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ा वा षक सवसाधारण सभेची नोटीस

(फ सभासदांसाठी)
मनोरमा को-ऑप बँक िल.,सोलापूर या बँके या सव सभासदांना कळिव यात येते क , बँकेची २५ वी वा षक सवसाधारण सभा गु वार
द.३०/०९/२०२१ रोजी सकाळी ठीक १०.३० वाजता मनोरमा बँक मी टग हॉल, कोटणीस नगर, िवजापूर रोड, सोलापूर येथे होणार आहे. सदर सभा
िह दरवष माणे सभासदां या सहभागाने व कोवीड - 19 या अनुषंगाने सहकार कायदा व क आिण रा य सरकार या अ ावत नोटीफ के शननुसार
Other Audio Visual means ारे आयोिजत के ली आहे. सदर सभेपुढील िवषय खालील माणे आहेत. सदर सभेस सभासदांनी वेळेवर ऑनलाइं न
उपि थत रहावे, िह िवनंती.

सभेपुढील िवषय
१. मागील सवसाधारण सभेचे इितवृ वाचून कायम करणे.
२.

द. ३१.०३.२०२१ अखेर संपले या आ थक वषाचा अहवाल लेखापरी काने मािणत के लेला ताळे बंद प क व नफा-तोटा प क वाचून मंजूर
करणे व सन २०१९-२० चे वैधािनक लेखापरी ण अहवालाची दोष दु ती अहवालासह मािहती घेण.े

३. सन २०२०-२१ या नफावाटणीस मंजुरी देणे व लाभांश जाहीर करणे.
४. सन २०२०-२१ साल या अंदाजप कापे ा जा त झाले या खचास मंजुरी देणे व सन २०२१-२२ या वषाक रता मा.संचालक मंडळाने
िशफारस के ले या खच व उ प ा या अंदाजप कास मंजुरी देण.े
५. सन २०२१-२२ या सालासाठी वैधािनक लेखापरी कांची िनयु
६. कोरोना कालावधीत कजावरील
७.

करणे व मंजुरीसाठी रझव बँक ऑफ इं िडयाकडे पाठवणे.

ाजदरात तसेच कजावरील दंड ाज याम ये सवलत देणेची मा यता संचालक मंडळास देणे.

रझ ह बँक ऑफ इं िडयाकडे बँके या नवीन शाखा उघडणेबाबत परवानगी घेणे.

८. महारा सहकारी सं था िनयम १९६१ चे िनयम ४९ ब नुसार कज िनलखन करणेबाबत िनणय घेणे.
९. बँके या कमचारी सेवा िनयम/ सरळ सेवा भरती/ बढती ५०-५० ट े माणे व टा फग पॅटनला मंजुरी देणे.
१०. बँके या संचालक व यांचे नातेवाईक यांचेकडील कजाची न द घेणे.
११. बँके या मु यकायालयासाठी भाडेत वावर घे यात आले या जागेम ये मु य कायालयातील िवभाग िश टग करणेस मा यता देणे.
१२. मा.अ य ां या परवानगीने आय यावेळी येणा या िवषयावर िवचार करणे.
थळ : सोलापूर

मा.संचालक मंडळा या आदेशाव न

दनांक : 15.09.2021

सौ िश पा मह कु लकण
मु य कायकारी अिधकारी

सूचना :
१.

शासनाने जाहीर के ले या ‘कोिवड – १९’ चे िनयमानुसार सदर सभेचे आयोजन कर यात आले आहे. यास अनुस न सदर सभा ही ऑनलाइन प तीने घेतली
जाणार आहे.

२.
३.

या सभासदांनी अधाप आपला मोबईल मांक बँकेकडे रिज टर के लेला नाही, यांनी आपला मोबईल मांक बँकेकडे रिज टर करावा, हणजे सभेची लक
आपणास मोबईल मांकावर पाठिव यात येईल.
सन २०२०-२१ या वषाचा वा षक अहवाल ताळे बंद प क व नफा-तोटा प क बँके या कायालयात नोटीस बोडवर िस कर यात आला आहे. तसेच
बँके या

वेबसाईटवर

देखील

अपलोड

कर यात

आलेला

आहे.

बँकेची

वेबसाईट
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४.

या सभासदांना या संदभात काही लेखी सूचना ावया या असतील तर यांनी नोटीस िस झाले पासून सात दवसात कायालयीन कामकाजा या
वेळेम ये बँके या मु य कायकारी अिधकारी, मु यकायालय, लॉट नं. ४/५/६/७/८, कोटणीस नगर,िवजापूर रोड,सोलापूर यां याकडे लेखी
ा ात.मुदतीनंतर आले या सूचनांचा िवचार के ला जाणार नाही.

५.

Zoom ारे होणारी सभेस खालीलपमाणे सुचना राहतील.
१.

या सभासदांना उपरो

सभेस

Zoom App ारे हजर रहावयाचे आहे या सभासदांनी आप या नजीक या शाखेम ये आपले What’s app

Mobile Number शाखािधकारी यांना कळवावेत हणजे Zoom लक आपणास पाठवता येईल.
२.

कृ पया सभे या वेळे या १० िमिनटे अगोदर आपली उपि थती दज करावी., कृ पया सभा सभा चालू झा यापासून सभा संपेपयत सवानी लकवर
उपि थत रहावे. सभा चालू असताने वत:ला Zoom या App म ये िनश द Mute करावे. कृ पया हेडफोनचा वापर करावा.

३.

आपण आप या मोबईलवर Play Store मधून Zoom App Download क न यावे.

