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પ્રવાય બાયતી
પ્રાદે શળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ
તાયીખ : 02-03-2021

વાાંજે : 6.55 to 7.10pm

લાય : ભાંગલાય
આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદે શળક વભાચાય

રૂર જાની

લાાંચે છે .

 ગુજયાતની 31 જજલ્રા ાંચામત , 231 તાલુકા ાંચામત અને 81 નગયાલરકાની ચટણીભાાં
ાં ૂ
બાજને બાયે ફહુભતી ધયાલતો અભ ૂત ૂલવ જનાદે ળ ભળ્મો
 પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી એ કહ્ુાં જોયદાય જીત

લડે ભતદાયોએ

બાજના શલકાવ અને

સુળાવનના એજન્દ્ડાનુાં વભથવન કયુું છે – તો ગૃશ ભાંત્રી અશભત ળાશે ણ ટટભ ગુજયાત
બાજને લફયદાલી
 મુખ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણી અને પ્રદે ળ પ્રમુખ વી આય ાટટરે બાજની

બગલા રશેય જેલા

ટયણાભ નો મળ અદના કામવકયની ભશેનતને આપ્મો
 નામફ મુખ્મભાંત્રી શનશતનબાઈ

ટે ર આલતીકારે અંદાજત્ર

2021 – 22 શલધાનવબા

ગૃશભાાં યજૂ કયળે
 ગુજયાતના એક રાખ 17 શજાય થી લધુ લટયષ્ઠ નાગટયકોએ કોયોના યવીનો

શેરો ડોઝ

રીધો
(ન્દ્ય ૂઝ બ્રેક – આ પ્રાદે શળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્દ્ર યથી વભાચાય  ૂયા થમા)
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બાજ ની રશેય જેલા રયણાભ
ગુજયાત ની 31 જજલ્રા ાંચામત

, 231 તાલુકા ાંચામત અને 81 નગયાલરકા ની

ચટણી
ાં ૂ
ભાાં બાયતીમ જનતા ક્ષ ને બાયે ફહુભતી ધયાલતો અભ ૂત ૂલવ જનાદે ળ ભળ્મો છે . કોંગ્રેવ
વટશત ના એકણ યાજકીમ ક્ષ ને ભામ ૂરી ફેઠક થી

વાંતો રેલો ડે તેલા ચટણી
ાં ૂ
ટયણાભ

ફશાય ડી યહ્યા છે .
ભતગણતયી ની રૂખ બાજ તયપી શોલાનુાં ફોયે પલરત થતાાં જ ગાાંધીનગય નજીક
કોફા ખાતે આલેરા પ્રદે ળ કામાવરમ ભાાં શલજમ ઉત્વલ ળરૂ થઈ ગમો શતો.

વપતા ની શુબેચ્છા

કામવકયો ને ાઠલલા ભાટે પ્રદે ળ પ્રમુખ વી. આય. ાટટર ની વાથે મુખ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણી ણ
શ્રી કભરભ શોંચ્મા શતા. મુખ્મભાંત્રી શલજમ રૂાણી એ જીત ની ખુળી વ્મક્ત કમાવ કહ્ુાં શત ુાં કે ટટભ
બાજ લતી તેઓ જનતા નો આબાય ભાને છે . ત્રકાયો વાથે લાત કયતાાં શ્રી રૂાણી એ ઉભેયું ુ
શત ુાં કે કોંગ્રેવને આટરો ભોટો જાકાયો જનતા એ ગુજયાત ભાાં કદી આપ્મો નશીં શોમ .
( ફાઈટ શલજમ રૂાણી)
બાજ પ્રદે ળ પ્રમુખ વી. આય. ાટટરે ચટણી
ાં ૂ
ટયણાભો ને લધાલી રેતા કહ્ુાં શત ુાં કે
બાજ વયકાય ની ઉત્તભ કાભગીયી ના આધાયે રોકો એ બાજ ને ભત આી વત્તા નુાં સુકાન
વોંપ્યુાં છે .
( ફાઈટ વી. આય. ાટટર )

