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આકાળાણી 
શમાચાર શોન રમાર ળાાંચે છે. 

 
 પ્રધાનમાંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્ુાં કે , કેન્દ્રીય અંદાજત્રમાાં કરાયેી જોગળાઈઓથી 

વક્ષણને રોજગાર અને ઉદ્યોગ શાષવશક ક્ષમતા શાથે જોડળાના શરકારના પ્રયાશો વળસ્તતૃ 
થયા છે.  

 ગજુરાતમાાં નાણામાંત્રી નીતીનભાઈ ટે નાણાાંકીય ળવષ અંદાજત્ર 2021-22 માટેનુાં 
અંદાજત્ર આજે વળધાનશભા ગષૃમાાં રજૂ કરી રહ્યા છે. 

 ષરરયાણાના રાજ્યાે , ખાનગી ક્ષેત્રમાાં 50 ષજાર સધુીની માવશક ગાર ધરાળતી 
નોકરીઓમાાં સ્થાવનક ોકોને 75 ટકા અનામતની જોગળાઈ ધરાળતા વળધેયકને ગઇકાે 
માંજૂરી આી છે.  

 દેમાાં કોરોનાથી શાજા થળાનો દર 97.06 ટકા થયો છે. 
 ખેો ઇન્ન્દ્ડયા – વયાળુ રમતોત્શળમાાં જમ્મ-ુકાશ્મીર ટોચના સ્થાને રહ્ુાં છે.  
 સ્સ્ળશ ઓન ર૦ર૧ બેડવમન્દ્ટન ચેમ્ીયનીની વમક્શ ડબલ્શ સ્ધાષમાાં અશ્વીની ોનપ્ા 

અને શાત્ત્ળક રેકીરેડૃીએ ઇન્દ્ડોનેવયાની જોડીને ષરાળી બીજા રાઉન્દ્ડમાાં પ્રળે કયો છે. 
 

(ન્દ્્ઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેવક શમાચાર આ આકાળાણી અમદાળાદ – ળડોદરા રથી શાાંભલી રહ્યા છો)  
(શમાચારને અંતે – આકાળાણી – અમદાળાદ – ળડોદરા કેન્દ્ર રથી  શમાચાર પરૂા થયા) 

  



ીએભ 
 
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ જણાવ્ય ંકે, કેન્દ્રીમ અંદાજત્ર માાં કરાયેી જોગળાઈઓથી  

શળક્ષણને યોજગાય અને ઉદ્યોગ વાશશવક ક્ષભતા વાથે જોડલાના વયકાયના પ્રમાવો શલસ્તતૃ થમા 
છે.  

તેભણે કહ્ય ંકે, આ લષના અંદાજત્રભા ંઆયોગ્મ છી શળક્ષણ, કૌળલ્મ, વળંોધન અને 
નલીનીકયણ ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયા્ય ંછે.  

શળક્ષણ કે્ષતે્ર ફજેટના અભરીકયણ અંગેના લેબફનાયને વફંોધતા શ્રી ભોદીએ કહ્ય ંકે, 
આત્ભશનબષય બાયતના શનભાષણ ભાટે દેળના ્યલાધનોને આત્ભશલશ્વાવની જરૂય છે.  

જે તેભના શળક્ષણ , જ્ઞાન અને કૌળલ્મ વાથે જોડામેલય ંછે. તેભણે કહ્ય ંકે, આના આધાય ય 
નલી યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ નીતી ફનાલલાભા ંઆલી છે.  

શ્રી ભોદીએ કહ્ય ંકે, જ્ઞાન અને વળંોધનને ભમાષદદત યાખવય ંતે યાષ્ટ્ટ્ વાથે અન્દ્મામ છે. ભાટે 
વયકાય ્યલાઓ ભાટે અલકાળ, કૃશ, યભાણય ઉર્જષ, અને DRDO જેલા અનેક કે્ષત્રો ખયલ્રા મકૂી 
યશી છે. 

ગયજયાત અંદાજત્ર 
 
નાણાભતં્રી નીતીનબાઈ આજે  ગયજયાત શલધાનવબાભા ં2021-22ના નાણાકંીમ લષના 

અંદાજત્રને યજૂ ક્યું છે. 
તેભણે વૌ પ્રથભલાય ડીજીટર અંદાજત્ર યજૂ કયીને માષલયણીમ અબબગભ અનાવમો છે. 

અને ગયજયાત ફજેટ એ ય અંદાજત્ર યજૂ ક્યું છે. તે દ્વાયા અંદાજે 45 રાખ રૂશમાની ફચત 
કયી છે. 

