
*** बृह महारा  मंडळ 70व ेवा षक अिधवेशन संबंधी सूचना ***

ित,
स माननीय सभासदगण ,
(संर क / आजीवन / िहत चतंक / सं थागत सभासद)
बृह महारा मंडळ, नवी द ली

िवषय : बृह महारा मंडळाचे 70 वे वा षक अिधवेशन अंदमान येथे घे या संबंधी ताव ब ल सूचना

सव संर क, आजीवन आिण सं थागत सभासदांना एत ारे सूिचत कर यात येत आहे क बृह महारा
मंडळ, नवी द लीचे 70 वे वा षक अिधवेशन आिण वा षक सवसाधारण सभा दनांक 10 जानेवारी 2020,
शु वार रोजी “पोट लेअर (अंदमान ीप समूह)” येथे घे याचे तािवत केल ेगेले आह.े आपणास मािहत आहचे क
हे अिधवेशन अंदमानला यावे असा आप या पैक ब तांश जणांचा आ ह होता. तथािप मंडळा ारे मुखप ा या
मागील अंकात ा संदभातले एक ितसाद प क िस केले गेले होते आिण आपण सव स माननीय सभासदां कडून
लेखी अिभ ाय दे याचे िनवेदन केले होत.े ितसाद दे याची मुदत सभासदां या आ हा तव तीन वेळा वाढिव यात
आली जेणे क न अिधकािधक सभासदांना पूव िनधा रत काय मांशी जुळवून अिधवेशनास ये याचा िनणय घेता
यावा. ा िनवेदनास स वा सहाशे न अिधक सभासदांनी अंदमान ा थळा क रता आपली पसंती दशिवली आहे
आिण साधारण तीसके नी आपली नापसंती दखेील कळिवली आह.े एकंदरीत ा ितसादाचे िव ेषण के या
नंतर आगामी अिधवेशन “पोट लेअर (अंदमान ीप समूह)” येथेच घे याच ेआ ही तािवत करीत आहोत. 

सम त सभासदांना सूिचत कर यात येत आह े क ही सूचना ा  होताच यांनी ा प कात पुढे नमूद 
ये माणे यथायो य शु क भ न न दणी करावी. जर न दणीकृत सभासदांची सं या पया  झाली तर दनांक 

10 जानेवारी 2020 ला अिधवेशन आिण सवसाधारण सभा जाहीर कर यात येईल अ यथा 10 जानेवारी 2020 
रोजी अित र  थळ दशनाचा काय म जोड यात येईल. अिधवेशन आिण सवसाधारण सभा अंदमानला होणार 
नसेल अ या प रि थतीत या सद यांना फ  पयटन साठी जायच े नसेल (अथात न दणी फॉम म य े िवक प 2 
िनवडणारे), यांच ेपूण न दणी शु क परत कर यात येईल. मागील अिधवेशना या उपि थती या आधारावर पया  
सं येत न दणी झाली क ता काळ अिधवेशन आिण सवसाधारण सभा जाहीर कर यात येईल आिण न दणी 
झाले या येक सभासदांस कळिव यात येईल. ही घोषणा कर याची कमाल मयादा दनांक 15 स टबर 2019 
असेल. यांना अिधवेशन व साधारण सभेत पण उपि थत राहावयाचे आह े यांनी आपल े वास आर ण अिधवेशन 
आिण सवसाधारण सभा जाहीर झा यानंतरच करावे पण जे फ  पयटना या दृ ीनंदखेील ये यास उ सुक असतील 
त ेसभासद आपले वास आर ण क  शकतात. 

अंदमान येथील तािवत अिधवेशनाचा मु य उ े य वा. िव. दा. सावरकरां या वा तवाने पुनीत
झाले या सेलुलर जेलला भेट दऊेन सावरकरांना मान वंदना दणंे तर आहचे पण ाच िनिम ाने अंदमान येथील

े णीय थळांचे दचन करणे हे पण आहचे. तर संपूण काय माची आखणी करतांना ा दो ही िवषयांचा यथोिचत
िवचार केलेला आह.े संपूण काय माचा िव तार अंदमान येथे 6 दवस आिण 5 रा ी एव ा अवधीत असणार आह.े
िव तृत काय म वेळेशीर आपणास कळिवला जाईलच. अंदमान संबंधी िनणय घतेाना सभासदांना मया दत खचात
कसं जाता येईल आिण अिधवेशना सोबतच थळ दशन दखेील वि थत र या करता येईल ा कडे पण ल
पुरिवले गेले आह.े
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वास व था

