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February 2017 
Astha Academy 

બાયતન ું અુંદાજત્ર : ૨૦૧૭-૧૮  
 

બાયતભાાં વાભાન્મ અાંદાજત્ર અને યેલ્લ ેઅાંદાજત્ર 
ફ ે ભશત્લના અાંદાજત્ર દય લે જાશેય કયલાભાાં આલ ે છે. 
બાયતીમ યેલ્લે દેળન ુવોથી ભટુ જાશેય એકભ શલા 
ઉયાાંત અનેક 
રકને 
યજગાયી 
ુયી 
ાડતુાં 
દેળના 
ભટા 
લગગને 

સ્ળગત ુવયકાયી વાશવ છે. તેથી 
બાયતભાાં વાભાન્મ યીતે 26 ભી પેબ્રુઆયીએ દય લ ે યેલ્લે 

અાંદાજત્ર દેળના યેલ્લે ભાંત્રી દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલ ે છે. 
બાયતભાાં યેરલ ે સવલામનુ ફીજુ અને વોથી ભશત્ત્લન ુ
અાંદાજત્ર જ ેવાભાન્મ અાંદાજત્ર તયીકે ઓખલાભાાં આલ ે
છે.  

દેળનુાં વાભાન્મ અાંદાજત્ર દેળના નાાંણાભાંત્રી દ્વાયા 
પેબ્રુઆયીના છેલ્લા દદલવે એટરે કે 28 કે 29ભી પેબ્રુઆયીના 

યજ  રકવબાભાાં યજૂ કયલાભાાં આલે છે. યાં તુ આ લખત ેએ 
યાંયાન ત્માગ કયીને ૧રી પેબ્રુઆયીએ અાંદાજત્ર યજૂ 
કયલાભાાં આવમુાં છે.  

વાભાન્મ અાંદાજત્રભાાં લગ દયસભમાન વયકાય 
જુદા-જુદા સલબાગ જલેા ખેતી, ઉધગ, વાંયક્ષણ, સળક્ષણ, 

ગ્રાભીણ સલકાવ, ઉજાગ, સવાંચાઈ, ળશેયી સલકાવ, ખેડૂત ભાટે, 

ફાક ભાટે,દયલશન લગેયે સલસલધ ક્ષેત્ર ાછ 

પાલામેરા નાણાાંની સલગત ઉયાાંત લગ દયસભમાન આ 
ખચગને શોંચી લલા ભાટે આલક કમાાં-કમાાં ક્ષેત્રભાાંથી 
આલળે અને કેટરી આલળ ે તેની અાંદાજીત સલગત યજૂ 

કયલાભાાં આલે છે. જભેકે વયકાયી જાશેય 
વાશવની આલક, પ્રત્મક્ષ – યક્ષ 

કયલેયા, એક્વાઈઝ ડ્યુટી, 

દડવઈન્લેસ્ટભેન્ટ, જાશેય દેલ ુ ઉયાાંત કુર 

આલક અને કુર ખચગ ઉયાાંત ફજટેની કુર 
નાણાાંકીમ ખાધન અાંદાજ યજૂ કયલાભાાં 
આલે છે.  

 બાયતભાાં દેળના વાભાન્મ 
અાંદાજત્ર સવલામ સલસલધ યાજ્મનાાં 
અાંદાજત્ર ણ પેબ્રુઆયીના છેલ્લા 
અઠલાડીમાભાાં રગબગ 20 થી 23 પેબ્રુઆયીની 

આવાવ યજૂ કયલાભાાં આલે છે. આ સવલામ 
દેળની ફધી જ ભશાનગય ાસરકાઓનાાં 
અાંદાજત્ર ણ યાજ્મ વયકાયના 
અાંદાજત્રના ફ ે ત્રણ દદલવ અગાઉ યજૂ 
કયલાભાાં આલે છે.  

 

બાયતભાું અુંદાજત્રન ઈતતશાવ 
 

બાયતભાાં વોપ્રથભ વાભાન્મ અાંદાજત્ર સબ્રટીળ 
તાજ શેઠની ઈસ્ટ ઈન્ડીમા કાંની લતી 1857ના સલપ્રલભાાં 

વપતા ભેવમા છી 1860ની 7ભી એસપ્રરે જમે્વ સલલ્વન ે

યજૂ કમુગ શત.ુ 2001 શેરાાં દેળનુાં વાભાન્મ અાંદાજત્ર વાાંજ ે5 

કરાકે યજૂ કયલાની યાંયા શતી; જ ે1924ભાાં ફેસવર બ્રેકેટે્ટ 

ળરૂ કયી શતી. આભ કયલા ાછ ના ફ ેઉદે્દળ શતા.  
૧. સબ્રટીળ વભમ બાયતીમ વભમ કયતાાં રગબગ 5 

થી 6 કરાક ાછ શલાથી બાયતભાાં વાાંજ ે 5 લાગ ે ફજટે 

યજૂ થામ; ત્માયે સબ્રટીળ વાંવદ ‚શાઉવ ઓપ કભન્વ‛ની 

ફેઠક ચારુ શમ છે.  



Current Affairs February 2017 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

2 

૨. ફીજો ઉદે્દળ ફજટેના દસ્તાલેજો તૈમાય કયતા 
કભગચાયીઓને ફજટેની જાશેયાતના એક અઠલાદડમા અગાઉ 
નાણા ભાંત્રારમભાાં એકાાંતલાવભાાં યાખલાભાાં આલ ેછે. વતત 
કાભ કયલાથી અને ફજટેની આગની યાતે્ર યાતબય કાભ 
કયલાથી તેભને યૂત આયાભ ભી યશે તે ભાટે વાાંજ ે5 કરાકે 

અાંદાજત્ર યજૂ કયલાની યાંયા 2000 વુધી ચારી આલી 

શતી. 
1948-49ભાાં આય. કે. 

ણભ ખભ ળેટ્ટીએ વો પ્રથભ 
લચગાાનુ અાંદાજત્ર એલ ળબ્દ 
પ્રમગ કમો શત. ત્માયફાદ 
લચગાાના અાંદાજત્રન અથગ 
ટૂાં કાગાાનુ અાંદાજત્ર એલ થલા 
રાગ્મ. 

 

પ્રજાવત્તાક બાયતનુ 
વોપ્રથભ અાંદાજત્ર 28ભી પેબ્રુઆયી, 

1950ના યજ જ  શન ભથાઈએ યજૂ 

કમુગ શતુ. પ્રજાવત્તાક બાયતના પ્રથભ 
વાભાન્મ અાંદાજત્રની યજૂઆત 
વભમે આમજનાંચ અસસ્તત્લભાાં 
આવમુ શત.ુ જશન ભથાઈ શેરાાં 
યેલ્લે પ્રધાન શતા. 

 છી નાણાપ્રધાન ફનેરા. વી.ડી.દેળભુખ ે
નાણાભાંત્રી તયીકે 1950 થી 1956 વુધી વાભાન્મ અાંદાજત્ર 

યજૂ કમાાં શતાાં. વી.ડી. દળેભ ખ ે
નાણાપ્રધાન ફન્મા તે શેરા 11 

ઓગસ્ટ, 1943 થી 30 જુન, 1949 

વુધી યીઝલગ ફેંક ઓપ ઈન્ડીમાના 
ગલનગય તયીકેની જલાફદાયી 
વાંબાી શતી. આભ, વી. ડી. 

દેળભખુ નાણાભાંત્રી તયીકે 
અાંદાજત્ર યજૂ કયનાય યીઝલગ 
ફેંકના શેરા ગલનગય શતા. 1955-56થી વાભાન્મ 

અાંદાજત્રના દસ્તાલેજો દશન્દી બાાભાાં ણ તૈમાય કયલાની 
ળરૂઆત થઈ. શેરાાં ભાત્ર અાંગ્રેજી બાાભાાં જ દસ્તાલજેો 
તૈમાય કયલાભાાં આલતા શતા. 

બાયતભાાં વોથી લધુ વાભાન્મ અાંદાજત્ર યજૂ 
કયનાય નાણાભાંત્રી તયીકે ગુજયાતના નતા ુત્ર એલા શ્રી 
ભયાયજી દવેાઈ પ્રથભ સ્થાન ે છે. તેભણે 10 લાય વાભાન્મ 

અાંદાજત્ર યજૂ કમાાં છે. તેભાાં ચીન વાથેના મુદ્ધ છીનુાં 

1962-63નુાં અને 1967-68નુાં એભ ફ ે લચગાાનાાં 

અાંદાજત્રન 
ણ વભાલેળ 
થામ છે. 
ભયાયજી 
દેવાઈ દેળ ના 
એકભાત્ર 
એલા 
નાણાાંભત્રી છે જભેણે તાના જન્ભદદન ે 2અાંદાજત્ર યજૂ 

કમાગ છે. જભેાાં 29ભી પેબ્રુઆયી લગ 1964 અને લગ 1968 ના 

અાંદાજત્ર ન વભાલેળ થામ છે. 1965-66ના અાંદાજત્રભાાં 

વો પ્રથભ લખત કાા નાણાાંની જાશેયાતની મજના 
અભરભાાં ભૂકલાભાાં આલી. 1973-74ના અાંદાજત્રની ગણના 

બાયતના ઈસતશાવભાાં કાા અાંદાજત્ર તયીકે થામ છે. 
કાયણ કે એ લગની અાંદાજત્રીમ ખાધ રૂ. 550 કયડની 

શતી. 
કુર ત્રણ લાય દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા વાભાન્મ 

અાંદાજત્ર યજૂ થમાાં છે. જભે કે, 

 (1) 1958-59 - જલાશયરાર નશેરુ  

(2) 1970-71 -  ઈન્દીયા ગાાંધીએ 

(3) 1987-88 - યાજીલ ગાાંધીએ  

ત્રણેમ એકજ કુાં ટુફના 
લાયવદાય સતા-ુત્રી અન ે
ભાતા-ુત્ર છે. ઈન્દીયા ગાુંધી 
દેળનાાં એક ભાત્ર ભદશરા છે; 

જભેણ ે દેળનુાં વાભાન્મ 
અાંદાજત્ર યજૂ કમુગ શમ. 

 ‚પ્રણલ ભખુજી‛ પ્રથભ એલા નાણાપ્રધાન શતા; 

જઓે યાજ્મવબાના વભ્મ તયીકે 
નાણાખાતાન શલાર વાંબાતા 
શતા. તેભણે યાજ્મવબાના વભ્મ 
અને નાણાપ્રધાન તયીકે 1982 થી 

1985 દયસભમાન ચાય અાંદાજત્ર 

યજૂ કમાાં શતા. ત્માયફાદ તેભણ ે
2010 થી 2012 વુધી રકવબાના 

વભ્મ અને નાણાપ્રધાન તયીકે ત્રણ અાંદાજત્ર યજૂ કમાાં 
શતા. આભ, તભણે કુર વાત અાંદાજત્ર યજૂ કમાાં છે. 

બૂતૂલગ લડાપ્રધાન ડૉ.ભનભશન સવાંશે લગ- 
1991-92ભાાં નાણાભાંત્રી તયીકે યજૂ કયેર અાંદાજત્ર બાયતીમ 

વાભાન્મ અાંદાજત્રના ઈસતશાવનુ ક્ાાંસતકાયી અાંદાજત્ર 
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ગણામ છે. જભેાાં તભણ ે આસથગક ક્ષેત્ર ે ઉદાય લરણ 
અનાવમુાં.  

2001 શેરાાં કેન્રનુાં 

વાભાન્મ અાંદાજત્ર વાાંજ ે 5-

00 કરાકે યજૂ થત ુશતુાં. યાં તુ 

2001ભાાં એન.ડી.એ. 

વયકાયભાાં અટર સફશાયી 
ફાજેઈ લડાપ્રધાન શતા; 

ત્માયે નાણાભાંત્રી મળલુંત 
તવુંશાએ વલાયે 11 કરાકે 

અાંદાજત્ર યજૂ કયીન ેલો જુની યાંયા ફદરી શતી. 
 

કોયેટ ટેક્ષ વોપ્રથભ લખત યાજીલ ગાુંધીએ 
1987ના અાંદાજત્રભાાં 

નાખ્મ શત. આ તેભનુ 
એક્ભાત્ર અાંદાજત્ર શત;ુ જ ે

તેભણે લડાપ્રધાન તયીકે યજૂ 
કમુગ શતુાં.  કોયેટ ટેક્ષ 
લતગભાન વભમે વયકાયન ે
વોથી લધુ આલક આત 
કય છે. 

 

1991-92ભાાં લચગાાનુાં અાંદાજત્ર અને અસતાંભ 

અાંદાજત્ર ફ ે જુદા જુદા ક્ષના નાણાભાંત્રીઓએ યજૂ કમાાં 
શતાાં. લચગાાનુાં અાંદાજત્ર બાજના મળલાંતસવાંશાએ અન ે
અાંસતભ કોંગ્રેવના ડૉ.ભનભશન સવાંશે યજૂ કમુગ શત.ુ જભેાાં 
આસથગક ક્ષેત્ર ે બાયતે ઉદાય લરણ અનાવમુ શતુાં. 1994ભાાં 

નાણાભાંત્રી ડૉ.ભનભશન સવાંશે પ્રથભ લખત વસલગવ ટેક્ષ 
દાખર કમો શત. 

લગ 2012-13નુાં વાભાન્મ અાંદાજત્ર ાાંચ યાજ્મની 

સલધાનવબાની ચૂાંટણીને કાયણે પેબ્રુઆયીના અાંસતભ દદલવન ે
ફદરે ચૂાંટણીના દયણાભ છી 16 ભાચે યજૂ કમુગ શત.ુ 

તા.28ભી પેબ્રુઆયી, 2013ને ગુરુલાયે લગ 2013-14નુ 82ભુાં 

વાભાન્મ અાંદાજત્ર યજૂ થમુાં. જ ે દેળના નાણાભાંત્રી ી. 
સચદમ્ફયભે યજૂ કમુગ. ી.સચદમ્ફયભ વાભાન્મ અાંદાજત્ર યજૂ 
કયનાયા દેળના 28ભા નાણાપ્રધાન શતા; કે જભેણે વોથી લધુ 

10 વાભાન્મ અાંદાજત્ર યજૂ કયનાય નાણાભાંત્રી ભયાયજી 

દેવાઈ છી ફીજા ક્ભે 8 વાભાન્મ અાંદાજત્ર યજૂ કમાાં છે. 

દેળનુાં પ્રથભ વાભાન્મ અાંદાજત્ર કુર 193 કયડ રૂસમાન ુ

શતુાં. 

Budget 2017-18 
ળેયફજાયભાાં IRCTC નુાં સરસસ્ટાંગ કયાળે. યેરલે દ્વાયા 

આ લે ૩૫૦૦ સક.ભી. નલા ટરે ક ભાટેની જોગલાઈ કયલાભાાં 
આલી છે. ૩૦૦ સ્ટેળન ય દદવમાાંગ ભાટે સરફ્ટ અન ે
એસ્કેરેટવગની વુસલધા ઉરબ્ધ કયાળે. ૧૩૧૦૦૦ કયડ 
રૂસમા યેરલે ભાટે પાલામા છે; જ ેગત યેરલેના ફજટે કયતાાં 

૨૪ ટકા લધાયે છે. 
એપડીઆઈ સરવી વય ફનાલાળે.  

