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ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસમાાં ભારતન ાંુ રે ન્કિંગમાાં ક્રમ 100મો
ુ ર્ું ુ છે . આ મોરચે
- ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસમાાં ભારતન ાંુ રે ન્કિંગ 30 અંક જેટલ ાં ુ સધ
ભારતને દુનનયામાાં 100મો ક્રમ મળ્યો છે . ગયા વર્ષે ભારતન ાંુ રે ન્કિંગ 130 પર હત.ાંુ
વર્લ્ડ િે્કે આ રીપોટડ માંગળવારે જાહેર કયો છે . નાણાપ્રધાન અરુણ જેટલીએ આ
માહહતી આપી છે .
પ્રથમવાર ટોપ 100માાં સામેલ: નાણાપ્રધાન અરુણ જેટલીએ જણાવર્ ાંુ કે રીપોટડ
ુ ાર, ભારતમાાં બિઝનેસ કરવાન ાંુ સરળ િ્ર્ ાંુ છે . તેમણે કહ્ ાં ુ કે પ્રથમવાર ભારત
અનસ
ટોપ 100 દે શોમાાં સામેલ થયો છે . આ રે ન્કિંગમાાં કોઇ દે શે નોંધાવેલો આ સૌથી મોટો
ઊછાળો છે . હવે ટોપ 50માાં સામેલ થવાન ાંુ મશ્ુ કેલ નથી.
અ્ય િાિતોના રે ન્કિંગમાાં ક્ાાં છે ભારત:


નાના શેરધારકોની સરુ ક્ષાની િાિતમાાં ભારત પાાંચમા ક્રમે



વીજળી કનેક્શનની િાિતમાાં ભારત 126મા ક્રમ પર



બિઝનેસ શરૂ કરવાની િાિતમાાં ભારતને 156મો ક્રમ મળ્યો.



કો્રાક્ટ લાગ ુ કરવામાાં ભારત 164મા ક્રમ પર



પ્રોપટી રજજસ્ટ્રે શન કરાવવામાાં ભારતનો ક્રમ 154



નવદે શ વયાપારમાાં ભારત 146મા ક્રમ પર



દે વાબળયાના કેસોને હલ કરવામાાં ભારત 103મા ક્રમ પર



બિઝનેસ રે ન્કિંગમાાં ભારત 29મા ક્રમ પર



ટે ક્સ પેમે્ટની િાિતમાાં ભારત 119મા ક્રમ પર



ક્સ્ટ્રક્શન પરનમશનમાાં ભારને 181મો ક્રમ

બિક્સ દે શોની સ્સ્ટ્થનત:
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રનશયા- 35મા ક્રમે



ચીન- 78મા ક્રમે



દબક્ષણ આહિકા- 82મા ક્રમે



ભારત- 100મા ક્રમે



િાઝીલ - 121મા ક્રમે
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બલસ્ટ્ટમાાં ટોપ 5 દે શ:


ુ ીલે્્- 1
્ર્ઝ



નસિંગાપોર- 2



્ે્માકડ -3



કોરીયા - 4



હોંગકોંગ -5

ુ ે ગોર્લ્ મે્લ અને દીપકકુ મારને િો્ઝમે્લ
કોમનવેર્લથ શહુ ટિંગમાાં નસિંધન
ઓસ્ટ્રે બલયાના બિસ્ટ્િેન શહેરમાાં ચાલી રહેલી કોમનવેર્લથ શ ૂહટિંગ ચેસ્પપયનનશપમાાં
ુ શાનદાર શરૂઆત કરતાાં ૧૦ મીટર એર નપસ્ટ્ટલ સ્ટ્પધાડમાાં
ભારતની હીના નસિંધએ
ુ ૨૪૦.૮નો સ્ટ્કોર કરી ગોર્લ્
ગોર્લ્ મે્લ મેળવયો હતો. ફાઇનલમાાં હીના નસિંધએ
મે્લ જીત્યો હતો. આ સ્ટ્પધાડ માાં ઓસ્ટ્રે બલયાની એલેના ગાબલયાિોનવચ ૨૩૮.૨
પોઇ્ટ સાથે નસર્લવર મે્લ જીતી હતી. ઓસ્ટ્રે બલયન શ ૂટર હક્રસ્ટ્ટી બગલમેને
૨૧૩.૭નો સ્ટ્કોર કરી િો્ઝ મે્લ જીત્યો હતો.
આ મહહનામાાં ભારતની રાજધાની હદર્લહીમાાં યોજાયેલ ISSF વર્લ્ડ કપની
ફાઇનર્લસમાાં જજત ુ રાય સાથે મળીને ૧૦ મીટર એર નપસ્ટ્ટલના નમક્સ્ટ્્ વગડ માાં ગોર્લ્
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ુ સતત િીજો ગોર્લ્ મેળવયો છે . અ્ય ભારતીય શ ૂટરોમાાં
મે્લ મેળવયા િાદ નસિંધએ
દીપકકુ મારે િો્ઝ મે્લ પોતાના નામે કયો હતો. જ્યારે આ જ ચેસ્પપયનનશપમાાં
લાં્ન ઓબલસ્પપકમાાં િો્ઝ મે્લ મેળવનારા ગગન નારાં ગે ચોથ ાંુ અને રનવકુ મારે
પાાંચમ ાંુ સ્ટ્થાન મેળવર્ ાંુ હત.ાંુ ક્વોબલહફકેશન રાઉ્્માાં નારાં ગે ૬૨૬.૨નો સ્ટ્કોર કરી
કોમનવેર્લથ રે કો્ડ િનાવયો હતો.
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