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�સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date :- 26-11-2022      Morning : 7.45 to 7.55 

Day:- Saturday      National News 

આકાશવાણી સમાચાર િન�કતા શાહવાચેં છે. 
_____________________________________________________________ 

• દ�શ આ� બધંારણ �દવસ ઉજવી રહયો છે – �ધાનમ&ંી નર�'( મોદ) આ� ઇ-કોટ-  �ો�કટ 
હ�ઠળ િવિવધ પહ�લોનો �ારંભ કરાવશે. 

• 2જુરાત િવધાનસભા 4ુટંણીનો �ચાર વેગવાન બ'યો – ભાજપ આ� તે5ુ ં ધોષણાપ& 
7હ�ર કરશે - ક89ેસ અને આમ આદમી પાટ: રોડ-શો – લોકસપંક-  <વારા �ચાર વેગીલો 
બનાવશે. 

• નાણામ&ંી િનમ-લા િસતારમણને તમામ રાજયોના નાણામ&ંીઓ સાથે ?વુ- – @દાજપ& 
ચચા- બેઠક યોA. 

• ક�'(એ રાજયોને Aએસટ) વળતર તર)ક� ૧૭ હ7ર કરોડ Eિપયા Fટા કયા-. 
• સગંીત નાટક અકાદમીએ વષ- 2019, 2020 અને 2021 માટ� ?રુKકારોની 7હ�રાત કર) છે. 
• Lટબોલ િવMકપમા ંયજમાન કતાર સેનેગલ સામે હારતા ંિવM કપમાથંી બહાર થઈ ગOુ.ં 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(��ઝૂ �ેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ� ર�ા છો) 

(સમાચારને  તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર "રૂા થયા)
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PM-CONSTITUTION DAY 

આ� બધંારણ �દવસ છે. આ િનિમ\ે આ� સવાર� સવ]^ચ અદાલતમા ં

ઉજવણીકાય-_મ યો7શે. આ કાય-_મમા ં �ધાનમ&ંી ઉપ`Kથત રહ�શે. આજથી ઈ-કોટ-  

�ો�aટ હ�ઠળ િવિવધ નવી યોજનાઓ અમલી બનશે. મા�હતી અને સદં�શાbયવહાર 

ટ�aનોલોA cારા એડવોક�ટ તથા 'યાયત&ંને ઓનલાઈન સેવાઓ આપવાનો આ �યાસ છે. 

આ ઉપરાતં વ^Oુ-અલ જdKટસ aલોક, જKટ આઈએસ મોબાઈલ એપ, �ડeજટલ કોટ-  અને 

વેબસાઈટનો સમાવેશ થાય છે. 

વ^Oુ-અલ જdKટસ aલોક કોટ-  cારા ક�સના િનકાલની `Kથિતને લોકો સાથે શેર કર)ને 

કોટ-ની કામગીર)ને જવાબદાર અને પારદશ-ક બનાવાશે. Afલા અદાલતની વેબસાઇટ પર 

7હ�ર જનતા કોઈપણ વ^Oુ-અલ જોડાઈ શક� છે.   

જKટ આઇએસ મોબાઈલ એપ cારા હાઈકોટ-  અને g�ુીમ કોટ-ના 'યાયાધીશો પડતર 

ક�સ અને તેના િનકાલ પર નજર રાખી શક� છે. �ડAટલ કોટ-  એ �ડAટલ KવEપમા ં

અદાલતના ર�કડ- ઉપલiધ કરાવવાની પહ�લ છે. આ ઉપરાતં અદાલતોની વેબસાઇટ cારા 

eજfલા 'યાયત&ંને લગતી મા�હતી અને સેવાઓ ઓનલાઈન જોઈ શકાશે. 

JOSHI- CONSTITUTION PORTAL 

દરિમયાન, બધંારણ �દવસની ?વૂ-સ<ંયાએ સસંદ)ય બાબતોના મ&ંી �હલાદ જોશીએ 

બધંારણના આoખુના ઓનલાઈન વાચંન તથા બધંારણને લગતી `aવઝના પોટ-લને 

વ^Oુ-અલી શE કOુq છે. આ પોટ-લ પર સ\ાવાર 22 ભાષાઓ અને @9ેAમા ંબધંારણના 

આoખુને વાચંવાની gિુવધા છે.  
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આ માટ� વેબસાઈટ ર)ડ િ�એrબલ ડોટ NIC ડોટ ઈન પર મા�હતી છે sયાર� `aવઝ 