50 કયડ વુધીનુાં ટનગઓલય ધયાલતી કાંનીઓન કોયેટ 
ટેક્વ 30 ટકાથી ઘટાડીન ે25 ટકા કયામ.  
ગુજયાત અને ઝાયખાંડભાાં ફ ેનલી એઈમ્વ ળરૂ કયાળે.  
વાંયક્ષણ ભાટે પાલણી લધાયીન ે રૂ. 2,74,114 કયડની 

કયાઈ.  
ફાુની 150ભી જન્ભજ્માંસતએ 1 કયડ રકન ે ગયીફી 
યેખાથી ફશાય રાલલાભાાં આલળે.  
 

યાજકીમ ક્ષને દાન યકડભાું 2,000 વ ધી જ સ્લીકાયાળે :  

 યાજકીમ ક્ષન ે શલે યકડભાાં રૂ. 2,000નુાં જ દાન 

કયી ળકાળે. અગાઉ આ યકભ રૂ. 20,000 શતી. જ ે રક 

દાન આલા ભાગતા શમ તેઓ 2,000થી લધુ યકભ ભાટે 

ચેક કે દડસજટર ેભેન્ટ કયી ળકળે. આયફીઆઈ દ્વાયા આ 
ભાટે સ્ેસળમર ફન્ડ ફશાય ડાળે; જ ે ખયીદીને રક 

યાજકીમ ક્ષન ેપાંડ આી ળકળે.  
 

યેરલે :  
 IRCTC દ્વાયા દટસકટ ફુક કયાલલા ભાટે 

વસલગવચાજગ નશી રાગ.ે યેરલે વેફ્ટી ભાટે ાાંચ લગનુાં 
1,00,000 કયડનુાં વેફ્ટીપાંડ ફનાલલાભાાં આલળે. 500 

સ્ટેળન દડપયન્ટરી એફલ્ડ ફ્રેન્ડરી કયાળે. નલી ભેટર  
યેરસરવી ઘડાળ.ે ૧૯૪૯ ભાનલ સલશણા યેરલ ે પાટક 
૨૦૨૦ વુધીભાાં વુધાયી જોખભ નાફૂદ કયલાભાાં આલળે.  
 

રૂ. 3 રાખ વ ધીની આલક ટેક્વ ફ્રી :  
 અઢી રાખથી 3 રાખ વુધીની આલક ય 5 ટકા 
રેખે રૂ. 2,500 ટેક્વ આલ ડળે. જોકે વયકાયે 3 રાખની 

આલક ય ટેક્વભાાં રૂ. 2,500 ની છૂટ આી છે. તેથી રૂ. 3 

રાખ વુધીની આલક ટેક્વ ફ્રી ફનળે.  
 

વ ય રયચ ભાટે કેટર ટેક્વ :  
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 રૂ. 50 રાખથી રૂ. 1 કયડની આલક ભાટે 30 ટકા 
ટેક્વ અને 10 ટકા વયચાજગ 
રાગળે. રૂ. 1 કયડથી 
લધુની આલક ભાટે 30 ટકા 
ટેક્વ અને 15 ટકા વયચાજગ 
રાગળે.  
 આઈટી દયડાભાાં 6 
લગના ફદરે 10 લગના 
દશવાફ ચેક કયળે. ભડુાં  
આઈટી દયટનગ પાઈર 
કયનાયા ાવેથી 10,000 

વુધી દાંડ લવૂરાળે.  
 

ઈન્કભટેક્વ સ્રેફભાું આ પેયપાય થમા :  
 

આલક નલ સ્રેફ જૂન સ્રેફ 

રૂ. 3 રાખ વુધી  Nil 10% 

રૂ. 3 રાખથી 5 રાખ  5% 10% 

રૂ. 5 રાખથી 10 
રાખ 

20% (12,500 

દયફેટ) 

20% 

રૂ. 10 રાખથી લધ ુ 30% (12,500 

દયફેટ) 

30% 

રૂ. 50 રાખથી 1 
કયડ  

30+10% 
(વયચાજગ) 

30% 

રૂ. 1 કયડ  30+15% 
(વયચાજગ) 

30+15%  

 

કૃતજગત અને ખડૂેત :  
 ખેડૂતને રૂ. 10 રાખ કયડનુાં સધયાણ આલાભાાં 
આલળે. તભેાાં 60 દદલવનુાં વમાજ ભાપ યશેળે. ાક લીભા 
મજના ભાટે રૂ. 9,000 કયડની પાલણી કયલાભાાં આલી 

છે. વઈર શેલ્થકાડગ  ભાટે કૃસ સલજ્ઞાન કેન્રભાાં સભની રેબ્વ 
ફનાલાળે. ભાઈક્ ઈદયગેળન અને ડેયી પ્રવેસવાંગ ભાટે રૂ. 
13,000 કયડ પાલલાભાાં આવમા છે.  
 

ગ્રાભીણ તલકાવ : ભનયેગા મજનાને ૪૮૦૦૦ કયડ   
ભનયેગા મજનાભાાં ૩૮,૫૦૦ કયડની વાભ ે ચારુ 

લે ૯,૫૦૦ કયડ રૂસમા લધુ પાલાળે. ભનયેગા ભાટે 

48,000 કયડનુાં ફજટે ભાંજૂય થમ ુ છે. 2017-18 ભાાં 5 

રાખ તાલ ફનાલાળે. ભનયેગાભાાં ભદશરાઓની 55 ટકા 
બાગીદાયી યશેળે.  

 પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજના ભાટે દયયજ 133 
સક.ભી. વડક 
ફનાલાળે. સ્ટાટગઅ 
વેક્ટય ભાટે ટેક્વભાાં 
ભાપી 3 લગ ભાટે શતી 
જ ે લધાયીન ે 7 લગની 
કયાઈ.  
 

વુંયક્ષણ :  
 દડપેન્વ 

ફજટેભાાં 6.2 ટકાન 
લધાય થમ છે. નલા લગ 2017-18 ભાટે ેન્ળન ઉયાાંત 
2,74,000 કયડની પાલણી કયાઈ છે. લૂગ વૈસનક ભાટે 

લેફ આધાયીત ને્ળન સલતયણ સવસ્ટભ સલકવાલલાભાાં 
આલળે. વૈસનકની ભુવાપયી ભાટે દડપેન્વ ટર ાલેર સવસ્ટભ 
શળે.  
તળક્ષણ – મ લાન :  
 આ ફજટેભાાં સળક્ષણ ભાટે ૭૯૬૮૬ કયડ પાલામા 
છે. શામય એજ્મુકેળન ભાટે તભાભ એન્ટરન્વ ટેસ્ટ ભાટે 
નેળનર ટેસસ્ટાંગ એજન્વી યચાળે. વયકાય દ્વાયા SWAYAM 

પ્રેટપભગ યચાળ,ે જભેાાં 350 કવગ યખાળ,ે જનેે ઓનરાઈન 

એક્વેવ કયી ળકાળે. વીફીએવઈ જલેી વાંસ્થાઓનુાં પક્વ 
લધાયાળે. સ્ર્ટવગ ફજટેભાાં 350 કયડન લધાય કયામ.  
 

21.47 – રાખ કયડ કુર ખચગ  
20.14 – રાખ કયડ કુર આલક  
10.88 – રાખ કયડ કયલેયાની આલક  
3.34 – રાખ કયડ કયલેયા સવલામની આલક  
3.10 – રાખ કયડ ભશેવૂરી ખાદ્ય  
5.34 – રાખ કયડ યાજકીમ ખાદ્ય  
 

રૂતમ ક્માુંથી આલળ ે:  
ઋણ અને અન્મ જલાફદાયી – 19p. 

દેલા સલનાની ભૂડી આલક – 3p. 

કય સલનાની આલક – 10p. 

વસલગવટેક્વ અને અન્મ ટેક્વ – 10p. 

કેન્રીમ એક્વાઈઝ ડ્યટુી – 14p. 

કસ્ટભ ડ્યુટી – 9p. 

ઈન્કભટેક્વ – 9p. 

ભશાનગય ાસરકા ટેક્વ – 10p.  
 

રૂતમ ક્માું જળ ે:  
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ટેક્વ અને ડ્યટુીભાાં યાજ્મન બાગ – 24p. 

નાણાાંચ અને અન્મ શસ્તાાંતયણ – 5p. 

નાણાકીમ ભદદ – 10p. 

વાંયક્ષણ – 9p. 

વમાજની ચુકલણી – 18p. 

કેન્રીમ મજનાઓ – 11p. 

કેન્ર ુરુસ્કૃત મજના – 10p. 

અન્મ ખચાગઓ – 13p.  
 

ગયીફીભ ક્ત ગ્રાભ ુંચામત :  
 ભશાત્ભા ગાાંધીની ૧૫૦ભી જન્ભજ્માંસત ૨૦૧૯ભાાં 
આલી યશી છે. તે વુધીભાાં ૫૦,૦૦૦ જટેરી ગ્રાભાંચામતન ે

ગયીફીભાાંથી ભુક્ત કયલાન પ્રજકે્ટ વયકાય શાથભાાં રેળે. 
ગયીફીભુક્ત ગ્રાભાંચામત ભાટે વતત ભસનટદયાંગ કયલાભાાં 
આલળે.  
 

યેકડડ  પાલણી :  
 કૃસ, રૂયરને વાંફાંસધત વેક્ટયભાાં ભીન ે કુર 

૩,૯૬,૦૦૦ કયડની પાલણી કયલાભાાં આલી છે. જ ે ગત 

લગ કયતાાં ૨૪ ટકા લધાયે છે. ફજટેભાાં ઈન્ફ્રાસ્ટરક્ચય ઉયાાંત 
અત્માય વુધીભાાં વેક્ટયભાાં કયામેરા યકાણભાાં ણ વોથી 
લધાયે છે. નાણાભાંત્રીએ ગત લગની પાલણી કયતાાં આ લે 
વોથી લધુ પાલણી ગ્રામ્મ અને કૃસભાાં કયી છે; જથેી નલા 

લગનુાં ફજટે કૃસ તયપી ણ યહ્ુાં છે.  
 ખેતી કમાગ ફાદ ાક સનષ્પ જલાના સકસ્વાભાાં 
એકભાત્ર ાક લીભ ખેડૂતન આધાય યશે છે. ભદી વયકાયે 
તાના પ્રથભ ફજટેભાાં પવર સફભા મજના રન્ચ કયી 
શતી. જને વમા કુર લાલણીના ૩૦ ટકા શત. જભેાાં આ 
લે ૧૦ ટકાન લધાય કયીને ૪૦ ટકા કયલાભાાં આવમ છે. 
આલતા લે ૫૦ ટકા કયલાભાાં આલળે. આ મજના ભાટે 
ફજટેભાાં ગત લે ૫,૫૦૦ કયડ પાલામા શતા. તેભાાં 

લધાય કયી શલે ૧૩,૨૪૦ કયડ પાલામા છે.  
 

ફે લડભાું દયેક ગાભભાું શળે લીજી :  
 અરુણ જટેરીએ ૧ ભ,ે ૨૦૧૮ વુધીભાાં ૧૦૦ ટકા 

ગ્રામ્મ સલસ્તાયભાાં ઈરેક્ટર ીદપકેળન કયલાન લામદ કમો છે. 
જટેરીએ આ ભાટે દીન દમા ઉાધ્મામ ગ્રાભ જ્મસત 
મજના ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ૪,૮૧૪ કયડ રૂસમાની 

પાલણી કયી છે. ઉલ્લેખનીમ છે કે ગ્રામ્મ સલસ્તાયભાાં ૧૦૦ 
ટકા ઈરેક્ટર ીદપકેળનને રીધ ેલીજ લયાળભાાં ૩૦ ટકા જટેરી 
દડભાન્ડ લધળે તેભ એક્વટગ  જણાલી યહ્ા છે. વયકાયે તે 

ભાટેની  અગભચેતી રૂ ે વરાય ાલય ાકગ  જલેા પ્રજકે્ટ 
અત્માયથી જ ચારુ કયી યાખ્મા છે. જથેી બસલષ્મભાાં લધનાયી 
ભાાંગ કાફુભાાં યાખી ળકામ.  

૪૭૩૫૨ કયડ રૂસમા શેલ્થ વેક્ટય ભાટે પાલામા 
જ ેગત લગ કયતા ૨૮ ટકા લધાયે છે.  
   

દઢ રાખ ગ્રાભ ુંચામતભાું OFC :  

 બ્રડફેન્ડની ભશત્તભ સ્ીડ ભાટે દેળબયભાાં 
ઓસપ્ટકર પાઈફય કેફરનુાં નેટલકગ  ાથયલાભાાં આલી યહ્ ુ
છે. જ ે ગત ફજટેભાાં બાયત નેટ પ્રજકે્ટ શેઠ કાભ 
ઉાડલાભાાં આવમુાં શતુાં. અત્માય વુધીભાાં ૧૫,૫૦,૦૦૦ 

સકરભીટય રાાંફા ઓસપ્ટકર પાઈફય કેફર ાથયલાભાાં 
આવમા છે. શજુ ણ નેટલકગન સલસ્તાય કયલા ભાટે બાયત 
નેટ પ્રજકે્ટભાાં લધુ ૧૦,૦૦૦ કયડની પાલણી કયલાભાાં 

આલી છે. આ લગના અાંત વુધીભાાં ૧,૫૦,૦૦૦ ગ્રાભ 

ાંચામતભાાં શાઈસ્ીડ બ્રડફેન્ડ શોંચાડલા વયકાયે રક્ષ્મ 
ફાાંધ્મુાં છે. આ ઉયાાંત લાઈપાઈ શટસ્ટથી ણ નજીલા 
દયે ઈન્ટયનટે ઉરબ્ધ કયલાભાાં આલળે. ડીજીગાુંલ નાભન 
પ્રગ્રાભ ણ રન્ચ કયલાભાાં આલળ;ે જભેાાં સળક્ષણ અન ે

કોળલ્મલધગનની તારીભ આલાભાાં આલળે.  
 

વરય ાલય ાકડ  તલકવાલાળે :  
 ઈરેક્ટર ીવીટી ભાટે વૂમગ આધાયીત ઊજાગન ભશત્તભ 
ઉમગ કયલા ભાટે વરાય ાલય ફનાલલાભાાં આવમા છે. 
વરાય ાકગ  ફનાલલાના પ્રથભ પેઝ ફાદ શલે ફીજા પેઝ 
તયીકે ૨૦,૦૦૦ ભેગાલટની કેેસવટી ધયાલતા વરાય 

ાકગન સલકાવ કયલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત યેરલે સ્ટેળન 
ય ણ ૧,૦૦૦ ભેગાલટની કેેસવટી ધયાલતા વરાય 

પ્રાન્ટ ઊબા કયલાભાાં આલળે.  
 

