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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ  ,આકાશવાણી ,અમદાવાદ  

Date : 25-10-2020                                   Evening : 7.50 to 8.00 

Day: Sunday                                         National News 

આકાશવાણી સમાચાર િશવાગંી ભ5ૃ વાચેં છે. 

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

 

·  ધાનમ<ંી નર=>? મોદAએ તહ=વારોના આ Dદવસોમા ંખરAદA કરતી વખતે Fથાિનક 

ઉIપાદનોને અKતા આપવા નાગDરકોને અLરુોધ કયO છે.  આP આકાશવાણી પરથી મન 

કA બાત કાયRSમ Tવારા લોકો સાથે સવંાદ કયO. 

· સરંVણ મ<ંી રાજનાથિસXહ= આP કહYુ ંક= ભારત ચીન સરહદ પર શાતંી Fથાિપત કરવા 

ઇ[છે છે, પરં\ ુદ=શની એક ]ચ જમીન પર પણ કોઇને કબજો કરવા નહA દ=વાય. 

· સરકાર= કહYુ ંછે ક= વતRમાન ખરAફ સીઝનમા ંગયા વષRની સરખામણીએ ર૩ ટકા વc ુ

ડાગંરની ખરAદA થઇ eકુA છે. 

· દ=શભરમા ંદશેરા – િવજયા દશમી પવRની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. રાfgપિત , 

ઉપરાfgપિત અને  ધાનમ<ંીએ દ=શવાસીઓને iભેુ[છાઓ પાઠવી. 

· આઇપીએલમા ંબklલોર સામે ચેmાઇનો આઠ િવક=ટ= િવજય. 

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

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

 ધાનમ<ંી નર=>? મોદAએ તહ=વારોના આ Dદવસોમા ંખરAદA કરતી વખતે Fથાિનક 

ઉIપાદનોને અKતા આપવા નાગDરકોને અLરુોધ કયO છે. આP આકાશવાણી પરથી 

 સાDરત થયેલ મન કA બાત કાયRSમમા ંતેમણે ખાદALુ ંઉદાહરણ આપીને જણાnYુ ંહ\ ુ ંક= , 

ઘણા ભારતીય ઉIપાદનો વૈિqક Fતર= લોકિ ય બનવાની Vમતા ધરાવે છે. શrઆતમા ં

સાદગીLુ ં િતક એવી ખાદA હવે પયાRવરણને અLsુળૂ ઉIપાદન તરAક= vણીતી બની રહA 

છે.  

 ધાનમ<ંીએ કwુ ંક= , ખાદAની લોકિ યતાની સાથે સાથે િવqના ઘણા Fથળોએ તેLુ ં

ઉIપાદન પણ વધી રwુ ંછે. તેમણે મેDકસકોની ખાદAની xા>ડLુ ંઉદાહરણ આyYુ ંહ\ ુ.ં 

(બાઇટ – નમો ખાદA) 

 ધાનમ<ંીએ કwુ ંક= , ખાદAની Pમ જ ભારતની Fથાનીક રમતો અને દ=શLુ ં

આTયાIમ, યોગ અને આYવુzદ= સમK િવqLુ ંTયાન ખk[Yુ ંછે. મલખમ નામની દ=શી રમત 

20થી વc ુદ=શોમા ંલોકિ ય થઇ રહA છે. {ી મોદAએ કwુ ંક= ,  ાચીન ભારતની આવી રમતો 

nય|}તના માનિસક અને શાDરરAક Vમતાને નવી Dદશા આપીને ~તરAક િવકાસમા ંમદદrપ 

થાય છે. 

કા�મીરના �લુવામાનો ઉ�લેખ કરતા ં ધાનમ<ંી કwુ ંક= , દ=શમા ંઅગાઉ લાકડાની 

પે|>સલ િવદ=શથી આયાત કરવી પડતી હતી પણ �લુવામામા ંમોટા પાયે પે|>સલLુ ં

ઉIપાદન શr થતા ંતે ભારતના િશVણ િવકાસમા ંમદદ કર\ ુ ંક=>? બ>Yુ ંછે.  