અંદાજ ત્ર 
 
નાણાભંતં્રીએ આગાભી નાણાકીમ લષ 2021-22 દયશભમાન 2 કયોડ 27 રાખ રૂશમાના 

ખચષનો અંદાજો આજે શલધાનવબાભા ંયજૂ કમો છે. તે અનયવાય 32 શર્જય કયોડ શળક્ષણ ાછ, 11 



શર્જય કયોડ આયોગ્મ ાછ, 13 શર્જય કયોડ ઊર્જષ અને પે્રટોકેશભકર તથા 11 શર્જય કયોડ ભાગષ 
અને ભકાન શલબાગ ભાટે જોગલાઈ કયી છે. 

અંદાજત્રભા ંઅભદાલાદ- મયફંઈ બયરેટ રેન પ્રોજેક્ટ ભાટે 1500 કયોડ, પ્રાકૃશતક ખેતી ભાટે 
10 કયોડ, આદદર્જતી શલકાવ ભાટે 11 શર્જય 349 કયોડ, અને ભદશરા શલકાવ ભાટે વાડા ત્રણ શર્જય 
કયોડની જોગલાઈ કયી છે. 

નાણાભંતં્રીએ જણાવ્ય ંછે કે, કોયોનાના કાયણે આલકભા ં40 ટકા ઘટાડો થમો છે, તેભ છંતા 
નલા કયલેયાની કોઈ જોગલાઈ કયી નથી અને 587 કયોડ રૂશમાની યયાતં દળાષલી છે. 

અંદાજત્રભા ંગશૃ શલબાગ ભાટે 7 શર્જય 960 કયોડ, વોભનાથ, અંફાજી, દ્વાયકા, વાયતાયા 
અને ગીય ખાતે શરેીોટષ  શલકવાલલા દયખાસ્ત મકૂી છે. ગીફ્ટ વીટી ભાટે 100 કયોડ રૂશમા, 
અભદાલાદ – ગાધંીનગય સયયત ભેરો ભાટે 568 કયોડની જોગલાઈ કયી છે. 

નાણાભંતં્રીએ ગયજયાતભા ંફે ભેગા ટેક્વટાઈર ાકષ , ભેડીકર ડીલાઈવ, ઈન્દ્ડસ્રીમર ાકષ , 
જબંયવયભા ંફલ્ક રક ઈન્દ્ડીસ્રીટર ભાકષની જોગલાઈ કયી છે. વોરય રૂપટો ભાટે 800 કયોડ 
રૂશમાની જોગલાઈ કયી છે. અને તે દ્વાયા 3 રાખ ઘયોને વશામ આલાભા ંઆલળે. 

ઝાયખડં, અંદાજત્ર 
 
ઝાયખડંભા ંયાજ્મ નાણાભતં્રી ડો.યાભેશ્વય ઉયાતં શલધાનવબાભા ંઆજે ચાલય નાણાકંીમ 

લષનય ંઅંદાજત્ર યજૂ કયળે.  
આ અંદાજત્રભા ંયોજગાયીના અલવયો ઉરબ્ધ કયાલલા તથા ગ્રાભીણ જીલન સ્તય 

સયધાયલા ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયા્ય ંછે.  
જોકે, ગઇકારે વાત શર્જય 323 કયોડ રૂશમાનય ંયૂક ફજેટ ગશૃભા ંવાય કયા્ય ંછે. 

નાણાકંીમ લષ 2020-21નય ંઆશથિક વલેક્ષણ ણ કારે ગશૃભા ંયજૂ કયા્ય.ં 

કણાષટક, અંદાજત્ર વત્ર 
 
કણાષટક શલધાનવબાનય ંઅંદાજત્ર વત્ર આલતીકારે ળરૂ થળે. અને 31 ભાચે યરયં  થળે.  
મયખ્મભતં્રી મેદદ્યયપ્ા નાણાકંીમ લષ 2021-22નય ંઅંદાજત્ર યજૂ કયળે.  



શલધાનવબા અધ્મક્ષ શલશે્વશ્વય શગેડેએ ગઇકારે ભીદડમા વાથેની લાતચીતભા ંજણાવ્ય ંકે, 
વત્ર દયશભમાન પ્રધાનભતં્રીના એક યાષ્ટ્ર એક ચ ૂટંણીના સચૂન ય ચચાષ કયાળે. અને ચચાષનો 
શનષ્ટ્કષ ચ ૂટંણી ચં તથા યાષ્ટ્રશતને ભોકરલાભા ંઆલળે. 

