
 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 21-10-2019                                   Evening : 7.50 to 8.00 

Day:-Monday                                           National News  

 

આાકાશવાણી સમાચાર  જયેશ વેગડા વાચેં છે. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· મહારા89 અને હ;રયાણા િવધાનસભાની = ૂટંણી માટA મતદાન BણૂC. 

· સાતારા અને સમDતીBરુ લોકસભા બેઠક અને િવધાનસભાની 51 

બેઠકોની પેટા= ૂટંણી  યોKઇ. 

· સસંદMુ ંિશયાNસO 18 નવેPબરથી શR થશે. 

· SહૃમOંી  અિમતશાહA જણાUVુ ંછે કA પોલીસ કમCચારXઓના કZયાણ માટA 

સમયબ[ પગલા ંલેવાશે.  

· કરતારBરુ સા;હબ પથ \ગે કરાર કરવા ભારતે પા;કDતાન સમ] 

તૈયારX દશાCવી. 

· રાચંીમા ંદ_]ણ આ;`કા સામે રમાઇ રહAલી Oીa ટADટમેચમા ંભારત 

િવજય તરફ આગળ વdVુ ંછે.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

(/0ઝુ 3ેક - આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ8 ર9ા છો) 

(સમાચારને <તે- આકાશવાણી પરથી સમાચાર >રૂા થયા) 

 

 

 

 



POLLING 

 

મહારા89 અને હ;રયાણા િવધાનસભાની = ૂટંણી માટA આe મતદાન યોKઇ ગVુ.ં 

સવારA સાત થી સાeં છ વાfયા gધુી મતદાન થVુ ંહh ુ.ં તે જ  માણે લોકસભાની બે બેઠકો 

અને િવધાનસભાની 17 રાiયોની 51 બેઠકો માટA પેટા= ૂટંણી પણ યોKઇ હતી.  

મહારા89મા ંસરAરાશ 60 ટકા અને  હ;રયાણામા ંસરAરાશ 65 ટકા મતદાન થVુ ંછે. 

મહારા89ના jkુયમOંી દAવેlm ફડણવીસે પિnમ નાગBરુમાથંી મતદાન કVુo હh ુ,ં અને 

લોકોને મતદાન માટA આpાન કVુo હh ુ.ં qી ફડણવીસ આ પાચંમી વાર નાગBરુ દ_]ણ-

પિnમની બેઠક પરથી ઉમેદવાર છે. કstેસે ડોuટર આિશષ દAશjખુને ઉમેદવાર તરXકA ઉભા 

રાkયા છે. કAxlmય મOંી qી નીિતન ગડકરX, તિમળનાyુના રાiયપાલ qી બનવારXલાલ 

Bરુો;હત, આર.એસ.એસ.ના વડા ડોuટર મોહન ભાગવતે પણ નાગBરુમાથંી મતદાન કVુo 

હh ુ.ં jુબંઇમા ંએન.સી.પી.ના વડા શરદ પવારA તારદAવથી મતદાન કVુo. ભાજપ નેતા અને 

મOંી આિશષ શેલાર, પ] નેતા પરાગ અલાવની, શીવસેના નેતા રવીlm વૈકાર, અ_ભનેતા 

આમીરખાન, તેની પ{ની ;કરણરાવ, ;ફZમ િનમાCતા |ુણાલ કોહલી, અ_ભનેOી }ભુા ખોટA 

વગેરAએ મતદાન કVુo હh ુ.ં  વરસાદX ઝરમર છતા ંનાના-મોટા વગેરA મતદાન માટA 

લાઇનમા ંજોડાયા હતા. મહારા89મા ં288 બેઠકો માટA 235 મ;હલા ઉમેદવાર સ;હત 3 હKર 

237 ઉમેદવારોએ = ૂટંણીમા ં�કાUVુ ંછે. ભાજપે 164 બેઠક અને િશવસેનાએ 124 બેઠક પર 

�કાUVુ ંછે.  

..2.. 

 

 

POLLING -..2.. 

 

કstેસે 147 અને એન.સી.પી.એ 121 બેઠકો પર ઉમેદવાર ઉભા રાkયા છે. અlય 

પ]ોમા ંમહારા89 નવિનમાCણ સેનાએ 101, સી.પી.આઇ.-16, સી.પી.એમ.-8, બી.એસ.પી.-

262 ઉમેદવારો ઉભા  રાkયા છે. 1400 eટલા અપ]ે પણ �કાUVુ ંછે.  



