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 मा.भारत िनवडणूक आयोगाने यांचे कडील द.०४/०७/२०२२ रोजी या प ा वये 
मतदार यादीतील तपशीलाशी जोडणेक रता आिण माणीकरणासाठी मतदारांकडून आधारची 
मािहती सं िहत करणे बाबत िनदश दलेले आहते. याअनुषंगाने द. १८ ऑ टोबर, २०२२ 
रोजी बोईसर-१३१, नालासोपारा-१३२, वसई िवधानसभा- १३३ मतदारसंघात कायरत 
मतदान क तरीय अिधकारी (BLO) यां या िनवडणूक िवषयक कामकाजाचा आढावा बैठक 
आयोिजत कर यात आली होती. वसई िवरार शहर महानगरपािलकेतील ब तांश कमचारी ह े
मतदान क तरीय अिधकारी हणून या तीनही िवधानसभा मतदार सघंात काम करतात. 
महानगरपािलका आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार, तसेच मतदार न दणी 
अिधकारी,१३२ नालासोपारा िवधानसभा मतदार संघ तथा उपिवभागीय अिधकारी वाडा 
डॉ.भवानजी आगे पाटील यां या मागदशनाखाली सदरची आढावा बैठक पार पडली. सदर 
बैठक त मतदार या ातील तपिशलाशी जोडणेक रता आिण माणीकरणासाठी मतदारांकडून 
आधारची मािहती सं िहत करणे बाबत आढावा घेणेत आला. 
 ी.चं कांत शेळके, तहसीलदार (िबनशेती) वसई, तसेच ी.दीपक कुरळेकर, उप-
आयु , वसई िवरार शहर महानगरपािलका यांनी सदर बैठक त मागदशन केल.े 
 बैठक त मु यत: मतदार यादीशी आधार मांक सलं  कर याबाबत कामाचा आढावा 
घे यात आला. नालासोपारा मतदार संघाअंतगत आधार काड मतदान मांकाशी संल  
कर याचे माण असमाधानकारक अस यामुळे सदरचे काम वाढिव यासाठी िविवध सूचना 
कर यात आ या. सदर बैठक त सहा.मतदार न दणी अिधकारी यांनी आयोगाने िवकिसत 
केले या पोटल/अॅप या मा यमातून BLO यांनी GARUDA तसेच VOTER HELP LINE 
व माणीकरणा ारे मतदारांचा आधार मांक गोळा क न मतदार यादीम ये सं िहत करणे 

संदभात मह वा या सूचना द या. तसेच BLO यां या सदर काम करताना येणा या अडचणी 
समजून घे यात येऊन यां या शंकेचे िनरसन करणेत आले. मतदारांना सदर मोहीम 
राबिवताना काहीही अडचण आ यास संबंिधतांनी म यवत  िनवडणूक कायालय, १३२ 
नालासोपारा िवधानसभा मतदार सघं, भाग सिमती ‘ए’, बोळ ज, िवरार(प.) या 
कायालयाशी अथवा संबंिधत भाग सिमतीचे सहा.आयु  यांचेशी संपक साधावा. तसेच सदर 
रा ीय कामासाठी संपूण मतदारसंघातील िविवध राजक य प ाचे पदािधकारी यांनी सु ा 
मतदारांना आवाहन करावे, अशी अपे ा ी. शेळके यांनी  केली. 
 ी.कुरळेकर यांनी BLO िनहाय कामकाजाचा आढावा घेतला. मतदार VOTER HELP 

LINE डाऊनलोड क न वत: घर याघरी आप या मतदार मांकाशी आधार मांक सलं  
क  शकतात तसेच या BLO चे काम असमाधानकारक आह ेअशांना िवशेष सूचना दऊेन ३१ 
ऑ टोबर २०२२ पूव  जा तीत जा त काम पूण कर याबाबत सूिचत केले. 
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