
પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

 
તાયીખ : 26-11-2022      વલાયે : 7.10 થી 7.20 
 
 ચ ૂૂંટણી ૂંચ દ્વાયા આગાભી શલધાનવબા ચ ૂૂંટણી સચુારુરૂે મજામ અને ભતદાતા 

ભાટે ભતદાન પ્રક્રિમા માદગાય ફની યશ ેતે ભાટે તભાભ તૈમાયીઓ કયાઈ યશી 
છે. 

 યાજ્મના શલધાનવબા ચ ૂૂંટણી ભાટે બાજ દ્વાયા આજે ઘણાત્ર જાશયે કયાળે. 
 યાજ્મભાૂં પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂૂંટણી ભાટેન પ્રચાય લેગલાન ફન્મ છે. બાજ 

કોંગે્રવ અને આભ આદભી ાટીના અગ્રણી નેતાઓ અને શલશલધ જજલ્રાઓભાૂં 
જાશયેવબા, યેરીઓ વૂંફધી યહ્યા છે. 

 વૂંગીત નાટક અકાદભી દ્વાયા ગજુયાતના ચાય કરાકાય વક્રશત 128 કરાકાયને 
વૂંગીત નાટક એલડડ જાશયે કયામા છે. 

 
 
 

ગજુયાતના મખુ્મ ચ ૂૂંટણી અશધકાયી ી. બાયતીએ કહ્ુૂં છે કે  બથૂ ઉય 
શોંચેરા ભતદાય ભાટે ભત આલાની પ્રક્રિમા એક સખુદ અને માદગાય અનબુલ 
ફની યશ ેતે ભાટે ચ ૂૂંટણી તૂંત્ર તનતડ ભશનેત કયી યહ્ુૂં છે.  

ગાૂંધીનગય ખાતે ત્રકાય વાથે લાત કયતાૂં તેભણે ઉભેયુું શત ુૂં કે 19 જજલ્રાની 
89 ફેઠક ઉય શરેા તફક્કાના ભતદાન ભાટેની તૈમાયી શનધાડક્રયત વભમત્રક પ્રભાણે 
ચારી યશી છે.  તેભણે ઉભેયુું શત ુૂં કે ભયફી ફેઠક ઉય 17 અને સયુતની લરિંફામત 
ફેઠક ઉય 44 ઉભેદલાય શલાથી એકથી લધ ુફેરેટ યશુનટ લયાળભાૂં રેલા ડળે 

મખુ્મ ચ ૂૂંટણી અશધકાયી ી. બાયતીએ લધભુાૂં જણાવ્ય ુ શત ુૂં કે આદળડ 
આચાયવૂંક્રશતા અભરી ફન્મા છી અત્માય સધુીભાૂં વયકાયી અને ખાનગી ઈભાયત 



યથી ત્રણ રાખથી લધ ુ રખાણ, જાશયેાત, સ્ટવડ, ફેનવડ લગેયે દૂય કયલાભાૂં 
આવ્મા છે.  તેભણે ઉભેયુું શત ુૂં કે  આચાયવૂંક્રશતાના અભરના બૂંગની કુર 2,423 
અયજીઓ ભી છે, જેભાૂંથી 2,389 ન શનકાર કયલાભાૂં આવ્મ છે. વભગ્ર યાજ્મભાૂંથી 
કુર 3,822 જનયર પક્રયમાદ ભી છે, તેભાૂંથી 3,600 અયજીઓન શનકાર કયામ છે. 
તેભણે લધભુાૂં જણાવ્ય ુશત ુૂં કે અત્માય સધુીભાૂં c-VIGIL ભફાઈર એપ્લરકેળન દ્વાયા કુર 
2,364 પક્રયમાદ ભી છે, તે ૈકી 2,347 પક્રયમાદન શનકાર કયલાભાૂં આવ્મ છે. 

તેભણે લધભુાૂં જણાવ્ય ુશત ુૂં કે, ચ ૂૂંટણી ખચડ ય દેખયેખ અને શનમૂંત્રણ યાખલા 
યાજ્મભાૂં શારભાૂં 710 ફ્રાઈંગ સ્કૉડ અને 1,058 સ્ટેટીક વલેરન્વ ટીભ કામડયત છે. 