પ્રધાનભંત્રી પ્રતીબાલ
પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી એ સ્થાશનક સ્લયાજની ચટણીભાાં
ાં ૂ
બાજની જોયદાય જીત ફદર
ભતદાયોનો આબાય ભાન્દ્મો છે . ોતાના ટ્ શલટભાાં શ્રી ભોદીએ કહ્ુાં છે કે

ગુજયાતબયની

નગયાલરકા, તાલુકા ાંચામત અને જજલ્રા ાંચામતની ચટણીના
ાં ૂ
ટયણાભોએ સ્ષ્ટ વાંદેળ
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આપ્મો છે કે બાજના શલકાવ અને સુળાવનના એજન્દ્ડાનુાં રઢતા ૂલવક વભથવન ગુજયાત કયે છે .
તેભણે ઉભેયું ુ શત ુાં કે

બાજ પ્રત્મેની અશલયત શ્રદ્ધા અને સ્નેશ ભાટે તેઓ ગુજયાતની જનતાને

નભન કયે છે .
ગૃશભાંત્રી અશભત ળાશે ણ બાજને ફહુ ભોટી જીત આલા ફદર

ગુજયાતના

ભતદાયોનો આબાય ભાનત ુાં ટ્ શલટ કયુું છે . તેભણે કહ્ુાં છે કે પ્રધાનભાંત્રી ભોદીના શલકાવને વભશિત
નેત ૃત્લભાાં શલશ્વાવ વ્મક્ત કયલા રોકો એ બાજને જીત આી છે . શ્રી ળાશે બાજ ના અદના
કામવકયો ની ભશેનત ને આ શલજમ નો મળ આપ્મો છે .

ચટ
ં ણી રયણાભ ન ં યાજ્મ ચિત્ર
સ્થાશનક સ્લયાજ વાંસ્થાઓ ની ચટણી
ાં ૂ
ની ભત ગણતયી શજુ  ૂયી થઈ નથી ત્માયે વત્તાલાય
યીતે ફશાય ડેરી યાજ્મ કક્ષા ની છે લ્રી ભાટશતી આ પ્રભાણે છે .
બાજ ને જજલ્રા ાંચામત ભાાં 771

, તાલુકા ાંચામત ભાાં 3236 અને નગયાલરકા

ભાાં 2027 ફેઠક ભી છે .
જ્માયે કોંગ્રેસ્વ ને જજલ્રા ાંચામત ભાાં 162

, તાલુકા ાંચામત ભાાં 1201 અને

નગયાલરકા ભાાં 375 ફેઠક ભી છે .
અક્ષ ને જજલ્રા ાંચામત ભાાં ત્રણ , તાલુકા ાંચામત ભાાં 112 અને નગયાલરકા ભાાં
168 ફેઠક ભી છે .
આભ આદભી ાટી ને જજલ્રા ાંચામત ભાાં ફે
નગયાલરકા ભાાં 9 ફેઠક ભી છે . જ્માયે

, તાલુકા ાંચામત ભાાં 31 અને
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ફહજ
ુ ન વભાજ ાટી ને

જજલ્રા ાંચામત ભાાં એક , તાલુકા ાંચામત ભાાં ચાય

અને

નગયાલરકા ભાાં 6 ફેઠક ભી છે .
જ્માયે અન્દ્મ શલજેતાઓને પાે ગમેરી ફેઠક ની વાંખ્મા જોઈએ તો જજલ્રા ાંચામત ભાાં ચાય
, તાલુકા ાંચામત ભાાં 16 અને નગયાલરકા ભાાં 24 ફેઠક તેભના પાે ગઈ છે

ટોમ પેય જીંગર

નનનતન ટેર-નલધાનવબા
ગુજયાત શલધાનવબાભાાં આલતીકારે નામફ મુખ્મભાંત્રી અને નાણાભાંત્રી શનશતનબાઈ ટે ર
આગાભી નાણાકીમ લવન ુાં અંદાજત્ર ગૃશભાાં યજુ કયળે.
ગઇકારથી ગુજયાત શલધાનવબા નુાં અંદાજત્ર વત્ર ળરૂ થયુાં છે . યાજમાર આચામવ દે લ
વ્રત ના પ્રલચન વાથે ળરૂ થમેરી ફેઠકભાાં

