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પ્રસાર ભારતી 

નેશનલ સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

તાર�ખ : 27-11-2022                              સવાર� : 7.45 થી 7.55 

વાર : રિવવાર 

આકાશવાણી સમાચાર  �પલ �ની વાચંે છે. 

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

• રાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ૂુર્એ ક�ુ ં છે ક�, બધાને પોસાય તવેા ખચ� ન્યાય પ્રાપ્ત 

કરવાની પ્ર�ક્રયા ઉપલબ્ધ કરાવવી એ સૌની જવાબદાર� છે.  

• પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� આ� સવાર� 11 વાગ્ય ે આકાશવાણી પરથી પ્રસાર�ત 

થનાર મન ક� બાત કાયર્ક્રમમા ંિવિવધ િવષયો પર તેમના િવચારો ર�ૂ કરશે.  

• ક��ન્દ્રય �ૃિષમતં્રી નર�ન્દ્રિસ�હ તોમર� જણાવ્�ુ ં છે ક�, દ�શમા ંરિવ પાકની વાવણીમા ં

ગત વષર્ની સરખામણીએ 24 લાખ હ�ક્ટરનો વધારો થયો છે. 

• ભારતની લોક સેવા પ્રસારણ સેવા – પ્રસાર ભારતી એિશયા પ્રશાતં પ્રસારણ 

સગંઠન – એ.બી.�.ુની 59મી મહાસભા 2022�ુ ંઆયોજન કર� રહ� છે. 

• ગોવામા ં ભારતીય �તરરાષ્ટ્ર�ય �ફલ્મ મહોત્સવમા ં �નુરાવલોકન િવભાગમા ં

�ણીતા �જુરાતી અ�ભનેત્રી આશા પાર�ખની 3 �ફલ્મો દશાર્વવામા ંઆવી રહ� છે.  

• �જુરાતમા ંિવધાનસભા � ૂટંણીનો પ્રચાર �રૂજોશમા ંચાલી રહ્યો છે. 

• હ�િમલ્ટનના સેડન પાકર્મા ં રમાઈ રહ�લી બી� વન-ડ�મા ં  ન્�ઝૂીલેન્ડ� ટોસ �તી 

પ્રથમ બો�લ�ગ કરવા�ુ ંપસદં ક�ુ� છે. 

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

(ન્�ઝૂ બ્રકે – આ પ્રાદ�િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ� રહ્યા છો) 

(સમાચારને �તે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક�ન્દ્ર પરથી  સમાચાર �રૂા થયા) 
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FIFA Football 

કતારમા ં �ફફા �ટબોલ િવ�કપમા ં�પૂ – Cમા ંગઈકાલે આજ ��ન્ટનાએ મે�ક્સકોને 

2-�નૂ્યથી હાર આપી છે.  

આજ ��ન્ટના માટ� �લયોનલ મેસ્સીએ 64મી િમિનટ� ગોલ કય� હતો. �યાર� એન્જો 

ફનાર્�ન્ડઝે 88મી િમિનટ� બીજો ગોલ કર�ને આજ ��ન્ટનાન ે �િતમ – 16મા ં પહ�ચવાની 

આશાને સફળ બનાવી હતી. 

આ અગાઉ િવ� ચે�મ્પયન આજ ��ન્ટનાની સાઉદ� અર��બયા સામે હાર થઈ હતી. 

અન્ય એક મેચમા ં�પૂ-Dમા ંફ્રાન્સે ડ�ન્માકર્ને 2-1થી પરાજય આપ્યો હતો. ફ્રાન્સ �િતમ 

– 16મા ંપ્રવેશ મળેવનાર પ્રથમ ટ�મ બની છે. 

