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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 27-11-2022 Morning : 7.10 to 7.20 

Day: Sunday Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા પ્રાદેવળક વભાચાય વનકીતા ળાશ લાાંચે છે. 
 

 યાજમભાાં વલધાનવબા ચ  ાંટણીના પ્રથભ તફક્કા ભાટેનો  પ્રચાય   યજોળભાાં 
ચારી યહ્યો છે.   

 બાજના લરયષ્ઠ નેતા અને પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે નેત્રાંગ અને ખેડા 
ખાતે કોંગે્રવ યાષ્રીમ અધ્મક્ષ ભલ્લરકાર્જનુ ખડગે ડેરડમાાડા અને 
ફાજનગયભાાં તો આભ આદભી ાટીના યાષ્રીમ વાંમોજક  અયવલિંદ કેજયીલાર 
સજયત ખાતે જાશયેવબા અને યોડ ળો કયળે.  

 ચ  ાંટણીાંચ દ્વાયા વલધાનવબા ચ  ાંટણીની તૈમાયીઓને આખયી ઓ અાઇ યહ્યો 
છે - ભતદાન જાગવૃિ ભાટે વલળે કામુક્રભો શાથ ધયાઇ યહ્યા છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે વલાયે 11 લાગ્મે આકાળલાણી યથી પ્રવાયીત 
થનાય ભન કી ફાત કામુક્રભભાાં વલવલધ વલમો ય તેભના વલચાયો યર્જ કયળે. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છ) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ-લડદયા કેન્ર યથી વભાચાય યૂા થમા )  
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ELECTION 

યાજમભાાં વલધાનવબા ચ  ાંટણીના પ્રથભ તફક્કા ભાટેનો  પ્રચાય   યજોળભાાં ચારી 
યહ્યો છે.  યાજકીમ ક્ષો ભતદાયોને યીઝલલા તભાભ પ્રમાવો કયી યહ્યા છે. 

બાજના લરયષ્ઠ નેતા અને પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે નેત્રાંગ અને ખેડા ખાતે 
યેરીઓને વાંફોધળે. સજયત ખાતે યોડ ળો કમાુ ફાદ તેઓ જાશયે વબાને વાંફોધળે. કેન્દ્ન્દ્રમ 
ગશૃભાંત્રી અવભત ળાશ વલવલધ સ્થોએ બાજના ઉભેદલાયોની તયપેણભાાં ચ  ાંટણી 
વબાઓ કયળે. કેન્દ્રીમ ભાંત્રી અનજયાગ ઠાકજય અભદાલાદભાાં ત્રકાય રયદને વાંફોધળે. 
આ ઉયાાંત ાટીના લરયષ્ઠ નેતાઓ અને કેન્દ્રીમ ભાંત્રીઓ સ્મવૃત ઈયાની અને 
યોિભ રૂારા વલવલધ સ્થોએ જાશયે વબાઓ અને યોડ ળો કયળે.  

ફીજી તયપ કોંગે્રવ યાષ્રીમ અધ્મક્ષ ભલ્લરકાર્જનુ ખડગે આજે ડેરડમાાડા અને 
ફાજનગયભાાં વબા વાંફોધળે. કોંગે્રવ ના લરયષ્ઠ નેતા અને યાજસ્થાનના મજખ્મભાંત્રી 
અળોક ગેશરોત ણ યાજ્મભાાં પ્રચાય કયળે. 

આભ આદભી ાટીના યાષ્રીમ વાંમોજક  અયવલિંદ કેજયીલાર સજયતભાાં ત્રકાય 
રયદને વાંફોધળે અને યોડ ળો કયળે. 

ઉલરેખનીમ છે કે યાજ્મભાાં વલધાનવબા ચ  ાંટણીના પ્રથભ તફક્કા ભાટે વૌયાષ્ર 
કચ્છ અને દક્ષક્ષણ ગજજયાત ની 89 ફેઠકો ભાટે 1 રડવેમ્ફયે ભતદાન મોજાળે.જ્માયે ફીજા 
તફક્કાનજાં ભતદાન 5ભીએ થળે. 8ભી રડવેમ્ફયે ભતગણતયી શાથ ધયાળ ે

 

------------------------------------------------------------------------ 
GNR, -નનકીતા-(નલીન) 
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CAMPAIGN-1 

દયમ્માન વલધાનવબાની ચ  ાંટણીના પ્રથભ તફક્કાના પ્રચાય આડે ભાત્ર ત્રણ 
રદલવ ફાકી શોલાથી તભાભ યાજકીમ ક્ષો ભતદાયોને યીઝલલા ભાટે એડી ચોટીનજાં જોય 
રગાલી યહ્યા છે  

