
 
 

ANNUAL GENERAL MEETING 

Date: Tuesday, December 15th, 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) Subhash J. Gulve: Director 

3) Mrs. Vijaya Hiremath: Independent Director 

4) Mr. Rafique Bhori, Independent Director 

5) Subhash Kore, Chief Financial Officer 

6) Mr. Devendra Kulkarni: Company Secretary 

 

Statutory Auditors: 

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

2) CA Parag Pansare, Partner, Kirtane & Pandit LLP 

 

Scrutinizer: 

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

 

 

 

  

 

 



 

 Welcome Address – Mr. Devendra Kulkarni 

 

नम कार, मी देव  कुलकण , आप या बारामती ऍ ो चा कंपनी से े टरी... या  िविडओ कॉ फर सग मी टग 
ारे सं थे या ३२ ा वा षक सवसाधारण सभेसाठी जमले या सभासदांचे वागत करतो.  

आिण आप या माननीय CHAIRMAN साहेबांचे व संचालक मंडळातील सद य, माननीय गुळव े आबा, 
दाभाडे सर, बोहरी सर आिण िवजया मॅडम यांचे वागत करतो.  

तसेच सं थेचे COO, बाबासाहेब सूयवंशी सर व CFO, कोरे सर, टॅटयूटरी ऑिडटर, मेसस क तने पंिडत, 
से े ट रअल ऑिडटर रसबूड सर, आिण या सभेसाठी चे scrutiniser वाघ सर यांचे ही वागत करतो.    

ही सभा िविडओ कॉ फर सग ारे घे याचे कारण क  अजून ही कोरोनाचा धोका पूणपण ेटळला नस यामुळे 
य ात एक  येऊन सभा घे याची अनुमती नाही.   

सभेसाठी आव यक असणारी सभासदांची सं या हणजेच कोरम हा उपि थत आह.े सभे या थ े माण,े 
सभे या नो टश चे वाचन आप यासमोर करत आहे.    

 

सवसाधारण िवषय 
१) सं थेचे दनांक माच ३१, २०२० रोजीचे वतं  आिण एकि त िव ीय िववरणप  व तसेच संचालकांचा व 

िहशेब तपासिनसांचा अहवाल ा  करणे, िवचारात घेण ेआिण वीकारण.े 
 

२) ेफरे स शेअस वर लाभांश (िडिवडड) घोिषत करणे. 
 

३) मप ीने िनवृ  होणा या व पुनःनेमणुक साठी संमती दशिवले या ी. ऋिषकेश दाभाडे (डीआयएन 
०६४३४१८५) यांची संचालकपदी नेमणूक करण.े 
 

४) या सभेपासून पुढील ५ वष, मेसस क तने पंिडत (रेिज ेशन मांक. १०५२१५W / W १०००५७) यांची 
िहशेब तपासनीस हणून नेमणूक करणे व यांचा मुशािहरा ठरवण.े 
 

िवशेष िवषय 
५) कमत लेखपरी कांचा ३१ माच, २०२१ रोजी संपणा-या आ थक वषाक रता मुशािहरा ठरिवण.े 

 
६) मेमोरँडम ऑफ असोिसएशन म ये बदल करण.े 

 

७) ी. राज  पवार यांची अ य  व व थापक य संचालकपदी पुढील तीन वषाक रता पुन:नमणूक करणे व 
यांचा मुशािहरा ठरवण.े 

 

८) ी. रोिहत पवार यांची पूणवेळ संचालकपदी पुढील तीन वषाक रता पुन:नमणूक करणे व यांचा मुशािहरा 
ठरवण.े 
आता, आपल े कायकारी संचालक मा. गुळव े आबा यांना िवनंती करतो क यांनी सं थेचा, िव ीय वष 
२०१९-२० मधील आ थक ि थतीचा आढावा सभेसमोर मांडावा. 



 

 Financial Overview – Mr. Subhash J. Gulve 

 

१) भागभांडवल : ३१ माच, २०२० अखेर सं थचेे भागभांडवल . ४८ कोटी ७२ लाख आह.े अहवाल 
वषाम ये भागभांडवलाम ये वाढ झालेली नाही. 
 

२) राखीव िनधी : ३१ माच २०२० अखेर राखीव िनधी . ३८५ कोटी ४० लाख असून मागील वष  . 
३६८ कोटी ७६ लाख होता. राखीव िनधीम ये . १६ कोटी ६४ लाख ने वाढ झालेली आह.े 

३) एकूण मालम ा : अहवाल वषाम य ेआपले सं थचेी थावर मालम ा . ४६३ कोटी १५ लाख असून   
असून मागील वष  . ४०७ कोटी ८० लाख होती. 

४) उलाढाल : ३१ माच २०२० अखेर एकूण उलाढाल . १७६७ कोटी ५० लाख आह.े तर मागील 
वष ची उलाढाल . १८४७ कोटी ८९ लाख होती.  

५) घसारा : अहवाल वषाम ये घसारा . ५८ कोटी ७० लाख असून मागील वष  . ४८ कोटी ७१ लाख 
होता. 

६) कज : ३१ माच २०२० अखेर एकूण कज १५६ कोटी ८६ लाख तर मागील वष  १३८ कोटी २५ लाख 
होते. 

७) सभासद सं या : ३१ माच २०२० अखेर एकूण सभासद सं या २१६७०, तर मागील वष   २१६७१ 
होती.  

८) आप या सं थे या अहवाल वषाम ये एकूण ३३०  सभासदांना ४२२  एकरा क रता . ३२ लाख ४६  
हजारांची रोपे दे यात आली. एकूण  १४ सभासदां या ४० एकरावर .  ८ लाख ७६ हजारांचे चे ीप 
बसव यात आल.े तसेच एकूण ११६९  सभासदां या ३२०० एकराक रता . १ कोटी ८५ लाख ८२ 
हजारांची खाते वाटप कर यात आली.  

