
४१ वा वार्षिक अहवाल सन २०१९ – २० 

लेखापरीक्षण वर्ि “अ” 

 
 

“सहकारातूनी” उर्वली नववषािची पहाट... 

“बचतीच्या” दवथेंबाांनी दरवळे सुर्ांध हा दाट !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोल्हापूर र्िल्हा नार्री बँक्स सहकारी 

असोर्सएशन र्ल; कोल्हापूर 

 

सहकारातून समृद्धतेकडे.....! 

 
 

१४५८ बी वॉर्ड, जी. एन. चेंबर्ड, कोळेकर तिकटी, मंगळवार पेठ, कोल्हापरू – ४१६०१२ 

• फोन नं. : (०२३१) २६२७३०७ / ०८    • ई-मेल : kopbankasso@gmail.com 

• वेबर्ाईट : kopbankasso.com 

  



सांचालक मांडळ 

 
 

 

श्री. र्नपुण कोरे      सीए. महेश धमािर्धकारी 

      अध्यक्ष       उपाध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 श्री. र्विय भोसले श्री. अशोक सौंदत्तीकर  श्री. रािेंद्र िाधव     श्री. र्वठ्ठल मोरे 

      रं्चालक           रं्चालक        रं्चालक            रं्चालक 

   

 

 

 

 

 

श्री. अरुण अलासे    श्री. र्शरीष कणेरकर          श्री. सुयिकाांत पाटील  श्री. र्वलास नाईक 

      रं्चालक             रं्चालक        रं्चालक           रं्चालक 

    

 

 

 

 

 

श्री. दत्तात्रय थोरावडे     श्री. प्रकाश पुिारी            सौ. र्विया िाधव   सौ. र्दपा र्मसाळ 

      रं्चालक             रं्चालक        रं्चातलक          रं्चातलक 

     

 

 

 

 

 

श्री. दत्तात्रय राऊत     श्री. र्वश्वास चौरु्ले           श्री. अर्नल नार्राळे    श्री. पी. टी. पाटील 

   िज्ञ रं्चालक           िज्ञ रं्चालक        मखु्य कायडकारी अतिकारी उपमुख्य कायडकारी अतिकारी 

          (ति. १/८/१९ िे ३१/१/२०) 
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कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स सहकारी असोजसएशन जि., कोल्हापूर 

१४५८ बी, जी.एन.चेंबर्स, कोळेकर तिकटी, मंगळवार पेठ, कोल्हापरू ४१६०१२. 

फोन नं. (०२३१) २६२७३०७, २६२७३०८ 

ई-मेल – kopbankasso@gmail.com, वेबर्ाईट – kopbankasso.com 

   जा.क्र.: कोतजनाबँक्र्अर्ो/र्वसर्भा/२०२०-२१/१९२       तिनांक : ९ माचस, २०२१ 

 

 

(फक्त सभासदाांसाठी) 

कोल्हापरू तजल्हा नागरी बँक्र् र्हकारी अर्ोतर्एशन तल., कोल्हापरू या रं्स्थेची ४१ वी वातषसक र्वसर्ाधारण 

र्भा शतनवार ति. २७ माचस, २०२१ रोजी र्ायं. ४.०० वाजिा तर्.र्.नं. १४५८ बी वॉर्स, जी.एन.चेंबर्स, िरु्रा मजला, 

कोळेकर तिकटी, मंगळवार पेठ, कोल्हापरू ४१६०१२. येथील अर्ोतर्एशनच्या कायासलयाि खालील तवषयांवर तवचार 

करणेर्ाठी आयोतजि केलेली आह.े र्िर र्भेर् अर्ोतर्एशनच्या र्भार्ि बँकांचे अध्यक्ष यांनी स्विः अथवा र्िर र्भेर् 

उपतस्थि राहणेबाबि रं्चालक मंर्ळाचे ठरावाने अतधकार तिलेल्या रं्चालक यांनी उपतस्थि रहावे अशी तवनंिी आह.े 

 

 

१) तिनांक ३०/१०/२०१९ रोजीच्या ४० व्या वातषसक र्वसर्ाधारण र्भेचा इतिवतृ्ांि वाचनू कायम करणे. 

२) र्न २०१९ – २० चा वातषसक अहवाल स्वीकृि करणे. 

३) तिनांक ३१/०३/२०२० रोजीचा लेखापररक्षीि िाळेबंि व उत्पन्न खचस पत्रक स्वीकृि करणे. 

४) र्न २०१९ – २० र्ालाि अंिाज पत्रकापेक्षा जािा झालेल्या खचासर् आतण र्न २०२० – २१ र्ालचे  

    अंिाजपत्रकार् मंजरूी िणेे. 

५) तिनांक ३१/०३/२०२० अखेर तमळालेल्या वाढावा तवभागणीर् मान्यिा िणेे. 

६) र्न २०१९ – २० च्या वैधातनक लेखापररक्षक यांनी तिलेल्या वैधातनक लेखापररक्षण अहवालाची नोंि घेणे व        

    त्यावरील रं्चालक मंर्ळाने ियार केलेल्या िोष िरुुस्िी अहवालार् मान्यिा िेणे. 

७) र्न २०२० – २१ र्ालार्ाठी वैधातनक लेखापररक्षकांची नेमणकू करणे व त्यांचा मेहनिाना तनतिि करणे. 

८) र्न २०२० – २१ र्ालच्या अर्ोतर्एशनच्या तनयोतजि तशक्षण व प्रतशक्षण कायसक्रमार् मान्यिा िणेे. 

९) वातषसक र्वसर्ाधारण र्भेर् अनपुतस्थि अर्णाऱ्या र्भार्िांची गैरहजेरी क्षमातपि करणेबाबि तवचार करणे. 

१०) मान. अध्यक्षांचे परवानगीने येणारे ऐनवेळच्या तवषयावर तवचार करणे. 

मा. सांचािक मांडळाच्या आदेशावरून 

 

 

तठकाण : कोल्हापरू           अजनि अ. नागराळे 

तिनांक : ०९/०३/२०२१        मखु्य कायसकारी अतधकारी 

जिप – १) र्भेच्या ठरलेवेळेर् गणपिूी न झालेर् र्भा िहकूब केली जाईल आतण अध्यास िार्ानंिर अशी िहकूब केलेली 

र्भा र्भेच्या र्चूना पत्राि नमिू केले तठकाणी घेणेि येईल. र्िर र्भेि वरील तवषयांचा तवचार करणेि येईल. अशा र्भेला 

गणपिूीची आवश्यकिा अर्णार नाही. २) र्भार्ि बँकांनी र्भेर् उपतस्थि राहणाऱ्या पिातधकारी / रं्चालक यांची नावे 

तिनांक १५/०३/२०२१ पयंि रं्चालक मंर्ळाच्या ठरावार्ह अर्ोतर्एशनकरे् पाठवावीि. ३) र्भार्ि बँकांना 

अहवालावरिी र्चुना अथवा प्रश्न तवचारावयाचे अर्िील िर त्यांनी लेखी स्वरुपाि ति. १५/०३/२०२१ पवूी 

अर्ोतर्एशनच्या मुख्य कायसलयाि पोहचिील अशा ररिीने पाठवावयाचे आहिे. ४) कोतवर् १९ चे पार्श्सभमूीवर र्भागहृाि 

प्रवेशापवूी िोंर्ार् मास्क अर्णे व हािाला र्ॅतनटायझर्सचा वापर अतनवायस आह.े 

वाजषिक सविसाधारण सभा 
सूचना 

सभेपुढीि जवषय 
जवषय 
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॥ ४१ वा वाजषिक अहवाि ॥ 

 
सन्माननीय सभासद बांधु भजगनींनो, 

 
 अर्ोतर्एशनच्या ४१ व्या वातषसक र्वसर्ाधारण र्भेमध्ये रं्चालक मंर्ळाच्या विीने मी आपले हातिसक स्वागि 

करिो. तिनांक ३१ माचस, २०२० रोजी रं्पलेल्या अहवाल वषासचा लेखापरीतक्षि िाळेबंि व वातषसक अहवाल या र्भेपढुे 

ठेवण्यार् रं्चालक मंर्ळार् तवशेष आनंि होि आह.े 

 
 अहवाल र्ाल र्न २०१९ – २० या आतथसक वषासि माह ेऑगस्ट २०१९ मध्ये रं्पणूस पतिम महाराष्ट्र तवशेषिः 

अखंर् कोल्हापरू तजल्यामध्ये अवकाळी पावर्ाने महाप्रलयी महापरू आणला. त्यामध्ये तजल्यािील र्वस घटकांचे न भरून 

येणारे नकुर्ान झाल.े या महाप्रलयी महापरुािनू कोल्हापरू तजल्हा र्ावरिो न र्ावरिो िोपयंि माचस २०२० मध्य ेकोतवर् 

१९ या तवषाण ूमहामारीच्या रं्कटाने रं्पणूस जगामध्ये आतण आपल्या तजल्यामध्येही थैमान घािले गेले व ह ेरं्कट अजनूही 

पणूसपणे गेलेले नाही. 

 
 “या कोजवड १९ महामारीमळेु सांपूणि िग अक्षरशः िॉकडाऊन करावे िागिे. या िॉकडाऊन काळामध्ये 

सांपूणि व्यवहार बांद झािे होते, अशावेळीसुद्धा जिल्यातीि सवि नागरी सहकारी बँकाांचे कमिचारी आपल्या 

जिवाची पवाि न करता सांपूणि व्यवहार चािू ठेवून खऱ्या अर्ािने कोरोना योद्धास पात्र राजहिेत. याबद्दि सदस्य 

बँकाांचे सांचािक मांडळ व सेवक वगि या सवाांचे िाहीर अजभनांदन.” 