ितसाद प क पाठिवतांना ब तांश सभासदांनी वासा संबंधी िनवेदन केले आहे क चे ई आिण कोलकाता
ही िवमानतळे िनवड या ऐवजी यां या राह या शहरा जवळ या िवमानतळाव न वास ारंभ कर याची मुभा
असावी. येथे प कर यात येत आहे क मंडळा ारे िवमान वासाची सामुिहक आर ण ची व था के यास
जा तीत जा त दोन िवमानतळांव नच ही सुिवधा िमळू शकेल आिण तसंच ित कटांचे दर सवाना एक समान
होतील आिण हे दर आज उपल ध वैयि क दरांपे ा जा त असतील. काही सभासदांची इ छा जलवाहतकु नं
ये याची पण आह.े पु कळ व र  नाग रकांनी पण अशी मागणी केली होती क यांना व र  नाग रक अस याची 
सवलतीचा लाभ घेऊ ावा जो वैयि क र या आरि त ितक टावरच िमळू शकतो. तरी ापक िवचारा अंती
सभासदां या िहतावह असा िनणय घे यात आलेला आहे क अंदमान पयतचे सम त वासाचे ितक ट सभासदांनाच
यां या सोयी माणे आरि त क ावे. तरी कमी िवमानभा ाचा लाभ सभासदांना घेता यावा ा करीता तीन

वेग या उ ाण ितथ वर ित कटे काढू शक याची सुिवधा पण दे यात यावी कारण एकाच ितथी वर एकाच 
िवमानात ित कटे आरि त होऊ लाग यावर िवमान कंप या लागलीच दर वाढिवतात. सां त चे ई, कोलकाता, 
हदैराबाद, बंगलोर, आिण िवशाखाप नम न पोट लेअर क रता िविवध िवमान कंप याचंी िवनाथांबा (zero
stop) सेवा आह.े 

सव सभासदांस िनवेदन आह े क यांनी दनांक 06-01-2020, कंवा 07-01-2020, कंवा 08-01-2020
रोजी या दवशीचे यांना व त ितक ट िमळत असेल या दवसाची यांनी यांची ित कटे काढावी. ही ित कटे
काढतांना सभासदांनी ल ात ठेवावे क परतीची ित कटे बरोबर सहा ा दवसाची काढावी. अथात दनांक 06-
01-2020 ला पोट लेअर ला येणा यांनी आपले परतीचे ितक ट पोट लेअर न दनाकं 11-01-2020 चे काढावे,
तसंच दनांक 07-01-2020 ला पोट लेअर ला येणा यांनी आपले परतीचे ितक ट दनाकं 12-01-2020 चे आिण
तसंच दनांक 08-01-2020 ला पोट लेअर ला येणा यांनी आपले परतीचे ितक ट दनांक 13-01-2020 चे काढावे.
सव समूह उपि थत असतील अ या तारखेस अथात दनांक 10-01-2020 ला अिधवेशन काय म आिण
सवसाधारण सभा आयोिजत कर यात यईेल याची अिधसूचना वेग यानं यथावकाश िस  कर यात येईल. 
सभासदांनी ल ात यावे क परतीचे ितक ट लवकरचे काढ यास कुठ याही कारचे शु क परत केले जाणार नाही.
सवानी कृपया न द यावी क थािनक थळ दशन या सोयी क रता दनांक 06-01-2020 ला येणा या
सभासदांना समूह “अ” वासी, दनांक 07-01-2020 ला येणा या सभासदांना समूह “ब” वासी आिण दनांक
08-01-2020 ला येणा या सभासदांना समूह “स” वासी हणून ओळखले जाईल. येक समूहाचे कोणा एका
दवसाचे थळ दशन बंदू वेगळे वेगळे असू शकतात. तरी एकि त वास कर यास इ छुक सभासदांना सुचिव यात

येत आहे क यांनी आपली ित कटे एकाच समुहाची काढावी. ित कटे आरि त कर या क रता सभासद िविभ  
एअरलाईन कंप यांचे संकेत थळ कंवा makemytrip.com, yatra.com, easemytrip.com, goibibo.com 
इ यादी आिण अ याच कार या िविभ  संकेत थळांचा उपयोग क  शकतात. 
 