વાફયભતી આશ્રભના ૧૦૦ લડની ઉજલણી :  
 ગાાંધીનગય : ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ સ્થાેરા 
અભદાલાદના વાફયભતી આશ્રભને ૧૭ જુન, ૨૦૧૭ના યજ 

૧૦૦ લગ ૂણગ થળે. આ ળતાબ્દી લગની ઉજલણી ભાટે 
૨૦૧૭-

૧૮ના 
લગના 

કેન્રીમ 
ફજટેભાાં

થી 
નાણાકીમ 

વશામ 
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આલાની જાશેયાત કેન્રીમ નાણાભાંત્રીએ કયી છે. 
ળરૂઆતભાાં કચયફ ખાત ેખાનગી ફાંગર બાડે યાખી આશ્રભ 
ળરૂ કયામ શત. ફાદભાાં લતગભાન સ્થે આશ્રભ સળફ્ટ થમ 
શત. આશ્રભ ટરસ્ટને અત્માયે કેન્ર તયપથી સનબાલ ભાટે કઇ 
વશામ ભતી નથી.  

બાયતભાાં ૨૮ રાખ યજગાયી MSME દ્વાયા ભી 

યશી છે. GDPભાાં ગુજયાતના MSME વેક્ટયન ૧૨% દશસ્વ 

છે.  
 

ઓઈર કુંનીઓના ભેગા ભજડયની મજના :  
 નાણાપ્રધાન અરુણ જટેરીએ બાયતભાાં ઓઈર 
ક્ષેત્રભાાં એક જામન્ટ કાંનીની યચના કયલાન પ્રાન જાશેય 
કમો છે. આ ભાટે જાશેય ક્ષતે્રની ઓઈર કાંનીઓનુાં ભજગય 
કયલાન પ્રાન છે. આ નલી સલળા કાંની લૈસિક 
કાંનીઓની વાઈઝની શળે; જનુેાં લેલ્મુએળન ૧૦૦ અફજ 

ડરય જટેરુાં શળે. આ ભાટે જાશેય ક્ષેત્રની કાંનીઓ બાયત 
ેટર સરમભ, દશાં દુસ્તાન ેટર સરમભ, ઈસન્ડમન ઓઈરનુાં ભજગય 

કયલાભાાં આલળે. આ ભેગા કાંનીને ગરે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 
ફજાયભાાંથી કૂ્ડ ઓઈરની ખયીદીભાાં પામદ થળે.  
 

લધ  ફે ેટર તરમભ રયઝલડન ું તનભાડણ કયાળ ે:  
 વયકાય આગાભી વભમભાાં ફ ે લધુ સ્ટરે ટેસજક 
ેટર સરમભ દયઝવવગ તૈમાય કયળે. આ દયઝલગ યાજસ્થાન અન ે
ઓદડવાભાાં ઉબા કયલાભાાં આલળે. અત્માય વુધીભાાં વયકાયે 
ત્રણ આલા ઓઈર દયઝલગ તૈમાય કમાગ છે. જભેાાં 
સલળાખાટ્ટનભભાાં ૧૩ રાખ ટન, ભેગરયભાાં ૧૫ રાખ ટન 

અને ાદુયભાાં ૨૫ રાખ ટનની સ્ટયેજ ક્ષભતા છે. 
 ફ ે લધુ સ્ટરે દટજક કૂ્ડ ઓઈર દયઝલગ સ્થાલાન ે
ગરે બાયતની કૂ્ડ ઓઈરની સ્ટયેજ ક્ષભતા ૧૫૦ રાખ 
ટન કયતાાં લધી જળે. અત્માયે આ ક્ષભતા ૫૩.૩૦ રાખ 
ટનની છે.  
 

FIPB ને નાફૂદ કયલાભાું આવમ ું :  

 નાણાપ્રધાન અરુણ જટેરીએ ફજટે પ્રલચનભાાં 
એપઆઈીફી (પયેન ઈન્લેસ્ટભેન્ટ પ્રભળન ફડગ ) ને 
નાફુદ કયલાની જાશેયાત કયી શતી. આ ફડગ  નાફૂદ થલાથી 
એપડીઆઈ (પયેન ડામયેક્ટ ઈન્લેસ્ટભને્ટ)ન ઈનફ્ર વય 
ફનળે. ૫૦૦૦ કયડ રૂસમા વુધીના યકાણની દયખાસ્ત 
આ ફડગ  ભાંજૂય કયે છે.  
 નાણાપ્રધાન અરુણ જટેરીએ જણાવમુાં શતુાં કે 
ભટાબાગના એપડીઆઈન ે ઓટભેદટક રૂટ શેઠ ભાંજૂયી 
આલાભાાં આલે છે. છેલ્લા ત્રણ લગભાાં ૯૦ ટકા કયતાાં લધ ુ

એપડીઆઈ ઓટભેદટક રૂટ દ્વાયા આવમુાં છે. એટરે શલે આ 
ફડગને ચારુ યાખલાની કઇ જરૂય નથી. ફડે એપડીઆઈ 
એસપ્રકેળન્વના ઈ-પાઈસરાંગ અને ઓનરાઈન પ્રવેસવાંગની 
કાભગીયીન વપતાૂલગક અભર કમો છે.  
 

ઈ-નાભ મજનાન ું તલસ્તયણ : દયેક APMC ને રૂ. ૭૫ 

રાખ વ ધીની નાણાકીમ વશામ ભળ ે :- ક ર ૫૮૫ 
APMC  
 

આધાય ે મજના રન્ચ થળ ે:  
 કેન્ર વયકાય લેાયી લગગભાાં દડસજટર ઈકનભીન ે
લધુભાાં લધુ પ્રત્વાશન ભે એ ભાટે ટૂાં કભાાં નલી મજના ળરૂ 
કયાળે. તે ભાટે લેાયીઓ આધાય કાડગ  થકી કઇ ણ 
પ્રકાયનુાં ેભેન્ટ કયી ળકળે. આધાય ેના નાભથી રન્ચ 
થનાયી મજનાભાાં ઉદ્યગ, લેાય-ધાંધાન ે રગતા નાના-

ભટા તભાભ ટર ાન્ઝેક્ળન કયી ળકાળે.  
 

નલા લડ ભાટેના રક્ષમાુંક :  
(૧) ૧ કયડ આલાવન ેરીધ ેગયીફ લગગને યાશત ભળે.  
(૨) ભદશરાના વળસક્તકયણ ભાટે ૫૦૦ કયડ ખચાગળ.ે  
(૩) ૨.૫ શજાય કયડના દડજીટર વમલશાય થળે.  
(૪) ૧.૫૦ રાખ ગ્રાભ ાંચામતને બ્રડફેન્ડ વેલા ભળ.ે  
(૫) દેળન ેટી.ફી. ભુક્ત કયલાન સનધાગય.  
 

સ્ટ ઓરપવભાુંથી ાવટડ  ભળે :  
 વાભાન્મ નાગદયકન ે ાવટગ  ભેલલા ભાટે 
ઓદપવને ધક્કા અલાય-નલાય ખાલા ડે છે. જોકે, તે વાભ ે

ફજટેભાાં ખાવ જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. જ ે ભુજફ, શલે 

ભુખ્મ સ્ટ ઓદપવભાાંથી જ ાવટગ  ઈશ્મ ુ કયલાભાાં 
આલળે. ાવટગ  ઈશ્મ ુકયલા ભાટે જ ેતે ળશેયની શેડ સ્ટ 
ઓદપવન ફ્રન્ટ ઓદપવ તયીકે ઉમગ કયલાભાાં આલળે. 
પ્રથભ તફક્કાભાાં ૧૫ સજલ્લાભાાં પ્રમગ કયાળે. એટરે શલે 
ટૂાં કભાાં રકન ેસ્ટ ઓદપવભાાંથી ણ ાવટગ  ભળે.  
 

૮ તજલ્લા કેયવીન ફ્રી થમા :  
 દેળના ગાભડાાં અન ેસજલ્લાઓભાાં એરીજીન લધભુાાં 

લધુ ઉમગ થામ એ દદળાભાાં ણ વયકાય દ્વાયા ખાવ 

પ્રમાવ કયલાભાાં આલળે. જ ેભુજફ, શારના ધયણે ચાંડીગઢ 

અને શદયમાણાભાાં ૮ સજલ્લાઓ વાંૂણગણે કેયવીન ફ્રી થમા 

શલાની જાશેયાત નાણાભાંત્રી અરુણ જટેરીએ કયી શતી. તે 

વાથ ે જ શલે આગાભી દદલવભાાં દેળના સલસલધ યાજ્મના 
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લધુને લધુ સજલ્લાઓ કેયવીન ફ્રી થામ એ ભાટેની કાભગીયી 

ણ ધ્માન આળ.ે  

 

ઈ-તલઝાની વ તલધા ધયાલતા 16 એયટડભાું અભદાલાદ 10 
ભ ું :   
 વયકાય દ્વાયા 16 એયટગ  ય ઈ-સલઝાની ળરૂઆત 
કયાઈ છે. દડવેમ્ફય, 2016 દયસભમાન 1,62,250 રક ઈ-

સલઝા ય દેળભાાં આવમા શતા. જભેાાં વોથી લધુ 36,344 

રક સબ્રટનથી બાયતભાાં આવમા શતા. બાયતભાાં 59,383 

રક દદલ્શી એયટગ  યથી પ્રલેશ્મા શતા. જ્માયે અભદાલાદ 
એયટગથી બાયતભાાં આલનાયા રકની વાંખ્મા 2758 શતી.  
 

મ તનલતવડટીઓ ય વયકાયન અુંક ળ ભૂકતા તફરન ે
યાજ્મારની ભુંજૂયી :  
 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યાજ્મની તભાભ વયકાયી, 

ખાનગી મુસનલસવગટીઓનુાં સનમભન કયલા ભાટે ગત 
સલધાનવબા ફજટે વત્રભાાં યજૂ કયામેરા ગુજયાત યાજ્મ ઉચ્ચ 
સળક્ષણ દયદ સલધેમક-2016ને યાજ્મારે ભાંજૂયી આી 
છે. તેભની ભાંજૂયી વાથ ે જ આ સફરનુાં જાશેયનાભુાં યાજ્મ 
વયકાય પ્રસવદ્ધ કયે; ત્માયે તેન અભર થઈ જળે. ગમા લગના 

ફજટે વત્રભાાં યજૂ કયામેરા સફરન વમાક સલયધ થમ શત 
અને કોંગ્રેવ ે મુસન.ઓની સ્લતાંત્રતા છીનલાળ ે તેલ આય 
ભકૂ્મ શત. દયણાભે કોંગ્રેવની ગેયશાજયીભાાં સફર વાય 
થમુાં શતુાં. આ સફરથી મુસન.ઓની તભાભ વત્તાઓ જતી યશેળે 
અને અભ્માવક્ભ, લશીલટી, નાણાકીમ કાભગીયીનુાં વીધુાં 

સનમાંત્રણ અને દેખયેખ યાજ્મ વયકાય યાખી ળકળે.  
 

ગ જયાત યાજ્મ ઉચ્ચ તળક્ષણ રયદ તફર :  
 ગુજયાત યાજ્મ ઉચ્ચ સળક્ષણ દયદ સફરન ઉદે્દળ 
મુસનલસવગટીઓ અને વાંરગ્ન કરેજોની યીક્ષા વદશતની 
ળૈક્ષસણક, લશીલટી, નાણાકીમ કાભગીયીનુાં સનમભન, 

સનમાંત્રણ, પેયપાય કયીન ે લધ ુ વાયી કાભગીયી થામ તેલા 

ગરાાં બયલાન યશેળે. આ ઉયાાંત નીચે ભુજફના ઉદે્દળ 
યશેળે.  

મુસનલસવગટીઓન ે જરૂયી નાણાાં ૂયાાં ાડલા અાંગેના 
ભાદાંડ નક્કી કયલા યાજ્મ વયકાયને તે અાંગે બરાભણ 
કયલાની યશેળે. સળષ્મલૃસત્ત, પી-ભાપી અાંગેના ભાદાંડ નક્કી 

કયલા અને વાભાસજક જૂથ લચ્ચે વભાનતા સ્થાીને 
આસથગક યીતે છાત લગગના સલદ્યાથીઓને વશામ કયલી. 
મુસનલસવગટીઓભાાં અભ્માવક્ભ નક્કી કયલાના યશેળે. ફગવ 
વાંસ્થાઓ કે ળૈક્ષસણક કેન્રની યાજ્મ વયકાયને જાણ કયલી.  

 

ચીપ RTI કતભળનય તયીકે લી.એવ.ગઢલીની તનભણકૂ :  

 યાજ્મ વયકાયે ગુજયાત ભાદશતી આમગના ચીપ 
ઈન્પભેળન કસભળનય તયીકે સનલૃત્ત 
આઈ.એ.એવ. લી.એવ.ગઢલીની 
સનભણૂક કયી છે. ગઢલી શાર 
આય.ટી.આઈ. કસભળનય તયીકે 
કામગયત છે. ફરલાંતસવાંઘન કામગકા 
ૂણગ થમા છી ગત દડવેમ્ફય 
ભદશનાથી ચીપ આય.ટી.આઈ. 

કસભળનયની જગ્મા ખારી શતી.  
 

જૂન-જ રાઈભાું પ્રધાનભુંત્રી નયેન્ર ભદી યતળમા, 

ઈઝયામરના પ્રલાવ ે:  
 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી 2017ના જૂન-જુરાઈભાાં 
ઈઝયામરની ભુરાકાત રેળે. આ ઉયાાંત યસળમાભાાં ભદી 
સટયફગગ ઈન્ટયનળેનર ઈકનસભક પયભની ભુરાકાત રેળે. 
ત્માાં તેભને ગેસ્ટ ઓપ ઓનય અાળે.  
 

ગ જયાત વરશતની ારકસ્તાની વયશદના ચકી-શેયા ભાટે 

ચાય ભરશરા કસ્ટ ગાડડ  :  
 ભદશરા વળક્તીકયણ અન ે જાતીમ વભાનતાની 
દદળાભાાં શયણપા બયતાાં બાયતીમ કસ્ટગાડગ  દેળનુાં શેરુાં 
એલુાં દ ફન્મુાં છે; જણેે ાસકસ્તાન વાથેની દદયમાઈ વયશદે 

ેટર સરાંગ ભાટેના જશાજભાાં ભદશરા અસધકાયીઓન ે મુદ્ધ 
બૂસભકા વોંી છે. આ ભદશરા અસધકાયીઓનાાં નાભ 
આસવસ્ટન્ટ કભાન્ડન્ટ અનયુાધા ળુક્રા, સ્નેશા કાથ્માત, 

સળદયન ચાંરન અને લવુાંધયા ચોકવે છે.  
 

ક લૈતે ારકસ્તાની નાગરયકના તલઝા ફુંધ કમાડ :  
 કુલૈતે અપઘાસનસ્તાન અને ાસકસ્તાન વદશત ાાંચ 
દેળના નાગદયકને સલઝા આલા ઉય પ્રસતફાંધ રાદી દીધ 
છે. અન્મ ત્રણ દેળભાાં ઈયાન, ઈયાક અને સવદયમાન 

વભાલેળ થામ છે. અશીના નાગદયકને સલઝા આલા ઉય 
અભેદયકી યાષ્ટ્રપ્રભુખ ડનાલ્ડ ટર મ્ે ણ પ્રસતફાંધ રાદી દીધ 
છે. કુલૈત એકભાત્ર એલ દેળ છે કે જણે ે2011થી જ સવદયમા 
ઉય પ્રસતફાંધ રાદી યાખ્મ છે. અત્માયે જ ે દેળ ઉય 
પ્રસતફાંધ રાદલાભાાં આવમ છે તે તભાભ તનેી જભે જ 
ભુસસ્રભ દેળ છે.  
 

