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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 महानगरपािलका मु यालय व सव भाग सिम या येथील िनवडणूक कायालयात 
द.०१/०२/२०२२ ते द.१४/०२/२०२२ पयत नाग रक/रिहवाशांक रता ा प अिधसूचना, 
ा प भाग रचनेचे नकाशे, सव ा प भागां या ा ी व चतु समा इ. संिचका ठेव यात 

आ या हो या.यावरील नाग रकांकडून हरकती व सूचनांची वीकृती द.०१/०२/२०२२ ते 
द.१४/०२/२०२२ पयत या कालावधीत  कर यात आली.  

        महानगरपािलकेस ा  झाले या हरकती व सूचनांवर शु वार द.१८ फे ुवारी, 
२०२२ रोजी सकाळी ११.00 वाजेपासून महानगरपािलका मु यालय िवरार येथील सभागृहात 
सुनावणी घे यात आ या. सदर सुनावणी मा. ी.मह  बी.वारभुवन, अ पर आयु  (भा. .से.), 
मा. ी.अिवनाश सणस, उप-आयु , रा य िनवडणूक आयोग, मा. ी.अिनलकुमार पवार, 
आयु , वसई िवरार शहर महानगरपािलका, मा. ी. दलीप गु े, अ पर िज हािधकारी,  

ीमती सोनाली मुळे, उप-आयु  यां या उपि थतीत घे यात आली.  
        महानगरपािलकेस एकूण ७९ हरकती व सूचना ा  झा या हो या. याम ये  
सरह ीबाबत ६२, वणनाबाबत ८ व इतर ९ इत या हरकत चा यात समावेश होता. द.१८ 
फे ुवारी, २०२२ रोजी या सुनावणीस उपि थत रािहले या ६३ हरकतदारांची सुनावणी 
घे यात आली असून याम ये ाम थ मंडळ गावराईपाडा तफ १५७ रिहवाशांनी 
सामाईक र या दाखल केले या एका हरकती या सुनावणीचा दखेील समावेश आह.े सदर 
हरकत चे व प व हणणे िवचारात घेऊन मा.आयोगाने दले या िनदशा माणे यांची 
पडताळणी क न अंतीम अिभ ायाचा मसुदा िववरणप  नमुना-१ म ये मा.रा य िनवडणूक 
आयोगास सादर कर यात येणार आह.े                       
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