શદયમાણા, આયક્ષણ 
 
શદયમાણાના યાજ્મારે, ખાનગી કે્ષત્રભા ં50 શર્જય સયધીની ભાશવક ગાય ધયાલતી 

નોકયીઓભા ંસ્થાશનક રોકોને 75 ટકા અનાભતની જોગલાઈ ધયાલતા શલધેમકને ગઇકારે ભજૂંયી 
આી છે. યાજ્મ શલધાનવબાભા ંગત લે આ શલધેમક ભજૂંય કયા્ય ંશત ય.ં  

નામફ મયખ્મભતં્રી દય ષ્ટ્મતં ચૌટારે કહ્ય ંકે, યાજ્મના ્યલાનોને ખાનગી કંનીઓ, વાભાજજક 
વગંઠનો અને રસ્ટની નોકયીઓના 75 ટકા અનાભત ભળે. શ્રી ચૌટારાએ ચ ૂટંણી દયશભમાન 
ખાનગીકે્ષત્રની નોકયીઓભા ંઅનાભતનો લામદો કમો શતો.  

શ્રી ચૌટારેએ ગત લે શલધાનવબાભા ંઆ શલધેમક યજૂ ક્યું શત ય.ં આ શલધેમકભા ં
ખાનગીકે્ષતે્ર 50 શર્જય સયધીની ભાશવક આલક ધયાલતી નોકયીઓના સ્થાશનક રોકોને 75 ટકા 
અનાભતની જોગલાઈ છે. 

કોયોના અીર 
 
આ વભાચાય આ આકાળલાણી યથી વાબંી યહ્યા છો. લધય વભાચાય કોયોના અંગેના આ 

વદેંળ ફાદ.... 
 
(કોશલડ ટયયન) 

દદલ્શી-ચ ૂટંણી 
 
દદલ્શી ભશાનગય ાબરકાભા ંાચં લોડષના ેટા ચ ૂટંણી દયણાભો ર્જશયે કયળે. આ ાચેંમ 

લોડષભા ં28 પેબ્રયઆયીએ ભતદાન મોર્જ્ય ંશત ય.ં  
આળયે 50.86 ટકા ભતદાન નોંધા્ય ંશત ય.ં 



કોશલડ 
 
દેળભા ંકોયોનાથી વાર્જ થલાનો દય 97.06 ટકા થમો છે. આયોગ્મ ભતં્રારમના જણાવમા 

અનયવાય છેલ્રા 24 કરાકભા ં13 શર્જયથી લધય દદીઓ વાર્જ થમા છે.  
આ વાથે વાર્જ થમેરા દદીઓની કયર વખં્મા એક કયોડ આઠ રાખ 12 શર્જય થઈ છે.  
ગત 24 કરાકભા ં15 શર્જયથી લધય નલા કેવ નોંધાતા કયર ોબઝદટલ કેવોની વખં્મા એક 

કયોડ 11 રાખથી લધય થઈ છે.  
છેલ્રા 24 કરાકભા ં98 દદીઓના ભોત થમા છે.  
અત્માય સયધીભા ંએક કયોડ 56 રાખથી લધય રોકોને કોશલડની યવી અાઈ ચયકી છે. 

શળમાળુ યભતોત્વલ 
 
ખેરો ઇન્ન્દ્ડમા – શળમાળુ યભતોત્વલભા ંજમ્મય-કાશ્ભીય ટોચના સ્થાને યહ્ય ંછે. જમ્મય-કાશ્ભીયે 11 

સયલણષ 18 યજત અને ાચં કાસં્મ ચરંકો જીત્મા છે.  
26 પેબ્રયઆયીએ ળરૂ થમેરો આ યભતોત્વલ ગઇકારે ણૂષ થમો છે.  
આ યભતોત્વલભા ં27 યાજ્મો અને કેન્દ્ર ળાશવત પ્રદેળોના એક શર્જયથી લધય ખેરાડીઓએ 

બાગ રીધો શતો. 

ફેડશભન્દ્ટન 
 
સ્સ્લવ ઓન ય૦ય૧ ફેડશભન્દ્ટન ચેમ્ીમનળીના પ્રથભ દદલવે અશ્વીની ોનપ્ા અને 

વાજત્લક યેકીયેડૃીએ શભકવ ડફલ્વભા ંઇન્દ્ડોનેશળમાની જોડીને ય૧-૧૮ , ય૧-૧૦ થી શયાલી ફીર્જ 
યાઉન્દ્ડભા ંપ્રલેશ્મા છે. 

અન્દ્મ શભકવ ડફલ્વભા ંબાયતના પ્રણલ જેયી ચોડા અને એન.શવકકી યેડૃીની જોડીનો 
બિટનની જોડી વાભે ય૧-૧૮, ય૧-૧ થી યાજમ થમો છે. 