ળોકદળવક ઠયાલ દ્વાયા વદગત વભ્મોને શ્રધધાાંજલર

આલાભાાં આલી શતી.
યાજમાર આચામવ દે લવ્રતે ોતાના પ્રલચન ભાાં યાજ્મ વયકાય ની શલકાવ કાભગીયીને લફયદાલી
શતી અને કહ્ુાં શત ુાં કે ન વે જ મોજના લડે ઘેય ઘેય ીલાનુાં ચોખ્ખુાં ાણી શોંચાડલાની ઝાંફેળ
ખયે ખય જન આયોગ્મ ભાટે લયદાનરૂ વાલફત થળે.

ભરશરા રદલવ નલળે
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વભાજની વેલા તો રોકો અનેક પ્રકાયે કયતાાં શોમ છે

શોમ છે યાં ત ુ ગાભભાાં ળૌચારમ

ફનાલલાની વેલા શેરી લાય જોલા ભે છે એ ણ તાી જેલા આટદલાવી ાંથકભાાં.
તાી જજલ્રાના યશભરા ફશેન ગાશભતે છે લ્રા છ લવથી જાતભશેનથી વાતવો જેટરા
ળૌચારમોનુાં શનભાવણ કયી પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદીની સ્લચ્છ બાયત ઝાંફેળને આગ લધાયી છે .
શલશ્વ ભટશરા ટદલવ શનશભત્તે મોજામેરી શલળે શ્રેણીભાાં આજે વાાંબીએ યશભરા ફશેન
ગાભીતને
(ફાઇટ- યશભરા ફેન)

યવીકયણ
યાજમભાાં કોયોના યવીકયણના ત્રીજા તફક્કાભાાં અત્માયસુધીભાાં

1 રાખ 17 શજાયથી લધુ

રાબાથીઓને યવીનો શેરો ડોઝ આલાભાાં આવ્મો. જેભાાં 60 લવથી લધુ ઉભયના અને 45 થી
60 લવના ગાંબીય યોગોથી ીટડત રોકોનો વભાલેળ થામ છે
યવી ભાટે રામક રાબાથી કોનલન ોટટ ર અથલા આયોગ્મ વેત એપ્રીકેળનભાં ઓનરાઇન
યજીસ્ટ્રેળન કયાવ્મા ફાદ યવી રઇ ળકળે અથલા યવીકયણના સ્ટ્થ ય જઇને નોંધણી કયાલી યવી
રઇ ળકળે.
નોંધણી ભાટે આધાય કાર્ટ

અથલા નનમત કયે ર ઓખ ત્ર તથા ૪૫-૫૯ લટના ગંબીય

યોગના રાબાથીએ યજીસ્ટ્ટર્ટ ભેર્ીકર પ્રેક્ટીળનયન ં પ્રભાણત્ર પયજીમાત યજ કયલાન ં યશેળે
યાજમભાાં 60 લવથી લધુ લમના લટયષ્ઠ નાગટયકો ભાટે કોયોના યવીકયણનો ગઇકારથી
આયાં બ થમો છે . જે અનુવધ
ાં ાને કેન્દ્રળાશવત પ્રદે ળ દભણભાાં યવીકયણનો શુબાયાં બ દભણ ભેડીકર
એવોશવમેળના પ્રમુખ ડો. એવ.એવ.લૈશ્મએ કયાવ્મો શતો.
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ભશત્લનુાં છે કે, ભોટી દભણ વી.એચ.વી. શોસ્સ્ટર, કડૈ મા લેરનેવ વેન્દ્ટય, વોભનાથ લેરનેવ
વેન્દ્ટય અને કચ્છી ગ્રાભ વયકાયી શોસ્સ્ટરોભાાં લડીરોને શનિઃશુલ્ક યવી આલાભાાં આલી યશી છે .
ાંચભશાર જીલ્રાના લશીલટીતાંત્ર તયપથી જીલ્રા શલકાવ અશધકાયી એવ.કે. યાઠોડે 60 લવથી લધુ
લમના લડીરો અને તભાભ જીલ્રાલાવીઓને લેસ્ક્વનેળન કામવક્રભભાાં વશમોગ આી યવીકયણનો
રાબ રેલા અનુયોધ કમો શતો