अिधवेशन शु क

अंदमान येथील तािवत “सावरकर अिभवादन अिधवेशनास” उपि थत राहणा या येक सभासदांस
दनांक 20-08-2019 पयत एकरकमी भुगतान के यास पये बावीस हजार फ ( . 22,000/-) ित ि एवढे

शु क आकार यात येईल. य िप जर कोणा सभासदांस दोन ह यांत पैसे भरायची सुिवधा हवी असेल तर यांनी
दनांक 20-08-2019 पयत पिहला ह ा पये बारा हजार फ ( .12,000/-) ित ि आिण उव रत ह ा पये 

अकरा हजार फ  ( .11,000/-) ती ि दनांक 20-09-2019 पयत भरावे. अ या प रि थतीत ज हा कोणा
सभासदांनी दनांक 20-08-2019 नतंर ये याचा िवचार िनि त केला तर यांना दनांक 20-09-2019 पयत
एकरकमी भुगतान पये तेवीस हजार पाच शे फ ( .23,500/-) ित ि एवढे शु क आकार यात येईल. 
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वरील माणे ा शु क म ये या व तूंचा/सेवेचा समावेश असणार आहे या खालील माणे आहते:

• अिधवेशन ितिनधी न दणी शु क 
• चहा, ना ता, दपुारचे व रा ीचे जेवण
• वातानुकूिलत िनवासी व था - दोन साठी सामायीकृत (Twin sharing) ा त वा वर सोय असेल
• अिधवेशन वास काय म दर यान पोट लेअर येथे आगमना पासून थान पयत पूव िनयोिजत काय मां माणे

आव यक बस, बोट कंवा इतर मा यामांने आंत रक वास व था
• ू झ, गाईडचे शु क, आिण थलदशनाचे वेश शु क
• दवसाला ित १ ली. िमनरल वॉटर
• िनयोिजत वेळाप का माणे पयटन थळांना भेटी
• न दणी िवलंब शु क 
• लागू असलेले सम त कर (GST इ यादी).

वरील अिधवेशन शु कांत या व तूचंा/सवेचेा समावेश असणार नाही, अथात जो खच सभासदांनी यांचा
यांनीच करावयाचा आह,े या खालील माणे आहते.:

• आपलं घर ते पोट लेअर िवमान वास / जलवाहतूक खच
• हॉटेलमधील टीप, लाँ ी, फोन आिण वैयि क र या केलेले खानपान
• पोट लेअर येथे वैयि क कारणांनी केलेला कुठला ही आंत रक वास
• वास िवमा
• सभासद आिण यां या सहका यांकडून केला गेलेला अ य कुठला ही वैयि क व पाचा खच.

अिधवेशन न दणी शु क परतीच ेिनयम 

सभासदांना न दणी आिण अिधवेशन शु क भरणा के या नतंर काही अप रहाय कारणा तव जर या ा र
करावी लागणार असेल तर खालील त या माणे न दणी शु क परत कर यात येईल. सभासदांनी ल ात यावे क
यांनी न दणी के या नंतर अंदमान येथील व थांचे आर ण पण कर यात येईल अथात पैशे पण भर यात येतील
हणून संपूण र म परत करता येणार नाही. आर ण र करतांना संबंिधत एजे सी कडून जे र ीकरण शु क

आकारले जाईल तेवढीच कपात कर यात येईल. संदभादाखल कपातीचे िनयम खालील त या माणे आहते:
• दनांक 30-11-2019 (समािव ) पयत वास र के यास GST वगळून भरले या एकूण रकमे या 50% एवढी

र म परत कर यात येईल
• दनांक 15-12-2019 (समािव ) पयत वास र के यास GST वगळून भरले या एकूण रकमे या 25% एवढी

र म परत कर यात येईल
• दनांक 16-12-2019 (समािव ) व या नंतर कुठलीच र म परत केली जाऊ शकणार नाही.