માટ� વેબસાઈટ ક'Kટ)ટtશુન `aવઝ ડોટ NIC ડોટ ઈન પર છે. `aવઝ પોટ-લમા ંભારતીય 

બધંારણ અને લોકશાહ) @ગેના uબૂ જ સરળ અને oળૂvતૂ �wો છે, �મા ંકોઈપણ ભાગ 

લઈ શક� છે અને તેને �માણપ& આપવામા ંઆવશે. `aવઝનો હ�x ુભારતીય બધંારણના ં

oળૂvતૂ ofૂયો અને િસyાતંોને લોકિ�ય બનાવવાનો છે. આ `aવઝ �હ'દ) અને @9ેA 

ભાષામા ં હશે �થી વzનેુ વz ુ લોકો ભાગ લઈ શક�. આ �સગેં {ી જોષીએ ડો. 

બી.આર.|બેડકરને {yાજં}લ અપ-ણ કર) હતી અને દ�શના બધંારણના િનમા-ણમા ંતેમના 

અજોડ યોગદાનને યાદ કOુq હx ુ.ં 

ઉfલેખનીય દ�શના બધંારણને અપનાવવાની Koિૃતમા ં દર વષ� 26મી નવેrબર� 

બધંારણ �દવસ ઉજવવામા ંઆવે છે. આ વષ� પણ ક�'( સરકારના તમામ મ&ંાલયો અને 

િવભાગો સ�હત દ�શભરમા ં બધંારણ �દવસની ઉજવણી uબૂ જ ઉ�સાહ સાથે કરવામા ં

આવશે. આ રા��)ય કાય-_મમા ં સ�_ય સહભાગી તર)ક� સસંદ)ય બાબતો5ુ ં મ&ંાલય છે 

જયાર� સામાeજક 'યાય અને અિધકાર)તા મ&ંાલય નોડલ એજ'સી છે. 

J&K-E-GOVERNANCE CONFERENCE 

જro ુઅને કા�મીરના કટરા ખાતે {ી માતા વૈ�ણો દ�વી િવMિવ�ાલયમા ંઆજથી બે 

�દવસીય 25મી રા��)ય ઈ-ગવન-'સ પ�રષદ શE થઈ રહ) છે. તે5ુ ંઆયોજન જro ુઅને 

કા�મીર વહ)વટ)ત&ં cારા ઈલેa�ોિનaસ અને ઈ'ફોમ�શન ટ�કનોલોA મ&ંાલય તથા 

વહ)વટ) gધુારણા અને 7હ�ર ફ�રયાદ િવભાગના સહયોગથી કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે. 

આ� બધંારણ �દવસ િનિમતે ક�'(ીય મ&ંી ડો.eજતે'( િસ�હ પ�રષદના ઉ�ાટન સ&મા ં

તમામ સહભાગીઓ સાથે બધંારણની �Kતાવના દોહરાવશે. 
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Gujarat Election 

2જુરાતના િવધાનસભા 4 ૂટંણી માટ� ભાજપ cારા આ� ઘોષણાપ& 7હ�ર કરાશે.  

ભાજપના રા��)ય અ<ય� �.પી.ન�ા તથા અ'ય વ�ર�ઠ નેતાઓ ગાધંીનગર ખાતે 

પ�ના ઘોષણાપ&5ુ ંિવમોચન કરશે.  

દરિમયાન િવધાનસભાની �થમ તબ ાની 4 ૂટંણી �ચારના આડ� મા& ચાર �દવસ 

બાક) ર¡ા છે �યાર� તમામ રાજક)ય પ�ો મતદારોને ર)ઝવવા એડ) ચોટ)5ુ ંજોર લગાવી 

ર¡ા છે.  

ભાજપના વ�ર�ઠ નેતા અને ક�'(ીય 2હૃમ&ંી અિમત શાહ આ� ભાવનગર, વડોદરા 

અને અમદાવાદ eજfલામા ંચાર Kથળોએ 7હ�રસભા કરશે.  

ઉ\ર �દ�શના o¢ુયમ&ંી યોગી આ�દ�યનાથ ગીર સોમનાથ, ભાવનગર અને 

અમર�લીમા ં7હ�ર સભાઓ સબંોધશે. આ ઉપરાતં ક�'(ીય મ&ંીઓ Koિૃત ઇરાની, ?£ુુષો\મ 

Eપાલા, ધમ�'( �ધાન સ�હત ભાજપના ઘણા વ�ર�ઠ નેતાઓ પ�ના ઉમેદવારોના 

સમથ-નમા ં4 ૂટંણીસભા અને રોડ શો યો7શે.  