 તભાભ યાજકીમ ક્ષોના લરયષ્ઠ નેતાઓ ક્ષના તયપેણ ભાાં ભત ભાાંગલા 
યાજ્મબયભાાં વબા કયી  યહ્યા છે. બાજના નેતા અને કેન્દ્રીમ ગશૃ ભાંત્રી અવભત ળાશ ે
ગઇકારે જાપયાફાદ તાજા અને ભહજલા ખાતે યેરીઓને વાંફોધી શતી , જનવબાભાાં શ્રી 
ળાશ ેકહ્જાં કે, બાજે ગજજયાતભાાં ળાાંવત અને વરાભતી સજવનવિત કયી છે અને ગજજયાતનાાં 
વલકાવ ને નલી ઊચાઈઓ આી છે  

ાટીના યાષ્રીમ અધ્મક્ષ જેી નડ્ડા અને ીય   ગોમર , ધભેન્દ્ર પ્રધાન વરશત 
કેન્દ્રીમ ભાંત્રીઓ ણ વલવલધ સ્થોએ પ્રચાય કમો શતો. 

બાજના સ્ટાય પ્રચાયક અને ઉિયપ્રદેળના મજખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથ પ્રબાવ 
ાટણ શોંચ્મા શતા અને વોભનાથ ભાંરદયભાાં   જા દળુન ફાદ લેયાલ ખાતે જાશયે 
વબાને વાંફોધી શતી, તો વાલયકજાંડરાભાાં ણ તેભની વબા મોજાઈ શતી. કોડીનાય ખાતે 
કેન્દ્ન્દ્રમ ભાંત્રી સ્મવૃત ઈયાનીની વબા મોજાઈ શતી.   

કોંગે્રવના અગ્રણી નેતા   અને યાજસ્થાનના મજખ્મભાંત્રી અળોક ગેશરોતે   ગાાંધીધાભ 
અને યાય ખાતે ચ  ાંટણી પ્રચાય વબાઓને વાંફોધી શતી. ગેશરોતે કેન્દ્ર વયકાયની 
નીવતઓ ય વનળાન વાધીને ભ  તકાભાાં કોંગે્રવની કેન્દ્ર વયકાયોએ અભરી ફનાલેરી 
જનકલમાણની મોજનાઓનો ઉલરેખ કમો શતો.   શ્રી ગશરોતે બાજ ય પ્રશાય કયતા 
કહ્જાં કે ાટી ભોંઘલાયી વરશતના અનેક મજદ્દાઓ ય ભૌન છે 

ફોટાદ કોંગે્રવના ઉભેદલાય ભનશય ટેરે ળશયેના જ્મોવતગ્રાભ વકુરે ઉબા યશી 
ભતદાયોને ગજરાફનજાં ફુર આી કોંગે્રવ ક્ષ ભાટે ભતની અીર કયી શતી. 
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CAMPAIGN-2 

આભ આદભી ાટીના યાષ્રીમ વાંમોજક અને રદલરીના મજખ્મભાંત્રી અયવલિંદ 
કેજયીલારે ગઇકારે બાલનગયભાાં ચ  ાંટણી પ્રચાય ભાટે યોડ ળો મોજીને વડકને ફાંને 
રકનાયે ઉબેરા રોકોનજાં અક્ષબલાદન ઝીલયજાં શત જાં.   ભતદાય વાંકુ દયમ્માન તેભણે જણાવ્યજ 
શત જાં કે વયકાયી કભુચાયી ભાટે ર્ ની ેન્દ્ળન મોજના અભે રાગજ કયીશજાં તથા દયેક 
ભરશરાને દય ભરશને એક શજાય રૂવમા વન્દ્ભાન યાવળ તયીકે ફેન્દ્કભાાં જભા આીશજાં. 
લીજી અને વળક્ષણને રગતા લામદા ણ તેભણે કમાુ શતા.   

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-અભયેરી, કચ્છ નિભ, યીીટ, નનકીતા-(નલીન) 
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Election Commission 

ચ  ાંટણીચ દ્વાયા વલધાનવબાની આગાભી ચ  ાંટણીની  તૈમાયીઓને આખયી ઓ 
આલાભાાં આલી યહ્યો છે.  

ચ  ાંટણી ાંચે વલવલધ લગોના ભતદાયોને પે્રરયત કયલા તેભજ સજવલધા આલા ભાટે 
અરગ-અરગ પ્રકાયના વલવળષ્ટ ભતદાન ભથકો તૈમાય કમાુ છે.  

