
 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 20-01-2020                                       Midday : 1.20 to 1.30 

Day:-Monday                                            National News 

આકાશવાણી સમાચાર બ4ુલા પરમાર વાચેં છે. 

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

 

·  ધાનમ=ંી નર>?@ મોદBએ  પરBDા પે ચચાE 2020 કાયEGમ HતગEત 

િવIાથKઓ સાથે વાતાEલાપ કયM. 

· નાણામ=ંી િનમEળા સીતારમણે કOુ ંછે ક>, 5 PQRલયન ડોલરની અથETયવUથાના ં

Vયેયને હાસંલ કરવા સરકાર બધા પDો સાથે મળBને કામ કરશે. 

· ભારતે સબમરBન ઉપરથી  હાર કરB શક> તેવી 3 હYર 500 Pકલોમીટરની 

પરમા[ ુDમતાવાળB િમસાઇલ]ુ ંસફળ પPરDણ ક_ુ.̀ 

· છaીસગઢના બસગૌડાના જગંલોમા ંપોRલસ સાથેની અથડામણામા ંએક 

માઓવાદB]ુ ંમોત. 

· eવુાહાટB ખાતે ચાલી રહ>લા ખેલો ઇ?ડBયા રમતોgસવમા ંબાUક>ટ બોલમા ં21 

વષEથી ઓછB iમરની પYંબની મPહલા ટBમે કાUંયચ@ંક મેળTયો. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(LÞwÍ çkúuf - yk Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku) 

(Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk) 



PARIKSHA PE CHARCHA 

 

 ધાનમ=ંી નર>?@ મોદBએ જણાT_ુ ંછે ક> પરBDામા ંસારા eણુ લાવવા એ j kરુl ુ ં

નથી. િવIાથKઓએ આ િવચારસરણીમાથંી બહાર આવmુ ંજોઇએ. િશDણ એ નmુ ં કંઇક 

શીખવાનો એક માગE હોવા]ુ ંતેમણે જણાT_ુ ંહl ુ.ં  

 ધાનમ=ંી નર>?@ મોદBએ PદnહBમા ં યોYયેલા પરBDા પે ચચાE કાયEGમમા ં બે 

હYરથી વo ુિવIાથKઓ , વાલીઓ તથા િશDકો સાથે સવંાદ કયM હતો.  

PદnહBના તાલકટોરા Uટ>Pડયમ ખાતે યોYયેલા આ કાયEGમ]ુ ં ટ>લીવીઝન તથા 

ર>Pડયો પર qવતં  સારણ થતા ંદ>શભરની શાળાઓના ં િવIાથKઓ આ કાયEGમ  સાથે 

જોડાયા હતા. 

એક  rના ં જવાબમા ં sી મોદBએ કOુ ં હl ુ ં ક> િનtફળતામાથંી સફળતાનો માગE 

શોધી શકાય છે. તેમણે જણાT_ુ ંહl ુ ંક> પરBDા દરિમયાન ખરાબ uડૂ માટ> બાw પPરબળો 

વo ુજવાબદાર હોય છે. વધારાના અxયાસGમની  mિૃaઓના મહgવ િવશે વાત કરતા ં

તેમણે કOુ ંહl ુ ંક> સહ અxયાસGમની  mિૃaઓ ન કરવાથી Tયz{ત રોબોટ jવી બની 

Yય છે. ઇલે{Qોની{સ ગેj|સ પર વo ુસમય પસાર કરવાના }ુt ભાવો  Hગે તેમણે 

~ચૂન ક_ુ ̀હl ુ ંક>  તકનીકBને િનય=ંણમા ંરાખવાની તાકાત હોવી જોઇએ.  

િવIાથKઓ સાથેના સવંાદમા ં ધાનમ=ંીએ જણાT_ુ ંહl ુ ંક> આવા કાયEGમો તેમને નmુ ં

શીખવાની તક આપે છે. 

