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પ્રસાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date :- 26-11-2022      Midday : 1.20 to 1.30 
Day :- Saturday      National News 

આકાશવાણી સમાચાર બ�ુલા પરમાર વાચેં છે. 
_____________________________________________________________ 

• દ�શ આ� બધંારણ �દવસ ઉજવી રહયો છે – પ્રધાનમતં્રીએ ક�ુ ં છે ક�, બધંારણમા ં
નાગ�રકોની પ્રિતબદ્ધતા અને િવ�ાસે દ�શને સશક્ત લોકશાહ� રાષ્ટ્ર બનાવ્�ુ ંછે. તેમણે 
ઇ-કોટર્  પ્રો�ક્ટ હ�ઠળ િવિવધ ઇ-પહ�લોનો પ્રારંભ કરાવ્યો. 

• 26/11ના �ુબંઈ આતકંવાદ� �ુમલાને આ� 14 વષર્ �રૂા થયા.  તે િનિમ�ે દ�શમા ં
શ્રધ્ધાજંલીના કાયર્ક્રમો�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ.ં 

• �જુરાત િવધાનસભાની પ્રથમ તબ�ાની � ૂટંણી માટ�નો પ્રચાર ચરમિસમાએ – ભાજપ 
ધ્વારા સકંલ્પ પત્ર �હ�ર કરાયો. 

• ભારતીય અવકાશ સશંોધન સસં્થા - ISRO  દ્વારા આ�  PSLV-C54 �ુ ં પ્રકે્ષપણ  કરા�ુ.ં 
• જમ્� ુઅને કાશ્મીરમા ંસીમાકંન બાદ મતદારોની સખં્યામા ંદસ ટકાથી વ�નુો વધારો 

થયો છે. 
• છ�ીસગઢમા ં બસ્તરમા ં �રુક્ષાદળો સાથેની અથડામણમા ં એક મ�હલા સ�હત ત્રણ 

આતકંવાદ�ઓ માયાર્ ગયા છે. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
     (ન્�ઝૂ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાભંળ� રહ્યા છો) 

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

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ ક�ુ ંછે ક�, બધંારણમા ંનાગ�રકોની પ્રિતબદ્ધતા, પ્રિતજ્ઞા અને 

િવ�ાસે દ�શને સશક્ત લોકશાહ� રાષ્ટ્ર બનાવ્�ુ ંછે. શ્રી મોદ�એ આ� નવી �દલ્હ�મા ંસવ�ચ્ચ 

અદાલતમા ં બધંારણ �દવસની ઉજવણીમા ં ભાગ લેતા જણાવ્� ુ ક�, ભારતીય 

બધંારણ  પ્રગિતશીલ િવચારો માટ� પ્રિતબદ્ધ તેમજ �વુા ક��ન્દ્રત છે. 

તેમણે �વુાનોને ભારતીય બધંારણને વ� ુ સાર� ર�તે સમજવા તેમજ તેને લગતી 

ચચાર્ઓમા ંવ� ુભાગ લેવા અ�રુોધ કય� હતો. શ્રી મોદ�એ  ઉલ્લેખ કય� ક� દ�શમા ંબધા માટ� 

ન્યાયની સરળતા �િુનિ�ત કરવા ન્યાયતતં્ર દ્વારા ઇ-પહ�લ સ�હત અનેક પગલા ંલેવાયા છે.  

આજથી ઈ-કોટર્  પ્રો�ક્ટ હ�ઠળ િવિવધ નવી યોજનાઓ અમલી બની છે. મા�હતી અને 

સદં�શાવ્યવહાર ટ�ક્નોલો� દ્વારા એડવોક�ટ તથા ન્યાયતતં્રને ઓનલાઈન સેવાઓ આપવાનો 

આ પ્રયાસ છે. આ ઉપરાતં વચ્�ુર્અલ જ�સ્ટસ ક્લોક, જસ્ટ આઈએસ મોબાઈલ એપ, �ડ�જટલ 

કોટર્  અને વેબસાઈટનો સમાવેશ થાય છે. વચ્�ુર્અલ જ�સ્ટસ ક્લોક કોટર્  દ્વારા ક�સના િનકાલની 

�સ્થિતને લોકો સાથે શરે કર�ને કોટર્ની કામગીર�ને જવાબદાર અને પારદશર્ક બનાવાશે.  