ઓસ્ટ્ર��લયા અન ેપોલેન્ડ� પણ પોત પોતાના �કુાબલામા ં�ત મેળવી હતી. �પૂ-

Dમા ંઓસ્ટ્ર��લયાએ ટ�િુનિશયાન ે1-�નૂ્યથી હાર આપી હતી. પોલેન્ડ�- સાઉદ� અર��બયાન ે

2-�નૂ્યથી હાર આપી ટોચ�ુ ં સ્થાન પ્રાપ્ત ક�ુ� છે. આ� �પૂ – Eમા ં �પાન અન ે

કોસ્ટા�રકા વચ્ચે �કુાબલો થશે. 

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

- �એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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S. Jayshankar 

ક��ન્દ્રય િવદ�શમતં્રી ડૉ. એસ. જયશકંર� ગઈકાલે મ�ણ�રુની 3 �દવસની �લુાકાતે 

ઈમ્ફાલ પહ�ચ્યા છે. 

ઈમ્ફાલમા ં મ�ણ�રુ �િુનવિસ�ટ� દ્વારા આયો�જત ભારતીય િવદ�શનીિત પરના 

આદાન-પ્રદાન સત્રમા ં હાજર� આપતા ં િવદ�શમતં્રીએ જણાવ્�ુ ં ક�, પાડોશી દ�શ 

મ્યાનંમારના અરાજક �સ્થિતને કારણે મ�ણ�રુ રા�ય અને સમસ્યાઓનો સામનો કર� ર�ુ ં

છે. તેમણે જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વતર્માન આ�િુનક �ગુમા ં દ�શના �વુાનોની મહત્ત્વ�ણૂર્ 

�િૂમકા છે. 

તેમણે ક�ુ ંક�, 3 કરોડથી વ� ુભારતીય નાગ�રકો િવિવધ દ�શોના કામ કર� રહ્યા 

છે. િશક્ષણને માત્ર નોકર� મેળવવા �રૂ� ુ ંજ ન ગણતા ંઅ��ૂુળ વ્યવસાય પસદં કરવાની 

જ��રયાત ગણીને ત ેમાટ� સખત મહ�નત કરવાની જ�ર છે. 

તેઓ આ� ઈમ્ફાલ અન ે �બષ્��ુરુ �જલ્લામા ં �સ્થત િવિવધ �દુ્ધ સ્મારકોની 

�લુાકાત લેશે. આ ઉપરાતં ઈમ્ફાલમા ં ખ્વાઈરામબધં બ�રની �લુાકાત દરિમયાન 

મ�હના િવક્ર�તાઓ સાથે વાતચીત કરશે. 

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

- �એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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Modi Maan ki Baat 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� આ� સવાર� 11 વાગ્ય ે આકાશવાણી પરથી પ્રસાર�ત 

થનાર મન ક� બાત કાયર્ક્રમમા ં િવિવધ િવષયો પર તેમના િવચારો ર�ુ કરશે. મન ક� 

બાતની આ 95મી કડ� હશે. 

�હન્દ�મા ં મન ક� બાત પ્રસા�રત થયા બાદ પ્રાદ�િશક ભાષાઓમા ં તનેા 

ભાવા�વુાદ�ુ ંપ્રસારણ કરાશે. મન ક� બાતના પ્રાદ�િશક ભાષાઓમા ંભાવા�વુાદ�ુ ં�નુઃ 

પ્રસારણ આ� રાત્રે આઠ વાગે � ત ેભાષાના આકાશવાણીના ક�ન્દ્રો પરથી કરાશે. 

આ કાયર્ક્રમ આકાશવાણી અન ે �ૂરદશર્નના તમામ નેટવકર્ પરથી પ્રસા�રત કરાશ ે

તથા આકાશવાણી સમાચારની વેબસાઈટ WWW ડોટ ન્�ઝુ ઓન એર ડોટ કોમ તથા 

ન્�ઝૂ ઓન એર મોબાઇલ એપ ઉપર પણ પ્રસા�રત થશે.  

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

- �રપીટ (સાજંની) 
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President Murmu 

રાષ્ટ્રપિત દ્રૌપદ� ��ૂુર્એ ક�ુ ં છે ક�, બધાને પોસાય તવેા ખચ� ન્યાય પ્રાપ્ત 

કરવાની પ્ર�ક્રયા ઉપલબ્ધ કરાવવી એ સૌની જવાબદાર� છે.  

