
 
 

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING 

Date: Saturday, June 20th, 2020 

Time: 11.00 am. (IST) 

Mode and Deemed Venue: Through Video Conferencing Facility (CISCO WebEx),  

At post Pimpali, Tal- Baramati, Dist-Pune-413102 

 

Corporate Participants: 

1) Mr. Rajendra D. Pawar : Chairman and Managing Director 

2) Mrs. Vijaya Hiremath: Independent Director 

3) Mr. Subhash Kore: CFO 

4) Mr. Devendra Kulkarni: Company Secretary 

 

Statutory Auditors: 

1) CA Suhrud Lele, Partner, Kirtane & Pandit LLP 

 

Scrutinizer: 

1) CS Hrishikesh Wagh: Partner, KANJ and Co. LLP 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Welcome Address – Mr. Devendra Kulkarni 

 

नम ार, मी देव  कुलकण , आप ा बारामती ऍ ो सं थेचा कंपनी से े टरी, या िविडओ कॉ र ंग 

मीिटंग ारे जमले ा सव सभासदांचे आिण आप ा चेअरमन साहेबांचे व डायरे र िवजया मॅडम यांचे 

ागत करतो. आपण सव जण थमच अशा प तीने भेटत आहोत याचे कारण कोरोना मुळे कुठ ाही 

कारची िफिजकल मीिटंग घे ाची अनुमती नाही.  ामुळे आपण ही िवशेष सवसाधारण सभा 

िविडओ कॉ र ंग ारे आयोिजत केली आहे. सदर सभे संदभात काही शंका अस ास सभासदांनी 

चॅट बॉ  म े  पाठवावे. 

 

पुढील काही णात. आपले चेअरमन साहेब आदरणीय मोठे दादा आप ाशी या मीिटंग संदभात संवाद 

साधणार आहेत. मी चेअरमन साहेबाना िवनंती करतो की ांनी सभासदांना संबोिधत करावे. 

 

 Chairman’s Speech – Mr. Rajendra D. Pawar 

 

सव थम, या िविडओ कॉ र ंग ारे सभेसाठी जमले ा सव सभासदांचे ागत. आप ाला क ना 

आहेच की स थतीम े आपण सगळे कोरोना वैि क महामारी ा भयंकर संकटातून जात आहोत 

अशा कठीण प र थतीत आपण तःची आिण आप ा कुटंुबातील सद ांची काळजी घेत असणारच 

ही अपे ा आहे.  

 

आपण सवजण खा ी बाळगूया की एकि त य  व संयमातून या संकटातून आपण लवकरच बाहेर 

पडू. 

आज, आपण ही िवशेष सवसाधारण सभा िविडओ कॉ र ंग ारे आयोिजत केली आहे, ाचे कारण 

की आप ाला मािहती आहे की कोरोनाचा ादुभाव रोख ासाठी सरकारतफ िविवध उपाय योजना 

राबिव ात आ ा आहेत. 

 

ाचाच एक भाग णून िमिन ी ऑफ कॉप रेट अफेअस (“एम. सी. ए.”) ने कोिवड-१९ चा उ ेक दूर 

कर ासाठी खबरदारी णून, सव कंप ांना जर सभासदांची सभा घे ाची आव कता अस ास ती 

सभा िविडओ कॉ र ंग ारे घे ात यावी अशा सूचना िदली आहे. ा अनुषंगाने, बारामती अॅ ो 

िलिमटेड ने ही सभा या अिभनव प तीने आयोिजत केली आहे. 



 

सदर सभे ा अजे ाम े सांिगत ा माणे आप ा कंपनीचे नवीन ॅ ुटरी ऑिडटर, मेसस कीतने 

अँड पंिडत, चाटड अकाउंटंट यां ा िनयु ीला आप ा सभासदांची मा ता िमळावी असा ठराव मी 

या सभेपुढे मांडत आहे. 

 

आप ा कंपनी ा संचालक मंडळाने कीतने & पंिडत, चाटड अकाउंटंट यांची िनयु ी ही कंपनीचे 

आिथक वष २०१९-२० ा ऑिडट साठी केलेली आहे. तरी जमले ा सव सभासदांची या ठरावास सव 

मताने मा ता िमळावी अशी िवनंती आहे. 

 

सभासदांना िवनंती आहे की ा सभासदांनी यापूव  सदर ठरावासाठी रमोट ई-वोिटंग ारे मतदान 

केलेले नाही, ांनी ा सभेनंतर ई-वोिटंग िस म ारे मतदान करावे. या संदभातील अिधक मािहती 

साठी सभेनंतर, रत आप ा कंपनीचे सिचव ी. देव  कुलकण  यां ाशी संपक साधावा. 

 

पु ा एकदा आप ा सवाना व कुटंुबातील सद ांना पुढील काळासाठी सुरि तता व उ म 

आरो ासाठी शुभे ा!!! 

 

 Voting instructions – Mr. Devendra Kulkarni 

 

सर थँक यू.  सव सभासदां ा वतीने, मी चेअरमन साहेबांचे आभार मानतो आिण ांनी 

सांिगत ा माणे ांनी रमोट ई-वोिटंग माफत मतदान केले नाही ांनी एन. एस. डी. एल. ा 

वेबसाइटवर जाऊन आपले मतदान नोंदवावे. ई-वोिटंग ची िलंक चॅट बॉ म े िदलेली आहे. वोिटंग 

िवषयी अिधक मािहती अस ास कृपया मा ाशी संपक साधावा. 

 

या सूचनेबरोबरच आजची सभा सं न झाली असे मी जाहीर करतो. पु ा एकदा आप ा सवजणांचे 

मनापासून ध वाद! 

 

Meeting concluded at: 11:15 AM 

 


