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બરૂચ: વાઉથ એશળમાના વોથી ભટા ેટરકે શભકર પ્રાન્ટનું
ભદી દ્વાયા ઉદઘાટન
લડાપ્રધાન નયે ન્દ્ર ભદી દ્વાયા 7ભી ભાર્ચ 2017ના
યજ દશે જ કાતે આઔાય રઇ યશે રાાં વાઉથ એશળમાના વોથી
ભટા ેટરઔે શભઔર પ્રાન્દ્ટ ેરનાં અને નભચદા નદી ય
ફનેરાાં દેળના વોથી રાાંફા ઔે ફર સ્ટે ઈડ શિજનાં રઔાચણ
ઔયલાભાાં આવમ.ાં દશે જ કાતે આળયે 30,000 ઔયડ રૂશમાના
કર્ચથી ેરન પ્રાન્દ્ટ ફનાલલાભાાં આવમ છે જે
ેટરઔે શભઔર ક્ષેત્રે વાઉથ એશળમાન વોથી ભટ પ્રાન્દ્ટ છે .
દરાઈ રાભાની ભેજફાની કયળે બાયત, ચીને શલયધ
દળાાવ્મ
ર્ીને દરાઈરાભાને અરુણાર્ર પ્રદેળની માત્રાની
અનભશત આલા અાંખે ર્ેતલણી આતા ઔહ્ાં ઔે આ
દ્વદ્વક્ષીમ વાંફાંધ અને શલલાદ્વદત વીભા ક્ષેત્રભાાં ળાાંશતને
ખાંબીય ક્ષશત શોંર્ાડળે. ર્ીનના શલદેળ ભાંત્રારમના પ્રલક્તા
ખેંખ ળઆાંખે અદ્વશાં વાંલાદદાતાને ઔહ્,ાં ર્ીન આ વૂર્નાને
રઈને ફશાં જ શર્ાંશતત છે ઔે બાયતે દરાઈને અરુણાર્ર
પ્રદેળની માત્રાની અનભશત આી છે . ર્ીનન દાલ છે ઔે
અરુણાર્ર પ્રદેળ શતફેટન એઔ દ્વશસ્વ છે અને તે ઔઈ
ઉચ્ર્ નેતા, અશધઔાયી તથા યાજનાશમઔની આ ક્ષેત્રની
ભરાઔાત ય શનમશભતરૂે આશિ દળાચલે છે . ર્ીને ાછરા
લે ક્ટફયભાાં ણ આ પ્રઔાયની શર્ાંતા દળાચલી શતી.
જ્માયે બાયતે યાજ્મ વયઔાયના આભાંત્રણ ય શતફેટ
આધ્માશમભઔ ખરુને અરુણાર્ર પ્રદેળની માત્રાની અનભશત
આી શતી. આ માત્રા આ લે થલાની વાંબાલના છે .
કે યનું ફજટે પે વફક ય રીક થતાું શલક્ષન લકઆઉટ
ઔે ય શલધાનવબાભાાં ફજેટ શલધાનવબાભાાં યજૂ
થામ એ શે રાાં જ ટીલી ર્ેનર અને વશળમર ભીદ્વડમા –
પે વફઔ ય રીઔ થઇ ખમાં શત.ાં વયઔાયે શલક્ષને બયોંવ
આલ ડમ શત ઔે જો એ લાત વાર્ી શળે ત તેની તાવ
ઔયાલાળે. શલધાનવબભાાં ઔે યનાાં નાણાભાંત્રી થભવ ઇવાઔ
ફજેટ યજૂ ઔયલાના શતા અને શલક્ષ નેતા યભેળ ર્ેન્નીથરાએ
ખૃશભાાં ઔાખ યજૂ ઔયીને એલ દાલ ઔમો શત ઔે આ
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ફજેટન એ દ્વશસ્વ છે , જે નાણાભાંત્રી તાના વાંફધનભાાં
લાાંર્લાના છે . શલધાનવબાભાાં એ વાથે જ શાંખાભ ભર્ી ખમ
શત.
ડર ાઇલય લગય કમ્પપ્મટયની ભદદથી દડાલાળે ભેટર-૩
ઔરાફા-ફાાંદયા-શવપ્ઝ રૂટ ય દડનાયી ભેટર-૩
ડર ાઇલય લખય દડાલાળે. લચ ૨૦૨૨ વધીભાાં ળરૂ થનાયી
ભેટર-૩ ઔમ્પપ્મટયની ભદદથી ર્ારતી બાયતની ફીજી ભેટર
ફનળે, એભ ભફ
ાં ઇ ભેટર યે રલે ઔોયે ળન
(એભએભઆયવી)ના દ્વડયે ક્ટય એ.એ. બટ્ટે જણાવમાં શત.ાં
ભેટર-૩ ઔર ૩૩.૫ શઔ.ભી. રાાંફા ભાખચ ય અન્દ્ડયગ્રાઉન્દ્ડ
રૂટ ય દડળે. જેન અાંદાશજત કર્ચ રૂ. ૨૩,૧૩૬ ઔયડ છે .
ળરૂઆતભાાં એઔ લચ વધી ભેટર ડર ાઇલય ર્રાલળે. મમાયફાદ
વાંર્ારન વય ફનતા ભેટર-૩ ડર ાઇલય શલના એટરે ઔે
ઔમ્પપ્મટયની ભદદથી ર્રાલાળે. અમમાયે દ્વદલ્શી ભેટરની
વાતભી અને આઠભી રાઇન ય ડર ાઇલય યદ્વશત વેલા ઔામચયત
છે . આખાભી ફે લચભાાં તફક્કાલાય દ્વદલ્શી ભેટરને વાંૂણચણે
ડર ાઇલય યદ્વશત ફનાલાળે. ડર ાઇલયરેવ વશલચવને ઔાયણે ભેટર
૯૦ વેઔન્દ્ડના અાંતયારે દડાલી ળઔાળે. ઉનખયીમ વેલાભાાં
નડતી શવગ્નર, સ્ીડ અને ફે ટરે ન લચ્ર્ેના અાંતય જેલી
વભસ્મા ભેટરને નડળે નશીં.
ફેન્કએ બયલ ડળે 10,000 રૂ. જટે ર દુંડ
દ્વયઝલચ ફેન્દ્ઔ પ ઇશન્દ્ડમાએ નદ્વટદ્વપઔે ળન ફશાય ાડીને
વૂર્ના આી છે ઔે જો ઔઈ ફેન્દ્ઔ ઔાંઈ ણ રકાણલાી
નટ રેલાન ઈનઔાય ઔયળે ત તેની વાભે ઔામચલાશી ઔયલાભાાં
આલળે. આયફીઆઈનાાં નદ્વટદ્વપઔે ળન ભજફ એલી ઔઈણ
નટની ભાન્દ્મતા કતભ નદ્વશ થામ જેના ય ઔાંઈ રકાણ
રખમાં શળે. નદ્વટદ્વપઔે ળનભાાં ઔશે લાભાાં આવમાં છે ઔે ફેન્દ્ઔ જો
પાટે રી નટ રેલાન ઈનઔાય ઔયે ત ગ્રાશઔ તે અાંખે અભાયી
વભક્ષ પદ્વયમાદ ઔયળે ત અભે ફેન્દ્ઔને રૂ. ૧૦,૦૦૦ ન દાંડ
ઔયીળાં.
ઇન્ટયવેપ્ટયનાું વપ યીક્ષણ વાથે બાયતે ાુંચ દેળની
ક્રફભાું કયી એન્ટર ી
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દેળભાાં શનશભચત વયવશનઔ ઇન્દ્ટયવેપ્ટય
શભવાઇરનાાં વપ યીક્ષણ અાંખે ીએભ નયે ન્દ્ર ભદીએ
લૈજ્ઞાશનઔને અશબનાંદન આપ્મા છે . બાયત શલે જેભની ાવે
આ તાઔાત છે તેલા ાાંર્ દેળની ક્રફભાાં વાભેર થઈ ખમ
છે . ઉલ્લેકનીમ છે ઔે 20 દ્વદલવની અાંદય જ બાયતે આ
શભવાઇરનાં ફીજ ાં યીક્ષણ ઔમું શત.ાં
એશરટ ક્રફભાું આ દેળ ણ વાભેર
એશન્દ્ટ ફેરેશસ્ટઔ શભવાઇર દ્વડપે ન્દ્વ (ફીએભડી)
શવસ્ટભ ડે લર ઔયનાય બાયત દશનમાન ાાંર્ભ દેળ ફની
ખમ છે . આ ક્રફભાાં અભેદ્વયઔા, યશળમા, ર્ીન અને ઇઝયામર
વાભેર છે .
ડડળાને ડકનાયે યીક્ષણ
છી ઊંર્ાઈએ દશ્ભનનાાં શભવાઇરને કતભ ઔયી
નાકતી શભવાઇરનાં આ ફીજ ાં યીક્ષણ છે . દ્વડળાના
ર્ાાંદીય ટે સ્ટ પામદ્વયાંખ યે ન્દ્જ યથી વલાયે 10.10 લાગ્મે
ૃથ્લી શભવાઇરથી ટાખેટ છડલાભાાં આવમાં શત.ાં તેની ર્ાય
શભશનટભાાં જ ઇન્દ્ટયવેપ્ટય શભવાઇરે યડાય યથી ટાખેટને
દ્વડટે ક્ટ ઔમો શત.
20 ડદલવ શે રાું યીક્ષણ થમું શતું
11 પે િઆયીએ ઇન્દ્ટયવેપ્ટયે ધયતીથી 50 શઔભી ઉય
(લધાયે ઊંર્ાઈ) તાનાાં ટાખેટને દ્વશટ ઔમો શત. શલે તે
છી ઊંર્ાઈએ ણ વપ યશી છે . આ શે રાાં 15 ભે
2015નાાં યજ ઇન્દ્ટયવેપ્ટય શભવાઇરનાં છી ઊંર્ાઈ ય
યીક્ષણ ઔયલાભાાં આવમાં શત.ાં
દેળના વોથી યશે લારામક ળશે યની માદીભાું અભદાલાદ
૧૪ભા ક્રભે
બાયતના યશે લા ભાટે વોથી ઉિભ શમ તેલા ળશે યની
માદીભાાં અભદાલાદ ૧૪ભાાં અને વયત ૧૭ભાાં ક્રભે શલાનાં
એઔ વલેક્ષણભાાં વાભે આવમાં છે . સ્લચ્છતા, ળશે યીજનને
વાંત, ટર ાન્દ્વટે ળન, ઔોયે ળન દ્વાયા પદ્વયમાદ શનલાયણની
ઝડ જેલા દ્વયભાણને ધ્માનભાાં યાકીને આ વલેક્ષણ
ઔયલાભાાં આલે છે .
આ વલેક્ષણભાાં શતરુલનાંતૂયભે ટર્નાં સ્થાન
શાાંવર ઔમું છે . એન્દ્મઅર વલે પ ઇશન્દ્ડમા પ ઇશન્દ્ડમા'
શવટી શવસ્ટભ (એએવઆઇવીએવ) દ્વાયા પ્રશ્નિયી તૈમાય
ઔયીને બાયતના ૨૧ ળશે યન અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવમ
શત. જેભાાં ખત લચની વયકાભણીએ અભદાલાદના ક્રભભાાં
ફે સ્થાનન વધાય થમ છે .
ખત લે આ વલેક્ષણભાાં અભદાલાદ ૧૬ભા ક્રભે શત.ાં
આ વલેક્ષણભાાં અભદાલાદને ૧૦ભાાંથી ૩.૩ ઇન્દ્ટ ભળ્યા
www.asthaacademy.wordpress.com