અભાયા વાંલાદદાતા જણાલે છે વલધાનવબા ચ  ાંટણી દયવભમાન ચ  ાંટણી ાંચ દ્વાયા 
માુલયણના વાંયક્ષણ વલળે વાંદેળ આલા યાજ્મભાાં ઇકો-ફે્રન્દ્ડરી ભતદાન ભથકો સ્થાવત 
કયલાભાાં આલળે. 

ચ  ાંટણીાંચે 33 જજલરાભાાં 180 ઈકો-ફે્રન્દ્ડરી ભતદાન ભથકો સ્થાપ્મા છે. આ ભતદાન 
ભથકોભાાં લયાતી વાભગ્રીભાાં પ્રવતફાંવધત પ્રાન્દ્સ્ટક વાભગ્રી ન શોમ તેની ખાતયી કયલાભાાં 
આલી છે. ાંચે તભાભ યાજકીમ ક્ષોને ચ  ાંટણી પ્રચાય દયવભમાન વવિંગર યજઝ પ્રાન્દ્સ્ટક 
અને માુલયણને પ્રવતક  અવય કયતી વાભગ્રીનો ઉમોગ ન કયલાની સ  ચના આી છે. 
આ આદેળને કાયણે યાજકીમ ક્ષો પ્રાન્દ્સ્ટકની જગ્માએ કાડ અને કાગથી ફનેરી 
પ્રચાય વાભગ્રીનો લધજ ઉમોગ કયી યહ્યા છે.  

યાજ્મભાાં તભાભ ભતદાન ભથકો ગ્રાઉન્દ્ડ ફ્રોય ય છે. તેભજ 1,833 ોરીંગ સ્ટેળનો 
વલળેરૂે તૈમાય કયામા છે. ફીજી તયપ ચ  ાંટણી ખચુ ય દેખયેખ તેભજ વનમાંત્રણ યાખલા 
યાજમભાાંથી વલવલધ એજન્દ્વીઓ દ્વાયા 23 રદલવભાાં 13.26 કયોડથી લધજના નળીરા દાથો 
તેભજ રૂ. 61.92 કયોડથી લધજનો ડ્રગ્વનો જથ્થો કડલાભાાં આવ્મો છે. આ ઉયાાંત રૂ. 4.50 

કયોડથી લધજની યોકડ યકભ ઝડી રેલાભાાં આલી છે. આ ઉયાાંત યાજ્મભાાં પ્રથભ 
તફક્કાની ચ  ાંટણી ભાટે લોટય ઈન્દ્પોભેળન સ્રીનજાં વલતયણ   ણુ કયાયજાં છે જ્માયે ફીજા 
તફક્કાના ભતદાન ભાટેની સ્રીનજાં વલતયણનો ગઈકારથી પ્રાયાંબ થમો  છે, જે 25 

નલેમ્ફય સજધી ચારળે.  
------------------------------------------------------------------------ 

DD, GNR, નનકીતા-(નલીન)  
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SURAT - MATDAR JAGRUTI ABHIYAN 

લીય નભુદ યજવનલવવિટીના ગ્રાંથારમ ખાતે વાંગીતના સજયો વાથે ભતદાય જાગવૃત 
અક્ષબમાનનો કામુક્રભ મોજામો શતો. 

આગાભી ચ  ાંટણીભાાં ભોટી વાંખ્માભાાં રોકો ઉત્વાશબેય ભતદાન કયે એ ભાટે લીય 
નભુદ યજવનલવવિટીભાાં આમોજજત વત્રરદલવીમ ભલટીભીરડમા ભતદાન જાગવૃત અક્ષબમાનનજાં 
વભાન થયજાં શત જાં. જેભાાં સ જયતના રકળનબાઈના ‘ભનલાંતય’ મ્યજક્ષઝકર ફેન્દ્ડ દ્વાયા દેળ 
બક્તતગીતોની સ  યાલક્ષર વાથે નલયજલાનોને જાગવૃત વાંદેળ આલાભાાં આવ્મો શતો. 
યજલાનોએ જલાફદાય નાગરયક તયીકે આ ચજાંટણીભાાં વામ  રશક ભતદાન કયલાના ળથ 
ણ રીધા શતા. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-સયૂત, સકેુળ-(નલીન) 
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Maan ki Baat 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે વલાયે 11 લાગ્મે આકાળલાણી યથી પ્રવાયીત 

થનાય ભન કી ફાત કામુક્રભભાાં વલવલધ વલમો ય તેભના વલચાયો યર્જ કયળે. ભન કી 

ફાતની આ  95ભી કડી શળે. 