અત્માય સધુીભાૂં 282 કયડ રૂશમાની યકડ, દારૂ ,  ડ્રગ્વ અને વન-ુચાૂંદી જલત 
કયલાભાૂં આવ્મા છે. જ્માયે  167   કયડની ક્રકિંભતની અન્મ ચીજલસ્તઓુ જલત 
કયલાભાૂં આલી શલાનુૂં તેભણે ઉભેયુું શત ુૂં . 
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યાજ્મની શલધાનવબા ચ ૂૂંટણી ભાટે બાજ દ્વાયા આજે ઘણાત્ર જાશયે કયાળે.  
બાજના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ જે.ી.નડ્ડા તથા અન્મ લક્રયષ્ટ્ઠ નેતાઓ ગાૂંધીનગય 

ખાતે ક્ષના ઘણાત્રનુૂં શલભચન કયળે.  
દયશભમાન શલધાનવબાની પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂૂંટણી પ્રચાયના આડે ભાત્ર ચાય 

ક્રદલવ ફાકી યહ્યા છે ત્માયે તભાભ યાજકીમ ક્ષ ભતદાયને યીઝલલા એડી ચટીનુૂં 
જય રગાલી યહ્યા છે.  

બાજના લક્રયષ્ટ્ઠ નેતા અને કેન્રીમ ગશૃભૂંત્રી અશભત ળાશ આજે બાલનગય, 
લડદયા અને અભદાલાદ જજલ્રાભાૂં ચાય સ્થએ જાશયેવબા કયળે.  

ઉત્તય પ્રદેળના મખુ્મભૂંત્રી મગી આક્રદત્મનાથ ગીય વભનાથ, બાલનગય અને 
અભયેરીભાૂં જાશયે વબાઓ વૂંફધળે. આ ઉયાૂંત કેન્રીમ ભૂંત્રીઓ સ્મશૃત ઇયાની, 
રુુત્તભ રૂારા, ધભેન્ર પ્રધાન વક્રશત બાજના ઘણા લક્રયષ્ટ્ઠ નેતાઓ ક્ષના 
ઉભેદલાયના વભથડનભાૂં ચ ૂૂંટણીવબા અને યડ ળ મજાળે.  



ફીજી તયપ કોંગે્રવ યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ ભલ્રીકારુ્ ડન ખડગે નભડદા અને સયુત 
જજલ્રાભાૂં જાશયેયવબા વૂંફધળે. ત આભ આદભી ાટીના યાષ્ટ્રીમ વૂંમજક અયશલિંદ 
કેજયીલાર બાલનગયભાૂં યડ ળ કયળે. 

ઉલ્રેખનીમ છે કે, અભદાલાદ જજલ્રા ફાદ સયૂત જજલ્રાભાૂં વોથી લધ ુ16 
શલધાનવબા ફેઠક છે. સયુત જજલ્ર છેલ્રા ત્રણ દળકથી બાજન ગઢ યહ્ય છે.  

અભાયા વૂંલાદદાતા જણાલે છે કે, સયુત ળશયેભાૂં 12 અને ગ્રામ્મભાૂં ચાય ફેઠક 
છે. બાજે 2017ની ચ ૂૂંટણીભાૂં ત્રણ ગ્રામ્મ તથા ળશયેની તભાભ 12 ફેઠક ય જીત 
ભેલી શતી. અત્માય સધુી અશીં બાજ અને કોંગે્રવ લચ્ચે શક્રયપાઈ શતી. યૂંત ુગત 
લે આભ આદભી ાટીએ સયુત મ્યશુનશવાર કોયેળનની ચ ૂૂંટણીભાૂં 120ભાૂંથી 27 
ફેઠક ય જીત ભેલતાૂં શલે સયુત જજલ્રાની ચ ૂૂંટણીભાૂં શત્રાૂંખીમાઓ જ ૂંગ મજાળે.  

બાજ સયુત જજલ્રાભાૂં તેનુૂં પ્રભતુ્લ જાલી યાખલા તભાભ પ્રમાવ કયી યશી છે. 
ફીજી તયપ કોંગે્રવ અને આભ આદભી ાટી ણ અશીં દફદફ જભાલલા પ્રમત્નળીર 
છે. 
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યાજ્મભાૂં પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂૂંટણી ભાટેન પ્રચાય લેગલાન ફન્મ છે. બાજ  
નેતા અને કેન્રના ગશૃ તથા વશકાય ભૂંત્રી અશભત ળાશ ેગઇકારે ાૂંચ સ્થે પ્રચાય 
વબા કયી શતી.   