છે . ઔોયે ળન દ્વાયા પદ્વયમાદ શનલાયણભાાં અભદાલાદે ત્રીજો
ક્રભ ભેવમ છે . જોઔે , વલેક્ષણભાાં એભ ણ દળાચલલાભાાં
આવમાં છે ઔે અભદાલાદ ળશે યભાાં લડચ રેલર ભાટે ઔઇ
શલશળષ્ટ આમજન નથી.
દેળભાું યશે લારામક ટચના ૨૧ ળશે ય
૧. શતરુલનાંતયમ્, ૨. ૂણ,ે ૩. ઔરઔાતા, ૪. ભાંફઇ, ૫.
શૈ દયાફાદ, ૬. બાર, ૭. ઔાનય, ૮. ર્ેન્નાઇ, ૯. દ્વદલ્શી,
૧૦. બલનેશ્વય, ૧૧. ટણા, ૧૨. રકનો, ૧૩. યાાંર્ી, ૧૪.
અભદાલાદ, ૧૫. યામય, ૧૬. ફેંખારરુ, ૧૭. વયત, ૧૮.
દશે યાદૂન, ૧૯. રશધમાણા, ૨૦. જમય, ૨૧. ર્ાંદીખઢ.
ફેનાભી વ્મલશાય કયનાયાને વાત લાની જર
ે થળે
આલઔલેયા શલબાખે ર્ેતલણી આી છે ઔે જે રઔ
ફેનાભી વમલશાય ઔયળે તેભને વાત લચની વકત જેરની
વજા બખલલી ડળે અને તેભને આઇટી એક્ટ શે ઠ ણ
દશત ઠે યલલાભાાં આલળે.
દેળના અગ્રણી અકફાયભાાં આલઔલેયા શલબાખે
જાશે યાત આી રઔને ફેનાભી વમલશાયથી દૂય યશે લાની
ર્ેતલણી આી છે . જાશે યાતભાાં જણાલલાભાાં આવમાં છે ઔે ૧
નલેમ્પફય, ૨૦૧૬થી ફેનાભી પ્રટી ટર ાન્દ્ઝેઔળન એક્ટ,
૧૯૮૮
અભરભાાં
આલી
ખમ
છે .
યે ળન શક્રન ભની
યે ળન શક્રન ભની શે ઠ થનાયી ઔામચલાશી
અાંતખચત IT શલબાખ તેના SMS-ઇભેરન જલાફ નશીં
આનાયને નટીવ ભઔરળે. આઇટી એક્ટની ઔરભ
૧૩૩(૬) શે ઠ નટીવ પટઔાયલાભાાં આલળે : ાાંર્ રાકથી
લધ જભા ઔયાલનાયાને એવએભએવ ઔે ઇભેર ભઔરામા
શતાાં.
આલઔલેયા શલબાખે ૮ નલેમ્પફય છી ૫૦૦ અને
૧૦૦૦ રૂશમાની જૂ ની નટ ભટા પ્રભાણભાાં જભા
ઔયાલનાયાને એવએભએવ અને ઇભેર ભઔરીને તેભની
આલઔના ષ્ડતની ભાદ્વશતી આલા જણાવમાં શત.ાં
યે ળન ક્રીન ભની શે ઠ આલઔલેયા શલબાખે ૧૮ રાક
રઔને એવએભએવ અને ઇભેઇર ભઔલ્મા શતાાં.
નટફાંધીના ૬૦ દ્વદલવ દયશભમાન ાાંર્ રાકથી લધ યઔભ
જભા ઔયાલનાયાને આ ઇભેઇર અને એવએભએવ
ભઔરલાભાાં આવમા શતાાં.
શલશ્વભાું શવુંશની કર લવશતના ૭૦ ટકા બાયતભાું :
માાલયણ ભુંત્રી
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શલશ્વની ૭૦ ટઔા શવાંશની લસ્તી શાર બાયતભાાં છે
અને તેભને ભાટે આયશક્ષત લનની દ્ધશતને ઔાયણે શાર
તેભની વાંખમા ૨૪૦૦ ય શોંર્ી છે તેભ માચલયણ પ્રધાન
અશનર દલેએ લાઈલ્ડ રાઇપ ક્રાઇભ ઔાંટરર બ્મયએ મજેરા
લલ્ડચ લાઇલ્ડ રાઇપ ડે અાંખેના ઔામચક્રભભાાં ઔહ્ાં શત.ાં
ગજયાતના શવુંશને ભ. પ્રદેળભાું રાલલાના આખયી વભમની
જાણ નથી : ભ.પ્રદેળ લનભુંત્રી
ભધ્મ પ્રદેળ વયઔાયે શલધાનવબાભાાં સ્ષ્ટતા ઔયી
શતી ઔે ખજયાતના ખીયના શવાંશને ખીયના અબમાયણ્મભાાંથી,
ભ. પ્રદેળના ારય-ઔન લન્દ્મ પ્રાણી અભ્માયણ્મભાાં ક્માયે
ભઔરલાભાાં આલળે તે અાંખે ઔઈ ભાદ્વશતી નથી. તેની આકયી
ભદત ઔઈ છે તે ફાફત અાંખે ણ જાણઔાયી નથી.
યાજ્મના લનભાંત્રી ડૉ. ખોયીળાંઔય વેજલાયે ઔહ્ાં શતાં ઔે આ
અાંખે શનષણાાંતની વશભશત દ્વાયા શનણચમ રેલાભાાં આલળે.
વપ્રીભઔટચ ના શઔભના અનવાંધાને ઔે ન્દ્ર વયઔાયે આ
વશભશતની યર્ના ઔયી છે તેભ તેએ ઉભેમું શત.ાં
વુંવદભાું ભડશરા ભાટે ૧૧.૩ ટકા અનાભતનું યાષ્ટ્ર શતનું
લચન
યાષ્ટર શત
પ્રણલ
ભકયજીએ વાંવદભાાં
ભદ્વશરા
ભાટે
અનાભતની
જોખલાઈની તયપે ણ
ઔયી
શતી.
ભદ્વશરાને વભાન
અશધઔાય વાથે લૈશશ્વઔ
વયે યાળ ૨૨.૮ ટઔા વાથે રઔવબાભાાં ૧૧.૩ ટઔા અનાભત
આલી
જોઈએ.
૨૦૨૦ભાું એભેઝન ચુંદ્ર ય ડડશરલયી કયળે
અભેદ્વયઔી ઉદ્યખશત એરન ભસ્ઔે ર્ાંર ય ફે પ્રલાવીને
ભઔરલાની જાશે યાત ઔમાચ છી શલે એભેઝને ર્ાંરમાત્રાની
જાશે યાત ઔયી છે . જખ શલખમાત નરાઈન દ્વડશરલયી ઔાંની
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એભેઝનના વીઈ ઝેપ ફેઝવે જાશે ય ઔમચ છે ઔે ૨૦૨૦ભાાં
તે ર્ાંર ય વાભાન દ્વડશરલય ઔયળે. ઝેપ ફેઝવે કાવ
અલઔાળ પ્રલાવ ભાટે જ બ્ર દ્વયશજન નાભની અરખ
ઔાંની સ્થાી દીધી છે .
ઝેપના ઔશે લા પ્રભાણે ૨૦૨૦ભાાં યલાના થનાય
ઔાખોભાાં એલ વાભાન શળે, જે મમાાં ફાાંધઔાભ ભાટે ઉમખી
થામ. ર્ાંરના દશક્ષણ ધૌયલ ય આલેરા ળેઔરટન ક્રેટય ાવે
ફેઝવે જભીન દ્વયઝલચ ઔયી યાકી છે . આ એલ સ્થ છે , જ્માાં
વતત વૂમચ પ્રઔાળ ડત યશે છે . ભાટે ફાાંધઔાભ ઔયનાયાને
થડી ભદદ
ભી ળઔે
એલાં સ્થ
છે . નાવાએ
ણ આ
સ્થ
ર્ાંરમાત્રા
ભાટે
ભશત્ત્લનાં ખણાવમ શત. ટે સ્રા ભટવચના ર્ેયભેન એરન ભસ્ઔે
શે રેથી જ સ્ેવ એક્વ સ્થાી યાકી છે , જે શાર નાવા ભાટે
ઔાભ ઔયે છે .
શલશ્વભાું લે ૩ અફજ રક અલકાળી વપય કયે છે :
- જગતના વોથી વ્મસ્ત યૃટભાું ડદલ્શી-ભુંફઈન વભાલેળ!
ડદલ્શીથી ભુંફઈ જનાયા લાશાક ભવાપયની વુંખ્મા ૩૬ રાખ
અભેદ્વયઔા શસ્થત લેફવાઈટ ભેટરક્વભએ જખતના
એય ટર ાદ્વપઔન નઔળ તૈમાય ઔમો છે . એ પ્રભાણે ૨૦૧૦ભાાં
આકા જખતભાાં ૨.૮ અફજ રઔએ અલઔાળી વપય ઔયી
શતી. અમમાયે એ આાંઔડ લધીને ૩ અફજ લટાલી ર્ૂક્મ
શલાન અાંદાજ છે . એટરે ઔે રખબખ દશનમાની અડધી
લવતી એઔ લચભાાં એય ટર ાલેશરાંખ ઔયે છે . યવપ્રદ યીતે ફે
ળશે ય લચ્ર્ેના વોથી વમસ્ત રૂટભાાં દ્વદલ્શી-ભાંફઈ રૂટન
વભાલેળ થમ છે . જોઔે વોથી લધ ટર ાદ્વપઔ મય અને
અભેદ્વયઔાના એયટચ લચ્ર્ે જોલા ભે છે .
અભેડયકાએ જાયી કયી ટર ાલેર એરટા , બાયતન કમો ખાવ
ઉલ્લેખ
અભેદ્વયઔાએ તાના નાખદ્વયઔ ભાટે એઔ ટર ાલેર
એડલાઈઝયી જાયી ઔયી છે . આ એડલાઈઝયીભાાં તેણે તાના
નાખદ્વયઔને ાશઔસ્તાન, અપગાશનસ્તાન અને ફાાંગ્રાદેળન
પ્રલાવ ન કેડલાની વરાશ આી છે . એડલાઈઝયીભાાં
બાયતન ણ ઉલ્લેક છે . જણાવમાં છે ઔે બાયતભાાં
ર્યભાંથી વદ્વક્રમ છે . આથી મમાાં જા ત એરટચ યશ.
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શલે ૧૮ લા વધીનાું અનાથ ફાકને દત્તક રઇ ળકાળે
દ્વડશસ્ટર ક્ટ રેલરની કાનખી વાંસ્થા ાવેથી
ફાઔને દિઔ આલાની વિા છીનલી રેલામા ફાદ વયઔાયે
શારભાાં જ એઔ આલઔાયદામઔ શનણચમ રીધ છે . અમમાય
વધી ૬ લચ વધીની ઉંભય ધયાલતા અનાથ ફાઔને દિઔ
રઇ ળઔાતા શતા, યાંત શલે ૧૮ લચ વધીની ઉંભયના અનાથ
ફાઔને દિઔ રઇ ળઔાળે. એટરાં જ નશીં ફાઔને દિઔ
રેલાની ઔટચ ઔામચલાશી છ ભદ્વશનાને ફદરે ૬૦ દ્વદલવભાાં ૂણચ
ઔયલા ભશત્ત્લન શનણચમ રેલાભાાં આવમ છે . આ ઉયાાંત
અનાથ ફાઔના જન્દ્ભ પ્રભાણત્રભાાં જે સ્થેથી ભી
આવમાં શમ તે સ્થના નાભને ફદરે તે શલસ્તાયનાં નાભ
રકલા ણ આદેળ ઔયામ છે , વાથવાથ શલદેળભાાં યશે તા
અને ફાઔ રેલા ઇચ્છતા દાંતીના ઔે વભાાં ફાઔન
ાવટચ ભાત્ર ને ભાત્ર ત્રણ દ્વદલવભાાં ઔાઢી આલા ાવટચ
શલબાખને શનદેળ ઔયલાભાાં આવમ છે .
દત્તક રેનાય ફાકનું જન્ભનું પ્રભાણત્ર વાત ડદલવભાું
તૈમાય કયલા પયભાન
જે ફાઔને દિઔ રેલાભાાં આવમ શમ તે ફાઔનાં
જન્દ્ભનાં પ્રભાણત્ર દિઔ રેનાય દાંતીના નાભ વાથે વાત
દ્વદલવની અાંદય ફનાલીને આલાં ડળે. એટરાં જ નશીં દિઔ
રેનાય દાંતી ફાઔનાં નાભ ફદરલા ભાાંખતા શમ ત તે
નાભ ફદરીને નલા નાભ વાથે જન્દ્ભનાં પ્રભાણત્ર આલાં
ડળે.
બાયતે અટાયી વયશદે વોથી ઊંચ શત્રયુંગ રશે યાવ્મ,
રાશયથી ણ જોઇ ળકાળે !
ાશઔસ્તાનથી ભાાંડ થડા જ અાંતયે બાયતાશઔસ્તાનની અટાયી વયશદે બાયતન ૩૬૦ પૂટ ઊંર્
શત્રયાંખ રશે યાલલાભાાં આવમ શત. આ ફ્રેખભાસ્ટને દેળન
વોથી ઊંર્ ફ્રેખભાસ્ટ ઔશે લામ છે . ાંજાફના ભાંત્રી અશનર
જોળીએ આ વોથી ઊંર્ા ફ્રેખ ભાસ્ટ ય દેળન વોથી ઊંર્
શત્રયાંખ રશે યાવમ શત. આ શત્રયાંખાના શનભાચણ ાછ ૩.૫૦
ઔયડ રૂશમાન કર્ચ થમ છે . આ મજના ાંજાફ વયઔાયની
અભૃતવય વધાયન્દ્માવ પ્રાશધઔયણની દ્વયમજના શતી.
શત્રયાંખ અાંઔૂળ યે કાથી ૨૦૦ ભીટય દૂય છે . ૫૫
ટનના સ્થાંબ ય રશે યાલામેર આ શત્રયાંખ ૩૬૦ પૂટ ઊંર્
છે . ૧૨૦ પૂટ શ અને ૮૦ પૂટ રાાંફા એલ આ ધ્લજનાં
લજન ૧૦૦ શઔર છે . શલે એ શત્રયાંખ શરમ્પઔા ફઔ પ
યે ઔડચ ભાાં સ્થાન ાભળે. અટાયી વયશદથી રાશય રખબખ
૨૧ શઔરભીટય દૂય છે .
અન્મ સ્થએ રશે યાતા ઊંચા ધ્લજ
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યાાંર્ીભાાં ૨૯૩ પૂટન શત્રયાંખ રશે યાલામ છે . ૂણેના
ઔટયાજ રેઔભાાં ૨૩૭ પૂટન શત્રયાંખ રશે યામ છે . પયીદાફાદભાાં
અશભત ળાશે ૨૫૦ પૂટન યાષ્ટર ધ્લજ રશે યાવમ શત. ઉયાાંત
યામયના તેરીફાાંધ વયલય ાવે ૨૬૯ પૂટ અને
શૈ દયાફાદના શવેન વાખય વયલય ાવે ૨૯૧ પૂટન શત્રયાંખ
રશે યાલાઇ ર્ૂક્મ છે
દતી ચુંદના યાષ્ટ્ર ીમ યે કડા ને બાયતભાું જ ભાન્મતા ન અાઈ
ભદ્વશરા દડલીય દતી ર્ાંદે ખત લે ઔઝાશઔસ્તાનના
અલ્ભાટીભાાં ફનાલેરા ૧૦૦ ભીટયના યાષ્ટર ીમ યે ઔડચ ને
એથ્રેદ્વટક્વ પે ડયે ળન પ ઇશન્દ્ડમા (એએપઆઈ)ની
મજામેરી ઔામચઔાયી ફેઠઔભાાં પ્રભાશણતતા અાઈ નથી. આ
યાષ્ટર ીમ યે ઔડચ ના વશાયે દતીર્ાંદે દ્વયમ શરશમ્પક્વ ભાટે
ક્લશરપાઈ ઔમું શત.ાં દતી અને રોંખ જમ્પય અાંશઔત ળભાચએ
ખત લચ જૂ નભાાં અલ્ભાટીભાાં તાના યાષ્ટર ીમ યે ઔડચ નાં પ્રદળચન
ઔયી દ્વયમ શરશમ્પઔભાાં સ્થાન ફનાવમાં શત.ાં યાષ્ટર ીમ
યે ઔડચ ની પ્રભાશણતતા ભાટે એશન્દ્ટ ડશાંખનાં પ્રભાણ શલાં
જરૂયી છે . ખત ૨૮ જૂ ને લલ્ડચ એન્દ્ટી ડશાંખ એજેન્દ્વી
(લાડા)એ અલ્ભાટીભાાં એશન્દ્ટ ડશાંખ પ્રમખળાાની
ભાન્દ્મતાને ર્ાય ભદ્વશના ભાટે પ્રશતફાંશધત ઔયી દીધી શતી.
લાડાએ તે લકતે ઔહ્ાં શતાં ઔે , આ પ્રશતફાંધ ૨૪ જૂ નથી
અભરભાાં આલળે. ૨૫ જૂ ને દતી ર્ાંદે અલ્ભાટીભાાં ૧૧.૨૪
વેઔન્દ્ડન યાષ્ટર ીમ યે ઔડચ ફનાવમ શત. તેણી ૩૬ લચ ફાદ
શરશમ્પઔની ૧૦૦ ભીટય દડભાાં ક્લશરપાઈ થનાય પ્રથભ
બાયતીમ ભદ્વશરા ફની શતી. આ ઉયાાંત અાંશઔતે ૮.૧૯
ભીટય વાથે તાનાં વલચશ્રષ્ઠ
ે પ્રદળચન ઔયી યાષ્ટર ીમ યે ઔડચ
ફનાવમ શત.
એશપ્રરથી SBIનાું ખાતાભાું રઘત્તભ ફેરન્ે વ નશીં શમ
ત દુંડ
સ્ટે ટ ફેન્દ્ઔ પ ઇશન્દ્ડમા(એવફીઆઈ) દ્વાયા
રખબખ ાાંર્ લચનાાં અાંતય ફાદ પયી એઔ લકત દાંડની
જોખલાઈ અભરભાાં રાલલાભાાં આલળે. એવફીઆઈના
કાતાધાયઔને શે રી એશપ્રરથી કાતાભાાં રગિભ ફેરેન્દ્વ ન
યાકલા ફદર દાંડ ઔયલાભાાં આલળે, તે ઉયાાંત અન્દ્મ
વેલા, ટર ાન્દ્ઝેક્ળન, એવએભએવ એરટચ , એટીએભ
ટર ાન્દ્ઝેક્ળન અાંખે ણ નલા ર્ાજચ રાખ ઔયલાભાાં આલળે.
દેળની વોથી ભટી ફેન્દ્ઔ દ્વાયા ફર્ત કાતાધાયઔને કાતાભાાં
ૈવા બયલા ભાટે ભદ્વશને ત્રણ ટર ાન્દ્ઝેક્ળન ફ્રી ઔયલા દેલાભાાં
આલળે. મમાયફાદ દયે ઔ ટર ાન્દ્ઝેક્ળન ફદર રૂશમા ૫૦ અને
વશલચવટે ક્વ લવૂરલાભાાં આલળે. ઔયન્દ્ટ એઔાઉન્દ્ટભાાં આ દાંડ
ભટ થળે.
ફેયજગાયી ભાત્ર વાત જ ભડશનાભાું ૫૦ ટકા ઘટી ગઇ
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નટફાંધીથી ર્ારી યશે રી ર્ર્ાચભાાં ફજાય
ધાયણાથી શલયીતણે બાયતના ફેયજખાયી દયભાાં
ગટાડ નોંધામ છે . ખસ્ટ ૨૦૧૬ભાાં ફેયજખાયી દય ૯.૫
ટઔા શત; જે પે િઆયી ૨૦૧૭ વધીભાાં ગટીને ૪.૮ ટઔા થઇ
ખમ છે . વભગ્ર દેળભાાં ઉિય પ્રદેળભાાં ફેયજખાયી દયભાાં
વોથી લધ ગટાડ થમ છે .
શે રી જરાઇથી જીએવટી અભરી ફનળે
જીએવટી ઔાઉશન્દ્વરની ફેઠઔભાાં ઔે ન્દ્રીમ અને
એઔીઔૃ ત જીએવટી ઔામદાના ભવદ્દાને ભાંજૂયી આલાભાાં
આલી શતી. ઔાઉશન્દ્વરની ફેઠઔભાાં જીએવટીના અન્દ્મ ૂયઔ
શલધેમઔને ણ અાંશતભ  આલાભાાં આવમ શત.
શલશ્વનું વોથી જૂ નું શલભાનલાશક જશાજ INS શલયાટ ણ
બુંગાયભાું જળે?
30 લચ વધી દેળના નોઔાદની વેલા ઔયનાય INS
શલયાટ 6 ભાર્ચના વેલા શનલૃિ થઈ ખમાં છે . ર્ાય ભદ્વશનાની
અાંદય શલભાન લાશઔ
જશાજને
મ્પમશઝમભ
ફનાલલાન વાંતઔાયઔ
પ્રસ્તાલ નશીં આલે ત,
INS શલક્રાન્દ્તની જેભ
શલયાટ ણ બાંખાયભાાં
લેર્ાઈ જળે. INS
શલયાટનાં
મ્પમશઝમભ
ફનાલલાનાં
વનાં
યાઈ જળે.
આાંધ્રપ્રદેળની વયઔાયે INS શલયાટને મ્પમશઝમભભાાં
તફદીર ઔયલાન પ્રસ્તાલ ભૂક્મ છે . યાંત તેની ાછ
થનાયા કર્ચ અાંખે વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ તથા યાજ્મ વયઔાય લચ્ર્ે
ભડાખાાંઠ ડી છે . INS શલયાટ યથી યે ટ થતાાં ફાઔીના
11 જમ્પ જેટ્વ (યનલે લખય વીધી જ ઉડ્ડાણ બયી ળઔતાાં
શલભાન) વી શે દ્વયમય શલભાન દેળબયના અરખ-અરખ
નેલર ફેઝ ય મ્પમશઝમભ ીવ તયીઔે ભઔરી આલાભાાં
આલળે.
‘જરભેલ મસ્મ, ફરભેલ તસ્મ’: INS શલયાટ શલળે
2252 ડદલવ દયશભમાન 10,94,215 ડકરભીટયની ભવાપયી
કયી
24 શજાય ટન લજન ધયાલતું શલયાટ 743 પૂટ રાુંફું અને 160
પૂટ શ
શલશ્વનાં આ વોથી જન શલભાન લાશઔ જશાજ
બાયતીમ નોવેનાભાાં 30 લચ વધી વેલા આપ્મા શે રા
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શિદ્વટળ યમર નેલીભાાં ણ 27 લચ વધી તાની વેલા
આી ર્ૂક્માં છે . આઇએનએવ શલયાટને 12 ભે, 1987ભાાં
બાયતીમ નોવેના ફેડાભાાં વાભેર ઔયલાભાાં આવમાં શત. મમાયે
તેનાં ગ લાક્મ શત : 'જરભેલ મસ્મ, ફરભેલ તસ્મ.'
આ મદ્ધ જશાજ વાથે વુંકામેર યવપ્રદ લાત
1980નાાં દામઔાભાાં બાયતીમ નોવેનાએ
શલયાટને 6.50 ઔયડ ડૉરયભાાં કયીધાં શત અને 12 ભે 1987ભાાં
વેનાભાાં વાભેર ઔયલાભાાં આવમાં. આઇએનએવ શલયાટ ફીજી
લાય દ્વયટામડચ થમ છે . ફીજી લાય એટરે ઔે બાયતીમ નોવેના
શે રા આ મદ્ધ જશાજન ઉમખ શિદ્વટળ નોવેના ઔયતી
શતી. શિદ્વટળ નોવેનાાંભાાં તેને "શશભાવ"નાાં નાભથી
કલાભાાં આલત શત. શિટનની યૉમર નેલીભાાં તેને 25
નલેમ્પફય, 1959ભાાં વાભેર ઔયલાભાાં આવમાં શત અને 1984ભાાં
તે શે રી લાય દ્વયટામડચ થમ શત. દ્વયટામડચ થમા ફાદ તેને
બાયતીમ નોવેનાને વલાભાાં આવમાં શત. 12 ભે 1987ભાાં
તેને બાયતીમ
નોવેનાાંભાાં
વાભેર ઔયલાભાાં
આવમાં
અને
એઔ નલાં નાભ
"શલયાટ"
આલાભાાં
આવમ.ાં
24
શજાય
ટન
લજનનાં શલયાટ
743 પૂટ રાાંફાં અને 160 પૂટ શ છે . શલયાટે તાની વેલા
દયમ્પમાન રખબખ 2252 દ્વદલવ અને 1094215 શઔરભીટયની
વપય વભરભાાં ઔયી છે . અનભાન ભજફ આટરા વભમભાાં
રખબખ 27 લાય દશનમાના ર્ક્કય ભાયી ળઔામ છે . શલયાટ
એઔ એલાં મદ્ધ જશાજ છે જે રખબખ 80 રાઇટલેલ ટૉયીડ
રઇ જલાભાાં વક્ષભ છે . તે ઉયાાંત ઔભાન્દ્ડ ઑયે ળન
દયમ્પમાન તે 750 વૈશનઔને રઇ જલાભાાં ણ વક્ષભ છે .
શલયાટભાાં ર્ાય એરવીલીી રેશન્દ્ડાંખ ક્રૉફ્ટ ણ વયતાથી
ભઔી ળઔામ છે જેન ઉમખ જભીની ઔામચલાશી દયમ્પમાન
વૈશનઔને રઇ જલાભાાં ઔયલાભાાં આલે છે . મદ્ધ જેલી
દ્વયશસ્થશતભાાં શલયાટ ય 26 રડાઔ શલભાન તૈનાત ઔયલાભાાં
આલી ળઔે છે . તે ફે યીતે શભળનન વાભન ઔયલાભાાં વક્ષભ
છે , જેભાાં શે રા એાંદ્વપશફમવ ઑયે ળન અને ફીજ એન્દ્ટી
વફભયીન લાયપે મય વાભેર છે . શલયાટ ય નોવેનાના ર્ાય
સ્ક્લાડર ન તૈનાત ઔયલાભાાં આલે છે . તેભાાં શે રી સ્ક્લડર ન
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વશાઇટ ટાઇખવચનાાં નાભે કામ છે . આ સ્ક્લડર નભાાં
શે દ્વયમય રડાઔ શલભાન તૈનાત ઔયલાભાાં આલે છે . ફીજી
સ્ક્લડર ન "ધ િેવવ" છે અને તેભાાં ણ શે દ્વયમય શલભાન જ
ભયર્ વાંબાે છે . ત્રીજી સ્ક્લડર ન "એન્દ્જલ્ે વ" છે , જેભાાં
ર્ેતઔ શે રીઔૉપ્ટય તૈનાત શમ છે . ર્થી અને અાંશતભ
સ્ક્લડર ન "શાૂચન" નાભથી કામ છે .
આઇએનએવ શલયાટ વાંવદભાાં આતાંઔી શભરા ફાદ
13 દ્વડવેમ્પફય 2001ભાાં 'ઑયે ળન યાક્રભ' અને શ્રીરાંઔાભાાં
ળાાંશત સ્થાશત ઔયલા ભાટે 27 જરાઇ 1989ભાાં ર્રાલલાભાાં
આલેરા 'ઑયે ળન જ્મશટય'ભાાં ણ તાની બૂશભઔા
શનબાલી ર્ૂક્માં છે . વોથી લધાયે વભમ વેલાભાાં યશે લાથી તેનાં
નાભ શખશનવ ફઔ ઑપ યે ઔડચ ભાાં શે રાાં જ વાભેર થઇ ર્ૂક્મ
છે .
છ ભશસ્રભ દેળ ભાટે શજ ૯૦ ડદલવની પ્રલેળ ફુંધીન
ટર મ્પન આદેળ
- અભેડયકાભાું ભશસ્રભ દેળની પ્રલેળફુંધીભાુંથી ઇયાક ફશાય
- ઇયાન, રીશફમા, શવયીમા, વભાશરમા, વદાન અને મેભેન
ય ૧૬ભી ભાચાથી પ્રશતફુંધન અભર
લડાપ્રધાન જે ેર પ્રાન્ટનું ઉદઘાટન કયલાના છે , જાણી
ર તેની ખાશવમત
લડાપ્રધાન નયે ન્દ્ર ભદીએ દશે જભાાં ેર
ેટરઔે શભઔર પ્રાન્દ્ટનાં રઔાચણ ઔમ.ું આ પ્રાન્દ્ટ એશળમાન
વોથી ભટ ેટરઔે શભઔર પ્રાન્દ્ટ છે . દશે જ કાતે આળયે
30,000 ઔયડ રૂશમાના કર્ચથી ેરન પ્રાન્દ્ટ
ફનાલલાભાાં આવમ છે .
બાર-ઉજ્જૈન ેવેન્જય ટરે નભાું આઈઈડી બ્રાસ્ટભાું ૯
ઘલામા
બાર-ઉજ્જૈન ૫૯૩૨૦ ેવેન્દ્જય ટરે નનાાં છે લ્લા
ડબ્ફાભાાં આઈઈડી બ્રાસ્ટ થલાને ઔાયણે ૯ જેટરા
પ્રલાવીને ઈજા થઈ શતી. ભધ્મપ્રદેળનાાં આઈજીએ આ
ગટનાને આતાંઔી શભર ખણાવમ શત અને ગટનાનાાં
વાંદબચભાાં ત્રણની ધયઔડ ઔયાઈ શલાનાં જણાવમાં શત.ાં
રાુંફા અુંતયની ટરે નભાું પ્રથભ લાય ભડશરા ટીવીની
શનભણૂક
ભદ્વશરાદ્વદને શિભ યે રલે રાાંફા અાંતયની ટરે નભાાં
પ્રથભ લાય ભદ્વશરા ટીવીની શનમશક્ત ઔયલાની છે . આઠ
ભાર્ચથી ભાંફઈ-વયત ઇન્દ્ટયશવટી એક્સ્પ્રેવભાાં પ્રામશખઔ
ધયણે ફે ભદ્વશરા ટીવીનાં ઔાભ ઔયળે. નીરૂ લાધલા અને યાધા
અય્મય ફે ભદ્વશરા ટીવી ભાંફઈ-વયત ઇન્દ્ટયશવટી
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એક્સ્પ્રેવના પસ્ટચ ક્રાવના પ્રલાવીની દ્વટશઔટ તાવળે.
આાંતયયાષ્ટર ીમ ભદ્વશરાદ્વદન શનશભિે આઠ ભાર્ચથી તેભની
ડમૂટી ળરૂ થળે.
એશળમા ેશવડપકનાું ૧૬ દેળભાું રાુંચ આલા-રેલાભાું
બાયત ટચ ય
એશળમા ેશવદ્વપઔનાાં ૧૬ દેળભાાં રાાંર્રૂળલત અને
ભ્રષ્ટાર્ાયના ભાભરે બાયત વોથી ટર્ ય છે . આજે ણ
બાયતભાાં ફે તૃતીમાાંળ એટરે ઔે આળયે ૬૯ ટઔા રઔએ
તેભના વયઔાયી ઔાભઔાજો ઔયાલલા ભાટે રાાંર્ આલી ડે
છે . વયલેભાાં જણાવમા ભજફ રીવ વોથી લધ ભ્રષ્ટ છે
અને ધાશભચઔ નેતા ણ રાાંર્ રેલાભાાંથી ફાઔાત યશે તા
નથી.
૩૮ ટકા ગયીફએ ણ રાુંચ આલી ડે છે
જાાનભાું રાુંચન આુંક પક્ત ૦.૨ ટકા
ઈન્દ્ટયનેળનર એશન્દ્ટ ગ્રાફ્ટ યાઈટ્વ ગ્રૂ
ટર ાન્દ્વયન્દ્વી ઈન્દ્ટયનેળનર દ્વાયા આ વયલે શાથ ધયામ
શત. જેભાાં એલાં તાયણ આવમાં શતાં ઔે ૬૯ ટઔા બાયતીમને
વયઔાયી ઔાભઔાજો ભાટે રાાંર્ આલાની પયજ ડી યશી છે .
છકયીને ધભકી અને ટર રથી ફચાલલા વયકાયની નલી
એ ‘I am Trolled’
ભદ્વશરા અને ફાશલઔાવ ઔે ન્દ્રીમ ભાંત્રી ભેનઔા
ખાાંધીએ ઔહ્ાં ઔે , ભદ્વશરાને ઈન્દ્ટયનેટ ય ભનાય
ધભઔીને નજય વભક્ષ યાકીને વયઔાય ટૂાં ઔભાાં જ ‘આઈ એભ
ટર ર’ નાભની એશપ્રઔે ળન રાલળે. જે એથી ધભઔી અને
ટર રની શળઔાય ફનેરી ભદ્વશરા ભદદ ભેલી ળઔળે. તે
ઉયાાંત તેભણે જણાવમાં ઔે , ળાઉદ્વટાંખ એની લધાયાની
વશલધા વાથે ભદ્વશરા ભાટે ેશનઔ ફટન ણ ભાર્ચના અાંત
વધી ળરૂ ઔયી દેલાભાાં આલળે. તે ઉયાાંત તેભણે જણાવમાં ઔે ,
તેભનાં ભાંત્રારમ ફે લચની અાંદય 600 નલા લન સ્ટ શે લ્થ
વેન્દ્ટય ‘વખી’ સ્થાશત ઔયળે.
રાઇવન્વ ભઘ ફન્મું : પીભાું ૧૨૦થી રઇને ૯૫૦ વધીન
લધાય
-ઇન્ટયનેળનર ડર ાઇશલુંગ રાઇવન્વના શલે ૧૦૦૦
એશળમાભાું પક્ત બાયતભાું જ ભડશરા વાુંવદની વુંખ્મા ઘટી
ભડશરા ડદલવની ૂલા વુંધ્માએ જાશે ય થમેર અશે લાર
૨૦૧૬ભાું યાજ્મવબાભાું ભડશરાની વુંખ્મા ઘટીને ૨૭
થઇ
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એશળમાભાાં પક્ત બાયત જ એઔ એલ દેળ છે જ્માાં
૨૦૧૬ભાાં ભદ્વશરા વાાંવદની વાંખમા ગટી છે તેભ લૈશશ્વઔ
વાંસ્થા ઇન્દ્ટય-ારાચભેન્દ્ટયી મશનમનના તાજેતયના
અશે લારભાાં જણાલલાભાાં આવમાં છે . ૮ ભાર્ે ભનાલલાભાાં
આલનાયા આાંતયયાષ્ટર ીમ ભદ્વશરા દ્વદલવની ૂલચવાંધ્માએ આ
અશે લાર જાશે ય ઔયલાભાાં આવમ છે .
આ અશે લારભાાં જણાલલાભાાં આવમાં છે ઔે વભગ્ર
એશળમાભાાં ૨૦૧૫ભાાં ભદ્વશરા વાવાંદની વાંખમા ૧૮.૮ ટઔા
શતી જે ૨૦૧૬ભાાં લધીને ૧૯.૩ ટઔા થઇ છે .
અશે લાર ભજફ ૨૦૧૬ભાાં બાયતભાાં યાજ્મવબાના

