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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

Date : 25-11-2022                              Evening : 7.10 to 7.20 PM 

Day:- Friday                                         Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડદયા પ્રાદેશળક વભાચાય સકેુશ  ગપુ્તા લાાંચે છે. 
 

  રક ભાટે  ભતદાન એક  સખુદ અને માદગાય અનબુલ ફની યશ ે
તેલી વ્મલસ્થા  ચ ૂાંટણી તાંત્ર ગઠલળે   

  ભયફી ફેઠક ઉય 17 અને લરિંફામત ફેઠક ઉય 44 ઉભેદલાય 
શલાથી એક થી લધ ુફેરેટ યશુનટ લયાળભાાં રેલાળે  

 ચ ૂાંટણી ભાટે   પયજ ઉય મકુામેરા કભમચાયીઓએ   સ્ટર ફેરેટ 
લડે ભતદાન કયલાભાાં ઉત્વાશ ફતાવ્મ   

 બાજના સ્ટાય પ્રચાયક એક દદલવભાાં અનેક સ્થે વાથે વબા 
કયી પ્રચાયભાાં ભેદાન ભાયી યહ્યા છે, ત   

  કોંગ્રેવ અને આભઆદભી ાટીન ચ ૂાંટણી પ્રચાય યડ ળ અને 
ત્રકાય દયદ સધુી  વીશભત યહ્ય છે  

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

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

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડદયા કેન્ર યથી પ્રાદેશળક વભાચાય યૂા થમા ) 
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Election Commission - P. Bharti 

 ગજુયાતના મખુ્મ ચ ૂાંટણી અશધકાયી ી. બાયતીએ કહ્ુાં છે કે   બથૂ ઉય 
શોંચેરા ભતદાય ભાટે ભત આલાની પ્રદિમા એક સખુદ અને માદગાય અનબુલ 
ફની યશ ેતે ભાટે ચ ૂાંટણી તાંત્ર તનતડ ભશનેત કયી યહ્ુાં છે. ગાાંધીનગય ખાતે 
ત્રકાય વાથે લાત કયતાાં તેભણે ઉભેય ુું શત ુાં કે 19 જજલ્રાની 89 ફેઠક ઉય 
શરેા તફક્કાના ભતદાન ભાટેની તૈમાયી શનધામદયત વભમત્રક પ્રભાણે ચારી 
યશી છે.  તેભણે ઉભેય ુું શત ુાં કે ભયફી ફેઠક ઉય 17 અને સયુતની લરિંફામત ફેઠક 
ઉય 44 ઉભેદલાય શલાથી એકથી લધ ુફેરેટ યશુનટ લયાળભાાં રેલા ડળે 

મખુ્મ ચ ૂાંટણી અશધકાયી ી. બાયતીએ લધભુાાં જણાવ્ય ુશત ુાં કે  આદળમ 
આચાયવાંદશતા અભરી ફન્મા છી અત્માય સધુીભાાં વયકાયી અને ખાનગી 
ઈભાયત યથી ત્રણ રાખથી લધુ   રખાણ, જાશયેાત, સ્ટવમ, ફેનવમ લગેયે દૂય 
કયલાભાાં આવ્મા છે.  તેભણે ઉભેય ુું શત ુાં કે  આચાયવાંદશતાના અભરના બાંગની કુર 
2,423 અયજીઓ ભી છે , જેભાાંથી 2,389 ન શનકાર કયલાભાાં આવ્મ છે. વભગ્ર 
યાજ્મભાાંથી કુર 3,822 જનયર પદયમાદ ભી છે , તેભાાંથી 3,600 અયજીઓન 
શનકાર કયામ છે.  તેભણે લધભુાાં જણાવ્ય ુશત ુાં કે અત્માય સધુીભાાં c-VIGIL 
ભફાઈર એપ્લરકેળન દ્વાયા કુર 2,364 પદયમાદ ભી છે , તે ૈકી 2,347 
પદયમાદન શનકાર કયલાભાાં આવ્મ છે. 

તેભણે લધ ુભાાં જણાવ્ય ુશત ુાં કે   શરેા તફક્કાની 89 ફેઠક ઉય ચ ૂાંટણી 
રડી યશરેા 788 ઉભેદલાયનુાં યાજકીમ બશલષ્મ નક્કી કયલાનુાં ફે કયડ 39 
રાખથી લધ ુભતદાય શસ્તક છે , જે ૈકી ભદશરા ભતદાયની વાંખ્મા એક કયડ 15 
રાખથી લધ ુછે.                                                        ...2.. 
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...2... 
 

(બાઇટ- પી. ભારતી) 
તેભણે લધભુાાં જણાવ્ય ુશત ુાં કે , ચ ૂાંટણી ખચમ ય દેખયેખ અને શનમાંત્રણ 

યાખલા યાજ્મભાાં શારભાાં 710 ફ્રાઈંગ સ્કૉડ અને 1,058 સ્ટેટીક વલેરન્વ ટીભ 
કામમયત છે. 