 ખેડા ૂંથકના  આક્રડનાય ગાભે ગઇકારની શરેી વબા વૂંફધતા ગશૃ તથા 
વશકાય ભૂંત્રી અશભત ળાશ ેભતદાયને બાજ ઉભેદલાયને જીતાડલા અીર કયી શતી.   
બાજના ળાવનભાૂં કામદ અને વ્મલસ્થાનુૂં સ્તય ફશતેય ફન્યુૂં શલાનુૂં ણ તેભણે કહ્ુૂં 
શત ુૂં. ઝારદ, લાગયા ખાતે વબા આટીને શ્રી ળાશ ેયાજીા ખાતે યડ ળ મજીને 
રકનુૂં અલબલાદન ઝીરય ુશત ુૂં. ત્માયફાદ નાૂંદદ ખાતે જાશયેવબા વૂંફધી શતી. 

બાજ નેતા અને મખુ્મભૂંત્રી ભેુન્ર ટેર ગઇકારે વયઠભાૂં શલવાલદય શોંચ્મા 
શતા અને બાજ ઉભેદલાય શડદ યીફક્રડમા ભાટે પ્રચાય કમો શત. 

લડદયા ખાતે બાજના યાષ્ટ્રીમ પ્રલકતા ડક્ટય સધુાૂંશ ુ શત્રલેદીએ ત્રકાયને 
જણાવ્ય ુશત ુૂં કે આ ચ ૂૂંટણીભાૂં ભતદાનના રૂ્ના યેકડડ તટૂલાના નક્કી છે.  



બાજના સ્ટાય પ્રચાયક એલા કેન્દ્ન્રમ ભૂંત્રી સ્મશૃત ઈયાની લરવાડ જજલ્રાભાૂં, ત 
ધભેન્ર પ્રધાન સયુત જજલ્રાભાૂં ચ ૂૂંટણી પ્રચાય ભાટે પયી લળ્મા શતા, ત  કેન્દ્ન્રમ ભૂંત્રી 
યવતભ રૂારાએ લાૂંવદાભાૂં વબા કયી શતી. 

સશુ્રી સ્મશૃત ઇયાનીએ કોંગે્રવ ય આકયા પ્રશાય કમાડ શતા ત ડાૂંગ જજલ્રાના 
બાજના ઉભેદલાય ભાટે પ્રચાય કયી યશરેા શ્રી રૂારાએ આક્રદલાવીઓની પ્રાકૃશતક 
જીલનળૈરીની પ્રળૂંવા કયી અને ભટી વૂંખ્માભાૂં ભતદાન કયલા અનયુધ કમો શત. 
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ફીજી તયપ આભ  આદભી ાટીભાૂં ગજુયાતના પ્રબાયી યાઘલ ચઢ્ઢાએ યાજ્મ 
વયકાયના કભડચાયી ભાટે રૂ્ની ેન્ળન મજના રાગ ુકયલાન લામદ કમો.  

ત્રકાય વાથે લાત કયતાૂં તેભણે ૂંજાફ અને ક્રદલ્રીભાૂં રકસખુાકાયી ભાટે 
રેલામેરા ગરાૂંની ભાક્રશતી આી શતી. 

આભ આદભી ાટી તયપથી સયુતની કયૂંજ ફેઠકના ઉભેદલાય ભનજ 
વયક્રઠમાએ જણાવ્ય ુછે કે તેભન ક્ષ એક ભજબતૂ શલકલ્ તયીકે ભતદાયભાૂં સ્લીકૃશત 
ાભી યહ્ય શલાનુૂં એક ભજણીભાૂં ફશાય આવ્યુૂં છે.   

શ્રી વયક્રઠમાએ ઉભેયુું શત ુૂં કે આભ આદભી ાટીના યાષ્ટ્રીમ વૂંમજક અને 
ક્રદલ્રીના મખુ્મભૂંત્રી અયશલિંદ કેજયીલાર સયુતના ફધા ભતશલસ્તાયભાૂં ચ ૂૂંટણીપ્રચાયભાૂં 
જડાળે.  

ત કોંગે્રવ  આગેલાન અને યાજ્મવબા વાૂંવદ ળક્ક્તશવિંશ ગક્રશરે કશલડ કા 
દયમ્માન ગેયવ્મલસ્થા થઈ શલાન આકે્ષ બાજ વયકાય ઉય કમો છે.  

