પ્રવાય બાયતી
પ્રાદે શળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ
તાયીખ : 03-03-2021

વલાયે : 7.00 થી 7.10

 નામફ મખ્ુ મભંત્રી શનશતનબાઈ ટેર અંદાજત્ર 2021 –
22 આજે શલધાનવબા ગૃશભાં યજૂ કયળે
ુ યાતની 31 જજલ્રા ંચામત , 231 તાલકુ ા ંચામત
 ગજ
અને 81 નગયાલરકાની ચટ
ં ૂ ણીભાં બાજનો શલજમ.
ુ ારુ
 યાજ્મભાં લરયષ્ઠ નાગરયકોને કોશલડ યવીકયણન ંુ કાભ સચ
રૂે ચારી યહ્ ં ુ છે . ગઇકારે

46 શજાયથી લધ ુ લડીરોએ

કોશલડની યવી રીધી.


યાજ્મભાં કોયોનાના દદીઓ નોંધાલાનો વીરવીરો મથાલત
- ગઇકારે યાજ્મભાં 454 નલ દદીઓ નોંધામા.

ગુજરાત વિધાનસભામાાં આજે

ુ મભંત્રી અને નાણાભંત્રી
નામફ મખ્

નીતીનબાઇ ટે ર આગાભી નાણાંકીમ લષન ંુ અંદાજત્ર ગૃશભાં યજુ કયળે.
શ્રી નીતીની ટે ર આજે નલભી લખત અંદાજત્ર યજુ કયળે.
અંદાજત્રભાં યાજમના અથષતત્ર
ં ને લેગ આલાની વાથે ભશત્તભ યોજગાયી
શનભાષણ થામ તેની ય તથા નાના અને ભધ્મભ ઉદ્યોગોને કાભગીયીભાં
વયતા યશે તેની ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયામ તેલી વંબાલના છે .

નાગયીકો અંદાજત્રની શલગતો વયતાથી જોઇ ળકે તે ભાટે યાજમ
વયકાયે એક એ રોન્દ્ચ કયી છે જેની ભદદથી અંદાજત્ર ઓનરાઇન જોઇ
ળકાળે.
.................
ુ યાતની 31
ગજ

જજલ્રા ંચામત , 231 તાલકુ ા ંચામત અને 81

નગયાલરકા ની ચટ
ં ૂ ણી ભાં બાયતીમ જનતા ક્ષ ને બાયે ફહુભતી ધયાલતો
અભ ૂત ૂલષ જનાદે ળ ભળ્મો છે .
શલધાનવબાની ેટા ચટ
ં ૂ ણી અને ભશાનગયાલરકા ફાદ ંચામતોભાં
ણ બાજે ફહુભતી ભેલી છે .
ભતગણતયીન ંુ લશેણ બાજ

તયપી શોલાન ંુ ફોયે પલરત થતાં જ

ગાંધીનગય નજીક કોફા ખાતે આલેરા પ્રદે ળ કામાષરમ ભાં શલજમ ઉત્વલ ળરૂ
ુ ેચ્છા કામષકયો ને ાઠલલા ભાટે પ્રદે ળ પ્રમખ
ુ
થઈ ગમો શતો. વપતા ની શબ
ુ મભંત્રી શલજમ રૂાણી ણ શ્રી કભરભ શોંચ્મા
વી. આય. ારટર ની વાથે મખ્
ુ મભંત્રી શલજમ રૂાણી એ જીત ની ખળ
ુ ી વ્મક્ત કમાષ કહ્ ં ુ શત ંુ કે રટભ
શતા. મખ્
બાજ લતી તેઓ જનતા નો આબાય ભાને છે . ત્રકાયો વાથે લાત કયતાં શ્રી
ુ યાત ભાં
રૂાણી એ ઉભેયું ુ શત ંુ કે કોંગ્રેવને આટરો ભોટો જાકાયો જનતા એ ગજ
કદી આપ્મો નશીં શોમ .
(ફાઈટ શલજમ રૂાણી)
ુ વી. આય. ારટરે ચટ
બાજ પ્રદે ળ પ્રમખ
ં ૂ ણી રયણાભો ને લધાલી
રેતા કહ્ ં ુ શત ંુ કે બાજ વયકાય ની ઉત્તભ કાભગીયી ના આધાયે રોકો એ
બાજ ને ભત આી વત્તા ન ંુ સકુ ાન વોંપ્ય ંુ છે .
(ફાઈટ વી. આય. ારટર)
.................

