थापना : 1926

सोसा. रिज. .: 1308/ 1958 – 1959)

बहृ महारा

मंडळ नवी िद ली

(म यवत संघटना)

सं थागत सद यता अज
ित,
काया य / धान कायवाह
बृह महारा मंडळ, नवी द ली

दनांक : ___/___/______

मा यवर,
आमची सं था ________________________________________________________________ (सं थेचे नांव देवनागरी िलपीत)
______________________________________________________________________________

(सं थेचे

नांव

इं जीत)

बृह महारा मंडळ, नवी द ली या “दीघकालीन सं थागत सद य” या ेणी चे सद य व ा कर या साठी एत ारे अज करीत आहे. आ ही
सद यते संबंधी सव िनयम आिण अट चा नीट अ यास के ला आहे आिण आम या सं थेला सव िनयम आिण वेळोवेळी सुधा रत िनयम मा य
असतील. सं थेची वतमान सद य सं या

____________ असून सं था ____________________________________ यांचे कडे

न दणीकृ त आहे. आम या सं थेची इतर आव यक मािहती खालील माणे आहे.
सं थेचा रिज ेशन मांक व दनांक : ______________________________________________________________________
सं थे चा प

वहारा क रता प ा : _________________________________________________________________________

(देवनागरी िलपीत)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
तालुका: ____________ िज हा: ______________ रा य:________________ िपनकोड: ______

Address For Communication: ________________________________________________________________________
(In Roman Script)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tehsil: ____________ District: ____________ State: _____________ PinCode : ______

Email Id / ईमेल :_____________________________ Telephone No. दूर वनी .(With STD/ एस.टी.डी कोड सकट) ___________________

दीघकालीन(15 वष) सद यता देणगी ( . 2000/- अ री पये दोन हजार मा ) व इतर देणगी . ____/-(अ री _________________)
अशी एकू ण र म . _______/- अ री _____________________________________ ा अजा सोबत रोख/चेक/ ा ट मांक
____________ चेक/ ा ट दनांक ______________ बँक व शाखा __________________________________ संल करीत आहोत )

दनांक :
थळ :

अिधकृ त ह ता रकता वा री __________________
नांव आिण अिधकार पद: _______________________
* * * कायालयीन उपयोगा साठी * * *

एत ारे पु ी कर यात येत आहे क सं था
________________________________मु ाम
_____________ यांची सद यता देणगी पावती
मांक _____ दनांक _____ माणे . ______/अ री पये _______________________ मा
जमा झाली.
दनांक :
थळ :

ी गोपालकृ ण दातार
(कोषा य )

सं था _________________________________ ाचा सद यता अज आिण
नमूद द तावेज ा झाले. आज कायका रणी या बथाक त ठराव मांक
___________ या अ वये सं थेला सद यता दान कर यात आली असून सभासद
मांक IPM _________ असणार आहे आिण सं था बृह महारा मंडळा या
________________ िवभागात असून सं थागत सभासद रिज टर म ये पृ
मांक _______ वर याची न द के ली गेली आहे.
दनांक :
थळ :

ी दलीप कुं भोजकर
( धान कायवाह)

ी िम लंद महाजन
(काया य )

बहृ महारा

मंडळ नवी िद ली

(म यवत संघटना)
सं थागत सद यता आवेदन (पृ
. 2)

सं था सम वय करीता अिधकृ त ितिनध ची मािहती
ितिनधी मांक 1.

ितिनधी मांक 2.

संपूण नांव : ( ी/ ीमती/सु ी) _________________________

संपूण नांव : ( ी/ ीमती/सु ी) _________________________

ओळखप

ओळखप

कार व मांक : ___________________________

कार व मांक : ___________________________

संपका साठी प ा : _________________________________

संपका साठी प ा : _________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

तालुका: _________________ िज हा: __________________

तालुका: _________________ िज हा: __________________

रा य:___________________ िपनकोड: ________________

रा य:___________________ िपनकोड: ________________

Full Name: (Mr./Mrs./Miss) :_______________________

Full Name: (Mr./Mrs./Miss) :_______________________

Identity Card Type and No.:_______________________

Identity Card Type and No.:_______________________

Address for Correspondence:_____________________

Address for Correspondence:_____________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Tehsil: ____________ District: _____________________

Tehsil: ____________ District: _____________________

State:_________________ PinCode: ________________

State:_________________ PinCode: ________________

ईमेल आय. डी./ Email Id. : __________________________
मोबाईल ./Mobile No. : ___________________________

ईमेल आय. डी./ Email Id. : __________________________
मोबाईल ./Mobile No. : ___________________________

सं थेशी सम वय क रता वर नमूद मािहती माणे आमचे दोन ितिनधी अिधकृ त के ले गेले आहेत. ात कु ठला ही बदल
झा यास याची अिधकृ त सूचना बृह महारा मंडळ नवी द ली यांना दे यात येईल. सद यते क रता आव यक/अपेि त
असलेले खालील द तावेज आ ही ा अजा सोबत संल करीत आहोत.

घोषणा प
मी (संपूण नांव) _______________________________ सं था ________________________________________
या ___________________ (अिधकार पदाचे नांव) ा ना याने एत ारे ही घोषणा करतो/करते क सद यते क रता चे
बृह महारा मंडळ नवी द ली चे सव िनयम व अटी आम या सं थेस मा य आहेत आिण बृह महारा मंडळ नवी द ली ास
घातक ठरेल असे कोणते ही कृ य आम या सं थे या वतीने के ले जाणार नाही.
दनांक :
थळ :

१.
२.
३.
४.
५.

अिधकृ त ह ता रकता वा री __________________
नांव आिण अिधकार पद: _______________________
* * * संल आव यक द तावेज सूची * * *

रिज ेशन माण प
सद यता घे यासंबंधी सं थेचा ठरावा ची त
अिधकृ त ितिनध चे सरकारमा य फोटोयु ओळखप
सं था प रचय (वतमान पदािधका यां या सूची सकट)
सद यता देणगी