ઔર ૨૪૪ વાાંવદ ૈઔી ભદ્વશરા વાાંવદની વાંખમા ૨૭ શતી.
જે ઔર વાાંવદની વયકાભણીભાાં ૧૧.૧ ટઔા છે . અખાઉ
બાયતભાાં ભદ્વશરા વાાંવદનાં પ્રભાણ ૧૨.૮ ટઔા શત.ાં
નાવાએ અલકાળભાું ણ ઉછયી ળકે તેલ છડ શલકવાવ્મ
છડ જાતે શલકવીને ISSના અલકાળમાત્રીને ખયાક ૂય
ાડળે
અલઔાળભાાં વાંળધન ઔયી યશે રી પ્રમખળાા
ઇન્દ્ટયનેળનર સ્ેવ સ્ટે ળન (આઇ.એવ.એવ.) ય, તેની
પ્રમજઔ વાંસ્થા નાવા એઔ
એલ છડ ભઔરલાળે જે
લૃશદ્ધ
શલઔાવ
ભાટે
સ્લાલરાંફી શમ અને
તેભાાંથી લૈજ્ઞાશનઔ તાની
કયાઔની
જરૂદ્વયમાત
વાંતી ળઔળે.
નાવાએ શલઔવાલેરી આ લનસ્શત શલે
આઈએવએવ ય અખાઉથી શલઔવી યશે રી લનસ્શત લેજી
વાથે જોડાઈ જળે. તે વાંૂણચ સ્લાલરાંફી છે જ ણ એઔલાય
તેને કાતય અને ાણી આીને યી દીધા છી, ઔઇણ
પ્રઔાયની જાલણ શલના લૃશદ્ધ ાભત યશે છે . લી તેન
આશાયભાાં ફશ વયતાથી ળશક્તદામઔ ઓધ તયીઔે
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ઉમખ ઔયી ળઔામ છે તેભ નાવાના અલઔાળી વાંળધઔ
િામન નેટે ઔહ્ાં શત.ાં
આ લનસ્શતની પ્રથભ એલી આલૃશિ છે જે
ૃથ્લીથી દૂય અલઔાળભાાં લૃશદ્ધ ાભળે અને કયાઔભાાં
ઉમખી થળે. ઔફીજ અને યામના લર્રા લખચની આ
લનસ્શતભાાં ફાંનેના ખણધભો છે . જેને પટટાઇ-૧
(ી.એચ.-૧) નાભ અામાં છે .
યાજ્મના 8 શાઇલે નેળનર શાઇલે ફનળે, ખુંબાશમાયફુંદય નેળનર શાઇલે
આખાભી વભમભાાં ખજયાતના 8 સ્ટે ટ શાઇલેને રૂા.12000
ઔયડના કર્ે નેળનર શાઇલેભાાં રૂાાંતદ્વયત ઔયાળે. આ ભાટે
12000 ઔયડનાં યઔાણ ઔયી 1200 શઔભીન યડ નેળનર
શાઇલે ફનળે. ખજયાતના કાંબાશમા-યફાંદય, ઔાઠરારધનવયા, રકત-વાાંતરયને જોડતા શાઇલેને નેળનર
શાઇલેભાાં દ્વયલશતચત ઔયલાભાાં આલળે.
ઉના - ધાયી - ફખવયા - અભયે રી - ફાફયા - ર્ટીરા
નાખેશ્રી - કાાંબા - ર્રારા - અભયે રી
યફાંદય - બાણલડ - જાભજોધય - ઔારાલાડ
આણાંદ - ઔઠરાર - ઔડલાંજ - ફામડ - ધનવૂયા ભડાવા
રકત - ખઢૂ રી - શાજીૂય - કાલડા - ધાલીયા ભલાણા
વાાંતરય
કાંબાીમા
અડલાણા
યફાંદય
શર્ત્રડા
યાય
ધાલીયા
કાંબાીમા - બાણલડ - યાણાલાલન વભાલેળ થામ છે .
ખજયાતના ૂલચ વીએભ આનાંદીફેન ટે રે યાજ્મભાાં
ટર ફ્રી શાઇલેની જાશે યાત ઔયી શતી. યાંત નલા જાશે ય થમેરા
નેળનર શાઇલે ટર ટે ક્વ ફ્રી શળે એલી સ્ષ્ટતા ઔયલાભાાં
આલી નથી. નલા નેળનર શાઇલે ય ટર ટે ક્વની
લવરાતથી પયી એઔ લાય દ્વયલશન ભોંધ ફની ળઔે છે .
આનાંદીફેન ટે રે યાજ્મના તભાભ ધયીભાખોને ઔયભક્ત
ઔયલાની લાત તેભના ઔામચઔા દયશભમાન ઔયી શતી.
બાયતીમ અથાતુંત્રન લૃશદ્ધ દય : 7% ગ્રથ યે ટ વયપ્રાઇશઝુંગ
ગ્રફર યે દ્વટાંખ એજન્દ્વી દ્વપર્ે જણાવમાં છે ઔે શારના
નાણાઔીમ લચભાાં બાયતીમ અથચતાંત્રન લૃશદ્ધ દય 7.1 ટઔા
યશે ળે. જ્માયે પ્રથભ એશપ્રરથી ળરૂ થનાયા નાણાઔીમ લચ
2017-18ભાાં
લૃશદ્ધ
દય
7.7
ટઔા...
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અન્દ્મ એજન્દ્વીએ 2016-17 ભાટે યજૂ ઔયે રા જીડીી
ગ્રથના અનભાન
વીએવ 7.1 ટકા
આયફીઆઇ 6.9 ટકા
આઇએભએપ 6.6 ટકા
મએન
7.7 ટકા
29ભી ભાચે શલશ્વનું વોથી ઝડી ટફોપ્ર એયક્રાફ્ટ તરેલ
Tu-142M શનલૃત્ત થળે
શલશ્વબયભાું વોથી ખતયનાક શલાઈ શૂ ભરાના ખાવ
યે ળન ભાટે શલખ્માત
1988ભાું બાયતીમ નોવેનાભાું વભાલેળ થમ શત
છે લ્લા ત્રણ દામઔાથી દ્વશાંદ ભશાવાખયની વયક્ષા
ઔયનાય
તરેલ
Tu-142M
દ્વયટામડચ
થળે.
49.5
ભીટયની
રાંફાઈ અને 50
ભીટય રાાંફી ાાંક
ધયાલનાયા
આ
શલભાને પટગ્રાદ્વપઔ
અને
યે દ્વડમ
દ્વયઔશનવન્દ્વ શભળન
ણ ાય ાડ્યા છે . તરેલ 142 દશનમાનાં વોથી ઝડી
ટફોપ્ર એયક્રાફ્ટ છે . વશલમેત મખથી જ આ શલભાનને
શલશ્વબયભાાં વોથી કતયનાઔ શલાઈ શૂભરાના કાવ
યે ળન ભાટે ખમાશત ભેરી છે . 1988ભાાં બાયતીમ
નોવેનાભાાં એન્દ્ટરી ફાદ તભાભ ભખમ નોવેનાના અભ્માવભાાં
અને વાંર્ારનભાાં તેન અભૂલ્મ પા યશે ર છે . તરેલ142 એભની જગ્મા વભરી વશલચરાાંવ એયક્રાફ્ટ 12 ી- 8
આઈ રેળે.
યાતત્ત્લ શલબાગે તેરુંગાણાભાું કફય ઢાુંકલાન શલશ્વન

વોથી ભટ થ્થય ળધ્મ
૪૦ ટન લજનન આ થ્થય ભૃતકને દપનાવ્મા ફાદ તેના
ય ઢાુંકી દેલામ શત
તેરાંખાણાના યાતમલ શલબાખે શવદ્દીેટ શજલ્લાભાાં એઔ
યાણા ઔિસ્તાનનાં વાંળધન ઔયતાાં શલશ્વન વોથી ભટ
ઔફય ઢાાંઔલાન થ્થય અથલા ઔફય ળધી ઔાઢી છે .
આ અાંખે તેરાંખાણા આશઔચ મરજી શલબાખના લડા
ડી. યાભર નાઇઔે ઔહ્ાં શતાં ઔે શવદ્દીેટ શજલ્લાના નાન્દ્ખનરૂ
તારઔાભાાં આલેરા નભેટા ખાભભાાં ભૃતઔને દપન ઔયલાના
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એઔ
સ્થાનભાાં
વાંળધન ર્ારી યહ્ાં
શતાં મમાયે મમાાંથી
આ ઔફય ઢાાંઔણ
ભી આવમાં શત.ાં જે
શલશ્વન વોથી ભટ
ઔફય
ઢાાંઔલાન
થ્થય (ઔે  સ્ટન)
ભનામ છે . ભેનદ્વશય ઔિસ્તાનની ઔફય ય ઢાાંઔેરા આ
થ્થયનાં લજન ૪૦ ટન જેટરાં શલાનાં નક્કી થમાં છે .
અર કામદાન ટચન આતુંકી માવીન અભેડયકાના ડર ન
શભરાભાું ભયામ
- ાક.ભાું અનેક શભરાન ભાસ્ટય ભાઇન્ડ
ગજયાત મશન.ના નલા ભખ્મ ગેઈટને આુંફડે કય નાભ
આલાભા આલળે
અન્મ ત્રણ ગેઈટને, વબાચુંદ્ર,
ગાુંધીજી અને વયદાય ટે રનું
નાભ આલાની ઈ. કરશતની
જાશે યાત
ભદીની ભન કી ફાત: વપ્તાશભાું એક ડદલવ ેટરરડીઝરન ઉમગ ન કય
લડાપ્રધાન નયે ન્દ્ર ભદીએ તેભના યે દ્વડમ પ્રગ્રાભ
‘ભન ઔી ફાત'ભાાં 30ભી લકત જનતાને વાંફધી શતી.
ભદીએ અઠલાદ્વડમાભાાં એઔ દ્વદલવ ેટરર-ડીઝર નશી
લાયલા જનતાને અનયધ ઔમો. તેભણે દ્વડશજટર ેભન્દ્ે ટને
ભશત્ત્લ આલા ભાટે ણ જણાવમાં શત.ાં
ભગજ ય ડયવચા ભાટે બાયતીમ ભૂની ડકળયીને
અભેડયકાભાું જશનમય નફેર એલડા
+117 લચની ઇન્દ્રાણી દાવને અભેદ્વયઔાના વલોચ્ર્ શલજ્ઞાન
ાદ્વયતશઔ ‘યીજેનેયન વામન્દ્વ ટે રેન્દ્ટ વર્ચ’ ભળ્યાં છે . તેને
વાઇન્દ્વનાં જશનમય નફેર ઔશે લામ છે . ભખજની ઇજા અને
ફીભાયીની વાયલાય ભાટે ની દ્વયવર્ચ ય ઇન્દ્રાણીને
ાદ્વયતશઔ ભળ્યાં છે . તેના શે ઠ તેને રખબખ 1.64 ઔયડ
રૂશમા ણ ભળ્યા છે .
યીજન
ે ેયન વાઇન્વ ટે રેન્ટ વચા ળું છે :
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અભેદ્વયઔાન વાઇન્દ્વ ટે રેન્દ્ટ વર્ચ એલડચ શાઈસ્ઔૂ ર
વધીના શલદ્યાથીને ભે છે . અભેદ્વયઔાના વોથી જૂ ના
શલજ્ઞાન એલડચ ૈઔી
એઔ છે . તેને
શલજ્ઞાનનાં જશનમય
નફેર
ણ
ઔશે લામ છે . તેન
પ્રાયાંબ
1942ભાાં
થમ શત. મમાયે
તેની
પ્રામજઔ
લેશસ્ટાંખશાઉવ
ઔાંની શતી. 1998થી 2016 વધી ઇન્દ્ટે ર તેની પ્રામજઔ
શતી.
શનભણૂકનાું ૩ લા વધી શળક્ષકને નલી બયતીભાું પયી
ઉભેદલાયી ય પ્રશતફુંધ
ફે અઠલાડડમાભાું ેરટે ગનના શલકલ્ યજૂ કય : વપ્રીભ
કટા
રઔના જીલન અને ભૃમમન પ્રશ્ન શલાથી વપ્રીભ
ઔટચ દ્વાયા ઔે ન્દ્ર વયઔાયને આદેળ આલાભાાં આવમ છે ઔે ,
જમ્પભ ઔાશ્ભીયભાાં ેરેટ ખનના શલઔલ્ તયીઔે ક્મા
શશથમાયન ઉમખ ઔયી ળઔામ તેભ છે તે જણાલ. ઔાશ્ભીય
શાઈઔટચ ફાય એવશવમેળન દ્વાયા વપ્રીભભાાં અયજી ઔયલાભાાં
આલી શતી ઔે , ઔામદ અને વમલસ્થા જાલલાના નાભે
વયક્ષા જલાન દ્વાયા ેરેટ ખનન દરુમખ ઔયલાભાાં આલે
છે અને તેને અટઔાલલાં જોઈએ. તેભાાં એલાં ણ જણાલલાભાાં
આવમાં શતાં ઔે , તપાનીને બખાડલા ભાટે ેરેટ ખનન
ઉમખ ઔયલાભાાં આલે છે ણ તેના ઔાયણે ગણી લકત
શનદોને ણ ઈજા થામ છે . આ ઉયાાંત ગણી લકત રઔ
અાંધ થઈ જલાની ગટના ણ વાભે આલે છે . વપ્રીભ ઔટે
આ અયજીની વનાલણી ઔયતાાં ઔે ન્દ્ર વયઔાયને જણાવમાં ઔે ,
ેરેટ ખનના શલઔલ્ તયીઔે ક્મા શશથમાયન ઉમખ ઔયી
ળઔામ છે તેની ભાદ્વશતી ૧૦ એશપ્રરે ૂયી ાડ.
રકની વાથે જલાનની ણ વયક્ષા થલી જોઈએ
વપ્રીભે તાના બ્ઝલેળનભાાં જણાવમાં ઔે , વયઔાયે એલા
શલઔલ્ ળધલા જોઈએ જેનાથી રઔભાાં બમ યશે ણ
તેભની વયક્ષાને ણ અવય ન થામ. તે શવલામ વયક્ષા
જલાનને ણ ઈજા ન થામ તે ણ શલર્ાયલાં જોઈએ. લટય
ઔે નનન ઉમખ ઔયી ળઔામ તેભ છે . તે ઉયાાંત ાણીભાાં
ઔઈ ઔે શભઔર નાકીને તેના દ્વાયા દેકાલઔાયને શલકેયી ળઔામ
તેભ છે .
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ુંજાફ : ળીખના શલત્ર ગ્રુંથ ગટકા-વાડશફનાું પાટે રાું
ાના ભતાું તણાલની શસ્થશત
ાંજાફનાાં રશધમાણાભાાં ળીકના શલત્ર ગ્રાંથનાાં
પાટે રાાં ાનાાં ભલાની ગટના વાભે આલી છે . આ ગટના
આનાંદય ઔરનીની છે જ્માાં ળીકનાાં ધાશભચઔ સ્તઔ
ખટઔા-વાદ્વશફનાાં ાનાાં પાટે રી શારતભાાં ભી આવમાાં છે .
સ્થાશનક શલાઈ વપયભાું જાાનને છાડી બાયત ત્રીજા
સ્થાને આવ્મ
સ્થાશનઔ શલાઈવપયની ભાખભાાં ઉિયિય લૃશદ્ધ થતાાં
બાયતન ઉડ્ડમન ઉદ્યખ નલી ઊંર્ાઈ વય ઔયી યહ્ છે .
છે લ્લા ૨૨ ભદ્વશનાથી શલશ્વના વોથી લધ ઝડે લૃશદ્ધ ાભી
યશે રા બાયતનાાં શલભાની વપય ફજાયે શલશ્વના ત્રીજા ક્રભના
વોથી ભટા સ્થાશનઔ ઉડ્ડમન ફજાયનાં સ્થાન ભેલી રીધાં
છે . આ ભયર્ે ત્રીજ ાં સ્થાન ભેલીને બાયતે જાાનને ર્થા
ક્રભે ધઔે રી દીધ છે .
વેન્દ્ટય પય એશળમા ેશવદ્વપઔ એશલએળન(વીએીએ)ના
જણાવમા ભજફ લચ ૨૦૧૬નાાં લચભાાં બાયતભાાં ૧૦ ઔયડ
રઔએ સ્થાશનઔ શલાઈવપય ઔયી શતી. લચ ૨૦૧૫ભાાં
જાાન ત્રીજા સ્થાને શત.
શલશ્વનાું વોથી ખચાા ળશે યભાું ડદલ્શી અને ભફ
ું ઇ
તશમાનાું સ્થાને
અથચળાષ્ડીના જૂ થે ૧૩૩ ળશે યભાાં વલેક્ષણ ઔમાચના અાંતે
શલશ્વભાાં યશે લા ભાટે વોથી ભોંગા ઔે કર્ાચ ળશે યની જાશે ય
ઔયે રી માદીભાાં દેળના ાટનખય દ્વદલ્શી અને લાશણજ્મ
ાટનખય ભફ
ાં ઇ જેલા ફે ળશે યએ તશમાના ૧૦ ળશે યભાાં
સ્થાન ભળ્યાં છે .
દશક્ષણ એશળમાભાાં નેાનાં ાટનખય ઔાથભાંડ
ત્રીજા ક્રભનાં વોથી કર્ાચ ળશે ય જાશે ય થમાં છે . ઔાઠભાંડને
માદીભાાં ૧૧૬ભ સ્થાન ભળ્યાં છે . ખમા લે ઔાઠભાંડ ૧૧૮ભા
ક્રભે શત.ાં માદીભાાં દશક્ષણ એશળમાના ળશે યભાાં ઔાઠભાંડ ઔયતાાં
ઢાઔા (૬૨) અને ઔરાંફ (૧૦૮) આખ છે . વલેક્ષણભાાં
બાયતના નલી દ્વદલ્શી (૧૨૪),ર્ેન્નાઇ, ભાંફઇ, ઔયાર્ી
(ત્રણેમ ૧૨૭ યે ન્દ્ઔ)અને ફાંગ્રય (૧૩૧) ન વભાલેળ થામ
છે .
૧૬૦ જેટરી જીલન જરૂયી લસ્ત અને વેલાના
બાલ આધાયે ૧૩૩ ળશે યનાં વલેક્ષણ ઔયીને માદી તૈમાય
ઔયલાભાાં આલી છે . વલેક્ષણભાાં શવાંખાય શલશ્વનાં વોથી લધ
કર્ાચ ળશે ય શલાનાં ફશાય આવમાં છે . શોંખઔોંખ ફીજા સ્થાને
યહ્ાં છે .
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“યે ર લામય વાથી” આળે માત્રા દયશભમાન તભાય વાથ
બાયતીમ યે રલે માત્રીને
એઔ અન્દ્મ વશલધા દેલા
જઈ યહ્ાં છે . દૂય
અાંતદ્વયમા શલસ્તાયભાાં
વાંઔચ પ્રાપ્મ ઔયલાના
રક્ષ્મની વાથે યે રલે આળયે 500 સ્ટે ળન ય લાઈપાઈ
શટસ્ટ ફૂથ સ્થાશત ઔયળે જેથી રઔને શલશલધ વયઔાયી
મજના વદ્વશત નરાઈન વેલાન રાબ ઉઠાલલાભાાં
ભદદ ભી ળઔે .
આ વેલાન ઉમખ ઔયલાભાાં ભળે ભદદ
આ લાઈપાઈ ફૂથને યે રલામય વાથીનાં નાભ આલાભાાં
આવમાં છે અને આ દ્વડશઝટર ઈશન્દ્ડમા ભાટે ીવીની જેભ
ઔાભ ઔયળે અને રઔને ઈ-ઔભવચ, નરાઈન ફેંશઔાંખ, ટરે ન
ભાટે ઈ-દ્વટશઔદ્વટાંખ તથા ફવ વેલા જેલી અન્દ્મ વેલાન
ઉમખ ઔયલાભાાં ભદદ ભળે. આ મજના ભેથી ળરૂ થળે.
‘યે રલામય વાથી’થી લડાપ્રધાન ઉજજલ મજના,
પ્રધાનભાંત્રી ભરા મજના, પ્રધાનભાંત્રી અટર ેન્દ્ળન મજના,
પ્રધાનભાંત્રી જીલન લીભા મજના અને પ્રધાનભાંત્રી વયક્ષા
લીભા મજના જેલી અનેઔ વયઔાયી મજના શલળે વૂર્ના
પ્રવાદ્વયત ઔયલાભાાં ભદદ ભળે.
વપ્રીભ અને શાઇકટા જજોન ગાય ત્રણગણ કયલા
વયકાયની ભુંજૂયી
વપ્રીભનાું ચીપ જશસ્ટવન ગાય યૃ. 1 રાખથી લધી 2.8
રાખ પ્રશત ભાવ થળે, જજોન ગાય શલે વુંલૈધાશનક
અશધકાયીની ફયાફય થળે, લાસ્તલભાું જજોન ગાય દય
લે 10 ટકા લધે છે
આત્ભશત્માન પ્રમાવ અયાધ નશીં ભનયગ ગણાળે
- રકવબાભાું શફર વાય
- આત્ભશત્માન પ્રમાવ કયનાયાને ભપતભાું સ્લાસ્થ્મ વશામ
ભળે
યાજ્મએ પયશજમાત ભેંટર શે લ્થ પ્રગ્રાભ રાગ કયલાન યશે ળે
આમભશમમાન પ્રમાવ ઔયલ એ અમમાય વધી ખન
શત અને જે ણ વમશક્ત આલ પ્રમાવ ઔયે તેની શલરુદ્ધ
રીવ પદ્વયમાદ દાકર ઔયતી શતી. જો ઔે શલે આમભશમમાન
પ્રમાવ ઔયલ એ ખન નશીં ખણામ. વાથે જે ણ વમશક્ત
આલા પ્રમાવ ઔયે તેને ભનયખી ભાનલાભાાં આલળે.
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ઔામદાભાાં આ વધાયાના શફરને રઔવબાભાાં વાય ઔયલાભાાં
આવમાં શત.ાં
ભેંટર શે લ્થ ઔે ય શફર ૨૦૧૬ ય ર્ર્ાચન જલાફ
આતી લેાએ ઔે શન્દ્રમ સ્લાસ્થ્મ પ્રધાન જે.ી.નડ્ડાએ
જણાવમાં શતાં ઔે જે ણ વમશક્ત આમભશમમાન પ્રમાવ ઔયત
શમ છે તે ભાનવીઔ શફભાયીને ઔાયણે આલ ખર બયત
શમ છે . અમમાય વધી આલા ખરાને અયાધ ભાનલાભાાં
આલત શત. ણ જે નલ શફર વાય ઔયલાભાાં આવમાં છે તે
ભજફ શલેથી આલા પ્રમાવ ઔયનાયને ભાનશવઔ શફભાયની
શ્રેણીભાાં ખણલાભાાં આલળે.
ૃથ્લીની પ્રદશક્ષણા કયલા નીકેરા જગતના વોથી જૂ ના
શલભાને બાયતભાું ઉતયાણ કમું
- ભાચા-૧૯૪૦ભાું ઉત્ાડદત થમેરું શલભાન!
- ડાકટા-વી-૪૩ નાભે ખાતા આ શલભાન બાયત
ાવે શતાું અને ૧૯૪૮ તથા ૧૯૬૫ના મદ્ધભાું ફમ્પફય
તયીકે લયામા