સ્થાશનક સ્લયાજ વંસ્થાઓ ની ચટ
ં ૂ ણી ની ભત ગણતયીની વત્તાલાય યીતે
ફશાય ડેરી યાજ્મ કક્ષા ની છે લ્રી ભારશતી આ પ્રભાણે છે .
બાજ ને જજલ્રા ંચામત ભાં 771 , તાલકુ ા ંચામત ભાં 3236 અને
નગયાલરકા ભાં 2027 ફેઠક ભી છે .
જ્માયે કોંગ્રેસ્વ ને જજલ્રા ંચામત ભાં 162, તાલકુ ા ંચામત ભાં 1201
અને નગયાલરકા ભાં 375 ફેઠક ભી છે .
અક્ષ ને જજલ્રા ંચામત ભાં ત્રણ , તાલકુ ા ંચામત ભાં 112 અને
નગયાલરકા ભાં 168 ફેઠક ભી છે .
આભ આદભી ાટી ને જજલ્રા ંચામત ભાં ફે , તાલકુ ા ંચામત ભાં
31 અને નગયાલરકા ભાં 9 ફેઠક ભી છે . જ્માયે
ફહુજન વભાજ ાટી ને
ભાં ચાય

જજલ્રા ંચામત ભાં એક , તાલકુ ા ંચામત

અને નગયાલરકા ભાં 6 ફેઠક ભી છે .

જ્માયે અન્દ્મ શલજેતાઓને પાે ગમેરી ફેઠક ની વંખ્મા જોઈએ તો
જજલ્રા ંચામત ભાં ચાય , તાલકુ ા ંચામત ભાં 16 અને નગયાલરકા ભાં 24
ફેઠક તેભના પાે ગઈ છે
.................
પ્રધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી એ સ્થાશનક સ્લયાજની ચટ
ં ૂ ણીભાં બાજની
જીત ફદર ભતદાયોનો આબાય ભાન્દ્મો છે .
ોતાના ટ્ શલટભાં શ્રી ભોદીએ કહ્ ં ુ છે કે

ુ યાતબયની નગયાલરકા,
ગજ

તાલકુ ા ંચામત અને જજલ્રા ંચામતની ચટ
ં ૂ ણીના રયણાભોએ સ્ષ્ટ વંદેળ
ુ ાવનના એજન્દ્ડાન ંુ રઢતા ૂલષક વભથષન
આપ્મો છે કે બાજના શલકાવ અને સળ
ુ યાત કયે છે . તેભણે ઉભેયું ુ શત ંુ કે બાજ પ્રત્મેની અશલયત શ્રદ્ધા અને સ્નેશ
ગજ
ુ યાતની જનતાને નભન કયે છે .
ભાટે તેઓ ગજ
ગૃશભંત્રી અશભત ળાશે ણ બાજને ફહુ ભોટી જીત આલા ફદર
ુ યાતના ભતદાયોનો આબાય ભાનત ંુ ટ્ શલટ કયું ુ છે . તેભણે કહ્ ં ુ છે કે
ગજ
પ્રધાનભંત્રી ભોદીના શલકાવને વભશિત નેત ૃત્લભાં શલશ્વાવ વ્મક્ત કયલા રોકો

એ બાજને જીત આી છે . શ્રી ળાશે બાજ ના અદના કામષકયો ની ભશેનત ને
આ શલજમ નો મળ આપ્મો છે .
.................
ટોમ પેય જીંગર લગાડલી
.................
ુ ારુ રૂે ચારી
યાજ્મભાં લરયષ્ઠ નાગરયકોને કોશલડ યવીકયણન ંુ કાભ સચ
યહ્ ં ુ છે . યવીકયણના ગઇકારે ફીજા રદલવે ભોટી ઉંભયના નાગરયકોએ
યવીકયણને ફશોો પ્રશતવાદ આપ્મો છે .
ગઇકારે યાજ્મબયભાં 60 લષથી લધ ુ લમના તેભજ 45થી 60 લષના
ગંબીય ફીભાયી ધયાલતાં કુ ર 46 શજાય 489 વ્મક્ક્તઓન ંુ યવીકયણ કયાય ંુ છે .
ુ ીભાં નલ રાખ 41 શજાય 602 વ્મક્ક્તઓને યવીનો
યાજ્મભાં અત્માય સધ
પ્રથભ ડોઝ અને એક રાખ 91 શજાય 351 વ્મક્ક્તઓને યવીનો ફીજો ડોઝ
અાઈ ચ ૂક્યો છે .
ુ ીભાં યાજ્મભાં એકણ વ્મક્ક્તભાં યવીની ગંબીય આડઅવય
અત્માય સધ
જોલા ભી નથી.
.................
યાજ્મભાં કોયોનાના દદીઓ નોંધાલાનો વીરવીરો મથાલત યહ્યો છે .
ગઇકારે યાજ્મભાં 454 નલ દદીઓ નોંધામા છે .
ગઇકારે વૌથી લધ ુ 112 દદીઓ અભદાલાદ ળશેયભાં, 81 સયુ ત ળશેયભાં,
74 લડોદયા ળશેયભાં, 45 યાજકોટ ળશેયભાં નોંધામા છે .
ઉલ્રેખનીમ છે કે, ડાંગ, નલવાયી, નભષદા, ોયફંદય, સયુ ે ન્દ્રનગય અને
તાી જજલ્રાભાં ગઇકારે કોયોનાનો એક ણ કેવ નોંધામો નથી.
યાજ્મબયભાં શાર ફે શજાય 422 દદીઓ વાયલાય શેઠ છે . જેભાંથી ફે
શજાય 48 દદીઓની ક્સ્થશત ક્સ્થય છે .