રશન્દ્દીભાાં ભન કી ફાત પ્રવારયત થમા ફાદ પ્રાદેવળક બાાઓભાાં તેના 

બાલાનજલાદનજાં પ્રવાયણ કયાળે. ભન કી ફાતના પ્રાદેવળક બાાઓભાાં બાલાનજલાદનજાં જનઃ 

પ્રવાયણ આજે યાતે્ર આઠ લાગે જે તે બાાના આકાળલાણીના કેન્દ્રો યથી કયાળે. 

આ કામુક્રભ આકાળલાણી અને દ યદળુનના તભાભ નેટલકુ યથી પ્રવારયત કયાળે 

તથા આકાળલાણી વભાચાયની લેફવાઈટ WWW ડોટ ન્દ્યજઝ ઓન એય ડોટ કોભ તથા 

ન્દ્ય  ઝ ઓન એય ભોફાઇર એ ઉય ણ પ્રવારયત થળે.  

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

યીીટ 
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ELECTION ALL PARTIES 

ગજુયાતને એક ટ્રિલરમન ડરયનુાં અથથતાંત્ર ફનલલાન નનધાથય અગે્રવય યાખેલુાં   વાંકલ્ 
ત્ર - 2022 બાયતીમ જનતા ક્ષ દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આવયુાં છે. નલધાનવબા ચ ૂાંટણી 
જીતીને બાજ ગજુયાત ભાટે શુાં શુાં કયલા ભાાંગે છે તેન ુાં વનલસ્તય ફમાન આ વાંકલ્ ત્રભાાં 
વાભેર છે. 

ગાાંધીનગયભાાં પ્રદેળ કામાથરમ ખાતે યાષ્ટ્િીમ પ્રમખુ જે.ી. નડ્ડાએ ભતદાય ભાટે  વાંકલ્ 
ત્ર યજૂ કયુું ત્માયે મખુ્મભાંત્રી ભુેન્ર ટેર અને પ્રદેળ પ્રમખુ વી.આય . ાટ્રટર  શાજય શતા. 
ાાંચ રાખ કયડનુાં નલદેળી  મડૂીયકાણ આકીને  ગજુયાતભાાં ટ્રડપેન્વ અને એનલએળન વ 
ઉદ્યગની નલયાટ ખીરલણી કયલાની નોંધાત્ર ઘણા વાંકલ્ત્રભાાં વાભેર છે.  

આ પ્રવાંગે શ્રી નડ્ડાએ જણાવય ુશત ુાં કે   દીકયીઓ ભાટે પ્રાથનભકથી ભાાંડી અનસુ્નાતક 
કક્ષા સધુીનુાં નળક્ષણ નલનામલુ્મે ઉરબ્ધ કયલલા ઉયાાંત ભટ્રશરાઓ ભાટે એક રાખ વયકાયી 
નકયીનુાં વર્જન આગાભી ાાંચ લથભાાં કયલાભાાં આલળે.  

કોંગે્રવના યાષ્ટ્િીમ પ્રલક્તા યઘ ુળભાથએ બાજના વાંકલ્ ત્રની ટીકા કયી છે. અને 
જણાવયુાં છે કે લતથભાન મજનાઓને લચન રૂે તેભાાં ઉભેયી ભતદાય વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં 
આલી છે.   

                           ----------------- 

-યીીટ 
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BHACHAU - BALKO 

ગઇકારે વાાંજે બચાઉના રોધેશ્વય નજીક નભુદાની મજખ્મ કેનારભાાં નશાલા ડેરાાં 
ત્રણ ફાકો ડ ફી ગમાાં છે. બચાઉની એક જ ળાાભાાં ધોયણ ૮ભાાં અભ્માવ કયતાાં ચાય 
વભત્રો વાાંજે રોધેશ્વય ાવે પયલા આવ્માાં શતા. પયતાાં પયતાાં ચાયેમ કેનારભાાં નશાલા 
ડ્ાાં શતા. ાણીનો પ્રલાશ ચાલજાં શોઈ ચાયેમ ડ ફલા ભાાંડ્ા શતા. એક ફાકનો 
ફચાલ થમો શતો યાંત જ ફાકીના ત્રણેમ તણાઈ ગમાાં શતાાં. 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-કચ્છ નિભ, સકેુળ-(નલીન) 
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Postal Ballot Voting 
યાજ્મ નલધાનવબાની શરેા તફક્કાભાાં મજાનાય ચ ૂાંટણી  પયજભાાં યકામેરા વયકાયી 

કભથચાયીઓ તેભજ રીવ જલાન  સ્ટર ફેરેટ ભતદાન થકી ખફૂ ઉત્વાશથી તાના 
ભતાનધકાયન ઉમગ કયી યહ્યા છે.  

