EVENING REGIONAL NEWS AT 7.10 TO 7.20 PM 24-11-2022 -1

સાર ભારતી
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ
Date : 24-11-2022
Day:-Thursday

Evening : 7.10 to 7.20
Regional News

આકાશવાણી અમદાવાદ- વડોદરા .ાદ/ િશક સમાચાર

નેહા પંચાલ વાંચે છે .

Ø ભાજપમાં ટોચના નેતા અને .ધાનમં=ી નર/ >? મોદ@એ આB વીજળ@વેગી
.વાસ ખેડ@ને પાલનGુર , મોડાસા, દહ/ગામ અને બાવળા ખાતે સભા
ગજવી.
Ø કKLેસ નેતા રMુ શમાN એ કOું ક/

, િવધાનસભા Pટણીમાં
ંૂ
RુSય Rુકાબલો

કKLેસ અને ભાજપ વUચે જ છે .
Ø આપના રાVW@ય આગેવાન અરિવXદ ક/જર@વાલે કKLેસ પાછળ મત નહY
બગાડવા લોકોને અપીલ કર@ .
Ø Rુ?ં ા બંદર/ થી 77 કરોડ [િપયાના સ\દયN .સાધન ભળતા નામે આયાત
થયા હોવાનો ક/સ પકડાયો ..
------------------------------------------------------------------------------------------(>P ૂઝ ^ેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/>? પરથી સાંભળ@ ર_ા છો)
(સમાચારને `તે – આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/>? પરથી .ાદ/ િશક સમાચાર G ૂરા થયા )
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Election Campaign- PM MODI
ભાજપમાં ટોચના નેતા અને .ધાનમં=ી નર/ >? મોદ@એ આB વીજળ@વેગી
.વાસ ખેડ@ને પાલનGુર , મોડાસા, દહ/ગામ અને બાવળા ખાતે સભા ગજવી હતી.
ભાજપની તરફ/ણમાં જનમત ઊભો કરવા માટ/ એકલાહાથે જહ/મત ઉઠાવી રહ/લા
.ધાનમં=ી મોદ@

.ચારનો િવeમ રચવા

તરફ આગળ વધી ર_ા

હોવાfુ ં િવgલેષકો કહ@ ર_ા છે .
પાલનGુર ખાતેની સભામાં .ધાનમં=ી નર/ >? મોદ@એ i ૂતકાળના બધા
ર/ કોડN j ૂટ/ તેટkું lPુ ં મતદાન કરવા માટ/ લોકોને અપીલ કર@
હતી.

બનાસકાંઠામાં નમNદાfુ ં પાણી પહKચતા દાડમ સmહત બાગાયતી પાક

ૂ બે પાંદડ/ થયો હોવાની વાત તેમણે કર@ હતી.
લેવાતા ખેnત
મોડાસાની સભામાં .ધાનમં=ી oી મોદ@એ દાવો કયp હતો ક/

, આmદવાસી

ગામડાઓ rુધી પાણી , સડક, વીજળ@, શાળા અને દવાખાના પહKચાડવાfુ ં કામ
ભાજપના શાસનમાં થsુ ં છે . અગાઉની સરકારોની i ૂલને લીધે શહ/ર અને ગામડા
વUચે આિથtક અસમાનતા વધી હોવાfુ ં પણ તેમણે કOું હj.ું

મેmડકલ અને

ઈજનેર@ અvયાસeમfુ ં ભણતર માj ૃભાષામાં થાય તેવો mહXમતવાન િનણNય લાxુ
થયો હોવાfુ ં પણ તેમણે જણાysુ ં હj.ું
દહ/ગામ ખાતેની સભામાં તેમણે કOું હj ું ક/ છે zલા
.તાપે દહ/ગામ અને ગાંધીનગર {વી

20 વષNના િવકાસને

ન િસટ@ બને તે mદવસો હવે |ૂર

નથી. તેમણે ઉમેs} ુ હj ું ક/ , બાવળા , સાણંદ, ધોળકા અને ધોલેરાનો સમાવેશ
કરતો એવો કોmરડોર આકાર પામશે ~યાં મોટા મોટા ઉ€ોગ •થપાશે.
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િવરમગામથી rુર/>?નગર વUચેના પ‚ામાં લોƒ„•ટક હબ આકાર પામવાની
આગાહ@ પણ તેમણે કર@ હતી.
બાવળા ખાતેની સભામાં ભાજપે કર/ લા િવકાસ કામનો mહસાબ ર…ૂ કરતાં
તેમણે ભારG ૂવNક કOું હj ું ક/ , બે હ†ર બાવીસની Pટણી
ંૂ
xુજરાતfુ ં ભિવVય
િનધાNmરત કરવાની છે , માટ/ ભાજપને જ લોકો આશીવાNદ આપે.

(બાઈટ-નર< =મ મોદ?- ધાનમંAી)
................................................

