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�સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 27-11-2022       Midday : 1.20 to 1.30 

Day : Sunday        National News 

આકાશવાણી સમાચાર બ�ુલા પ રમાર વાચં ેછે. 

_____________________________________________________________ 

• �ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&એ ક(ુ ં છે ક" G20 બેઠકની અ-ય/તા ભારત  માટ" વિૈ2ક 

ક3યાણ પ ર -યાન ક"4#$ત કરવાની એક મોટ& તક છે. 

• 5જુરાતમા ં�થમ તબ8ાના 9 ૂટંણી �ચાર" વેગ પ કડયો – તમામ રાજક&ય પ /ોના 

આગેવાનો 9 ૂટંણી �ચાર કર& ર=ા છે. 

• હ?દરાબાદમા ંગઈ મોડ& રા! ેખાનગી નેનો ઉપ Cહો થાયબો3ટ-1 અને થાયબો3ટ-2ના 

�થમ સકં"તો નFધાયા છે. 

• રાGH&ય ક"ડ"ટ કોIસ-NCC નો આL 74મો Oથાપ ના Pદવસ છે. 

• ભારતે Oપ ેનમા ંયોQયલેી િવ2 Rવુા બોSTસUગ Oપ ધાVમા ં11 ચ$ંક WXયા છે. 
 

            (#9ઝૂ [ેક – આ સમાચાર આપ  આકાશવાણી પ રથી સાભંળ& ર=ા છો) 

(સમાચારને ^ત ે– આકાશવાણી પ રથી સમાચાર _રૂા થયા ) 

 

MAAN KI BAAT 

�ધાનમ!ંી નર"#$ મોદ&એ ક(ુ ંછે ક" G20 બઠેકની અ-ય/તા ભારત  માટ" વિૈ2ક 

ક3યાણ પ ર -યાન ક"4#$ત કરવાની એક મોટ& તક છે. આકાશવાણી પ રથી આL �સાPરત 

થયલેા મન ક& બાત કાયVfમમા ં  gી મોદ&એ ક(ુ ંક"  આઝાદ&ના અhતૃ કાળ દરિમયાન 

ભારતને આ જવાબદાર& આપ વામા ંઆવી છે ત ેગૌરવની બાબત છે. તેમણે ક(ુ ંક" ભારત 

પ ાસ ે શાિંત, પ યાVવરણ �Xયે સવેંદનશીલતા અન ે ટકાઉ િવકાસ Lવા દર"ક /!ેમા ં
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પ ડકારોનો ઉક"લ છે. તેમણે ઉમRેુk ક" ભારત ેઆપ લેી થીમ - “એક _mૃવી, એક પ Pરવાર, 

એક ભિવGય” - વoધૈુવ �ુpંુબકમ �Xયે દ"શની �િતબqતાને rયTત કર" છે. 

( બાઇટ – W-ર૦) 

�ધાનમ!ંીએ ભાર_વૂVક જણાrRુ ં હu ુ ં ક" G20 િવ2ની બે uતૃીયાશં વOતી, િવ2 

વેપ ારનો પ ોણો ભાગ અન ેિવ2 GDPના 85 ટકાનો સમાવશે કરતી ભાગીદાર& ધરાવે છે. 

તેમણે ગવV rયTત કયz ક" ભારત પ હ"લી Pડસ{ેબરથી આટલા મોટા અને શSTતશાળ& |ૂથની 

અ-ય/તા કરવા જઈ ર(ુ ં છે. તેમણે જણાrR ુક", થોડા Pદવસો પ હ"લા G-20 લોગો અન ે

�ેિસડ"#સી ઓફ ઈ4#ડયાની વબેસાઈટ લો#ચ કરવા�ુ ંસૌભા�ય મ�Rુ ંહu ુ.ં  

gી મોદ&એ ક(ુ ંક" 18મી નવે{બર" અવકાશ /!ેે નવા ઇિતહાસનો સા/ી બ#યો. ત ે

Pદવસે ભારતે તનેા ખાનગી /ે! �ારા Pડઝાઇન અને તૈયાર કરાય�ેુ ં�થમ રોક"ટ -'િવfમ-

એસ' અવકાશમા ંમોક3Rુ ંહu ુ.ં  

(બાઇટ – રોક"ટ) 