 

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

 

 

NIRMALA SITARAMAN 

નાણામ=ંી િનમEળા સીતરમણે કOુ ં છે ક>, સરકાર 5 PQRલયન ડોલરની 

અથETયવUથાના Vયેય] ્ ા�ત કરવા માટ> બધા પDો સાથે મળBને કામ કરશે. ગત સાjં 



ચે�ાઇ ખાતે નાની પાલખીવાલા શતા�દB Tયા�યાન આપતા તેમણે કOુ ં હl ુ ક>, 5 

PQRલયન ડોલરની અથETયવUથા બનાવવી એ કોઇ અuતૂE નહB પરંl ુTયવહાPરક િવચાર 

છે. sીમતી િસતારમણે જણાT_ુ ંહl ુ ંક>, મોદB સરકારને GાિંતકારB બદલાવ વાળB m�ૃVધમા ં

િવ�ાસ છે તેમણએ ભારતમા ં ડBqટલ લેણ-દ>ણના મહgવkણૂE વધારાથી kરૂા િવ�ને 

 ેરણા મળB હોવા]ુ ંરOુ ંહl ુ.ં 

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

 

 

COMPLAINT SHAHEEN BAGH 

PદnહBના શાPહનબાગ િવUતારમા,ં નાગPરકgવ ~ધુારા ધારો-CAA સામેના િવરોધ 

 દશEન કરતી વખતે માગE અવરોધનાર દ>ખાવકારો સામે ફPરયાદ દાખલ કરાઇ છે. 

ફPરયાદBએ તેની ફPરયાદમા ંજણાT_ુ ંછે ક>, દ>ખાવકારોએ માગE રો�ો હોવાથી, આ 

માગEનો ઉપયોગ કરનારને વૈક�nપક માગEનો ઉપયોગ કરવો પડ> છે, jથી ઘણઈ 

અ~િુવધા અને u�ુક>લીઓ પડ> છે. 

ફPરયાદBએ, સબંિંધતો સામે FIR દાખલ કરવા તથા માગE વાહન-Tયવહાર માટ> 

�nુલો કરવા PદnહB પોલીસને િવનતંી કરB છે. 

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

 

UP DIVYANG SCHEME 

ઉaર દ>શ સરકાર> PદTયાગંોના કnયાણ માટ> આગવી યોજના શ� કરB છે. 

આ યોજના હ>ઠળ PદTયાગંો મહgવના Uથળો, }ુકાનો, શ� કરB શક>, તે હ>lથુી તેમને 

Uટોnસ અપાશે.  



પPરવહનમ=ંી અશોક કહાPરયાએ જણાT_ુ ં છે ક> PદTયાગંો આિથ�ક રBતે 

આgમિનભEર બને તે હ>lથુી 100 બસ Uટોપ ઉપર NGOની મદદથી તેમને Uટોnસ 

ફાળવવામા ંઆવશે. 

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

 

TL-POLLS-FACE RECOG  

તેલગંણા રા�ય � ૂટંણીપચેં, મતદાનમા ં પારદિશ�તા વધારવા માટ>, મતદારોના 

ચહ>રાની ઓળખ કરતી એપનો, ભારતમા ં થમવાર ઉપયોગ કરવાનો િનણEય લીધો છે. 

મલકાજગીરB qnલાના કોમપnલી �_િુનિસપાRલટB � ૂટંણઈમા ંપસદં કરાયેલા 10 

મતદાન મથકોએ આ એપનો  ાયોRગક ધોરણે ઉપયોગ કરાશે. 

સaાવાર યાદB uજુબ આ એપના લીધે નકારાgમક પPરણામ મળે તો પણ કોઇ 

મતદાર મતદાનથી વRંચત રહ>શે નPહ�. તેલગંણામા ં120 �_િુનિસપાRલટBઝ અને 9 

મહાનગદોપાRલકોઓની � ૂટંણી 22 મી Y?_ઓુએરBએ યોYવાની છે અને 25 મી એ 

પPરણામો Yહ>ર કરાશે. 

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

 

MAHA - MUMBAI POLICE 

મહારાtQના eહૃમ=ંી અનીલ દ>શuખેુ જણાT_ુ ં છે ક> uુબંઇ શહ>રમા ં QાPફક તથા 

ટોળાના િનય=ંણ માટ> uુબંઇ પોલીસમા ંઘોડ>સવાર પોલીસ પથકની રચના કરાશે. 

ગઇકાલે uુબંઇમા ંપ=કાર પPરષદમા ંsી દ>શuખુ બોલી રwા હતા. 

તેમણે કOુ ં ક>, આ અ�પથક એકમ, uુબંઇના િશવાq-પાકE  ખાતે યોYનાર આ 

વષEના  Yસaાક પવEની ઉજવણીમા ંભાગ લેશે. 