Election Campaign- CONGRESS
કKLેસની છાવણીમાં આગેવાનો અને ઉમેદવારો .ચાર માટ/ લોક સંપકN નો
ઉપયોગ વ‡ુ કર@ ર_ા છે અને G ૂવN અˆય‰ રાŠલ
ુ ગાંધી િસવાય કોઈની મોટ@
સભા હ…ુ rુધી યો†ઈ નથી. કKLેસ આગેવાન Rુ‹ુલ વાસિનક/ આB rુરત ખાતે
પ=કાર પmરષદ કર@ હતી અને ભાજપથી વ‡ુ સાŒું શાસન લોકોને આપવાનો
વાયદો કયp હતો.

અમદાવાદ ખાતે xુજરાતના .ભાર@ રMુ શમાN એ કOું હj ું ક/

આ Pટણીમાં
ંૂ
RુSય Rુકાબલો કKLે સ અને ભાજપ વUચે જ છે

, આમ આદમી

પાટ•ને લોકો સમથNન આપે તેવી કોઈ શŽતા નથી.
................................................

Election Campaign - AAP
આમ આદમી પાટ•ના રાVW@ય સંયોજક અને mદzલીના RુSયમં=ી અરિવXદ
ક/જર@વાલે િવડ@યો સંદ/શ બહાર પાડ@ xુજરાતના મતદારો કKLેસ પાછળ
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પોતાનો મત નહY બગાડવા અપીલ કર@ છે , કારણ ક/ Pટાયા
ંૂ
પછ@ મોટાભાગના
ધારાસvય કKLેસ છોડ@ ભાજપમાં જોડાઈ †ય છે .
તેમણે ઉમેs} ુ ક/ , પ‰પલટો થવાથી ભાજપને પરા•જત કરવા પડ/લા મત
yયથN †ય છે . Pટણી
ંૂ
જગમાં
ં
આમ આદમી પાટ• બી† નંબર/ હોવાનો દાવો પણ
તેમણે કયp હતો. આપ તરફથી RુSયમં=ી પદના દાવેદાર ઈrુદાન ગઢવીએ
પો•ટલ બેલેટ વડ/ મતદાન કર@ રહ/લા સરકાર@ કમચાર@ઓને ‘્ િવટર વડ/ મત
આપવા તેમણે અપીલ કર@ હતી. rુરતના કરં જ મતિવ•તારમાં ભાજપના કાયNકર
હrુભાઈ ભાદાણી આB પોતાના સમથNકો સાથે આમ આદમી પાટ•માં જોડાતા
કરં જના ઉમેદવાર મનોજ સોરmઠયાએ તેમણે આવકાર આ“યો હતો.
આપના નેતા અને પં†બના RુSયમં=ી ભગવંત માનની હાજર@માં
રાજપીપળા, નસવાડ@, કરજણ અને ”વાંટ રોડ- શો યો†યો હતો.
................................................

AAZADI KA AMRUT MAHOTSAV
આઝાદ@ કા અR ૃત મહો•સવ (.ોમો)
................................................

VOTE APPEAL
xુજરાત િવધાનસભાની Pટણીfુ
ંૂ
ં પહ/લી mડસે—બર/ .થમ તબ˜ાfુ ં મતદાન
છે . લોકશાહ@ના આ મહા પવNમાં તમામ મતદારો ભાગ લે અને પોતાની પિવ=
ફરજ કોઈપણ અફવા , લોભ લાલચ ક/ ભય વગર અદા કર/ તેવી G ૂવN કUછ
પોલીસ અિધ‰ક oી મહ/>? બગડ@યાએ અપીલ કર@ હતી.
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(બાઈટ : મહ/>? બગડ@યા)
................................................

MATDAN JAGRUTI PROGRMME
લોકશાહ@ને ધબકતી રાખવા માટ/ મતદાન જ[ર@ છે . િવધાનસભા Pટણીમાં
ંૂ
રા~યમાં વ‡ુમાં વ‡ુ મતદાન થાય તે માટ/ Pટણી
ંૂ
તં= ™ારા અનેકિવધ

પગલાં

લેવાઈ ર_ા છે .
વલસાડ Pટણી
ંૂ
તં=એ માનવીય અšભગમ અપનાવી હો›•પટલ પહKચી
પો•ટલ બેલેટથી વયોœ ૃˆધ દં પતી પાસે મતદાન કરાysુ ં હj.ું
†મનગરની એક sુવતીએ ભારતના .થમ વય•ક મતદાર

gયામ શરણ

નેગીfુ ં પેઇ„>ટžગ બનાવી શહ/ર@જનોને મતદાન કરવા અપીલ કર@ હતી.
ભ[ચ •જzલામાં પણ

બી.એલ.ઓ ઓmફસરો ™ારા ભ[ચ •જzલાના ૫

િવધાનસભા િવ•તારોમાં

ુ ર કોડવાળ@ મતદાર માmહતી •લીપfુ ં િવતરણ
આ

શ[ કરવામાં આysુ ં છે .