તેમણે ક�ુ ં ક�, બધંારણની પ્રાથિમકતા સામા�જક કલ્યાણમા ં ક�વી ર�ત ે �ધુારો 

લાવી શકાય તે છે. રાષ્ટ્રપિત ��ૂુર્ ગઈકાલે નવી �દલ્હ�મા ં સવ�ચ્ચ અદાલત દ્વારા 

આયો�જત બધંારણ �દવસના સમાપન સમારંભમા ંબોલી રહ્યા હતા.  

રાષ્ટ્રપિતએ સવ�ચ્ચ અદાલત અને દ�શની અન્ય અદાલતોની પ્રશસંા કર� હતી, � 

પ્રાદ�િશક ભાષાઓમા ં �કૂાદા ઉપલબ્ધ કરાવવા તેમજ મહત્ત્વ�ણૂર્ �કૂાદાને �લુભ 

બનાવવાના પ્રયાસ કર� છે. તેમણે જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, અદાલતની કામગીર�ના સીધા 

પ્રસારણના કારણે જન��િૃત વધશે. 

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

- �એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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MEA INDIA BHUTAN 

ભારત અને �તૂાન દ્વારા સ�ંકુ્ત ર�ત ે િવકિસત ભારત-�તૂાન સેટ�લાઈટ ગઈકાલે 

ISROના PSLV દ્વારા અવકાશમા ંછોડવામા ંઆવ્યો હતો.  

િવદ�શ મતં્રાલયે જણાવ્�ુ ંહ� ુ ંક� �તૂાનના મા�હતી અને સચંારમતં્રી લ્યોનપો કમાર્ 

ડો�ેન વાગંડ�ની આગેવાની હ�ઠળ �તૂાન�ુ ંઉચ્ચ સ્તર�ય પ્રિતિનિધમડંળ ભારત-�તૂાન 

સ�ંકુ્ત સેટ�લાઈટના પ્રકે્ષપણના સાક્ષી બનવા માટ� ખાસ શ્રીહ�રકોટાની �લુાકાતે આવ્�ુ ં

છે. �તૂાન�ુ ં 18 સદસ્ય�ુ ંમી�ડયા પ્રિતિનિધમડંળ એક અઠવા�ડયાની ભારત �લુાકાત ે

છે. િવદ�શ મતં્રી ડૉ. જયશકંર� ક�ુ ંક�, તે �તૂાન રા�ય સાથ ેભારતના �દ્વપક્ષીય સબંધંો 

માટ� આ ઐિતહાિસક ઉપલ�બ્ધ છે.  

િવ�ડયો કોન્ફરન્સમા ંતેમણે ક�ુ ંક�,પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�ની �તૂાનની �લુાકાત 

દરિમયાન તેમણે �હ�રાત કર� હતી ક�, ભારત િમત્ર દ�શો માટ� �ુદરતી આફતો સ�હતની 

સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટ� સેટ�લાઇટ સહાય �રૂ� પાડશે. પ્રધાનમતં્રીની �લુાકાત 

દરિમયાન, બનંે દ�શોએ િથમ્�મુા ં દ�ક્ષણ એિશયા સેટ�લાઇટના ગ્રાઉન્ડ અથર્ સ્ટ�શન�ુ ં

સ�ંકુ્ત ર�તે ઉદ્ઘાટન ક�ુ� હ� ુ.ં પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ PSLV-54 િમશનના સફળ 

પ્રકે્ષપણ પર ISROને �ભેુચ્છા પાઠવતા ક�ુ ંક�, EOS-6 ઉપગ્રહથી દ�રયાઈ સશંાધનોના 

શ્રેષ્ઠ ઉપયોગમા ંસહાયતા મળશે. તેમણે એમ પણ ક�ુ ંક�, ભારત અને �તૂાનનો સ�ંકુ્ત 

ઉપગ્રહ બનંે દ�શો વચ્ચેના િવશેષ સબંધ�ુ ંપ્રમાણ છે. 

