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  मा.रा य िनवडणूक आयोगाने वसई िवरार शहर महानगरपािलका सावि क 
िनवडणूक-२०२२ या अनुषंगाने िनवडणूक ा प भागा या सीमांची िस ी, यावरील 
हरकती व सूचना मागिवणे, सुनावणी दणेे इ. बाबतचा कालब  काय म जाहीर केलेला आह.े 
याअनुषंगाने नाग रक/रिहवाशांक रता ा प अिधसूचना, ा प भाग रचनेचे नकाशे, सव 
ा प भागां या ा ी व चतु समा (उ र, पूव, दि ण, पि म) इ. संिचका सव भाग 

कायालये (११११.... भाग सिमती ‘ए’ कायालय, बोळ ज, िवरार (प.), २२२२.... भाग सिमती ‘बी’ 
कायालय, नालासोपारा (प.), ३३३३.... भाग सिमती ‘सी’ कायालय, िवरार (पु), ४४४४.... भाग सिमती 
‘डी’ कायालय, आचोळे नालासोपारा (पू), ५५५५.... भाग सिमती ‘ई’ कायालय, वंृदावन गाडन, 
नालासोपारा (प.), ६६६६.... भाग सिमती ‘एफ’ कायालय, पे हार, नालासोपारा(पू.),  ७७७७.... भाग 
सिमती ‘जी’ कायालय, वालीव,वसई (पू), ८८८८.... भाग सिमती ‘एच’ कायालय, नवघर,वसई (प.),  
९९९९.... भाग सिमती ‘आय’ कायालय, वसई गाव, वसई (प.)) तसेच वसई िवरार शहर 
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सिमती कायालये व मु यालय, िवरार येथ े हरकती व सचूना वीकृती कहरकती व सचूना वीकृती कहरकती व सचूना वीकृती कहरकती व सचूना वीकृती क  थापन कर यात 
आलेला आह.े 
  या ित र  ा प अिधसूचना, ा प भाग रचनेचे नकाशे, सव ा प 

भागां या ा ी व चतु समा (उ र, पूव, दि ण, पि म) इ यादी सिंचका मा.िज हािधकारी 
कायालय(पालघर), उपिवभागीय अिधकारी कायालय (वसई), तहसीलदार कायालय (वसई), 
वसई िवरार शहर महानगरपािलकेचे अिधकृत सकेंत थळ wwwwwwwwwwww....vvcmcvvcmcvvcmcvvcmc....inininin वर दखेील िस  
कर यात आललेे असून या ठकाणी केवळ अवलोकनाथ सदर संचीका उपल ध आहते. 
  

टीप टीप टीप टीप ::::  हरकती व सूचना या महानगरपािलका मु यालय येथील िनवडणूक कायालय व भाग  
         सिमती येथील िनवडणूक क  येथेच वीकार या जातील याची न द यावी. 
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