 

 ધાનમ<ંીએ દશેરાની નાગDરકોને iભેુ[છા પાઠવતા ંજણાnYુ ંહ\ ુ ંક= , અસIય ઉપર 

સIયના િવજયના  િતક સમા દશેરાનો બીજો સદં=શ છે પડકારો ઉપર ધીરજથી િવજય 

મેળવી શકાય છે તેમણે કોરોના rપી પડકાર સામે ધીરજ ક=ળવીને માFક પહ=રવા , હાથ ધોવા 

અને યોlય �તર રાખવા Pવા િનયમLુ ંપાલન કરવા લોકોને અLરુોધ કયO હતો. 
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 ધાનમ<ંીએ કwુ ંક= , કોરોનાના લીધે vહ=ર કરાયેલા લોકડાઉનના લીધે આપણા 

�વનમા ંમદદrપ થતા ંસફાઇ કમ�ઓ , વેપારAઓ, ચોકAદાર Pવી િવિવધ �િૂમકા ભજવનાર 

લોકોLુ ંમહIવ સ�ુને સમvnYુ ંછે. તેમણે કwુ ંક= , આવા ��ુક=લ સમયમા ંપણ આપણા વીર 

જવાનો ભારતમાતાના રVણ માટ= સરહદ ઉપર ફરજ બvવી ર�ા છે. તેમLુ ંઋણ �લુ�ુ ંન 

જોઇએ.  

(બાઇટ – તહ=વાર-નમો) 

 ધાનમ<ંીએ કહYુ ંહ\ ુ ંક= , ભાવનગરની િવકાસ વ\ ુRળ gFટ FપધાRIમક પરAVા માટ= 

તૈયારA કરતા િવ�ાથ�ઓને મદદrપ થાય છે. એવી જ રAતે �Fુતક પરબ નામની બી� 

સFંથા વાચંકોને િવના��ુયે સાDહ�Iયક �Fુતકો આપે છે. 

( બાઇટ – �Fુતક પરબ) 

 ધાનમ<ંીએ આવી કામગીરA કરતા સFંથાઓની િવગતો સો|�યલ િમડAયા ઉપર ર�ૂ 

કરવા લોકોને અપીલ કરA હતી. િવકાસ વ\ ુRળ gFટના  gFટA પર=શભાઇ િ<વેદAએ  gFટની 

 �િૃ�ઓની માDહતી આપી છે. 

(બાઇટ – પર=શ િ<વેદA) 

 ધાનમ<ંીએ આગામી 31મી ઓ}ટોબર= દ=શની એકતા માટ= સમિપ�ત �વન �વનાર 

સરદાર વ�લભભાઈ પટ=લની જયિંત હોવાનો ઉ�લેખ કરAને કwુ ંહ\ ુ ંક= , આ Dદવસને રાfgAય 

એકતા Dદવસ તરAક= પણ ઉજવવામા ંઆવે છે. 31મી ઓ}ટોબર= �જુરાતના ક=વDડયા ખાતે 

Fટ=[Y ુઓફ YિુનટA ન�ક ઘણા કાયRSમોLુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે અને તેઓ આ  સગેં 

ઉપ|Fથત રહ=શે. તેમ પણ જણાnYુ ંહ\ ુ.ં 

 ધાનમ<ંીએ �તૂ�વૂR  ધાનમ<ંી FવસRFથ ઇ>દAરા ગાધંીની ��ુયિતથી 31મી 

ઓ}ટોબર= છે તેનો ઉ�લેખ કરAને તેમને �જ�લ આપી હતી.  

હષRવધRન  

આરોlય મ<ંી હષRવધRને િવqાસ nય}ત કયO છે ક= , કોિવડની રસી આગામી v>YઆુરA 

2021 �ધુીમા ંઉપલ�ધ થાય તેવી સભંાવના છે. 
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ડA.ડA. >Yઝુ પરના એક કાયRSમમા ંતેમણે કwુ ંહ\ ુ ંક= , ભારતમા ં<ણ સFંથાઓ �ારા 

કોિવડની રસી બનાવવાના  યાસો થઇ ર�ા છે. 

આ પૈકA એક સFંથાની રસી બનાવવાની  DSયા �}લનીકલ gાયલના <ીv તબ�ામા ં

 વેશી છે. જયાર= બી� બે સFંથાઓના પDરVણો બીv તબ�ામા ં વે�યા છે. 