ચીનભાું એક વાથે 10 યભાણુ ળસ્ત્ર છડી ળકે તલેી 
તભવાઈરન ું યીક્ષણ :  
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 ચીન ે એક નલુાં સભવાઈર યીક્ષણ કમુાં છે. આ 
સભવાઈર 10 

યભાણુ 
ળસ્ત્રથી એક 
વાથ ે જુદા-
જુદા સનળાન 
ય ત્રાટકલા 
વક્ષભ છે. 
લસળાંગ્ટન ફ્રી 

ફીકન ભુજફ ડીએપ-5 સભવાઈરનુાં આ યીક્ષણ ગમા 
ભદશન ે થમુાં છે. તેભાાં 10 જુદા-જુદા સનળાન ય ત્રાટકલા 
ભાટે ડભી સભવાઈરન ઉમગ કયલાભાાં આવમ શત.  
 

અભદાલાદભાું ફે કયડન ‘લુંદે ભાતયભ સ્ક્લેય’ ફનાલાળે :  

 અભદાલાદ ળશેયભાાં શેરી લખત ‘લાંદે ભાતયભ 

સ્ક્લેય ડેલરભેન્ટ’ ન પ્રાન બાજના ળાવકએ યજૂ કમો 

છે. મ્મુસન. સ્ટેસન્ડાંગ કસભટીએ ભાંજૂય કયેરા ફજટેભાાં આ 
અસબગભ અાંતગગત કાાંકદયમા અથલા વાફયભતી દયલયફ્રન્ટ 
ખાત ે2 કયડના ખચે 200 પૂટ શાઈટન યાષ્ટ્રધ્લજ ભૂકાળે. 
સ્ટેસન્ડાંગ કસભટી ચેયભેન પ્રસલણ ટેરે કહુ્ કે, ‘અભદાલાદ 

ભશાત્ભા ગાાંધી અને વયદાય લલ્લબબાઈ ટેરની કભગબૂસભ છે 
અને રકને એ ઈસતશાવની ભાદશતી પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે ‘લાંદ ે

ભાતયભ સ્ક્લયે’ ડેલરભેન્ટન પ્રાન ભૂક્મ છે.  
 

50 રાખથી લધ ની અઘતત વુંતિ ભી ત 10 લડના 
રયટનડની તાવ :  
 વચગ ઓયેળનભાાં કઇ વમસક્ત ાવે 50 રાખ 
રૂસમાથી લધુની અઘસત વાંસત્ત અથલા આલક ભી 
આલળ;ે ત ટેક્વ અસધકાયી તેભની સલરુદ્ધ 10 લગ જૂના 

કેવ ણ પયી ખરી ળકળ ે અને તભેના યીટન્વગની તાવ 
કયી ળકળે. શાર આલકલેયા અસધકાયી 6 લગ જૂના કેવની 
તાવ કયી ળકે છે.  
 પાઈનાન્વ સફર, 2017ના ભેભયેન્ડભ ભુજફ 

આલકલેયા કામદાન પેયપાય 1 એસપ્રર, 2017થી રાગુ થઈ 

જળે. તેન અથગ છે કે અઘસત આલક અથલા વાંસત્ત 
યાખનાય વમસક્ત સલરુદ્ધ ટેક્વ અસધકાયી 2007 વુધીના 
કેવની તાવ પયી ળરૂ કયી ળકળે. આ સવલામ ભટા 
ટર ાન્ઝેક્ળન્વના ણ 10 લગ જૂના કેવની તાવ કયી 
ળકામ છે.  
 

નટફુંધી : ઈ-ેભેન્ટ લધાયલા 94 કયડની જાશેયાત :  

 વયકાયે નટફાંધી છી દડસજટર ેભેન્ટન ે
પ્રત્વાશન આલા અને કેળરેવ ઈકનભીની રકસપ્રમતા 
લધાયલા રૂ. 94 કયડની જાશેયાત કયી. યાજ્મવબાભાાં 
યાજ્મલધગનસવાંશે આ જાણકાયી આી.  
 

ચેન્નાઈના દરયમા રકનાયે તેર પેરામ  :  
 ચેન્નઈના એન્નય ફાંદય નજીક ફ ેભારલાશક જશાજો 
અથડામાાં શતાાં. આ છી ચેન્નઈના દદયમાભાાં તેર પેરામુાં શતુાં.  
 

ઓરડળાભાું નક્વરી શ ભર, 8 રીવ જલાન ળશીદ  
 

ઈન્ટયનેળનર કન્પયન્વભાું ગ જયાતના 70 તપ્રતન્વાર 
બાગ  રેળે :  
 એવસવએળન ઓપ ઈસન્ડમન કરેજ સપ્રસન્વાર 
(એઆઈવીી)ની 18ભી ઈન્ટયનેળનર કન્પયન્વનુાં 4, 5, 6 

પેબ્રુઆયીએ તસભરનાડુના કઇમ્ફતુય ખાત ે આમજન 
કયલાભાાં આવમુાં છે.  
 

તવતાયલાદક ઉસ્તાદ ઈભયત ખાને દ્મશ્રી  યસ્કાય રેલાન 
ઈનકાય કમો   
 
 

એચ-1 ફી તલઝા -  અભેરયકા :  

 અભેદયકી વાંવદભાાં તાજતેયભાાં જ એચ-1 ફી 
સલઝાની ળયત વખત કયલાન પ્રસ્તાલ યજૂ કયલાભાાં આવમ 
છે. આ સલઝા સલદેળી રકન ેઅભેદયકાભાાં નકયી કયલા ભાટે 
આલાભાાં આલે છે.  
 અભેદયકાએ 
લગ 2015ભાાં 
1,72,748 એચ-1 

ફી સલઝા જાયી કમાગ 
છે. આ સરસભટ 85 
શજાય સલઝાની છે. 
તેભાાં 65 શજાય સલઝા 
સલદેળી કભગચાયીઓ 
ભાટે અને 20 શજાય 
સલઝા અભેદયકાભાાં 
બણી યશેરા સલદેળી સલદ્યાથીઓને આલાભાાં આલે છે.  
 1 એસપ્રરે દય લે એચ-1 ફી સલઝા ભાટે અયજીઓ 
ભાંગાલલાભાાં આલે છે. એક વપ્તાશભાાં જ આળયે 3 રાખ 
અયજીઓ ભી જામ છે. લગ 2016ભાાં 33,289 એચ-1 ફી 

સલઝા વોથી લધુ ઈન્પસવવને ભળ્યા છે. અભેદયકાના ગૃશ 
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ભાંત્રારમ ભુજફ 2014ભાાં 70 ટકા આ સલઝા બાયતીમને જ 
ભળ્યા છે. 2016ભાાં આ આાંકડ 72 ટકા થમ છે.  
 અભેદયકાભાાં નકયી કયલા ભાટે સલઝાની અલસધ 3 
લગ છે. જોકે, તેન ેલધાયીન ે6 લગ કયી ળકામ છે. આ સલઝા 

ભાટે વમસક્ત ત ે અયજી કયી ળકતી નથી. કાંનીના 
ભાધ્મભથી જ અયજી કયલાભાાં આલે છે.  

ગલાભાું 83%, ુંજાફભાું 78% ભતદાન :  

બાયતભાું ારકસ્તાનના શાઈ કતભળનય શલે ારકસ્તાનના 
તલદેળ વતચલ ફન્મા :  
 બાયતભાાં ાસકસ્તાનના શાઈ કસભળનય અબ્દુર 
ફાસવતને નલાઝ ળયીપ વયકાયે દેળના નલા સલદેળ વસચલ 
ફનાવમા છે. તેઓ એઝાઝ અશભદનુાં સ્થાન રેળે. તેભન ે
નલા યાજદૂત ફનાલલાભાાં આવમા છે.  
રિકેટની ફાઈફર તલઝડનના કલય ય કશરી :  
 દક્કેટની 
ફાઈફર ગણાતા 
ભેગેસઝન સલઝડન 
અરભનાકની 154ભી 
આલૃસત્તના કલય ેજ 
ય સલયાટ કશરીને 
સ્થાન ભળ્યુાં છે. અગાઉ 
2014ભાાં વસચનન ેઆ સવસદ્ધ ભી શતી.   
 

તફશાયભાું ભાછરીન લીભ, ઝેયથી ભયે કે ચયામ ત ણ 

લતય :  
 સફશાયભાાં દુષ્કા કે ૂયથી તાલભાાં ભાછરીઓનુાં 
નુકવાન થામ ત ભાછીભાયને લતય ભી જળે. ભાછરી 
ફીભાયીથી, કુદયતી આપતથી કે લીજી ડલાથી ભયે ત 

ણ ભાછીભાયને નુકવાની લતય ભી જળે. ભાછરીઓન ે
ઝેય આીને ભાયી નાખલાભાાં આલે કે ચયાઈ જામ ત ણ 
લતય ભળે.  
 ભાછીભાયને આલા નુકવાનથી ફચાલલા 2017-
18થી નલી જોગલાઈઓના આધાયે ભાછરીઓન લીભ 
રેલાળે. આ વાંફાંધભાાં દડયેક્ટયેટ ઓપ દપળયીઝે પ્રસ્તાલ 
તૈમાય કમો છે. ભુખ્મભાંત્રીની ભાંજૂયી ભળ્યા ફાદ તેને અભરી 
ફનાલાળે.  
 એક એકયના તાલની ભાછરીઓન લીભ 
ઉતયાલલાનુાં સપ્રસભમભ અાંદાજ ે4 શજાય રૂસમા થળે, જભેાાંથી 

ભાછીભાયએ 50 કે 30 ટકા એટરે કે પ્રસત એકય 2000 કે 
1200 રૂ. ચૂકલલાના યશેળે. એક એકયભાાં ભાછરીઓની 

નુકવાની વાભ ે 60 શજાયથી 1 રાખ રૂ. વુધીનુાં લતય 
ભળે.  

અભૂરે દૂધના ખયીદ બાલભાું પ્રતતરકર પેટ રૂ.10 લધામાડ.  
  

H-1B ય ટર મ્ન બાયતને આુંચક :  

 બાયતીમ આઈટી પ્રપેળનલ્વ ભાટે આગાભી 
દદલવભાાં અભેદયકાભાાં નકયી કયલાની તક ઘટી ળકે છે. 
એચ1ફી સલઝાની ળયત આકયી કયલા ભાટે ટર મ્ વયકાયે 
અભેદયકન વાંવદભાાં સફર યજૂ કયી દીધુાં.  
 ‘ધ શાઈ સસ્કલ્ડ ઈન્ટેસગ્રટી એન્ડ પેયનેવ એક્ટ 

2017’ નાભના સફરભાાં એચ-1ફી સલઝા ધાયક ભાટે 

રઘુત્તભ ગાય 60 શજાય ડરયથી લધાયીન ે 1.30 રાખ 
ડરય કયલાની દયખાસ્ત છે.  
 

યાજ્મભાું 11 સ્થએ ભેગા જોફ પેય મજાળે :  
 યાજ્મભાાં મુલાનન ેયજગાયી ભાટેની તક ૂયી ાડલા 
ભાટે શ્રભ અને યજગાય સલબાગ દ્વાયા 11 થી 17 પેબ્રઆુયી 
દયસભમાન 11 સ્થએ ભેગા જોફ પેય મજલાનુાં આમજન 
કયામુાં છે. ભાંત્રીઓ અને દાસધકાયીઓ ણ આ જોફપેયભાાં 
ઉસસ્થસત યશેળે. જોફપેયભાાં 25 શજાય જટેરા મુલાનન ે
યજગાયી આલાન રક્ષ્માાંક યખામ છે.  
 

ખેડૂતની OBC અનાભતની ભાગ :  

 વયલે ન થામ ત્માાં વુધી વયકાયી બયતી યક તેલી 
ભાાંગ ખેડૂત અસધકાય વસભસત દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે અન ે
ખેડૂતને OBC ક્લટાભાાં વભાલલા ભાટે ણ યજૂઆત 

કયલાભાાં આલી છે.  
 

પ્રી-ેઈડલાા KYC નશી કયાલે, ત ભફાઈર ફુંધ  

વ પ્રીભન કેન્રને આદેળ – એક લડભાું તભાભ નુંફયન ું 
લેયીપીકેળન કય :  
 દેળબયભાાં રગબગ 95 કયડ પ્રી-ેઈડ ભફાઈર 
મુઝવગને નલેવયથી તેભની ઓખ વાસફત કયલી ડળે. 
પેબ્રુઆયી 2016 વુધી દળેભાાં કુર 105 કયડ ભફાઈર પન 
મુઝવગ શતા. તેભાાં 90 ટકાથી લધુ પ્રી-ેઈડ છે. નકરી 
IDના આધાયે ચારી યશેરા 5 કયડથી લધુ પ્રી-ેઈડ 

નાંફયના લેયીપીકેળનની કલામત લશેરી તકે ળરૂ કયાળે. આ 
દયસભમાન લધુભાાં લધુ ભફાઈર નાંફયન ેઆધાય નાંફય વાથ ે
જોડલાભાાં આલળે. વુપ્રીભકટે વભલાયે કેન્રને આ આદેળ 
આપ્મ છે. ચીપ જસસ્ટવ જ.ે એવ. ખેશય અને જસસ્ટવ એન. 
લી. યભનાની ખાંડીઠે લેયીપીકેળન એક લગભાાં ુરુાં  કયી 
રેલાન આદેળ આપ્મ છે.  
 

ભાઈિવફ્ટ વરશત 97 કુંનીન ટર મ્ વાભે કેવ :  
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 અભેદયકાભાાં ભુસસ્રભ દેળના નાગદયક વાભ ે
રદામેરા ટર ાલેર ફેન વાભે ભાશર ઉગ્ર થઈ ગમ છે. 
ભાઈક્વફ્ટ, એર અને ગૂગર વદશત સવસરકન લેરીની 

97 ભટી કાંનીઓએ યાષ્ટ્રસત ડનાલ્ડ ટર મ્ વાભ ેકેવ કયી 
દીધ છે. તેઓએ યાષ્ટ્રસતના આદેળને કામદા અન ે
ફાંધાયણન બાંગ ગણાવમ છે. જ્માયે ટર મ્ે કહ્ુાં છે કે 
અભેદયકાભાાં કાંઈ થળે ત જજ જલાફદાય યશેળે. ટર મ્ે અીર 
કટગથી તાકીદ ેકઇ યાશત નશી ભતાાં સ્ષ્ટ્ ચેતલણી આી 
છે કે જો શલે અભેદયકાભાાં કઇ ભટી દુઘગટના કે આતાંકી શુભર 
થામ છે ત તેના ભાટે જજ જલાફદાય શળે.  
 