હ;રયાણામા ંકstેસ અને ભાજપ વ�ચે હ;રફાઇ છે. રોહતકમાથંી �તૂBવૂC jkુયમOંી 

કstેસના �િૂપlદરિસ�હ �ડૂાની સામે ભાજપના સતીશ મડંલ ઉભા ર�ા છે. તોહાનામા ં

ભાજપ  દAશ  jખુ gભુાષ બરસલા ઉભા ર�ા છે. jkુયમOંી  મનોહરલાલ ખ�રA ભાજપ 

સરકાર રચાશે, એવો આશાવાદ Uયuત કય� છે. 90 બેઠકો માટA 104 મ;હલા ઉમેદવાર 

સ;હત 1 હKર 169 ઉમેદવારોએ = ૂટંણીમા ં�કાUVુ ંછે. 

દરિમયાન = ૂટંણી પચંના નાયબ = ૂટંણી કિમ�ર સ;ંદપ સuસેનાએ જણાUVુ ંછે કA 

સરAરાશ મતદાનનો �ક વધશે. સરAરાશ શાિંતBણૂC રXતે મતદાન BRંુ થVુ ંછે. તેમણે ક�ુ ંકA 

પચં �ારા ઝારખડંમા ંિવધાનસભાની = ૂટંણીની તૈયારXઓ \ગે સમી]ા હાથ ધરાશે.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BY-POLLS 

 

17 રાAયોની  િવધાનસભાની 51 બઠેકો માટG આH પેટાI ૂટંણી યોJઇ હતી. કGરળમા ં

પાચં બઠેકોની પેટાI ૂટંણીમા ં UDF, LDF,  અને NDA એ OકાP0ુ ંછે. અQર િસવાયની ચાર 

બઠેક પર કRSેસના નેTVૃવમા ંUDF  નો કબજો છે.  

ઉYરZદGશમા ં11  બઠેકોની પેટાI ૂટંણી યોJઇ છે. 109 ઉમેદવારોએ તેમા ંOકાP0ુ ં

છે. આ ઉપરાતં અ/ય રાAયોમા ંપણ શાિંત>વૂ\ક  મતદાનના સમાચાર છે. 24 ઓ^ટોબરG 

મતગણતર8 હાથ ધરાશે. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PARLIAMET SESSION 

 

સસંદMુ ંિશયાNસO આગામી 18મી નવેPબરથી શR થશે અને 13મી ;ડસેPબર 

gધુી આવશે. 

અમારા સવંાદદાતાના જણાUયા jજુબ સસંદXય બાબતોના મOંાલયે લોકસભા 

અને રાiયસભા સ_ચવાલયને આની gચૂના મોકલી આપી છે.  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PM -POLICE DAY 

 

Zધાનમં̀ ી નરG/a મોદ8એ પોલીસ cdિૃત eદવસના Zસગેં પોલીસદળ અને તેમના 

પeરવારના સfયોને અgભવાદન ક0ુh અને પોતાiુ ંકત\Pય િનભાવતા શહ8દ થયેલા પોલીસ 

કમ\ચાર8ઓને ભાવભીની jkાજંgલ અિપlત કર8 હતી.  

jી મોદ8એ mવીટમા ંકnુ ંછે કG પોલીસ કમ\ચાર8 પોતાની >રુ8 જવાબદાર8થી 

જવાબદાર8 િનભાવે છે, અને તેમનો સાહસ લોકોને Zેeરત કરG છે.  

jી મોદ8એ કnુ ંકG ગયા વષp  રાqr8ય પોલીસ cમારક દGશને અપ\ણ કરવામા ંઆP0ુ ં

હT ુ.ં આ cમારક લોકો માટG Zેરણાsોત છે. આનાથી લોકોને  પોલીસદળની વીરતાનો 

અiભુવ અને યાદગીર8 રહG છે.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

AMIT SHAH-POLICE DAY 

 

