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 वसई िवरार शहर महानगरपािलका व वसई तालुका कला डा िवकास मंडळ 
आयोिजत १० वी वसई िवरार महानगरपािलका मॅरेथॉन पधा व इतर शालेय पधाचे 
आयोजन रिववार दनांक ११ िडसबर, २०२२ रोजी होणार आह.े या पधम ये संपूण 
दशेभरातून पधक भाग घेत असतात. पूण मॅरेथॉन पधची सु वात नवीन िववा कॉलेज, िवरार 
पि म येथून, अध मॅरेथॉन पधची सु वात ि ह टर हाईटस िब डग, वसई पि म येथून तसेच 
११ क.मी. पूण मॅरेथॉन पधची सु वात नवीन िववा कॉलेज, िवरार पि म येथून होणार 
असून या ित ही मु य पधा व इतर पधाचा फिनश पॉ ट नवीन िववा कॉलेज, िवरार पि म 
हा असणार आह.े िह पधा रा ीय तरावरील असून मॅरेथॉन पध या वेळी सकाळी ५.०० ते 
दपुारी १.०० वाजेपयत शहरातील वाहनांमुळे वाहतूक क डी होऊन पधकांना अडथळा 
िनमाण होवू नये याक रता वरील पधा मागावर सव कार या वाहनांना ितबंध करणे बाबत 
पोलीस उप-आयु ालय, मु यालय, िमरा-भा दर, वसई िवरार पोलीस आयु ालय 
कायालयामाफत जा. ./पोउपआ-िमभाविव/मु या./वाहतूक अिधसूचना/७०७/२०२२, दनांक 
३०/११/२०२२ रोजी वाहतूक िनयं ण अिधसचूना िस  कर यात आली आह.े तसेच सदर 
अिधसूचना महानगरपािलके या www.vvcmc.in या अिधकृत सकेंत थळावर िस  
कर यात आली आह.े सदर अिधसूचनेनुसार मॅरेथॉन पध या सव मागावर द.११/१२/२०२२ 
रोजी सकाळी ५.०० वा. ते दपुारी १.०० वाजेपावेतो सव कार या वाहनांना वेश बंद 
कर यात येत आह.े तरी वाहनचालक आिण नाग रकांना आवाहन कर यात येत आह े क, यांनी 
बंद मागाचे नजीकचे पयायी मागाचा वापर क न सहकाय करावे. 
        सदरची वाहतूक िनयं ण अिधसूचनेतील ितबंध ह े फायरि गेड, णवािहका, इतर 
अ याव यक सेवेतील वाहने, महसूल िवभाग, पोलीस िवभाग, तालुका दडंािधकारी, वसई-
िवरार महानगरपािलकेची वाहने, मॅरेथॉन पधक रता परवानगी दललेी वाहने यांना वगळून 
इतर सव वाहनांना लागू राहतील.    
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