આ પ્રસગેં પ્રધાનમતં્રીએ બાબા સાહ�બ �બેડકર સ�હત ભારતની બધંારણ સભાના 

તમામ સભ્યોને વદંન ક�ુર્ હ� ુ.ં જસ્ટ આઇએસ મોબાઈલ એપ દ્વારા હાઈકોટર્  અને �પુ્રીમ કોટર્ના 

ન્યાયાધીશો પડતર ક�સ અને તેના િનકાલ પર નજર રાખી શક� છે. �ડ�ટલ કોટર્  એ �ડ�ટલ 

સ્વ�પમા ંઅદાલતના ર�કડર્ ઉપલબ્ધ કરાવવાની પહ�લ છે. આ ઉપરાતં અદાલતોની વેબસાઇટ 

દ્વારા �જલ્લા ન્યાયતતં્રને લગતી મા�હતી અને સેવાઓ ઓનલાઈન જોઈ શકાશે.  આ પ્રસગેં, 

તેમણે �ુબંઈ આતકંવાદ� �ુમલામા ં�વ �મુાવનારા નાગ�રકોને શ્રદ્ધાજં�લ પણ આપી હતી. 

આ પ્રસગેં ભારતના �ખુ્ય ન્યાયાધીશ ડ� વાય ચદં્ર�ડુ� અને કાયદા મતં્રી �કર�ન �ર�જ�ુએ 

પ્રાસ�ંગક સબંોધન ક�ુ�. 

                                      ----------------------------------------------- 
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J&K-E-GOVERNANCE CONFERENCE 

જમ્� ુઅને કાશ્મીરના કટરા ખાતે શ્રી માતા વૈષ્ણો દ�વી િવ�િવદ્યાલયમા ંઆજથી 

બે �દવસીય 25મી રાષ્ટ્ર�ય ઈ-ગવનર્ન્સ પ�રષદ શ� થઈ રહ� છે. તે�ુ ંઆયોજન જમ્� ુ

અને કાશ્મીર વહ�વટ�તતં્ર દ્વારા ઈલેક્ટ્રોિનક્સ અને ઈન્ફોમ�શન ટ�કનોલો� મતં્રાલય તથા 

વહ�વટ� �ધુારણા અને �હ�ર ફ�રયાદ િવભાગના સહયોગથી કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે. 

આ� બધંારણ �દવસ િનિમતે ક�ન્દ્રીય મતં્રી ડો.�જતેન્દ્ર િસ�હ પ�રષદના ઉદ્ઘાટન 

સત્રમા ંતમામ સહભાગીઓ સાથ ેબધંારણની પ્રસ્તાવના દોહરાવશે. 

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

 

DAY 26/11 MUMBAI TERROR-ANNIVERSARY 

26/11ના �ુબંઈ આતકંવાદ� �ુમલાને આ� 14 વષર્ �રૂા થયા.  તે િનિમ�ે દ�શમા ં

સખં્યાબધં કાયર્ક્રમો�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. આ �ુમલાએ માત્ર ભારત જ નહ� 

પરં� ુસમગ્ર િવ�ના �તરાત્માને હચમચાવી નાખ્યો હતો.  

  સરંક્ષણ મતં્રી રાજનાથ િસ�હ� આ� 26/11ના �ુબંઈ આતકં� �ુમલામા ં શહ�દ 

થયેલા બહા�ુર �રુક્ષાકમ�ઓ અને �વ �મુાવનારા નાગ�રકોને શ્રદ્ધાજં�લ આપી . તેમણે 

ક�ુ ંક� દ�શ 26/11 �વી ઘટનાઓને �ાર�ય �લૂી શકશે નહ�.   