બીA તરફ ક89ેસ અ<ય� મfલીકા¤ુ -ન ખડગે નમ-દા અને gરુત eજfલામા ં

7હ�રરસભા સબંોધશે. તો આમ આદમી પાટ:ના રા��)ય ક'વીનર અરિવ�દ ક�જર)વાલ 

ભાવનગરમા ંરોડ શો કરશે. 

ઉfલેખનીય છે ક�, અમદાવાદ eજfલા બાદ gરૂત eજfલામા ં સૌથી વz ુ 16 

િવધાનસભા બેઠકો છે. gરુત eજfલો છેfલા &ણ દશકથી ભાજપનો ગઢ ર¡ો છે.  
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અમારા સવંાદદાતા જણાવે છે ક�, gરુત શહ�રમા ં 12 અને 9ાrયમા ંચાર બેઠકો છે. 

ભાજપે 2017ની 4 ૂટંણીમા ં &ણ 9ાrય તથા શહ�રની તમામ 12 બેઠકો પર Aત મેળવી 

હતી. અ�યાર gધુી અહ¨ ભાજપ અને ક89ેસ વ^ચે હ�રફાઈ હતી. પરંx ુગત વષ� આમ 

આદમી પાટ:એ gરુત rOિુનિસપાલ કોપ]ર�શનની 4 ૂટંણીમા ં120માથંી 27 બેઠકો પર Aત 

મેળવતા ંહવે gરુત eજfલાની 4 ૂટંણીમા ંિ&પાખંીયાઓ જગં યો7શે. 

ભાજપ gરુત eજfલામા ં તે5ુ ં �v�ુવ 7ળવી રાખવા તમામ �યાસો કર) રહ) છે. 

બીA તરફ ક89ેસ અને આમ આદમી પાટ: પણ અહ¨ દબદબો જમાવવા �ય�નશીલ છે. 

FM- PRE BUDGET 

નાણામં&ંી  િનમ-લા સીતારમણે ગઇકાલે નવી �દfહ)મા ં રાsય અને ક�'( શાિસત 

�દ�શોના નાણામં&ંીઓ સાથે ?વૂ- @દાજપ& ચચા- બેઠક યોA હતી. બેઠકમા ંસહભાગીઓએ 

રાsયો અને ક�'(શાિસત �દ�શોએ ઋણ મયા-દા વધાર)ને બે તબ ામા ં િવશેષ નાણાક)ય 

સહાય ?રૂ) પાડવા માટ� ક�'( સરકારનો આભાર મા'યો. 

આ બેઠકમા ંિવિવધ રાsયોના o¢ુયમ&ંીઓ, નાયબ o¢ુયમ&ંીઓ અને નાણા ંમ&ંીઓ 

ઉપરાતં જro ુઅને કા�મીરના લે«ટન'ટ ગવન-ર, નાણા રાsય મ&ંી પકંજ ચૌધર) અને ડૉ. 

ભાગવત �કશનરાવ કરાડ ઉપરાતં અ'ય ઘણા િન�ણાતોએ હાજર) આપી હતી. 

GST- COMPENSATION 

ક�'( સરકાર� એિ�લથી ¤ૂનના સમયગાળા માટ� રાsયો અને ક�'(શાિસત �દ�શોને 

GST વળતર તર)ક� 17 હ7ર કરોડ Eિપયાની રકમ આપી છે. ઉ^ચ વળતર મેળવનાર 
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રાsયોની યાદ)મા ંમહારા��, કણા-ટક, ઉ\ર�દ�શ, �દfહ) અને તિમલનાુનો સમાવેશ થાય 

છે. 

મહારા��ને સૌથી વz ુબે હ7ર કરોડ Eિપયા sયાર� કણા-ટકને એક હ7ર 900 કરોડ 

Eિપયા �દfહ) અને ઉ\ર �દ�શને એક હ7ર 200 કરોડ Eિપયાથી વz ુવળતર મ®Oુ ં છે. 

તિમળનાુને લગભગ 12 હ7ર કરોડ Eિપયા મ®યા છે. 2022-23 દરિમયાન અ�યાર 

gધુીમા ં7હ�ર કરાયેલ વળતરની °ુલ રકમ એક લાખ 15 હ7ર કરોડ Eિપયાથી વz ુછે. 