.................................................. 
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IFFI Aasha Parekh 

ગોવામા ં ભારતીય �તરરાષ્ટ્ર�ય �ફલ્મ મહોત્સવમા ં �નુરાવલોકન િવભાગમા ં

�ણીતા �જુરાતી અ�ભનેત્રી આશા પાર�ખની ત્રણ �ફલ્મો દશાર્વવામા ંઆવી રહ� છે.  

આશા પાર�ખે િતસર� મ�ંઝલ, દો બદન, કટ� પતગં �ફલ્મોમા ં�ચૂન ક�ુ� હ� ુ.ં � 

તેમની પસદંગીની �ફલ્મો છે. �ફલ્મ મહોત્સવમા ં દાદા સાહ�બ ફાળક� �રુસ્કારથી 

સન્માિનત 80 વિષ�ય અ�ભનતે્રી આશા પાર�ખની �ફલ્મ ‘કટ� પતગં’ દશાર્વવામા ંઆવી 

હતી. 

આશા પાર�ખ દ�શની શ્રેષ્ઠ અ�ભનેત્રીઓમા ં સ્થાન ધરાવે છે. તેમણે બેબી આશા 

પાર�ખના નામથી બાળ કલાકારના �પમા ં �હન્દ� િસનેમામા ંપોતાની કાર�કદ� શ� કર� 

હતી. તેમણે 1959મા ંશમ્મી ક�રૂ સાથે �ફલ્મ �દલ દ� ક� દ�ખોમા ં�ખુ્ય અ�ભનેત્રી તર�ક� 

પદાપર્ણ ક�ુ� હ� ુ,ં �યાર� તેમની �મર 16 વષર્ની હતી, ત્યારબાદ તેમણે અનેક સફળ 

પ્રિસદ્ધ �ફલ્મોમા ં કામ ક�ુ� હ� ુ.ં આ �ફલ્મોના કારણે તેમને �હટ ગલર્ તર�ક� ગણવામા ં

આવતા હતા. આશા પાર�ખે ઘણી �જુરાતી �ફલ્મોમા ં કામ ક�ુ� છે, �મા ં અખડં 

સૌભાગ્યવતી �ફલ્મ સૌથી સફળ �ફલ્મ છે. 

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

- �એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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CRICKET India V/s NZ 
 

ન્�ઝૂીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે હ�િમલ્ટનના સેડન પાકર્મા ં બી� વન-ડ� શ� થઈ. 

ન્�ઝૂીલેન્ડ ટોસ �તી પ્રથમ બો�લ�ગ કરવા�ુ ંપસદં ક�ુ� છે. છેલ્લા સમાચાર મળ્યા હતા, 

ત્યાર� ભારતે ..........ઓવરમા.ં..............િવક�ટ�..............રન બનાવ્યા છે. િશખર ધવન 

અને �ભુમન �ગલ ઓપિન�ગ જોડ� તર�ક� મેદાનમા ંઉતયાર્ છે. 

.................................................. 
�એનઆર, �કુ�શ �પુ્તા 
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Sitaraman G-20 

ક��ન્દ્રય નાણામતં્રી િનમર્લા સીતારમણે જણાવ્�ુ ં છે ક�, G-20 ભારતના અધ્યક્ષપદ 

દરિમયાન ફ��આુર� મ�હનામા ં નાણા મતં્રીઓ અને ક��ન્દ્રય બેન્કોના ગવર્નર�ુ ં િશખર 

સમંેલન યો�શે. 