९)  करारप तीने कु कुटपालन : 

या योजनेनुसार आपले सं थेने एकूण २००० शेतक यांना वयंरोजगार उपल ध क न दलेला आह.े या 
शेतक यांना या वषाम ये जोपासना खच (growing charges) हणून एकूण . ३२ कोटी ११ लाख 
दे यात आले आहेत. 

 

मा. आबांनी, सदर अहवाल सभेसमोर मांड याब ल यांचे आभार 

यानंतर मी मा. दादांना िवनंती करतो क , यांनी आपले मनोगत  कराव.े  

 

 

 



 Chairman’s Speech - Mr. Rajendra D. Pawar 

 

नम कार राज  पवार आप या सं थे या ३२ ा वा षक सवसाधारण सभेसाठी या िविडओ कॉ फर सग 
ारे जमले या सव सभासदांचे, संचालक मंडळातील सद य, आपले ऑिडटस आिण इतर पदािधका यांचे 

पु हा एकदा वागत.  

दरवष , अ पासाहेब पवार सभागृहाम य,े सं थे या वा षक सवसाधारण सभेसाठी आपण सवजण एक  येत 
असतो परंतु आप या कंपनी सिचवांनी सांिगत या माणे कोरोनाचा धोका अजून ही अस यामुळे, एक  
येऊन सभा घे याची अनुमती नस यामुळे  आपण ही सभा या मा यमातून घेत आहोत. 

आ ाच, आबांनी, सं थेचा िव ीय वष २०१९-२० चा अहवाल आप यासमोर मांडला. िव ीय वष २०१९-
२० हे अितशय अडचणीचे आिण आ हाना मक होते. जून ते ऑग ट,२०१९ या कालावधी दर यान झालेली 
अितवृ ी तसेच िडसबर २०१९ पासून सु  झालेली कोरोना वैि क महामारी यामुळे जागितक ते वैयि क 
अशा सव थरांवर िवपरीत प रणाम झाल.े 

बाजारातील ॉयलर प ांचे अित र  उ पादन आिण यानंतर कोरोनाचा सार व िचकन खा याबाबत 
असले या अफवांमुळे, पो ी उ ोगाचे चंड आ थक नुकसान झाले याचा आप या सं थे या पो ी 
िवभागावर आ थकदृ ा िवपरीत प रणाम झाला परंतु, सरकार ने घेतले या काही सकार मक धोरणामुळे 
आिण आप या सवजणां या सहकायामुळे, आज रोजी,  सं थेचा पो ी उ ोग पु हा एकदा चांगली 
कामिगरी करत आह.े 

साखरेसंदभात बोलायचे झा यास, आप या सवाना मािहत आहेच क  यंदाचा साखर हंगाम हा नेहमीपे ा 
मोठा असून मो ा माणावर उसाची उपल धता आह.े मी इथे सांगू इि छतो क , आपण या हंगामासाठी 
न द केलेला सव ऊस गाळपासाठी घेणार आहोत यामुळे या मो ा हंगामाचा फायदा आप या 
शेतक यांना होऊ शकतो. 

आपणांस सांगताना आनंद होतोय क  या हगंामा या छो ा या कालावधीतच आपण 500000 MT इतके 
गाळप पूण केले आह.े  ाचे ेय, आप या सार या सभासदांना जाते यांनी एव ा मो ा माणावर ऊस 
पुरवठा केला आह.े   

आपले आबा, ऍ ी चा सव टाफ व तु ही सवजण कायम एकमेकां या संपकात असतात आिण आपले 
सहकाय यांना िमळत असते. या ब ल मी, सं थेतफ आपणास ध यवाद देतो आिण असेच सहकाय व साथ 
िमळत राहो अशी आशा  करतो.  

आप या सवाना मािहती आहे क   गेले काही वष हवामानात होणारे सततचे बदल, पावसाची अिनयमीतता, 
आ थक अडचणी यामुळे आप या शेती वसायावर कायम संकट असते यामुळे आपण ा सव गो ी 
ल ात घेऊन आप या शेतीचे व शेती पूरक वसायाचे यो य ते िनयोजन करावे. मी सांगू इि छतो क  
कुठ याही मागदशनासाठी, मदतीसाठी, आपली सं था, मी, रोिहत दादा, आबा व इतर मंडळी कायम 
आप या बरोबर आहोत. 

आपणही आपले सहकाय, िव ास कायम ठेवावा अशी अपॆ ा  करतो आिण माझे मनोगत इथे 
थांबवतो. पु हा एकदा आप या सवाचे आभार.  

आपली व आप या कुटंुबाची काळजी यावी..!!! 



 

 Voting instructions – Mr. Devendra Kulkarni 

 

दादांनी मनोगत  के याब ल, सवातफ, मी यांचे आभार मानतो.  

सभासदांसाठी एक सूचना आह ेक  यांनी ई-वोट ग माफत मतदान केल ेनाही यांनी NSDL  या website 
वर जाऊन आपल े मतदान न दवाव.े ई-वो टग ची लक चॅट बॉ स म ये दलेली आह.े ई-वो टग िवषयी 
अिधक मािहती अस यास, सभा संप यानंतर कृपया शेअस िडपाटमट म ये संपक साधावा. 

आज या सभेक रता आपण सवजण या िविडओ कॉ फर सग ारे उपि थत रािहलात याब ल मी आपणा 
सवाचे मन:पूवक आभार मानतो. आिण आजची सभा संप याचे जाहीर करतो. ध यवाद 

 

Meeting concluded at: 11:20 AM 

 