જખતની પ્રદશક્ષણા ઔયલા નીઔેરા શલભાન
ડાઔટા-વી-૪૩એ નાખય કાતે ઉતયાણ ઔમું શત. ભાર્ચ
૧૯૪૦ભાાં ફનેરાં એ શલભાન આજે ણ ર્ાર શમ એલ
જખતનાં વોથી જૂ ન શલભાન છે . શાર શલભાન શસ્લમઝયરેન્દ્ડની
ઔાંની એયેળનની ભાશરઔીનાં છે . શલશ્વ પ્રલાવે નીઔેરાં આ
શલભાન આકી ૃથ્લીની પ્રદશક્ષણા ઔયળે અને એ દયશભમાન
૫૫ ળશે યભાાં ઉતયાણ ઔયળે. નાખયભાાં યઔાણ એ
શલભાનન ૧૧ભ િેઔ શત.
આ શલભાન અભેદ્વયઔન ઔાંની ડગ્રાવ એયક્રાફ્ટ
ઔાંનીએ ઉમાદ્વદત ઔમાચ શતા. ફીજા શલશ્વમદ્ધ લકતે આ
શલભાનન વમાઔણે ઉમખ થમ શત. બાયત ાવે
ણ ડીવી-૩ના ટૂાં ઔા નાભે કાતા આ શલભાન શતા.
ાશઔસ્તાન વાથેના ૧૯૪૮ના અને ૧૯૬૫ના મદ્ધભાાં આ
શલભાનએ ભશત્ત્લન યર બજવમ શત.
૩૬ ફેઠઔ ધયાલતા આ શલભાનન પ્રલાવ ૯ભી
ભાર્ે જીનીલાથી ળરૂ થમ શત. શસ્લમઝયરેન્દ્ડની ગદ્વડમા
ઉમાદઔ ઔાંની શિટશરાંખે આ ટય સ્ન્દ્વય ઔયી શલાથી
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પ્રલાવનાં નાભ 'શિટશરાંખ ડીવી-૩ લલ્ડચ ટૂ ય' યાકલાભાાં
આવમ છે .
૨૦૧૮ભાું ચુંદ્રની વપયે ફે પ્રલાવી જળે : ૪૬ લા છી
વભાનલ ચુંદ્રપ્રલાવ
- અલઔાળી વપય ભાટે ઔદ્વટફદ્ધ ઔાંની 'સ્ેવ એક્વ'ના
વીઈ ઇરન ભસ્ઔની જાશે યાત
૨૦૧૮ભાાં
ર્ાંર ય પ્રથભ લકત
ફે
પ્રલાવીને
ભઔરલાભાાં આલળે.
અલઔાળી કેડાણ
અને
કાનખી
અલઔાળ પ્રલાવ ભાટે
ઔદ્વટફદ્ધ અભેદ્વયઔી ઔાંની સ્ેવ એક્વના વીઈ એરન
ભસ્ઔે આ જાશે યાત ઔયી શતી. છે લ્લી વભાનલ ર્ાંરમાત્રા
૧૯૭૨ભાાં મજાઈ શતી. નાવાએ એર-૧૭ માન ર્ાંર ય
ભઔલ્માં શત.ાં તેના ૪૬ લચ છી શલે પયીથી વભાનલ ર્ાંર
પ્રલાવ મજાળે.
અભેદ્વયઔી ઉદ્યખશત એરન ભસ્ઔ અલઔાળમાત્રા
ઔયલા ભાટે ઔદ્વટફદ્ધ છે . ૨૦૨૫ શે રા વભાનલ ભાંખમાત્રા
મજલાનાં ણ તેભનાં આમજન છે . એ ભાટે તેભણે સ્ેવ
એક્વ નાભની ઔાંની જ સ્થાી દીધી છે . શાર આ ઔાંનીના
પાલ્ઔન યઔે ટ શનમશભત યીતે અલઔાળભાાં જઈને સ્ેવ સ્ટે ળન
વધી વાભાન શોંર્ાડે છે . એટરે ઔે ઔાંનીને અલઔાળ
પ્રલાવન પ્રાથશભઔ અનબલ ત છે જ. ર્ાંર શભળન ભાટે
ઔાંનીએ ળશક્તળાી પાલ્ઔન યઔે ટ અને તેભાાં ખઠલલાની
ઔે પ્વર તૈમાય ઔયી રીધી છે .
કાનખી અલઔાળ પ્રલાવની ળરૂઆત ૨૦૦૧ભાાં થઈ
શતી જ્માયે યશળમન ઉદ્યખશત ડે શનવ ટીટએ સ્ેવ પ્રલાવ
ઔમો શત. ટીટએ એ ભાટે એ લકતે ૨ ઔયડ ડરયથી
લધની યઔભ કર્ી શતી. એ છી અમમાય વધીભાાં ઔર વાત
વમશક્તએ કાનખી સ્ેવ પ્રલાવ ઔમો છે . યાંત એ ઔઈન
પ્રલાવ ર્ાંર વધી શોંચ્મ નથી. અલઔાળ ભથઔ વધી અને
ભ્રભણઔક્ષાભાાં પયીને તે યત આવમા છે .
શગરશગટ-ફાશલ્ટસ્તાન ય ાક.ના કબ્જા શલરુધ્ધ શિટીળ
વુંવદભાું પ્રસ્તાલ
- દ્વશન્દ્દ ાંદ્વડતની તયપે ણભાાં ફરતાાં શિટીળ વાાંવદ દ્વાયા
- એ શલસ્તાય જમ્પભ-ઔાશ્ભીય યાજ્મન બાખ, ાઔે . ૧૯૪૭થી
ખેયઔામદે ઔબ્જો જભાલી યાખમાન આય
(ીટીઆઇ) રાંડન, તા. 27 ભાર્ચ, 2017, વભલાય
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શલલાદાસ્દ ક્ષેત્ર ાઔ.ના ઔબ્જા શે ઠના વમશામભઔ
શખરશખટ-ફાશલ્ટસ્તાને તાના ાાંર્ભાાં પ્રાાંત તયીઔે એઔ
તયપી યીતે જાશે ય ઔયલાના ખરાાંને લકડી ઔાઢત એઔ
ઠયાલ શિટનની વાંવદભાાં યજૂ ઔયલાભાાં આવમ શત.
આભ વબાભાાં શભેળા દ્વશન્દ્દ ાંદ્વડતની તયપે ણભાાં ફરતાાં
ઔન્દ્ઝલેદ્વટલ ાટીના વાાંવદ ફફ બ્રેઔભેને એરી ડે ભળન
(ઇડીએભ)'એનેક્ષેળન પ
શખરશખટ-ફાશલ્ટસ્તાન
ાશઔસ્તાનના ાાંર્ભાાં પ્રાાંત' તયીઔે તયીઔે યજૂ ઔમો શત.
ઔઇ કાવ ભદ્દે અથલા ઔાયણ ય ધ્માન કેંર્લા ભાટે
ઇડીએભનેને વાભાન્દ્મ યીતે આભ વબાભાાં યજૂ ઔયામ છે .
ભળનભાાં ઔશે લાભાાં આવમાં શતાં ઔે શખરશખટ-ફાશલ્ટસ્તાનને
છે ઔ ૧૦૪૭થી ાઔ. દ્વાયા ખેયઔામદે તાના ઔબ્જાભાાં
યાકલાભાાં આવમ છે અને ાઔ. શલે એ શલલાદાસ્દ
શલસ્તાયને તાના પ્રદેળભાાં કેંર્લા પ્રમાવ ઔયે છે .
અડીએભભાાં ઔશે લાભાાં આવમાં શતાં ઔે 'ાઔ. દ્વાયા એઔ તયપી
યીતે શખરશખટ-ફાશલ્ટસ્તાનને તાના ાાંર્ભાાં પ્રાાંત તયીઔે
જાશે ય ઔયલાના પ્રમાવને આ ખૃશ લકડી ઔાઢે છે '.
એભાાં લધભાાં ઔશે લાભાાં આવમાં શતાં ઔે ' શખરશખટ-ફાશલ્ટસ્તાન
બાયતના જમ્પભ-ઔાશ્ભીય યાજ્મન ઔામદેવયન ફાંધાયણીમ
બાખ છે જેની ય ાઔ. છે ઔ ૧૯૪૭થી ખેયઔામદે ઔબ્જો
જભાલી યાખમ છે . મમાાંના રઔને શલર્ાયની અશબવમશક્તના
અશધઔાયી વદ્વશત અનેઔ ભૂબૂત અશધઔાયથી લાંશર્ત
યાકલાભાાં આલે છે .
એભાાં લધભાાં જણાલલાભાાં આવમાં શતાં ઔે ાઔ. દ્વાયા
ઔામદાન બાંખ ઔયીને એ શલસ્તાયભાાં બોેેખશરઔ દ્વયલતચન
ઔયલાન પ્રમાવ ઔયામ છે અને મમાાં ફજફયીથી તેભજ
ખેયઔામદે યીતે ર્ાઇના- ાઔ. ઇઔનશભઔ ઔદ્વયડય
ફનાલલાન પ્રમાવ ઔયામ છે જેના ઔાયણે એ શલલાદાસ્દ
શલસ્તાયભાાં શસ્થશતને લધ સ્પટઔ ફનાલે છે .
અુંકય શભત્તરે લલ્ડા યે કડા વાથે ડફર ટરે  ગલ્ડ જીત્મ :
બાયતના અાંઔય શભિરે આઈએવએવએપ ળટખન
લલ્ડચ ઔભાાં લલ્ડચ યે ઔડચ વાથે ડફર ટરે  સ્ધાચન ખલ્ડ
ભેડર જીમમ. તેણે પાઈનર યાઉન્દ્ડભાાં ર્ીનના શમાંખને ળૂટ
પભાાં 6-5 થી શયાવમ.
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ળન ટે ટની તભાભ કક્ષાના ડક્રકે ટભાુંથી શનલૃશત્ત
એઔવભમે
પાસ્ટે સ્ટ
ફરયભાાં ખણના થતી
શતી તેલા સ્ટરે શરમાના
ળન ટે ટે તભાભ ઔક્ષાના
દ્વક્રઔે ટભાાંથી શનલૃશિ જાશે ય
ઔયી દીધી છે .

દના લેતનભાાં દૈશનઔ રૂ.200થી લધાયીને રૂ.300 ઔયામા છે .
આ ઉયાાંત યાજ્મ વયઔાયને ફીજી અનેઔ જાશે યાત ઔયી છે .
જેભ ઔે ,


૨૦૦૫થી ૨૦૧૬ દયશભમાન ટે ટે સ્ટરે શરમા ભાટે
૩ ટે સ્ટભાાં ૫, ૩૫ લન-ડે ભાાં ૬૨ અને ૨૧ ટ્વેન્દ્ટી૨૦ભાાં ૨૮
શલઔે ટ કેયલી શતી. ટે ટ ઔાયશઔદીની અાંશતભ આાંતયયાષ્ટર ીમ ભેર્
ખત લે બાયત વાભેની ટ્વેન્દ્ટી૨૦ લકતે યમ્પમ શત.
શત્રર તરાક : વપ્રીભ કટે ભેટય ભકરી ફુંધાયણીમ
ખુંડીઠને
વપ્રીભ ઔટે ત્રણ તરાઔ ભાભરે ર્ારી યશે રી
વનાલણીભાાં ભશમલૂણચ શનણચમ રેતા ભાભરાને ાાંર્
જજોની ફાંધાયણીમ કાંડીઠને ભઔરી આી છે . કાંડીઠ
ભશસ્રભ વભદામની અાંદય થતા ત્રણ તરાઔ, શનઔાશ શરારા
જેલી પ્રથાનાં ફાંધાયણીમ આધાય ય શલશ્લેણ ઔયળે. આ
ભાભરે વનાલણી 11ભી ભેના યજ થળે. ર્ાય દ્વદલવ વધી
આ ભાભરે વનાલણી શાથ ધયલાભાાં આલળે.
30 ભાર્ે ત્રણ તરાઔ, શરારા અને ફશ શલલાશ
પ્રથાના વાંફાંધભાાં શલર્ાય ભાટે ભદ્દા નક્કી ઔયળે. ઔે ન્દ્ર
વયઔાય તયપથી આ ભાભરે 4 પ્રશ્ન યાકલાભાાં આવમા.
1. ધાશભચઔ સ્લતાંત્રતાના અશધઔાય શે ઠ ત્રણ તરાઔ,
શરારા અને ફશ શલલાશની યલાનખી ફાંધાયણ
શે ઠ આી ળઔામ ઔે નદ્વશાં ?
2. વભાનતાના અશધઔાય અને ખદ્વયભાની વાથે
જીલલાન અશધઔાય અને ધાશભચઔ સ્લતાંત્રતાના
અશધઔાયભાાં પ્રાથશભઔતા ઔને આલાભાાં આલે ?
3. વચનર રને ફાંધાયણના અનચ્છે દ 13 શે ઠ
ઔામદ ભાનલાભાાં આલે ઔે નદ્વશાં ?
4. ળાં ત્રણ તરાઔ, શનઔાશ શરારા અને ફશશલલાશ એ
આાંતયયાષ્ટર ીમ ઔામદાની શે ઠ મગ્મ છે જેના ય
બાયતે ણ વશી ઔયી છે ?
શભગાડા ના જલાન ભાટે ખળીના વભાચાય, દૈશનક લેતનભાું
100 રૂશમાન લધાય
શલધાનવબા ખૃશભાાં ડે પ્મટી ભખમભાંત્રી નીશતન ટે રે
ભશમલની જાશે યાત ઔયી શતી. જેભાાં શભખાડચ અને ખૃશ યક્ષઔ
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આળાલઔચ ય ફશે નના લેતનભાાં લધાય ઔયલા
લધાયાનાં
પાંડ
જાશે ય ઔયામાં છે .
 આદ્વદજા
શત
શલઔાવ
ઔોયે ળન
શનખભના
રાબાથીને
વમાજભાાં ભાપી
1 રાકથી લધ રાબાથીને રૂ.123 ઔયડની ભાપી
પ્રાધ્માઔ વશામઔના ખાયભાાં ણ લધાય
પ્રાધ્માઔને રૂ.25 શજાયના ફદરે રૂ. 40,146
ભળે
કાંડ વભમના વમાખમાતાને શવશનમયીદ્વટ ભજફ
ઔામભી શનભણૂઔ
6થી લધ અને નલથી લધ ફેઠઔ ધયાલતા લાશનના
લેયાભાાં વધાયા