મહારાષ્ટ્રના રા�યપાલ ભગત િસ�હ કોિશયાર�, �ખુ્યમતં્રી એકનાથ િશ�દ�, નાયબ 

�ખુ્યમતં્રી દ�વેન્દ્ર ફડણવીસ અને વ�રષ્ઠ અિધકાર�ઓએ આતકંવાદ�ઓનો સામનો કર�ને 
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તેમના �વનની આ�ુિત આપનારા પોલીસ કમર્ચાર�ઓને શ્રદ્ધાજં�લ આપી હતી. તેમણે 

પોલીસ સ્મારક પર �ષુ્પાજં�લ અપર્ણ કર� હતી. 

શ્રી ફડણવીસ ગેટવે ઓફ ઈ�ન્ડયા ખાતે આતકંવાદ�ઓનો સામનો કરતી વખતે 

ઈ�ગ્રસ્ત થયેલા પોલીસકમ�ઓના સન્માન માટ� આયો�જત કાયર્ક્રમમા ંભાગ લીધો.  

ઉલ્લેખનીય છે ક�, ગેટવે ઓફ ઈ�ન્ડયાની ન�ક તાજ હોટ�લને આતકંવાદ�ઓએ 

િનશાન બનાવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

 

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

JAISHANKAR-BIRLA-26/11 

િવદ�શ મતં્રી ડૉ એસ જયશકંર� આતકંવાદને માનવતા માટ� ખતરા�પ ગણાવ્યો છે. 

�ુબંઈમા ં26/11ના �ુમલાનો ઉલ્લેખ કરતા ંડૉ. જયશકંર� ક�ુ ંક� આ� ભારતની સાથ ે

સમગ્ર િવ� આ �ુમલાના શહ�દોને યાદ કર� ર�ુ ંછે. તેમણે ક�ુ ંક� આ �ુમલાની યોજના 

ઘડનારા અને ��મ આપનારાઓ સામે કાયદ�સરની કાયર્વાહ� થવી જોઈએ. 

લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ �બરલાએ ક�ુ ં ક� ભારત હંમેશા િવ� શાિંત અને 

સામા�જક સમરસતાના પક્ષમા ંર�ુ ંછે, પરં� ુદ�શ આતકંવાદને ખતમ કરવા માટ� પણ 

પ્રિતબદ્ધ છે.  

મા�હતી અને પ્રસારણ મતં્રી અ�રુાગ િસ�હ ઠા�ુર� પણ �ુબંઈ આતકં� �ુમલામા ં�વ 

�મુાવનારા નાગ�રકો અને બહા�ુર �રુક્ષાકમ�ઓને શ્રદ્ધાજં�લ આપી છે. 

                                        ---------------------------------------- 
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Gujarat Election 

�જુરાત િવધાનસભાની પ્રથમ તબ�ાની � ૂટંણી પ્રચારના આડ� માત્ર ચાર �દવસ 

બાક� રહ્યા છે ત્યાર� તમામ રાજક�ય પક્ષો મતદારોને ર�ઝવવા એડ� ચોટ��ુ ંજોર લગાવી 

રહ્યા છે.  

ભાજપના રાષ્ટ્ર�ય અધ્યક્ષ �.પી.નડ્ડાએ ગાધંીનગર ખાતે પક્ષના ઘોષણાપત્ર�ુ ં

િવમોચન ક�ુર્. આ પ્રસગેં તેમણે જણાવ્�ુ ં ક�, સકંલ્પ પત્રમા ં સામા�ક ન્યાય અને 

કલ્યાણના ��ૃુાઓનો સમાવેશ કરાયો છે.   

ભાજપના વ�રષ્ઠ નેતા અને ક�ન્દ્રીય �હૃમતં્રી અિમત શાહ આ� ભાવનગર, વડોદરા 

અને અમદાવાદ �જલ્લામા ંચાર સ્થળોએ �હ�રસભા કરશે.  

ઉ�ર પ્રદ�શના �ખુ્યમતં્રી યોગી આ�દત્યનાથ ગીર સોમનાથ, ભાવનગર અને 

અમર�લીમા ં �હ�ર સભાઓ સબંોધશે. આ ઉપરાતં ક�ન્દ્રીય મતં્રીઓ સ્�િૃત ઇરાની, 

��ુુષો�મ �પાલા, ધમ�ન્દ્ર પ્રધાન સ�હત ભાજપના ઘણા વ�રષ્ઠ નેતાઓ પક્ષના 

ઉમેદવારોના સમથર્નમા ં� ૂટંણીસભા અને રોડ શો યો�શે.  

