ નાં. ૧૨ હોય 
તો તે સભાસદનો User ID ૧૧૪૯૦૫૧૨ રહશેે.(૨) જો સભાસદનો મેમ્બરશીપ નાં. ૩૨૦૦ હોય તો તે સભાસદનો 
User ID ૧૧૪૯૦૫૩૨૦૦ રહશેે.]..  

Password  : 
(અ) જે સભાસદના e-mail ID  અને મોબાઈલ નાંબર બેંક પાસે નોંધાયેલા છે તેમને e-mail  અને SMS   ધ્િારા 
Password ની જાણ કરિામાાં આિશે.  આ ઉપરાાંત સભાસદ NSDL ની િેબસાઈટ પર જઈ OTP ધ્િારા પણ login 
કરી શકશે.   

(બ) જે સભાસદના e-mail ID   અને મોબાઈલ નાંબર બેંક પાસે નોંધાયેલા નથી તે સભાસદ તેમના Password 
સેન્રલ ઓફીસ ખાતે શેર વિભાગમાાં રૂબરૂ મળી સભાસદ આઇડેન્ન્ટટી Card બતાિી બેન્કના કામકાજના સમય 
દરમ્યાન   મેળિી શકશે. 
(ક) પહલેી િાર login થયા બાદ password બદલિાનો રહશેે.  

નોંધ : સાધારણ સભા તા.૧૫.૧૨.૨૦૨૦ ને માંગળિારના રોજ સાાંજે ૪.૦૦ કલાકે છે, તો સભાસદ બપોરે ૩.૩૦ 
કલાકથી  ઉપરોક્ત કાયયિાહી ધ્િારા જોડાઈ શકશે.  

સ્ટેપ ન.ં ૩ : િાવષિક સાધારણ સભાની કાયગસચુીને લગતા પ્રશ્નો બાબત 

તારીખ ૧૫.૧૨.૨૦૨૦ અને તારીખ ૧૬.૧૨.૨૦૨૦ નાાં રોજ સભાસદો િાવષિક સાધારણ સભાની કાયયસચુીને લગતા 
તેમના પ્રશ્નો ઈ-મેઈલ આઈડી agm@spcbl.in પર ઈ-મેઈલ કરી જણાિી શકશે. આ પ્રશ્નોના ઉત્તર બેંક ધ્િારા 
તારીખ ૧૭.૧૨.૨૦૨૦ના રોજ બેન્કની િેબસાઈટ www.spcbl.in પર પ્રવસદ્ધ કરિામાાં આિશે.  

 

સ્ટેપ ન.ં ૪ : સભાસદના િોટ દાખલ કરિા બાબત   

સભાસદ એજન્ડા નોટીસમાાં દશાયિેલી કાયયસચુી મજુબ સભાસદોના િોટ તારીખ ૧૮.૧૨.૨૦૨૦ના રોજ સિારે 
૯.૦૦ િાગ્યેથી ૧૯.૧૨.૨૦૨૦નાાં રોજ સાજે ૫.૦૦ િાગ્યા સધુી NSDL ની www.evoting.nsdl.com િેબસાઈટ 
અથિા બેન્કની િેબસાઈટ www.spcbl.in પર શેર હોલ્ડર લોગીન પર ક્લીક કરી આપી શકાશે. આ પ્રક્રિયામાાં User 
ID અને  password સ્ટેપ નાં. ૨ મજુબ રહશેે. ત્યારબાદ બેન્કનો EVEN No. ૧૧૪૯૦૫ વસલેક્ટ કરિો. e- voting 
માટે કાયયસચુીને માંજુર કરિા Assent અથિા નામાંજૂર કરિા Dissent વસલેક્ટ કરિાનો રહશેે. ત્યારબાદ સબમીટ 
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પર ક્લીક કરિાનુાં રહશેે. પછી તેને confirm button  પર ક્લીક કરિાથી આપનો િોટ રજીસ્ટડય થશે. આપના 
િોટની વપ્રન્ટ આઉટ  તે સમયે મેળિી શકાશે.  

સ્ટેપ ન ં૫ : િાવષિક સાધારણ સભાની કાયગિાિી ફોન ધ્િારા સભંાળિા બાબત  

જે સભાસદોના મોબાઈલ નાંબર  અને ઈ-મેઈલ આઈડી બેંકમાાં રજીસ્ટડય થયા નથી તેિા સભાસદો સાધારણ 
સભામાાં ફોન ધ્િારા જોડાિા માાંગતા હોય તો તે ટોલ ફ્રી નાં. ૦૨૨ ૬૪૮૦ ૨૦૦૬ પર ફોન કરી ત્યારબાદ મીટીંગ 
આઈડી ૧૨૬ ૭૩૪ ૦૪૫૦ દાખલ કયાય બાદ  # પે્રસ કરી જોડાઈ શકાશે. આ રીતે જોડાયેલા સભાસદો સાધારણ 
સભાની કાયયિાહી ફોન પર સાાંભળી શકશે.  

ખાસ નોંધ :  

- ઉપરોકત વિડીયો કોન્ફરન્સ અંગેની લેટેસ્ટ માક્રહતી બેન્કની િેબસાઈટ www.spcbl.in પર મેળિી શકાશે.  

- સાધારણ સભાની નોટીસ, User ID અને Password, NSDL ધ્િારા સભાસદને ઈ-મેઈલ / મોબાઇલ નાંબર  પર 
મોકલિામાાં આિશે.  

- સાધારણ સભામાાં જોડાિા  અંગે ટેકનીકલ તકલીફ વનિારિા લેપટોપ, કમ્્યટુર, મોબાઇલ િગેરે કે જે યોગ્ય 
સ્પીડિાળા ઈંટરનેટથી જોડાયેલા હોય તેનો ઉપયોગ કરિો.  

- e-AGM દરમ્યાન પોતાના views/queries રજુ કરિા speaker તરીકે જોડાિા માટે અરજી સાથે માક્રહતી          
( મેમ્બરશીપ  નાંબર, મેમ્બરનુાં નામ, મોબાઈલ નાંબર. અને ઈ-મેઈલ આઈડી) agm@spcbl.in  પર તા. 
૦૮.૧૨.૨૦૨૦ સધુીમાાં ઈ મેઈલ કરી જણાિિા વિનાંતી છે.  

- િધ ુ માક્રહતી માટે (૧) NSDLના ટોલ ફ્રી નાં. ૧૮૦૦૨૨૨૯૯૦ પર અથિા paragj@nsdl.co.in , 

evoting@nsdl.co.in  પર ઈ-મેઈલ કરિો. (૨) શેર વિભાગ, સેન્રલ ઓફીસ         ( ફોન નાં. ૦૨૬૧ ૨૪૬૪૬૨૧ – 
Ext. 123) અથિા મોબાઇલ નાં. ૯૬૬૨૫ ૨૩૦૬૧ ( ઇતેશભાઈ ) અથિા મોબાઈલ નાં. ૯૬૬૨૫ ૨૩૦૬૨         
( સાંતોષભાઈ ) પર સાંપકય કરિો.  
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