ડડળાના ચુંદકા અબમાયણ્મભાું ભળ્ું 4 શજાય લા જૂ નું
યક આટા !
બાયતીમ યાતત્ત્લ શલબાખના ઉમકનન શલબાખે
બલનેશ્વયભાાં ૨૫ ખપા અને યઔ આટચ ના સ્થન િ
રખાવમ
છે .
લન્દ્મજીલ
અબમાય
ણ્મની
અાંદય ર્ાંદઔા
લચત
ળૃાંકરાભાાં ભેરી આ ખપા ય આ યઔ આટચ
પ્રાખૈશતશાશવઔ ઔાની છે . એએવઆઇના અશધઔાયીને 12
ખપાની દીલાર ય ેઇશન્દ્ટાંગ્વ અને તેની છત ઉય
નઔળી ભી છે . આ ેઇશન્દ્ટાંગ્વ 4 શજાય લચ જૂ ના છે .
આ પ્રઔાયના યઔ આટ્વચ વાંદયખઢ શજલ્લાના
રેકભડા અને ઉાઔઢી ક્ષેત્રભાાં ભળ્યાાં શતાાં. શારભાાં ભેરા
યઔ આટ્વચ નલાણ મખ અને તામ્રાાણ મખ ફાદના
છે . આ યઔ આટ્વચને ભાવ સ્ેક્ટર ભેટરી ટે સ્ટ ભાટે ભઔરાળે,
જેથી તેના વભમઔાન ર્ક્કવ િ રાખળે.
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પ્રાણી, ક્ષી, આઔાય તેભજ શશથમાયના શર્ત્રના વાંળધન
ભાટે એએવઆઇની વાત વભ્મની ટીભે આ લચના
જાન્દ્મઆયીભાાં ર્ાંદઔા લન્દ્મ જીલ અબમાયણ્મની તાવન
પ્રજેક્ટ ળરૂ ઔમો શત. આ દયશભમાન તેભને ર્ાંદઔ લચત
ળૃાંકરાભાાં 30 ર્યવ શઔરભીટયભાાં પે રામેરી 25 ખપા ભી
શતી. આ ેઇશન્દ્ટાંગ્વભાાં ઔે ટરામ જાનલય, ક્ષી, શલશલધ
આઔાય તેભજ શશથમાયને શર્શત્રત ઔયામા છે .
આયએવએવ વાભે આલળે કોંગ્રેવનું આયવીએવએવ
ઔોંગ્રેવે ણ યાષ્ટર ીમ સ્લાંમવેલઔ વાંગ
(આયએવએવ) જેલા જ વાંખઠનની યર્ના ઔયલાની જાશે યાત
ઔયી છે . આ વાંખઠનનાં નાભ યાષ્ટર ીમ ઔોંગ્રેવ સ્લાંમવેલઔ વાંગ
(આયવીએવએવ) શળે. ઔોંગ્રેવની શલર્ાયધાયાન સ્લીઔાય
ઔયતાાં રઔને જ ઔોંગ્રેવના આ વાંગભાાં વાભેર ઔયાળે.
બૂતૂલચ ઈન્દ્ટયનેળનર શઔી કેરાડી અને ઔોંગ્રેવના
લદ્વયષ્ઠ નેતા અવરભ ળેયકાન આ અાંખે જણાવમાં શતાં ઔે
આયએવએવએ વભગ્ર દેળભાાં પ્રબાલ પે રાવમ છે અને
બાજ ભાટે ઔામચ ઔયે છે . જોઔે અભારુાં વાંખઠન ધભચ શનયેક્ષ
રઔ ભાટે છે અને તે જ વાર્ેવાર્ વાંગ શળે.
ળાશ ુંચન અશે લાર : અશભત ળાશના ભદ્દે શફા
ભચાલતા કોંગ્રેવ વભ્મ વસ્ેન્ડ
યાષ્ટ્ર શત ભખયજીએ ૩૯ શસ્તીને દ્મ યસ્કાય એનામત
કમાા
ભયરી ભનશય જોી, ળયદ લાય અને ી.એ. વુંગભા
(ભયણત્તય) વડશત વાત ભશાનબાલને દ્મ શલબૂણ
એનામત
ડક્રકે ટય શલયાટ કશરી, ગજયાતી રેખક તેભજ વાડશત્મકાય
શલષ્ણુ ુંડમા અને ડૉ. શફશાયીદાવ ટે રને દ્મશ્રી
યાષ્ટર શત બલનભાાં મજામેરા શલળે ઔામચક્રભભાાં
યાષ્ટર શત પ્રણલ ભકયજીએ દેળના ૩૯ ભશાનબાલને દ્મ
યસ્ઔાય એનામત ઔમાચ શતા. યાજઔીમ ભશાનબાલ ળયદ
લાય, ભયરી ભનશય જોી, રઔવબાના ૂલચ સ્ીઔય
વાંખભા, દ્વક્રઔે ટય શલયાટ ઔશરી, ફશરલડના ખાશમઔા અનયાધા
ડલારન યસ્ઔાય ભેલલાભાાં વભાલેળ થામ છે .
ભયરી ભનશય જોી, ળયદ લાય, વાંખભા
(ભયણિય) અને ઇવયના ૂલચ ર્ેયભેન ઉડીી યાભર્ાંર
યાલને દ્મ શલબૂણ યસ્ઔાય એનામત થમા શતા.
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દ્મ બૂણ યસ્ઔાય ભેલનાયા ભશાનબાલભાાં
મખ ખરુ સ્લાભી શનયાંજનાનાંદ વયસ્લતી, ાઇ શપ્રન્દ્વેવ ભશા
ર્ક્રી શવદ્વયન્દ્ધાનચ અને રેપ્રસ્ઔી વજચયીના જનઔ ટી.ઇ.
ઉદલાદ્વડમાન વભાલેળ થામ છે .
દ્વક્રઔે ટય શલયાટ ઔશરી, રઔવબાના ૂલચ વશર્લ ટીઔે
શલશ્વનાથન, જાણીતા
એન્દ્ડક્રનરશજસ્ટ
ખડફરે,
ફ્રેન્દ્ર્
ઇશતશાવઔાય ભાઇઔર
ડે નીન, ભાવાચ્મવેટવ
ઇશન્દ્સ્ટટમટના
ૂલચ
પ્રપે વય
અનાંત
અગ્રલાર અને શલલેઔાનાંદ યીઔ ભેભદ્વયમરના ઉપ્રભક
શનલેદ્વદતા યગનાથ શબડે ને દ્મશ્રી એલડચ એનામત થમા
શતા.
આ લે ૮૯ ભશાનબાલને દ્મ યસ્ઔાય જાશે ય
થમા શતા. જેભાાં વાત દ્મ બૂણ અને વાત દ્મ
શલબૂણન વભાલેળ થામ છે .
ફાઔીના યસ્ઔાય એનામત ઔયલાન ઔામચક્રભ ૧૩ભી
એશપ્રરે મજાળે. ૮૯ ભશાનબાલ ૈઔી ૧૯ ભદ્વશરા, ાાંર્
શલદેળી અને છ ભયણિય એલડચ છે .
એશક્ઝટ ર પ્રશતફુંધન શનમભ જ્મશત દ્વાયા કયાતી
આગાશીને ણ રાગ ડે છે
- છટઔફાયી ળધીને આખાશી થતી શલાથી ર્ૂાંટણી
ાંર્ની જાશે યાત
- ટે યેટ ઔાડચ દ્વયડય અને યાજઔીમ શલશ્લેઔ ણ ર્ૂાંટણી
દ્વયણાભના લતાચયા જાશે ય નશીં ઔયી ળઔે
ર્ૂાંટણીના એશક્ઝટ ર જાશે ય ઔયલા પ્રશતફાંધ
ભૂક્મ શલા છતાાં અનેઔ રઔ ઔામદાઔીમ છટઔફાયી
ળધીને
ર્ૂાંટણી
દ્વયણાભની આખાશી
ઔયતા શતા. આ ભાટે
ઔે ટરાઔ ભીદ્વડમા શાઉવ
દ્વાયા જ્મશત દ્વાયા
ર્ૂાંટણી
દ્વયણાભના
લતાચયા જાશે ય ઔયાતા શતા. જોઔે , આ ભદ્દે ઔડઔ લરણ
અનાલીને ર્ૂાંટણી ાંર્ે જ્મશત દ્વાયા ણ ર્ૂાંટણી
દ્વયણાભની આખાશી ય પ્રશતફાંધ ભૂઔી દીધ છે .
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ર્ૂાંટણી ાંર્ે દેળબયના અગ્રણી ભીદ્વડમા શાઉવને એઔ
ભાખચદશળચઔા ભઔરીને અીર ઔયી છે ઔે , ઔરભ ૧૨૬એ
પ્રભાણે ઔઈ ણ ભીદ્વડમા શાઉવ એશક્ઝટ રનાં પ્રવાયણ ઔે
જાશે યાત ના ઔયી ળઔે . આ પ્રઔાયના ર ય પ્રશતફાંધ ભૂક્મા
છીએ ઔે ટરીઔ ટે શરશલઝન ર્ેનર ઔમ યાજઔીમ ક્ષ ઔે ટરી
ફેઠઔ ભેલળે એલા ઔામચક્રભ પ્રવાદ્વયત ઔયતી શતી.
આ શનમભ જ્મશત, ટે યટ ઔાડચ યીડય, યાજઔીમ
શલશ્લેઔ વદ્વશત તભાભને રાખ ડે છે . જે ઔઈ આલાં ઔયળે
તે ઔરભ ૧૨૬-એન બાંખ ખણાળે અને તેભની વાભે
ઔામદેવયના ખરાાં રેલાભાાં આલળે.
5 શજાય લા શે રા અપઘાશનસ્તાનભાું શલભાન ઉડતા શતા
ટાઇભ લેલ્વભાું પવામેરું શલભાન ૫ શજાય લા જનું શલાન
દાલ
આ શલસ્તાયભાું જનાયા અચાનક ગામફ થઇ જામ છે
શારભાાં બરે અપગાશનસ્તાન ઇસ્રાશભઔ યાષ્ટર
તયીઔે ની
ક
ધયાલતાં શમ; યાંત
અશીં આ શે રા ફોદ્ધ
અને પ્રાર્ીન વભમભાાં
દ્વશાંદ ધભચ ાતા રઔ
ણ યશે તા શતા. દ્વશાંદ
ઔળ
નજીઔની
લચતભાાન આ પ્રદેળ શલર્યતાં બટઔતાં જીલન જીલનાયા
આક્રભણકયને છાલલાન ભાખચ શત. યાંત
અપગાશનસ્તાનભાાંથી ૫ શજાય લચ જૂ નાં શલભાન એ લાતની
વાશફતી બયે છે અશીં શલભાન ણ ઉડા ઉડ ઔયતા શતા.
આથી ગણાનાં એભ ણ ભાનલાં છે ઔે યાભામણ અને
ભશાબાયતભાાં ઉડતા શલભાનનાં લણચન આલે છે તે વાર્ાં જ
છે . યાભામણભાાં યાલણ ાવે ષઔ શલભાન શતાં તે તાના
બાઇ ઔફેય ાવેથી ડાલી રીધેરાં શલાન ઉલ્લેક ભે છે .
જો ઔે એઔ ખપાભાાં ભી આલેરાં શલભાન આટરા
વભમ વધી ણ ઔે લી યીતે વર્લાઇ યહ્ાં એ ભટ ઔમડ છે .
એઔ ભાદ્વશતી ભજફ આ શલભાન ટાઇભ લેલ્વભાાં પવામેરાં શતાં
જેના ઔાયણે તે વયશક્ષત યશી ળક્માં શતાં. ઔાયણ ઔે ટાઇભ લેર
એ ઇરેઔટર ભેગ્નેદ્વટઔવ ળઔલેલથી વાંૂણચ વયશક્ષત શમ છે .
નલાઇની લાત એ છે ઔે ટાઇભ લેર શલસ્તાયભાાં જે જલાન
પ્રમાવ ઔયે તે અર્ાનઔ ખામફ થઇ જામ છે . જમાયે
અભેદ્વયઔાનાં રશ્ઔય અપગાશનસ્તાનભાાં આતાંઔલાદ વાભે રડતાં
શતાં મમાયે ખપાભાાંથી શલભાન ઔાઢલાન પ્રમાવ ઔમો શત.
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જેભાાં ૮ અભેદ્વયઔી વૈશનઔ ભામાચ ખમેરા અથલા ત ખભ થઇ
ખમા શતા.
એ શે રા યશળમન પયે ન ઇન્દ્ટેશરજન્દ્વે ણ નોંધેરાં
ઔે આ પ્રાર્ીન શલભાનનાં એન્દ્જીન ળરૂ થામ મમાયે પ્રઔાળ
યે રાત શલ જોઇએ. યશળમાની આ ખપ્ત એજન્દ્વીએ
૨૦૧૦ભાાં યશળમન વયઔાયને આેરા એઔ યીટચ ભાાં ટાાંઔમાં
શતાં ઔે આ શલભાનને ર્ાય ૈડાાં છે . તેભાાં ગાતઔ શશથમાય દ્વપટ
ઔયીને રક્ષ્મને બેદલા ભાટે ના ગાતઔ શશથમાય ણ શતા.
અભેદ્વયઔી ઔભાાંડએ ણ ઔફલ્માં શતાં ઔે આ શલભાનને
ખપાભાાંથી ફશાય ઔાઢલાન પ્રમાવ ઔમો મમાયે ટાઇભ લેર
વદ્વક્રમ થતા અભાયા ૮ વૈશનઔ ખામફ થઇ ખમા શતા. આ
ક્ષેત્રભાાં એઔ જભચન ડખ વદ્વશત ૪૦ ભાણવ ણ ટાઇભ લેર
ક્ષેત્રન બખ ફન્દ્મા શતા. લૈજ્ઞાશનઔનાં ભાનલાં છે ઔે આ
ટાઇભ લેર આઔાળ ખાંખાની જેભ વાચઔાય શમ છે તેના
વાંઔચ ભાાં જે જીલ જામ છે તેનાં અશસ્તમલ એલી યીતે કતભ થઇ
જામ છે ઔે જાણે તેભનાં આ ધયતી ય ઔઇ અશસ્તમલ જ ન
શતાં.
એભેઝનના ભાશરક જપે ફેઝવ દશનમાના ફીજા નુંફયના
ધનલાન
- દફઈની ઔાંની Souq.com કયીદલાની જાશે યાત છી
- જેપ ફેઝવની વાંશિ એઔ દ્વદલવભાાં ૧.૫ અફજ ડરય
લધીને ૭૫.૬ અફજ ડરય થઈ
નરાઈન લેર્ાણ ઔયતી ઔાંની એભેઝનના
વીઈ જેપ ફેઝવની
વાંશિ
એઔ
જ
દ્વદલવભાાં ૧.૫ અફજ
ડરય લધી જતાાં શલે
તે જખતના ફીજા
નાંફયના
ધનલાન
ફની ખમા છે . તેભની
ઔર વાંશિ ૭૫.૬ અફજ ડરય નોંધાઈ શતી. દફઈ શસ્થત
નરાઈન ઔાંની ળઔ ડટ ઔભ કયીદલાની જાશે યાત ઔમાચ
છી એભેઝન ઈન્દ્ઔોયે ળનના ળેય લધીને ૧૮.૩૨ ડરય
થમા શતા. દ્વયણાભે ફેઝવની અાંખત વાંશિ ણ લધી
શતી.
આ લચની ળરૂઆતભાાં જાશે ય થમેરા ધનશતના
શરસ્ટભાાં ફેઝવ ર્થા ક્રભે શતા. યાંત આજની લૃશદ્ધ ફાદ
શલે તેભણે અભેદ્વયઔી ઈન્દ્લેસ્ટય લયે ન ફપે ટ અને મયશમન
શફઝનેવભેન અભાન્દ્જો ખાનઆને ાછ યાકી દીધા છે .
શે રાના શરસ્ટભાાં આ ફન્ને ઉદ્યખશત અનક્રભે ફીજા
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અને ત્રીજા ક્રભે શતા. ર્ાર લે ફેઝનની વાંશિભાાં ઔર
૧૦.૨ અફજ ડરય લધાય થમ છે .
દફઈ શસ્થત ળઔ ડટ ઔભ એ શભડર ઈસ્ટની
અભેઝન ખણામ છે . તેનાં ઔાભ ણ નરાઈન લેર્ાણ
ઔયલાનાં જ છે . શલે ટૂાં ઔ વભમભાાં એભેઝન તેને કયીદી રેળે.
આ ડીર ટે ઔનરજી જખતનાં વોથી ભટાં ભઝચય એન્દ્ડ
એશક્લશઝળન ખણામ છે .
જાડે જાએ ટે સ્ટ ફરવાભાું નુંફય લન જાવ્મ : જાયા
ફેટીંગભાું ચથા ક્રભે
- ટે સ્ટ ફરયની માદીભાાં અશશ્વન ફીજા ક્રભે મથાલત્
- ફેટ્વભેનભાાં ઔશરી ાાંર્ભા, યાશર ૧૧ભાાં ક્રભે
બાયતીમ રયાઉન્દ્ડય
યશલન્દ્ર જાડે જાએ સ્ટરે શરમા
વાભેની ધભચળારા ટે સ્ટભાાં
ળાનદાય દેકાલ ઔયતાાં ભેન પ
ધ ભેર્ન એલડચ ભેવમ શત.
આ વાથે જાડે જાએ ટે સ્ટ
ફરવચની માદીભાાં નાંફય લનનાં સ્થાન જાલી યાખમાં છે .
જ્માયે અશશ્વન ણ ટે સ્ટ ફરવચ યે શન્દ્ઔાંખભા ફીજા ક્રભે
મથાલત છે . જ્માયે ટે સ્ટ ફેટ્વભેનભાાં જાયા ર્થા અને
ઔશરી ાાંર્ભાાં ક્રભે છે .
નય રઔે ળ યાશરને યે શન્દ્ઔાંખભાાં પામદ થમ શત
અને તેણે ૧૧ સ્થાનન ઔદઔ રખાવમ શત. આઇવીવીના
નલા યે શન્દ્ઔાંખભાાં યાશરને ૧૧ભાં સ્થાન ભળ્યાં છે . જ્માયે
અશજક્ાં મા યશાણે ૧૪ભાાં ક્રભે છે અને ભયરી શલજમને ૩૪ભાં
સ્થાન પ્રાપ્ત થમાં છે .
યાલતને નેાી વેનાનું ભાનદ જનયર દ, આભી ચીપે
બેટભાું આપ્મા 7 ઘડા
ઈશન્દ્ડમન
આભી ર્ીપ જનયર
શફશન યાલતને
નેાની યાષ્ટર શત
શલદ્યા
દેલી
બાંડાયીએ નેાી
વેનાના
ભાનદ
જનયર
દથી
વન્દ્ભાન્દ્મા છે . ઔાઠભાંડભાાં યાષ્ટર શત શનલાવ સ્થાન ‘ળીતર
શનલાવ’ભાાં મજામેરા એઔ શલળે ઔામચક્રભભાાં જનયર
યાલતને આ ભાનદ દ આલાભાાં આવમ.ાં જનયર યાલતે
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નેાી વેનાના જનયર યાજેન્દ્ર છે ત્રીને 7 ગડા બેટભાાં
આપ્મા.
યાષ્ટર શત બાંડાયીએ તેભને આ ભાનદ દ ભાટે એઔ
તરલાય, પ્રતીઔ શર્ન્દ્શ અને વદ્વટચદ્વપઔે ટ આપ્મા શતા. બાયતનેા લચ્ર્ે એઔફીજાના વેના પ્રભકને ભાનદ દ
આલાની યાંયા 60 લચથી ર્ારી આલે છે . 1950 આ
ભાનદ દથી વન્દ્ભાનલાભાાં આલેરા ઔભાન્દ્ડય ઈન ર્ીપ
જનયર ઔે . એભ. ઔદ્વયમપ્ા પ્રથભ બાયતીમ ર્ીપ શતા.
જનયર શફશન યાલતને ખત લે 31 દ્વડવેમ્પફયે
ઈશન્દ્ડમન આભીભાાં ર્ીપ ફનાલામા શતા. તે જનયર
છે ત્રીના આભાંત્રણ ય 4 દ્વદલવના નેા પ્રલાવ ય છે .
US: SpaceXએ શે રીલાય યીવાઇકલ્ડ યકે ટ રન્ચ કયી
યચ્મ ઈશતશાવ
અભેદ્વયઔન શફઝનેવભેન એરન ભસ્ઔીની ઔાંનીએ
શે રીલાય દ્વયવાઇઔલ્ડ યઔે ટ પાલ્ઔન-9 ભઔરીને ઈશતશાવ
યર્ી દીધ. SpaceXએ તેના ભાટે વપ ટે શસ્ટાંખ ઔમું શત.ાં 10
વેટેરાઈટને રઈને જનારુાં આ શભળન સ્ેવ ટે ક્નરજીભાાં
ક્રાાંશતઔાયી ખરાં ભાનલાભાાં આલી યહ્ાં છે . ઔાંની તે ફૂસ્ટય
યઔે ટ્વન પયી ઉમખ ઔયી યશી છે જે ઈન્દ્ટયનેળનર સ્ેવ
સ્ટે ળનભાાં એસ્ટર નટ્વ ભાટે કાલા અને જરૂયી વાભાન રઈ
જતા યહ્ા છે .
ડીટીએર્ અને નેટ વશલીવ પ્રલાઇડય એવઈએવ10 વેટેરાઈટ્વને રઈને પાલ્ઔન-9ને ફ્રદ્વયડાના ઔે નેડી
સ્ેવ વેન્દ્ટયથી છડલાભાાં આવમાં. શે રા ઉમખ ઔયલાભાાં
આલેરા ઔઈ યઔે ટન પયી ઉમખ ઔયલાન આ શે ર
ે ર યઔે ટથી સ્ેવ
ભાભર છે . SpaceXન દાલ છે ઔે યીમૂજફ
પ્રગ્રાભના કર્ચભાાં ગટાડ આલળે. યશળમા, જાાન અને
મૂયની સ્ેવ એજન્દ્વી ણ આ ટે ક્નરજી ય ઔાભ
ઔયી યશી છે , યાંત શાર ટે શસ્ટાંખ સ્ટે જભાાં જ છે .
ભૂે, સ્ેવભાાં ઔઈ વેટેરાઈટને ભઔરલા ભાટે
યઔે ટન ઉમખ ઔયલાભાાં આલે છે . ઔઈ પ્રગ્રાભન કર્ચન
ભટ બાખ યઔે ટ ય કર્ચ થામ છે .
આ શભળનનાં શે રાં સ્ટે જ 7 એશપ્રર 2016ના યજ
વપ થમાં શતાં જ્માયે પાલ્ઔન-9 યઔે ટને ડર નશળય ય
વપતાથી ઉતાયલાભાાં આવમાં શત.ાં મમાયે નાવાની પ્રેવ
ઔન્દ્પયન્દ્વભાાં અફજોશત શફઝનેવભેન એરને જાશે યાત ઔયી
શતી ઔે અભાયી ઔાંની આ યઔટને પયી ભઔરળે.
એરન ભસ્કનું આગાભી ધ્મેમ ળું છે ?
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આ અલવયે એરન ભસ્ઔે ઔહ્ાં, આ સ્ેવ ફ્રાઈટભાાં
એઔ ભટાં યે લરૂળન છે , અશીં વધી શોંર્લા ભાટે 15 લચ
રાગ્મા છે . શલે અભાય આખાભી ધ્મેમ એઔ Salvaged
યઔે ટને 24 ઔરાઔભાાં યી-રન્દ્ર્ ઔયલાન છે , જેને આ લચના
અાંતભાાં અાંજાભ આલાભાાં આલળે.
લલ્ડા શલભેન્વ ચેવભાું બાયતની શડયકાને વતત ત્રીજો િન્ઝ
:
બાયતીમ ગ્રાન્દ્ડ ભાસ્ટય ડી શદ્વયઔાએ લલ્ડચ શલભેન્દ્વ
ર્ેવ ર્ેશમ્પમનળીની વેશભપાઈનર ટાઈિેઔભાાં ર્ીનની ટે ન
ક્ષોંગ્મી વાભે યાજમન વાભન ઔયલ ડ્ય શત અને આ
સ્ધાચભાાં ત્રીજા સ્થાને યશી િન્દ્ઝ ભેડરથી વાંત ભેલલ
ડ્ય શત.

ભેડલ્વ લધાયે ભે તે ભાટે સ્લશણચભ ખજયાત સ્ટ્વચ
મશનલશવચટીના વશમખથી એઔ લઔચ ળનાં આમજન ઔમું

દફઈ નભાું શસ્લટશરના ચેશમ્પમન, ટ-10 ભાું પ્રલેળ
:
મક્રેનની અનબલી કેરાડી ઈરેના શસ્લટશરનાએ
ડે નભાઔચ ની ઔે યશરન લઝશનમાઔીને વીધા વેટભાાં શયાલીને
દફઈ ડબ્લ્મૂટીએ ટે શનવ ર્ેશમ્પમનળી જીતી રેલાની વાથે
પ્રથભ લકત શલશ્વની ટ-10 કેરાડીભાાં સ્થાન ભેવમાં
શત.ાં 22 લીમ શસ્લટશરનાએ 10ભ ક્રભાાંઔ ધયાલતી
લઝશનમાઔીને 6-4, 6-2 થી શયાલીને ઔાયશઔદ્વદચનાં છઠ્ાં તથા
2017નાં ફીજ ાં ટાઈટર જીમમાં શત.ાં

જમરશરતાની જમુંતીએ તેભની બત્રીજીએ નલ ક્ષ યચ્મ :
જમરશરતાના બત્રીજી દીા જમઔભાયે અમ્પભાની
જન્દ્ભજમાંશતએ નલા ક્ષની જાશે યાત ઔયી શતી. તેભણે ાટીનાં
નાભ એભજીઆય-અમ્પભા-દીા પયભ યાખમાં છે . દીાએ
ઔહ્ાં ઔે તે જમરશરતાની કારી જગ્મા આય. ઔે . નખયથી
ર્ૂાંટણી રડળે. જમરશરતાની 69ભી જન્દ્ભજમાંશતએ દીાએ
તાને અમ્પભાના યાજઔીમ ઉિયાશધઔાયી ખણાવમા શતા.

ICC યે શન્કું ગભાું શસ્ભથન યે કડા :
ઈશતશાવભાાં વોથી લધાયે યે દ્વટાંખ ઇન્દ્ટ ભેલનાય
છઠ્ ફેટવભેન.
ળૂડટુંગ લલ્ડા કભાું બાયત ભાટે ૂજા ઘટકયે એ ‘િન્ઝ’ જીત્મ
:
ૂજા ગટઔયે એ ઔે ટરીઔ ટે ઔશનઔર ભશ્ઔે રી લચ્ર્ે
શલભેન્દ્વ 10 ભીટય એય યાઈપરભાાં િન્દ્ઝ ભેડર જીમમ શત.
જેના ઔાયણે બાયતે આઈએવએવએપ લલ્ડચ ઔના શે રા
દ્વદલવે જ િન્દ્ઝ જીતીને વઔાયામભઔ ળરૂઆત ઔયી છે .
બૂતૂલચ એશળમન ર્ેશમ્પમન 28 લચની ૂજા
પાઈનરભાાં 228.8ના સ્ઔય વાથે દ્વડમભભાાં જગ્મા
ભેલલાભાાં વપ યશી શતી અને ભેડર તાના નાભે ઔમું
શત.ાં
શરશમ્પક ભેડલ્વ ભાટે OTF યડભે તૈમાય કયલાભાું
આલળે :
બાયતની શરશમ્પઔ ટાસ્ઔ પવે (ટીએપ)
2020, 2024 અને 2028 શરશમ્પક્વભાાં બાયતને ઔે લી યીતે
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શતાં; જેભાાં શલશલધ શલબાખના પ્રશતશનશધએ બાખ રીધ
શત. તભાભના અશબપ્રામ ભજફ 2020 શરશમ્પઔ ભાટે
ટૂાં ઔા રક્ષ્માાંઔ તથા અન્દ્મ ફે શરશમ્પઔ ભાટે રોંખ ટભચ
એક્ળન પ્રાન તૈમાય ઔયીને ગ્રાવ રૂટ રેલરે મલા ટે રેન્દ્ટને
ાયકીને તેભને ઉચ્ર્ સ્તય વધી રઈ જલાભાાં આલે ત
બાયત લધ ભેડલ્વ શાાંવર ઔયી ળઔાળે. આ લઔચ ળભાાં
બાયતીમ શઔી ટીભના સ્ટાય શલયે ન યવશઔન્દ્શા,
એએવીએપના ર્ેયભેન ભ ાઠઔ તથા વાંદી પ્રધાને
(એવએજીના ડામયે ક્ટય જનયર સ્ટ્વચ) ણ વયઔાયની
મજના અાંખે ર્ર્ાચ ઔયી શતી.

જન
ૈ વાધ વડશતના દમાત્રી ભાટે ગદુંડી ફનળે –
ભખ્મભુંત્રી શલજમ રૂાણી :
યાજ્મભાાં છે લ્લા ઔે ટરાઔ લોભાાં દમાત્રાએ જતા વાંગ
અથલા વાંત, ભશાયાજો અઔસ્ભાતન બખ ફની યહ્ા છે .
કાવ ઔયીને દમાત્રી વાંગ ય બાયે લાશન પયી જતા ભટી
વાંખમાભાાં જાનશાશન થામ છે . આથી, દમાત્રીની વયક્ષા
ભાટે ભખમભાંત્રી શલજમ રૂાણીએ યાજ્મબયભાાં અરખથી
ખદાંડી ફનાલલાની જાશે યાત ેટરાદના ભાણેજ કાતે એઔ
ઔામચક્રભ દયશભમાન ઔયી શતી.
BHIM એે લલ્ડા યે કડા ફનાવ્મ :
બાયત વયઔાયે ઔે ળરેવ ઈઔનભી ઝાંફેળને
પ્રમવાશન આલા ભાટે રન્દ્ર્ ઔયે રી બીભ એે એઔ શલશ્વ
શલક્રભ વજ્મો છે . નીશતાંર્ના વીઈ અશભતાબ ઔાાંતે ઔહ્ાં
ઔે બીભ એ 1.70 ઔયડ લકત ડાઉનરડ થઈ છે , જે એઔ
શલશ્વ શલક્રભ છે .
નલા ટ શવ્શરયની શે ડરાઈટ 24 કરાક ચાર યશે ળે :
બાયત વયઔાયે શલેથી તભાભ ટ શવશરયના શે ડરેમ્પને
પયજીમાત 24 ઔરાઔ ર્ાર યશે તે ભાટે ન ળાવનાદેળ આપ્મ
છે . ટ શવશરયભાાં લચ 2017થી ટભેટીઔ શે ડરેમ્પ ન
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(એએર્) ભાટે ન બાયત વયઔાયે આદેળ ઔમો છે . તભાભ
ટ શવશરયભાાં શલેથી પયશજમાત શે ડરેમ્પ 24 ઔરાઔ ર્ાર
યશે ળે. લાશન ર્ારઔને જો રાઈટ ફાંધ ઔયલી શમ ત ણ
ઔયી ળઔળે નશી. ઔાયણ ઔે લાશનભાાંથી ન-પ ભાટે ની
સ્લીર્ જ ઔાઢી નાકલાભાાં આલી છે . દ્વડરય દ્વાયા 1
એશપ્રરથી પયશજમાત આ લાશનનાં જ લેર્ાણ ઔયલાનાં યશે ળે.
31 ભાર્ચ વધીભાાં જૂ ના લાશનન સ્ટઔ ય ઔયલાન યશે ળે.
1 એશપ્રર છી સ્લીર્લાા લાશન લેર્ાણ ઔયી ળઔાળે નશી.
તભાભ ફેન્ક ખાતાભાું 31 ભાચા વધીભાું ભફાઈર ફેશન્કું ગ :
વયઔાયે તભાભ વયઔાયી અને કાનખી ફેન્દ્ઔને શનદેળ
આપ્મા છે ઔે 31 ભાર્ચ વધીભાાં ફર્ત કાતાને ભફાઈર
અને આધાય નાંફય વાથે જોડી દેલાભાાં આલે. વયઔાય ર્ાશે છે
ઔે તભાભ ફેન્દ્ઔ કાતાભાાં બીભ એન ઉમખ ઔયલાભાાં
આલે. તે ભાટે નેટ ફેશન્દ્ઔાંખ જરૂયી છે .