તેમમએ કOુ ં ક>, જો જ�ર જણાશે, તો kણેુ તથા નાગkરુમા ં પણ ઘોડ>સવાર 

પોલીસ પથકની રચના કરાશે. eહૃમ=ંીએ કOુ ં ક>, ઘોડ>સવાર પોRલસ પથકમા ં

સમાવવામા ંઆવનાર પોRલસ અિધકારB-જવાનોને પોલો, ટ>?ટ પીગ�ગ વગેર>ની તાલીમ 

પણ અપાશે. 

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

 

JAK -POLIO IMMUNIZATION 

જ�u-ુકા�મીરમા ં ગઇકાલે પnસપોRલયો રસીકરણ કાયEGમના ં પહ>લા Pદવસે 

�?ૂયથી 5 વષEની વય ધરાવતા 17 લાખથી વo ુ બાળકોને પોRલયોના ટBપા ં

પીવડાવવામા ં આવતા હતા. કા�મીર િવભાગમા ં9 લાખથી વo ુ બાળકોને આ રસી 

આપવામા ંઆવી હતી. j 4ુલ લ�યના 89 ટકા છે. �યાર> જ�u ુિવભાગમા ં7 લાખથી વo ુ

બાળકોને પોRલયોની રસી આપવામા ંઆવી હતી. j 4ુલ લ�યના 83 ટકા છે. આરો�ય 

કાયEકરો અને Uવયંસેવકો હવે તેમને  ફાળવાયેલા િવUતારોમા ંઘર>-ઘર> જઇને કોઇપણ 

બાળક આ રસીથી બાકB ન રહB ગ_ ુહોય તેની ખાતરB કરશે. 

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

 

missile test 

ભારતે 3 હYર 500 Pકલોમીટર ~ધુીની Dમતા ધરાવતી પરમા[ ુ બેલે�Uટક 

િમસાઇલ]ુ ંસફળ પરBDણ ક_ુ ̀છે.  આ િમસાઇલ સબમરBનમાથંી પણ છોડB શકાશે. K-4 

બેલે�Uટક િમસાઇલ]ુ ં પરBDણ ગઇકાલે �� દ>શના વીઝાગ તટ>થી કરા_ુ ં હl ુ.ં આ 

પરBDણ સાથે ભારત બેલે�Uટક િમસાઇલને INS અPરહંત sેણીની પરમા[ ુસબમરBનથી 

જોડવાની Pદશામા ં આગળ પગ�ુ ં માડં� ુ ં છે. 3 મીટર લાબંી પરમા[ ુ Dમતા _{ુત 

િમસાઇલ]ુ ંવજન 1 ટનથી વo ુ છે. અgયાર ~ધુી અમેPરકા, ચીન અને રિશયા પાસે જ 

સબમરBનથી છોડB શકાય તેવી બેલે�Uટક િમસાઇલ છે, j સાડા =ણ હYર Pકલોમીટર }ૂર 

~ધુી  હાર કરB શક> છે.  



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

 

CHHATTISGARH- MAOIST KILLED 

છaીસગઢમા ં પોRલસ સાથેની અથડામણમા ં એક માઓવાદB]ુ ં મોત થ_ુ ં છે. 

બUતર િવભાગના બીYkરુ qnલાના બસગૌડાના જગંલોમા ંસામસામા ગોળBબારમા ંતે 

ઠાર થયો હતો. પોRલસે ઘટના Uથળેથી 3 શ�ો જ�ત કયાE છે. 

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

 

YEMEN ATTACK 

મVય યમનમા ં હૌતી બળવાખોરો �ારા �ોન અને િમસાઈલ �ારા કરાયેલા 

 ુમલામા ં100jટલા લોકોના ugૃ_ ુથયા છે અને ઘણા બધા લોકોને ઇY થઇ છે. હૌતી 

બળવાખોરોએ પાટનગર સાનાથી આશર> 170 Pકલોમીટર Hતર> આવેલી એક મUqદમા ં

ઈબાદત થઈ રહB હતી gયાર> મUqદ અને નqકના સેનાના ઠાણા ઉપર િમસાઈલ અને 

�ોન વડ>  ુમલા કયાE હતા. સેનાના  વ{તાએ જણાT_ુ ંહl ુ ંક>, ugૃ_ ુપામનારમા ંસૈિનકો 

અને નાગPરકોનો સમાવેશ થાય છે. જો ક> હૌતી બળવાખોરોએ આ  ુમલાની જવાબદારB 

તgકાળ zUવકારB નથી.  