gી મોદ&એ માPહતી આપ ી હતી ક" દ"શમા ંગઇકાલે ભારત અન ે�તૂાન �ારા સRંTુત 

ર&તે િવકસાવવામા ં આવેલ એક ઉપ Cહ�ુ ં �/ેપ ણ કરાRુ.ં  આ ઉપ Cહ �બૂ જ ઉ�ચ 

Pરઝો3Rશુનના �ચ!ો મોકલશે L �તૂાનને તનેા �ુદરતી સસંાધનો�ુ ં સચંાલન કરવામા ં

મદદ કરશે. તમેણે ઉમRેુk હu ુ ં ક" આ ઉપ Cહ �/પે ણ મજ�તૂ ભારત-�તૂાન સબંધંો�ુ ં

�િત�બ�બ છે. 

ટ"TનોલોW સબંિંધત નવીનતાઓ િવશ ેબોલતા, gી મોદ&એ ક(ુ ં ક" ભારત �ોનના 

/ે!મા ં ઝડપ થી આગળ વધી ર(ુ ં છે. થોડા Pદવસો પ હ"લા Pહમાચલ �દ"શના Pક�ૌર 

�જ3લામા ં�ોન �ારા સફરજન�ુ ંપ Pરવહન કરવામા ંઆrRુ ંહu ુ.ં તેમણે આનદં rયTત કયz 
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ક" �ોન ટ"TનોલોWની મદદથી આ સફરજન વ� ુઝડપ થી લોકો oધુી પ હFચશે. આનાથી 

ખે�ૂતોનો ખચV અને સફરજનનો બગાડ ઘટશે. 

�ધાનમ!ંીએ Cીસના ��યાત ગાયક કલાWસ �ારા ગાધંીWની 150મી જ#મ 

જયિંત િનિમ�ે ર|ૂ કરાયલેા બા_નુા િ�ય ભજનનો પ ણ ઉ3લખે કયz. છે3લા 42 વષzમા ં

કલાWસ દર વષ� ભારતના �વાસે આrયા છે. તેમણે ભારતીય સગંીતના |ુદા |ુદા રાગો, 

તાલ અને ઘરાનાઓનો િવOuતૃ અ�યાસ કયz છે. 

�ધાનમ!ંીએ મહાન સતં કિવ ભતVહPરનો ઉ3લખે કર& જણાrRુ ંક", કળા, સગંીત અને 

સાPહXયમા ંરસ એ માનવતાની ઓળખ છે. આપ ણો સામવેદ િવિવધ સગંીતનો �ોત છે. 

તેમણે ગયાનામા ં ગવાયલેા ભજન-PકતVનનો ^શ પ ણ ર|ૂ કયz. ગયાનામા ં હોળ& અને 

ફાગણમા ંભગવાન રામ-�ૃGણ સબંિંધત િવવાહ ગીતો ગાવાની સિવશેષ પ રંપ રા છે.   

�ધાનમ!ંીએ મસ�ુલર PડસHોફ& ^ગે Q5તૃી માટ" સઘન કામગીર& કરવા પ ર ભાર 

h�ૂો. gી મોદ&એ જણાrRુ ં ક", Pહમાચલ �દ"શના સોલન ખાતે માનવ મPંદર આરો�ય 

ક"#$મા ંઆ રોગની સારવાર માટ" ઉમદા કામગીર& હાથ ધરાઇ છે. 

GUJARAT ELECTION 

 

5જુરાતમા ંરાજક&ય પ /ોએ �થમ તબ8ાની 9 ૂટંણી ^તગVત મતદારોન ેર&ઝવવા 

માટ" સ_ંણૂV તાકાત લગાવી દ&ધી છે. �ધાનમ!ંી  નર"#$ મોદ& સPહત અનકે વPરGઠ 

નેતાઓ આL �ચાર કર& ર=ા છે. �ધાનમ!ંી  થોડા સમય બાદ ને!ગં ખાતે 9 ૂટંણી 

ર"લી કરશ.ે  

કFCેસ અ-ય/ મ�3લકા|ુ Vન ખડગે અને AAP નેતા અરિવ�દ ક"જર&વાલ પ ણ 

પ ાટ�ના ઉમદેવારો માટ" �ચાર કર& ર=ા છે. અમારા સવંાદદાતાના જણાrયા �માણ,ે gી 
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મોદ& થોડા સમય બાદ ખડેામા ં જનસભાન ે સબંોધશે. તેઓ આL સાLં oરુતમા ં પ ણ 