બી� તરફ ક�ગે્રસ અધ્યક્ષ મલ્લીકા�ુ ર્ન ખડગે નમર્દા અને �રુત �જલ્લામા ં

�હ�રરસભા સબંોધશે. તો આમ આદમી પાટ�ના રાષ્ટ્ર�ય કન્વીનર અરિવ�દ ક�જર�વાલ 

ભાવનગરમા ંરોડ શો કરશે. 

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

 

ISRO-PRE LAUNCH 
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ભારતીય અવકાશ સશંોધન સસં્થા - ISRO  દ્વારા આ�  PSLV-

C54નો  પ્રકે્ષપણ  કરાશે.  �ના થક� �થૃ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ ઓશન સેટ અને આઠ 

નેનો સેટ�લાઇટ બે અલગ અલગ ભ્રમણકક્ષાઓમા ંસ્થાિપત કરવામા ંઆવશે. 

ગઈકાલે શ� થયેલ પ્રકે્ષપણ માટ��ુ ં કાઉન્ટડાઉન આ� સમાપ્ત થશે. ચાર 

તબ�ાના પ્રકે્ષપણ યાનમા ં�ધણ  ભરવાની પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ થઈ ગઈ છે અને વૈજ્ઞાિનકો 

સફળ પ્રકે્ષપણ માટ� છેલ્લી ઘડ�ના પર�ક્ષણો પર નજર રાખી રહ્યા છે. 

ઉલ્લેખનીય છે ક�, 1 હ�ર 117  �કલોગ્રામ પેલોડમા ંઓશન મોિનટર, સી સરફ�સ 

મોિનટર અને ફ્ર�ન્ચ પેલોડ આગ�સનો સમાવેશ થાય છે. આમ તે પે�રસ સમ�ૂતીના 

લ�યોને �ણૂર્ કરશે. 

 

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

 

J&K-VOTERS 

જમ્� ુઅને કાશ્મીરમા ંસીમાકંન પછ�, � ૂટંણી પચં દ્વારા સ�ંક્ષપ્ત સશંોિધત અ�ભયાનને 

કારણે મતદારોની સખં્યામા ંદસ ટકાથી વ�નુો વધારો થયો છે. પચં દ્વારા �હ�ર કરાયેલ 

�િતમ મતદાર યાદ�મા ંસાત લાખ 72 હ�ર 872 મતદારોના નામ ઉમેરાયા છે. આમ, 

�િતમ યાદ�મા ંમતદારોની સખં્યા વધીને 83 લાખ 59 હ�ર 771 થઈ છે. �મા ં42 

લાખ 91 હ�ર 668  ��ુષ મતદારો છે �યાર� મ�હલા મતદારોની સખં્યા  40 લાખ 67 

હ�ર નવસો થઈ છે. 

                                      --------------------------------------- 
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CHHATTISGARH-ENCOUNTER 

છ�ીસગઢમા ંબસ્તર િવભાગના ંબી��રુ �જલ્લામા ંપોમરા જગંલોમા ં�રુક્ષાદળો 

સાથેની અથડામણમા ં એક મ�હલા સ�હત ત્રણ આતકંવાદ�ઓ માયાર્ ગયા છે. ક��ન્દ્રય 

ર�ઝવર્ પોલીસ દળ  અને �જલ્લા ર�ઝવર્ ગાડર્ દ્વારા હાથ ધરાયેલા શોધખોળ અ�ભયાન 

દરમ્યાન આ અથડામણ થઇ હતી. આ સ્થળેથી બે રાઇફલો પણ મળ� આવી હતી.  