ળશીદ વ તનર ટેરના રયજનને CM એ 2.5 રાખ વશામ 

આી :  
 ભુખ્મભાંત્રી સલજમબાઈ રૂાણીએ ાંચભશાર 
સજલ્લાના ઓયલાડાના વૂત વુસનર ટેરના સનલાવસ્થાન ે
જઈ શ્રદ્ધાાંજસર-બાલાાંજસર અગણ કયી શતી. ભુખ્મભાંત્રીએ 
સ્લગગસ્થ વુસનરબાઈના ધભગત્નીને યાજ્મ વયકાયની વશામ 
રૂ ે ૨ રાખ ૫૧ શજાયન ચેક અને ફાયીમા જ્ઞાસત વભાજ 
દ્વાયા એકત્ર કયામેર ૧ રાખન ચેક ણ અગણ કમો શત.  
 

એતળમા તભક્વ ટીભ ચેતમ્.ભાું તવુંધ  અને વાઈનાન 
વભાલેળ :  
 દયમ ઓસરસમ્કભાાં સવલ્લય ભેડાસરસ્ટ ીલી સવાંધ ુ
અને રાંડન ઓસરસમ્કભાાં બ્રન્ઝ ભેડર સલજતેા વાઈના 
નેશલાર એકવાથે યભતી જોલા ભળે. ફન્નેન એસળમા 
સભક્વ ચેસમ્મનસળભાાં ઈસન્ડમાની ટીભભાાં વભાલેળ કયામ 
છે. આ ટૂનાગભને્ટ સલમેતનાભભાાં 14 થી 19 પેબ્રુઆયી 
દયસભમાન મજાળે. વાઈના અને સવાંધ ુ સવાંગલ્વભાાં બાગ 
રેળે. આ સવલામ તન્લી રાડ અને ઋતુૂણાગ દાવન ણ 
વભાલેળ કયામ છે.  
 

‘કેપ્ટન’ કૂકન ું યાજીનાભ ું,  રુટ દાલેદાય :  

 બાયતના પ્રલાવ દયસભમાન ઈંગ્રેન્ડની દક્કેટ ટીભન ે
4-0 થી વજ્જડ યાજમ ભળ્યા ફાદ અનુબલી ટેસ્ટ વકુાની 

એસરસ્ટય કૂકે વુકાની 
દેથી યાજીનાભુાં 
આી દીધુાં છે. જોકે 
તે ખેરાડી તયીકે 
યભલાનુાં ચારુ યાખળે. 
ઈંગ્રેન્ડ ભાટે 59 
ટેસ્ટભાાં નેતૃત્લ 
કયનાય કૂકે તાના 

સનણગમ અાંગે ઈવીફીના પ્રભખુ કસરન ગ્રેવવ વાથ ેચચાગ કયી 
શતી.  
 તેણે અગાઉના કઇ ણ વુકાનીના ભુકાફરાભાાં 
વલાગસધક ટેસ્ટ વદી (30 વદી, 53 અડધી વદી) નોંધાલી 

છે. તે 140 ટેસ્ટભાાં 11057 યન વાથ ેઈંગ્રેન્ડન વલાગસધક 
યન સ્કયય છે. કેપ્ટન તયીકેના ાાંચ લગભાાં કૂકે 2012 ભાાં 
સલઝડન દક્કેટય ઓપ ધ મયન એલડગ  ભેવમ શત. આ 
ઉયાાંત તે 2013ભાાં આઈવીવી લલ્ડગ  ટેસ્ટ ટીભન વુકાની 
ફન્મ શત. તેણે 2011ભાાં એભફીઈ તથા ચારુ લગની 
ત્રીજી પેબ્રુઆયીએ ફાંસકાંગશાભ ેરેવ ખાત ે તેન ે વીફીઈ 
(સવટીઝન ઓપ સબ્રદટળ એમ્ામય)નુાં વન્ભાન ભળ્યુાં શતુાં.  
 

BCCI ના ભીરડમા ભનેેજય તનળાુંતે યાજીનાભ ું આપ્મ ું :  

 બાયતીમ દક્કેટ ટીભના ભીદડમા ભેનેજય સનળાાંત 
અયડાએ ફીવીવીઆઈની દદલ્શી ઓપીવન ે ફાંધ કયલાના 
લશીલટકાયીઓની વસભસતના સનણગમ ફાદ તાના દથી 
યાજીનાભુાં આપ્મુાં છે. અયડાએ યાજીનાભુાં એટરા ભાટે આપ્મુાં 
છે કે તેભને કશેલાભાાં આવમુાં શતુાં કે તેણે ભુાંફઈના દક્કેટ 
શાઉવભાાં સ્થાાંતય કયલુાં ડળે, કે જ્માાં ફાકી સ્ટાપ કાભ કયે 

છે. 
 

ફ્રાન્વભાું પેક ન્મૂઝ ય પ્રતતફુંધ  
 

ચીને 1000 રક.ભી.થી દૂય પ્રશાય કયતી તભવાઈરન ું પ્રદળડન 
કમ ું :  
 ચીનની યકેટ પવગ ટીભે શારભાાં જ 1000 સક.ભી.થી 
લધુની યેન્જ ધયાલતી ભીદડમભ યેન્જ ફેરેસસ્ટક સભવાઈર 
ડોંગપેંગ– 16નુાં પ્રદળગન કમુાં શતુાં. આ ભધ્મભ અાંતયની 
સભવાઈરથી 1000 સક.ભી. વુધી યભાણુ શસથમાયન શુભર 
કયી ળકાળે. આ એડલાન્વ ફેરેસસ્ટક સભવાઈર બાયત, 

તાઈલાન, જાાન અને અભદેયકા જલેા દેળ ભાટે ખતયારૂ 

છે.  
 

જમરતરતાન ું ભત રશીના વુંિભણથી થમ ું : ડૉ. રયચડડ   
 

PM ભદી 8 ભી ભાચે ગ જયાતભાું ભરશરા વયુંચન ું વન્ભાન 

કયળે :  
 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી આગાભી ભદશન ે પયી એક 
લખત ગુજયાતની ભુરાકાત ે આલળે. 8 ભાચે સલિ ભદશરા 
દદન સનસભતે્ત ગાાંધીનગયના ભશાત્ભા ભાંદદય ખાત ે વભગ્ર 
દેળની સલસળષ્ટ્ સવસદ્ધ ભેલનાય ભદશરા વયાંચન વન્ભાન 
વભાયશ ભદીની અધ્મક્ષતાભાાં મજાળે. ગુજયાત વદશત 
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સલસલધ યાજ્મની 6 શજાય જટેરી ભદશરા વયાંચ આ 
કામગક્ભભાાં ઉસસ્થત યશેળે.  
 ગુજયાતભાાં તાજતેયભાાં જ 10 શજાયથી લધુ ગ્રાભ 
ાંચામતની ચૂાંટણી ૂણગ થઈ છે અને 5 શજાયથી લધ ુ
ભદશરા વયાંચએ વત્તા વાંબાી છે; ત્માયે ગ્રાભીણ 

ભદશરારક્ષી કામગક્ભ ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ણ તૈમાયીઓ 
ળરૂ કયાઈ છે. સલસલધ યાજ્મભાાંથી આલનાય ભદશરા વયાંચ 
ત્રણ દદલવ ગાાંધીનગય યકાળે અને આવાવના ગાભની 
ભુરાકાત રઈને નોંધાત્ર કાભગીયીનુાં સનદળગન ણ કયળે.  
 

તલધાનવબાભાું 5 ખાનગી મ તન. ભાટે તલધેમક રલાળે :  
 લાઈબ્રન્ટ એભઓમ ુફાદ યાજ્મભાાં 5 ખાનગી મુસન. 
સ્થાલા સલધાનવબાના ફજટે વત્રભાાં સલધેમક રલાળે. 
આભાાં અભદાલાદભાાં કેડીરા ગ્રૂની ઈન્રળીર મુસન., 

સ્લસણગભ સ્ટાટગઅ મુસન. અને વને્ટય પય એન્લામભને્ટ 
એજ્મ.ુ જ્માયે ગાાંધીનગયના બોંમણ ગાભે સલનવ ગૃની 
સ્લસણગભ સ્ટાટગઅ મુસન. અને વુયતની ી. ી. વલાણી 
મુસન. ન વભાલેળ થામ છે.  
 

તચનમ્ભા શલે તાતભરનાડ નાું નલા અમ્ભા :  
 અન્નારભુખ ભશાવસચલ ળસળકરા (સચનમ્ભા) શલે 
તાસભરનાડુનાાં 
ભુખ્મભાંત્રી ફનળે. 
ક્ષની ફેઠકભાાં 
તેભને 
ધાયાવભ્મના 
દના નેતા ચૂાંટી 
કાઢલાભાાં આવમા 
શતા. આ વાથ ે જ 
ભુખ્મપ્રધાન ન્નીયવેલ્લભે યાજીનાભુ આી દીધુાં છે. ભ,ે 

2016ભાાં વત્તા ઉય આવમા ફાદ અન્નારભુકના તેઓ ત્રીજા 
નેતા શળે કે જ ેભુખ્મપ્રધાનદના ળથ રેળે.  
 

પ્રતવદ્ધ ારકસ્તાની રેતખકા ફાન ક દતવમાન ું તનધન :  
 ાસકસ્તાની વુપ્રસવદ્ધ વાદશત્મકાય અને નાટ્યકાય 
ફાન કુદસવમાનુાં સનધન થઈ ગમુાં છે. તે 88 લગના શતા.  
 

3 રાખથી લધ  યકડ રેળ ત ફધી યકભન દુંડ થળે :  
 કાા નાણાનુાં વજગન થતુાં અટકાલલા ભાટે વયકાયે 
કડક ગરાાંની તૈમાયીઓ કયી રીધી છે. જ ે અાંતગગત 1 
એસપ્રર, 2017 થી રૂ. 3 રાખ કે તેના કયતાાં લધુ યકભ 

યકડભાાં સ્લીકાયનાયન ેતેટરી જ યકભન દાંડ થળે. નાણાકીમ 

લગ 2017-18ના ફજટેભાાં રૂ. 3 રાખ કયતાાં લધાયે યકભની 
રેલડ-દેલડ ઉય પ્રસતફાંધ રાદલાભાાં આવમ છે. યેલન્મૂ 
વસચલ શવભુખ અદઢમાએ એક ભુરાકાતભાાં જણાવમુાં શતુાં કે 
યકડની રેલડ-દેલડ કયલા ઉયન દાંડ ખૂફ જ આકય શળે. 
અને યકભ સ્લીકાયનાયે જટેરી યકભ સ્લીકાયી છે તેટરી જ 
યકભન દાંડ બયલ ડળે.  
ભોંઘી ખયીદી ય દ કાનદાયન ેદુંડ થળે :  
 જો તભે ભોંઘીદાટ ઘદડમાની ખયીદી યકડેથી કયી 
ત દુકાનદાયે દાંડની યકભ ચૂકલલાની યશેળે. તેની ાછન 
આળમ રક ભટી યકભની રેલડ-દેલડ યકડેથી ન કયે તે 
ભાટેન છે.  
દુંડન ું ઉદાશયણ :  
 કઇએ 4 રાખ યકડા આપ્મા ત રેનાયને રૂ. 4 
રાખન દાંડ થળે. જો આલી જ યીતે તભે રૂ. 50 રાખની 
યકડ રેલડ-દેલડ કયળ ત દાંડની યકભ રૂ. 50 રાખની 
યશેળે. જ ેણ યકભ સ્લીકાયળે તેભના ઉય દાંડ પટકાયલાભાાં 
આલળે.  
 

જાણીતા નાટ્યકાય શવભ ખ ફાયાડીન ું અલવાન :  
જાણીતા રેખક અને નાટ્યકાય શવભુખ જભનાદાવ 

ફાયાડીનુાં 
અલવાન થમુાં. 
ફાયાડીએ દૂયદળગન 
અને આકાળલાણી 
ય લો વુધી 
સનભાગતા અન ે
નાટ્યરેખક તયીકે 
કાભ કમુાં શતુાં. ભૂ 

યાજકટના 
ફાયાડીએ 1961ભાાં વોયાષ્ટ્ર  વાંગીત-નાટક અકાદભીભાાંથી 
નાટ્ય દદગ્દળગનભાાં દડપ્રભા કમો શત. તેભણે 1972ભાાં 
ભસ્કભાાં ટીલી સનભાગણની તારીભ ભેલી શતી. 1960થી 
1964 વુધી ફાયાડીએ આકાળલાણીના લડદયા તેભજ 
યાજકટ કેન્ર ભાટે નાટ્યરેખન કમુાં શતુાં. 1973થી તઓે 
ઈવય વાથ ે જોડામેરા શતા. વાત ાત્ર ધયાલતુાં દદ્વઅાંકી 
નાટક ‘કા કભ’ ફાયાડીનુાં પ્રમગરક્ષી ભાનવળાસ્ત્રીમ 

નાટક શતુાં.  
 

વ યત-ભ ુંફઈ લચ્ચે નલી તેજવ ટરે ન દડળે :  
 યેરલેભાંત્રી વુયેળ પ્રબુએ વુયતભાાં આલી વુયતીઓન ે
તેજવ ટરેનની વગાત આી છે. ગમા લે ફજટેભાાં શભવપય, 

અાંત્મદમ, ઉદમ અને તેજવ એભ ચાય નલી ટરેન પાલાઈ 
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શતી. જભેાાંની અત્માધુસનક કમ્પટેફર અન ે
એન્ટયટેઈનભેન્ટલાી તેજવ ટરેન ટૂાં ક વભમભાાં વુયત-ભુાંફઈ 
લચ્ચ ે દડતી થઈ જળે. આ ટરેનના કચ શાઈ 
ટેકનરજીલાા એન્ટયટેઈનભેન્ટ મુસનટ, લાઈપાઈ અન ે

કપી ભળીનની વુસલધાથી વજ્જ છે. આ ટરેન એસપ્રર ફાદ ળરૂ 
થામ તેલી વાંબાલના છે.  
ળતાબ્દી કયતા ભોંઘી :  
 સલભાનભાાં ફઠેેરા માત્રીઓને જ ેપ્રકાયે વુસલધા ભ ે
છે. તે પ્રકાયની વુસલધા તેજવ ટરેનભાાં આલાભાાં આલળે. 
યેરલેના એક ઉચ્ચ અસધકાયીના જણાવમા પ્રભાણે ળતાબ્દી 
એક્વપ્રેવના બાડા કયતાાં તેજવ ટરેનનુાં બાડુ લધુ શળે.  
 