SહૃમOંી અિમત શાહA ક�ુ ંછે કA  પોલીસ કમCચારXઓ BરૂX કતCUયિન8ઠાથી  તેમની 

જવાબદારX િનભાવી ર�ા  હોવાથી દAશ  ગિત કરX ર�ો છે. તેઓ આe ;દZહXના રા89Xય 

પોલીસ Dમારક ખાતે પોલીસ Djિૃત ;દવસ િનિમ�ે q[ાજં_લ આ�યા બાદ તેમણે ક�ુ ં કA 

પોલીસ કમ�ઓના કામ માટA યોfય વાતાવરણ, આરોfય અને પ;રવાર કZયાણ સબંિંધત 

 �ોના િનરાકરણ માટA સરકાર સમયે-સમયે યોfય પગલા ંલેશે. તેમણે ક�ુ ંહh ુ ંકA પોલીસ 

શાનદાર કાયC કરX રહX છે. કારણ કA 1 લાખ નાગ;રકો વ�ચે 222 પોલીસ કમ�ઓ હોવા 

જોઇએ, તેની સામે ફuત 144 પોલીસ કમ�ઓ છે, અને લગભગ 90 ટકા પોલીસકમ�ઓ 12 



કલાકથી પણ વધારA સમય gધુી કતCUયપાલન કરA છે. તેમણે ક�ુ ંહh ુ ંકA, અ{યાર gધુી 35 

હKરથી વ� ુપોલીસ કમ�ઓ પોતાની ફરજ દરિમયાન શહXદ થયા છે.  

21 ઓuટોબર 1959ના ં;દવસે લદાખના હોટ �D �fસમા ં_ચની દળો �ારા કરાયેલા 

�મુલામા ંશહXદ થયેલા પોલીસ કમ�ઓની યાદમા ંદર વષ� આજના ;દવસે પોલીસ શહXદ 

;દવસ મનાવવામા ંઆવે છે.  

                          ------ 

 

 

RAVI SHANKAR- START UP 

 

કGt/aય ઇલે^rોિન^સ અને માeહતી ટGકનોલોu મં̀ ી રિવશકંર ZસાદG જણાP0ુ ંછે 

કG સરકાર આગામી વષvમા ંદGશમા ંએક લાખ ડ8uટલ ગામો ઉભા ંકરશે. આH નવી 

eદyહ8મા ંતેમના મં̀ ાલયની cટાટ\અપ પeરષદ Zસગેં બોલતા ંjી ZસાદG આ માટG 

સબંિંધતને ડ8uટલ ગામો ઉભા ંકર8 દGખરGખ રાખવા અiરુોધ કયv હતો. આ ગામોમા ં

ઉzોગ સાહિસકતાને  ZોVસાહન આપવામા ંઆવશે. તેમણે તેiુ ંeડuટલ મેપ{ગ કરવા 

પર ભાર d|ૂો હતો. jી ZસાદG એમ.એસ.એચ. અને ભીમ-બે તથા સો}ટવેર 

રucr8નો પણ આરંભ કયv હતો. આ Zસગેં િવિવધ ~ે`ના મeહલા ઉzોગ સાહિસકોને 

jેqઠતા >રુcકાર  અપાયા હતા, તથા eફનટGક અને eડuટલ પેમે/ટ એવોડ\ અપાયા 

હતા.  

 

                                        ----------------------------- 

 

 

INDO-PAK- POSTAL SERVICE 

 



ભારતે પા;કDતાન �ારા બનેં દAશોની વ�ચે ટપાલ સેવાને એકતરફX બધં 

કરવાના િનણCયનો િવરોધ કરતા ક�ુ ંછે કA આ પગ�ુ ં�તરરા89Xય માનકોથી િવR[ 

છે.  

સચંાર અને મા;હતી ટAકનોલોaમOંી qી રિવશકંર  સાદA આe નવી ;દZહXમા ં

એક કાયC�મમા ંપOકારો સાથે વાતચીત કરતા ક�ુ ંહh ુ ંકA પા;કDતાને આ પગ�ુ ં

ઉઠાવતા પહAલા ભારતને કોઇ પણ  કારની KણકારX આપી નથી.  

તેમણે ક�ુ ંકA આ પગ�ુ ં�તરરા89Xય ટપાલ સઘંના માપદંડોની િવR[ છે. 

