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ચ ુંટણી ૨૦૨૨ યાજ્મ ભિદાન ભથક  

 ગ જયાિ તલધાનવબા ચ  ુંટણી- 2022ને રઈને ચ  ુંટણીની િૈમાયીઓને આખયી ઓ 
આલાભાું આલી યહ્ય છે. િભાભજરૂયી વ્મલસ્થાઓને સ તનતિિ કયલાભાું આલી યશી છે. 
બાયિીમ ચ  ુંટણી ુંચે તલતલધ લગોના ભિદાયને પ્રેરયિ િથા સ તલધાઆલા ભાટે 
અરગ-અરગ પ્રકાયના તલતળષ્ટ ભિદાન ભથક િૈમાય કમાા છે. મ ખ્મ તનલાાચન 
અતધકાયી શ્રીભિી ી. બાયિીએજણાવ્ય ું શત  ું કે , યાજ્મભાું િભાભ ભિદાન ભથક ગ્રાઉન્ડ 
ફ્રય ય છે. એટલ ું જ નશીં , ફુંને િફક્કાના ક ર 51,839 ભિદાનભથક ૈકી 1,833 
રીંગ સ્ટેળન તલળેરૂે િૈમાય કયામા છે. 

 યાજ્મબયભાું ભરશરા કભાચાયીઓ વુંચાલરિ 1,256 વખી ભિદાન ભથક શળે , 

રદવ્માુંગ કભાચાયીઓ વુંચાલરિ 182ભિદાન ભથક શળે , ય લા કભાચાયીઓ દ્વાયા 33 
રીંગ સ્ટેળનન ું વ ુંચારન થળે. આ ઉયાુંિ , ચ  ુંટણી ુંચ દ્વાયામાાલયણની જાલણીને 
ધ્માનભાું યાખીને યાજ્મના 180 ઈક ફે્રન્ડરી રીંગ સ્ટેળન ફનાલાળે , િેભજ 182 ભૉડેર 
રીંગસ્ટેળન ઊબા કયીને નલિય શરે કયલાભાું આલી છે. 

          જાગતૃિ લકીર   



 

 

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

ચ ુંટણી ૨૦૨૨ - ી બાયિી ફાઈટ   
 

 આગાભી શરેી અને ાુંચભી ડીવેમ્ફય એભ ફે િબ્ફકાની નતભનેળન પ્રરિમા 
  ણા થઇ છે આ અંગે લધ  તલગિ આિા મ ખ્મ તલલચાન અતધકાયી ી બાયિીએ આ 
મ જફ  જણાવ્ય ું શત  ું.                                                              
             

          જાગતૃિ લકીર   

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

કેન્રીમભુંત્રી રૂારા મ ન્રા નખત્રાણા    

ગ જયાિની જીલાદયી વભી નભાદા મજનાના અભર ભાું અલયધ ઉબા કયલાની તલક્ષની 
ભનવતૃિની કેન્રીમ ભુંત્રી  ર િભ રૂારાએ ટીકા કયી શિી . ગઇકારે મ ન્રા અને નખત્રાણા 
ખાિે જાશયે વબાને વુંફધિા િેભણે કહ્ ું કે નયેન્ર ભદીએ ગ જયાિભાું નભાદા નીય 
શચાડલા.ના શતે  થી  ઉલાવ કમાા શિા િેભણે તલશ્વાવ વ્મક્િ કમો શિ કે નયેન્ર ભદી કચ્છ 
યત્લ ેતલળે રગાલ ધયાલ ેછે િેથી કચ્છીઓ િેભના તલશ્વાવને વાથાક કયળ.ે  

          જાગતૃિ લકીર     

કયછ તલધાનવબા ચ ુંટણી ફેઠક  

 વયશદી પ્રદેળ અને ફન્ની ચ્છભને આલયી રેિા ભ જ તલસ્િાયની ફેઠક ય દવ 
ઉભેદલાય જ ુંગભાું છે. બાજના જજલ્રા પ્રમ ખ કેશ બાઈ ટેરની વાભે કગ્રેવના અયજણ ભ ડીમા 
અને આભ આદભી ાટીના યાજેળ તિંડયીમા િથા ફહ જન વભાજ ાટી ,  યાઈટ ટ  રયકર 



 

 

ાટી, પ્રજા તલજમ ક્ષ અને ઇન્ન્ડમન ભજરીવ   ઉયાુંિ. 3 અક્ષ ઉભેદલાય ઊબા યહ્યા 
છે.  આ તલસ્િાય ભાું 2.રાખ .90 શાજય 952 ભિદાય આ ઉભેદલાયનાું બાગ્મન પેંવર કયળ ે
જેભાું 1 રાખ.47 શાજય 483. ર  ભિદાય અને 1રાખ 43468 ભરશરા ભિદાય અને અન્મ 
એક ભિદાય છે. આ તલસ્િાયભાું  302 ભથક  ઉબા કયળ ેજે  168 સ્થ સ્થાતિ શળ.ે 

          જાગતૃિ લકીર  

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

શલાભાન  

 કાશ્ભીયભાું શીભલાા થિાું િેની વીધી અવય શલે કચ્છભાું જલા ભી યશી 
છે. અત્માય સ ધી યાજ્મભાું વોથી લધ  ઠુંડીની અવય ગાુંધીનગયભાું લિાાિી શિી યુંત   
આજે નલરમાન ું રઘ િભ િાભાન 11.6 રડગ્રી નીચ ું  યશિેા યાજ્મન ું વોથી લધ  ઠુંડ  ભથક 
ફની ગય ું શત  ું .િ ભ જભાું ૧૬૧ ડીગ્રી રઘ િભ િાભાન નધાય ું છે.  નલેમ્ફય ભાવ શલે 
 ય થલાની િૈમાયીભાું છે િેભ છિાું કચ્છભાું તળમા જામ્મ ન શિ . બ ધલાયે 
કાશ્ભીયભાું ફયપ ડિા િેની વીધી અવય કચ્છભાું થઈ છે . કચ્છભાું ઠુંડા લનને રીધે 
રકને શલે ગયભ લસ્ત્ર શયેલાની પયજ ડી યશી છે .આગાભી વભમભાું શજ  ણ ઠુંડી 
તનધાય િીવ્ર ફને િેના અણવાય દેખાઈ યહ્યા છે. 

             
         જાગતૃિ લકીર  

 

રિકેટ  

ન્ય  ઝીરેન્ડે ત્રણ ભેચની લન-ડે તવયીઝભાું બાયિને 7 તલકેટે શાય આી છે. ઓકરેન્ડના 
ઈડન ાકા ભેદાનભાું ટવ શાયીને શરેા ફેરટિંગ કયિા બાયિે 7 તલકેટે 306 યન ફનાવ્મા. 



 

 

િેના જલાફભાું ન્ય  ઝીરેન્ડે કેપ્ટન તલલરમભવન અને ટવ રેથભની ાટાનયતળને કાયણે 
47.1 ઓલયભાું જ ભેચ જીિી રીધી શિી.       
          જાગતૃિ લકીર  

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

 


