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वािषक सवसाधारण सभा, शिनवार िदनांक 29 जानेवारी 2022
ित,

बैठक सच
ू ना

स माननीय सभासदगण ,
(संर क /आजीवन /सं थागत सभासद)
बृह महारा मंडळ, नवी िद ली
िवषय : वािषक सव साधारण सभा सूचना व िवषयसूची
सव संर क, आजीवन आिण सं थागत सभासद सभासदांना एतद् ारे सूिचत कर यात येत आहे क बृह महारा मंडळ, नवी
िद लीची वािषक सवसाधारण सभा, खाली कायसूचीत नमूद केले या िवषयांवर चचा व िनणय कर या क रता शिनवार, िदनांक
29 जानेवारी 2022, दुपारी 03:00 वाजता, 71 वे अिधवेशन या िनयोिजत थळी, एमरा ड हाइट् स इंटरनेशनल कूल, ए.बी.रोड,
आकाशवाणी समोर राऊ, िज. इंदौर (म. .) िपनकोड 453331 येथे आयोिजत केली गेली आहे . ा बैठक स आपली सवाची
उपि थती ाथनीय आहे .
सभे ची िवषयसूची
1. पोट लेअर (अंदमान) येथे िदनांक 10/01/2020 रोजी झाले या वािषक सवसाधारण सभे या कायवृताचे वाचन व पु ी
2. सां त कायका रणीचा पोट लेअर (अंदमान) अिधवेशन अथात 11 जानेवारी 2020 पासून आता पयत या मंडळा या िविभ न
गितिवध वर आिण वाटचाली वर धान कायवाह या अहवालाचे वाचन व पु ी
3. वष 2021 म ये कोरोना प रि थती मुळे वािषक साधारण सभा आयोिजत करता आली नाही तरी या कालावधीत
कायका रणी ने घेतले या मह वपूण िनणयांस काय र वीकृ ती.
4. कोषा य
ारे आिथक वष 2019-2020 आिण आिथक वष 2020-2021 चे अंकेि त आिथक िववरण (आय यय प क व
आिथक ि थती िववरण ) तुती व यास वीकृ ती
5. वष 2021-2022 या अंदाजप कास काय र वीकृ ती आिण 2022-2023 चे अंदाजप क(बजेट) ची कोषा य
ारे तुती
व यास वीकृ ती
6. आिथक वष 2020-2021साठी सनदी लेखापाल या िनयु स काय र वीकृ ती आिण आिथक वष 2021-2022 व 2022 2023 साठी सनदी लेखापालची िनयु
7. सभासदां कडू न पूव ा
व सूचना यावर उ रं
8. अ य ां या परवानगीने अ य तावावर चचा व िनणय.
ध यवाद
ध यवाद
िदलीप कुंभोजकर
धान कायवाह
संल न: वरील माणे

-//2//िवशेष सूचना:
1. सभासदांनी न द यावी िक मुख पाहणे यांनी िदलेली वेळ आिण इंदोर येथे लागू कोरोना संबंधी िनबध आिण ा
शासक य अनुमती या आधारावर बैठक चा िदवस/वेळ आिण थान ात प रवतन केले जाऊ शकेल याची सूचना
www.bmmindia.org.in इंटरनेट संकेत थळ वर अथवा अ य मा यमातून िदली जाईल व अिधवेशन थळी सूचना
फलकावर दिशत केली जाईल.
2. बैठक या आधी सम त िदवंगत सभासदांना ांजली िदली जाईल
3. गणपूत अभावी सभा तहकूब झा यास ही सभा याच िठकाणी अ या तासाने आयोिजत केली जाईल. या साठी गणपूत
ची आव यकता राहणार नाही
4. मंडळाचे संर क,आजीवन सद य तसेच संल न सं थेचे दोन(२) अिधकृ त ितिनधी बैठक स उपि थत राह शकतील.
बेळगांव येथे संशोिधत घटने या िविवध कलमां या अ वये िहतिचंतक ेणीत वग केलेले सभासद बैठक स उपि थत
राह शकणार नाहीत तसेच संल न सं थेचे ितिनधी हणून देखील यांना मा यता दे यात येणार नाही (कृ पया
िहतिचंतक सभासदां या संदभा करीता“वृहन माय मराठी” चा अंक िकंवा मंडळाचे इंटरनेट संकेत थळ बघावे)
5. सभासदांना आिथक िववरण तसेच तािवत बजेट सबंधी कांही
असतील ते लेखी व पात पो टाने अथवा ई
मेल ने ी जी के दातार ांना िदनांक 31/12/2021 पयत पाठवावे यांचा प ा व ई मेल ए े स बृहन माय मराठी या ा
अंकात कािशत केलेला आहे
6. मंडळा या सवागीण िवकासासाठी तसेच काय िवषयी कांही ताव अथवा सूचना असतील या ी िदलीप कुंभोजकर
धान कायवाह ांचा कडे िदनांक 31/12/2021 पयत पाठवावे यांचा प ा व ई मेल ए े स पण बृहन माय मराठी या
अंकात कािशत केलेला आहे
7. वरील मांक 5 व 6 माणे ा झाले या लेखी
ांची उ रे थमतःिदली जातील व त प ात अ य ांची परवानगी
अस यास ऐनवेळी उपि थत केले या
ांची उ रे िदली जातील. अनुपि थत सद यां या लेखी
ाला िवचाराथ
घेतले जाणार नाही.
8.
येक सद याला याचा मानुसार
िवचार याची संधी िदली जाईल व यावर िनणय झा यावर अ य
कता
आमंि त केला जाईल ाची न द सवानी यावी . तसेच सद यांनी बृहन माय मराठी चा अंक बैठक स येताना ज र
आणावा
9. संल न सं था या दोन (2) अिधकृ त ितिनध ना वािषक सवसाधारण सभेला उपि थत राहता येईल या साठी बृहन
माय मराठी या अंकात कािशत अिधकृ त ितिनधी प भ न सं थे या अ य ,सिचव ांचा सही व िश या सह
आणावे लागेल. तसेच सव सद यांना मंडळाने जारी केलेले प रचय प िकंवा आधार काड िकंवा त सम अ य
कोणतेही सरकारमा य फोटोयु ओळखप आणणे बंधनकारक राहील. या संबंिधत अिधक मािहती क रता अिधकृ त
इंटरनेट संकेत थळ www.bmmindia.org.in यावर घटना आिण िनवडणूक संिहतेचा संदभ यावा.
10. बैठक थळी वेश करताना आपले ओळख प दाखवून उपि थती रिज टर म ये ह ता र करणे सवाना
बंधनकारक राहील .
---oOo-िदलीप कुंभोजकर
धान कायवाह
िदनांक: 02-12-2021
थळ : जबलपूर