ितिनधी न दणी

सम त उपि थती इ छुक सभासदांनी संल अिधवेशन ितिनधी न दणी फॉम भ न सव आव यक संल कांसह
(जोडप ांसह) खालील प यावर लवकरात लवकर (रिज टड प / पीड पो ट) ा पैक मा यामांनी पाठवावी.
न दणी कर याची मुदत दनांक 20-08-2019 पयतच आहे तरी इ छुक सभासदांनी वरा करावी. सं थागत

ितिनध नी पण न द यावी क यांनी सलं सं थचेे अिधकृत ितिनधी प रचय फॉम सोबतच अिधवेशन
ितिनधी न दणी फॉम दखेील भरावयाचा आह.े 

न दणी फॉम पाठिव याचा प ा

धान कायवाह,
बृह महारा मंडळ
10056 मुलतानी ढा ढा,
पहाडगजं, नई द ली 110055
टेलीफोन . 011- 23523595 मोबाईल . : 9968281918
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अंदमान थळ दशन:

अंदमान येथे 6 दवस आिण 5 रा ी असा काय म असणार आहे तरी परतीचा दवस सोड यास आिण एक संपूण दवस अिधवेशन
उ ाटन सोहळा, सव साधारण सभा, सां कृितक काय म इ या दं साठी असेल. उव रत 4 दवसांत थळ दशनाचा भरग
काय म आखलेला आहे जो खालील माणे आह.े थळ दशनाची व था येक वासी समहू आिण यातंील एकूण सं ये माणे
ठरिव यात येईल आिण संबंिधत सभासदासं याची पूव सूचना यो य वेळेस दली जाईल.

े णीय थळ या ा 1 : से यलुर जले आिण वा. सावरकरां या वा त ाने पावन झाले या कोठडी प मं दराला भेट आिण याच
ठकाणी ांितवीरां या जीवनावर आधा रत लाईट आिण साउंड-शो दाखिव यात येईल. पोट लअेर शहर दशन.
े णीय थळ या ा 2 : हवॅलॉक आयलडँ (राधानगर बीच) – अंदमानातील सवात संुदर समु कनारा, जाताना व येताना 

महाकाय जहाजान े मरणात राहील अशी समु  सफर अनुभवावयास िमळत.े परतीचा वास पु हा बोटीन ेपोट लेअर साठी.
े णीय थळ या ा 3 : रॉस आयलडं – बोटीने वास क न या अंदमान या ि टश कालीन राजधानीला भेट. त प ात

नॉथबआेयलडँ िजथे सव कारची जल डा साधने उपल ध आहते. काचेच े तळ असले या बोटीतून कोर सच े दशन, कुबा,
सीवॉक, ॉक लंग, बनाना राईड. या जल डांसाठी येणारा खच इ छुक सभासदांना वैयि क करावयाचा आह.े परतीचा वास 
पु हा बोटीने पोट लेअर साठी.

े णीय थळ या ा 4 : बाराटागं आयलडँ – पीडबोट सफारी, मॅन ो हज क सफारी, लाइम टोन के हज.
े णीय थळ या ा 5 : अिधवशेन व सव साधारण सभा आयोजन संबंधी िनणय झा या नंतर घोिषत केले जाईल.

टीप: वरील माणे िविवध े णीय थळ या ांचा म समूह “अ”, “ब” आिण “स” क रता िभ  असू शकतो.

अ य िनयम व सूचना

1. ा अिधवेशनास फ बृह महारा मंडळाचे सभासद अस यासच ये याची पा ता असेल. पण सभासदांना ते वतः येत
अस यास आपले आई, वडील, पती/प ी कंवा अप यांस (सभासद नसले तरी) यांना सोबत आणायची अनुमती असेल.

2. वि थत री या भरलेला न दणी फॉम सभासदांनी नमूद केले या प यावर कुठ याही प रि थतीत दनांक 20-08-2019
पयत सम त आव यक जोड प ांसह ा होईल ाची द ता यावी. अपूण भरलेला, आव यक जोडप े, ितक टाची त 
(आरि त केल े अस यास), धनादेश इ यादी िशवाय ा फॉम वर िवचार केला जाणार नाही. भरललेा फॉम भौितक
व पात पाठिवणे आव यक आह,े ईमेल कंवा हॉटस प वर पाठिवले या मािहती/फोटो मा य केले जाणार नाही.

3. जे सभासद दोन ह यांत पैशे भरणार असतील यांनी थम फॉम सोबतच दसुरा धनादेश दनांक 20-09-2019 अं कत क न
संल करावा.