 

CHINA-VIRUS  

ચીને જણાT_ુ ં છે ક> બીજ�ગ સPહત સમ¡ ચીનમા ં ફ>લાયેલી SARS jવા 

વાયરસના કારણે =ણ Tયz{તઓના મોત િનપ�યા છે. તેમજ, આ વાયરસથી 140 

લોકોને અસર થઇ છે.  

વાયરસના લીધે િપPડતોને �ાસત=ંને લગતી તી¢ ફPરયાદો થાય છે.  

ઉnલેખનીય છે ક>, વષE 2002-2003મા ંઆ વાયરસના કારણે ચીન અને હ£ગક£ગમા ં

650 લોકોના મોત થયા છે. 



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

 

CHINA-QUAKE 

પિ¤મ ચીનના શીનઝી�ગ  ાતંમા ં6.4 ની તી¢તાના ધરતીકંપના �ચકાઓ 

ગઇકાલે અ]ભુવાયા હતા. 

આ ધરતીકંપના �ચકાઓના લીધે મકાનોને ]કુશાન થયાના તથા એક 

Tયz{તને ગભંીર રBતે ઇY થઇ હોવાના અહ>વાલ છે. આ ધરતીકંપની અસર કાશગર અને 

આરત{સ શહ>રોમા ંપણ અ]ભુવાઇ હતી.  

ઉnલેખનીય છે ક> મVય એિશયાના િવUતારો નqક આવેલા આ  ાતંમા ંઅવાર-

નવાર ધરતીકંપના �ચકાઓ અ]ભુવાય છે. 

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

 

KHELO INDIA: 

આસામના eવુાહાટB ખાતે ચાલી રહ>લા ખેલો ઇ?ડBયા રમતોgસવમા ં બાUક>ટ 

બોલમા ંHડર 21 sેણીમા ંપYંબની મPહલા ખેલાડBઓએ કાUંય ચ@ંક qgયો છે. તેમણે 

તિમલના¥ુને પરાજય આ�યો છે. બાUક>ટ બોલમા ંHડર 17 sેણીમા ંક>રળ અને કણાEટકની 

k�ુષ અને મPહલા ટBમે કાUંય ચ@ંક મેળTયો છે. આj ભારતોલન, હોકB અને તરણ UપધાE 

યોYશે. મહારાtQ 60 ~વુણE ચ@ંકો સાથે  શમ Uથાને છે. 

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

 

CRICKET-ODI 

ભારતે, બ¦ગ�§ુુમા ંગઈકાલે યોYયેલી =ીq વન-ડ> PકG>ટ મેચમા ંઓUQ>Rલયાને 7 

િવક>ટ> પરાજય આપીને, 2-1થી sેણી પર િવજય મેળTયો છે. 



 થમ બેPટ�ગ કરતા ઓUQ>Rલયાએ 50 ઓવરમા ં9 િવક>ટ> 286 રન ન£ધાTયા હતા. 

¨તૂkવૂE ~કુાની UટBવ Uમીથે સૌથી વo ુ131 રન ન£ધાTયા હતા. ભારત તરફથી મહંમદ 

શામીએ -4 અને રિવ?@ Yડ>Yએ -2 િવક>ટો ઝડપી હતી. જવાબમા ં ભારતે િવરાટ 

કોહલીના-89, રોPહત શમાEના-119, અને SS અ©યરના-ં44 રનની મદદથી 47 ઓવરમા ં

3 િવક>ટ> 289 રન ન£ધાવીને, 7 િવક>ટ> િવજય મેળTયો. 

~કુાની િવરાટ કોહલીને મેન ઓફ ધી િસરBઝ kરુUકાર અપાયો હતો.  

