
घटना संशोधन यते सहभागी हो या संबधंी िनवदेन 
आदरणीय सभासद हो,  

स.न.िव.िव. 

जानेवारी २०१८ म ये गोवा येथे संप  ६८ ा अिधवेशन समयी आिण तसेच अिधवशेन प ात 
आपणा पैक  ब याच सभासदांनी िवशेषकर काही व र  सद यांनी आिण माजी पदािधका यांनी नवीन 
कायका रणी सद यां सम  िनवेदन केले होते क बृह महारा  मंडळाचे बरेचसे वहार आप या मूळ घटने 
मागील िवचारां या अनु प होत नाही कारण क दनैं दन तसेच िनवडणूक इ यादी सारखे िवशषे वहारात 
दखेील असे िनणय आढळून यतेात या संबंधी लागू घटनेत प  िनयम/पोटिनयम उपल ध नस या कारणान े
सोयी कर ा या कर यात येते.   

 कुठ याही संघटनेचा िवकास कती माणात आिण कती लवकर होतो ा मागे जेवढी मह वपणू 
नेतृ व ई छा असत े कंब ना तेवढंच मह व सं थे या घटनेची ापकता, लविचकता आिण समावेशकता 

ाला दखेील असतं. काळानु प बदल ह ेसं थे या घटनेत हायलाच पािहजेत. ते हांच कुठलीही सं था 
आप या उ ांची पूत  क  शकते. बृह महारा  मंडळ नवी द ली ा आप या सं थेने दखेील वेळोवळेी 

ा आव य े चं सं ान घेऊन पूव  सु ा घटनेत सुधार केले आहते. 

 दशेातील भौगोिलक बदल, िवभागवार सभासदां या सं येतील असंतुलन, सभासदांचा आ ह आिण 
काळानु प गरज ाची दखल घेऊन नवीन कायका रणी ने ५ एि ल २०१८ रोजी हदैराबाद येथे झाले या 

भार ह तांतरणोपरांत थम बैठक तच “घटना संशोधन” कर यास घटना दु ती सिमती नेमली जी सव 
घटकांचा ा संबंधीचा अिभ ाय जाणनू घेवनू तसचे नवीन कायद ेआिण तं ानात झालेला िवकास ल ात 
घेवून आव यक असलेल ेसंशोधन संबंधी आपला अहवाल कायकारीणीस पुढील कारवाई क रता तुत करेल. 

 ा घटना संशोधन य े अंतगत िनवडणूक या दखेील प  हावी आिण या संबंधी या 
िनयमांत सुसंगतता साधावी असाही मानस आह.े तरी आपण सव स माननीय सद यानंा िवन  िवनतंी आह े
क आपण सवानी आपाप या सूचना आिण सुधार ताव खालील मा यमातून अव य ेिषत करा ा.  
हाटसप  8989792200 

ईमले.  ghatana@bmmindia.org.in  
सकेंत थळ  www.bmmindia.org  / www.bmmindia.in / www.bmmindia.org.in यथे े“सभासद 
सवंाद” ा िवक पा ारे सु ा आपल ेमनोगत पाठव ूशकता.  
 
ही या ारंभ झाली आह ेआिण आपण ा संदभात दनांक 31 ऑग ट 2018 पयत संपक क  शकता.  
 

ध यवाद 
 

यशोवधन फाटक 
सम वयक आिण भारी घटना संशोधन सिमती  

 