 

❖ सभासद व वगिणी 

  अहवाल र्ालाि एकूण ४६ नागरी र्हकारी बँका तनयतमि र्भार्ि आहिे. आपल्या तजल्याि शाखा 

अर्णाऱ्या परंि ुकोल्हापरू तजल्याबाहरे नोंिणीकृि कायासलये अर्णाऱ्या १० बँका र्हयोगी र्भार्ि झालेल्या आहेि. 

कायिा कलम १०१ वर्लुी िाखले प्राप्त करणेच्या कामी प्रामखु्याने या र्हकारी बँका आपले र्भार्ित्व स्वीकारि 

अर्िाि. र्न २०१९ – २० अहवाल वषासि रु. ३,८१,०००/- इिकी वगसणी जमा झालेली आह.े 

 

❖ गांगािळी व जनधी 

  अहवाल वषासि गंगाजळी व राखीव तनधीि रु. २२,०८,८२९.१४ ची वाढ होवनू. अर्ोतर्एशनकरे् 

तिनांक ३१ माचस, २०२० वषासखेरीर् रु. ३,८५,९०,४६७.३४ इिकी गंगाजळी व तनधी तनमासण झालेला आह.े 

 

❖ उत्पन्न व खचि 

  र्भार्ि वगसणी, गुंिवणकुीवरील व्याज, प्रोर्ेर् फी, िावा खचस भरपाई शुल्क, प्रतशक्षण शलु्क ह े

अर्ोतर्एशनचे उत्पन्नाचे प्रमखु स्त्रोि आहिे. यामधनू अहवाल वषासि अर्ोतर्एशनला रु. ६६,२१,०३५.६८ इिके उत्पन्न 

तमळाले आह.े अहवाल वषासि गुंिवणकुीि रु. २४,००,०००.०० ची वाढ झाली आह.े 



3 
 

 
  कमसचारी वेिन, मानधन, अतधलाभांश, र्ानगु्रह अनिुान, स्थानापन्न भत्ा, प्रतशक्षण आतण घर्ारा व 

व्यवस्थापनावर रु. ४१,४४,८८९.९२ इिका खचस झालेला आह.े अर्ोतर्एशनच्या वर्लुी कक्षाकरे् र्हकार खात्याकर्ील 

उपतनबंधक िजासचा अतधकारी अर्ल्याने त्यांचे वेिन भत्त्यावर जािा खचस होि आह.े वर्लुी िावे िाखल करणाऱ्या बँका 

आतण पिरं्स्थाकरू्न वर्लुी कक्ष खचस भरपाई शुल्क घेवनू काही प्रमाणाि िोटा कमी करणेचा प्रयत्न केला जाि आह.े 

िथापी, अहवाल वषासि र्हाय्यक तनबंधकांच्या स्िरावरील अतधकाऱ्याकरे् या पिाचा अतिररक्त कायसभार नर्ल्याने त्यांच े

वेिन, भत्त्याचा खचासमध्ये वाढ झाली आह.े त्यामळेु अहवाल र्ालाि वर्लुी कक्षाकर्ील िोटा रु. १५,०२,०८०.६६ 

इिक्या रकमेपयंि झाला आह.े 

 
  र्न २०१९ – २० चे अंिाजपत्रकीय खचासपेक्षा काही बाबीवर जािा खचस झाला आह.े त्याचा िपशील 

अहवालाि तिलेला आह.े 

 

 

❖ वाढावा व वाढावा जवभागणी 

  तिनांक ३१ माचस, २०२० रोजी रं्पलेल्या अहवाल वषासि अर्ोतर्एशनच्या व्यवस्थापन व आस्थापनेवर 

झालेला खचस आतण कराव्या लागणाऱ्या वैधातनक िरििुी एकूण उत्पन्नािनू वजावट केलेनंिर वषासखेरीर् रु. 

२४,७६,१४५.७६ इिका वाढावा तशल्लक रहाि आह.े त्याची तवभागणी खालीलप्रमाणे करावी अशी तशफारर् रं्चालक 

मंर्ळाने केलेली आह.े 

 
तपशीि रक्कम रुपये 

राखीव तनधी १०,९०,१४५.७६ 

इमारि तनधी ३,००,०००.०० 

प्रतशक्षण तनधी ३,००,०००.०० 

पाररिोतषक तनधी १,८६,०००.०० 

र्वुणस महोत्र्व तनधी २,००,०००.०० 

प्रतशक्षण कें द्र तनधी १,५०,०००.०० 

िंत्र तवकार् तनधी १,५०,०००.०० 

र्भा र्मारंभ तनधी १,००,०००.०० 

एकूण २४,७६,१४५.७६ 
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❖ अांतगित व वैधाजनक िेखापररक्षण 

  र्न २०१९ – २० चे वैधातनक लेखापररक्षण मे. र्तुनल नागावकर आतण कंपनी र्निी लेखापाल, 

कोल्हापरू यांनी पणूस केले आहे. त्यांनी अर्ोतर्एशनच्या कामकाजाबद्दल र्माधान व्यक्त करून अर्ोतर्एशनला अहवाल 

वषासर्ाठी लेखापररक्षण वगस “अ” प्रिान केलेला आह.े त्यानंी तिलेल्या मागसिशसक र्हकायासबद्दल अर्ोतर्एशन आभारी 

आह.े 

 

 

❖ वसुिी कक्ष व दावे आढावा 

  र्हकार खात्याकर्ील उपतनबंधक िजासचा अतधकारी पररे्वेवर या कायासलयाकरे् पणूसवेळ कायसरि 

अर्िो. िर्ेच या कक्षाचे कामकाजार्ाठी स्विंत्र कायासलयीन इमारि, र्ाधन र्तुवधा आतण कमसचारी वगस तिला आह.े 

र्ध्या बँका काळजीपवूसक कजस वाटप करीि अर्नू थकबाकी वर्लुीर्ाठी तर्क्यरुायटेझशनचा जािा वापर करीि आहिे. 

तिनांक २१ जनू २०१८ पार्नू र्ॉ. महशेकुमार यशवंिराव किम, तजल्हा उपतनबंधक, र्हकारी रं्स्था ह े

अर्ोतर्एशनकर्ील वर्ुली कक्षाकरे् पणूसवेळ कामकाज पहाि अर्नू त्यांचा अनभुव, कामकाज पद्धिी आतण कायसपद्धिी 

लक्षाि घेिा िाव्यांचे तनणसय लवकराि लवकर होि आहिे. बँकांची वर्लुीची कायसवाही ित्पर होणेर् त्यांची मिि होि 

आह.े िेव्हा बँकांनी िावा प्रकरणे जास्िीि जास्ि िाखल करावीि अरे् र्िस्य बँकांना तवनंिी करीि आह.े 

 
  तिनांक ३१ माचस, २०१९ पवूीचे र्वस िावे तनकालाि काढलेले होिे. िर र्न २०१९ – २० अहवाल 

वषासि र्हकारी बँकाकर्ील ११२१ िावे नवीन िाखल झालेले अर्नू त्याची रक्कम रु. १२६९४.५४ लाख आह.े त्यापैकी 

१०४४ िाव्याची रक्कम रु. १२५२३.५९ लाख रुपयाची प्रकरणे तनकालाि काढलेली आहिे. तशल्लक रातहलेले ७७ 

िाव्यांची रक्कम रु. २५२.५३ लाख इिकी आह.े 

 
  िर्ेच अहवाल र्ालाि पिरं्स्थाकर्ील २६३ िावे रु. ६२१३.८५ लाख िाखल होिे त्यापैकी २५१ िावे 

रक्कम रु. ८५२५.१० लाखाचे तनकालाि काढलेले आहेि व १२ िावे रक्कम रु. ६८८.७५ लाख इिके प्रलंतबि आहिे. 

अर् ेबँक व पिरं्स्था कर्ील तमळून तिनांक ३१ माचस, २०२० अखेर एकूण ८९ िावे रु. ९४१.२८ लाख प्रलंतबि होिे. 

 

❖ सांचािक मांडळ व सेवक व ांद 

  अहवाल र्ालाि रं्चालक मंर्ळाच्या ९ िर कमचासरी उपर्तमिीच्या ३ र्भा झालेल्या आहिे. िर्ेच 

रं्चालक मंर्ळ तनयकु्त बँक्र् अर्ोतर्एशन पाररिोतषक मातहिी व िंत्रज्ञान र्ल्ला अतधकारी र्महुांच्या बैठका घेणेि 

आलेल्या आहिे. 