તેમણે ક�ુ ંકA દરAક દAશ િવ� ટપાલ સઘંના િનયમોની અMRુપ કાયC કરA છે. તેમણે ક�ુ ં

કA ટપાલ િવભાગના આ પગલાને ગભંીરતાથી લેવામા ંઆUVુ ંછે.  

     

................. 

 

INDIA-KARTARPUR SAHIB 

 

કરતાર>રુ સાeહબ પથ <ગે પાeકcતાન સાથે કરાર માટG ભારતે તૈયાર8 દશા\વી છે, 

પરંT ુdસુાફર દ8ઠ 20 ડોલરની સિવlસ ફ8 ની જોગવાઇ સામે નારાu દશા\વી છે. ભારતે 

યા`ા�ઓ પાસેથી આટલી મોટ8 ફ8 લવેા બાબતે વારંવાર જણાP0ુ ંછે, અને કnુ ંછે કG 

બાક8ના d�ુાઓ પર ભારત સમ�ૂતી માટG તૈયાર રnુ ંછે. િવદGશ મં̀ ાલયની યાદ8 અiસુાર 

�Qુનાનક દGવની 550 મી જ/મજયિંતની ઉજવણી માટG 12 નવે�બર અગાઉ યા`ા�ઓ માટG 

સમયસર �િુવધા ઉભી કરવામા ંઆવી છે. જો કG યા`ા� દ8ઠ 20 ડોલરની ફ8 માટG ર�ુઆત 

કર8 છે, અને તે માટG �ધુારાની તૈયાર8 દશા\વી છે.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



SC-BAGHEL 

 

સવ��ચ અદાલતે છ�ીસગઢના jkુયમOંી અને કstેસના વ;ર8ઠ નેતા �પેૂશ 

બાધેલ eમા ંઆરોપી છે તેવી કિથત Kતીય ગેરવતCન વાળX સીડX કAસની gનુાવણી 

ઉપર મનાઇ�કુમ ફરમાUયો છે. jkુય lયાયjિૂત� રંજન ગોગોઇના વડપણ હAઠળની 

બેlચે આ કAસના સા]ીઓને jkુયમOંી �ારા ધાક-ધમકX અપાઇ રહX હોવાથી ફોજદારX 

કAસની કાયCવાહX છ�ીસગઢની બહાર ખસેડવા સી.બી.આઈ. �ારા કરાયેલી અરaના 

આધારA બાધેલને નો;ટસ પાઠવી છે. સોલીસીટર જનરલ hષુાર મહAતાએ સી.બી.આઈ. 

વતી દલીલ કરતા ંજણાUVુ ંહh ુ ંકA, કAસના બે આરોપીઓએ તેમને આરોપી વતી અlય 

�ારા ધાક-ધમકX અપાઇ હોવાMુ ંિનવેદન આ�Vુ ંછે.      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

KERALA-RAIN 

 

ઇશાનMુ ંચોમાgુ ંસ�Xય થતા ંકAરળમા ંઆગામી ચાર ;દવસ gધુી વરસાદ થવાની 

સભંાવના છે. કAરળ અને લ]��પમા ંઘણા િવDતારોમા ંભારA વરસાદ થતા ંિતRઅનતંBરુમ 

સ;હત સાત �જZલાઓમા ંરAડ એલટC KરX કરાVુ ંછે, ચાર �જZલાઓમા ંઆવતીકાલ માટA 

ભારA વરસાદની આગાહX થઇ છે.  

હવામાન િવભાગના જણાUયા jજુબ કAરળના દ;રયાકાઠંA પવનની ગિત ચાલીસથી 

55 ;કલોમીટર  િતકલાક રહAવાની સભંાવના છે અને માછXમારો દ;રયો નહ� ખેડવાની 

gચૂના અપાઇ છે. 

ભારA વરસાદના કારણે િવધાનસભાની પાચં બેઠકોની પેટા= ૂટંણીમા ંમતદાનને અસર 

થઇ છે.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

J & K - CEASEFIRE VIOLATION 

 

જ�d ુકા�મીરમા ં> ૂચં નuક પાeકcતાની દળો �ારા સઘંષ\ િવરામનો ભગં કર8ને 

ભારતીય ચોક8ઓ અને રહGણાકં િવcતારોમા ંઆડGધડ ગોળ8બાર કરવામા ંઆPયા છે.  

