
 

 

 

 

 वसई-�वरार शहर महानगरपा

असनु �द.16 जुन 2015 रोजी �नवडणुकांचे

       महारा#$ा महानगरपा%लका

करणेची तरतदु असनु कलम 29-

ठर�वल अशा लागनु असले*या �नवडणुक

कर,यांत येईल. 

अ. 

-. 

     लोकस.ंया 

1. 3 लाखापे1ा अ2धक व 4.5 

लाखापय5त 

2. 4.5 लाखापय5त अ2धक व 

लाखपय5त 

3. 12 लाखांप1 ेअ2धक व 24 

लाखापय5त 

4.    24 लाखापे1ा अ2धक 

  

     वसई-�वरार शहर महानगरपा%लकेची

लोकस.ंये6या 7माणात महानगरपाल8केस

वसई-�वरार शहर महानगरपा%लके6या

स%म9याची :थापना 7शसक<य कामा6या

 

 

 

 

 

महानगरपा%लकेची साव=>?क �नवडणकु 14 जुन 2015 रोजी

�नवडणुकांच े�नकाल जा�हर झालेले आहेत. 

महानगरपा%लका अ2ध�नयमाच ेकलम 29-अ नसुार 7भाग स%म9यांची

-अ (1) अEवये 79येक शहरात, पढु8ल तH9यानसुार

�नवडणुक 7भागांचा समावेश असले*या 7भाग स%म9याची

7भाग स%म9यांची 

Iकमान स.ंया 

अ�तJरHत लोकस.ंयेसाठK

अ�तJरHत 7भाग स%म9या

4.5     03          - 

 12     04      1,50,000 

24     09      3,00,000 

    13      6,00,000 

महानगरपा%लकेची सन 2011 ची लोकस.ंया 12,34,690 

महानगरपाल8केस एकुण 09 7भाग स%म9या :थापन करणे

महानगरपा%लके6या �नवडणुक 7भागाचा समावेश असले*या खाल8ल7माणे

कामा6या सोयी6या M#ट8ने करणे 7:ता�वत आहे. 

रोजी पार पडल8 

स%म9यांची :थापना 

तH9यानसुार महानगरपा%लका 

स%म9याची रचना 

लोकस.ंयेसाठK 

स%म9या 

7भाग स%म9यांची 

कमाल स.ंया 

      04 

      09 

      13  

      25 

12,34,690 इतक< आस*याने 

करणे अपे1ीत आहेत. 

खाल8ल7माणे 09 7भाग 

 



अ.-. 7भाग स%म9यांच े

नाव 

         समा�व#ट 7भाग    एकूण 

1.         A 3,4,13,14,15,16,17,20,29,31,32,33,34,35,36      15 

2.         B 25,26,27,28,30,37,38,39,47,49,50,52,54      13 

3.         C 1,2,6,7,8,9,10,11,12,18,19,21,22,23,24      15 

4.         D 48,51,62,63,64,66,69,70,78,79,80,83,86,87,92      15 

5.         E 53,55,56,57,58,59,60,61,65,81,82,84,94      13 

6.         F 5,40,41,42,43,44,45,46,67,68,71,72,73      13 

7.         G 74,75,76,77,88,89,90,91,105,115      10   

8.         H 85,93,95,96,97,98,99,100,101,102,104      11 

9.         I 103,106,107,108,109,110,111,112,113,114      10 

        सबब, वसई-�वरार शहर महानगरपा%लके6या �नवडणुक 7भागाचा समावेश असले*या वर8ल   

7माणे6या 09 7भाग स%म9यांची :थापना करणेकामी 7:ताव मा. सवा=साधारण सभेपढेु �नण=याथ= सादर 

करण]त येत आहे. 

 

ठराव :- वसई-�वरार शहर महानगरपा%लेकेत महारा#$ महानगरपा%लका अ2ध�नयमाच ेकलम 29अ (1) 

नसुार महरनगरपा%लके6या 7शासक<य कामकाजा6या सोई6या M#ट8ने खाल8ल7माणे :थापन कर,यात 

आले*या आहेत.  

  



 

सपंणू= वसई �वरार शहरात दहा      

�दवसां6या उ9साहानतंर गणपती बा_पा मोरया, 

पढु6या वषa लवकर या  

6या गजरात लाडHया गणरायाला गणेश 

भH9तानी �नरोप �दला. गलुालाची मHुत उधळन, 

ढोल ताशांचा गजर, डी. जे. 6या तालावर 

2थरकत, गणराया6या जयघोdयात तमाम वसई  

 

�वरार शहरात गणपती6या %मरवणुIकत गणेशभHताचंा ज*लोष %शगेला पोहोचला. वसई �वरार मeये 

दरवषa7माने यदंाह8 समfुIकनाया=वर 7चंड गदg झाल8.लाडHया गणेशाला �नरोप देताना भHतांचा कंठ 

डाटून आलेला �दसला.  

      अकरा �दवस मनसोHत पाहुणचार घेउन घरोघर8चे व साव=जा�नक गनेशो:तव मडंळ मधील 

गणपती बा_पा र�ववार8 आप*या घर8 �नघाले. 

 तसेच वसई �वरार शहर महानगरपा%लका 1े?ात अनतं चतदु=शa या �दवशी २६१ साव=जा�नक 

तर ४१६४ घरगतुी lी 6या म�ुत5चे �वसज=न कर,यात आलेले आहेत. 