 
  अहवाल वषासअखेर अर्ोतर्एशनकरे् मुख्य अतधकाऱ्यार्ह पाच र्ेवक कायसरि होिे. र्वेक वगासनी 

प्रामातणकपणे काम करून अर्ोतर्एशनचे कामकाजाला गतिमानिा िणे्याचा प्रयत्न केला आह.े याबद्दल िे अतभनंिनार् 

पात्र आहिे. 
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❖ सदस्य बँकाांची प्रगती 

  िशेपािळीवर व्यापारी व र्रकारी बँकाि आतथसक घोटाळे घर्ि अर्िाना अर्ोतर्एशनच्या र्िस्य बँका 

आपल्या गुणात्मक प्रगिीमध्ये र्ाित्य ठेवनू आहिे. िशेािील अनेक मोठ्या बँका िोट्याि जाि अर्िाना र्हकारी बँका 

नफ्याि आहिे. िर्ेच र्हकारी बँकांचा एनपीए व्यापारी व र्रकारी बँकांच्या पेक्षा कमी आह.े यावरून बँका अत्यंि 

कायसक्षमपणे कायसरि व प्रगिीपथावर आहिे ह ेपढुे तिलेल्या र्न २०१९ – २० चे आकरे्वारीवरून र्व्यंस्पष्ट होि आह.े 

 

 
तपशीि आकडे कोिीत 

वर्लू भागभांर्वल व तनधी १४५७.८२ 

ठेवी ११२४८.६३ 

कज े ६९५५.६१ 

गुंिवणकू ४७५६.५९ 

एकतत्रि व्यवर्ाय (कजस + ठेवी) १८२०४.२४ 

नक्त नफा (तनव्वळ नफा) ४२.५७ 

शाखा रं्ख्या ४९१ 

कमसचारी रं्ख्या ४०६९ 

बहुराज्य बँका (Multi State Bank) ४ 

शेर््युल्र् बँका व बहुराज्य १ 

शाखारहीि बँका (Unit Banks) ५ 

र्वसर्ाधारण बँका (Licensed) ४६ 

तनयतमि र्िस्य बँका ४६ 

नाममात्र र्िस्य बँका १० 

 

 

 

❖ आभार 

  आपल्या अर्ोतर्एशनला मा. श्रीकृष्ट्ण वारे्कर, तवभागीय र्हतनबंधक, श्री. अरुण काकरे्, तजल्हा 

उपतनबंधक, र्ॉ. अमर तशंि,े तजल्हा उपतनबंधक, र्ॉ. महेश किम, उपतनबंधक (परर्ेवा), तनमशार्कीय कायासलये, 

र्ामातजक रं्स्था, बँका आतण त्यांचे पिातधकारी, अतधकारी, कमसचारी यांनी कामकाजाि प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष र्हकायस 

केलेले आह.े अर्ोतर्एशनच्या काही र्िस्य बँकांनी गरजेवेळी मनषु्ट्यबळ, र्ाधन – र्तुवधा उपलब्ध करून तिलेल्या 

आहिे. त्याबद्दल र्वांचे मनःपुवसक आभारी आहोि. 
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  अहवाल वषासिील कामकाजाचा आढावा आतण तिनांक ३१ माचस, २०२० अखेरची आतथसक पत्रके, 

पढुील वषीचे अंिाजपत्रक, मागील अंिाजपत्रकापेक्षा जािा झालेला खचस, लेखापररक्षण िोष िरुुस्िी अहवाल, पढुील 

वषीचा कायसक्रम इत्यािी पत्रके र्भेपढुे तवचाराथस र्ािर केलेली आहिे. त्यार् आपण मंजरुी द्यावी अशी तवनंिी आह.े 

 

 
मा. रं्चालक मंर्ळाचे विीने 

 

 

 
     श्री. जनपुणराव कोरे 

   अध्यक्ष 

 
तिनांक : ९ माचस, २०२१ 

 

 

सहकारातून सम द्धतेकडे.....! 

 
 

िय सहकार 
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॥  भावपूणि श्रद्धाांििी ॥ 
 

  

भारिाचे माजी राष्ट्रपिी मा. प्रणव मुखजी, कें द्रीय कायिा मंत्री मा. राम जेठमलानी, महाराष्ट्र राज्याचे माजी 

मखु्यमंत्री मा. तशवाजीराव तनलंगेकर-पाटील, मखु्य तनवर्णकू आयकु्त मा. टी. एन. शेषण, अर्ोतर्एशनचे रं्स्थापक 

अध्यक्ष कै. अॅर्. शामरावजी गोतवंिराव तशंि े यांच्या र्तुवद्य पत्नी श्रीमिी र्तुमत्रािवेी शामराव तशंि े (काकी), िर्ेच 

तवद्यमान अध्यक्ष यांच्या मािोश्री श्रीमिी शोभािाई तवलार्राव कोरे (आईर्ाहबे), चीन र्ीमेवर लढिाना गिप्राण झालेले 

जवान, कोतवर् १९ या महामारीमळेु तिवंगि झालेले र्िस्य बँकांचे रं्चालक व र्ेवक वगस, िर्ेच मिृ झालेले नागरीक, 

त्याचबरोबर र्हकार, शैक्षतणक, र्ामातजक, र्ांस्कृतिक, राजकीय इत्यािी क्षेत्रािील ज्ञाि अज्ञाि महतनय व्यक्ती अशा 

र्वांना अर्ोतर्एशन िफे भावपणूस श्रद्धांजली अपसण करिो. 
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जदनाांक ३१ माचि, २०२० रोिीचा ताळेबांद 
जद. ३१ माचि २०१९ भाांडवि व देणी तपशीि पोि रक्कम जद. ३१ माचि २०२० 

 

११२४३३६१.०३ 

६१०००००.०० 

७०००००.०० 

१३६६३.५० 

३०००००.०० 

२८४०९९७.१७ 

१०५०००००.३५ 

९९१०००.१५ 

६५००००.०० 

१४२६१६.०० 

२०००००.०० 

२३०००००.०० 

१०००००.०० 

३०००००.०० 

 

५८५००.०० 

५४७२५.०० 

६२९९.०० 

११३१८२.०० 

७२२५.०० 

९५०.०० 

३६५२८.५० 

४३८०.०० 

०.०० 

२६६६५.१८ 

०.०० 

६३०००.०० 

१२५०००.०० 

२६२६००.०० 

३६०३४.०० 

५०००.०० 

९६०.०० 

२०००.०० 

१९७५४८५.१४ 

भाांडवि / जनधी 

राखीव तनधी 

इमारि तनधी 

प्रतशक्षण तनधी 

अतधवेशन तनधी 

र्भा र्मारंभ तनधी 

इमारि घर्ारा तनधी 

रं्भाव्य ियेिा तनधी 

िंत्रातवकार् तनधी 

बँक्र् रं्चालक अभ्यार् िौरा तनधी 

िंत्र तवकार् तनधी यटुीलाईज 

नैर्तगसक आपत्ी तनधी 

प्रतशक्षण कें द्र तनधी 

बँक ठेव रं्शयीि तनधी 

पररिोतषक तनधी 

देणी 

यातचका फी अनामि 

लेखापरीक्षण फी िणेे 

िणेे बील्र् 

अतधलाभांश / र्ानुग्रह अनुिान 

आयकर िणेे 

व्यवर्ाय कर िणेे 

अर्ोतर्एशन िणेे (िबुेरजी नोंि) 

र्ल्ला फी िेणे 

प्रतशक्षण फी िणेे 

जीएर्टी िणेे 

अॅर्व्हान्र् प्रतशक्षण फी 

वातषसक वगसणी (िबुेरजी नोंि) 

यातचका खचस िणेे 

प्रतिमा रं्वधसन 

टेंर्र तर्पॉझीट 

अॅर्व्हान्र् वातषसक वगसणी 

जी आय एर् िणेे 

जीपीएफ/जीआरपी/एबीर्ी िणेे 

वाढावा 

 

१२११२५७४.१७ 

६२५००००.०० 

७७५०००.०० 

१३६६३.५० 

३०००००.०० 

३०८७३११.१७ 

११००००००.३५ 

११२२२७२.१५ 

६५००००.०० 

१४२६१६.०० 

२०००००.०० 

२४७५०००.०० 

१०००००.०० 

३६२०३०.०० 

 

५८५००.०० 

३४४३८.०० 

७८९७.०० 

१२२०२०.०० 

१२२५.०० 

०.०० 

१९२६७८.३० 

०.०० 

०.०० 

२६५७१.०० 

०.०० 

५९५००.०० 

१२५०००.०० 

२६२६००.०० 

०.०० 

७५००.०० 

०.०० 

०.०० 

 

३८५९०४६७.३४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८९७९२९.३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        २४७६१४५.७६ 

३९१६०१७२.०२ एकूण  ४१९६४५४२.४० 

 

   श्री. अजनि नागराळे   सीए महेश धमािजधकारी   श्री. जनपुणराव कोरे 

मखु्य कायसकारी अतधकारी            उपाध्यक्ष             अध्यक्ष 
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जदनाांक ३१ माचि, २०२० रोिीचा ताळेबांद 
जद. ३१ माचि २०१९ जिांदगी व येणी पोि रक्कम जद. ३१ माचि २०२० 

 

२१३६.०० 

३४५२८१.५२ 

०.०० 

 

३३००००००.०० 

 

२४६३१३६.०० 

१२३६५४२.०० 

१४५७४३.०० 

५६०२३.०० 

६९०६.०० 

१२७२५४.०० 

२४७९०१.०० 

१७२८३.०० 

 

२४८८१.०० 

१६००.०० 

४९८००७.०० 

५०००.०० 

३६५२८.५० 

५००००.०० 

२५०००.०० 

३८०००.०० 

१७५५०.०० 

६००००.०० 

७५५४००.०० 

०.०० 

०.०० 

रोख व बँकेतीि जशल्िक 

अ) रोख तशल्लक 

ब) रे्तव्हगं्ज खािे 

क) चाल ूखािे 

गुांतवणूक 

मिुि ठेवी 

मािमत्ता 

अर्ोतर्एशन/ वर्लुी कायासलय 

फतनसचर, तफटींग, तफक्चर्स 

इमारि, तफटींग, तफक्चर्स 

रे्र्स्टॉक 

गं्रधालय 

इलेतक्रक, तफटींग, तफक्चर्स 

इलेतक्रकल इतक्वपमेंटर् 

सांगणक व जप्रांिर 

इतर येणी 

टेली. / वीज बयाणा 

तर्लेंर्र व रेग्यलुेटर बयाणा 

येणे व्याज 

प्रतशक्षण वगसणी येणे 

वर्लुी कक्ष येणे (िबुेरजी नोंि) 

आगाऊ प्रोर्ेर् फी भरणा 

येणे वातषसक वगसणी (तनयतमि) (िबेुरजी नोंि) 

येणे वातषसक वगसणी (नाममात्र) (िबेुरजी नोंि) 

येणे जीएर्टी 

येणे यातचका फी 

येणे र्तव्हसर् टॅक्र् (अंर्र प्रोटेस्ट) 

येणे इन्कमटॅक्र् (अंर्र प्रोटेस्ट) 

टी.र्ी.एर्. 