રદવમાુંગ ખરેાડીઓ ભાટે વાઈ ટરે તનુંગ વને્ટયન ું રકાડણ :  
 ગાાંધીનગયભાાં વેક્ટય 15 ખાત ે આલેરા સ્ટગવ 
ઓથયેટી ઓપ ઈસન્ડમાભાાં દળેના વો પ્રથભ ેયા ખેરાડીઓ 
ભાટેના વાઈ ટરે સનાંગ વેન્ટયની ળરૂઆત થઈ છે. કેન્રીમ 
સ્ટગવ સભસનસ્ટય સલજમ ગમરના શસ્તે ેયા વેન્ટયના 
ઉદઘાટન વાથ ે ેયા ખેરાડીઓ ભાટે ફનનાય વેન્ટય ઓપ 
એક્વેરન્વનુાં ખાત ભૂશુતગ કયલાભાાં આવમુાં શતુાં. દદવમાાંગ 
ખેરાડીઓની પ્રસતબાને ફશાય રાલલાના પ્રમાવ રૂ ે ળરૂ 
કયામેરા આ ટરે સનાંગ વેન્ટયભાાં એથ્રેટીક્વ, સસ્લસભાંગ અન ે

ાલય સરફ્ટીંગના 50 ખેરાડીઓને એક લગ દયસભમાન 
તારીભ આલાભાાં આલળે. જ ે આગાભી વભમે ેયા 
એસળમન, ેયા લલ્ડગ  અને ઓસરસમ્કભાાં બાયતનુાં 

પ્રસતસનસધત્લ કયળે.  
 

રાક્ષની યાજધાની નાતળક શલે દેળની પ્રથભ લાઈન 
યાજધાની :  
 બાયતના રાક્ષની યાજધાની અને ભશાયાષ્ટ્રના ભુખ્મ 
ઔદ્યસગક ળશેયભાાંથી એક નાસળક દેળની પ્રથભ લાઈન 
યાજધાની તયીકે ફદરાઈ યશી છે. ઈટારીની ટસ્કેની, 

ટુગગરની એરેન્તેજો, ફ્રાન્વની યન લેરીની જભે નાસળક 

લાઈન યાજધાની તયીકે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ મગટકનુાં ધ્માન ખેંચી 
યશી છે. ખાવ કયીને આ ભદશનાના અાંત ે આલતી આ 

રણણીની ભવભભાાં સલદેળી વશેરાણીઓ નોંધનીમ 
વાંખ્માભાાં અશી આલે છે.  
 

રડતજટર પટ િાુંતતની ળરૂઆત કયનાયા ડૉ. ભાઈકર 
ટમ્વટે વરશત ચાયને ક્લીન એતરઝાફેથ પ્રાઈઝ ભળ્ ું.  
 દુસનમાન ે દડસજટર કેભેયા આનાય સબ્રદટળ 
એસન્જસનમય ડ. ભાઈકર ટમ્પ્વટે તાના વાંળધનથી 
સનયાળ છે. અપવવ વાથ ેકશે છે – કાળ ! ભ ેદડસજટર કેભેયા 

ન ફનાવમા શત. તેભની સનયાળાનુાં કાયણ વેલ્પી ભાટે 
રકનુાં ાગરણ છે. વેલ્પી કેભેય દડસજટર કેભેયાને કાયણ ે
જ ળક્મ ફન્મ છે.  
 ડ. ટમ્પ્વટેે રાઈટને ઈરેસક્ટરકર સવગ્નરભાાં 
ફદરનાય વેન્વય ફનાવમુાં શતુાં. તેના દ્વાયા 70ના દામકાભાાં 
દડસજટર કેભેયાભાાં ક્ાાંસત ળરૂ થઈ. આલી ત્રણ ટેકસનક ભાટે 
ડ. ટમ્વેટ વદશત ચાય એસન્જસનમવગને ક્લીન એસરઝાફેથ 
પ્રાઈઝ પય એસન્જસનમદયાંગ ભળ્યુાં છે. ઈનાભભાાં તેભને આળયે 
8 કયડ રૂસમા ભળ્યા છે. આ કેભેયા દ્વાયા રેલામેર પ્રથભ 
દડસજટર પટ ડૉ. ટમ્પ્વટેના ત્નીન શત.   
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ખેડૂતને 70% 

વફસવડી,  

ભેદડકરની 
સલદ્યાથીનીઓની 100% 

પી વયકાય બયળે... 
ગુજયાત સલધાનવબા 
ગૃશભાાં નીસતન ટેર 
દ્વાયા ગુજયાત વયકાયનુાં 
લગ 2017-18નુાં ફજટે 

યજૂ કયલાભાાં આવમુાં. 
લતગભાન ગુજયાત વયકાયનુાં આ છેલુ્લાં અને ભુખ્મભાંત્રી સલજમ 
રૂાણીના નેતૃત્લ શેઠની વયકાયનુાં આ પ્રથભ ફજટે છે. 

નીસતન ટેરે યજૂ કયેરાાં અાંદાજત્રનુાં કદ 1,72,179 કયડ 

છે. નીસતન ટેર દ્વાયા 239.16 કયડની  યાુંતલા ું ફજટે 

યજૂ કમુાં છે. જભેાાં 1,31,521.23 કયડની ભશેવૂરી આલક અન ે

1,25,455.63 કયડના ભશેવૂરી ખચગન વભાલેળ થામ છે.  

 ફજટેભાાં ખેડૂત ભાટે ખાવ જાશેયાત કયલાભાાં આલી 
છે. ખેડૂતને 50%ને ફદરે 70% વફસવડી આલાભાાં 

આલળ,ે જ્માયે ધયણ 12 ફાદ ભેદડકરના અભ્માવ ભાટે 

સલદ્યાથીનીઓની 100% પી વયકાય બયળે. 
 

ફજટેન ું તલશુંગાલરકન.. 
 

- 1,25,455,63 કયડ ભશેવૂરી ખચગ 

- 1,72,179 કયડ અાંદાજત્રનુાં કદ. 

- 239.16 કયડ ુયાાંતલાુાં ફજટે. 

- સળક્ષણ ાછ 1188 કયડ લધુ ખચગ. 

- મુલા સ્લાલરાંફન મજના ભાટે 1100 કયડ. 

- લેયાલ-વુયત સજલ્લાભાાં ફ ેવૈસનક સ્કૂર. 

- ભેદડકરની સલદ્યાથીનીઓની 100% પી વયકાય આળે. 

- 30 નલી વયકાયી ળાા ખરલાભાાં આલળે. 

- સલદ્યાથીઓન ે1000ના ટકન બાલે ટેફરેટ અાળે. 

- પ્રાઇભયી સ્કૂરના 6.60 રાખ સલદ્યાથીઓને ફુક-ગણલેળ 

વશામ. 
- 7 શજાયથી લધુ પ્રલાવી સળક્ષકને યકલાભાાં આલળે. 

- 37 કરેજોભાાં દડજીટર રેફ ળરૂ કયાળે. 

- 108 ઇભયજન્વી વેલા ભાટે 70 નલી એમ્બ્મુરન્વ. 

- ખેડૂતને 50 ટકાને ફદરે ભે 70 ટકા વફસવડી. 

- ભા-લાસ્ત્લ્મ મજના ભાટે 500 કયડ. 

- ઘકાભાાં POP 

ભડરથી નલી 
એસન્જમસનમદયાંગ 

કરેજ 

- યાષ્ટ્ર ીમ કૃસ મજના 

ભાટે 365 કયડ. 

- ટરે ક્ટયની ખયીદી ભાટે 

2400ની વશામ. 

- 14 રાખ ખેડૂતન 

ભેળે 1 ટકાના દયે 

રન. 
- 4 નલી ભફાઈર રેફરેટયી ળરૂ થળે. 

- શારરન ેનલી વયકાયી સરટેકસનક કરેજ. 

- AMPCનુાં આધુસનકયણ કયાળે. 

- 1.5 રાખની આલક ધયાલતા રકન ે આયગ્મ કલયેજ, 2 

રાખ વુધીની વશામ કયાળે. 
- અભદાલાદ સવસલરના દયનલેળન ભાટે 129 કયડ. 

- લાશકજન્મ નાફૂદીન ું અતબમાન, 2022 વ ધીભાું 

ગ જયાતભાુંથી નાફદૂ થળે લાશયજન્મ યગ 

- ભાતૃત્લ અને ફા વાંબા ભાટે 119.15 કયડની 

જોગલાઇ. 
- સલદેળ અભ્માવ કયતા સ્ટુડન્ર્ટવની એજ્મુકેળન રનના 

ભૉયટૉદયઅભ ીદયમડનુાં વમાજ વયકાય બયળે. 
- ગ્રાન્ટેફર સ્કૂરભાાં 9થી 12ભાાં બણતી 7 રાખ 44  શજાય 

છકયીઓની પી વયકાય બયળે. 
- ભાન્મતા પ્રાપ્ત ત્રકાયન ે ભા-લાત્વલ્મ મજનાન રાબ 

ભળે. 
- અકસ્ભાત લીભા કલચ 50 શજાયથી લધાયી 5 રાખ કયામુાં. 

- 9 નલી બ્રડ ફેંક ફનાલલાભાાં આલળે. 

- 50 શજાય ફાાંધકાભ શ્રસભકને ણમુક્ત આશાય. 

- નડાફેટ ભાટે 10 કયડની જોગલાઈ. 

- લદયષ્ઠ નાગદયકના બાડાભાાં 50 ટકાની યાશત. 

- 26 તારુકના 4.81 રાખ ફાક ભાટે 200 દદલવ ભાટે દૂધ 

વાંજીલની મજના. 
- કેન્વય, સકડની અને એથરજી ઇસન્સ્ટટ્યટૂ ભાટે 80 

કયડ. 
- વોની મજના 1698 કયડ. 

- શ્રલણ તીથગ મજનાની જાશેયાત. 

- ફાાંધકાભ શ્રસભક કલ્માણ મજના ભાટે 70 કયડની 

જોગલાઈ. 
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- વયદાય વયલય ભાટે 5100 કયડ. 

- વામન્વ સવટીના ફીજા તફક્કા ભાટે 42 કયડ. 

- ખેડૂતને લીજદયભાાં યાશત આલા 4011 કયડ. 

- તભાભ ગ્રાભ ાંચામતન ેભપત લીજી. 

- 1.30 રાખ ઘયન ેીએનજી કનેક્ળન. 

- ખેતય પયતે લાડ ફનાલલા 200 કયડ. 

- ડર ી ઇદયગેળન વશામ લધાયીન ે70%. 

- 37 નલા ુર ફાાંધલાભાાં આલળે. 

- 9 કયીડયને પૉયરેન કયાળે. 

- 730 સકભીના ભાગોન ેપયરેન કયાળે. 

- ઘુડખય, સવાંશ અને ળાકગ  વશેરના યક્ષણ ભાટે 118 કયડ. 

- નલી ઓગેસનક એસગ્રકલ્ચય મુસનલસવગટી ભાટે 82 કયડ. 

- 50 નલા વીએનજી વફ સ્ટેળન ઉબા કયાળે. 

- આયગ્મ ભાટે 8800 કયડ ખચાગળ.ે 

- 270 નલી ભદશરા અદારત ફનળે. 

- 1000 ળાઓન ેજીમ્નેસળમભ. 

- 15 રાખ વુધીની શભ રન ય વમાજ વશામ. 

- 45 શજાય નલા આલાવ ફનળે. 

 
ફજટેની તલગતલાય જોગલાઈઓ.......  
તળક્ષણ ભાટે ભશત્લની જોગલાઈઓ :  
 કરેજો અને રીટેકસનકભાાં પ્રલેળ ભેલતા તભાભ 
સલદ્યાથીઓન ેરૂ. 1 શજાયના ટકન દયે ટેફરેટ ુયાાં ાડલા 
ભાટે રૂ. 200 કયડની પાલણી.  
 મુલા સ્લાલરાંફન મજના અાંતગગત ભાન્મ 
સલદ્યાથીઓન ે પી ભાાં 50 ટકા વશામ ભે છે. તે ઉયાાંત 
કન્મા કેલણી સનસધભાાંથી વેલ્પ પાઈનાન્વ ભેડીકર 
કરેજની સલદ્યાથીનીઓને ટ્યુળનપીભાાં 50 ટકા વશામ 
અાળે. જથેી સલદ્યાથીનીઓને ભેડીકર સળક્ષણ સન:ળુલ્ક 
ભળે.  
 ગ્રાન્ટ ભેલતી 5,374 સ્કુરભાાં ધયણ 9 થી 12ની 

7,44,152 સલદ્યાથીનીઓને સન:ળુલ્ક સળક્ષણ ુરુ ાડલાભાાં 

આલળે.  
 

વ ક્ષભ, રઘ  અને ભધ્મભ ઉદ્યગ ભાટે 1 શજાય કયડન ું ેકેજ  

નલા વાધન-તફીફ ભાટે રૂ. 129 કયડ :  
 સવસલરભાાં અત્માધુસનક વાધન અને તફીફી 
સ્ટાપની સનભણકૂ ભાટે રૂસમા 129 કયડ.  
 

વ યતભાું ડામભુંડ રડરભ તવટી ભાટે રૂ. 30 કયડ.  

રૂ. 5745 કયડ તવુંચાઈની વમલસ્થાના તલસ્તયણ ભાટે  
ગાુંધીજીલન અુંગે મ્મ તઝમભ ભાટે રૂ. 10 કયડ :  
 ગાાંધીજીએ યાજકટની જ ે આલ્ફે્રડ શાઈસ્કુરભાાં 
સળક્ષણ ભેવમુાં શતુાં તે વાંકુરને ભલ્ટીર સ્ક્ીન, ઓગભને્ટેડ 

દયમારીટી, ભળન ગ્રાદપક્વ, એસનભેળન, વયક્મુરય સલડીમ 

પ્રજકે્ળન વાથ ે ભશાત્ભા ગાાંધીના જીલન અાંગનેા 
સલિસ્તયના મ્મુસઝમભના સલકાવ ભાટે રૂ. 10 કયડ.  
 

ફજટેની 33 ટકા જોગલાઈ, 653 મજના અને 56 શજાય 

કયડની ભરશરાઓને પાલણી :  
 વયકાયે લગ 2017-18ના ફજટેભાાં ભદશરાઓ ભાટે 
કુર ફજટેભાાંથી 33 ટકા જટેરા દશસ્વાની જોગલાઈ કયી છે. 
અાંદાજત્રનુાં કદ રૂ. 1,72,179 કયડ છે. જભેાાંથી રૂ. 

56,492 કયડ જટેરી યકભની જોગલાઈ ભદશરાઓ 

ાછની 653 મજનાઓ ાછ કયી છે. અતે્ર ઉલ્લેખનીમ 
છે કે ગત લે ભદશરારક્ષી મજનાઓ ાછની અાંદાજીત 
યકભ રૂ. 44,863 કયડ જટેરી યાખલાભાાં આલી શતી.  

 યાજ્મ વયકાય 2014થી જને્ડય ફજટે ણ પ્રસ્તુત 
કયે છે. આ લે પ્રસ્તુત થમરેા ફજટેભાાં જણાલેરી ભાદશતી 
અનુવાય ભદશરારક્ષી પાલણીને ફે શ્રેણીભાાં લશેંચલાભાાં 
આલી છે.  

શ્રેણી અ – એલી મજનાઓ કે જભેાાં તભાભ (100 ટકા) 

પાલણી ભદશરાઓ ભાટે શમ.  