જનસભાન ે સબંોધવાના છે. gી મોદ& ઉપ રાતં 5જુરાતના h�ુયમ!ંી �પૂ #ે$ પ ટ"લ, 

પ ાટ�ના �દ"શ અ-ય/ સી.આર.પ ાટ&લ પ ણ િવિવધ Oથળોએ Qહ"રસભાઓ કર& ર=ા છે. 

ક"#$ીય મ!ંીઓ અન ેપ ાટ�ના વPરGઠ નેતાઓ આL અલગ-અલગ જ�યાએ �ચાર કર& 

ર=ા છે.  

બીW તરફ કFCસેના રાGH&ય અ-ય/ મ�3લકા|ુ Vન ખડગે અને વPરGઠ નતેા અશોક 

ગેહલોત આL બપ ોર" દ"ડ&યાપ ાડામા ં જનસભાને સબંોધશ.ે પ ાટ�ના અ#ય ઘણા વPરGઠ 

નેતાઓ પ ણ પ ાટ�ના ઉમેદવારો માટ"  �ચાર કર& ર=ા  છે. તો આમ આદમી પ ાટ�ના 

રાGH&ય ક#વીનર અરિવ�દ ક"જર&વાલ oરુતમા ંપ !કાર પ Pરષદ યોW હતી. તેઓ oરુતમા ં

રોડ- શો યોW ર=ા છે. 

INDIA-AUSTRALIA 

ભારત અને ઓOH"�લયાની સૈ#ય pકૂડ&ઓ �ારા સRંTુત ર&ત ે ��પ /ીય તાલીમ 

કવાયત - ઓOHા Pહ�દ આવતીકાલે રાજOથાનના મહાજન Pફ3ડ ફાયર�ગ ર"#જ ખાતે શ  

થશ.ે L 11 Pડસે{બર oધુી ચાલશ.ે 

ઓOH"�લયાના સૈ#યની સેક#ડ Pડિવઝનની 13મી �[ગેડના સિૈનકો કવાયત Oથળ પ ર 

પ હFચી ગયા છે. ડોગરા ર"Wમે#ટના સૈિનકો ભરતી સેના�ુ ંનેuXૃવ કર& ર=ા છે. 

TELANGANA SPACE-STARTUPS 

હ?દરાબાદમા ંગઈ મોડ& રા!ે ખાનગી નેનો ઉપ Cહો થાયબો3ટ-1 અને થાયબો3ટ-

2ના �થમ સકં"તો નFધાયા છે. આ ઉપ Cહોન ે PSLV-C54 રોક"ટ �ારા સફળતા_વૂVક 

¤મણક/ામા ંhકૂવામા ંઆrયા. ખાનગી ભારતીય Oપ ેસ ¥લાઇટ કંપ ની ¦વુ Oપ સેના h�ુય 
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અિધકાર&  સજંય ન8ેાતંીએ આકાશવાણી સાથનેી વાતચીતમા ં નનેોસેટ"લાઇ§સ િવશેની 

આ માPહતી આપ ી હતી. 

નેનો ઉપ Cહોન ે ગઈ કાલે 511 Pકલોમીટરની ¨ચાઈએ ગોળાકાર, ¦વુીય oયૂV-

સમકા�લક ¤મણક/ામા ં hકૂવામા ં આrયા હતા. ભારતમા ં ઘણા હ"મ ર"Pડયો 

વપ રાશકતાVઓન ેઆ અ�ભયાનનો સીધો ફાયદો થશે.  