રી ઉભયીખય એલડચ (લચના વલચશ્રેષ્ઠ દ્વક્રઔે ટય) – શલયાટ
ઔશરી.
દ્વદરી વયદેવાઈ એલડચ (દ્વદ્વક્ષીમ શવયીઝભાાં શ્રેષ્ઠ દેકાલ
– (અશશ્વન).
રારા અભયનાથ એલડચ (યણજી ટર પીભાાં ફેસ્ટ
રયાઉન્દ્ડય) – જરજ વક્વેના, ભધ્મ પ્રદેળ)
રારા અભયનાથ એલડા (વીશભત લયભાું ફેસ્ટ
રયાઉન્ડય) – અક્ષય ટે ર, ગજયાત.
ભાધલયાલ શવાંશધમા એલડચ (યણજી ટર પીભાાં વોથી લધ
સ્ઔય) – શ્રેમવ ઐમય, ભાંફઈ.
ભાધલયાલ શવાંશધમા એલડચ (યણજી ટર પીભાાં વોથી લધ
શલઔે ટ) – ળાશફાઝ નદીભ, ઝાયકાંડ.
એભએ શર્દાંફયભ એલડચ (અાં.૨૩ વીઔે નામડ ટર પીભાાં
વલાચશધઔ યન) – જમ જી શફસ્ટા, ભાંફઈ.
એભ.એ. શર્દાંફયભ એલડચ (અાં.૨૩ વીઔે નામડ ટર પીભાાં

શભડ ડે ભીર ભાટે આધાય નુંફય જરૂયી, 31 જૂ નની ભદત :
ઔે ન્દ્રએ જાશે યનાભાં પ્રશવદ્ધ ઔયીને શભડ ડે શભર ભાટે
આધાય જરૂયી ઔયી નાખમ છે . 31 જૂ ન વધી આધાય ઔાડચ
ફનાલલાં ડળે. ફાઔન આધાય નાંફય નશી શમ ત
લારીએ યશજસ્ટરે ળન શસ્ર ફતાલલી ડળે. શભડ ડે શભર
ફનાલનાયા યવઈમા ભાટે ણ આધાય પયશજમાત યશે ળ.ે
સ્ટે ભ વેરથી સ્તનધાયી કૃ શત્રભ ભ્રૂણ તૈમાય કયલાભાું
વપતા :
શલજ્ઞાનીએ શે રીલાય સ્ટે ભ વેરથી સ્તનધાયી
જીલનાં ઔૃ શત્રભ ભ્રૂણ તૈમાય ઔમું છે . ઔે શમ્પિજ મશનલશવચટીના
શલજ્ઞાનીની આ વપતાને રેફભાાં ભાનલજીલન તૈમાય
ઔયલાની દ્વદળાભાાં ભટાં ખરાં ભાનલાભાાં આલે છે . તેનાથી
પ્રાયાંશબઔ અલસ્થાભાાં ભ્રૂણની શનષપતાનાં ઔાયણ ણ જાણી
ળઔાળે.
ફ્ાુંવના પૂટફરય યે ભન્ડ કાનું 85 લે શનધન :
ફીવીવીઆઈના પ્રશતશિત એલડા ની જાશે યાત :
ઔનચર વીઔે નામડ રાઈપટાઈભ અશર્લભેન્દ્ટ એલડચ –
યાશજદાં ય ખમર, દભાઔય શળલારઔય.
ફીવીવીઆઈ રાઈપટાઈભ અશર્લભેન્દ્ટ એલડચ (લભન) –
ળાાંતા યાંખાસ્લાભી.
ફીવીવીઆઈ સ્ેશળમર એલડચ – લીલી ઔભાય, સ્લ.
યભાઔાાંત દેવાઈ.
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વલાચશધઔ શલઔે ટ) – વમમજીત, ભશાયાષ્ટર .
એનઔે ી વાલ્લે એલડચ (ઔૂ ર્ શફશાય ટર પીભાાં વલાચશધઔ યન)
– અયભાન જાપય, ભાંફઈ.
એન.કે .ી. વાલ્લે ટર પી (કૂ ચ શફશાય ટર પીભાું વલાાશધક
શલકે ટ) – શનનાદ યાઠલા, ફયડા.
યાજશવાંશ ડાં ખયય એલડચ (અાં.૧૬ શલજમ ભર્ચન્દ્ટ ટર પીભાાં
વલાચશધઔ યન) – અશબેઔ ળભાચ, ાંજાફ.
યાજશવાંશ ડાં ખયય એલડચ (અાં.૧૬ શલજમ ભર્ચન્દ્ટ ટર પીભાાં
વલાચશધઔ શલઔે ટ) – અશબેઔ ળભાચ, ાંજાફ.
જખભશન દારશભમા એલડચ (શ્રેષ્ઠ શવશનમય ભદ્વશરા
દ્વક્રઔે ટય) – શભતારી યાજ.
જખભશન દારશભમા એલડચ (શ્રેષ્ઠ જશનમય ભદ્વશરા દ્વક્રઔે ટય)
– દીશપ્ત ળભાચ, ઉિય પ્રદેળ.
ડભેશસ્ટઔ દ્વક્રઔે ટભાાં શ્રેષ્ઠ અમ્પામયન એલડચ – શનશતન
ભેનન.
ફીવીવીઆઈની ડભેશસ્ટઔ ટૂ નાચભેન્દ્ટભાાં શ્રેષ્ઠ દેકાલ : ભાંફઈ
દ્વક્રઔે ટ એવશવમેળન.
ેન્ળનભાુંથી આધાય શલના ઉાડને EPFની ભુંજૂયી :
વફસ્ક્રાઈફવચને EPFOએ આધાય નાંફય આપ્મા
શલના ેન્દ્ળન એઔાઉન્દ્ટભાાંથી નાણાના પર એન્દ્ડ પાઈનર
શલડર અરની ભાંજૂયી આી છે . યાંત તેના ભાટે પભચ 10D ને
ફદરે 10C બયીને પર એન્દ્ડ પાઈનર વેટરભેન્દ્ટ ક્રેભ
ઔયલાન યશે ળે.
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લલ્ડા ક ળૂડટુંગ :
બાયત 1 ખલ્ડ, 1 શવલ્લય તથા 2 િન્દ્ઝ વાથે સ્ધાચની
માદીભાાં ાાંર્ભા સ્થાને.
એશળમન યભતના ખલ્ડ ભેડાશરસ્ટ જીત યામે અશી
ડ. ઔણી શવાંશ ળૂદ્વટાંખ યે ન્દ્જભાાં ર્ારી યશે રા આઈએવએવએપ
લલ્ડચ ઔ (યાઈપર-શસ્ટર-ળટખન)ભાાં 10 ભીટય એય
શસ્ટર સ્ધાચભાાં િન્દ્ઝ ભેડર તાના નાભે ઔમો શત.
સ્લચ્છ ળશક્ત વપ્તાશ (૧ ભાચા ૨૦૧૭ – ૮ ભાચા ૨૦૧૭)
સ્લચ્છ ળશક્ત ૨૦૧૭ :
વશભત્રા ભશાજન, અધ્મક્ષ રઔવબા; નયે ન્દ્ર શવાંશ
તભય, આયડી, ીઆય અને ડીડફલ્મએવના ઔે ન્દ્રીમ ભાંત્રી
અને શલજમ રૂાણી, ખજયાતના ભખમભાંત્રીની શાજયીભાાં ૮
ભાર્ચ, ૨૦૧૭ ના યજ ખાાંધીનખય, ખજયાત કાતે ભદ્વશરા
વયાંર્નાં યાષ્ટર ીમ વાંભેરન મજામ.ાં
તાજેતયના વીભાશર્ન્દ્શ :- ૧૦૦ કલ્લા ળોર્ભક્ત
(ડીએપ) શજલ્લા, ૧.૬૬ રાક ડીએપ ખાભ.
ભુંફઈ કોયે ળનભાું બાજ વોથી ભટી ાટી:
૧૦ ભાાંથી ૮ ઔોયે ળનભાાં બાજ વોથી ભટી ાટી
તયીઔે ફશાય આલી છે . ૨૦૧૨ની તરનાભાાં બાજની વીટ
૭૪ થી ૨૫૦૦% વધી વીટ લધી છે .
શલે તેરુંગાણાના વીએભ KCR વનાની ભૂછ ચઢાલળે :
તેરાંખાણાના ભખમભાંત્રી ઔે . ર્ાંરળેકય યાલ
(ઔે વીઆય) શળલયાત્રીના અલવયે ભશે ફફ
ૂ ાફાદના ઔયાલી
શસ્થત ભાંદ્વદયે બખલાન લીયબર સ્લાભીને વનાની ભૂછ
ર્ઢાલળે. તેભણે શતરૂશત ભાંદ્વદયભાાં 5.45 ઔયડ રૂશમાના
આબૂણ દાન ઔમાચ શતા.
યાજ્મભાું શક્કાફાય ય પ્રશતફુંધ ભૂકત ખયડ
શલધાનવબાભાું વાય :
યાજ્મભાાં શક્કાફાય ય પ્રશતફાંધ ભાટે યાજ્મ વયઔાયે
ફશાય ાડે ર લટશઔભ યાષ્ટર શતની ભાંજૂયી અથે ેશન્દ્ડાંખ છે
મમાયે યાજ્મ વયઔાયે આ અાંખેનાં શલધેમઔ શલધાનવબાભાાં
વાય ઔમું શત.ાં શવખાયે ટ અને તભાઔની અન્દ્મ ફનાલટ
અશધશનમભ, ૨૦૦૩ભાાં વધાય ઔયીને યાજ્મ વયઔાયે
શક્કાફાય ય પ્રશતફાંધ રખાલલાનાં શલધેમઔ યજ ઔમું શતાં જેને
વલચવાંભશતથી વાય ઔયલાભાાં આવમાં શત.ાં
શલધાનવબા ખૃશભાાં શલધેમઔ યજ ઔયતા ખૃશ
યાજ્મભાંત્રી પ્રદ્વદશવાંશ જાડે જાએ જણાવમાં ઔે ળશે યી શલસ્તાય
અને શાઈલે યની યે સ્ટયન્દ્ટભાાં તભાઔ શભશશ્રત શક્કા
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શયવલાના નલા ટરે ન્દ્ડથી મલાન ફયફાદીના ાંથે જલા
રાગ્મા છે .
લીડડમ કન્પયન્વથી વાક્ષીની જફાની રેલાનું શલધેમક
વાય :
ન્દ્માશમઔ પ્રદ્વક્રમા ભાટે ઈન્દ્પભેળન ટે ક્નરજીન
ઉમખ ઔયીને આયી અથલા લઔીરની શાજયીભાાં યાલ
રેલાની અને તફીફી વાક્ષીની જફાની રેલાની ઔામચલાશીભાાં
ઈરેક્ટર શનઔ લીદ્વડમ શરઔે જના ભાધ્મભન ઉમખ ઔયલા
ખજયાત શાઈઔટચ ની દયકાસ્તના અભર ભાટે યાજ્મ વયઔાયે
વીઆયીવી એક્ટના વધાયા શલધેમઔને શલધાનવબાભાાં
વાય ઔમું શત.ાં શફર યજ ઔયતા ખૃશ યાજ્મભાંત્રી પ્રદ્વદશવાંશ
જાડે જાએ જણાવમાં શત ઔે આ વધાયાથી ન્દ્માશમઔ ઔામચલાશી ઔે
અન્દ્મ ઔામચલાશી દયશભમાન આઈટીના ઉમખથી
ઈરેક્ટર શનઔ લીદ્વડમ શરઔે જના ભાધ્મભથી ઝડ રાલી
ળઔાળે અને ઔટચ ભાાં થતા શલરાંફને ગટાડલાભાાં, ઔે વ
અશનશણચત યશે લાના વભમભાાં ગટાડ ઔયલાભાાં અને ઝડી
ન્દ્મામ ભેલલાભાાં વશામ ભળે. પજદાયી ઔામચયીશત
અશધશનમભ (વીઆયીવી)ની 197 ની ખજયાતને રખતી
જોખલાઈભાાં ઔરભ નાં. 273, 278, 281, 291 અને 317ભાાં
વધાય ઔયલાભાાં આવમ છે .
એપઆઈએચ વભાયશભાું ડભૈનના ભીને ફેસ્ટ
ખેરાડીન એલડા :
ફેલ્જીમભના વઔાની અને શરશમ્પઔભાાં િન્દ્ઝ
ભેડાશરસ્ટ જાન જાન ડભૈનને ઈન્દ્ટયનેળનર શઔી પે ડયે ળને
(એપઆઈએર્) 2016ના વલચશ્રષ્ઠ
ે
ભેન્દ્વ કેરાડીના
એલડચ થી વન્દ્ભાશનત ઔમો શત. જ્માયે નેધયરેન્દ્ડની
નાભી લાન એવને ફેસ્ટ ભદ્વશરા પ્રેમય જાશે ય ઔયલાભાાં
આલી શતી.
ર્ાંદીખઢભાાં આમજીત આ વન્દ્ભાશનત વભાયશભાાં
ફન્નેને એલડચ આલાભાાં આવમા શતા. યભતન ઈશતશાવભાાં
પ્રથભ લકત વલચશ્રેષ્ઠ કેરાડી, ખરશઔય, મલા
કેરાડી, ઔર્ અને અમ્પામયને એઔ યાંખાયાંખ વભાયશભાાં
એલડચ આલાભાાં આવમા શતા. બાયતની શકી ટીભન
કે પ્ટન અને ગરડકય ીઆય શ્રીજળ
ે (લચન ફેસ્ટ
ખરશઔય) અને શયભનપ્રીત શવુંશ (ફેસ્ટ મલા પ્રેમય)
એલડચ ની દડભાાં શતા ણ તેભના શાથે શનયાળા રાખી છે .
શિટનની ભૈડી દ્વશર્ને લચની ફેસ્ટ ભદ્વશરા ખરશઔયન
એલડચ ભળ્ય શત. જ્માયે આમયરેન્દ્ડન ડે શલડ શટે વતત
ફીજી લકત લચન વલચશ્રેષ્ઠ ભેન્દ્વ ખરશઔય તયીઔે
વાંદખી ામ્પમ શત. ફેલ્જીમભના આથચય લાન ડયે નને
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લચન ફેસ્ટ મલા પ્રેમય જાશે ય ઔયામ શત. જ્માયે ભદ્વશરા
લખચભાાં આ ઔે ટેખયીન એલડચ આજેન્દ્ટીનાની ભાદ્વયમા
ગ્રાન્દ્ટના પાે ખમ શત. તે 2016 શઔી ર્ેશમ્પમન્દ્વ ટર પીભાાં
વલચશ્રેષ્ઠ જૂ શનમય કેરાડી તયીઔે વાંદ થઈ શતી.
તશભરનાડભાું દારૂની 500 દકાન ફુંધ :
તશભરનાડ વયઔાયે 500 દારૂની દઔાનને ફાંધ
ઔયાલાન આદેળ ઔમો છે . યાંત આ દઔાનભાાં ઔાભ ઔયતા
રઔ તાની નઔયી નશી ખભાલે.
તશભરનાડના ભખમપ્રધાને આ આદેળ ઔમો શત.
યાજ્મભાાં શાર અમમાયે 6300 દેળી અને શલદેળી દારૂની
દઔાન છે . જેભાાંથી શાર 500 દઔાન ફાંધ ઔયલાન આદેળ
ઔમો છે .
રાશયની ‘ફમ્પફે ચાટી’ નજીક આતુંકી શભર, 9 ના
ભત.
મએનભાું યજનીકાુંતની ત્રી ઐશ્વમાાનું ડાન્વ પોભન્વ 8
ભાચે :
મએનની ખડશલર એમ્પફેવેડય ઐશ્વમાચ આાંતયયાષ્ટર ીમ
ભદ્વશરા દ્વદલવ ય મએનભાાં નૃમમ પ્રદળચન ઔયળે. મએનભાાં
બાયતીમ શભળન અને અભેદ્વયઔા તશભર વાંખભ ભીને
આમજન ઔયળે. ઐશ્વમાચએ તેના ભાટે તાના શતા
યજનીઔાાંત અને શત ધનન આબાય ભાન્દ્મ છે .
ફાફાયી એક્ળન વશભશતના નેતા ળશાફદ્દીનનું શનધન :
ૂલચ IFS અને વાાંવદ વૈમદ ળશાફદ્દીનનાં 82 લચની
ઉંભયે શનધન થમાં છે . તેભણે ફાફાયી ભશસ્જદલાી ગટનાન
શલયધ ઔમો શત. ળશાફદ્દીન ફાફાયી એક્ળન વશભશતના
નેતા ણ શતા.
ગજયાત વયકાય અને ફ્ાુંવની કું ની લચ્ચે પૂડ વેક્ટયના
MoU :
ખજયાત વયઔાયના પૂડ એન્દ્ડ ડર ગ્વ ઔાંટરર
એડશભશનસ્ટરે ળન અને ફ્રાાંવની 50 લચ જની ફામભેદ્વય
ઔાંની લચ્ર્ે અભદાલાદ કાતે એભમ થમા છે .
પાભાચસ્મદ્વટઔ અને પૂડ વેક્ટય ભાટે ભાઈક્ર ફામરશજઔર
ટે શસ્ટાંખ ટે ક્નરશજવ અને એશપ્રઔે ળન વાંફાંશધત તારીભ
પ્રગ્રાભ ભાટે વભજૂ તી ઔયાય થમા છે .

આ એભમથી ખજયાત વયઔાય અને યાજ્મના
પાભાચ ઉદ્યખ, ઉમાદઔની ઝડી અને લાજફી ટે શસ્ટાંખ
ભેલલાની આળા ૂણચ થળે.
નાદારને શયાલી ક્લેયી ભેશક્વકભાું ચેશમ્પમન :
અભેદ્વયઔાના વેભ ક્લેયીએ બૂતૂલચ નાંફય-૧
ક્રભાાંશઔત સ્ેનના ટે શનવ સ્ટાય યપે ર નાદારને શયાલીને
ભેશક્વઔન ન એટીી ટૂ નાચભેન્દ્ટનાં ટાઈટર જીતી રીધાં
શતાં. પાઈનર ભઔાફરાભાાં ક્લેયીએ નાદારને વીધા વેટભાાં
6-3, 7-6, 7-3 થી યાજમ આપ્મ શત.
ભશણયભાું શે રી લાય બાજ વયકાય :
પૂટફરય અને ત્રકાય યશે રા શફયે નશવુંશ ભખ્મભુંત્રી ફન્મા.
તવાદ મ્પમશઝમભભાું શ્રેમા ઘારનું ૂતું ભકાળે :
દેળના પ્રથભ ભેડભ તવાદ મ્પમશઝમભભાાં શ્રેમા
ગારનાં ભીણનાં ૂતાં ભઔાળે. લડાપ્રધાન ભદી, અશભતાબ
ફચ્ર્ન અને રેડી ખાખા વદ્વશત 50 પ્રશવદ્ધ રઔ વાથે
શ્રેમાનાં ૂત ભઔાળે. જૂ નભાાં દ્વદલ્શીભાાં ભેડભ તવાદ
મ્પમશઝમભની ળાકા ળરૂ થળે.
યાજસ્થાનભાું વખઇ અને મીભાું ચેતક ક્રેળ
ળળાુંક ભનશયનું ICC ચેયભેન દેથી યાજીનાભું :
આઈવીવીના ર્ેયભેન ળળાાંઔ ભનશયે અાંખત
ઔાયણવય યાજીનાભાં આી દીધ છે . તે ભાત્ર 8 ભદ્વશના
વધી આ દે યહ્ા. તેભન ઔામચઔા ફે લચન શત.
કે ન્દ્રીમ કભીનું DA 2% લધ્મું, 1 જાન્મ. થી અભર.
નલી આયગ્મ નીશત ભુંજય, વયકાય વોને એશ્મડા શે લ્થ
વશલાવ આળે :
ઔે ન્દ્રીમ ભાંત્રીભાંડે નલી સ્લાસ્થ્મ નીશતને ભાંજૂયી
આી. આ નીશત શે ઠ ઔે ન્દ્ર વયઔાય દેળભાાં વોને એશ્મડચ
શે લ્થ વશલચવ આળે. ાત્રતાના આધાયે રઔને સ્લાસ્થ્મ
વેલા ભળે. ફે લચથી ડતય આ નીશતને લડાપ્રધાન
નયે ન્દ્ર ભદીની અધ્મક્ષતાભાાં નલી દ્વદલ્શી કાતે ભેરી
ઔે શફનેટની ફેઠઔભાાં ભાંજૂયી અાઈ.
ડફ વીડયમર ય પ્રશતફુંધ સ્ધાા કામદાન બુંગ : વપ્રીભ.
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19 લા ફાદ ાક.ભાું લવતી ગણતયી ળરૂ.
જજની વુંદગીભાું યાષ્ટ્ર ીમ વયક્ષાન શનમભ જોડલા વપ્રીભ
કરેશજમભ યાજી :
ઉચ્ર્ અદારતભાાં જશજવની શનભણૂઔ ભદ્દે વયઔાય
અને ન્દ્મામાશરઔા લચ્ર્ે લચબયથી ર્ારી યશે રી
કેંર્તાણન અાંત આવમ છે . વપ્રીભઔટચ ઔરેશજમભે
શનભણૂઔભાાં ભેયભેન્દ્ડભ પ પ્રશવજય (MOP) પાઈનર ઔયી
દીધ છે . જશજવની વાંદખીભાાં યાષ્ટર ીમ વયક્ષાના
શલલાદાસ્દ શનમભ જોડલા વાંફાંશધત ઔે ન્દ્રની ભાાંખને
ઔરેશજમભે ભાની રીધી છે . યાષ્ટર ીમ વયક્ષાન શનમભ ઔે ન્દ્ર
વયઔાયને ઔરેશજમભ તયપથી વૂર્લામેરા નાભ વાભે શલટ
ાલયન ઉમખ ઔયલાન અશધઔાય આે છે . ઔે ન્દ્ર વયઔાય
આ લાતે ભક્કભ શતી ઔે તેને ઉચ્ર્ અદારતભાાં જશજવની
શનભણૂઔભાાં જરૂયી ભાદાંડ તયીઔે યાકલાભાાં આલે. વૂત્રના
અનવાય વપ્રીભઔટચ ના ાાંર્ શવશનમય જશજવની ઔરેશજમભે
તાજેતયભાાં જ ફેઠઔ ઔયીને તેની વાભે વશભશત વમક્ત ઔયી
શતી. વાથે જ ળયત ણ ભૂઔી છે ઔે આ શનમભન ઉમખ
ઔયતી લકતે તે ભાટે શલશળષ્ટ ઔાયણ દળાચલલાં ડળે.
ઔરેશજમભભાાં ભખમ ન્દ્મામભૂશતચ જે. એવ. કેશય, જશસ્ટવ
દીઔ શભશ્રા, જશસ્ટવ જે. ર્ેરભેશ્વય, જશસ્ટવ યાંજન ખખઈ
અને જશસ્ટવ એભ. ફી. રઔય વાભેર છે . ઉલ્લેકનીમ છે ઔે
ક્ટફય 2015ભાાં ઔટચ ની ફાંધાયણ ફેન્દ્ર્ે વાંવદે ાવ ઔયે રા
ન્દ્માશમઔ શનભણૂઔ ઔશભળનને પખાલી દીધ શત.ાં ફેન્દ્ર્ે
જશજવની શનભણૂઔ ભાટે MOP તૈમાય ઔયલાના શનદેળ
આપ્મા શતા.
ઘય ખયીદલા ભાટે EPFના 90% યકભ ઉાડી ળકાળે :
13 કયડ અભેડયકીના સ્લાસ્થ્મની જલાફદાયી બાયતીમ
ભડશરા ય :
અભેદ્વયઔાના 13 ઔયડ નાખદ્વયઔને અવય ઔયતી 1
દ્વટરશરમન ડરયની ભેદ્વડઔે ય અને ભેદ્વડઔે ડ વશલચવીઝનાં નેતૃમલ
ટર મ્પ વયઔાયે બાયતીમ ભૂની વીભા લભાચને વોંપ્માં છે . 14
ભાર્ે ઉયાષ્ટર શત ભાઈઔ ેન્દ્વે વશાઈટ શાઉવભાાં વીભા
લભાચને ળથ રેલડાવમા શતા. વીભા ટર મ્પ ટીભભાાં વાભેર
થનાયી બાયતીમ ભૂની ફીજી વમશક્ત છે .
કભનલેલ્થ શળખય વુંભેરન રુંડનભાું મજાળે.