ગાાંધીનગય એવ.ી. કચેયી ખાતે ગઇકારે એવઆયીના જલાન તેભજ રીવ કભીઓએ 
ફેરેટ ેયથી ભતદાન કયુું શત ુાં. 

છટા ઉદેયુ જીલ્રાના ફડરેી ખાતે ખત્રી નલદ્યારમભાાં સ્ટર ફેરેટ દ્વાયા ચ ૂાંટણીભાાં પયજ 
ફજાલનાય કભથચાયીઓ દ્વાયા ભતદાન કયાયુાં શત ુાં.  

 અયલલ્રી જજલ્રાભાાં સયુક્ષા વમલસ્થાભાાં પયજ નનબાલનાય  ૉલરવના જલાનએ વયકાયી 
ઇજનેય કૉરેજ ખાતે સ્ટર ફેરેટથી ભતદાન કયુું શત ુાં..   

ભશીવાગય જજલ્રાભાાં ૮૦ લથથી લધ ુલમના ૧૬૩ ભતદાય અને ૪૩ ટ્રદવમાાંગ ભતદાયના 
નનલાવ સ્થાને જઈ જજલ્રા ચ ૂાંટણીતાંત્ર દ્વાયા સ્ટર ફેરેટથી ભતદાન કયાવયુાં. 

ાંચભશાર જજલ્રાભાાં ાાંચ ફેઠકભાાં 237 ભતદાય  જે 100 લથથી લધ ુઉંભયના છે , 
જેઓના ઘયેથી ભત રેલાની  વમલસ્થા જજલ્રાચ ૂાંટણી દ્વાયા શાથ ધયાઇ છે.  ગઇકારે જજલ્રાના 
873 રીવ કભીઓ ફેરેટ ેયથી ભતદાન કયુું. 

ાટણભાાં કે.ડી.રીટેકનીક કરેજ ખાતે   રીવ જલાન અને શભગાડથ જલાન ભાટે 
સ્ટર ફેરેટ ેયથી ભતદાન કયલાની વમલસ્થા કયાઈ શતી. જેભાાં ભટી વાંખ્માભાાં રીવ 
જલાન અને શભગાડથ જલાનએ જડાઈને ભતદાન કયુું શત ુાં.                     

ગીયવભનાથ જજલ્રાની ચાય નલધાનવબાના ચ ૂાંટણી પયજભાાં યકામેરા રીવ  અનધકાયી, 
કભથચાયીઓએ લેયાલ ખાતેની ભલણફેન કટક ળાાભાાં ફેરેટ ેયથી ભતદાન કયુું શત ુાં.  

યાજકટભાાં ચ ૂાંટણી પયજ ભાટે યકામેરા વયકાયી કભથચાયીઓએ ગોંડરના ટાઉન શર  
ખાતે અને રીવ જલાનએ વાંગ્રાભનવિંશ શાઇસ્કુર ખાતે  ફેરેટ ેયથી તાના ભતાનધકાયન 
ઉમગ કમો શત.  

-યીીટી ીટીવી છોટા ઉદેજય, સજકેળ, નલીન 
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ભતદાન જાગવૃત 

ચ ૂાંટણી ાંચ દ્વાયા નલધાનવબા ચ ૂાંટણીભાાં ભશત્તભ ભતદાન થામ તે ભાટે નલનલધ જાગનૃત 
કામથક્રભ મજાઇ યહ્યા છે. 

યાજકટ જીલ્રાભાાં યલુાેઢી અગે્રવય યશી ભતદાન કયે તે ભાટે કપી લીથ કરેકટય અને 
ટ્રક્રકેટય કામથક્રભનુાં આમજન કયાયુાં શત ુાં. આ કામથક્રભભાાં જજલ્રા ચ ૂાંટણી અનધકાયી અરૂણ ભશળે 
ફાબ ુઅને ટ્રક્રકેટય ચેતેશ્વય જૂાયા એ ઉસ્સ્થત યશી યલુાઓવાથે વીધ વાંલાદ કમો શત. 

ફાંને ભશાનબુાલએ યલુાનને ભતદાનનુાં ભશત્લ વભજાલતા ભતદાનની નૈનતક પયજ 
ફજાલલા પ્રત્વાટ્રશત કમાથ શતા. 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-નનકીતા-(નલીન) 

 
 