 

२०००.०० 

७१८४२.६० 

१७२२३१.५० 

 

३५४०००००.०० 

 

२४६३१३६.०० 

१११२८८८.०० 

१३११६८.०० 

४५७८२.०० 

६२१५.०० 

११४५२९.०० 

२४६६५७.०० 

 

 

२४८८१.०० 

१६००.०० 

६६४८३७.०० 

५०००.०० 

१९२६७८.३० 

५००००.०० 

१७५००.०० 

४२०००.०० 

१६९२०.०० 

६००००.०० 

७५५४००.०० 

२१६६००.०० 

५२७.०० 

२४६०७४.१० 

 

 

 

 

३५४०००००.०० 

४१२०३७५.०० 

 

 

 

 

 

 

 

१५०१५०.०० 

२०४७९४३.३० 

३९१६०१७२.०२ एकूण  ४१९६४५४२.४० 

 
   श्री. अजनि नागराळे   र्िर तिनांतकि अहवालाप्रमाणे  सीए सुजनि नागावकर 

मखु्य कायसकारी अतधकारी             र्ुतनल नागावकर आतण कंपनी 

         र्निी लेखापाल, वैधातनक लेखापररक्षक 

 

श्री. तवजय भोर्ले    श्री. अशोक र्ौंित्ीकर   श्री. राजेंद्र जाधव 

श्री. तवठ्ठल मोरे    श्री. अरुण आलारे्    श्री. तशरीष कणेरकर 

श्री. र्युसकांि पाटील   श्री. तवलार् नाईक    श्री. ित्ात्रय थोरावरे् 

श्री. प्रकाश पजुारी    र्ौ. तवजया जाधव    र्ौ. तिपा तमर्ाळ 

श्री. ित्ात्रय राऊि    श्री. तवर्श्ार् चौगले 
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जदनाांक १ एजप्रि, २०१९ ते ३१ माचि, २०२० अखेरचे उत्त्पन्न खचि पत्रक 

जद. ३१ माचि २०१९ उत्पन्न पोि रक्कम जद. ३१ माचि २०२० 

 

४१३१५०.०० 

 

 

२६६८१००.३० 

 

 

१४१३५००.०० 

 

 

३७२०००.०० 

 

 

१९८०१९.०० 

 

 

१२५.०० 

 

 

२१२८४.२६ 

 

 

१५०००.०० 

 

 

०.०० 

 

प्रोर्ेर् फी 

 

 

बचि व ठेवीवरील व्याज 

 

 

िावा वर्लुी खचस भरपाई 

 

 

वातषसक वगसणी 

 

 

प्रतशक्षण वगसणी 

 

 

प्रवेश फी 

 

 

इिर जमा 

 

 

यातचका फी 

 

 

पेपर रद्दी तवक्री 

  

६८५५७१.०० 

 

 

२९६९४८३.६८ 

 

 

१९९४०८८.०० 

 

 

३८१०००.०० 

 

 

५२८०२४.०० 

 

 

२५.०० 

 

 

७८९४.०० 

 

 

०.०० 

 

 

५४९५०.०० 

 

 

५१०११७८.५६ एकूण  ६६२१०३५.६८ 

 
   श्री. अजनि नागराळे   र्िर तिनांतकि अहवालाप्रमाणे  सीए सुजनि नागावकर 

मखु्य कायसकारी अतधकारी             र्ुतनल नागावकर आतण कंपनी 

         र्निी लेखापाल, वैधातनक लेखापररक्षक 

श्री. तवजय भोर्ले    श्री. अशोक र्ौंित्ीकर   श्री. राजेंद्र जाधव 

श्री. तवठ्ठल मोरे    श्री. अरुण आलारे्    श्री. तशरीष कणेरकर 

श्री. र्युसकांि पाटील   श्री. तवलार् नाईक    श्री. ित्ात्रय थोरावरे् 

श्री. प्रकाश पजुारी    र्ौ. तवजया जाधव    र्ौ. तिपा तमर्ाळ 

श्री. ित्ात्रय राऊि    श्री. तवर्श्ार् चौगले 
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जदनाांक १ एजप्रि, २०१९ ते ३१ माचि, २०२० अखेरचे उत्त्पन्न खचि पत्रक 
जद. ३१ माचि २०१९ खचि पोि रक्कम जद. ३१ माचि २०२० 

१७१०४४९.०० 

१०५००.०० 

१११३९६.०० 

४००००.०० 

१७५००.०० 

 

४३९८७.०० 

३१७७०.०० 

२१६८६.०० 

 

२८९०७.४० 

१३६८५.०० 

१२१३२.०० 

१२६७६.०० 

१०८७९६.३० 

३२५८०.०० 

१३५३८.०० 

९००००.०० 

१०८२५.०० 

१०३०४.०० 

४५७२८.८० 

१८८७१.०० 

२१०९०३.९२ 

२४६३१४.०० 

०.०० 

३४३७५.०० 

३३२९०.०० 

२९६७५.०० 

०.०० 

२९२००.०० 

१२२७७८.०० 

८४९६.०० 

०.०० 

१४३५.०० 

३८७२.०० 

६६००.०० 

०.०० 

८४५२.०० 

०.०० 

४९७१.०० 

१९७५४८५.१४ 

पगार व मानधन 

र्ाफर्फाई 

अतधलाभांश / र्ानुग्रह अनुिान 

स्थानापन्न भत्ा 

कन्व्हयेरं् अलौन्र् 

िेिीफोन / वीि / पाणी 

टेलीफोन बील 

वीज बील 

पाणी बील 

कायािियीन खचि 

छपाई 

र्ािीलवार 

कायिा र्ल्ला फी 

पोस्टेज 

तकरकोळ खचस 

िावे स्कॅन्नीग खचस 

र्मारंभ खचस 

भारे् खचस / स्कॅनर भारे् 

प्रवार् खचस 

विसमानपत्रे / मातर्के 

तकरकोळ िरुूस्िी खचस 

महापातलका कर 

चल तजंिगी घर्ारा 

इमारि घर्ारा 

लेखापरीक्षण फी 

तमटींग भत्ा 

वाहन भत्ा 

तमटींग खचस 

अर्ो. / तशखर र्ंस्था वगसणी 

जातहराि खचस 

प्रतशक्षण खचस 

र्ंगणक / र्ॉफ्टवेअर / मेटेनन्र् खचस 

तशपाई पोषाख 

बँक कतमशन 

तवमा 

जीएर्टी ररटनस िरं् / व्याज, तवलंब फी 

जीएर्टी र्ेटअप ररटनस ऑफ 

वातषसक र्भा खचस 

राऊंर् ऑफ 

तनरुपयोगी तजंिगी तनलेखन 

वाढावा 

२५१६५७२.०० 

१३२००.०० 

१२०२३४.०० 

०.०० 

२१०००.०० 

 

४३३८९.०० 

४३४००.०० 

१८३७७.०० 

 

५८७८०.०० 

८४६४.०० 

७२१२०.०० 

२०३४.०० 

४१५५८.०० 

१०७१३०.५६ 

०.०० 

२५०००.०० 

२९९२८.०० 

१०७३८.०० 

३१११८.०० 

२१८२३.०० 

२७६४८३.२० 

२४६३१४.०० 

३००००.०० 

४४२५०.०० 

१८१००.०० 

१८२९५.०० 

६०००.०० 

८४०.०० 

२६८५०३.०० 

१५८८२.२० 

११६००.०० 

२४१५.८० 

२१२६.०० 

१४७०.०० 

३६८९.४८ 

१४०५५.०० 

०.६८ 

०.०० 

 

२६७१००६.०० 

 

 

 

 

१०५१६६.०० 

 

 

 

१३६८७१७.९२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४७६१४५.७६ 

५१०११७८.५६ एकूण  ६६२१०३५.६८ 

   श्री. अजनि नागराळे   सीए महेश धमािजधकारी   श्री. जनपुणराव कोरे 

मखु्य कायसकारी अतधकारी            उपाध्यक्ष             अध्यक्ष 
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सन २०२०-२०२१ चा अपेक्षीत खचि 
खचि तपशीि सन २०१९-२०२० 