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

AIIMS-CYBER ATTACK 

�દલ્હ�ની અ�ખલ ભારતીય આ�િુવ�જ્ઞાન સસં્થા -એઈમ્સે ક�ુ ંછે ક� સાઈબર �ુમલા 

બાદ અસરગ્રસ્ત  થયેલી �ડ�જટલ સેવાઓને �નુઃસ્થાિપત કરવાના તમામ પ્રયાસો 

કરવામા ંઆવી રહ્યા છે. સસં્થાએ આશા વ્યક્ત કર� હતી ક� આ સેવાઓ �ૂંક સમયમા ંશ� 

થશે. 

23મી નવેમ્બર� થયેલા સાયબર �ુમલામા ંઅનેક �ડ�જટલ �િુવધાઓને અસર થઈ 

હતી. અનેક સરકાર� એજન્સીઓ એઈમ્સના સવર્ર પર થયેલા સાયબર �ુમલાની તપાસ 

કર� રહ� છે. આ મામલે તપાસ માટ� �દલ્હ� પોલીસના સ્પેિશયલ િવભાગ દ્વારા 

એફઆઈઆર પણ ન�ધવામા ંઆવી છે. 

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

 

RAJASTHAN-COLD WAVE 
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રાજસ્થાનના ઘણા િવસ્તારોમા ં ઠંડ�મા ં વધારો થયો છે. રા�યના સીકર, ��ુુ, 

ભીલવાડા અને કોટામા ં તાપમાન સામાન્ય કરતા ઓ�ં છે. રા�યના 20 શહ�રોમા ં

તાપમાન 10 �ડગ્રી સે�લ્સયસથી ઓ�ં છે. માઉન્ટ આ� ુબે �ડગ્રી સે�લ્સયસ સાથ ેરા�ય�ુ ં

સૌથી ઠં�ંુ સ્થળ ર�ુ.ં 

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

 

CENTRE - MGNREG PANEL 

ક�ન્દ્ર સરકાર� મહાત્મા ગાધંી રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટ� યોજનાને ન�ુ ંસ્વ�પ 

આપવા માટ� એક સિમિતની રચના કર� છે. �તૂ્રોના જણાવ્યા �જુબ ગ્રામીણ િવકાસ 

મતં્રાલય દ્વારા રચવામા ં આવેલી આ સિમિત યોજનાના ભડંોળને વ� ુ અસરકારક 

બનાવવાના ઉપાયો �ચૂવશે. િવિવધ રા�યોની સિમિત આ યોજના પરના ખચર્ની 

સમીક્ષા કરશે. 

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

 

IFFI-UNESCO GANDHI MEDAL 

ગોવામા ંઆયો�ત �તરરાષ્ટ્ર�ય �ફલ્મ મહોત્સવમા ંICFT-UNESCO ગાધંી ચદં્રક 

માટ� ત્રણ ભારતીય અને છ િવદ�શી �ફલ્મો સ્પધાર્મા ંછે. ભારત તરફથી કાશ્મીર ફાઇલ્સ, 

ના� ુ�ુ�મુા અને સાઉદ� વેલ્લાકા ચદં્રકની સ્પધાર્મા ંછે. િવદ�શી �ફલ્મોમા ંબાગં્લાદ�શની 

એ ટ�લ ઓફ �ુ િસસ્ટસર્, તા�જ�કસ્તાનની ફોચ્�ુર્ન, ઈરાનની નરગીસી, બલ્ગે�રયાની મધર, 
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ક�નેડાની વ્હાઈટ ડોગ અને બ્રા�ઝલ અને પો�ુર્ગલના સ�ંકુ્ત ઉપક્રમે િનિમ�ત પોલોમા 

વચ્ચે ચદં્રક માટ� સ્પધાર્ છે. 

ICFT-UNESCO ગાધંી ચદં્રક એવી �ફલ્મોને આપવામા ંઆવે છે � સ�હષ્�તુા, 

�તર-સાસં્�ૃિતક સવંાદ અને શાિંત �વા આદશ�ને પ્રોત્સાહન આપે છે. સોમવાર� �ફલ્મ 

મહોત્સવના સમાપન સમારોહમા ંએવોડર્ એનાયત કરવામા ંઆવશે. 

                                  ---------- 

 

 

 