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

 

CRICKET-U-19 

દRDણ આPªકામા ંરમાઈ રહ>લી 19 વષEથી ઓછB iમરના ખેલાડBઓ માટ>ની ICC 

િવ�કપ PGક>ટ UપધાEની પહ>લી મેચમા ંગત વષEના િવjતા ભારતે sીલકંા સામે 90 રને 

િવજય મેળTયો છે. ભારતે યશUવી જયUવાલ અને ~કુાની િ યમ ગગEની અડધી સદBની 

મદદથી િનધાEરBત ઓવરમા ંચાર િવક>ટ> 297 રન ન£ધાTયા હતા. જોક> sીલકંાની ટBમ 45 

ઓવરમા ં207 રને આઉટ થતા ંભારતનો િવજય થયો હતો.  

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

 

INDIA- UAE 

સ_ં{ુત આરબ અિમરાત-UAE ના પયાEવરણ મ=ંી ડોકટર થાની બીન એહમદ 

અલ ઝેયૌદBએ ભારત અને UAE વ«ચેના ¬�પDીય સબંધંો આિથ�ક Dે= ઉપરાતં અ?ય 

Dે=ોમા ંપણ ~@ુઢ બ?યા હોવા]ુ ંજણાT_ુ ંછે. 

તેઓ ક>રળ સાPહgય ઉgસવ 2020મા ંu�ુય  વચન કરB રwા હતા. 

તેમણે કOુ ંક> ભારત અને UAE વ«ચે, ઘણા વષMથી વેપારDે=ના સબંધંો મજતૂ 

રwા છે. 

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



 

VP LANGUAGE 

ઉપરાtQપિત વ¦ક®યા નાય¥ુએ કOુ ંછે ક>  ાચીન ભારતીય ભાષાઓનો  ચાર અને 

સરંDણ �બૂ જ મહgવkણૂE છે. કારણ ક> તે �ારા આપણા  ાચીન unૂયો, ¯ાન અને તેના 

મહgવનો  સાર થાય છે. તેમણે ગઇકાલે ચે�ાઇમા ંસે?Qલ ઇ?UટBટ_ટુ ઓફ {લાસીકલ 

તિમલ અને ઇ?ટરનેશનલ ઇ?UટBટ_ટુ  ઓફ તિમલ UટડBઝની uલુાકાત દરિમયાન આ 

uજુબ જણાT_ુ ંહl ુ.ં તેમણે માlભૃાષાના  ચાર માટ> કાયEવાહB કરવા કOુ ંહl ુ.ં  

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

 

BJP-PREZ-ELECTION 

ભાજપના કાયEકારB અVયD j.પી.ન°ા પDના નવા રાtQBય અVયD તરBક> 

RબનહરBફ � ૂટંાય તેવી શ�તા છે. Pદnલીમા ંપDના વડામથક ખાતે પDના ટોચના પદ 

માટ>ના ઉમેદવારની  PGયા ચાલી રહB છે. ક>?@ીય મ=ંીઓ અને ભાજપશાિશત રા�યોના 

u�ુયમ=ંીઓ સPહતના પDના નેતાઓ sી ન°ાની ઉમેદવારBના સમથEનમા ં

ઉમેદવારBપ=ો ભરશે. sી ન°ાની િનમ[ ૂકંની ઔપચાPરક Yહ>રાત બરોક બાદ કરવામા ં

આવશે.  ધાનમ=ંી નર>?@ મોદB પણ તેમને અRભનદંન આપવા પDના વડામથક> જશે. 

sી  j.પી.ન°ા sી અિમત શાહના અ]ગુામી બનશે. 

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

 

UP-ISI-ARREST 

સેનાના e�ુતચર એકમ અને ઉaર દ>શની આતકંવાદ િવરોધી Pટમે વારાણસીમા ં

સ_ં{ુત કાયEવાહB કરBને, 23 વષEના _વુાનની ધરપકડ કરB છે. આ _વુાન સામે 

સવેંદનશીલ  માPહતી પાPકUતાનના ISI  ના એજ?ટોને આપવાનો આરોપ છે.  



_વુાને પોતાના મોબાઇલ ફોનની મદદથી CRPF ના ક>�પ તતા લ�કરB થાણાનંી 

િવગતો-ફોટા પાPકUતાનમા ંISI ના એજ?ટોને આTયા હોવાની આશકંાથી, તેનો મોબાઇલ 

ફોન જ�ત કરાયો છે. 

 ાથિમક તપાસમા ંઆરોપી _વુાન બે વખત પાPકUતાન ગયો હોવા]ુ ં�nુ_ુ ંછે.  
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