ત્રકાય વાથે લાત કયતાૂં તેભણે કહ્ુૂં શત ુૂં કે શલકાવ શલે બાજના  દાલાઓની 
ખયાઈ થલી જઈએ ત જ વાચી લાત ફશાય આલળે.  વયકાયી કભડચાયી ભાટે રૂ્ની 
ેન્ળન મજના રાગ ુકયલાનુૂં લચન ણ તેભણે કોંગે્રવ તયપથી રકને આલયુૂં શત ુૂં.    

કોંગે્રવના અન્મ ફે આગેલાન યઘ ુ ળભાડ અને યાજીલ શકુરાએ ણ ત્રકાય  
ક્રયદ મજી શતી અને ચ ૂૂંટણીભાૂં કોંગે્રવન શલજમ થલાની લાત કયી શતી. 

................. 
 



આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલ (પ્રભ) 
................. 

 
વૂંગીત નાટક અકાદભી દ્વાયા ગજુયાતના ચાય કરાકાય વક્રશત 128 કરાકાયને 

વૂંગીત નાટક એલડડ જાશયે કયામા છે.  
વૂંગીત નાટક અકાદભીએ લડ 2019, 2020 અને 2021 ભાટે યુસ્કાયની 

જાશયેાત કયી છે. વૂંગીત, નતૃ્મ, યૂંગભશૂભ, રક-કરા, કઠતૂી અને  પ્રદળડન કાભાૂંથી 
કુર 128 કરાકાયની વૂંદગી કયલાભાૂં આલી છે. અકાદભીની ભશાક્રયદ દ્વાયા દવ 
પ્રશતન્દ્ષ્ટ્ઠત કરાકાયને અકાદભીના શલળે પેર એલડડથી વન્ભાનીત કયામા છે. 

અકાદભી પેર યુસ્કાયભાૂં તામ્રત્ર અને અંગલસ્ત્રભ વાથે 3 રાખની યકડ યકભ 
આલાભાૂં આલે છે જ્માયે વૂંગીત નાટક અકાદભી અમતૃ યુસ્કાયભાૂં 1 રાખ રૂશમા 
અામ છે. 

ગજુયાતના દળડનાફેન ઝલેયી, ભૂંરુ્ફેન ભશતેા, ળૂંકયબાઈ ધયજીમા અને ભશળે 
ચૂંકરારની વૂંદગી થતા તેભને વન્ભાશનત કયાળે. 

................. 
 

ાટણભાૂં ક્રયજજમનર વામન્વ વેન્ટયભાૂં ડ્રન ટેકનરજી અને એડલાૂંન્વ 
ઈરેક્રશનક્વ શલળે એક લકડળ મજાઇ ગમ.  

વામન્વ વેન્ટયના પ્રજેક્ટ ડામયેક્ટય ડૉ.સશુભત ળાસ્ત્રીએ શલદ્યાથીઓ અને 
શળક્ષકને શલજ્ઞાન અને ટેકનરજીને રકશપ્રમ ફનાલલાભાૂં વામન્વ વેન્ટયની ભશૂભકા 
શલળે જાણકાયી આી શતી.  

આ ઉયાૂંત શલમ શનષ્ટ્ણાત ધ્લાયા ડ્રન ટેક્નરજી અને એડલાન્વ 
ઇરેક્રશનક્વના શલશલધ ાવાઓનુૂં શનદળડન કયલાભાૂં આવ્યુૂં શત ુૂં. ત્માયફાદ, શલદ્યાથીઓ 
અને શળક્ષકએ ક્રયજજમનર વામન્વ વેન્ટયની શલશલધ ગેરેયીઓની મરુાકાત કયી અને 
5-ડી શથમેટય તથા લચ્યુડઅર ક્રયમાલરટી જેલી અદ્યતન ટેકનરજી શનશાી શતી. 

................. 
 



શિભ યેરલે દ્વાયા મવુાપયની ભાૂંગ અને સશુલધાને ધ્માનભાૂં યાખીને 
અભદાલાદ-ઓખા વાલતાક્રશક સ્ેશળમર રેન આગાભી 28ભી જાન્યઆુયી , 2023 સધુી 
રૂંફાલલાન શનણડમ રેલાભાૂં આવ્મ છે.  