તેઓ ગઈકાલે બ�ગ��ુુમા ંવનનમ સ્ટાટર્અપ િશખર સમંેલનન ેસબંોિધત કર� રહ્યા 

હતા. ક��ન્દ્રય નાણામંતં્રીએ બધા સ્ટાટર્ અપને ક�ુ ંછે ક�, તઓે આ કાયર્ક્રમના માધ્યમથી 

�તરરાષ્ટ્ર�ય અિતિથઓ સમક્ષ પોતાની ક્ષમતા ર�ૂ કર�. નાણામંતં્રીએ ક�ુ ંક�, આગામી 

વષ� G-20ની સબંિંધત િશખર બેઠકો માટ� યજમાની કરવા ભારતના િવ�ભ� શહ�રોની 

પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. 

અન્ય બાબતો િવશે જણાવતા ં નાણામતં્રીએ ક�ુ ં છે ક�, �ડ�ટલ લેણદ�ણમા ં

પારદિશ�તા વધી છે અને ગ્રાહક સશક્ત બન્યા છે હવે ભારતમા ંદર મ�હના છ અબજ 

અમે�રકન ડોલર �ટલા �ડ�ટલ વ્યવહાર થઈ રહ્યા છે. 

ટ��લ સ�ંવની અને ટ�લી પરામશર્ માધ્યમથી સાત કરોડ �ટલા લોકોને િનષ્ણાતંો 

પાસેથી સલાહ – માગર્દશર્ન મળ� રહ્યા છે. િવદ�શોમા ં પણ દદ�ઓએ આ સેવાઓનો 

ઉપયોગ કય� છે અને તેઓ ઈલાજ માટ� ભારત આવી રહ્યા છે. 

.................................................. 
�એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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A.B.U. Conference 

ભારતની લોક સેવા પ્રસારણ સેવા – પ્રસાર ભારતી એિશયા પ્રશાતં પ્રસારણ 

સગંઠન – એ.બી.�.ુની 59મી મહાસભા 2022�ુ ંઆયોજન કર� રહ� છે. 

 આ સમંેલન 25મી નવેમ્બરથી નવી �દલ્હ�મા ં શ� થ�ુ ં છે અન ે આ મ�હનાની 

30મી તાર�ખ �ધુી ચાલશ.ે આ વષર્ની મહાસભાનો િવષય છે – જનસેવા સકંટ સમય ે

મી�ડયાની �િૂમકા આ આયોજનએ સમય થઈ ર�ુ ંછે, �યાર� ભારતની સ્વતતં્રતાના 75 

વષર્ની આઝાદ�ના અ�તૃ મહોત્સવની ઉજવણી થઈ રહ� છે. 

ગઈકાલે નવી �દલ્હ�મા ં પત્રકારો સાથે વાતચીતમા ં પત્રકારો સાથે વાતચીતમા ં

પ્રસાર ભારતીના �ખુ્ય કાયર્કાર� અિધકાર� ગૌરવ �દ્વવેદ�એ જણાવ્�ુ ં છે ક�, 40 દ�શોના 

50 સગંઠનોના �દા� 300 �તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રિતિનિધ સમંેલનમા ંભાગ લઈ રહ્યા છે. 

તેમણે ક�ુ ં ક�, સમંેલનમા ં પ્રસારણ િવભાગ દ્વારા બધી જ ચચાર્ – િવચારણા 

કરવામા ં આવશે. શ્રી �દ્વવેદ�એ ક�ુ ં ક�, આકાશવાણી અને �ૂરદશર્ન સમાચાર સૌથી 

િવ�સનીય માધ્યમ છે.  

આકાશવાણી અને �ૂરદશર્ને કોિવડ – રોગચાળાના સમય દરિમયાન જન��િૃત 

માટ� િવશેષ પ્રયાસ કર�ને સ�ક્રય �િૂમકા િનભાવી છે. 

.................................................. 
�એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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RABI - CROPS 
 

ક��ન્દ્રય �ૃિષમતં્રી નર�ન્દ્રિસ�હ તોમર� જણાવ્�ુ ં છે ક� દ�શમા ં રિવ પાકની વાવણીમા ં

ગત વષર્ની સરખામણીએ 24 લાખ હ�ક્ટરનો વધારો થયો છે. 