દેળભાું ળોચારમ ભાટે વારુું કાભ કયનાય એલડા શલજત
ે ા
વયુંચ :
ળોર્ભક્ત ખાભ અને ળોર્ારમ શનભાચણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ
ઔાભખીયી ભાટે 10 ભદ્વશરા વયાંર્ને વન્દ્ભાશનત ઔયામા.
વયુંચ
યભીરાફેન ગાભીત
ઉિયા ઠાઔય
શનરભ ઔભાય
આળા ત્રી
ભાંજૂ ભોમચ
વશભત્રા ઔભાયી
શળલાની ડઔમ
અઔમ્પભા શયલાર
એભ. ભશરઔા
વળીરા ઔયઔટ્ટે

ગાભ
ગજયાત
છિીવખઢ
શદ્વયમાણા
યાજસ્થાન
ઉિયપ્રદેળ
આવાભ
શિભ ફાંખા
ઔણાચટઔ
તાશભરનાડ
ભશાયાષ્ટર

ભધ્મપ્રદેળભાું ટરે નભાું આતુંકી શભર, એભશનમભ નાઈટરે ટથી
બ્રાસ્ટ :
કરકાતા શાઈકટા ના જજ જસ્ટીવ કનાન
વપ્રીભ ઔટચ ની અલભાનનાના ઔે વભાાં શિભ
ફાંખાના ડીજીી વયજીત ઔય યઔામસ્થ 100 જલાન
વાથે ઔરઔાતા શાઈઔટચ ના જજ જસ્ટીવ ઔનચનને તેભના
શનલાવસ્થાને લયન્દ્ટ આલા શોંચ્મા શતા. યાંત ઔનચનના
લઔીરે ઔહ્ાં ઔે લયન્દ્ટ સ્લીઔાયામાં નથી. અખાઉ જશસ્ટવ ઔનચને
ર્ીપ જશસ્ટવને ત્ર રકી વાત જજ ાવે વાત દ્વદલવભાાં 14
ઔયડનાં લતય ભાગ્માં શત.ાં લધભાાં ઔહ્ાં ઔે લતય નશી
આ ત શ ભાનશાશન ફદર તેભની વાભે ઔામચલાશી ઔયીળ.
જશસ્ટવ ઔનચને લડાપ્રધાનને ત્રભાાં વપ્રીભ ઔટચ અને
શાઈઔટચ ના 20 જજો વાભે ભ્રષ્ટાર્ાયન આક્ષે ભૂક્મ શત.
આ ભાભરે વપ્રીભ ઔટે વ ભટ રઈને તેભની વાભે
અલભાનનાની નદ્વટવ ઈસ્મ ઔયી શતી. ઔનચન શાજય નશી
થતા વપ્રીભના ર્ીપ જશસ્ટવ કેશયના લડણ શે ઠની
ફાંધાયણી ફેન્દ્ર્ે તેભની વાભે જાભીનાત્ર લયન્દ્ટ ઈસ્માં ઔમું
શતાં.
શલે પ્રાશસ્ટકની નટ આલળે, ડયઝલા ફેન્ક ટર ામર કયળે :
નાણા ભાંત્રારમ ટૂાં ઔભાાં દેળભાાં 5 સ્થાનેથી
પ્રાશસ્ટઔની નટ પ્રામશખઔ ધયણે ર્રાલળે. નાણા

શળલવેનાના શલશ્વનાથ ભશાદેલેશ્વય ભુંફઈના ભેમય.
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ચ યાભ ભેગલારે ઔહ્ાં ઔે RBIને 10 રૂ.ની
યાજ્મભાંત્રી અજન
પ્રાશસ્ટઔની નટ છાલાની ભાંજૂયી અાઈ છે .
ઉત્તયાખુંડના વીએભ ભાટે શત્રલેન્દ્રશવુંશ યાલતની લયણી.
ઉડાન મજના શે ઠ બાલનગય, કું ડરા, ભુંદ્રા, ભીઠાયને
ભુંફઈ વાથે કનેક્ટ કયાળે :
યાજ્મના રઔને લધને લધ શલાઈ વેલાન રાબ
ભી યશે તે ભાટે યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા યાજઔટ કાતે નલાં
આાંતયયાષ્ટર ીમ ઔક્ષાનાં આધશનઔ એયટચ તૈમાય ઔયલાભાાં
આલળે. જેથી વોયાષ્ટર ના રઔને અભદાલાદ વધી
આલલાભાાંથી ભશક્ત ભળે. લધભાાં યાજ્મના રઔ એઔ
ઔરાઔથી છા વભમભાાં ભાત્ર 2500 રૂશમાના બાડાભાાં
શલભાનભાાં ભવાપયી ઔયી ળઔે તે ભાટે ઔે ન્દ્ર વયઔાયની ‘ઉડે દેળ
કા નાગડયક’ (ઉડાન) મજના શે ઠ પ્રથભ તફક્કાભાાં
ઔાંડરા, બાલનખય, ભાંરા અને ભીઠાય એયટચ ને ભાંફઈ વાથે
ઔનેક્ટ ઔયલાભાાં આલળે અને 6 ભદ્વશના ફાદ યાજ્મના અન્દ્મ
એયટચ ને ણ આ મજના શે ઠ આલયી રેલાભાાં આલળે.
વાઈના નેશલાર CRPF જલાનના ડયલાયજનને 6 રાખ
દાન કયળે.
મીભાું મગી :
શે રી લકત ફે નામફ ભખમભાંત્રી ઔૈ ળલ ભોમચ અને
દ્વદનેળ ળભાચની ણ વાંદખી ઔયાઈ.
બાયતની વોથી રાુંફી વયુંગ ખૂરલા ભાટે તૈમાય :
જમ્પભ-ઔાશ્ભીય નેળનર શાઈલે ય ફનેરી દેળની
વોથી રાાંફી યડ વયાંખ ટૂાં ઔ વભમભાાં દ્વયલશન ભાટે
કરલાભાાં આલળે. 9.2 શઔરભીટય રાાંફી આ વયાંખનાં
શનભાચણ 23 ભે, 2011 ભાાં ળરૂ થમ શતાં.
દેળની 1 રાખ ભદયે વાભાું ળોચારમ ફુંધાળે :
આખાભી નાણાઔીમ લચના અાંત વધીભાાં દેળબયની
1 રાક ભદયે વાભાાં ળોર્ારમ ફાાંધલાનાં ઔે ન્દ્રનાં આમજન
છે . ભદયે વાભાાં ભધ્માશન બજન મજના ણ રાખ ઔયાળે
તથા ટીર્વચની શસ્ઔલ્વ અગ્રેડ ઔયાળે.
યાજસ્થાનની તનશ્રી ાયીક BSFની પ્રથભ ડપલ્ડ કભાન્ડય :
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ફીએવએપને શે રી ભદ્વશરા દ્વપલ્ડ ઔભાન્દ્ડય
દ્વપવય ભી ખઈ છે . યાજસ્થાનની તનશ્રી ાયીઔે
મજામેરા દીક્ષાાંત વભાયશભાાં ાશવાંખ આઉટ યે ડનાં નેતૃમલ
ઔમું શત.ાં વભાયશભાાં તનશ્રીનાં વન્દ્ભાન ઔયલાભાાં આવમ.ાં
ટરે નભાું ેવન્ે જયની વશલધા ભાટે ‘કચ શભત્ર’ ભકાળે.
દદી ભાટે ડટર બ્મનર ળરૂ થળે, ખટી વાયલાય થળે ત
પડયમાદ કયી ળકાળે : કે ન્દ્રીમ આયગ્મ પ્રધાન જ
ે ી નડ્ડા
ઔે ન્દ્ર વયઔાયે નલી યાષ્ટર ીમ આયગ્મ નીશત જાશે ય ઔયી
શતી. તેના શે ઠ વયઔાય તભાભ નાખદ્વયઔને કાવ ઔયીને
લાંશર્ત લખચને વસ્તા દયે વાયી આયગ્મ વેલા ઉરબ્ધ
ઔયાલળે. નલી નીશતભાાં દ્વટરબ્મનરની સ્થાના વાથે તેભાાં
અશધઔાય આલાની વમલસ્થા છે . નાકળ દદી
દ્વટરબ્મનરભાાં પદ્વયમાદ ઔયી ળઔળે.
કે ટરાક રક્ષમાુંક :
શે લ્થ ઔે યને ફીભાયીની વાયલાયથી આખ લધાયી
તાંદયસ્તી વાથે જોડાળે.
આ વાથે જ આયગ્મ કર્ચને વભમફદ્ધ યીતે લધાયીને
જીડીીન 2.5 ટઔા ઔયાળે. તે યઔભ રખબખ 3.75 રાક
ઔયડ રૂશમા થામ છે .
2015 જીલન અેક્ષા 70 લચ રઈ રઈ જલી. શાર તે 67.5
લચ છે .
ાાંર્ લચ ઔયતાાં છી લમના ફાઔના ભૃમમદયને ગટાડીને
23 ય રઈ જલી.
સ્ઔૂ ર અને ઔામચસ્થભાાં મખ લધાયે વમાઔ યીતે રાખ
ઔયાળે.
અરગ-અરગ લા ભાટે રક્ષમ નક્કી :
2025 :- ાાંર્ લચથી છી લમના શળળન ભૃમમદય
ગટાડીને 23 ઔયલા પ્રમાવ ઔયાળે.
2022 :- ભશત્ત્લના લખોભાાં યખન પે રાલ તથા તેનાં
પ્રભાણ ભાલા ભાટે શલઔરાાંખતા વભામશજત આમ લચ
(ડીએએરલામ) વૂર્ઔાાંઔનાં શનદ્વયક્ષણ ઔયાળે.
2020 :- એભએભઆયનાં લતચભાન સ્તય ગટાડીને 100
ઔયલાં. નલજાત શળળન ભૃમમદય ગટાડીને 16 ઔયલ.
નશરમાકાુંડ : શનલૃત્ત જશસ્ટવ એ.એર.દલે તાવ કયળે :
નશરમાઔાાંડભાાં વયઔાયે ખજયાત શાઈઔટચ ના શનલૃિ
જશસ્ટવ એ.એર.દલેની અધ્મક્ષતાભાાં તાવ ાંર્ યર્લાન
શનણચમ ઔમો છે . ખૃશ યાજ્મભાંત્રી પ્રદ્વદશવાંશ જાડે જાએ
શલધાનવબાભાાં આ શનણચમની જાશે યાત ઔયી શતી.
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જીલનની ગણલત્તાભાું ભુંફઈન 154 અને ડદલ્શીન 161ભ
ક્રભ :
ભવચવચ ક્લશરટી  શરશલાંખ યે શન્દ્ઔાંગ્વ 2017ભાાં
રાખરખાટ ત્રીજા લે જીલનની ખણલિાની ફાફતભાાં
બાયત અવલર ક્રભે આવમાં છે . નલી દ્વદલ્શી 161ભા ક્રભ વાથે
રાખરખાટ ફીજા લે નીર્રા ક્રભે આવમાં છે , જ્માયે ભાંફઈન
ક્રભ 154 ભ આવમ છે .
ફાક દત્તક રેનાય ભડશરા કભાચાયીને 180 ડદલવ યજા :
એઔ લચથી નાનાં ફાઔ દિઔ રેનાય ભદ્વશરા
ઔભચર્ાયીને 180 દ્વદલવની શલળે યજા આલાન શનણચમ
નાણા શલબાખે રીધ શત. આ શે રા ફાઔ દિઔ રેનાય
ભદ્વશરા ઔભચર્ાયીને 90 દ્વદલવની શલળે યજા આલાભાાં
આલતી શતી.
સ્લદેળી ફનાલટની પ્રથભ ‘ભેઘા’ રકર શિભ યે રલેભાું :
બાયતીમ યે રલેની સ્લદેળી ફનાલટની પ્રથભ ભેગા
રઔર આખાભી 18 ભાર્ચના શિભ યે રલેની વેલાભાાં
આલળે. ર્ેન્નઈના આઈવીએપ દ્વાયા ઔાયકાનાભાાં આલી ફે
રઔર તૈમાય ઔયલાભાાં આલી છે . આ રઔર શિભ યે રલેભાાં
ર્રાલલાભાાં આલતી ફમ્પફાદ્વડચમય રઔરની વયકાભણીએ
વોંગી છે .
MIT અને ક્વપડા કયતાું IITએ લધ મશનકના વુંસ્થાક
આપ્મા : સ્ટે નપડા મશન. દશનમાભાું અવ્લર
આઈઆઈએભ ઔરઔાતા અને ઔે શરપશનચમા મશનલશવચટી વાથે
7 ભાાં સ્થાને.
દેળની ટર્ની ઈશન્દ્સ્ટટ્યટ આઈઆઈટીએ અમમાય
વધી 12 મશનઔનચ આપ્મા છે . આ ફાફતે તે દશનમાના
ભખમ ટે ઔનરજી વાંસ્થાન એભઆઈટી ઔયતા ઉય, ર્થા
સ્થાને છે . મશનઔનચ એલી સ્ટાટચ અપ્વ છે જેની લેલ્મ છાભાાં
છી એઔ અફજ ડરય છે . સ્ટે નપડે મશનલશવચટી આ
ફાફતે અવલર છે . 51 મશનઔનચ વાંસ્થાઔએ અશીંમા
અભ્માવ ઔમો છે .
છત્તીવગઢભાું નક્વરી શભર, 12 જલાન ળશીદ.
વયવશનક ક્રૂઝ શભવાઈર િહ્મવનું વપ યીક્ષણ,
શભવાઈરની ભાયકક્ષભતા 290 થી લધી 450 ડકભી.
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અભદાલાદ-બરૂચભાું ઈશન્ડમા સ્ટ ેભન્ે ટ ફેંક ળરૂ કયાળે
:
અભદાલાદ અને બરૂર્ભાાં ટૂાં ઔ વભમભાાં સ્ટ
શલબાખે ‘ઈશન્દ્ડમા સ્ટ ેભેન્દ્ટ ફેંઔ’ (આઈીીફી) ળરૂ
ઔયલાની તૈમાયી ળરૂ ઔયી છે . ામરટ પ્રજેક્ટ તયીઔે યાાંર્ી
અને યામય કાતે સ્ટ ેભેન્દ્ટ ફેંઔ ળરૂ ઔયાઈ શતી.
કાતેદાયને નેટ ફેશન્દ્ઔાંખ વદ્વશતની વશલધા અશીં આલાભાાં
આલે છે .
દેળના દયે ક યાજ્મભાું NCERT ના ક્ષેત્રીમ શળક્ષણ વુંસ્થાન
ખૂરળે.
મીની વયકાયી ડપવભાું ગટખા-તભાક ય પ્રશતફુંધ.
યાજ્મભાું ચાય નલી ખાનગી મશનલશવાટી સ્થલાની ભુંજૂયી :
યાજ્મભાાં નલી ર્ાય કાનખી મશનલશવચટીની સ્થાના
ભાટે નાં શલધેમઔ શલધાનવબાભાાં વાય થમાં શત.ાં ર્ાય ૈઔી ફે
મશનલશવચટી ખાાંધીનખયભાાં, એઔ ધરેયા-અભદાલાદભાાં અને
એઔ વયતભાાં સ્થાળે. જેથી યાજ્મભાાં 19 વયઔાયી, 25
કાનખી મશનલશવચટી ઔામચયત થળે.
નલી સ્થાનાય મશનલશવચટીભાાં ખાાંધીનખયભાાં
બમણ ખાભે સ્લશણચભ સ્ટાટચ અ એન્દ્ડ ઈનલેળન
મશનલશવચટી, વયત કાતે ી.ી.વલાણી મશનલશવચટી,
અભદાલાદના ધરેયા તે ઈન્દ્રળીર મશનલશવચટી અને
ખાાંધીનખયના ઉલાયવદ કાતે ઔણાચલતી મશનલશવચટીન
વભાલેળ થામ છે .
કે યી રેભ શોંગકોંગના પ્રથભ ભડશરા પ્રળાવક ફન્મા.
યાજસ્થાન શવુંશ ભકરી ત્માુંથી ફદરાભાું લરુને ગજયાત
રલાળે :
દશનમા બયભાાં રપ્ત થલાની અણી ય શોંર્ી
ખમેરા લરુની યાજસ્થાનભાાં વાયી વાંખમા છે . જેને ધ્માનભાાં
યાકીને ખજયાતે યાજસ્થાનના લરુ રઈને શવાંશ આલાની
લાત ઔયી છે . ખજયાતના આ પ્રસ્તાલ ય યાજસ્થાન વયઔાય
વશભત થઈ છે . જમય ાવે શવાંશન વપાયી ાઔચ ફનાલાળે.
યાજ્મનું પ્રથભ નેચય વપાયી ડીઅય ાકા લડદયાભાું 70
એકયભાું ફનળે :
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ળશે યથી 22 શઔરભીટય દૂય આલેરા આજલા
લૃાંદાલન ખાડચ નની ફાજભાાં જ યાજ્મનાં પ્રથભ નેર્ય વપાયી
ડીઅય ાઔચ શલઔવાલલાભાાં આલનાય છે અને મમાાં ીીી
ભડે રથી પડ ઔટચ વદ્વશતની વશલધા વશે રાણી ભાટે
ઉરબ્ધ ઔયાલલાભાાં આલળે.
રાતા ચુંદ્રમાન-1 ચુંદ્રની ડયક્રભા કયતું ભળ્ું :
અભેદ્વયઔન સ્ેવ એજન્દ્વી નાવાએ ઈવયના
ર્ાંરમાન-1 ને ળધી ઔાઢ્.ાં બાયતે ર્ાંર શભળન ય ભઔરેરાં
અલઔાળમાન ‘ર્ાંરમાન-1’ ર્ાંરની દ્વયક્રભા ઔયતાં ભી
આવમાં છે . તેને રાતા ભાની રેલામાં શત.ાં નાવાએ જભીન
આધાયીત યડાય ટે ઔનીઔની ભદદથી આ અલઔાળમાનની
બા ભેલી છે . બાયતીમ અલઔાળ એજન્દ્વી ઈવયન
ર્ાંરમાન-1 વાથે 29 ખસ્ટ, 2009ના યજ વાંઔચ તટી
ખમ શત. તેને 22 ક્ટફય, 2008ના યજ પ્રક્ષેશત ઔયામ
શત.ાં ઔે શરપશનચમા શસ્થત નાવાની ‘જેટ પ્રલ્ળન
રેફયે ટયી’ના
લૈજ્ઞાનીએ
આ
અલઔાળમાનને
વપતાૂલચઔ ળધ્માં છે .
અશનતા કયલાર ડદલ્શીભાું જોઇન્ટ વેક્રેટયી શનભામા.
ાડકસ્તાની વુંવદભાું ડશન્દ ભેયેજ શફર ભુંજય.
નપાખયી કયનાયા વાભે ગરાું ભાટે અરગ વુંસ્થા :
શાર લસ્ત અને વેલા ય 5%, 12%, 18%
અને 28%ના દયે ટે ક્વ રાખળે. ણ બશલષમની જરૂદ્વયમાતને
ધ્માનભાાં યાકીને 40%ની જોખલાઈ ય વાંવદની ભાંજૂયી
રેલાઈ યશી છે . તેભાાં વેન્દ્ટર ર અને સ્ટે ટ જીએવટી ફન્ને 2020 ટઔા શળે. ઔઇ લસ્ત ઔે વેલા ય ઔે ટર ટે ક્વ રખાલલ તે
આલતા ભદ્વશને નક્કી થળે. વયઔાય 1 જરાઈથી નલી ટે ક્વ
વમલસ્થા રાખ ઔયલા ઈચ્છે છે . 15 વપ્ટે મ્પફય વધીભાાં ઔઇ
ણ બખે તે રાખ ઔયલી ડળે, ઔે ભ ઔે મમાય ફાદ વયઔાય
ાવે યક્ષ લેયા લવૂરલાન અશધઔાય નશી શમ. ઈશન્દ્ટગ્રેટેડ
જીએવટી એઔ યાજ્મભાાંથી ફીજા યાજ્મને વપ્રામ ય
રાખળે.
50 રાખ ટનાલય ય 1% ટે ક્વ :
ઈઔભવચ ઔાંની તાના પ્રેટપભચન ઉમખ
ઔયનાયા વપ્રામવચને ર્ૂઔલણી ઔમાચ શે રા ટે ક્વ ઔાળે. તે
ભશિભ 1 ટઔા શળે.