શ્રેણી ફ – એલી મજનાઓ કે જભેા ભદશરારક્ષી પાલણીનુાં 

પ્રભાણ 30 ટકાથી લધુ યાં તુ 99 ટકાથી ઓછુાં  શમ.  
 આ પ્રભાણે જોલાભાાં આલે ત એલી મજનાઓ કે 
જભેાાં 100 ટકા પાલણી ભદશરાઓ ભાટે શમ તેની વાંખ્મા 
142ની છે અને તેની ાછ રૂ. 3,661 કયડની જોગલાઈ 

કયલાભાાં આલી છે. જ્માયે એલી મજનાઓ કે જભેાાં 
ભદશરારક્ષી પાલણીનુાં પ્રભાણ 30 ટકાથી લધાયે યાં તુ 99 
ટકાથી ઓછુાં  શમ તેની વાંખ્મા 511 છે અને તેની ાછ રૂ. 
52,832 કયડની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે.  
 

આરદજાતતને ણ ભશત્લ :  
 વયકાય દ્વાયા ભદશરાઓની વાથ ેવાથ ેઆદદજાસતના 
સલકાવ ભાટે ણ રૂ. 2100 કયડની પાલણી કયલાભાાં 
આલી છે. જનેાથી આદદજાસતના સલકાવન ેપ્રાધાન્મ ભળ.ે  
 

યાજ્મભાું ળશેયી તલકાવ ભાટે રૂ. 11,500 કયડ પાલામા :  

આુંગણલાડી અન ે અન વતૂચત જાતત છાત્રારમભાું ગાય 
લધાય :  
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 આાંગણલાડી કામગકય ફશેનના લેતનભાાં 15 ટકાન 
લધાય કમો છે. આાંગણલાડી કામગકયને ભાસવક રૂ. 5500, 

તેડાગય ફશેનને રૂ. 2800 અને સભની આાંગણલાડી 
કામગકયન ે રૂ. 3200 ન ગાય કમો છે. જ્માયે અનુવૂસચત 
જાસત, સલકવતી જાસત અને છાત્રારમભાાં સફન સ્નાતક 

ગૃશસત અને ગૃશભાતાન ગાય રૂ. 4500 થી લધાયીન ેરૂ. 
5500, સ્નાતક અને અનુબલ ધયાલતા ગૃશસતન ેરૂ. 5500 

થી લધાયીને રૂ. 6500, ભુખ્મ યવમા ભાટે રૂ. ત્રણ શજાયથી 

લધાયીને રૂ. 3500 તેભજ ભદદનીળ યવમાન ે અન ે
ચકીદાયને રૂ. 2500 થી લધાયીન ે રૂ. ત્રણ શજાયન ગાય 
કયલાભાાં આવમ છે. ઉલ્લેખનીમ છે કે, આાંગણલાડીની 

ભદશરા કામગકય દ્વાયા છેલ્લા ઘણા વભમથી તેભના લેતનભાાં 
લધાય કયલાની ભાાંગણી કયલાભાાં આલી યશી શતી.  
 

રૂતમ ક્માુંથી આલળ ે? :  

0.17% રન અને ેળગીની લવુરાત,  

3.26% જાશેય દશવાફ (ચખ્ખ),  

9.16% કેન્ર વયકાય તયપથી વશામક અનુદાન,  

10.76% કયલેયા સવલામની આલક,  

12.21% કેસન્રમ કયલેયાભાાં દશસ્વ,  

13.42% લેચાણલેયા અને ભલૂ્મ લસધગત કય સવલામના અન્મ 

લેયા,  

19.69% જાશેય દેલુાં,  

31.33% લેચાણલયેા અને ભૂલ્મ લસધગત કય (લેટ).  
 

રૂતમ ક્માું જળ ે? :  

0.14% કુર ચખ્ખી રેલડદલેડ,  

60.50% સલકાવરક્ષી ખચગ,  

29.53% સફન-સલકાવરક્ષી ખચગ (જાશેય દેલુાં, રન અન ે

ેળગીઓ સવલામ),  

0.21% વશામક અનુદાન અને પા,  

0.38% રન અને ેળગી,  

9.24% જાશેય દેલાની ચુકલણી.  

 વયકાય દ્વાયા રૂસમાની આલકભાાંથી વોથી લધુ 
મગદાન લેચાણલેયા અને લેટનુાં યશેળે. જ્માયે વયકાયન 
વોથી લધુ 60.50 ટકા ખચગ સલકાવરક્ષી મજનાઓ ાછ 
યશેળે.  
 

એક શજાય સ્ક રભાું તજમ્નેતળમભ, 1200 રડતજટર સ્કૂર 

કયાળે. વાડા ત્રણ રાખ તલદ્યાથીઓને એક શજાયના 
ટકનદયે ટેફરટે અાળે :  
 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ફજટેભાાં રૂ. 25 શજાય કયડની 
જોગલાઈ કયાઈ છે, જ ેગમા લગ કયતા રૂ. 1185 કયડ લધ ુ

છે. સળક્ષણભાાં ભુખ્મત્લે વાડા ત્રણ રાખ સલદ્યાથીઓને રૂ. 
એક શજાયના ટકનદયે ટેફરેટ આલાની જાશેયાત કયાઈ છે. 
આ ટેફરેટન ભાકેટયેટ રૂ. 6 થી 7 શજાય થામ છે. 
ઉલ્લેખનીમ છે કે અગાઉ વયકાયે ટેફરેટ આલાની જાશેયાત 
કયી શતી. ઉયાાંત એક શજાય સ્કૂરને સજમ્નેસળમભની 
વગલડ ુયી ડાળે.  
 ફજટેભાાં ટેફરેટ વાથે રૂ. 261 કયડના ખચ ે
દડજીટર રનીગ ભાટે દડસજ-સ્કૂર ઈસનળીમેટીલની જાશેયાત 
કયાઈ છે. પ્રાથસભક સળક્ષણની 1200 સ્કૂરભાાં ધયણ 7 
અને 8ના 2400 લગોભાાં 84 શજાય સલદ્યાથીઓના સળક્ષણ 
ભાટે કમ્પ્મુટય, સ્ભાટગ  ઈન્ટયએકટીલ ફડગ , આઈઆય કેભયેા, 

પ્રજકે્ટય અને દડસજટર ેનન ઉમગ કયી સ્ભાટગ  ક્રાવની 
ળરૂઆત કયાળે.  
 પ્રાથસભક-ભાધ્મસભક સ્કૂરભાાં ઈન્ટયનટેના જોડાણ 
વદશતની ઈ-રનીગલાી સ્કૂર ળરૂ કયાળે. ઓનરાઈન 
યીક્ષા રેલા ભાટે લધુ 37 કરેજોભાાં દડસજટર એજ્મુકેળન 
રસનગગ રેફ ઉબી કયાળે. ભુખ્મભાંત્રી સ્લાલરાંફન મજના 
શેઠ 82,08,000 સલદ્યાથીઓ ભાટે રૂ. 1100 કયડ 

પાલલાભાાં આવમા છે. ગ્રાન્ટેડ 5374 સ્કૂરભાાં ધયણ 9 થી 
12 ના 7,44 રાખ સલદ્યાથીઓને ભપત સળક્ષણ ુરુ ાડલા 

ભાટે વયકાય સ્કૂરને તેભની પી ચૂકલળે. 25 શજાય 
અાંધસ્કૂરભાાં ધ. 1 થી 4 ના 22 રાખ સલદ્યાથીઓન ે
અધ્મમન અને અધ્માનના વાધન ુયા ડાળે. આયટીઈ 
શેઠ 1,46,000 સલદ્યાથીઓને ખાનગી સ્કૂરભાાં પ્રલેળ 

આીને તેની સલદ્યાથીદીઠ રૂ. 13 શજાયની પી વયકાય લેઠળ.ે  
 વુયતના આદદલાવી સલસ્તાય અને લેયાલ ખાત ે
વૈસનક સ્કૂર ફનાલાળે. સલદેળી મુસનલસવગટીભાાં અભ્માવ ભાટે 

રનનુાં વમાજ અાળે. ભફાઈર સલજ્ઞાન પ્રમગળાાઓ 

ળરૂ કયાળે. ધકાભાાં ીીી ધયણે ઈજનેયી કરેજ ળરૂ 
કયાળે.  
શ્રલણ તીથડ મજનાભાું લૃદ્ધન ું ચાવ ટકા એવટી બાડ ું  

વયકાય બગલળ,ે રૂ. ચાય કયડની ફજટેભાું પાલણી :  

 યાજ્મ વયકાય 60 લગથી લધુ લમના લૃદ્ધને ધાસભગક 
સ્થની માત્રા કયલી શમ ત ત્રણ યાત્રી અને ચાય દદલવના 
માત્રાધાભ પ્રલાવ ેકેજના એવટી બાડાભાાં ચાવ ટકા 
વશામ આલા ‘શ્રલણ તીથગ દળગન મજના’ જાશેય કયી છે. જ ે

લૃદ્ધ ખાનગી રગઝયીભાાં જામ ત તેભને ણ ચાવ ટકા 
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એવ.ટી. ના બાડા જટેરી વશામ આલાભાાં આલળે તેભ 
નાણાભાંત્રી સનસતન ટેરે જણાવમ ુ શતુાં. આ ભાટે રૂ. ચાય 
કયડ ફજટેભાાં પાલલાભાાં આવમા છે.  
 

8 નલા ફુંદય તલકવાલાળે -  રૂ. 268 કયડની જોગલાઈ :  
 ભાાંગય, નલાફાંદય, ભાધલાડ, લેયાલ, યફાંદય, 

વૂત્રાાડા, ઓખા, બરેિય ખાત ે8 નલા ફાંદય સ્થાલા ભાટે 

268 કયડ, જૂનાગઢ ખાત ે બક્ત કતલ નયતવુંશ ભશેતા 

મ તનલતવડટી અને ગધયા ખાતે ગ રુગતલુંદ મ તનલતવડટીના 
ફાાંધકાભ ભાટે 52 કયડ, યાજકટ, ભાાંડલી અને ાંચભશાર 

ખાત ેફ્રઝન વીભેન સ્ટેળન, ળ ુઆયગ્મ વેલા ુયી ાડલા 

એસનભર એબ્મુરન્વ કભ દક્ટીકર કેય મુસનટ, યફાંદયભાાં 

અત્માધુસનક ળ ુ યેપયર શસસ્ટર, અભદાલાદ-ફગદયા-

યાજકટ ભાગગન ેછ ભાગીમ કયાળે.  
દ્વાયકા અન ેવભનાથ ખાતે શેતરકપ્ટય વેલા ળરૂ કયાળે. 
  

ભઢેયા વોયઊજાડન ું ભડર - રૂ. 210 કયડ :  
 ભઢેયા ગાભને પ્રથભ વોયઊજાગના ભડર તયીકે 
સલકવાલાળે. તભાભ લીજ જરૂદયમાત વોયઊજાગથી ુયી 
ડાળે.  

તરારભાાં નલી આદળગ સનલાવી ળાા અન ે
છાત્રારમ ળરૂ કયાળે. ભાાંડર અને ફેચયાજી સ્ેળીમર 
ઈન્લેસ્ટભને્ટ યીજમનન પ્રથભ તફક્ક ળરૂ કયાળે.  
 

20 લડ જ ની નશેયની ભયાભત રૂ. 240 કયડ :  
નભડદાભાું ટર ાઈફર મ તન. રૂ. 82 કયડ :  
 નભગદા ખાત ે ટર ાઈફર મુસનલસવગટીની સ્થાના 
કયાળે, ધયભુય, કયાડા, લાવાંદા તારુકા અને ડાાંગ સજલ્લાની 

ખેતીને વેસન્રમ ખેતીભાાં દયલતીત કયાળે. આ ક્ષેત્ર ે સળક્ષણ 
અને વાંળધનને ઉતજેન આલા ઓગેસનક કૃસ મુસનલસવગટી 
સ્થાલા 82 કયડની જોગલાઈ કયાઈ છે.  

 
વીભાુંત-વાભાન્મ ખેડૂતને 50 ને ફદરે 70 ટકા વફતવડી 
અાળે :  
 નાણાભાંત્રી સનસતન ટેરે કહ્ુાં શતુાં કે કૃસક્ષેત્રભાાં રૂ. 
6400 કયડની જોગલાઈ કયી છે, જ ેગમા લગ કયતા રૂ. 608 

કયડ લધુ છે. આ વાથ ે તભેણે ધયભુય, કયાડા, લાવાંદા 

તારુકા અને ડાાંગ સજલ્લાની ખેતીને વેસન્રમ ખેતીભાાં 
દયલતીત કયલા ભાટે રૂ. 82 કયડની પાલણીની જાશેયાત 
કયી છે. જ્માયે ળ ુ આયગ્મ વાંબા ભાટે 108ની જભે 

‘કરૂણા એતનભર ઈભયજન્વી કેય’ મજના જાશેય કયીને આઠ 

એમ્બ્મુરન્વ પાલલાની જાશેયાત કયાઈ છે. નાણાભાંત્રીએ 
વીભાાંત અને વાભાન્મ ખેડૂતની વફવીડી 50 ટકાથી 
લધાયીને 70 ટકા અને અનવુૂસચત જાસત અને અનુવૂસચત 
જનજાસતના ખેડૂતની વફવીડી 75 ટકાથી લધાયીન ે 85 
ટકા કયી છે. ાક રન ય વમાજની વશામ જાશેય કયતાાં 14 
રાખ ખેડૂતને એક ટકા વમાજથી રન ભળે. કય ફેસન્કાંગ 
સવસ્ટભ ભાટે ખેડૂતને રૂ ે કભ ડેસફટ કાડગ  ૂયાાં ડાળે. 
અનાજ, કઠ અને ળાકબાજીની ન્મૂનત્તભ વશામ સકાંભત 

નક્કી કયલા ભાટે પ્રાઈવ સ્ટેફીરીટી પાંડ ઉબુાં કયલાની 
જાશેયાત કયી છે. દવ શજાય જવાંગ્રશ ભાખાના ફાાંધકાભ 
દ્વાયા 33,208 શેક્ટય જભીનભાાં ાણીન વાંગ્રશ કયલા અને 

બેજનુાં પ્રભાણ લધાયલા ભાટે રૂ. 547 કયડની જોગલાઈ 
કયાઈ છે.  
 

તલદ્યાથીઓના લારીઓ તથા કરડમાઓને અનાજ-બજન :  
 યાજ્મ વયકાય ણ તસભરનાડુના સ્લ. ભુખ્મભાંત્રી 
જમરસરતાની વીધી નકર કયલાન ેફદરે તેભાાંથી ફધાઠ 
રઈને સલદ્યાથીઓના લારીઓ અને કડીમાઓને અનાજ અને 
બજન ભે તેલી મજના ફજટેભાાં રઈને આલી છે. 
આદદજાસત સલસ્તાયના 14 સજલ્લાના 5.74 રાખ 
સલદ્યાથીઓના ભાતાસતા-લારીઓને એટરે કે વાડા 

અસગમાય રાખ વમસક્તઓને ‘અન્ન તત્રલેણી’ મજના શેઠ 

અનાજ ુરુ ાડલાભાાં આલળે. જ્માયે 10 ળશેયભાાં 50 શજાય 
ફાાંધકાભ શ્રસભકન ે યાશતદયે ણમુક્ત આશાય ુય 

ાડલા ‘શ્રતભક અન્નણૂાડ’ ની જાશેયાત કયી છે.  