 નાણા મ&ંાલયે જણાbOુ ંક� ક�'( �, રાsયોને વળતરની 4કૂવણી માટ� ઉપકર- સેસની 

રકમ અગાઉથી જ 7હ�ર કર) દ)ધી છે. મ&ંાલયે જણાbOુ ં ક� અગાઉ, મે મ�હનામા,ં ક�'( 

સરકાર� ફ�±આુર)થી મેના સમયગાળા માટ� કામચલાઉ GST વળતર તર)ક� 86 હ7ર કરોડ 

Eિપયાથી 4કૂbયા હતા. 

SANGEET NATAK AWARD 

સગંીત નાટક અકાદમીએ વષ- 2019, 2020 અને 2021 માટ� ?રુKકારોની 7હ�રાત 

કર) છે. સગંીત, 5�ૃય, રંગvિૂમ, લોક-કલા, કઠ?તૂળ) અને  �દશ-ન કળામાથંી °ુલ 128 

કલાકારોની પસદંગી કરવામા ં આવી છે. અકાદમીની મહાપ�રષદ cારા દસ �િતd�ઠત 

કલાકારોને અકાદમીના િવશેષ ફ�લો એવોડ-થી સ'માનીત કરાયા છે. 

અકાદમી ફ�લો ?રુKકારમા ં તા´પ& અને @ગવµમ સાથે 3 લાખની રોકડ રકમ 

આપવામા ંઆવે છે sયાર� સગંીત નાટક અકાદમી અoતૃ ?રુKકારમા ં1 લાખ Eિપયા અપાય 

છે. 

અકાદમીએ ઉKતાદ }બ`Kમfલાહ ખાન Oવુા ?રુKકાર માટ� �હ'¶ુKતાની અને કણા-�ટક 

શૈલીના વાસંળ), િસતાર અને oદંૃગમના 102 કલાકારોની પસદંગી કર) છે. 
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CENTRE - MGNREG PANEL 

ક�'( સરકાર� મહા�મા ગાધંી રા��)ય 9ામીણ રોજગાર ગેરંટ) યોજનાને ન·ુ ં KવEપ 

આપવા માટ� એક સિમિતની રચના કર) છે. g&ૂોના જણાbયા oજુબ 9ામીણ િવકાસ 

મ&ંાલય cારા રચવામા ં આવેલી આ સિમિત યોજનાના ભડંોળને વz ુ અસરકારક 

બનાવવાના ઉપાયો gચૂવશે. િવિવધ રાsયોની સિમિત આ યોજના પરના ખચ-ની સમી�ા 

કરશે. 

FIFA WC 

કતારના અલ બાયત Kટ��ડયમ ખાતે ¸¹લે'ડ અને Oનુાઇટ�ડ Kટ�ºસ વ^ચે ગઈ 

રા&ે  રમાયેલી ફ)ફા િવM કપની »પુ બીની મેચ ¼ો રહ) હતી. બનેં ટ)મોએ એક પણ ગોલ 

નોધાbOુ ંન હx ુ.ં  ¸¹લે'ડને હવે @િતમ 16મા ંપહ8ચવા માટ� વેfસ સામેની મેચ Aતવી 

પડશે. અગાઉ »પુ Aમા ંનેધરલે'ડ અને એaવાડોર વ^ચેની મેચ એક - એક ગોલથી ¼ોમા ં

સમા½ત થઈ હતી. 

»પુ Aની અ'ય એક મેચમા,ં યજમાન કતાર સેનેગલ સામે &ણ િવ£ુy એક ગોલથી 

હાર)ને િવM કપમાથંી બહાર થઈ ગOુ.ં »પુ બીની અ'ય એક મેચમા ંઈરાને વેfસને 2-0થી 

હરાbOુ ંહx ુ.ં 

�ફફા િવM કપમા ંઆ� ઓK��}લયા ટtિુનિશયાનો સામનો કરશે. સાઉદ) અર�}બયાનો 

oકુાબલો પોલે'ડ સામે થશે. sયાર� ¾ા'સ ડ�નમાક-  સામે ટકરાશે. 