ગઇકારે લધ ુ 361 દદીઓ વાજા થતા વાજા થનાય દદીની કુ ર વંખ્મા
ફે રાખ 63 શજાય 837 થઈ છે અને વાજા થલાનો દય 97.44 ટકા થમો છે .
યાજ્મભાં ગઇકારે કોયોનાને કાયણે એક ભોત નોંધાય ંુ નથી.
.................
વભાજની વેલા તો રોકો અનેક પ્રકાયે કયતાં શોમ છે યં ત ુ ગાભભાં
ળૌચારમ ફનાલલાની વેલા શેરી લાય જોલા ભે છે એ ણ તાી જેલા
આરદલાવી ંથકભાં.
તાી જજલ્રાના યશભરા ફશેન ગાશભતે છે લ્રા છ લષથી જાતભશેનથી
વાતવો જેટરા ળૌચારમોન ંુ શનભાષણ કયી પ્રધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદીની સ્લચ્છ
બાયત ઝંફેળને આગ લધાયી છે .
શલશ્વ ભરશરા રદલવ શનશભત્તે મોજામેરી શલળે શ્રેણીભાં વાંબીએ યશભરા
ફશેન ગાભીતને
(ફાઇટ- યશભરા ફેન)
.................
ુ યાત યાજમ વશકાયી ટ્રીબ્યન
ુ ર , અભદાલાદન ંુ ઉનાળુ લેકેળન ૧૦ભી
ગજ
ુ ી જાશેય કયલાભાં આવ્ય ંુ છે . તે દયશભમાન કોટષ ની
ભે થી થી ૧૧ જુન સધ
ુ ય સન
ુ ાલણીની કામષલાશી ફંધ યશેળે. તાકીદની અયજીઓ , ભનાઇ હુકભ
યે ગ્યર
ુ ર કાભકાજના રદલવોએ
લગે યેની અગત્મની ફાફતોની કોટષ કામષલાશી ટ્રીબ્યન
ુ ી શાથ ધયલાભાં આલળે. લેકેળન
વલાયે ૧૧.૩૦ થી ફોયે ૧.૩૦ કરાક સધ
ુ રથી કચેયી યાફેતા મજ
ુ ફ ચાલ ુ યશેળે.
દયશભમાન ટ્રીબ્યન
.................
જેઈઈ ભેઇન યીક્ષા આ લે ફેની ફદરે ચાય લખત રેલાનાય છે .
ત્માયે NTA દ્વાયા ફીજી, ત્રીજી અને ચોથી યીક્ષાની તાયીખો જાશેય કયાઈ છે .
ુ યી દયશભમાન મોજાઈ શતી.
JEE ભેઇનની પ્રથભ યીક્ષા 22થી 28 પેબ્રઆ

ફીજી લખતની યીક્ષા 15થી 18 ભાચષ દયશભમાન મોજાળે.
ત્રીજી લખતની રયક્ષા 27થી 30 એશપ્રર અને ચોથી લાયની યીક્ષા
24થી 28 ભે દયશભમાન યીક્ષા મોજાળે.
ત્રીજા ને ચોથા તફક્કાની યીક્ષાના પોભષ બયલાની તાયીખો શલે છી
જાશેય થળે.
.................
ધોયણ 12 શલજ્ઞાન પ્રલાશની યીક્ષાના આલેદનત્રો બયલાની કાભગીયી
એક રદલવ લધ ુ રંફાલાઈ છે .
ઉલ્રેખનીમ છે કે, આલેદનત્રો તથા પી બયલાની અંશતભ તાયીખ 2જી
ુ ાયા કયલા અને આચામષની
ભાચષ શતી. ણ આલેદનત્રોભાં ળાા કક્ષાએ સધ
ુ ર ભાટે લધ ુ એક રદલવ ઓનરાઈન સશુ લધા ચાલ ુ યશેળે. આજે યાત્રે 12
એપ્રલ
ુ ાયા કયી ળકાળે નશીં.
લાગ્મા ફાદ કોઈણ સધ
2 જી ભાચષ ફાદ કોઈ શલદ્યાથીન ંુ આલેદનત્ર બયલાન ંુ ફાકી યશી ગય ંુ
ુ ીભાં ફોડષ ની શલજ્ઞાનપ્રલાશ ળાખાનો રૂફરૂ વંકષ
શોમ તેભણે 22 ભાચષ સધ
કયલાનો યશેળે.
.................

