
 

उमदेवारी अज 
(बहृ महारा  मडंळ कायका रणी क रता) 

( ा अजा म य ेज ेश द लाग ूनसतील त ेिनर त कराव)े 
( ा अजा सोबत तावक, अनुमोदक आिण उमदेवार यांनी सरकारमा य फोटो यु  प रचयप  संल  कराव)े 

 

भाग 1 
( तावक ारे वापरावा) 

मी  ___________________________________ वय ________ वष , सभासद मांक _________सभासद ेणी __________ 

िवभाग _____________________ मतदाता यादीत माझा मतदार मांक ___________   िनवासी ______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

एतद ारे ी/ ीमती/सु ी _________________________________________ वय __________ वष , यांचा  सभासद मांक 

________सभासद णेी __________ िवभाग ________________________आह,े यांना  ___________________ पदा क रता 
उमदेवार हणून तािवत करतो .  उमदेवाराचा प ा _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
आह े आिण  उमदेवार बृह महारा   मंडळा या िनयमां माण े िनवडणुक त  सहभागी हो यास पा  आह े. 
उमदेवाराचे नांव मतदार यादीत पृ  . _______ वर अनु मांक ________ वर नमूद आह े. उमेदवाराचे 
छाया िच  िनयत थानावर सलं  आह े. 
 

घोषणा 
मी  ______________________________ वय _______ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी 

__________   िवभाग _____________________ एतद ारे ही घोषणा करतो क मी वर दलेली  सम त 
मािहती पूणपण ेस य आह ेआिण मला ह ेमािहत आह े क वरील मािहतीत काही ुटी आढळून आ यास माझ ेबृह महारा  मडंळाचे 
सभासद व िनर त होऊ शकत े.  
 

 
थळ _________________                                                                             ( तावकाचे नांव व सही)    
दनांक ________________ 

 

भाग 2 
(अनमुोदक ारे वापरावा) 

मी  _______________________________ वय ______ वष , सभासद मांक ____________सभासद णेी _____________ 

िवभाग _______________________ मतदाता यादीत माझा मतदार मांक ___________  िनवासी ______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

एतद ारे ी/ ीमती/सु ी _________________________________ वय ____ वष , यांचा  सभासद मांक ______________ 
सभासद ेणी _________________ िवभाग _______________________आहे, यां या वरील माण े तािवत उमेदवारीचे 
अनुमोदन करत आह े.   उमेदवार बृह महारा   मडंळा या िनयमां माणे  िनवडणुक त  सहभागी हो यास पा  आह े.   

घोषणा 
मी  ____________________________________ वय _________ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 

िवभाग ___________________________ एतद ारे ही घोषणा करतो क मी वर दललेी  सम त मािहती पूणपण ेस य आह ेआिण 
मला ह ेमािहत आह े क वरील मािहतीत काही ुटी आढळून आ यास माझ ेबृह महारा  मडंळाचे सभासद व िनर त होऊ शकते .  
 

 

 

थळ _________________                                                                                         (अनुमोदकाचे नांव व सही)    
दनांक ________________ 

ा प . 2 

उमदेवाराचा 
पासपोट 

आकाराचा 
नवीनतम फोटो 
येथे िचकटवावा  

मू य : .100/- 



भाग 3 
(उमेदवार ारे वापरावा) 

 

मी  _____________________________________ वय ________ वष , सभासद मांक _______सभासद ेणी __________ 

िवभाग ___________________________ मतदाता यादीत माझा मतदार मांक ___________  िनवासी ________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
एतद ारे वरील भाग 1 आिण भाग 2 म य ेअनु म े तािवत आिण अनुमो दत _________________ पदा क रता मा या उमेदवारीस 
माझी वीकृती देत आह े.  
मी घोषणा करत आह े क : 
1. मी बहृ महारा  मडंळा या घटना व िनयमावली आिण िनवडणकू सिंहतते उ लिेखत सम त िनयमा ं माण ेउमदेवारीस पा  आह.े 
2. मी तािवत उमदेवारी या पदा वर मागील दोन कायावधीत लागोपाठ दो ही वळेा काय केलले ेनाही.   
3. मला कुठ याही कार या गु ा क रता आज पयत कारावासाची िश ा झाली नाही . 
4. ा अजात मा या ब ल परुिवलेली सव मािहती स य आह े. 
5. मला प  क पना आह े क ा अजातील मा या संबधंी ची कुठलीही मािहत अस य कंवा ुटीपूण आढळून आ यास माझे 

बृह महारा  मंडळाचे सभासद व िनर त होऊ शकत े. 
 

 
थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (उमेदवाराचे  नांव व सही) 

   

भाग 4 
(िनवडणकू अिधकारी ारे वापरावा) 

 

उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

ी/ ीमती/सु ी __________________________________ यां या _____________ पदा क रता उमदेवारी अज मला मा या 
कायालयात दनांक ________ वेळ __________ वाजता टपाल मा यमाने / गत री या उपि थत रा न  ी/ ीमती/सु ी  
_______________________ ( उमदेवार / तावक / अनुमोदक / संदशेवाहक ) यांचे कडून ा  झाला .  
 

 

 
थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 

 

भाग 5 
(िनवडणकू अिधकारी ारे सू म िनरी ण प ात िनणय िलिह यास वापरावा) 

 

उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

मी ी/ ीमती/सु ी _________________________________________ यां या _____________ पदा क रता उमदेवारी अजाचे 
सू म िनरी ण केल ेअसून  
1. मी पुरिवले या सम त मािहती आिण संल  द तावेजांशी संतु  आह ेआिण उमेदवारी वीकृत करत आह े. 
2. मी पुरिवले या मािहती आिण संल  द तावेजांशी संतु  नाही आिण उमेदवारी अ वीकृत करत आह े. 

अ वीकार कर याचे कारण _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 



भाग 6 
(िनवडणकू अिधकारी ारे उमेदवारी अज ा ी पावती आिण सू म िनरी ण सचूना हणनू वापर यात यावा ) 

 

 
उमदेवारी अजाचा अनु मांक _________ 
 

ी/ ीमती/सु ी _________________________________ यां या _____________ पदा क रता उमदेवारी अज मला मा या 
कायालयात दनांक ________ वेळ __________ वाजता टपाल मा यमाने / गत री या उपि थत रा न  ी/ ीमती/सु ी  
_______________________ ( उमदेवार / तावक / अनुमोदक / संदशेवाहक ) यांचे कडून ा  झाला .  

ा  सम त अजाचे सू म िनरी ण  दनांक ___________________ वार ___________________ वेळ ______________ वाजता  
थळ  __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
येथे कर यात येईल . या वेळेस आपण उमेदवार कंवा आपले अिधकार प  घेऊन यणेारे आपले ितिनधी वखचान ेउपि थत रा  
शकतात . 

 

 

 

थळ _________________                                                                                 
दनांक ________________              (िनवडणकू अिधकारी चे नांव, सही, िश ा) 

 
 