अांदाि पत्रक 
सन २०१९-२०२० 

प्रत्यक्ष खचि 
सन २०२०-२१ 

अपेक्षीत खचि 
पगार व मानधन 

र्ाफर्फाई 

अतधलाभांश / र्ानुग्रह अनुिान 

स्थानापन्न भत्ा 

इिर भत् े

टेतलफोन तबल 

वीजबील 

पाणीबील 

कंत्राटी व्यवस्थापन 

छपाई 

र्ािीलवार 

कायिा र्ल्ला फी 

पोस्टेज 

तकरकोळ खचस 

प्रवार् खचस 

विसमानपत्रे / मातर्के 

इमारि व इिर तकरकोळ िरुुस्िी 

महानगरपातलका कर 

तजंिगी घर्ारा व इमारि घर्ारा 

लेखापरीक्षण शलु्क 

बँक कतमशन 

तमतटंग भत्ा 

वाहन भत्ा 

तमतटंग खचस 

तवमा 

तशखररं्स्था / अर्ोतर्एशन वगसणी 

रे्र्स्टॉक तनलेखन 

परररं्वाि व पररषि 

रं्गणक िरुुस्िी / र्ॉफ्टवेअर 

र्मारंभ खचस 

जातहराि 

प्रतशक्षण कायसशाळा खचस 

तशपाई पोषाख 

जीएर्टी ररटनस / िरं् व्याज 

कायासलय िप्तर िावे स्कॅतनंग 

यातचका खचस 

वातषसक र्भा खचस 

भारे्खचस 

२०७५०००.०० 

१५०००.०० 

१५००००.०० 

- 

२५०००.०० 

५००००.०० 

४५०००.०० 

२५०००.०० 

१५००००.०० 

३५०००.०० 

१५०००.०० 

२५०००.०० 

२००००.०० 

१२५०००.०० 

१५०००.०० 

१५०००.०० 

१५००००.०० 

२५०००.०० 

५०००००.०० 

- 

५०००.०० 

१०००००.०० 

५००००.०० 

४००००.०० 

५०००.०० 

५००००.०० 

१००००.०० 

२५०००.०० 

२५०००.०० 

२५०००.०० 

२५०००.०० 

३५००००.०० 

५०००.०० 

५०००.०० 

२२५०००.०० 

५००००.०० 

१००००.०० 

०.०० 

२५१६५७२.०० 

१३२००.०० 

१२०२३४.०० 

- 

२१०००.०० 

४३३८९.०० 

४३४००.०० 

१८३७७.०० 

- 

५८७८०.०० 

८४६४.०० 

७२१२०.०० 

२०३४.०० 

४१५५८.०० 

२९९२८.०० 

१०७३८.०० 

३१११८.०० 

२१८२३.०० 

५२२७९७.२० 

३००००.०० 

२४१५.८० 

४४२५०.०० 

१८१००.०० 

१८२९५.०० 

२१२६.०० 

६०००.०० 

- 

- 

१५८८२.२० 

- 

८४०.०० 

२६८५०३.०० 

११६००.०० 

५१६०.१६ 

१०७१३०.५६ 

- 

१४०५५.०० 

२५०००.०० 

२७०००००.०० 

१५०००.०० 

१५००००.०० 

- 

२५०००.०० 

५००००.०० 

५००००.०० 

२५०००.०० 

- 

५००००.०० 

१५०००.०० 

१०००००.०० 

२००००.०० 

५००००.०० 

२००००.०० 

१५०००.०० 

५००००.०० 

२५०००.०० 

५२५०००.०० 

३००००.०० 

५०००.०० 

७५०००.०० 

२५०००.०० 

४००००.०० 

५०००.०० 

५००००.०० 

१००००.०० 

२५०००.०० 

३५०००.०० 

२५०००.०० 

२५०००.०० 

३५००००.०० 

५०००.०० 

५०००.०० 

- 

५००००.०० 

१५०००.०० 

०.०० 

एकूण ४४६५०००.०० ४१४४८८९.९२ ४६६००००.०० 
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सन २०२०-२०२१ चे अपेक्षीत भाांडविी खचि / गुांतवणूक 

खचि / गुांतवणूक तपशीि सन २०१९-२०२० 

अांदाि पत्रक 
सन २०१९-२०२० 

प्रत्यक्ष खचि 
सन २०२०-२१ 

अपेक्षीत खचि / 

गुांतवणूक 
इमारि रंगरंगोटी अंिगसि र्जावट 

इलेतक्रकल तफटींग तफक्चर्स 

वेबर्ाईट 

वािासपत्र / तशक्षण पतुस्िका 

गं्रथालय 

६५००००.०० 

१०००००.०० 

२५००००.०० 

२५००००.०० 

२५०००.०० 

- 

- 

१८००००.०० 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

एकूण १२७५०००.०० १८००००.०० ०.०० 

 

 
सन २०२०-२०२१ चे अपेक्षीत उत्पन्न 

उत्पन्न तपशीि सन २०१९-२०२० 

अांदािपत्रकीय 

उत्पन्न 

सन २०१९-२०२० 

प्रत्यक्ष उत्पन्न 
सन २०२०-२१ 

अपेक्षीत उत्पन्न 

बचि व ठेवीवरील व्याज 

िावा वर्लुी खचस भरपाई 

प्रोर्ेर् फी 

वातषसक वगसणी 

प्रतशक्षण वगसणी 

इिर जमा 

यातचका खचस जमा 

२७५००००.०० 

१७५००००.०० 

६०००००.०० 

३५००००.०० 

५५००००.०० 

५००००.०० 

१२५०००.०० 

२९६९४८३.६८ 

१९९४०८८.०० 

६८५५७१.०० 

३८१०००.०० 

५२८०२४.०० 

७८९४.०० 

- 

२८०००००.०० 

१७५००००.०० 

६०००००.०० 

३५००००.०० 

१०००००.०० 

५००००.०० 

- 

एकूण ६१७५०००.०० ६५६६०६०.६८ ५६५००००.०० 

 

 
सन २०१९-२०२० चे अांदािपत्रकापेक्षा िादा झािेल्या खचािचा तपशीि 

खचि तपशीि सन २०१९-

२०२० अांदाि 

पत्रकीय रक्कम 

सन २०१९-

२०२० प्रत्यक्ष 

खचि 

सन २०१९-

२० िादा 

खचि 

कारण 

पगार 

छपाई 

कायिा र्ल्ला फी 

प्रवार् खचस 

इमारि / तजंिगी घर्ारा 

वातषसक र्भा 

स्कॅनर भारे् 

तशपाई पोषाख 

२०७५०००.०० 

३५०००.०० 

२५०००.०० 

१५०००.०० 

५०००००.०० 

१००००.०० 

- 

५०००.०० 

२५१६५७२.०० 

५८७८०.०० 

७२१२०.०० 

२९९२८.०० 

५२२७५७.२० 

१४०५५.०० 

२५०००.०० 

११६००.०० 

४४१५७२.०० 

२३७८०.०० 

४७१२०.०० 

१४९२८.०० 

२२७५७.२० 

४०५५.०० 

२५०००.०० 

६६००.०० 

मा. उपतनबंधक यांचा वेिन फरक. 

ब्राऊन लखोटे व पोचकार्स वाढ. 

आयकर नोटीर् अपील, जीएर्टी फी. 

ऑनलाईन नोकरभरिी करारार्ाठी. 

नवीन रं्गणक खरेिी व र्ॉफ्टवेअर. 

प्रत्यक्ष तबलाप्रमाणे झालेला खचस. 

िावे स्कॅतनंग भारे्. 

तशपाई व क्लाकस  (कापर् व तशलाई) 

एकूण २६६५०००.०० ३२५०८१२.२० ५८५८१२.२०  
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सन २०१९ – २० सािचा वैधाजनक िेखापररक्षकाचा अहवाि 
आजर्िक पत्रकाांवरीि वैधाजनक िेखापरीक्षकाचा अहवाि 

१) आम्ही ति कोल्हापरू तजल्हा नागरी बँक्र् र्हकारी अर्ोतर्एशन तल., कोल्हापरू या रं्स्थेच्या ति. ३१ माचस २०२० 

रोजीच्या आतथसक पत्रकांचे म्हणजेच ति. ३१ माचस २०२० रोजीच्या िाळेबंिाचे, त्यार्ोबि जोर्लेल्या त्यातिवशी 

रं्पणाऱ्या वषासच्या नफािोटा पत्रकाचे, त्यार्ोबि जोर्लेल्या तहशेबांच्या धोरणांचा अथसपणूस र्ारांश आतण इिर 

र्प्ष्ष्टीकरणात्मक मातहिीचे की जे रं्स्थेंच्या शाखारं्ह आतथसक पत्रकाचा भाग आहिे यांचे ति. ०१/०४/२०१९ िे 

३१/०३/२०२० या कालावधीचे लेखापररक्षण केलेले आह.े 

व्यवस्र्ापनाची आजर्िक जववरण पत्रकाांबाबतची िबाबदारी 

२) महाराष्ट्र र्हकारी रं्स्था अतधतनयम १९६० आतण त्याखाली बनतवलेले तनयम या अन्वये आतथसक पत्रके ियार 

करण्याची जबाबिारी ही रं्स्थेच्या व्यवस्थापनाची आह.े र्िर जबाबिारीमध्ये आतथसक पत्रके ियार करिाना अपहार 

तकंवा चकू यामळेु होणाऱ्या लक्षणीय चकुांपार्नू मकु्त राहील अशा प्रकारचे अंिगसि तनयंत्रण ठेवणेबाबि रं्कल्पना 

ियार करणे आतण िे अंमलाि आणणे याचा र्मावेश अरे्ल. 

िेखापररक्षकाची िबाबदारी 

३) आमची जबाबिारी ही आम्ही केलेल्या लेखापररक्षणाचे आधारे र्िर आतथसक पत्रकांबाबिचे मि व्यक्त करण्याची 

आह.े भारिीय र्निी लेखापाल रं्स्था (आय.र्ी.ए.आय.) आतण महाराष्ट्र र्हकारी रं्स्था अतधतनयमाद्वारे तनितेशि 

केलेल्या मापिरं्ानरु्ार आम्ही आमचे लेखापररक्षण केलेले आह.े त्या मापिरं्ानरु्ार लेखापररक्षणाचे तनयोजन व कायस 

अर्े अर्ावे की ज्या योगे या तहशोबाि लक्षणीय चकुा नाहीि याची र्वसर्ाधारण अशी खात्री होईल. 