રસી બનાવવાની કામગીરA જોતા આવતા વષz �ૂન અથવા �ુલાઈ �ધુીમા ંકોિવડની 

રસીના 40 થી 50 કરોડ ડોઝ ઉપલ�ધ થશે. 

રાજનાથ ચીન  

સરંVણ મ<ંી રાજનાથિસXહ= આP કહYુ ંક= ભારત ચીન સરહદ પર તણાવ �ુર કરવા 

અને શાતંી Fથાિપત કરવા ઇ[છે છે. તેમણે એમ પણ કહYુ ંક= આપણી સેના દ=શની એક ]ચ 

જમીન પર પણ કોઇને કબજો નહA કરવા દ=. 

સરંVણ મ<ંીએ આP પિ�મ બગંાળના હાજ�લ�ગમા ં�કુના YTુધ Fમારકમા ંશ� 

�vુ કયાR પછA આ વાત કરA હતી. આ  સગેં આમ�ના વડા મનોજ �sંુુદ નરવણે પણ 

ઉપ|Fથત હતા. સરંVણ મ<ંીએ �કુના YTુધ Fમારકમા ંતવીર અસો�ટ રાયફલLુ ંપણ 

િનરAVણ કYુR હ\ ુ.ં 

સરંVણ મ<ંીએ કહYુ ંક= લદાખમા ંહાલમા ંજ ભારત – ચીન સરહદ પર P કઇપણ 

થYુ ંઅને આપણ જવાનોએ P બહા�ુરAથી તેનો જવાબ આyયો તે બc ુઇિતહાસમા ં�વુણR 

અVરોથી લખાશે. 
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સરકાર – ડાગંર ખરAદA 

સરકાર= આP કહYુ ંછે ક= વતRમાન ખરAફ સીઝનમા ંડાગંરની ખરAદA જોરશોરથી ચાલી 

રહA છે. ગયા વષRની સરખામણીએ આ વષz ર૩ ટકા વc ુખરAદA થઇ eકુA છે. sૃિષ મ<ંાલયે 

કહYુ ંક= સરકાર લ�તુમ ટ=કાના ભાવે ખરAફ પાકોની ખરAદA કરA રહA છે. મ<ંાલયે કહYુ ંક= 

ગઇકાલ �ધુીમા ં૧૪૪ લાખ ટનથી વc ુડાગંરની ખરAદA થઇ eકુA છે , જયાર= ગયા વષz આ 

જ સમયગાળામા ંપvંબ , હરAયાણા, ઉ�ર દ=શ, તમીલના¡ુ, ઉ�રાખડં, ચદંAગઢ, જ£� ુ

કા�મીર, �જુરાત અને ક=રળમાથંી લગભગ ૧૧૭ લાખ ટન ડાગંર ખરAદવામા ંઆવી હતી. 

ચા¥ ુવષz ખરAદAમા ંપvંબની ભાગીદારA ૬પ ટકાથી વc ુછે. આશર= બાર લાખ ૪૧ હvર 

ખે¡ુતોને ર૭ હvર ર૯૮ કરોડ rિપયાની eકુવણી થઇ ગઇ છે. 

sૃિષ મ<ંાલયે કહYુ ંક= ખરAફ ઋ\મુા ંતમીલના¡ુ , કણાRટક, મહારાfg, તેલગંણા, 

�જુરાત, હરAયાણા, ઉ�ર દ=શ, ઓડAશા, રાજFથાન અને ~© દ=શમા ં��ુય સમથRન 

યોજના �તગRત ૪પ લાખ ટનથી વc ુકઠોળ અને તેલીબીયાની ખરAદAને મ�ુંરA આપવામા ં

આવી છે. 

કોરોના અપીલ 

આ  સમાચાર  આપ  આકાશવાણી  પરથી  સાભંળA  ર�ા  છો  .વcુ  સમાચાર  ..

કોરોના �ગેના આ  સદં=શ બાદ... 
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(કોિવડ િસગનેચર ટªનુ) 

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

�બહાર eુટંણી  ચાર 

�બહારમા ં થમ તબકકાની િવધાનસભા eુટંણી માટ=નો  ચાર ચરમસીમાએ છે. 