લાશચઔ 50 રાક રૂશમા વધીન શફઝનેવ ઔયનાયા
ભેન્દ્મપે ક્ર્યવચને ટનચલયના 1 ટઔા વધી ટે ક્વ રાખળે.
શનમભન યાકલા ભાટે અરખ થદ્વયટી ફનળે.
તભાઔ, ાન ભવારા, રક્ઝયી ઔાય, ઔાફોનેટેડ દ્વડાંર ક્વ
જેલી લસ્ત ય 28 ટઔા ટે ક્વ વાથે વેવ ણ રાખળે.
ાન ભવારા ય ભશિભ 135 ટઔા ટે ક્વ રાખળે.
વેન્વય ફડા શલે નરાઈન ડપલ્ભ વડટા ડપકે ટ આળે :
ઔે ન્દ્રીમ પ્રધાન લેંઔૈમા નામડ અને ફડચ ના અધ્મક્ષ
શરાજ શનશરાનીએ આની ળરૂઆત ઔયી છે . દ્વપલ્ભ
શનભાચતાને ફડચ ની લેફવાઈટ ય અયજી ઔયલી ડળે.
તેભને ભાત્ર સ્ક્રીશનાંખ અને વદ્વટચદ્વપઔે ટ ભાટે જ ફડચ ની
દ્વપવભાાં જલાં ડળે.
ફે દળકાથી લધ વભમના વુંળધન ફાદ ‘શવુંધ 117’ નાભે
ગટરા લગયની કે યીની જાત શલકવાલાઈ: કે વય કે યીભાું ણ
ગટરા લગયના પ ભળે.
ચીન વડશત 4 દેળભાુંથી માનાની આમાત ય વયકાય
એન્ટી-ડશમ્પુંગ ડ્યટી રાદળે :
ઔે ન્દ્ર વયઔાય ર્ીન વદ્વશત ર્ાય દેળભાાંથી માનચની
આમાત ય એન્દ્ટી-ડશમ્પાંખ ડ્યટી રાદે એલી ળક્મતા છે .
ર્ીન, દશક્ષણ ઔદ્વયમા, તાઈલાન અને શલમેટનાભભાાંથી
માનચની આમાત ય પ્રશત શઔરએ 3.44 ડરયની એન્દ્ટીડશમ્પાંખ ડ્યટી રાદલાની વયઔાયની શલર્ાયણા છે .
બાયતીમની વુંશત્ત એક લાભાું 26% લધી : 45 રાખ
કયડને ક્રવ :
10 ધશનઔ દેળભાાં બાયત છઠ્ા ક્રભ ય છે . અભેદ્વયઔા
તેભાાં ભકયે છે . એઔ લચભાાં 87 રાક ઔયડ રૂશમાથી લધ
લધી આણી વાંશિ લધી છે . શિટે ન, ફ્રાાંવ, જભચની,
ઈટારીની વાંશિ 6-40 ટઔા વધી ગટી છે .
RBI 10 ની નલી નટ રાલળે, જૂ ની ચરણભાું ચાર યશે ળે :
દ્વયઝલચ ફેંઔ પ ઈશન્દ્ડમાએ જાશે યાત ઔયી શતી ઔે તે
જરદી જ 10 રૂશમાની નલી નટ ઈસ્મ ઔયળે.
આયફીઆઈએ ઔહ્ાં શતાં ઔે 10 રૂશમાની નલી નટભાાં
ઔે ટરાઔ શવક્મદ્વયટી પીર્વચ જોડલાભાાં આવમા છે . ફેન્દ્ઔે
સ્ષ્ટતા ઔયી છે ઔે 10 રૂશમાની જૂ ની નટ ર્રણભાાં
મથાલત યશે ળે.
શે રી ડીઝર રક ાઈરટ ભભતાજને નાયી ળશક્ત એલડા :
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ભાંફઈની ભભતાઝ એભ. ઔાઝી, જે દેળ જ નશી ણ
એશળમાની શે રી ડીઝર એશન્દ્જન ડર ાઈલય છે . તેભને યાષ્ટર શત
પ્રણલ ભકયજીએ નાયી ળશક્ત એલડચ થી વન્દ્ભાશનત ઔમાચ શતા.
ભભતાઝ ત્રણ લચ શે રા ડીઝર એશન્દ્જન ાઈરટ ફની શતી.
લડયિ નાગડયક ભાટે ‘યાષ્ટ્ર ીમ લમશ્રી મજના’ રન્ચ થળે :
ઔે ન્દ્ર વયઔાય લદ્વયષ્ઠ નાખદ્વયઔ ભાટે યાષ્ટર ીમ લમશ્રી
મજના રન્દ્ર્ ઔયળે. તેભાાં ખયીફી યે કા નીર્ે જીલતા લદ્વયષ્ઠ
નાખદ્વયઔને ભપત દ્વશમદ્વયાંખ એન્દ્ડ શવશરર્ેય આલાભાાં આલળે.
મજના 25 ભાર્ે આાંધ્રપ્રદેળના નેલ્લયભાાં રન્દ્ર્ થળે. દેળભાાં
10.38 ઔયડ લદ્વયષ્ઠ નાખદ્વયઔ છે .
વાડશત્મકાય ચીન ભદીનું અલવાન :
પ્રશવદ્ધ ખજયાતી ઔશલ-વાદ્વશમમઔાય ર્ીન ભદીનાં રાાંફી
ભાાંદખી ફાદ એર્વીજી શશસ્ટરભાાં અલવાન થમાં છે . ઈળાચદના
નાભે જાણીતા ઔશલ, નાટ્યઔાય, નલરઔથાઔાયન જન્દ્ભ શલજાયભાાં
30 વપ્ટે મ્પફય 1939ભાાં થમ શત. એભના દ્વયલાયજનએ NHL
ે ે દેશદાનન શનણચમ ઔમો છે .
ભેદ્વડઔર ઔરેજન
ડદલ્શી શાઈકટા ન ચકાદ : ખ્ત લમના લુંઠેરા વુંતાનને
ભાતા-શતા ઘયભાુંથી કાઢી ળકે .
બાયતીમ ભૂન અભેડયકન અુંળભરીને કડયમય એલડા :
બાયતીમ ભૂના અભેદ્વયઔન ઔમ્પપ્મટય શલજ્ઞાની
અાંળભરી શ્રીલાસ્તલને નેળનર વામન્દ્વ પાઉન્દ્ડે ળનન પ્રશતશષ્ઠત
ઔદ્વયમય એલડચ ભળ્ય છે . તેભને આ એલડચ ભીળન-રશનુંખ
પ્રવેવને દ્વયદ્વડઝાઈન ઔયલા ય ભળ્ય છે . તે આઈઆઈટી
કડખયભાાંથી ાવ આઉટ છે .
કે ળ ટર ાન્ઝેક્ળન 2 રાખથી લધે ત 100% દુંડ :
ફજેટભાાં યઔડ રેલડ-દેલડની ભમાચદા 3 રાક
શનધાચદ્વયત થઈ શતી તેને ગટાડીને ફે રાક ઔયલાન પ્રસ્તાલ.
1 જરાઈથી આઈટી ડયટના ભાટે આધાયકાડા પયશજમાત :
શે રી જરાઈથી દ્વયટનચ બયલા ભાટે આધાય નાંફય
પયશજમાત થળે. આધાયઔાડચ શલના દ્વયટનચ પાઈર ઔયી ળઔાળે નશી.
ઔે ન્દ્રએ ઔહ્ાં ઔે ાનઔાડચ ના અયજી પભચ ભાટે ણ આધાયઔાડચ
પયશજમાત થળે. આધાય નશી શમ ત એનયરભેન્દ્ટ આઈડી
આલાની યશે ળે.
લડા-આઈડડમાન શલરમ, 40% ગ્રાશક વાથે નું-1 કું ની
ફનળે :
7 ભદ્વશનાભાાં ટે શરઔભ ક્ષેત્રે ત્રીજ ાં ભજચય, નલી ઔાંનીન યે લન્દ્મ ળેય
43% થળે.
જોઔે ભજચય છી ણ ફાંને િાન્દ્ડ અરખ અરખ ઔાભ ઔયળે.
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ઔભાય ભાંખરભ શફયરા ર્ેયભેન અને લડાપન વીએપ નીભળે.
26.58 કયડ ગ્રાશક: એયટે ર ટચે :
કું ની
ભાકે ટળેય
કસ્ટભય
એયટે ર
23.58
26.58 ઔયડ
આઈદ્વડમા
16.9
19.05 ઔયડ
લડાપન
18.16
20.46 ઔયડ
આઈદ્વડમા+લડા
29.51
39.40 ઔયડ
દ્વયરામન્દ્વ શજમ+
9.5
10.00 ઔયડ
આઈદ્વડમા+લડાપનની શારની વાંમક્ત શસ્થશત,
+દ્વયરામન્દ્વ શજમના શારના ઔસ્ટભયની વાંખમા અને અાંદાશજત
ભાઔે ટ દ્વશસ્વ દળાચલે છે .
કરુંડકતને ચૂુંટણી રડલા ય આજીલન પ્રશતફુંધ ભૂક – ચૂુંટણી
ુંચ :
ર્ૂાંટણી ાંર્ે ખાંબીય ખનાદ્વશત ઔે વભાાં વજા ભેલી
ર્ૂઔેરા નેતાને ર્ૂાંટણી રડલા ય આજીલન પ્રશતફાંધ ભૂઔલા
વશપ્રભઔટચ ભાાં એદ્વપડે શલટ દાકર ઔયી છે . શાર ફે લચ ઔે તેથી લધ
વભમની ઔે દની વજા થઈ શમ તેલા નેતાને 6 લચ વધી
ર્ૂાંટણી રડલા ય પ્રશતફાંધ છે . વાથે જ ઔઇ વાાંવદ ઔે
ધાયાવભ્મને વજા થામ ત તેભનાં વાંવદ/શલધાનવબાનાં
વભ્મદ યદ થઈ જામ છે .
જાશતમ વતાભણી – ીડડતાને 90 ડદલવની ેઈડ શરલ ભળે :
ઔે ન્દ્ર વયઔાયની ભદ્વશરા ઔભચર્ાયીને ળાયીદ્વયઔ ળણની
પદ્વયમાદ ઔમાચ ફાદ ઔે વની તાવ દયશભમાન 90 દ્વદલવની ેઈડ
શરલ અાળે.
વયકાયે ડે ન્ટર અને યર શે લ્થ ટા ર રન્ચ કમું :
ઔે ન્દ્રે ડે ન્દ્ટર અને યર શે લ્થના વાંફાંધભાાં રઔને
જાખૃત અને શળશક્ષત ઔયલા ભાટે ટચ ર રન્દ્ર્ ઔમું છે . વલારના
જલાફ ટર-ફ્રી નાંફયથી પ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ છે .
ગુંગા-મભનાને ‘જીશલત વ્મશક્ત’ ન દયજ્જ :
શાઈઔટે ઉિયાકાંડ વયઔાયને નદીની સ્લચ્છતા ભાટે
8 વપ્તાશનાં અલ્ટીભેટભ આપ્માં છે . ઉિયાકાંડ શાઈઔટે દેળની
ભશમલની ફે નદી ખાંખા અને મભના ય ઐશતશાશવઔ ર્ઔાદ
આતાાં તેભને ‘શરશલાંખ એન્દ્ટીટી’ એટરે ઔે ‘જીશલત વમશક્ત’
ગશત ઔયી છે . આ ર્ઔાદાના આધાયે ખાંખા અને મભનાને જીશલત
વમશક્તની જેભ તભાભ ઔાનૂની અને ફાંધાયણીમ અશધઔાય ભળે.
ફન્ને નદીને પ્રદૂશત ઔયલા ફદર જીશલત વમશક્તને નઔળાન
શોંર્ાડ્યા જેલ ખન ભાનલાભાાં આલળે. જશસ્ટવ વાંજીલ લભાચ
અને જશસ્ટવ આરઔ શવાંશની ફેંર્ે શદ્વયદ્વાયના ભશમ્પભદ વરીભની
અયજી ય વનાલણી ઔયતા આ પેં વર આપ્મ શત.
ન્મૂઝીરેન્ડભાું નદીને ભળ્ શત દયજ્જ :
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ઉલ્લેકનીમ છે ઔે , થડા દ્વદલવ અખાઉ ન્દ્મૂઝીરેન્દ્ડની
વયઔાય દ્વાયા લાનખાનઈ નદીને ‘વમશક્ત’ ન દયજ્જ આલાભાાં
આવમ શત. ભાયી નાભની સ્થાશનઔ પ્રજાશત લાનખાનઈ
નદીને તાના ૂલચજ ભાને છે . જેના ઔાયણે આ શલશળષ્ટ દયજ્જ
આલાભાાં આવમ શત.
ખળીભાું ાડકસ્તાન આણાથી આગ; બાયતનું સ્થાન 4 ક્રભ
ઘટીને 122 ભા ક્રભે, 3 લાથી શે રા ક્રભે યશે રા ડે નભાકા ને છાડી
નલે વોથી ખળ :
વાંમક્ત યાષ્ટર એ 2017 ભાટે લલ્ડચ શે પ્ીનેવ દ્વયટચ જાશે ય
ઔમો છે . તે અનવાય કળી ભાભરે ાશઔસ્તાન વતત ફીજા લે
આણાથી આખ છે . બાયત 155 દેળની માદીભાાં અખાઉ
ઔયતા 4 સ્થાન ાછ વયઔીને 122ભા ક્રભે આવમાં છે .
ાશઔસ્તાન 12 ક્રભ આખ લધ્માં છે . 3 લચથી આ માદીભાાં ટર્ે
યશે રા ડે નભાઔચ ને ાછ છડીને નલે વોથી કળ દેળ ફન્દ્મ છે .
વશળમર વટચ અને ભ્રષ્ટાર્ાયભાાં ગટાડાના ઔાયણે નલેને વોથી
લધ સ્ઔય ભળ્યા છે .
આ ભાદુંડના આધાયે યે શન્કું ગ થમું :
વમશક્ત દીઠ જીડીી, સ્લસ્થ જીલન યે શળમ, સ્લતાંત્રતા,
ઉદાયતા, વાભાશજઔ વભથચન અને વયઔાય ઔે વમાાયભાાં
ભ્રષ્ટાર્ાયની શસ્થશત.
વોથી ખળ :(૧) નલે (૨) ડે ન્દ્ભાઔચ (૩) આઈવરેન્દ્ડ (૪) શસ્લમઝરેન્દ્ડ
(૫) દ્વપનરેન્દ્ડ.
વોથી દ:ખી :- (૧૫૫) ભધ્મ આદ્વફ્રઔા, (૧૫૪) ફરુાંડી,
(૧૫૩) તાન્દ્જાશનમા, (૧૫૨) વીદ્વયમા, (૧૫૧)151 યલાાંડા.
ખળીભાું આણે ડળીથી ાછ :
(૧) ર્ીન-79 (૨) ાશઔસ્તાન-80 (૩) બૂતાન-97 (૪)
નેા-99 (૫) ફાાંગ્રાદેળ-110 (૬) શ્રીરાંઔા-120 (૭)
બાયત-122.
વપે દ યણભાું જલા શલેથી નરાઈન યશભટ :
ઔચ્છના વપે દ યણનાં પ્રલાવન ભાણલા ભાટે ની દ્વટશઔટ
શલે લેફવાઈટ યથી ભળે. ઔઇણ પ્રલાવીને યણભાાં જલાં શળે
ત www.rannpermit.com લેફવાઈટ યથી આ ભાંજૂયી ભળે.
તાશભરનાડ દેલધય ટર પીભાું ચેશમ્પમન.
ેરુગ્લેને શયાલી િાશઝર લલ્ડા ક ભાટે ક્લશરપામ.
1.1 કયડ ફાક ભાટે ‘શભળન 11 શભશરમન’ વુંવદભાું પૂટફર
યભલાની વાથે ળરૂઆત :
6 ઠ્ી એ નલી ભાંફઈભાાં ળબાયાંબ, 28 એશપ્રરે ઔરઔાતાભાાં
પાઈનર.
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વાંવદ દ્વયવય પૂટફરનાં ભેદાન જેલાં દેકામાં શતાં. અશી
ફધા વાાંવદ પૂટફર ય તાનાં ઔોલત ફતાલતા દેકામા. પ્રવાંખ
શત ‘શભળન 11 શભશરમન’ ની ળરૂઆતન. તેના શે ઠ 15
શજાય સ્ઔરભાાં 1.1 ઔયડ ફાઔને પૂટફર યભલાની તઔ
આલાભાાં આલળે. યભતપ્રધાન શલજમ ગમર પૂટફર રઈને
વાંવદભાાં શોંચ્મા શતા. રકવબા અધ્મક્ષ વશભત્રા ભશાજન
વદ્વશત ફધા ક્ષના વાાંવદને પૂટફર લશેં ર્લાભાાં આવમા.
ખાનગી ળાાની પી નક્કી :
શલધેમઔ વાય- પ્રાથશભઔ 15 શજાય, ભાધ્મશભઔ 25 શજાય,
ઉચ્ર્તયભાાં લધભાાં લધ 27 શજાય પી રઈ ળઔાળે.
પી શનમભન 2017-18 થી રાખ, લધાયે પી લવૂરનાયી સ્ઔૂ રએ
ઔશભદ્વટ ાવે જલાં ડળે.
ડક્રકે ટય યલીન્દ્ર જાડે જા રયાઉન્ડય નુંફય-2 :
યલીન્દ્ર જાડે જાને સ્ટરે શરમા શલરુદ્ધ રયાઉન્દ્ડ
દેકાલની જોયદાય બેટ ભી. વીદ્વયઝભાાં 25 શલઔે ટ રીધી અને ફે
અડધી વદી ફનાલલાના ઔાયણે આઈવીવી ટે સ્ટ રયાઉન્દ્ડય
યે શન્દ્ઔાંખભાાં ફીજા સ્થાને શોંર્ી ખમ છે . તે શે રા ફશરાંખભાાં
લલ્ડચ નાંફય લન ફન્દ્મ શત.
ગજયાતના 9 ળશે યભાું શલે વસ્ત બાડું ને શલભાનની માત્રા :
નાખદ્વયઔ ઉડ્ડમન ભાંત્રારમે વયઔાયની ઉડાન (ઉડે દેળ
કા આભ આદભી) મજના શે ઠ પ્રથભ તફક્કાભાું 128 રૂટ ય
છા બાડાભાાં શલભાન વેલા ળરૂ ઔયલાની જાશે યાત ઔયી શતી.
પ્રથભ તફક્કાભાાં ખજયાતભાાં અભદાલાદ, વયત, દ્વાયકા, દીલ,
ભન્દ્રા, જાભનગય વદ્વશતના નલ સ્થ વાભેર છે . આ મજના
શે ઠ એક કરાકની ફ્રાઈટ ભાટે ભશત્તભ 2500 રૂશમા બાડ
યશે ળે.
શત્રળરા ભાતાને આલેરા 14 સ્લપ્ન થી-ડી ભેશુંગથી વાફયભતી
ય પ્રદશળાત કયાળે :
9ભી એશપ્રરે દ્વયલયફ્રન્દ્ટ ય જન્દ્ભઔલ્માણઔન ઔામચક્રભ
ઉજલાળે.
મીભાું 5 ભડશનાભાું ચથ યે રલે અકસ્ભાત :
ભશફાભાાં ભશાઔોળર એક્વપ્રેવના 8 ડફા ાટા યથી ઉતમાચ,
52 ભવાપય ગલામા,
મીભાું દય ભડશને એક ટરે ન દઘાટના :
20 નલેમ્પફયે કયામા ાવે ઈન્દ્દય-ટણા એક્વપ્રેવ ાટા
યથી કડી.
29 દ્વડવેમ્પફયે ઔાનય ાવે શવમારદશ-અજભેય એક્વપ્રેવન
અઔસ્ભાત.
20 પે િઆયીએ દ્વપયજાફાદ ાવે ઔાશરાંદી એક્વપ્રેવની ટક્કય.
8 ભાર્ે વમમાગ્રશ એક્વપ્રેવ વીતાય સ્ટે ળન ાવે અથડાઈ.
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ાણીની ફચત ભાટે દેળભાું શે રીલાય લટય ભેશુંગ :
નીશતાંર્ દેળભાાં શે રીલાય લટય ભેશાંખ ળરૂ ઔયલા જઈ
યહ્ાં છે . તેભાાં જોલાભાાં આલળે ઔે યાજ્મ ાવે ઔે ટરાં ાણી
ઉરબ્ધ છે અને તેનાં ભેનેજભેન્દ્ટ ઔે લાં છે . 10 ઇન્દ્ટવના
આધાયે તભાભ યાજ્મને યે શન્દ્ઔાંખ અાળે. તેન આળમ દેળબયભાાં
ાણીના પ્રમમેઔ ટીાને ફર્ાલલાન પ્રમાવ ઔયલાન છે .
નીશતુંચના ભખ્મ કામાકાયી અશધકાયી (Chief Executive
Officer) અશભતાબ કાુંતે ઔહ્ાં ઔે વભગ્ર લચ વધી યાજ્મભાાં લટય
ભેનેજભેન્દ્ટનાં ભશનટદ્વયાંખ ઔયાળે. યાજ્મએ યજ ાંર્ની લેફવાઈટ
ય તાના અડે ટ આલા ડળે. દેળભાાં શે રીલાય આટરા
વૂક્ષ્ભ સ્તયે ાણીનાં ભશનટદ્વયાંખ થઈ યહ્ાં છે . આ શે રાં આઉટટ
આધાદ્વયત યે શન્દ્ઔાંખ યશે ળે.
ખાનગી જભીન ય ફુંધામેરી વવામટી કામદેવય ફનળે :
ભશે વૂરી ઔામદાભાાં વધાયાથી 7 રાક દ્વયલાયને
બખલટ ભળે. યાજ્મની 95 ટઔા જેટરી કાનખી ભાશરઔીની
જભીન ય શફનઅશધઔૃ ત યીતે લવતા 7 રાક દ્વયલાયને રાબ
થામ તેલ વધાય ભશે વૂરી ઔામદાભાાં ઔયતાં જભીન ભશે વૂર
શલધેમઔ શલધાનવબાભાાં વાય થમાં શતાં. ઔામદાભાાં વધાયાથી
દાલેદાયનાં નાભ યશજસ્ટય પ મ્પમટે ળનભાાં દાકર થતાાં તેને
ભશે વૂરી ટાઈટર ભી ળઔળે. વિાભાંડના અશધઔાયી ણ
ટીીભાાં શલઔાવ યલાનખી આળે.
ાડકસ્તાનભાું શે રી લખત ભડશરા ફેન્ક પ્રભખ ફની :
વીભા ઔાશભર ાશઔસ્તાનની ઔઇ ફેન્દ્ઔભાાં પ્રભક
ફનનાયી પ્રથભ ભદ્વશરા ફની ખઈ છે . તે દેળની ત્રીજી વોથી
ભટી ફેન્દ્ઔ મનાઈટે ડ ફેન્દ્ઔ શર. નાં વઔાન વાંબાળે. વીભા 1
જૂ નથી ઔામચબાય વાંબાળે.
બાયત શલશ્વન ત્રીજા નુંફયન વોથી ભટ એશલમેળન ભાકે ટભાું
ડશસ્વ ધયાલત દેળ :
બાયત શલશ્વભાાં ત્રીજા નાંફયન વોથી લધ એશલળન
વેક્ટયભાાં ભાઔે ટ દ્વશસ્વ ધયાલત દેળ ફન્દ્મ છે . ડભેશસ્ટઔ
ટર ાદ્વપઔભાાં વતત લધાય થઈ યહ્ છે જેના ઔાયણે શલશ્વભાાં બાયત
ત્રીજા સ્થાને શોંચ્મ છે . શે રા સ્થાને અભેદ્વયઔા 719 શભશરમન
અને ફીજા સ્થાને ર્ીન 436 શભશરમન ેવેન્દ્જય વાથે યહ્ છે .
જ્માયે બાયત 100 શભશરમન ેવેન્દ્જયના દ્વશસ્વા વાથે ત્રીજા
સ્થાને યહ્ છે .

અાંખે થઈ યશી છે . ખમા લે ક્ટફયભાાં વાંમક્ત યાષ્ટર ની જનયર
એવેમ્પફરીભાાં 120 દેળએ યભાણ ળષ્ડ ય પ્રશતફાંધ અાંખે
ર્ર્ાચ ભાટે ઔન્દ્પયન્દ્વનાં વભથચન ઔમું શત.ાં
અભેદ્વયઔા, શિટન અને ફ્રાન્દ્વે ણ ઔન્દ્પયન્દ્વન શલયધ
ઔમો.
યાુંધણગેવ, ેટરરુંની પડયમાદ ડિટય ય થઈ ળકળે :
યે રલેની જેભ શલે ેટરશરમભ ભાંત્રારમ ણ તેર અને
ખેવના ગ્રાશઔ ભાટે દ્વટ્વટય અને પે વફઔ ય આલી ખમાં છે . 24
ઔરાઔ યવઇખેવ, ેટરરાં વાથે જોડામેરી પદ્વયમાદ
@MoPNG_eSeva ય દ્વટ્વટ ઔયીને થઈ ળઔળે. તેના તમઔાર
વભાધાન ભાટે અશધઔાયીની ટીભ ફનાલાઈ છે .
આધાય વાથે ભફાઈર નુંફય શરન્ક કયાલલા આદેળ કયામ :
દૂયવાંર્ાય શલબાખે ટે શરઔભ ઔાંનીને આદેળ ઔમો છે
ઔે દયે ઔ ભફાઈર નાંફય આધાય વાથે શરન્દ્ઔ ઔયલાભાાં આલે.
આધાય શપ્રેડ અને સ્ટેઈડ ફાંને નાંફય ભાટે છે . દયે ઔ
ભફાઈર નાંફયનાં ઔે લાઈવી દ્વાયા લેયીપીઔે ળન થળે. જો આભ
નશી ઔયલાભાાં આલે ત ભફાઈર નાંફય 6 પે િઆયી 2018 છી
ફાંધ ઔયાળે.
શવશનમય શવટીઝન ભાટે ટરે ન ડયઝલેળન – ‘આધાય’ ભયશજમાત :
ટરે નભાાં દ્વયઝલેળન ભાટે શવશનમય શવટીઝનને આધાય
નાંફય આલ પયશજમાત નથી. યે રલે ભાંત્રીએ જણાવમાં ઔે , દરાર
લદ્વયષ્ઠ નાખદ્વયઔના નાભે દ્વટશઔટ ફઔ ઔયતા શતા. આ ખેયયીશત
અટઔાલલા આધાય નાંફય પયશજમાત ઔયામ શત. જોઔે ભવાપયીભાાં
આઈડી પ્રૂપ યાકલાં ડળે.
શલેથી ખેડૂતને ળેયડીનું શફમાયણ ભપતભાું ભળે :
ળેયડીના ઉમાદનભાાં ગટાડ થલાની ફાફતે શર્ાંશતત
ફનેરી વખય શભર ળેયડીની કેતીને પ્રમવાશન આલા ળેયડીના
શફમાયણભાાં વફવીડી આે છે . ખજયાતભાાં વો પ્રથભલાય શવાંખર
આઈફય (એઔ આાંક લાી) જાતય વખય શભર 30 ટઔા
વધીની વફવીડી આતી અને ફાઔીનાં કેડૂત ય બાયણ યશે તાં.
શલે યાજ્મ વયઔાયે રીધેરા શનણચમ ભજફ આ શફમાયણ ય
વયઔાય 70 ટઔા વફવીડી જાશે ય ઔયતાાં શલેથી કેડૂતને
શવાંખર આઈફયનાં શફમાયણ ભપતભાાં
ભળે.

બાયત યભાુ ળસ્ત્રના પ્રશતફુંધ ભદ્દે UN ની કન્પયન્વભાું
બાગ નશી રે :
20 લચભાાં શે રીલાય બાયત મએન
ઔન્દ્પયન્દ્વભાાં બાખ નશી રે. ન્દ્મૂમઔચ ભાાં
ળરૂ થમેરી અને 31 ભાર્ચ વધી ર્ારનાયી
આ ઔન્દ્પયન્દ્વ યભાણાં ળષ્ડ ય પ્રશતફાંધ
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