४) लेखापररक्षणामध्ये आतथसक पत्रकामध्ये िाखतवलेल्या रकमा व केलेली तवधाने याबाबिचे योग्य परुावे तमळतवणे व 

त्यांची िपार्णी करणे यांचा अंिभासव अर्िो. लेखापररक्षकांनी अंमलाि आणलेली कायसपध्ििी ही लेखापररक्षकाचे 

स्विःचे अंिाज, िर्ेच आतथसक पत्रकांमधील िप्तरी चकू अथवा अपहार अशी कोणिीही महत्त्वाची अतनयतमििा 

यामळेु तनमासण होणारे धोके यांचे मलू्यमापन करणारी आह.े या जोखमीची पर्िाळणी करिाना लेखापररक्षकाने 

रं्स्थेच्या आतथसक पत्रके ियार करण्याच्या व र्ािर करण्याच्या अंिगसि तनयंत्रणाबाबि तवचार करून लेखापररक्षण 

कायासची त्या पररतस्थिीिील कायसपध्ििी ठरतवली पातहजे. लेखापररक्षणामध्ये जी तहशोबाची धोरणे अंमलाि आणली 

आहिे िी पर्िाळणे, व्यवस्थापनाने जे महत्त्वपणूस अंिाज केले आहिे त्याबाबि योग्य तनष्ट्कषस काढणे िर्ेच 

र्वसर्ाधारणपणे आतथसक पत्रकांच्या  र्ािरीकरणाचे मलू्यमापन करणे याचा र्मावेश होिो. 

५) लेखापररक्षण कायासिनू तमळालेला परुावा हा आमच्या लेखापररक्षणाच्या मिार् परूकिा ििे अर्ल्याबाबिची आम्हांर् 

खात्री झाली आह.े 

िेखापररक्षकाचे मत 

६) आमच्या लेखापररक्षणाच्या उद्दशेार्ाठी आमच्या रं्पणूस ज्ञानाप्रमाणे व तवर्श्ार्ाप्रमाणे जरूर िी मातहिी व खलुारे् 

उपलब्ध झाले आहिे. 

  आमच्या मातहिीप्रमाणे िरे्च आम्हांर् िणे्याि आलेल्या खलुाशावरून ह े तहशोब महाराष्ट्र र्हकारी रं्स्था 

अतधतनयम १९६० व महाराष्ट्र र्हकारी रं्स्था तनयम १९६१ व अन्य लाग ूकायि ेिरे्च तनबंधकांनी वेळोवेळी जारी 

केलेल्या पररपत्रकान्वये अपेतक्षि अशाररिीने आवश्यक अशी र्वस मातहिी ििेाि आतण भारिाि र्वसमान्य अर्णाऱ्या 

जमाखचासच्या ित्त्वाप्रमाणे रं्स्थेची र्त्य व रास्ि पररतस्थिी िशसतविाि. 
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अ) िाळेबंिाच्या बाबिीि ति. ३१/०३/२०२० च्या रं्स्थेच्या पररतस्थिीची. 

ब) नफािोटा पत्रकाच्या बाबिीि ति. ३१/०३/२०२० रं्पणाऱ्या वषासच्या नफ्याची / िोट्याची आमच्या र्ोबि 

जोर्लेल्या लेखापररक्षण अहवाल भाग अ, ब व क मधील केलेल्या अवलोकनार् पात्र राहून र्त्य व रास्ि 

तस्थिी िशसतवि आहिे. 

इतर कायदेशीर व जनयामक बाबतीतीि अहवाि 

७) िाळेबंि व नफािोटा पत्रक ह ेमहाराष्ट्र र्हकारी रं्स्था अतधतनयमािील िरििुीनरु्ार ियार करण्याि आलेली आहेि. 

८) आम्ही अहवाल करिो की, 

अ) लेखापररक्षणाच्या उद्दशेार्ाठी माझ्या रं्पूणस ज्ञानाप्रमाणे, मातहिीप्रमाण ेआतण तवर्श्ार्ाप्रमाणे आम्हार् जरूर 

िी र्वस मातहिी आतण खुलारे् उपलब्ध झाले आहिे आतण िे र्माधानकारक आहिे. 

ब) आमच्या िपार्णीिनू तजिपि दृष्टोत्पत्ीर् येईल त्याप्रमाणे रं्स्थेचे आम्ही िपार्लेले र्वस व्यवहार रं्स्था 

अतधकाऱ्याच्या मयासििेच केलेले आहिे. 

क) आमच्या लेखापररक्षण कायासर् आवश्यक अर्णारी तववरणपत्रके रं्स्था कायासलय व रं्स्थेच्या शाखांनी र्ािर 

केली अर्नू िी योग्य व पररपणूस आहिे. 

९) आमच्या मिे र्ोबि जोर्लेला िाळेबंि व नफािोटा पत्रक हा लाग ूअर्णाऱ्या लेखांकन मानकाप्रमाणे (एर्. एर्. 

१,१५,२२,२८ वगळून) ियार करणेि आला आह.े 

१०) िर्ेच आम्ही अहवाल करिो की, 

अ) अहवालार्ोबि जोर्लेला रं्स्थेचा िाळेबंि व नफािोटा पत्रक रं्स्थेच्या तहशोबांच्या पसु्िकांशी व 

तववरणांशी जुळि आह.े 

ब) आमच्या मिे पसु्िकांच्या िपार्णीिनू तजिपि दृष्टोत्पत्ीर् येईल त्यावरून रं्स्थेने कायद्यानरु्ार आवश्यक व 

योग्य िी तहशेबाची र्वस पसु्िके ठेवली आहिे. 

क) रं्स्थचेा लेखापररक्षण अहवाल ियार करिाना शाखांच्या स्विंत्र लेखापररक्षकांनी केलेल्या लेखापररक्षण 

अहवालाचा तवचार करणेि आला आह.े 

र्) र्हकारी वषस र्न २०१९ – २०२० करीिा रं्स्थेर् लेखापररक्षण वगस “अ” िेणेि आला आह.े 

 

 

 

सीए सुजनि एस. नागाांवकर 
  र्तुनल नागांवकर आतण कंपनी 

     र्निी लेखापाल, कोल्हापरू 

र्.क्र. १०५२६१ 

स्थळ – कोल्हापरू 

तिनांक – २० ऑक्टोबर, २०२० 
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सन २०१९-२० सािची सदस्य बँकाांची साांख्यकीय माजहती 
(आकरे् लाखाि) 

अ. 

नां. 

बँकेचे नाव िेखा परी 

क्षण वगि 

वसूि भाग 

भाांडवि 

एकूण जनधी ठेवी नफा / तोिा एकूण गुांतवणूक किि खेळते भाांडवि एकूण सभा 

सद 

मुख्या 

िया सह 

शाखा 

एकूण 

सेवक 

वगि 

जनव्वळ 

एनपीए 

०% 

सी.आर. 

ए. आर. 

% 

सी.डी. रेशो 

% 

कोअर 

बँकींग 

एिीम 

१ आबार्ाहेब पाटील रेंिाळ 

र्हकारी बँक तल; रेंिाळ 

अ ४११.६० ५६५.०५ ९०००.४१ ४५.४० ३६३६.३० ५३३५.४३ १०३६८.२२ ८८५४ ९ ५५ ८.४४ १४.६६ ५९.२८ आहे आहे 

२ श्री आतिनाथ को-ऑप बँक 

तल; इचलकरंजी 

अ ५०२.१४ ८५३.८२ ११८५४.१४ ८३.३९ ४२२१.५७ ७६००.७१ १३९४२.९० ७३२० ६ ५३ १.५५ १५.०४ ६४.११ आहे आहे 

३ अमन र्हकारी बँक तल; 

इचलकरंजी 

अ २०५.७४ १०९०.४५ ४९३१.६० ५५.३७ २१७८.२४ ३०८०.१८ ६४७२.३८ ४६३३ ४ २७ २.६९ ३०.७३ ६२.४६ आहे आहे 

४ तबरिेव र्हकारी बँक तल; 

इचलकरंजी 

अ ६८.९५ २७६.६६ १२४९.७२ १३.१४ ६३९.२४ ७४६.२६ १६६८.९४ २५२१ १ १० ०.०० ३४.४३ ५९.७१ आहे नाही 

५ कल्लाप्ष्पाण्णा आवार्े 

इचल. जनिा र्ह. बँक तल; 

इचल. 