કોંગ્રેવ યાજીનાભાં
કોંગ્રેવ શાઇકભાાંડે ગુજયાત કોંગ્રેવના પ્રમુખ અને શલધાન વબા ક્ષના નેતાઓના યાજીનાભાાં
સ્લીકાયી રીધા છે . ાંચામતો અને નગયાલરકાઓની ચટણીઓના
ાં ૂ
ટયણાભો ફાદ પ્રદે ળ કોંગ્રેવ
પ્રમુખ શ્રી અશભત ચાલડા અને કોંગ્રેવ શલધાન વબા ક્ષના નેતા શ્રી યે ળ ધાનાણીએ ોતાના
દ ઉયથી યજીનાભાઓ આી દીધા શતા. કોંગ્રેવના સ ૂત્રોના જણાવ્મા મુજફ આ ફાંને નેતાઓના
યાજીનાભાાં ક્ષના શાઇકભાાંડ દ્વાયા સ્લીકાયી રેલામ છે . ચાલુ ભટશનાના અંત સુધીભાાં નલા નેતાની
જાશેયાત થળે

ભેરયટાઇભ ઇન્ડર્મા વનભટ-૨૦૨૧
નલી રદલ્શીભાં મોજાઇ યશેરી ભેરયટાઇભ ઇન્ડર્મા વનભટ-૨૦૨૧ભાં આજે મખ્મભંત્રી નલજમ
રૂાણીએ નલર્ીમો કોડપયડવના ભાધ્મભથી યાજ્મની ભેરયટાઈભ ક્ષેત્રની નવદ્ધિઓની યજઆત કયી.
શ્રી રૂાણીએ કહ્ ં શત ં કે વભગ્ર દે ળભાં ૪૦% કાગો શેડર્ચરિંગ એકલ ં ગજયાત કયે છે અને
નલદે ળી મર્ીયોકાણ આકટલાભાં ણ ગજયાત અગ્રેવય છે . તેભણે કહ્ ં કે વભગ્ર ભેરયટાઇભ વેક્ટયભાં
યાજમભાં દોઢ રાખ કયોર્ના ઇડલેસ્ટ્ટભેડટ ઈડટે ડળડવ ભળ્મા છે જેભાં ગજયાત ભેરયટાઇભ ફોર્ે ૮૦
શજાય કયોર્થી લધના ઇડલેસ્ટ્ટભેડટ ઈડટે ડળડવ ભેવ્મા છે . શ્રી રૂાણીએ કહ્ ં કે દરયમાઈ ક્ષેત્રના
નલકાવ ભાટે યાજમભાં નલશ્વસ્ટ્તયીમ ભેરયટાઇભ ક્રસ્ટ્ટયન ં નનભાટણ કયલાભાં આલી યહ્ ં છે .
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મુખ્મભાંત્રીશ્રીએ કહ્ુાં કે અરાંગ શળ ટયવાઈકલરિંગ માડવ દે ળની કુર ટયવામકક્રિંગ
એક્ક્ટશલટીભાાં ૯૮ ટકા ટશસ્વો ધયાલત ુાં અગ્રેવય માડવ છે અને આગાભી વભમભાાં અરાંગની શળ
ટયવામકક્રિંગ કેેશવટી ૪.૫ શભલરમન એર.ડી.ટી.થી ૯ શભલરમન એર.ડી.ટી. સુધી રઈ જલાળે.
ભેરયટાઇભ ક્ષેત્રે કળ ભાનલ વંવાધન રૂ ાર્લા ગજયાતભાં ભેરયટાઇભ યનનલનવિટીથી વજ્જ છે .
તેભ ણ તેભણે ઉભેયું શત.ં
બાયત

વયકાયના શળશિંગ

ોટ્વ વ

ભાંત્રારમ

દ્વાયા

આમોજજત

આ

વશભટભાાં ૮

ભાંત્રીશ્રીઓ ૫૦ ગ્રોફર વી.ઈ.ઓ અને ૨૪ યાષ્રના સ્ીકવવ-લક્તાઓ બાગ રેલાના છે

યાષ્રોના