IFFI-UNESCO GANDHI MEDAL 
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ગોવામા ં આયોAત |તરરા��)ય �ફfમ મહો�સવમા ં ICFT-UNESCO ગાધંી ચ(ંક 

માટ� &ણ ભારતીય અને છ િવદ�શી �ફfમો Kપધા-મા ં છે. ભારત તરફથી કા�મીર ફાઇfસ, 

ના5 ુ°ુgમુા અને સાઉદ) વેfલાકા ચ(ંકની Kપધા-મા ંછે. િવદ�શી �ફfમોમા ંબા¹ંલાદ�શની એ 

ટ�લ ઓફ ¿ુ િસKટસ-, તાeજ�કKતાનની ફો^Oુ-ન, ઈરાનની નરગીસી, બfગે�રયાની મધર, 

ક�નેડાની bહાઈટ ડોગ અને Àા}ઝલ અને પો¿ુ-ગલના સOંaુત ઉપ_મે િનિમÁત પોલોમા વ^ચે 

ચ(ંક માટ� Kપધા- છે. 

 ICFT-UNESCO ગાધંી ચ(ંક એવી �ફfમોને આપવામા ંઆવે છે � સ�હ�Âતુા, |તર-

સાKં°િૃતક સવંાદ અને શાિંત�વા આદશ]ને �ો�સાહન આપે છે. સોમવાર� �ફfમ મહો�સવના 

સમાપન સમારોહમા ંએવોડ- એનાયત કરવામા ંઆવશે. 

TELANGANA-INTEGRATED ROCKET FACILITY 

તેલગંાણાના હÃદરાબાદમા,ં Kપેaસટ�ક કંપની Kકાય Eટ એરોKપેસ રોક�ટ �ડઝાઇન, 

ઉ�પાદન અને પર)�ણ માટ� �થમ સકં}લત gિુવધા િવકસાવશે. દ�શમા ં સૌ�થમ આવી 

gિુવધા િવકસાવનાર Kટાટ-અપને મા�હતી ઉ�ોગ રાsય મ&ંી ક�.ક�. તારકા રામારાવે સ?ંણૂ- 

સહકારની ખાતર) આપી છે. 

ઉfલેખનીય છે ક�, Kકાય Eટ એરોKપેસથી િવ_મ એસ રોક�ટને સફળતા?વૂ-ક ��ેિપત 

કરવામા ંઆbOુ ંછે. હÃદરાબાદના ટ)-હબથી શE થયેલા Kટાટ-અપે આ મ�હનાની શEઆતમા ં

દ�શ5ુ ં�થમ ખાનગી રોક�ટ ��ેિપત કOુq હx ુ.ં 

{ી રાવે હÃદરાબાદ `Kથત Kપેસટ�ક કંપનીની �ગિત @ગે આનદં bયaત કય] હતો. 

G-20 SHERPAS MEETING 
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A- 20 દ�શોના શેરપાની બેઠક ઉદય?રુમા ં4 થી 7 �ડસેrબર દરિમયાન મળશે. આ 

બેઠકનો ઉÅે�ય િવકાસને �ો�સાહન આપવા તથા વીસ રા��ો વ^ચે મજÆતૂ સબંધં 

બનાવવાનો છે. આ માટ� ઉદય?રુમા ં દ)વાલો પર પેઇd'ટÇ¹સ cારા ભારતીય સKં°ૃિત5ુ ં

િનEપણ કરવામા ંઆવી ર�ુ ં છે અને સમ9 શહ�રમા ંહ��રટ�જ Kથળોને શણગારવામા ંઆવી 

ર¡ા ંછે.  

શેરપા બેઠક િસટ) પેલેસ ઉદય?રુના દરબાર હોલમા ં યોજવા માટ� આયોજન છે. 

sયાર� િવદ�શી મહ�માનોને ઉતારા માટ� ફતેહ �કાશ પેલેસ, હોટ�લ ઉદય િવલાસ અને લીલા 

પેલેસમા ંbયવKથા કરવામા ંઆવી રહ) છે. તેમના માનમા ંભોજન સમારોહ જગ મ�ંદર ખાતે 

યોજવામા ં આવશે અને તેમને ભારતીય તેમજ અ'ય Kવા�દ�ટ વાનગીઓ પીરસવામા ં

આવશે. 

A- 20 શેરપા પ�રષદની બેઠક A- 20 દ�શોના વડાની o¢ુય પ�રષદ પહ�લા ંદર�ક 

દ�શના �િતિનિધઓની આ �ારં}ભક બેઠક છે. સÈય દ�શોના �િતિનિધઓ સભંિવત 

સમ¤ૂતીઓ @ગે આ બેઠકમા ં ચચા- કરશે અને @િતમ િનણ-યો A 20 દ�શોના વડાની 

પ�રષદમા ંલેવામા ંઆવશે. ઉfલેખનીય છે ક� નીિત પચંના vતૂ?વૂ- CEO, અિમતાભ કાતં 

ભારતના A- 20 શેરપા છે. 

 