अ ५८६१.४२ १५२६७.५६ २२१४७१.८९ ७७१.१६ ८२५२२.८० १४२५८२.६७ २७७९३४.१८ ६७२७५ ४५ ५६३ ६.३० ११.०५ ६४.३८ आहे आहे 

६ जवाहर र्हकारी बँक तल; 

हुपरी 

अ २१४.८० ६२२.६८ १२२०२.५६ २७.१८ ५६६१.२४ ६६२१.५० १३४०८.१६ ५४१३ ७ ४१ ३.५९ ९.६० ५४.२७ आहे आहे 

७ जनिा र्हकारी बँक तल; 

आजरा 

अ ८६९.५६ १५६२.३८ २२५८२.३८ ९५.५८ ९१३८.३३ १४८१०.८३ २५७२६.६६ २५५२४ १५ १०२ २.२८ १३.९२ ६५.५९ आहे आहे 

८ जयतर्ंगपूर उिगाव र्हकारी 

बँक तल; जयतर्गंपूर 

अ ८७४.७१ १३७६.९६ ३००६९.५७ १६४.४५ १४२३१.६८ १४६००.०६ ३३२८६.९३ १३१६९ १५ १०५ १.१० १३.९५ ४९.०० आहे आहे 

९ तजव्हाजी र्हकारी बँक तल; 

इचलकरंजी 

अ १७६.२५ ३५६.१२ ४३३०.१३ ४२.७६ २२००.६८ २४४४.५४ ४९८०.२० ५०९३ ३ २३ १.४६ १८.४८ ५६.४५ आहे नाही 

१० कोतहनूर र्हकारी बँक तल; 

इचलकरंजी 

अ ९१.४४ ३००.४० २०१४.७९ १७.९६ ८५७.९७ १२१०.२५ २५९८.६८ ३८११ २ १९ १.६६ २६.३४ ६०.०७ आहे नाही 

११ कोल्हापूर मतहला र्हकारी 

बँक तल; कोल्हापूर 

अ ३८५.३० ८४१.३८ ८६६१.१० ४६.४४ ४३२७.५८ ५२३४.५५ १०२४८.४० १२१७९ ८ ५४ २.६२ १६.०२ ६०.४४ आहे नाही 

१२ नूिन नागरी र्हकारी बँक 

तल; इचलकरंजी 

ब १५५.३१ १८९१.८१ ६७८९.४७ १८.७५ १९.८० ७७२६.१० ९६५९.७० ९३५८ १२ ७८ ३.७९ १९.६५ ११३.७९ आहे आहे 

१३ र्न्मिी र्हकारी बँक तल; 

इचलकरंजी 

अ ६१८.९३ २०३६.४७ २९६५१.०३ १०९.२८ १०५००.४४ १९८७५.७५ ३३९१३.४१ १२१९० १३ ११९ १.१६ १३.४० ६७.०३ आहे आहे 

१४ श्री पैर्ाफंर् शेिकी 

र्हकारी बँक तल; हुपरी 

अ १३५.२७ १६६३.३१ ९९७७.९५ ६५.१४ ५५६०.०८ ५९९०.५७ १२४५४.८० ६३८५ ८ ४७ १.६८ १०.८५ ५५.६१ नाही नाही 

१५ ति इचलकरंजी मचंट को-

ऑप बँक तल; इचलकरंजी 

ब ३२१.९१ ६४८.२९ १२५०३.६३ ३३.८७ ५२७३.५३ ६७३६.०८ १३८५०.८५ ५६३४ ७ ४९ ११.१९ १२.८४ ५३.८७ आहे नाही 
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अ. 

नां. 

बँकेचे नाव िेखा परी 

क्षण वगि 

वसूि भाग 

भाांडवि 

एकूण जनधी ठेवी नफा / तोिा एकूण गुांतवणूक किि खेळते भाांडवि एकूण सभा 

सद 

मुख्या 

िया सह 

शाखा 

एकूण 

सेवक 

वगि 

जनव्वळ 

एनपीए 

०% 

सी.आर. 

ए. आर. 

% 

सी.डी. रेशो 

% 

कोअर 

बँकींग 

एिीम 

१६ र्ॉ आण्णार्ाहेब चौगुले 

अबसन को-ऑप बँक तल; 

वर्गाव 

अ १८७.५२ ११७६.५० ११२०७.७७ ११२.२७ ४१०१.०८ ७१३५.३९ १३२५५.४९ १७९६९ १५ ९२ १.९६ १४.५७ ६३.६६ आहे आहे 

१७ ति व्यंकटेर्श्रा र्हकारी बँक 

तल; इचलकरंजी 

अ २०३.७९ ४९७.५९ ७८०४.९८ ५७.३५ ३४४७.५५ ४७०१.१२ ८७०७.७१ ३५२६ ४ २५ ०.६६ १५.८८ ६०.२३ आहे नाही 

१८ कंुभी कार्ारी र्हकारी बँक 

तल; कुतर्ते्र 

अ २७१.८३ ९०२.१६ ८४८९.२९ ६९.८९ ४०४५.६८ ५२८९.८२ १०४४१.१५ १२६०७ ७ ४६ ५.२५ १४.२४ ६२.३१ आहे आहे 

१९ पार्श्सनाथ को-ऑप बँक तल; 

कोल्हापूर 

ब ७९४.४६ १८९६.३८ १६२८१.७१ ७२.७५ ४३८१.२१ ११३६३.९५ १८५२५.१३ ९९०८ १२ ९९ ९.४४ १५.१६ ६९.८० आहे आहे 

२० अॅर् शामरावजी तशंिे 

र्त्यशोधक र्ह. बँक तल; 

को 

ब २१८.४९ ३५७.९७ ४०४४.६५ २७.०४ १९११.४४ २३६१.९१ ४८०१.९३ ८२३१ ४ २४ ४.०० १८.९५ ५८.४० आहे नाही 

२१ श्री महालक्ष्मी को-ऑप बँक 

तल; कोल्हापूर 

अ १९७५.८१ ९४२२.४८ ६७९६९.२० १०१.८८ ३६५७२.२८ ३६३४२.२८ ७८८२०.८४ २४५४५ १२ ८९ १.६१ १७.८५ ५३.४६ आहे आहे 

२२ ति कमतशसअल को-ऑप 

बँक तल; कोल्हापूर 

अ ९६७.२७ ३१५८.६१ २७०९८.९२ २८७.६६ १२२२९.९० १७४७३.५९ ३२५१२.२५ १८६०८ ७ ९५ ०.७१ १८.२८ ६४.४८ आहे आहे 

२३ श्री पंचगंगा नागरी र्हकारी 

बँक तल; कोल्हापूर 

अ ८९६.४३ २९१६.९३ २६२२८.४७ १२९.४९ ११६१७.२० १६२३५.२० ३०३७९.४४ १७६५८ ५ ८५ ०.०० १६.०६ ६१.९० आहे आहे 

२४ स्वा. र्.े श्रीपाल आलार्े 

कु. अ. र्. बँक तल; 

कुरंुिवार् 

अ ८३६.४३ १८७४.७६ २४४७६.९९ १३१.५८ ११११८.२८ १३२९८.७७ २७९३७.३९ २३३३२ १७ ९९ २.३१ १४.२५ ५४.३३ आहे आहे 

२५ यड्राव को-ऑप बँक तल; 

यड्राव 

अ १५८.९० ४९७.९७ ६२५२.५४ २४.७१ २५८१.५९ ३८७०.३६ ७१२६.९१ ६१०५ ६ २४ २.९१ १६.९४ ६१.९० आहे नाही 

२६ नांिणी र्हकारी बँक तल; 

नांिणी 

अ ७३४.४० ९५०.६९ १९१०३.१० १९१.१४ ७३३१.८० १२५२२.४३ २१७९१.८७ ९२८१ ९ ७० १.९५ ११.९५ ६५.५५ आहे आहे 

२७ ति आजरा अबसन को-ऑप 

बँक तल; आजरा 

अ १७४६.४८ ७८४०.३१ ७०६३९.५८ ४४०.९८ ३८२७९.८७ ३८७२८.०७ ८३४८१.६१ ३३१६४ ३३ ३३० २.७३ १८.४५ ५४.८२ आहे आहे 

२८ ति कोर्ोली अबसन को-ऑप 

बँक तल; कोर्ोली 

अ २२९.८१ ६१६.९३ ५८५४.४५ ४२.३९ १९५१.०३ ३६०८.१४ ७३८१.४६ ३३७७२ ९ ४२ ४.५१ १८.८६ ६१.६३ आहे आहे 

२९ श्री वारणा र्हकारी बँक 

तल; वारणानगर 

अ ३५३५.५८ १०४४२.६६ ९३४८१.४९ ३११.७१ ३२२७९.८७ ६११२५.८६ १०४८९८.३० २४९२३ ४१ ४१४ ५.९४ १२.३९ ६५.३९ आहे आहे 

३० श्री नतृर्ंह र्रस्विी र्हकारी 

बँक तल; आर्ुले पोल े

अ ६२.८३ ९१.२० ७९१.३४ ६.५४ २०६.६८ ६३५.८२ १०४९.४६ २१५७ १ ६ ०.०० २२.१६ ६७.०२ आहे नाही 

३१ ति गर्तहंग्लज अबसन को-

ऑप बँक तल; गर्तहंग्लज 

ब ४५२.५२ १५८०.२९ २४६२१.३१ ७६.१८ ७६४०.८८ १६६५१.२९ २७२०३.७७ १०१५४ ८ ७७ ८.९७ १०.११ ६७.६२ आहे आहे 
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अ. 

नां. 

बँकेचे नाव िेखा परी 

क्षण वगि 

वसूि भाग 

भाांडवि 

एकूण जनधी ठेवी नफा / तोिा एकूण गुांतवणूक किि खेळते भाांडवि एकूण सभा 

सद 

मुख्या 

िया सह 

शाखा 

एकूण 

सेवक 

वगि 

जनव्वळ 

एनपीए 

०% 

सी.आर. 

ए. आर. 

