
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/11/1          इंदूर

मंगळवार 30-11-2021

उमेदवारी अज शु , बँक खाते आ ण मतदाता यादीत फेर बदल / नरसन संबंधी सूचना

मागील काही काळात अनेक सभासदांनी अज जमा कर ा संबंधी ीकरण मागीतले होते तसंच उमेदवारी अज

शु भरणा कर ासाठी नद शत बँक खा ा आ ण आय.एफ.एस.कोड संबंधी पण ीकरण मा गतले होते तरी सव

संबं धतां ा मािहती क रता खालील माणे पुनसचूना कर ात येत आहे:

उमेदवारी अजाची नवडणूक अ धकारी ारे ा ी

1. आ ण अ रांत भरललेा उमेदवारी अज कुठ ाही उमेदवारा तफ आव क संल कांसह आ ण ेक अजा

क रता पये शंभर फ ( .100/-) असे उमेदवारी अज शु भरले अस ा ा पावती सह नवडणूक अ धका या

कडे भौ तक पात ुत केला जाऊ शकेल. ॉटसप / ईमेल िकंवा अ िड जटल मा मांतून अज ीकारला

जाणार नाही.

2. सव संबं धतांनी नोदं ावी िक उमेदवारी अज शु पये शंभर फ ( .100/-) अ तदेय असेल अथात कुठ ाही

प र तीत परत केले जाणार नाही आणी कोणाही अ उमेदवारा क रता देखील वापरले जाऊ शकणार नाही.

3. उमेदवारी अज शु पये शंभर फ ( .100/-) ने (NEFT) िकंवा आय.एम.पी.एस. (IMPS) िकंवा

कुठ ाही वॉलेट/यु.पी.आई. याच मा मांतून खाते अंतरण (Account Transfer) ारा खाली नमूद बँक खा ात

भरले जाऊ शकेल. अ कुठ ाही मा मांतून भरणा के ास ीकारला जाणार नाही. अंतरण झा ाची

पावती/सूचना अंतरण संदभ सं ेसह (transaction reference number) सह िकंवा भरणा के ा ा

नशॉट (screenshot) सह आप ा अजा सोबत संल करावी. अजा ा सू छाननी ा वेळेस ा शु पावती

ची शहा नशा बँके ा रेकॉड व न केली जाईल. आ ण मंडळास शु ा नसेल झाले तर अज र केला जाईल.

आय.एफ.एस. कोड (IFSC) ची मािहती बँक आ ण शाखा मािहत अस ास इंटरनेट व न सु ा ा होऊ शकेल.

बँक खा ाची संबं धत मािहती

खातेदाराचे नांव : बृह हारा मंडळ

खा ाचे प : से गं खाते

खाते मांक : 20055234334

बँक आ ण शाखा : बँक ऑफ महारा , करोलबाग शाखा, नवी िद ी

आय.एफ.एस. कोड (IFSC)* : MAHB0000140

* मागील अ धसूचनेत टंकण टुी मुळे MAHB00000140 असे टंिकत झाले होते तरी वरील माणे आय.एफ.एस. कोड

(IFSC) नमूद करावा
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4. सव ावकांनी उमेदवारी ा अजासोबत ावक, अनुमोदक आ ण उमेदवार ा तघा ीचंी ओळख आ ण
नवास ान ा पत कर ा क रता आधारकाड, पासपोट, मतदाता प रचय प िकंवा डाय गं लायसे ा पैक
कुठलेही फोटो यु प रचयप संल करावे ा ा वर नांव आणी प ा याचा उ ेख असेल .

5. भरललेा उमेदवारी अज आव क संल कांसह वैय क र ा उप त होऊन िकंवा टपाल मा मांतून िकंवा कोणा ही
संदेशवाहक माफत नवडणूक अ धका या सम नधा रत कालावधीत ुत केला जाऊ शकेल . अज ा झा ावर
नवडणूक अ धकारी अज ा ी ची पावती देईल ा ा वर अज ा ीची िदनांक आ ण वेळ नमूद असेल. सव
संबं धतांनी नोदं ावी क कुठ ा ही प र तीत अज ा ी ची वेळ लोप पाव ानंतर ा झाले ा अजावर वचार
केला जाणार नाही. तरी टपाल मा मांतून होणा या वलंब ध नच अज पाठवावा. एकाच पािकटात भ भ ीचें
फॉम पाठवू नय.े

6. शुभ चंतक/िहत चंतक सभासद ेणी चे सभासद वगळता इतर सम सभासद ेणीचंे सभासद जे नवडणूक घोषणा
तथीस सभासद आहेत आ ण ांचे बृह हारा मंडळा िहताथ कुठले ही आ थक देणे नाहीय,े अथात ांचे नांव
मतदाता यादीत आह,े अशे सभासद मतदाता, उमेदवार, ावक िकंवा अनुमोदक हो ास पा  असतील.