અમારા જ�d ુસવંાદદાતા સરં~ણ  Zવ^તાને ટાકં8ને જણાવે છે કG બપોરG પોણા ચાર 

વાગે પાeકcતાને ગોળ8બાર શQ કયા\ છે. કસબા અને ક8રની ~ે̀ મા ંબો�બમારો કરાયો છે. 

જો કG ભારતીય દળોએ તેનો વળતો જવાબ આ�યો છે. ભારતીય પ~ ેકોઇ જ Jનહાનીના 

સમાચાર નથી.  

 

 

DELHI- PM KISAN 

 

eદyહ8 સરકારG Zધાનમં̀ ી eકસાન સ/માનિનિધનો અમલ કરવા સમંિત દશા\વી છે. 

તે હGઠળ ZVયેક સીમાતં ખ�ેતૂને વાિષlક છ હJર Qિપયાની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

લોકસભાની I ૂટંણી અગાઉ JહGર કરાયેલી આ યોજના હGઠળ `ણ હ�તામા ંખ�ેતૂોના 

ખાતામા ંરકમ જમા આપવામા ંઆવે છે. અVયાર �ધુીમા ંસાત કરોડ ખ�ેતૂોને લાભ અપાયો 

છે. પિ�મ બગંાળ અને eદyહ8 સરકારG તેનો અમલ કરવા તૈયાર8 દશા\વી નહોતી. અમારા 

સવંાદદાતા જણાવે છે કG eદyહ8 સરકારG યોજનાના 11 હJર લાભાથ�ઓના ંનામો મોકલી 

આ�યા ંછે. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

AYUSH-DELHI 

 



કGt/aય આ0ષુ મં̀ ી jીપાદ યેcસો નાઇકG આH નવી eદyહ8ના લ�કર8 છાવણી 

િવcતારમા ંઆ0વુpદ કG/aોનો આરંભ કયv. આ Zસગેં આ0ષુ અને  સરં~ણ મં̀ ાલય વ�ચ ે

સમ�ૂતી કરાર થયા હતા. આ Zસગેં jી નાઇકG કnુ ંકG આ0વુpદ અને યોગ જવાનોના 

આરો�ય અને શર8ર સૌqઠવ Jળવવામા ંમદદQપ બની શકG છે.  

 

                           -------------- 

 

 

BJP-TDP JOIN 

 

��ZદGશમા ંતે��ુદુGશમ પાટ�ના અSણી નેતા આeદ નારાયણ રG�8 આH ભારતીય 

જનતા પાટ�મા ંજોડાયા છે. તેમણ ેભારતીય જનતા પાટ�ના મહાસgચવ અQણ િસ�હ અને 

અ/ય નેતાઓની ઉપ�cથિતમા ંભાજપમા ંજોડાયા છે.  

jી રG�8 રાAયમા ંચaંબા� ુનાય�ુની >વૂ\ સરકારમા ંમં̀ ી હતા.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

KARNATAKA – EXPLOSION 

 

કણા\ટકમા ં�બુલી રGલવે cટGશન પર થયેલા િવcફોટમા ંએક જણને ઇJ થઇ છે. 

જનસપંક\ અિધકાર8ના જણાPયા અiસુાર cટGશન પર gબનવારસી પાસ\લ એક dસુાફરG 

ઉઠાવતા ંજ િવcફોટ થયો હતો. �બુલી દg~ણ-પિ�મ રGલવેi ુ ંમહVવiુ ંજકંશન છે. પોલીસે 

સમS િવcતાર ઘરે8 લઇને તપાસ હાથ ધર8 છે.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

CRICKET CLOSE 



 

રાચંીમા ંરમાઇ રહGલી ભારત અને દg~ણ આe�કા વ�ચનેી છેyલી ટGcટ e�કGટ મેચમા ં

ભારતે દg~ણ આe�કાiુ ંધોવાણ કર8 ના�ં0ુ ંછે. આH બીu ઇન{ગમા ંદg~ણ આe�કાએ 

આઠ િવકGટG 132 રન કયા\ છે. તેઓને હu 203 રનની જQર છે. Zથમ ઇન{ગમા ંતેમણ ે162 

રન કયા\ હતા. ભારતે Zથમ ઇન{ગમા ંનવ િવકGટG 497  રન કયા\ હતા.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