4. न दणीकृत सभासदांची सं या पया  होताच दनांक 10 जानवेारी 2020 ला अिधवेशन आिण सवसाधारण सभा जाहीर 
कर यात येईल आिण तािवत दौरा र  न करता संपूणपण े फ  पयटनाचा राहील आिण 10 जानवेारी 2020 रोजी 
अित र  थळ दशनाचा काय म जोड यात येईल. फ  पयटन व पातील या ा बृह महारा  मंडळ सम थत पयटन या ा 
असेल आिण कायका रणी सद य समूहांत उपि थत असतील. 

5. अिधवेशन आिण सवसाधारण सभा अंदमानला होणार नसेल अ या प रि थतीत या सद यांना फ  पयटन साठी जायचे 
नसेल (अथात न दणी फॉम म य ेिवक प 2 िनवडणारे), यांच ेपूण न दणी शु क परत कर यात येईल. पण अिधवेशन आिण 
सवसाधारण सभा अंदमानलाच होणार अस याच ेजाहीर कर यात आल ेतर कोणाही न दणी शु क परत केल ेजाणार नाही 
आिण सभासदांनी अप रहाय कारणांमुळे या ा र  केली तर प कात नमूद परती या िनयामाधीनच शु क परत केले जाईल.   

6. मागील अिधवेशना या उपि थती या आधारावर पया  सं येत न दणी झाली क ता काळ अिधवेशन आिण सवसाधारण 
सभा जाहीर कर यात येईल आिण न दणी झाले या येक सभासदांस कळिव यात येईल. ही घोषणा कर याची कमाल 
मयादा दनांक 15 स टबर 2019 असेल. 

7. या सभासदांना अिधवेशन व साधारण सभा होणार अस यासच उपि थत राहावयाचे आह े यांनी आपल े वास आर ण 
अिधवेशन आिण सवसाधारण सभा जाहीर झा यानंतरच करावे पण जे फ  पयटना या दृ ीनंदेखील यायला उ सुक असतील 
त ेसभासद आपले वास आर ण कमी वास दरांचा लाभ घेवून क  शकतात. ितक ट काढतांना सभासदांनी “ रफंडेबल
आिण नॉन रफंडेबल वास भा ांची” चौकशी क न यो य तो िनणय यावा.

8. धनादेश “बृह महारा मडंल” कंवा “BRIHAN MAHARASHTRA MANDAL” या नांवे देय असावा. येक धनादेश ॉस
(account payee) केलेला असावा. सव धनादेश “नवी द ली” येथे सममू यावर देय असावे. या बँकांची द ली येथे शाखा
नाही, कृपया या बँकांचे धनादेश पाठवू नय.े धनादेश ऐवजी िडमांड ा ट पण पाठिवले जाऊ शकतात. येक धनादेश /

ा ट या मागील बाजूस सभासदांनी आपले नांव, सभासद मांक आणी मोबाईल मांक अव य िलहावा. सभासदांनी 
पाठिवलेला धनादेश वट यावर यांना रीतसर पावती ेिषत केली जाईल.

9. एक फॉम सोबत एकच धनादेश (अिधकतम दोन साठी) पाठवावा. जा त फॉम असले तरी कृपया धनादेश एकि त
र या पाठवू नय.े

10. अिधवशेन ितिनधी न दणी शु क िनिम कुठ याही प रि थतीत मडंळा या खा यात थटे पसैे भ नय.े मडंळा या खा यात
थटे पैसे भर यास ते पसैे “महाकोष देणगी” हणनू वीका न रीतसर पावती दली जाईल आिण या पै याचंा अदंमान न दणी
शु क शी कुठला ही संबंध मा य केला जाणार नाही.
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11. वास आर ण होताच सभासदांनी वासा या ितक टाची त अव य पाठवावी कारण या आधारावरच यांची पोट लअेर 
येथील व था करता येईल. 

12. सभासदांना यांची या ा र झाली तर ा सूचनेत नमूद शु क परती या िनयमांतगतच पै याची परतफेड केली जाईल.
सभासदांनी वासी ित कट यांनीच काढले अस यामुळे या संबंधात बृह महारा मंडळाची कुठ याच कारची जबाबदारी
असणार नाही.