યરય શવગલ્વ મયકાફરાભા ંઆજે અનેક બાયતીમ ખેરાડીઓ તેભની પ્રથભ તફકકાની ભેચ 
યભળે. દકિંદાફી શ્રીકાતંનો મયકાફરો બાયતીમ ખેરાડી વભીય લભાષ વાથે થળે તો પ્રણમ એચ.એવ 
નો મયકાફરો નેધયરેન્દ્ડના ખેરાડી વાથે થળે. 



આ ઉયાતં વૌયબ લભાષ, અજમ જમયાભ , વાઇ પ્રણીત અને રક્ષ્મવેન ણ આજે યરય 
વીગલ્વ સ્ધાષભા ંઉતયળે. 

ચ ૂટંણી ચં 
 
ચ ૂટંણી ચેં શિભ ફગંા શલધાનવબાની પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂટંણીભા ંભતદાન ભાટેનો 

વભમ અડધો કરાક રફંાવમો છે.  
પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂટંણીભા ંભતદાનનો વભમ વલાયે વાત લાગ્માથી વાજંે 6-30 સયધીનો 

યશળેે.  
ચ ૂટંણી ચંના જણાવમા મયજફ કોશલડ વફંશંધત પ્રશતફધંોને ધ્માને યાખી ભતદાન વભમભા ં

લધાયો કયામો છે.  
ઉલ્રેખનીમ છે કે, શિભ ફગંાભા ંશલધાનવબા ચ ૂટંણીના પ્રથભ તફક્કાભા ં30 ફેઠકો ય 

27 ભાચે ભતદાન મોર્જળે.  
દયશભમાન તણૃમરૂ કોંગે્રવના ધાયાવભ્મ જીતેન્દ્ર શતલાયી ગઇકારે બાજભા ંજોડામા છે.  
બાજ નેતાઓએ શ્રી શતલાયીનય ંસ્લાગત ક્યું તો તણૃમરૂ કોંગે્રવના નેતાઓએ કહ્ય ંકે, શ્રી 

શતલાયીના જલાથી ક્ષ ને કોઈ પયક ડળે નશીં. 

આવાભ 
 
આવાભભા ંઆગાભી શલધાનવબા ચ ૂટંણીભા ંશલશલધ યાજકીમ ક્ષોના લદયષ્ટ્ઠ નેતાઓ અને 

સ્ટાય પ્રચાયકો ચ ૂટંણી પ્રચાય કયળે.  
જોકે, ભોટાબાગના ક્ષોએ શજય સ્ટાય પ્રચાયકોની માદી ચ ૂટંણી ચંને સયપ્રત કયી નથી. ણ 

તભાભ ક્ષો આ અંગેની તૈમાયીઓભા ંજોતયામા છે.  
આવાભભા ંત્રણ તફક્કાભા ંશલધાનવબા ચ ૂટંણી મોર્જળે.  
બાજ સતૂ્રોના જણાવમા અનયવાય પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદી, યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ જે.ી.નડ્ડા, 

કેન્દ્રીમ ગશૃભતં્રી અશભત ળાશ ઉયાતં ગણા કેન્દ્રીમ નેતાઓ પ્રચાય કયળે.  
કોંગે્રવ ભાટે સયશ્રી શપ્રમકંા ગાધંીએ ચ ૂટંણી પ્રચાયનો પ્રાયંબ કયી દીધો છે. યાહયર ગાધંી 

વદશતના ટોચના નેતાઓ ણ જરદી પ્રચાય અબબમાનભા ંજોડામ તેલી વબંાલના છે. 



ફીજી તયપ, પ્રાદેશળક ક્ષ આવાભ યાષ્ટ્રીમ દયદ, તેરગંાણા તથા ઝાયખડંના મયખ્મભતં્રી 
વાથે લાતચીત કયી યશી છે.  

આલનાય દદલવોભા ંતભાભ ક્ષો દ્વાયા પ્રચાય અબબમાન લેગલાન ફનાલાળે. 

યવીકયણ કેન્દ્ર 
 
કેન્દ્ર વયકાયે આ્યષ્ટ્મભાન બાયત મોજના તથા એલા પ્રકાયની કોઈણ યાજ્મ સ્તયીમ 

આયોગ્મ લીભા મોજનાઓ અંતગષત નોંધામેરી તભાભ ખાનગી શોસ્સ્ટરોને કોશલડ યવીકયણ કેન્દ્ર 
તયીકે કાભ કયલા ભજૂંયી આી છે.  