યાજકટ જજલ્રાના અભાયા પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે રેન નૂંફય 09435 અભદાલાદ-
ઓખા સ્ેશળમર અભદાલાદથી ત્રીજી ક્રડવેમ્ફય , 2022 થી 28 જાન્યઆુયી  2023 સધુી 
દય ળશનલાયે અભદાલાદથી યાતે્ર 11 લાગીને 25 શભશનટે ઉડળે જે ફીજા ક્રદલવે વલાયે 
આઠ લાગીને 25 શભશનટે ઓખા શોંચળે.  

તેલી જ યીતે રેન નૂંફય 09436 ઓખા-અભદાલાદ સ્ેશળમર ચથી ક્રડવેમ્ફય , 
2022 થી 29 જાન્યઆુયી, 2023 સધુી દય યશલલાયે ઓખાથી યાતે્ર 11 લાગીને 45 
શભશનટે ઉડળે જે ફીજા ક્રદલવે વલાયે આઠ લાગીને 45 શભશનટે અભદાલાદ શોંચળે.  

આ રેન ફૂંને ક્રદળાભાૂં ચાૂંદરક્રડમા , શલયભગાભ, સયેુન્રનગય, થાન, લાૂંકાનેય, 
યાજકટ, શાા, જાભનગય, ખૂંબાલમા અને દ્વાયકા સ્ટેળન ય ઉબી યશળેે. રેનભાૂં થડડ 
એવી, સ્રીય અને જનયર ક્રાવ કચ શળે. રેનનુૂં એડલાન્વ બકુ્રકિંગ આલતીકારથી 
PRS કાઉન્ટય અને IRCTC લેફવાઇટ ય ળરુ થળે 

................. 
 

નભડદાભાૂં જજલ્રાભાૂં ભતદાન જાગશૃત કામડિભના બાગરૂે દેડીમાાડા તાલકુાની 
વેંટ ઝેશલમવડ શાઈસ્કરૂ- શનલાલ્દા ખાતે ળાા ક્રયલાય દ્વાયા ભતદાન જાગશૃત અંગેની 
અનેકશલધ પ્રવશૃતઓનુૂં આમજન કયલાભાૂં આવ્યુૂં શત ુૂં.  

જે અંતગડત દયેક નાગક્રયકના એક ભતનુૂં શ ુભશત્લ યશલે ુછે તે અંગે જાણકાયી 
આલાના ઉભદા શતે ુવાથે યૂંગી સ્ધાડ , લચત્ર સ્ધાડ , વેલ્પી ઇન્ટ , નટા શલળે 
અવયકાયક ક્રપલ્ભ ફતાલીને તેના ઉય ભાગડદળડન આી જાણકાયી યુી ડાઇ શતી. 
આ ઉયાૂંત “ભાય ભત ભારુૂં  ગલડ ” ય વેલ્પી ઈન્ટ ઉબ કયી શળક્ષક અને 
શલદ્યાથીઓએ વેલ્પી ડાલી ભતદાય જાગશૃત અંગે વૂંદેળ પેરાલી રકને ભશત્તભ 
ભતદાન કયલા પ્રત્વાક્રશત કમાડ શતા. 

................. 
 



ક્રશભારમ અને જમ્મ ુકાશ્ભીયના કેટરાૂંક શલસ્તાયભાૂં  ક્રશભલાડના  કાયણે દેળના 
ઘણા બાગભાૂં ઠૂંડીભાૂં લધાય થમ છે.  દયશભમાન યાજ્મભાૂં ણ ઠૂંડીભાૂં વતત લધાય 
થઇ યહ્ય છે.  

યાજ્મભાૂં નલરમાભાૂં વોથી ઓછૂં 11 ક્રડગ્રી વેલ્વીમવ રઘતુભ તાભાન  નોંધાયુૂં 
શત ુૂં. જ્માયે ગાૂંધીનગય અને  ક્રડવાભાૂં 12 ક્રડગ્રી વેલ્વીમવ , અભયેરી, રૂ્નાગઢ અને 
અભદાલાદભાૂં 14, લડદયાભાૂં 15, બાલનગય, યફૂંદય અને યાજકટભાૂં 16 ક્રડગ્રી 
વેલ્વીમવ યહ્ુૂં શત ુૂં. શલાભાનની આગાશી અનવુાય આગાભી 3-4 ક્રદલવભાૂં ઠૂંડીભાૂં 
વાભાન્મ ઘટાડ જલા ભી ળકે છે. 

................. 