% 

सी.डी. रेशो 

% 

कोअर 

बँकींग 

एिीम 

३२ ति चंिगर् अबसन को-ऑप 

बँक तल; चंिगर् 

ब ३८७.११ ७५९.४२ ६३९७.१७ २३.२४ २५८२.४७ ३९०१.९९ ६९४०.६३ ९७४३ ६ ३४ ७.०८ १६.०३ ५६.५५ आहे नाही 

३३ ति तवर्श्नाथ पाटील मुरगूर् 

र्हकारी बँक तल; मुरगूर् 

अ १७७.७० ३३४.०२ ५४९२.४६ ३८.११ २११५.४० ३७०९.२६ ६२११.२० ४९८६ ६ ३२ ०.१५ १४.७७ ६७.५३ आहे नाही 

३४ श्री वीरशैव को-ऑप बँक 

तल; कोल्हापूर 

अ २०५१.७४ ९९२०.६३ ९२२८६.९५ ३२२.४२ ४०९४८.९७ ५६५४२.०४ १०५९९०.६८ २२३५७ ३१ २५१ ४.२१ १३.९७ ६१.२६ आहे आहे 

३५ श्री यशवंि को-ऑप बँक 

तल; कुतर्ते्र 

अ ४६७.८४ ११६४.२८ १०६२८.१६ १००.६१ ४५८५.४७ ६७०५.५३ १२९२३.२१ १७३२३ ११ ५२ ०.०० १७.३६ ६३.०९ आहे आहे 

३६ श्रीपिराविािा र्हकारी बँक 

तल; कोल्हापूर 

अ १९२.७८ ८३६.३८ ७०६४.८८ ३४.४४ ३५०३.६९ ३९८०.०२ ८५९६.१३ ४४२४ ८ ४२ ०.०० २२.९० ५६.३४ आहे नाही 

३७ र्ी. वाय. पाटील र्हकारी 

बँक तल; कोल्हापूर 

अ ६४.७२ ४०९.८३ ३४८१.२७ ५४.४१ १५९१.७६ १९२५.८४ ४२२१.७२ २७३१ ३ १५ ०.०० २०.१३ ५५.३२ आहे नाही 

३८ ति कोल्हापूर अबसन को-

ऑप बँक तल; कोल्हापूर 

ब २००१.८२ १३१६२.४४ ८२२८५.८३ ६०८.५३ ३९७५८.७८ ५२५९३.८३ ९७७७३.७१ ३३०५४ २० २३० १.९८ २०.३६ ६२.३० आहे आहे 

३९ राजषी शाहू गव्ह. स्वह. 

को-ऑप बँक तल; 

कोल्हापूर 

अ १६९२.७१ २०६३.१४ १८४८८.७४ २०१.२४ ९४१४.४६ १२०४२.९२ २२९७७.५७ २२१२६ १४ ९१ ०.०० २३.१८ ६५.१४ आहे आहे 

४० ति प्राथतमक तशक्षक 

र्हकारी बँक तल; कोल्हापूर 

अ २४१०.५२ १०७६.४१ ३३६६६.६२ २१४.४९ ११७०६.३० २३५२१.५९ ३८४०१.७५ ७०९८ १२ १२३ २.०१ १३.०५ ६९.८७ आहे आहे 

४१ युथ र्ेव्हलपमेंट को-ऑप 

बँक तल; कोल्हापूर 

- ४९७.११ २०५८.६३ ८६५२.८५ -१४०८.१२ ५९५०.७६ १८३६.२२ ९९४२.०४ १७६३९ १५ ३७ ०.०० -३७.९२ २१.२२ आहे आहे 

४२ ति गणेश र्हकारी बँक तल; 

कुरंुिवार् 

अ ६५.३६ १९०.६० १८२८.३६ २१.२२ ८३८.७५ ११८७.६७ २२३७.७४ २१६२ १ ७ १.७० १७.१५ ५९.४२ आहे नाही 

४३ श्री भरि अबसन को-ऑप 

बँक तल; जयतर्गंपूर 

अ ४७७.५० १२२८.०६ १६७६०.९२ ८५.६० ७६४३.४५ ९६७५.४९ १८९७९.३४ २८०८१ ७ ८२ १.२६ १२.९७ ५७.७३ आहे आहे 

४४ लक्ष्मी तवष्ट्णू र्हकारी बँक 

तल; इचलकरंजी 

अ ५३०.४३ २२१.१५ ३१७३.७७ ४५.०४ ८८३.५० २२५०.७५ ४२७६.९३ ६०३४ १ ४ ३.०१ ३१.०० ७०.०० आहे नाही 

४५ ति राजे तवक्रमतर्ंह घाटगे 

को-ऑप बँक तल; कागल 

अ ४२७.६७ ३०६१.०७ ३२२२९.२१ २३७.६१ १३२००.६३ १९१७७.१३ ३७२००.८७ १२३५१ १० ९९ ०.०० १२.९९ ५९.५० आहे आहे 

४६ ति तप्रयिशसनी मतहला 

र्हकारी बँक तल; 

गर्तहंग्लज 

ब ४३.२४ ६५.५४ ७८९.४८ ४.९७ २६८.५४ ५७१.२१ ९६०.१८ २६८७ १ ८ ३.९० १७.७५ ६८.०० - - 

 
एकूण ३५६५४.१३ ११०१२८.३७ ११२४८६२.८३ ४२५७.२४ ४७५६५८.७५ ६९५५६०.९७ १३२६४६२.८२ ६३८०९५ ४९१ ४०६९ १२७.७६ ७३२.७५ २८३१.८३   

 

 



 

 ररझवड बँकेने तिनांक ५ फेब्रवुारी, २०२१ रोजी स्थापन केलेल्या िज्ञ र्तमिीकरे् बँकांच्या अर्चणी 

र्मजनू येण्यार्ाठी र्चुना पाठतवल्या आहिे त्यापैकी काही महत्त्वाच्या र्चूना खालीलप्रमाणे:- 

 

१) बँतकंग रेग्यलेुशन अॅक्ट १९४९ र्ेक्शन १० अ मध्ये अर्णारी िरििू नागरी र्हकारी बँकांची रं्चालक 

काल मयाडिा ८ वर्ाडची करणेि आली आह.े िरे्च ही मयाडिा किीपार्नू लाग ूहोईल याचा उल्लेख 

त्यामध्ये नाही. मात्र र्हकार कायद्यामध्ये रं्चालक मंर्ळाची मिुि ५ वर्ाडची अर्िे, त्यामळेु ५ 

वर्ाडच्या पटीमध्ये बी.आर. अॅक्टमध्ये िरििू अर्णे आवश्यक होिे िर्ेच ही िरििू िरुुस्िी पवूडलक्षी 

प्रभावाने न करिा कायद्यािील बिलाच्या िारखेपार्ून पढुे लाग ूकरणेि यावी अरे् र्तूचि करणेि 

आले आह.े 

 

२) र्ेक्शन १० अ (२) या िरुुस्िीमध्ये रं्चालक मंर्ळावर ५१ टक्के रं्चालक ह ेव्यावर्ातयक पात्रिा 

अर्णारे तनवर्ण्याची अट घािली आह.े मात्र मळू हिे ूव्यवस्थापनामध्ये व्यावर्ातयकिा यावी अर्ा 

आह े यार्ाठी व्यावर्ातयक पात्रिा अर्णारे रं्चालक नागरी बँकेवर नवीन कायद्यानरु्ार येणार 

अर्िील िर व्यवस्थापक मंर्ळ नेमण्याची स्विंत्र अट घालणे ह े जरुरीचे वाटि नाही. िरे्च 

एकावेळेला रं्चालक मंर्ळावर व व्यवस्थापकीय मंर्ळावर अशा िोन्ही तठकाणी व्यावर्ातयक 

उमेिवार तमळणे मशु्कील होणार आह.े िरी याबाबि ररझवड बँकेने व्यवहाररक दृष्टीकोण ठेवणे 

आवश्यक आह.े 

 

३) र्ध्या ररअल इस्टेट कजड मयाडिा एकूण मालमत्तेच्या १०% अर्नू रु. २५ लाख तकंमिीच्या घरार्ाठी 

आणखी ५% वाढविा येिे. हौतरं्ग कजे नागरी बँकांकर्ील प्रमखु व्यवर्ाय आह ेत्यामळेु ही मयाडिा 

वाढतवणे गरजेचे वाटि ेही मयाडिा १५% अतिक ५% अशी वाढ करणेि यावी. 

 

४) चाल ूआतथडक वर्ाडि र्वड बँकांचे एन.पी.ए. चे प्रमाण वाढणार अर्नू नफा क्षमिा कमी होणार आहे 

यार्ाठी चाल ूवर्ी र्पुरवायझरी अॅक्शन फे्रमवकड  ही रं्कल्पना नागरी बँकांना लाग ूकेली जाऊ नये. 

 



 

 

अर्ोतर्एशनचे तवद्यमान 

अध्यक्ष मा. तनपणुराव कोरे 

४० व्या वातर्डक 

र्वडर्ािारण र्भेमध्ये 

मागडिशडन करीि अर्िाना. 

व्यार्पीठावर उपतस्थि 

अर्ोतर्एशनचे उपाध्यक्ष 

मा. र्ीए महशे िमाडतिकारी, 

रं्चालक मा. अशोक 

र्ौंित्तीकर, उपतनबंिक मा. 

र्ॉ. महशे किम व मखु्य 

कायडकारी अतिकारी मा. 

अतनल नागराळे. 

 

 

 

 

 

 

एन.पी.ए. व्यवस्थापन आतण 

RBI मागडिशडक ित्वानरु्ार 

नफािोटा पत्रक व िाळेबंिपत्रक 

या तवर्यावर प्रतशक्षण, व्याख्यािे 

मा. श्री. र्ीए िनंजय गोखले, 

मुंबई. 

 

 

 

 

 

 

 

पे्रषक, 

 

श्री. र्नपुण र्वलासराव कोरे 

अध्यक्ष – कोल्हापूर र्िल्हा नार्री बँक्स 

      सहकारी असोर्सएशन र्ल., 

                कोल्हापूर. 

प्रर्त, 

…………………………………....................... 
 
…………………………………....................... 
 
…………………………………....................... 