અખફાયી માદીભા ંવયકાયે જણાવ્ય ંછે કે, તભાભ ખાનગી શોસ્સ્ટરોની ક્ષભતાનો 100 ટકા 
ઉમોગ કયલા આ શનણષમ રેલામો છે.  

વયકાયી શનલેદનભા ંજણાવમા મયજફ નોંધામેરી ન શોમ તેલી ખાનગી શોસ્સ્ટરોભા ંણ જો 
કોશલડ યવીકયણ ભાટેની તભાભ સયશલધા અને કભષચાયીઓ ઉરબ્ધ શોમ તો તેભને ણ કોશલડ 
યવીકયણ કેન્દ્ર તયીકે કામષ કયલા ભજૂંયી આી છે. 

શોકી 
 
શોકીભા ંબાયતીમ તથા જભષની યરય ટીભ લચ્ચેની ભેચ ડ્રો થઇ છે. બાયતના જસ્ભીનપ્રીત 

શવિંશ ેજભષની શલરયધ્ધ એક ગોર કમો શતો. જભષનીએ ેનલ્ટી કોનષયથી ગોર કયી ૧-૧ ગોરની 
ફયોફયી કયી શતી. 

યશલલાયે બાયતીમ યરય ટીભે ચાય ભેચની શે્રણીની પ્રથભ ભેચભા ંજભષનીની ૬ – ૧ થી 
શયાવ્ય ંશત ય. શલે બાયતનો મયકાફરો બિટન વાથે થળે. આ અગાઉ બાયતીમ ભદશરા ટીભ , જભષની 
વાભે ય-૦ થી શાયી ગઇ શતી. ભદશરા સ્ધાષભા ંજભષનીની ટીભ ૩-૦ થી આગ છે. 

આઇએવએવએપ 
 
બાયતીમ શનળાનેફાજ ભશના કીયે – આઇએવએવએપ શલશ્વક – ળોટગન સ્ધાષભા ંશે્રષ્ટ્ઠ 

પ્રદળષન કયતા ૭મય ંસ્થાન ભેવ્ય ંછે. જો કે , ય૧ લીમ ભનીા ભશીરાઓની રે સ્ધાષની 
પામનરભા ંશોચી ળકી નથી. તેણે કલોરીપાઇલ સ્ધાષભા ં૧૧૩નો સ્કોય કમો શતો.  



યરયોભા ંથૃ્લીયાજ ટોંદડભન ૧૧ય સ્કોય વાથે ય૬ભા ંસ્થાને યશમો. રક્ષ્મ શ્મોયાણ ૧૧૦ 
સ્કોય વાથે ૩૪ભા ંસ્થાને તો ૧૦૯ સ્કોય વાથે દકમાન ચેનાઇ ૩૬ભા ંસ્થાને યશમા.ં 

જમ્મય-કાશ્ભીય 
 
યાષ્ટ્રીમ તાવ વસં્થા એનઆઈએ એ જમ્મય-કાશ્ભીયભા ંરશ્કયે-એ-મયસ્ત યપા શલરૂદ્ધ કેવ દાખર 

કમો છે. રશ્કયે-મયસ્ત યપા ય જમ્મયભા ંઆતકંી ઘટનાઓને અંર્જભ આલાનો આયો છે.  
NIAએ આ અગાઉ ગમા ભદશને રશ્કયે-મયસ્ત યપાના એક આતકંલાદીને ધયકડ કયી શતી. 

ધયકડ દયશભમાન તેની ાવેથી શશથમાય, દારૂગોો તથા લાધાજનક દસ્તાલેજો ભી આવમા 
શતા.  

NIAએ જણાવ્ય ંકે, રશ્કયે-મયસ્ત યપાના આતકંલાદીઓએ નલેમ્ફય 2020ભા ંળોંશમાભા ંજમ્મય-
કાશ્ભીય ફેન્દ્કની મયખ્મ ળાખાભા ં60 રાખ રૂશમાની લ ૂટં ચરાલી શતી. 

NIA, ફગંા 
 
NIAએ શિભ ફગંાના મયશળિદાફાદભા ંશનશભતા યેરલે સ્ટેળનભા ંથમેરા ફોમ્ફ શલસ્પોટની 

તાવ ળરૂ કયી છે.  
ગત ભદશના થમેરા ફોમ્ફ ધડાકાભા ંશિભ ફગંા વયકાયના શ્રભ ભતં્રી વદશત 22 રોકો 

ઘામર થમા શતા.  
NIAએ કહ્ય ંકે, આ ફાફતે કેવ દાખર કયી તાવ ળરૂ કયાઈ છે. 