તેમણે ક�ુ ં ક�, ઘ�ના વાવેતરમા ં ગત વષર્ની સરખામણીએ 14 લાખ હ�ક્ટરનો 

વધારો થયો છે, � છેલ્લા 4 વષર્મા ં સૌથી વ� ુ છે. રિવ પાકની �સ્થિત પર વ�રષ્ઠ 

અિધકાર�ઓ સાથેની સમીક્ષા બેઠકમા ં શ્રી તોમર� માટ�મા ં ભેજ�ુ ં પ્રમાણ, જળ સગં્રહ 

તેમજ દ�શભરમા ં ઉ�મ ખાતરની ઉપલબ્ધતાના કારણે આવનારા �દવસોમા ં રિવ 

પાકોની વ� ુસાર� લણણી �ગે આશા વ્યક્ત કર� હતી. 

ચા� ુ મ�હનાની 25મી તાર�ખ �ધુીમા ં �દા� 359 લાખ હ�ક્ટર જમીનમા ં રિવ 

પાકોની વાવણી થઈ છે, �યાર� ગત વષ� 334 લાખ હ�ક્ટરમા ંવાવેતર થ�ુ ંહ� ુ.ં 

.................................................. 
�એનઆર, �પલ �ની, (MR) 
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Election Gujarat 

�જુરાત રાજયમા ંિવધાનસભા � ૂટંણીના પ્રથમ તબ�ા માટ�નો  પ્રચાર �રૂજોશમા ં

ચાલી રહ્યો છે.  રાજક�ય પક્ષો મતદારોને ર�ઝવવા તમામ પ્રયાસો કર� રહ્યા છે. 

ભાજપના વ�રષ્ઠ નતેા અને પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ� આ� નેત્રગં અને ખેડા ખાત ે

ર�લીઓને સબંોધશે. �રુત ખાત ેરોડ શો કયાર્ બાદ તેઓ �હ�ર સભાન ેસબંોધશ.ે ક��ન્દ્રય 

�હૃમતં્રી અિમત શાહ િવિવધ સ્થળોએ ભાજપના ઉમેદવારોની તરફ�ણમા ં� ૂટંણી સભાઓ 

કરશે. ક�ન્દ્રીય મતં્રી અ�રુાગ ઠા�ુર અમદાવાદમા ં પત્રકાર પ�રષદને સબંોધશ.ે આ 

ઉપરાતં પાટ�ના વ�રષ્ઠ નેતાઓ અન ે ક�ન્દ્રીય મતં્રીઓ સ્�િૃત ઈરાની અને પરષો�મ 

�પાલા િવિવધ સ્થળોએ �હ�ર સભાઓ અને રોડ શો કરશે.  

બી� તરફ ક�ગે્રસ રાષ્ટ્ર�ય અધ્યક્ષ મ�લ્લકા�ુ ર્ન ખડગે આ� ડ��ડયાપાડા અને 

બા�નુગરમા ંસભા સબંોધશે. ક�ગે્રસના વ�રષ્ઠ નેતા અને રાજસ્થાનના �ખુ્યમતં્રી અશોક 

ગેહલોત પણ રા�યમા ંપ્રચાર કરશ.ેઆમ આદમી પાટ�ના રાષ્ટ્ર�ય સયંોજક  અરિવ�દ 

ક�જર�વાલ �રુતમા ંપત્રકાર પ�રષદને સબંોધશે અને રોડ શો કરશે. ઉલ્લેખનીય છે ક� 

રા�યમા ં િવધાનસભા � ૂટંણીના પ્રથમ તબ�ા માટ� સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દ�ક્ષણ �જુરાત 

ની 89 બેઠકો માટ� 1 �ડસેમ્બર� મતદાન યો�શે.�યાર� બી� તબ�ા�ુ ંમતદાન 5મીએ 

થશે. 8મી �ડસેમ્બર� મતગણતર� હાથ ધરાશ ે

.................................................. 
યાદ�, ની�કતા શાહ 