હાલમાં ¡ુથ લેવલ ઓmફસરો ™ારા ઘર/ ઘર/

જઈને

મતદાતાઓને •લીપ આપવામાં આવી રહ@ છે .
તાપી •જzલાના ડોલવણ તાkુકાના કરં જખેડ ગામે

Lામજનો તથા

વેપાર@ઓને તાપી •જzલા Pટણી
ંૂ
તં= ™ારા મતદાન †xૃિત `ગેના શપથ
Lહણ કરાવી મતદાન †xૃિત `ગેની સમજ અપાઈ હતી.
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…ૂનાગઢમાં •જzલા Pટણી
ંૂ
અિધકાર@ અને કલે”ટર રšચત રાB ¡ુથ લેવલ
£ુપના સદ•યો સાથે સંવાદ સાધી , મતદારોને મતદાન મથક rુધી લાવવા અને
દર/ ક મતાિધકારનો ઉપયોગ કર/ તે માટ/ .ેરક માગNદશNન આ“sુ ં હj.ું
સાબરકાંઠા •જzલા વહ@વટ@ તં= ?ારા mદyયાંગ મતદારોમાં મતદાન
માટ/ િસ¤નેચર ક/—પેઇન ચલાવવામાં આવી રOું છે .

કર/ તે

mદyયાંગજનો ™ારા િસ¤નેચર

કર@ને મતદાન કરવા માટ/ની ખા=ી આપી હતી.
રાજપીપલા ખાતે િ.સાઇડYગ-આિસ•ટ>ટ િ.સાઇડYગ અને પોšલXગ
ઓmફસરોની બી† તબ˜ાની ¥™-mદવસીય તાલીમ વગNનો .ારં ભ થયો હતો.
તો સમી‰ા માટ/ ક/>?ીય Pટણી
ંૂ
પંચ ™ારા િનમાયેલા ખાસ િનર@‰ક અ‰ય
રાઉતે નમNદા •જzલાની Rુલાકાત લઈ rુિવધાઓ `ગે †ણકાર@ મેળવી હતી.
દ/ ડ@યાપાડાની તાબદા ગામની માˆયિમક શાળાના િવ€ાથ¦ઓએ રં ગોળ@
•પધાN માં ભાગ લઈને લોકોને વ‡ુમાં વ‡ુ મતદાન કરવા અપીલ કર@ હતી
અને .ાઉડ વોટર સેzફ@ પડાવી શાળા

પmરવાર-Lામજનોનો “Šુ ં વોટ કર@શ

જ” સંકzપ લીધો હતો.
ડાંગ •જzલાની તમામ .ાથિમક/માˆયિમક/ઉUચ§ર માˆયિમક શાળા
તેમજ કોલેજો , આઇ.ટ@.આઇ, પોલીટ/કનીક કોલેજ , ‹ૃિષ sુિનવ સ¦ટ@માં અvયાસ
કરતા તમામ િવ €ાથ¦ઓને શૈ‰šણક સં•થાઓ મારફત સંકzપપ=ો િવતરણ
કરવામાં આyયા હતા અને મોટ@
મતદાનનો સંકzપ કયp..

સંSયામાં મતદાન સંકzપપ=ો ભર@ નૈિતક
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આહવાના પોલીસ પર/ ડ Lાઉ>ડ ›•થત પોલીસ ભવન ખાતે યો†યેલા
મતદાનમાં mદyયાંગ, અશ”ત, અને વmરVઠ મતદારો માટ/ નKધાયેલા ‹ુલ ૧ હ†ર
૬૭૨ મતદારો પૈક@ ૧ હ†ર ૧૭૦ મતદાતાઓએ પો•ટલ બેલેટથી મતદાન કsુ}
હj ુ.
rુર/>?નગરમાં વયોœ ૃ® 1 હ†ર 135 મતદારો અને 117 mદyયાંગ મતદારોએ
અ•યાર rુધી પો•ટલ બેલેટનાં માˆયમથી મતદાન કsુ} છે .
mહXમતનગર ખાતે Wા>સB>ડર

, Rુક-બિધર mદyયાંગ

મતદાર †xૃિત

કાયNeમો યો†યા હતા.
................................................
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mકમંતનાં ^ા>ડ/ડ કો•મેmટ”સ જ“ત કરાયા છે .

ચો˜સ

બાતમીના આધાર/ , ચાઇનાથી Rુ>?ા માટ/ િનધાN mરત ક>ટ/ નરને િનષેધ માલસામાન
હોવાની શંકાના આધાર/ હોzડ પર રાખવામાં આysુ ં હj.ું દ•તાવેજોમાં માલfુ ં
વણNન 'વેિનટ@ ક/સ 'ના 773 પેક/જોfુ ં હj ું , પણ િવગતવાર તપાસમાં .ારં šભક
ક/ટલીક હરોળમાં †હ/ર કરાયેલ માલનો સમાવેશ અને તેની પાછળ મેક અપ
ફાઉ>ડ/શન Bવા િવિવધ .કારના સ\દયN .સાધનો ¯પાયેલા મળ@ આyયા હતા.
ક•ટ—સ એ”ટfુ ં ઉzલંઘન કરતો માલસામાન મળ@ આyયો હોવાથી
ક>સાઈનમે>ટની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