 યાજ્મ વયકાયે ફજટેભાાં ફાકન ેભધ્માશન બજન 
વાથ ે આદદલાવી સલસ્તાયભાાં આળયે વાડા અસગમાય રાખ 
રકને ણ અન્ન આલાની મજના જાશેય કયી છે. જ્માયે 
12 સજલ્લાઓભાાં સલકાવળીર 26 તારુકાઓની પ્રાથસભક 
સ્કૂરના 4,81,642 સલદ્યાથીઓને લગભાાં 200 દદલવ ભાટે 

દૂધ વુંજીલની મજના શેઠ ફ્રેલડગ  સભલ્ક ુરુ ાડલાનુાં 
ણ નક્કી કમુાં છે. દવ ળશેયભાાં કદડમાઓને ગુણલત્તામુક્ત 
બજન ુરુાં  ાડલા વાથ ે યાજ્મ વયકાયે વાભાસજક અને 
નાણાકીમ વરાભતી ુયી ાડલા ભાટે કદડમાઓ-શ્રસભકન ે
સનલૃસત છી લૃદ્ધાલસ્થા વશામ ેટે ભાસવક રૂ. એક શજાય 
આલાની જાશેયાત કયી છે.  
 

ફજટેભાું તલળે જાશેયાત :-  
કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં  ભાટે 12 શજાય, ફ ેશજાયન લધાય.  

ટરે ક્ટયની ખયીદી ભાટે 2400 ની વશામ  
નલા ખેતી લીજ જોડાણ ભાટે 2 શજાય કયડની જોગલાઈ.  
ભેદડકરની સલદ્યાથીનીઓની 100% પી વયકાય આળે  
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ભધ્માશન બજન ભાટે 1068 કયડની પાલણી.  
LCT આધાયીત સળક્ષણ ભાટે 261 કયડ.  

તભાભ વયકાયી લેટયનયી દલાખાનાઓભાાં ભપત દલા  
સ્લસણગભ જ્માંસત ભુખ્મભાંત્રી મજના ભાટે 4026 કયડ  
સ્લચ્છતા સભળન ભાટે 255 કયડ  

 
ટડ  અને ટર ાન્વટડ  ક્ષતે્ર રૂ. 410 કયડ :  
(૧) નલી ગુજયાત ભેયીટાઈભ મુસનલસવગટી ભાટે 20 કયડ 
(૨) ઘઘા પેયી વસલગવ 2017 ભાાં ૂણગ કયાળ,ે 24 કયડ  

(૩) 1600 નલી ફવ ભાટે 410 કયડ  
(૪) 28 ડેના નલીનીકયણ ભાટે 150 કયડ  
(૫) નાગદયક ઉડ્યન ભાટે 132 કયડ.  
 

કામદ-વમલસ્થા ભાટે રૂ. 120 કયડ :  
(૧) 1000 ટર ાદપક રીવની સનભણૂક  
(૨) ભશત્લના ળશેય અને માત્રાધાભભાાં વીવીટીલી  
(૩) 30 નલા સ્ભાટગ  રીવ સ્ટેળન ભાટે 33 કયડ  
(૪) રીવ સ્ટેળન ભકાન અને આલાવ ભાટે 120 કયડ 
(૫) નલા કટગ  ફાાંધકાભ ભાટે 81 કયડ.  
 

ૂલડ રીવ કતભળનય અને ભુંત્રી જળારતવુંઘન ું તનધન : 
 બૂતૂલગ રીવ કસભળનય અને યાજ્મના ૂલગ 
કેસફનેટ ભાંત્રી જળારસવાંઘનુાં તેભના સનલાવ સ્થાને 84 
લગની લમ ેશાટગ  એટેકને ગરે સનધન થમુાં શતુાં.  
 

28 પેબ્ર આયી વ ધી ાનકાડડ  નશી આ ત ફને્ક ખાત ું ફ્રીજ 
થળે:  
 ફેન્કભાાં ાનકાડગ  નાંફય જભા કયાલલાની અાંસતભ 
તાયીખ 28 પેબ્રઆુયી છે. ાનકાડગ  અથલા પભગ-60 નશી 
બમુગ શમ ત ખાતુાં ફ્રીજ થઈ ળકે છે.  
 

આ લખતે ‘નીટ’ ભાટે આધાયકાડડ  પયતજમાત :  

 આ લખતે નેળનર એસરસજસફસરટી કભ એન્ટરન્વ 
ટેસ્ટ (નીટ) આલા ભાટે આધાય પયસજમાત છે. જો યીક્ષા 
ભાટે નક્કી કયેરા વભમ વુધી આધાયકાડગ  આવમુાં ન શમ ત 
સલદ્યાથીઓની નોંધણી ભાટે વાંખ્મા આલાભાાં આલળે જને 
અયજી ભાટે ઉમગ કયલાભાાં આલળે.  
 

ચુંરળખેયન તાતા જૂથન ું ચેયભેન દ વુંબાળે :  
 એન. ચાંરળખેયન દળેના નાભાાંસકત ઉદ્યગજૂથ તાતા 
ગ્રુનુાં ચેયભેન દ વાંબાળે. 7 રાખ કયડ રૂસમાના આ 
જૂથના 150 લગના ઈસતશાવભાાં શેરી લખત કઇ 

સફનાયવીન ે ચેયભેન ફનાલામા છે. તેઓ TCSના પ્રભુખ 

યશી ચૂક્મા છે.  
 

GU ના ઈનચાજડ યતજસ્ટર ાય ડ. ુંડ્યા જ ઈનચાજડ VC :  

 ગુજયાત મુસનલસવગટીના ઈનચાજગ યજીસ્ટર ાય અન ે
વામન્વ પેકલ્ટીના ડીન ડ. દશભાાંળુ ાંડ્યાન ે ઈનચાજગ 
કુરસત તયીકેન શલાર વોંામ છે. કુરસત ડ. ટેરન 
કામગકા ૂય થઈ યહ્ છે ત્માયે ડ. ાંડ્યા શલાર 
વાંબાળે.  
 
 

પ્રપેળનલ્વની તસ્કર લૃતદ્ધ ભાટે થળે તરુંકડઈનન ઉમગ :  
 ભાઈક્વફ્ટના વીઈઓ વત્મા નદેરા પ્રધાનભાંત્રી 
નયેન્ર ભદી અને આઈટી ભાંત્રી યસલળાંકય પ્રવાદન ે ભળ્યા. 
યજગાયી લધાયલા અને ડીજીગાુંલ અતબમાનભાું સરાંકડઈનન 
ઉમગ કયલાભાાં આલળે. સરાંકડઈન, ભાઈક્વફ્ટનુાં આ 

પ્રપેળનર નેટલસકાંગ પ્રેટપભગ છે. નીસત આમગના લાઈવ 
ચેયભેન અયસલાંદ નગદઢમાની વાથ ે નદેરાએ ગુડ 
ગલનગન્વભાાં ક્રાઉડ કમ્મુદટાંગના ઉમગ ય ણ ચચાગ કયી 
શતી.  

 
બાયતીમ અથડતુંત્ર 2025 વ ધીભાું ાુંચ રાખ કયડ ડરયને 
આુંફી જલા અુંદાજ :  
 શાર બાયતનુાં 2.2 રાખ કયડનુાં અથગતાંત્ર વોથી લધ ુ
જીડીીની દૃસષ્ટ્એ સલિભાાં વાતભાાં ક્ભાાંકે.  

 
છેલ્લા ફરે વાઉથ આરફ્રકાને શયાલી બાયતીમ ટીભ 
ક્લતરપામય ચેતમ્મન :  
 ઓરયાઉન્ડય શયભનપ્રીતના અણનભ 41, દીસપ્ત 

ળભાગના 71 તથા ભના ભેળયાભના 59 યનની ભદદથી 
બાયતીમ સલભેન્વ દક્કેટ ટીભે અશી યભામેરી આઈવીવી 
સલભેન્વ લલ્ડગ  ક ક્લસરપામય પાઈનર ભેચભાાં વાઉથ 
આદફ્રકાને બાયે યવાકવી ફાદ છેલ્લા ફરે એક સલકેટે 
શયાલીને ચેસમ્મન ફની શતી.  
 

ધની તલજમ શઝાયે ટર પીભાું ઝાયખુંડ ટીભન ું નતેૃત્લ કયળ.ે  

કેયના અફીળ ે1 તભતનટભાું ભ ઠ્ઠીથી 124 નાતમેય પડ્યા, 

તલશ્વ તલિભ વજ્મો :  
 કેયના અફીળ ડસભસનકે ભુઠ્ઠીથી 1 સભસનટભાાં 
124 નાસમેય પડલાન નલ સલિસલક્ભ વજ્મો છે. 25 
લગન અફીળ કટ્ટામભ સજલ્લાના ૂાંજયભાાં યશે છે. તેણે 1 
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સભસનટભાાં 145 નાસમેય પડ્યા ણ 124 નાસમેય જ 
વાંૂણગણે ચકનાચુય થમા.  

 
અભેરયકાભાું તલજ્ઞાનીઓએ ખડૂેતને શ ભરાથી ફચાલલા ભાટે 
તળુંગડા લગયની ગામ ડેલર કયી :  
 અભેદયકાભાાં સલજ્ઞાનીઓએ સળાંગડા લગયની ગામની 
પ્રજાસત ડેલર કયી છે. ધી મુસનલસવગટી ઓપ કેસરપસનગમાની 
રેફભાાં ગામના જીનભાાં યશેરા સળાંગડા ફનાલતા ડીએનએ 
શટાલી રેલામા છે. આ પ્રમગથી ફનાલેરી ગામ શલે ભટી 
થઈ ગઈ છે. ખડૂેત ગામના શુભરાથી ફચલા ભાટે આભ કયે 
છે. અભેદયકાભાાં દય લે ગામના શુભરાભાાં વયેયાળ 25 રક 
ભામાગ જામ છે.  
 

ળશેયભાું દય શજાયે 62 ફાકને શદમ, 30 ને રકડનીન યગ, 

8 ને કેન્વય.             

ONGC રૂ. 44000 કયડભાું એચીવીએરને ખયીદી રળેે.  

ઈંગ્રીળ પૂટફર રીગભાું ભાન્ચેસ્ટય ચેતમ્મન  

વેયેના શલે WWE રયું ગભાું શાથ અજભાલળે.  

 
જીત -શીનાન ું અચૂક તનળાન, તભક્વ ટીભ ઈલેન્ટભાું ગલ્ડ :  

 બાયત ભાટે ફ ેદદલવ ભેડરસલશણા યહ્ા ફાદ જીત ુ
યામ તથા શીના સવદ્ધએૂ આઈએવએવએપ લલ્ડગ  ક 
ળૂદટાંગની 10 ભીટય સભક્વ ટીભ એય સસ્તર સ્ધાગભાાં દેળન ે
ગલ્ડ ભેડર અાવમ શત. જોકે સભક્વ ઈલને્ટન ે
આઈઓવીની 2020 ટક્મ ઓસરસમ્કના કામગક્ભભાાં સરાંગ 
વભાનતા શાાંવર કયલાના શેતુના ટર ામર સ્લરૂ ે ઉમગ 
કયલાભાાં આલી યહ્ છે અને તભેાાં ભેડલ્વ આલાભાાં 
આવમા નથી. ઈન્ટયનેળનર ળૂદટાંગ સ્ટગવ પેડયેળનની 
(આઈએવએવએપ) કામગકાયી વસભસતએ તેની 
બરાભણને ભાંજૂય કયી રીધી છે.  
 

વતત 4 વદી વાથે ભરશરા રિકેટય એભી વટેયથ્લેટે લલ્ડડ 
યેકડડ  વજડમ :  
 ન્મૂઝીરેન્ડ સલભને્વ દક્કેટ ટીભની ફેર્ટવસલભને 
એભી વેટયથ્લટેે દક્કેટ જગતભાાં એલ કાયનાભ કયી 
ફતાડ્ય જ ેભેન્વ દક્કેટભાાં ણ ક્માયેક જ જોલા ભે છે. 
વેટયથ્લટેે ઓકરેન્ડભાાં ઓસ્ટરે સરમા વાભ ે શેરી લન-ડે 
ભેચભાાં નટઆઉટ 102 યનની ઈસનાંગ્વ યભતા તાની 
ટીભને સલજમ અાવમ શત. આ વાથ ે વેટયથ્લેટે 
ઈન્ટયનેળનર સલભેન્વ દક્કેટભાાં શેરી ખેરાડી ફની ગઈ 
કે જણેે વતત ચાય લન-ડેભાાં વદી પટકાયલાન યેકડગ  

તાના નાભે કમો છે. આ ભાભર ેતેણે શ્રીરાંકાના બૂતૂલગ 
વુકાની કુભાય વાંગાકાયાની ફયાફયી કયી રીધી છે.  
 

ભાત્ર 10 કયડના ખચે ફનેરી ભૂનરાઈટ ફેસ્ટ રપલ્ભ :  
 રા રા રેન્ડને વોથી લધાયે છ ઓસ્કય ભળ્યા. ભાત્ર 
10 કયડના ખચે તૈમાય થમેરી અિેત મુલકના વાંઘગની 
લાતાગ ભૂનરાઈટને ફેસ્ટ દપલ્ભન એલડગ  ભળ્ય. એભા 
સ્ટનને વલગશ્રેષ્ઠ અસબનેત્રી અને ‘ભેનચેસ્ટય ફામ ધી વી’ 

ભાટે એપરેકને વલગશ્રેષ્ઠ અસબનેતાન એલડગ  ભળ્ય. દપલ્ભ 
‘પેવેવ’ ભાાં જોયદાય અસબનમ ભાટે સલઓરા ડેસલવને ફેસ્ટ 

એક્ટરેવન એલડગ  ભળ્ય. ભશેયળેમર અરી ઓસ્કય એલડગ  
જીતનાયા પ્રથભ ભુસસ્રભ અસબનેતા ફન્મા.  
 

કન ેકમ એલડડ  :  
ભૂનરાઈટ – ફેસ્ટ દપલ્ભ  

(રા રા રેન્ડ) એભા સ્ટન – ફેસ્ટ એક્ટરેવ  

(ભેનવેસ્ટય ફામ ધી વી) કે.વી.એપરેક – ફેસ્ટ એક્ટય  

(રા રા રેન્ડ) વીટી ઓપ સ્ટાવગ  
ફેસ્ટ ઓદયસજનર વન્ગ  
લાઈટ શેલ્ભટેવ – ફેસ્ટ ડક્મુભેન્ટર ી  

ઝુટસમા – ફેસ્ટ એસનભટેેડ પીચય દપલ્ભ  

(ધી વેલ્વભેન) ઈયાનના અવગય પયશાદી – ફેસ્ટ પયેન 

રેંગ્લેજ કેટેગયી  
બાયતીમ ભૂન દેલ ટેર વરટુંગ યરભાું નતભનેટ શત 
યું ત  એલડડથી ચૂક્મ.   
   
 


