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वािष�क सव�साधारण सभा सुचना 
(फ� सभासदांक�रता) 

या बकेँची २५ वी वािष�क सव�साधारण सभा ग?ुवार िदनाकं २९ स@टBबर २०२२  या िदवशी सकाळी िठक 
११.०० वा. आचाय� अEे सभागृह, स.त.ुनगर,(वाय.सी.एम.हॉिJपटल जवळ) िपपंरी पणु े४११०१८ या िठकाणी  बँकेचे 
माननीय अNयO Pी. Pीमंत बाबरुाव िशतोळे यांचे अNयOतेखाली होणार आहे. तरी सदर सभेस आपण RSयO उपिJथत 
रहावे, िह िवनतंी. 

सभेपुढील िवषय 
 
१) मागील िदनाकं २९ स@ंटBबर २०२१ या िदवशी झालेWया वािष�क सव�साधारण सभेचे इितवXृ वाचून कायम करणे 
२) मा. सचंालक मंडळाने सादर केलेWया सन २०२१-२२ [या वािष�क अहवालाची न\द घणेे व  वैधािनक लेखा 

प_रOकानंी मा`यता िदलेWया िदनाकं ३१ माच� २०२२ अखेरचा ताळेबंद पEक व नफा तोटा पEकास मंजरुी 
देणे. 

३) सचंालक मंडळाने सचुिवलेWया सन २०२१-२२  [या नफा िवभागणीस मंजुरी देण.े 
४) सन २०२२-२३ या वषा�क_रता सचंालक मंडळाने तयार केलेWया अंदाज पEकास मंजरुी देणे व सन २०२१-

२०२२  या वषा�त केलेWया अदंाजा पेOा जाJत झालेWया खचा�स मा`यता देण.े 
५) वैधािनक लेखाप_रOण सन २०२१-२२  अहवालाची न\द घेणे व सन २०२०-२१ [या दोष द?ुJती 

अहवालासिJवकृती देणे. 
६) मा. सचंालक मंडळाने सन २०२२-२३ क_रता िशफारस केलेWया व _रझaह� बकँ ऑफ इंिडया ने मंजूरी िदलेWया 

शासन मा`य नाम तािलकेतील  वैधािनक लेखापरीOकांची िनयcुd करणे  व शासन िनयमानसुार मेहनताना 
देणेबाबत मंजूरी देणे. 

७) आिथ�क वष� २०२३-२४ क_रता अतंग�त व कर लेखापरीOका[ंया नेमणकुdचे व  Sयाचंा मेहनताना ठरवeयाचे 
अिधकार   मा .संचालक मंडळ सभेस देणेबाबत िनण�य घेणे. 

८) महाराfg सहकारी सJंथा अिधिनयम १९६० कलम ७५ (२) नसुार) सन २०२१-२२ या आिथ�क वषा�त 
सचंालक मंडळ सदJय व Sयाचें कुटंुिबयानंा िदलेWया कजा�ची मािहती वाचून न\द घेणे. 

९) सन २०२१ – २२ या कालावधीत शासनमा`य एक रhकमी कज� परतफेड योजने अतंग�त व aयाजातील सूट 
देऊन बंद केलेWया खाSयाबंाबत सचंालक मंडळ सभेने मंजूर केलेWया RJतावाची न\द घेवून Sयास मा`यता देणे. 

१०) बकँ सेवक आकृितबंध (Staffing Pattern) मंजरुी देणे.  
११) बकेँने तयार केलेले सेवािनयम मा. सहकार आयcु व िनबधंक सह. संJथा  महाराfg राqय, पणु ेयांचेकडे 

मंजरुीस पाठिवणे बाबत िनण�य घेणे.    
१२) बकेँ[या सन २०२१-२२ ते २०२६-२७ या कालावधीच ेसंचालक मंडळ िनवडणूकd संदभा�त सrिJथती बाबत 

मािहती देणे    
१३) मा. अNयO याचें परवानगीने ऐन वेळ[या िवषयांचा िवचार करण.े 

 
 सभेस सव� माननीय सभासदानंी उपिJथत रहावे अशी िवनतंी आहे. 

 
       मा. सचंालक मंडळाचे सचुनेवtन 

Jथळ  : िपंपरी                         धनजंय मरुलीधर पाटील  
िदनांक  : ०९.०९.२०२२                          (R.म�ुय काय�कारी अिधकारी) 
 

 
 
 

 



 
* िवशेष सुचना * 

१. बकेँ[या पोटिनयमाRमाणे सभेसाठी आवuयक असणा-या गणसखें[या (कोरम) अभावी सभा तहकूब झाWयास 
वरील सभा Sयाच िदवशी पूव� घोिषत वेळेनतंर अNया� तासाने घेतली जाईल व Sया सभेस गणस�ंयेचे (कोरमचे) 
बधंन असणार नाही.  

२. qया सभासदांना सभे[या िवषयाबंाबत Rw िवचारावयाचे असतील Sयानंी िद. २५ स@टBबर २०२२ पयxत, म�ुय 
काया�लय अथवा  शाखेमNये काया�लयीन वेळेत लेखी Jव?पात अज� rावेत व अजा�मNये सभासद yमाकं व 
सपंणु� नाव नमूद कtन पाठवावेत. सभे[या िवषय पिEकेतील िवषयांबाबतचे Rw िवचारात घेतले जातील.  

३. वािष�क सव�साधारण सभेची सिवJतर नोटीस व िद. ३१ माच� २०२२ अखेर बकेँचा ताळेबदं, नफातोटा पEक 
व वािष�क अहवालाची संपूण� मािहती म�ुयालयासह सव� शाखा[ंया नोटीस बोड�वर व बकेँची वेबसाईट 
www.pcsbank.in  वर सभासदा[ंया मािहतीसाठी Rिस{ केली आहे. 

४. सभासदांनी आपWया प|यात बदल झाला असलेस तसेच संपक�  दूरNवनी अथवा मोबाईल yमांक तसेच 
केवायसी कागदपEे याची अrयावत मािहती बकेँस rावी. आपले भाग दाखले घेऊन जावेत. तसेच सव� 
सभासद खातेदारानंी आपली केवायसी पूत�ता कtन }यावी. 

५. स`माननीय सभासदानंी सभेस येताना कृपया आपला फोटो ओळखपEाचा परुावा 
(आधारकाड�/पनॅकाड� /मतदान ओळखपE/बकँ पासबकु/शासकdय ओळखपE) सोबत आणावे. Sयािशवाय 
सभेत Rवेश िदला जाणार नाही 

६. qया सभासदांचे पाWय इयXा १० वी  व १२ वी  [या प_रOेत ७५% व SयापेOा जाJत गणु िमळवून  उXीण� 
झाले आहेत. Sयानंी आपWया पाWयाची गणुपिEका बकेँ[या म�ुय काया�लय िकंवा नजीक[या शाखा काया�लयात 
िदनांक २५/०९/२०२२ पयxत पहोच करावी सभा Jथळी िवNया�याxचा गणुगौरव करeयात येईल.     

७. सभासदांनी भाग भांडवलामNये रhकम गुंतवणूक क?न बकँ स�ढ करeयास मदत करणेबाबत िवनतंी करeयात 
येत आहे. 
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