(બાઇટ- પી. ભારતી) 
 અત્માય સધુીભાાં 282 કયડ રૂશમાની યકડ , દારૂ ,  ડ્રગ્વ અને વન-ુચાાંદી 

જલત કયલાભાાં આવ્મા છે. જ્માયે   167   કયડની દકિંભતની અન્મ ચીજલસ્તઓુ 
જલત કયલાભાાં આલી શલાનુાં તેભણે ઉભેય ુું શત ુાં .   

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

 

ELECTION PROCESS – DISTRICT WISE  

ચ ૂાંટણી પ્રદિમા દયશભમાન પયજ ફજાલનાય રીવ અશધકાયીઓ , કભમચાયીઓ, શભગાડમ, 
ગ્રાભ યક્ષક દ અને વાગય યક્ષક દના જલાન ભાટે સ્ટર ફેરેટ ભતદાન  ભાટે ઉત્વાશ 
ફતાવ્મ.... શલશલધ જજલ્રા પ્રશતશનશધઓએ આેરા અશલેાર મજુફ....  

લરવાડ જજલ્રાભાાં આજે લરવાડ અને કયાડા ભત શલસ્તાયભાાં ભતદાન થય ુજ્માયે 
આલતીકારે ધયભયુ, ાયડી અને ઉભયગાભ ભત શલસ્તાયભાાં ભતદાન થળે. 

છટાઉદેયુ જજલ્રાભાાં ણ ખટારીમા સ્સ્થત રીવ યેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્ટર ફેરેટ 
થકી જલાનએ તાના ભતાશધકાયન ઉમગ કમો શત. 
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ાટણ જજલ્રાભાાં કે.ડી.લરટેકનીકર કરેજ ખાતે ફેરેટ ેયથી ભતદાન વાંન્ન થયુાં. 

અભયેરીભાાં રાઠી ફાફયા વીટ ય ઇક ફે્રન્ડરી બથુ ય આજે લનસ્શતના કુાંડા શલગેયેની 
કરાત્ભક ગઠલણ કયલાભા આલી શતી.  દયમ્માન, યાજ્મભાાં ઘણા સ્થએ ભતદાન જાગશૃત 
અંગેના કામમિભ મજામા છે. 

જાભનગયભાાં યટયી ક્રફ ઓપ જાભનગય દ્વાયા ળશયેીજનભાાં ભતદાન જાગશૃત ભાટે વશી 
ઝાંફેળનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

વાફયકાાંઠા જજલ્રાના દશિંભતનગય ખાતે   યશતેા ૬૨ લશિમ ઠાકય કાળુશવિંશ કેવયશવિંશ 
દદવ્માાંગ શલા છતાાં દયેક ચ ૂાંટણીભાાં પયજીમાત ભતદાન કયે છે. તેઓ છેલ્રા ૪૪ લમથી એક 
ણ ચ ૂાંટણીભાાં ભતદાન ચકૂ્યા નથી.   કાળુશવિંશ જણાલે છે કે , ભતદાનના અશધકાય દ્વાયા આણે 
એક સ્લસ્થ અને સુાંદય વભાજનુાં શનભામણ કયી ળકીએ છીએ. 

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

Election campaign of BJP  

 બાજ નેતા અને કેન્રના ગશૃ તથા વશકાય ભાંત્રી અશભત ળાશે   આજે 
ગજુયાતના ચ ૂાંટણી પ્રલાવ દયમ્માન ાાંચ સ્થે પ્રચાય વબા કયી શતી.   

 ખેડા ાંથકના   આદડનાય ગાભે આજની શરેી વબા વાંફધતા ગશૃ તથા 
વશકાય ભાંત્રી અશભત ળાશ ેભતદાયને અીર કયી શતી કે   પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર 
ભદીના શાથ ભજબતૂ કયલા ભાટે તેઓ બાજ ઉભેદલાયને જીતાડે.   બાજના 
ળાવનભાાં કામદ અને વ્મલસ્થાનુાં સ્તય ફશતેય ફન્યુાં શલાનુાં ણ તેભણે કહ્ુાં 
શત ુાં.  તેભણે કહ્ુાં શત ુાં કે ચ ૂાંટણી વભમે ભતદાય ભ્રશભત થામ તેલા પ્રરબન આી 
યશરેા ક્ષથી ભતદાયએ ચેતવુાં જઈએ અને  લચન પ્રભાણે શલકાવ કયી 
ફતાલનાય બાજન બયવ કયલ જઈએ.   ત્માય ફાદ ઝારદ , લાગયા ખાતે 
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વબા આટીને શ્રી ળાશ ન કાપર યાજીા શોંચ્મ શત , જ્માાં યડ ળ 
મજીને તેભણે રકનુાં અલબલાદન ઝીરય ુશત ુાં. દદલવની છેલ્રી વબા તેઓ 
નાાંદદભાાં વ ાંફધલાના શલાથી ત્માાં આદદલાવી રક ઉભટી ડયા છે. 

