
कायालय नवडणूक अ धकारी
(305, उषानगर ए टे शन, रणजीत हनुमान मेन रोड, पूनम ेलस ा वर, इंदौर (म देश) 

452009)

मांक : बृ./म./मंडळ/ नवडणूक/11/2          इंदूर

मंगळवार 30-11-2021

दनाकं 04-12-2021 रोजी देवास येथे उमेदवारी अज ा  कर ासाठी सूचना

सम  सभासदांना एत ्वारे सू चत कर ात येत आहे िक मला अनेक उमेदवारीस इ ुक असले ा सभासदांनी 

संपक केला आह ेआ ण कळ वल ेआहे िक ते बृह हारा  मंडळा ारे आयो जत मराठी भाषा परी ा पुर ार सोह ास िदनाकं 

04-12-2021 रोजी तः उप त असणार आहेत आ ण जर ांना उमेदवारीचा अज देवास येथेच जमा कर ाची सोय 

क न िदली तर ांना देवास न पुढे इंदोर पयतचा वास नाही करावा लागणार. तरी अ ा वनंतीचंे माण ल ात घेता मा ा 

ारे असा नणय घे ात आलेला आहे िक देवास येथ ेिदनांक 04-12-2021 (श नवार) रोजी काय म ळावरच आपापल े

अज एक सीलबंद पािकटात बृह हारा  मंडळ आजीव सद  ी िदलीप बाकरे (सभासद मांक LM2052) यांचे कडे  

काय म ळावरच सोप वता यतेील. ी  िदलीप बाकरे यांचेशी मोबाईल मांक 8982188152 वर संपक करता येईल. तरी 

सवाना कळ व ात येतंय िक

1. अपे त अजाची सं ा ल ात घेता ही सु वधा फ  एकच िदवस िदनांक 04-12-2021 (श नवार) करताच फ  
देवास येथ ेकाय म ळावरच केली गेली आहे. 

2. सव अज सीलबंद पािकटात असाव ेजेणेक न अजाची गोपनीयता राखली जाईल.

3. ी िदलीप बाकरे  ा  पाक टाची ा ी पावती देतील. अज ा ी ची पावती नंतर वेग ाने मा ा ारे िदली जाईल.

आज िदनांक 30 नो बर 2021,मंगळवार रोजी  इंदूर येथ े मा ा सही व श ासह ही सूचना स  कर ात 
आली.

( ीमती शरयू भालचं  वाघमारे)
त लपी : 1. धान कायवाह , (कायकारीणी व सभासद ॉटस  समूह  सूचने क रता )

2. मुखप  भारी , (सभासदांना मुखप  मा ामांतून सूचानाथ)
3. सूचना ौ ो गक  भारी, (सभासदांना इंटरनेट संकेत ळ मा ामांतून सूचानाथ)

  