7. एक उमेदवारा ा क रता ेक पदा क रता अ धकतम तीन उमेदवारी अज भरले जाऊ शकतात अथात अ धसू चत
िकतीही पद ा ा क रता उमेदवार पा आहे ा सव पदांक रता उमेदवारा ा नांवाचा ाव केला जाऊ शकतो.
पण ेक उमेदवारी अजात ावक आ ण अनुमोदक भ भ ी असणे बंधनकारक असेल. तसंच उमेदवारी
अज मागे घे ा ा तथी पयत अ ा उमेदवारास फ एक पद ठरवून अ पदां ा क रताचे ाव मागे ावे
लागतील. जर कोणाही उमेदवाराचे नांव उमेदवारी अज मागे घे ा ा तथी उलट ा नंतर एका पे ा जा पद क रता
शेष असतील तर ा उमेदवाराचे सव पदांकरीताचे ाव नर केले जातील.

8. कुठ ाही सभासदास नवडणूक अ धकारी ारा स के ा गेले ा मतदाता यादीत ांचे नांव अस ासच
उमेदवार, ावक िकंवा अनुमोदक हो ाची पा ता असेल.

9. संल सं ेचे त न ध उमेदवार, ावक िकंवा अनुमोदक हो ास अपा असतील. सं ागत त नधीनंा फ
मतदानाचा अ धकार असेल .

मतदाता यादी

1. सम सभासद आ ण सम उमेदवार, ावक आ ण अनुमोदक यांना कळ व ात येत आहे िक बृह हारा मंडळ
नवी िद ी चे धान कायवाह आ ण कोषा यांनी मा णत केललेी, मता धकार ा असलेली मतदाता यादी
मंडळा ा इंटरनेट संकेत ळावर www.bmmindia.org.in सव इ ुक जणां ा सुलभ संदभाखातर िदनांक 
01-11-2021 पासून उपल केली गेलेली आह.े

2. ही यादी मंडळाचे संर क सभासद , मंडळाचे आजीव सभासद आ ण मंडळाशी संल सं ागत सभासद अ ा तीनही
सभासद ेणीकरीता पृथक पृथक री ा स केली गेलेली आह.े

3. या तीनही यादीतील कुठ ाही मतदाता संबंधी कोणाही मता धकार ा सभासदास जर काही आप ी असेल तर ांना
आपली आप ी लेखी पात नवडणूक अ धकारीला याच सूचनेत उ े खत कुठ ाही संपक मा मा ारे ुत
करता येईल ावर नवडणूक संिहतेत नमूद नयम आ ण कालावधी माणे नणय घेवून नराकरण कर ात येईल.
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4. जर कोणा पा  सभासदाचे नांव यादीत नसेल तर ा सभासदाने तः या संबंधीचे माणासकट मला खाली नमूद कुठ ाही 
संपक मा माने अज ावा. अस े सव अज मा ा कडून मंडळ कायकारीणीस पाठ वले जातील आ ण कायका रणीतफ 
स ापन झाल े िक अपे त बदल िदनांक 29-01-2022 ला पूरक सू चत केले जातील. कोणाही तृतीय प ाकडून ा  

नवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सव संबं धतानंी नोदं ावी.
5. यादीत नमूद मतदार मृत आह े णून िकंवा अ  कुठ ाही कारणा क रता नाव नरसन केल े जाणार नाही. या संबंधात 

कायका रणीतफ नवेदन आल ेतर अपे त बदल िदनांक 29-01-2022 ला पूरक सू चत केल ेजातील.
6. सव नराकृत आप ीचंी दखल घेवूनच अ धवशेन ळ  नवडणूक कायालया ा फलकावर िदनांक 29/01/2022 ला 

मतदाता यादी उपल  केली जाईल.
7. नराकृत आप ीशंी सहमती नस ास आप ीकता नवडणूक संहीतेत िदले ा नयमां माणे नवडणूक ायाधीकराणाशी 

अ धवेशन ळ  संपक क  शकतात.   

संपक मा म
सम  उमेदवार, ावक आ ण अनुमोदक यांना नवेदन आह ेिक ांनी काही शंका अस ास िकंवा काही खुलासा हवा 
अस ास खाली नमूद कुठ ाही वक ांवाये संपक केला जाऊ शकेल. ेक संपकाचे रेकॉड ठे वले जाईल णून कृपया 

मोबाईल वर  वचा  नय.े फ  लेखी वचारले ा ांनाच उ र िदले जाईल. 
• ईमेल elect2022@bmmindia.org.in वर नवेदन पाठवून 
• ॉटसप संपक मांक 9424688400 वर नवेदन पाठवून 
• िकंवा टपाल मा मांतून खालील प ावर प  ल न 

ीमती शरयू भालचं  वाघमारे 
नवडणूक अ धकारी (बृह हारा  मंडळ)

305, उषानगर ए टे शन, रणजीत हनुमान मेन रोड, 
पूनम ेलस ा वर, 
इंदौर (म देश) 452009

  
आज िदनांक 30 नो बर 2021,मंगळवार रोजी  इंदूर येथे 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) 