એનડAએ અને મહાગઠબધંનના નેતાઓ મતદાતાઓને રAઝવવા માટ= તમામ  યIનો કરA 

રહયા ંછે.  થમ તબકકામા ંર૮ ઓકટોબર= થનારા મતદાન માટ=  ચામા ંમા< એક Dદવસનો 

સમય બાકA છે. આ તબકકામા ંરાજયના ૧૬ ��લાઓની ૭૧ િવધાનસભા બેઠકો માટ= વોટ 

નાખંવામા ંઆવશે. એનડAએ અને મહાગઠબધંનના Fટાર  ચારકો eુટંણી સભાઓ સબંોધી 

રહયા ંછે. 

દરિમયાન ભાજપના વDરfઠ નેતા અને ક=>?ીય મ<ંી રિવશકંર  સાદ= કહYુ ંક= 

�બહારના લોકોને કોરોના વેકસીન િવના��ુયે આપવાના ભાજપના વચન �ગે ટAyપણી 

કરવાનો િવપVને કોઇ હક નથી. પટનામા ંપ<કારો સાથે વાત કરતા {ી  સાદ= કહYુ ંક= આ 

�દુ= ૃ િવપVનો િવરોધ ગેરFથાને છે. તેમણે કહYુ ંક= આ �ગે અ>ય રાજયો પણ િનણRય કરA 

શક= છે અને ક=ટલાક રાજયોએ િવના��ુયે વેકસીન આપવાનો િનણRય પણ કરA લીધો છે. 

 ધાનમ<ંી – શોક સદં=શ 
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 ધાનમ<ંી નર=>? મોદAએ ઇFકોન મDંદર અમદાવાદના અTયV અને ઇFકોન 

�જુરાતના ઝોનલ સેS=ટરA {ી જશોમતીનદંન દાસના અવસાન �ગે શોક nયકત કયO છે. 

એક ટવીટમા ં{ી મોદAએ કહYુ ંક= જશોમતીનદંન દાસ�ની આTયાIમ  Iયેની િનfઠા અને 

સ�Tૃધ ભારતીય સFંsૃિતને લોકિ ય બનાવવાના  યIનો ન«ધપા< હતા. 

અ>ય ટવીટમા ં ધાનમ<ંીએ �જુરાતના  િસTધ ગીતકાર – સગંીતકાર અને પાટણ 

સસંદAય મત િવFતારમાથંી ચાર વખત સાસંદ રહA eકુ=લા {ી મહ=શ કનોડAયાના અવસાન 

પર �ુઃખની લાગણી nયકત કરA હતી. તેમણે કહYુ ંક= {ી મહ=શ કનોડAયાએ �જુરાતી 

લોકસગંીતને લોકિ ય બનાવવામા ંમહIવનો ફાળો આyયો હતો. 

ઉ�રાખડં – ચાર ધામ  

ઉ�રાખડંમા ંચારધામ યા<ાના ચાર=ય �ુય તીથR Fથાનોના કપાટ બધં કરવાની 

તારAખોની ઘોષણા આP િવજયા દશમીના અવસર= કરવામા ંઆવી. ઉ�રાખડં ચારધામ 

દ=વFથાનમ  બધંન બોડ® આP જણાnYુ ંક= આ વષz બ?ીનાથ મદંAરના કપાટ ૧૯ નવે£બર= 

બધં થશે. ગગંો<ી ધામના કપાટ DદવાળA પછA ગોવધRન �vુના Dદવસે ૧પ નવે£બર તથા 

Yમુનો<ી અને ક=દારનાથ ધામના કપાટ ભાઇબીજ એટલે ક= ૧૬ નવે£બર= બધં થશે. આ 

ઉપરાતં \ ુગંનાથ મDંદરના કપાટ ચોથી નવે£બર= બધં થશે. 

દશેરા 



 National Evening News 25-10-2020  at 7.50-8.00 pm- 8 

અસIય પર સIય , અIયાચાર પર સદાચાર ક= આ�રુA તIવ પર દ̄વી તIવના 

િવજયના પવR દશેરા-િવજયાદશમીની આP સમK દ=શની સાથે રા°યમા ંપણ ઉજવણી 

કરવામા ંઆવી. 