બાજ નેતા અને મખુ્મભાંત્રી ભુેન્ર ટેર આજે વયઠ ભાાં શલવાલદય 
શોંચ્મા શતા અને બાજ ઉભેદલાય શમદ યીફદડમા ભાટે પ્રચાય કમો શત. 

લડદયા ખાતે બાજના યાષ્રીમ પ્રલકતા ડક્ટય સધુાાંશ ુશત્રલેદીએ 
ત્રકાયને જણાવ્ય ુશત ુાં કે આ ચ ૂાંટણીભાાં ભતદાનના જૂના યેકડમ તટૂલાના નક્કી છે. 
તેભણે ઉભેય ુું શત ુાં કે બાજની વાભે શયીપાઈભાાં ઉતયેરા ફાંને યાજકીમ ક્ષ 
યાજકીમ આક્ષેફાજીન આળય રઈ યહ્યા છે ,  યાંત ુભતદાયના ળાણણ વાભે 
તેઓ પાલલાના નથી.  

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

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

 

AAM AADMI PARTY CAMPAIGN   
   આભ આદભી ાટી તયપથી સયુતની કયાંજ ફેઠકના ઉભેદલાય ભનજ 

વયદઠમાએ જણાવ્ય ુછે કે તેભન ક્ષ એક ભજબતૂ શલકલ્ તયીકે ભતદાયભાાં 
સ્લીકૃશત ાભી યહ્ય શલાનુાં એક ભજણીભાાં ફશાય આવ્યુાં છે.   શ્રી વયદઠમાએ 
ઉભેયુું શત ુાં કે આભ આદભી ાટીના યાષ્રીમ વાંમજક અને દદલ્રીના મખુ્મભાંત્રી 
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અયશલિંદ કેજયીલાર સયુત આલી યહ્યા છે અને સયુતના ફધા ભતશલસ્તાયભાાં 
પ્રચાય ભાટે ખાસ્વ વભમ પાલલાના છે.  

આભ આદભી ાટીભાાં ગજુયાતના પ્રબાયી યાઘલ ચ ઢ્ઢાએ યાજ્મ વયકાયના 
કભમચાયી ભાટે જૂની ેન્ળન મજના રાગ ુકયલાન આજે લામદ કમો છે. ત્રકાય 
વાથે લાત કયતાાં તેભણે  ાંજાફ અને દદલ્રીભાાં રકસખુાકાયી ભાટે રેલામેરા 
ગરાાંની ભાદશતી આી શતી.    

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

Congress campaign 

  કોંગે્રવ આગેલાન અને યાજ્મવબા વાાંવદ ળસ્ક્તશવિંશ ગદશરે કશલડ  કા 
દયમ્માન ગેયવ્મલસ્થા થઈ શલાન આક્ષે બાજ વયકાય ઉય કમો છે. 
ત્રકાય વાથે લાત કયતાાં તેભણે કહ્ુાં શત ુાં કે   શલકાવ શલે બાજના  દાલાઓની 
ખયાઈ થલી જઈએ ત જ વાચી લાત ફશાય આલળે.   વયકાયી કભમચાયી ભાટે 
જૂની ેન્ળન મજના રાગ ુકયલાનુાં લચન ણ તેભણે કોંગે્રવ તયપથી રકને 
આલયુાં શત ુાં.    

કોંગે્રવના અન્મ ફે આગેલાન યઘ ુળભામ અને યાજીલ શકુરાએ ણ આજે 
ત્રકાય  દયદ મજી શતી અને ચ ૂાંટણીભાાં કોંગે્રવન શલજમ થલાની લાત કયી 
શતી.   
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AAZADI KA AMRUT MAHOTSAV- QUIZ-68 

અને શલે વાાંબીએ આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલ ક્લીઝની શ્રેણી અંતગમત 
આજન વલાર .... 

(ઓડિઓ- સિાલ) 

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

DAMAN Lakshadweep 

કેન્રL્ળાશવત પ્રદેળ રક્ષદ્વદ્વની જજલ્રા ાંચામત  અને ગ્રાભ ાંચામતના વયાંચનુાં 
પ્રશતશનશધ ભાંડ અભ્માવ પ્રલાવ અથે દભણ શોંચ્યુાં છે. દભણભાાં પ્રશતશનશધભાંડ 
વાથેની ઔચાદયક ફઠેકભાાં જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ નલીન ટેર ેજણાવ્યુાં કે 
લશીલટદાય પ્રફુલ્ર ટેરના નેતતૃ્લભાાં કેન્ર્રળાશવત પ્રદેળ દાદયાનગય શલેરી અને 
દભણ-દીલભાાં વલાુંગી શલકાવ થમ છે.  

આ ફઠેકભાાં ફાંને જજલ્રા ાંચામતના પ્રશતશનશધઓએ તાના શલસ્તાયભાાં વાભાન્મ 
જનતાના રાબાથે ચરાલલાભાાં આલતી કેન્ર્ત વયકાયની મજનાની ભાદશતી આી શતી.   
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