13. अठरा वष पयत वय असणा या पा यास पालका सोबतच यायची अनुमती असेल आिण िनयमानुसार पूण शु क भरावे लागेल.
दहा वषा पे ा कमी वय असणा या पा यास फ भोजन आिण आंत रक वास शु क आकारले जाऊ शकते जे यांना वेग याने
कळिव यात येईल. दहा वषा पे ा कमी वय असणा या पा यास वेगळा पलंग िमळणार नाही.

14. अंदमान येथील अवधीत जर कोणाचा कधी उपवास असेल तर यांनी भोजना ऐवजी फराळ हवा अस यास आगाऊ सूचना
फॉम बरोबरच ेिषत करावी. उिचत सं या अस यास आिण सहज श य झा यास उपवासास यो य अ या आहाराची व था
केली जाईल.

15. कोणाही सभासदांची सोय देय शु कांत 6 दवस आिण 5 रा ी पुरतीच कर यात येईल. ा न अिधक राहायचे अस यास
याची सव सोय इ छुकांनी वतः करावी. 6 दवस चा अथ आगमन दना पासून िनयत थान दना या दपुारी 12.00 वाजे

पयत असेल आिण 5 रा ीचा अथ आगमन दना या रा ी पासून सलग 5 रा असा असेल.
16. कोणाही सभासदांनी कमी दवसाचा वास ठेव यास अथात आगमना पासून 5 पे ा कमी दवसांतच परत गे यास सु ा शु क

पूणच भरावे लागेल आिण कुठली ही परतफेड केली जाणार नाही.
17. बस, बोट अथवा अ य साधनांनी वास करताना कंवा पयटना दर यान, समु ान, ॉक लगं करताना अपघात आप ी /

संकट उ व यास शारी रक हानी अथवा जीिवत हानी झा यास बृह महारा मंडळ अथवा अ य कुठली ही सहयोगी सं था
जबाबदार राहणार नाही. अशा संगी आमचे ितिनधी आले या संकटावर मात कर यासाठी आपणास ज र ते सहकाय
करतील परंतु या अनुषंगाने उ वणा या कोण याही खचाची जबाबदारी बृह महारा मंडळवर अथवा अ य कुठ याही
सहयोगी सं थेवर राहणार नाही.

18. काही बेटां या थळ दशनास तेथील िनयमां या माणे पहाटे पण िनघावे लागेल ह ेसभासदांनी ल ात यावे. जर यांनी 
िवलंब केला तर यांची पयायी व था मंडळ क  शकणार नाही . 

19. िहत चंतक सभासदास सव साधारण सभे िशवाय इतर सव काय मांस उपि थत राह याची अनुमती असेल. सव साधारण
सभेस फ आजीव व संर क सभासद आिण संल सं थांचे येक दोन अिधकृत ितिनधी यांनाच उपि थत राहता येईल.

20. अिधवेशन आयोजन आिण वा षक सव साधारण सभा संबंधात िव तृत अिधसूचना वेग याने काढली जाईल.
21. बृह महारा मंडळाचे सम त पदािधकारी, िवभागीय कायवाह आिण मनोनीत सद य यांना ही वरील माणे सव िनयम आिण

शु क लागू असतील अथात यांना ा या े िनिम  कुठ या ही कार या या ा य, िनवास व भोजन य ची ितपूत  केली 
जाणार नाही.

22. ा अिधवेशन संबंधातील सवािधकार बृह महारा मंडळा कडे सुरि त आहते. कुठ याही प रि थतीत अंितम िनणय
बृह महारा मंडळाचा असेल आिण तो सवाना मा य असेल.

सम त सभासदांना िवनंती आहे क यांनी तािवत अिधवेशनास भरघोस ितसाद देऊन अंदमान ला उपि थत रा न अिधवेशन
सफल करावे. कोणाही सभासदास अिधक मािहती कंवा प ीकरण हवं अस यास यांनी ईमेल
bmm.andamaan@gmail.com वर कंवा हॉटस प मांक 8989792200 वर आपले पाठवावे.

कळावे लोभ असावा ही िवनंती.

आपला न

दलीप कंुभोजकर
धान कायवाह, बृह महारा मंडळ नवी द ली

ईमेल: dilipkumbhojkar@gmail.com
मोबाईल: 9479639831
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