મયાRદા �±ુુષો�મ ભગવાન {ી  રામે અIયાચારA રાવણ, તેના ભાઇ sંુભકણR અને �<ુ 

મેઘનાદનો આસો�દુ દશમે વધ કયO હતો. તેથી તેને િવ°યાદશમી પણ કહ=વાય છે. તો 

મહાભારતકાળમા ંઅ²ાતવાસ પછA પાડંવોએ શમી �Vૃ પર રાખેલા ંશ�ો ઉતારA તેની �vૂ 

કરA હતી. તેથી Vિ<યો �ારા આP પરંપરાગત {³ા�વૂRક શ�ોLુ ં�જૂન કરાય છે. 

િવજયાદશમી િનિમ�ે �જુરાતમા ં�જ�લા પોલીસ મથકોએ શ� , વાહન અને અq�vૂLુ ં

આયોજન કરાYુ ંહ\ ુ.ં 

રાfgપિત રામનાથ કોિવXદ , ઉપરાfgપિત વkક̄યા નાય¡ુ અને  ધાનમ<ંી નર=>? 

મોદAએ નાગDરકોને દશેરા પવRની iભેુ[છાઓ આપી છે. રાfgપિતએ તેમના સદં=શામા ં

જણાnYુ ંછે ક= , દશેરાLુ ંપવR દ=શની સાFંsૃિતક એકતા મજ´તૂ બનાવે છે. આ પવR આપણને 

�ુ�ુRણોનો Iયાગ કરAને સદ�ણુ સાથે બધાની સાથે �મેુળભYુµ �વન �વવાની  ેરણા આપે 

છે. ઉપરાfgપિત વkક̄યા નાય¡ુએ કોિવડના સSંમણને રોકવાના િનયમો સાથે દશેરાLુ ંપવR 

ઉજવવાની અપીલ કરA છે.  

 ધાનમ<ંી નર=>? મોદAએ આશા nય}ત કરA છે ક= , અસIય પર સIયની િવજયનો 

ઉIસવ દર=કના �વનમા ંનવી  ેરણા લાવશે. 

આઇપીએલ 

આઇપીએલમા ંઆP રોયલ ચેલે>જસR બેlલોર અને ચેmાઇ �પુર કAlઝ વ[ચેની 

મેચમા ંચેmાઇનો આઠ િવક=ટ= િવજય થયો છે. �ુબઇ ~તરરાfgAય Fટ=Dડયમ પર રમાયેલી 

આ મેચમા ં�તવા માટ= જrરA ૧૪૬ રન ચેmાઇએ ૧૯મીઓવરમા ંજ બે િવક=ટ ખોઇને 

બનાવી લીધા હતા. તેમા ંઋ\રુાજ ગાયકવાડના અણનમ ૬પ અને રાય¡ુના ૩૯ �ુય હતા.  
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એ અગાઉ બklલોરના �કુાની િવરાટ કોહલીએ ટોસ �તીને પહ=લા બેટ�ગ પસદં કYુR 

હ\ ુ.ં જો ક= તેના બેટસમેન પૈકA કોહલી અને ડA-વીલીયસR િસવાય અ>ય કોઇ ખાસ કઇ કરA 

શકયા ન હતા અને િનધાRરAત વીસ ઓવરના �તે તેના છ િવક=ટ= ૧૪પ રન જ થયા હતા. 

આજના િવજય સાથે ચેmાઇના આઠ �ક થયા છે , જયાર= બklલોરના ૧૪ �ક યથાવત રહયા ં

છે. 

અ´ધુાબીના શેખ vયેદ Fટ=ડAયમ પર થોડAવાર પહ=લા શr થયેલી આજની બી� 

મેચમા ં�ુબંઇ ઇ¶>ડય>સે પણ ટોસ �તીને રાજFથાન સામે પહ=લા બેટ�ગ પસદં કYુR હ\ ુ.ં 

છે�લા સમાચાર મ·યા Iયાર= �ુબંઇના 1 ઓવરમા ં1 િવક=ટ= 10 રન થયા હતા. 