દર{યાન, તેલગંાણાના h�ુયમ!ંી ક". ચ$ંશખેર રાવે ખાનગી /ે! �ારા બે નનેો 

સેટ"લાઇટ - થાયબૉ3ટ-1 અને થાયબૉ3ટ-2'ના �/ેપ ણન ેમોટ& સફળતા ગણાવી છે. તેમણે 

ક(ુ ં ક" આ �યોગોએ ભારતીય અવકાશ /ે!મા ં હ?દરાબાદની OટાટV-અપ  કંપ નીઓ માટ" 

નવી તકો�ુ ંસªન કRુk છે અન ેતલેગંાણાન ેિવ2મા ં�યાિત અપ ાવી છે. 

NCC-DAY 

રાGH&ય ક"ડ"ટ fોIસ-NCC નો આL 74મો Oથાપ ના Pદવસ છે. િવ2ના સૌથી મોટા 

ગણવેશધાર& Rવુા સગંઠનની Oથાપ ના 1948મા ં થઈ હતી. આL એન.સી.સી. Pદવસ 

િનિમતે દ"શભરમા ં માચV પ ાOટ, સાOં�ૃિતક �િૃ�ઓ અને સામા�જક િવકાસ કાયVfમોમા ં

ક"ડ"§સ ભાગ લઈ ર=ા છે. એનસીસી Rવુાનોને તેમના િવકાસ માટ" િવિવધ તકો _રૂ& પ ાડ" 

છે. આ સગંઠનના ઘણા ક"ડ"§સે રમતગમત અને સાહિસક �િૃ�ઓના /ે!મા ંનFધપ ા! 

િસ�qઓ હાસંલ કર& છે.  

Republic Day - Chief Guest 

ઇ�જIતના રાGHપ િત અ®દ"લ ફ�ાહ અલ સીસી આગામી વષ� 26 

Q#Rઆુર&ના �Qસ�ાક Pદવસની ઉજવણીમા ં h�ુય અિતિથ રહ"શ.ે ઇ�જIતના 
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રાGHપ િત ભારતના �Qસ�ાક Pદવસની ઉજવણીના h�ુય અિતિથ તર&ક"  �થમ 

વખત આવી ર=ા છે.  

િવદ"શ મ!ંાલયના જણાrયા �માણે, ભારત અને ઇ�જIત વ�ચે મ!ૈી_ણૂV 

સબંધંો છે અને  બનંે દ"શો આ વષ� રાજ�ાર& સબંધંોની Oથાપ નાની 75મા ં

વષVની  ઉજવણી કર& ર=ા છે. 2022-23મા ંભારતના G-20 �hખુપ દ દરિમયાન 

ઇ�જIતને 'ગેOટ ક#H&' તર&ક" આમ!ંણ આપ વામા ંઆrRુ ંછે. 

GOVT-BUDGET 

ક"#$ સરકાર" ક"#$ીય ^દાજપ ! 2023-24 માટ" નાગPરકો પ ાસેથી િવચારો અને 

oચૂનો મગંાrયા છે. જન ભાગીદાર&ની ભાવનાને �ોXસાહન આપ વા માટ" નાણા મ!ંાલય 

^દાજપ ! _વૂV દર વષ� નાગPરકો પ ાસેથી oચૂનો આમિં!ત કર" છે. નાગPરકો �ારા oચૂનો 

મોકલવાની છે3લી તાર&ખ આવતા મPહનાની 10મી છે. 

YOUTH BOXING C'SHIP 

ભારતે Oપ ેનમા ં યોQયલેી િવ2 Rવુા બોSTસUગ Oપ ધાVમા ં  ચાર oવુણV, !ણ રજત 

અને ચાર કાOંય ચ$ંક સPહત 11 ચ$ંક WXયા છે. 

ગઈ કાલે _રૂ& થયલેી Oપ ધાVમા ં oરુ"શ િવ2નાથ, વશંરાજ, દ"િવકા ઘોરપ ડ" અન ે

રિવનાએ oવુણV ચ$ંક WXયો હતો. ભાવના શમાV, ક&િત³ અને આિશષે રજત WXયા હતા. 

તમ�ા, �ંુજરાની દ"વી, લ´ ુયાદવ અને hOુકાન ેરજત ચ$ંક WXયા હતા. 

CRICKET 
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હ"િમ3ટનના સેડન પ ાકVમા ંરમાઇ રહ"લી ભારત અને #Rઝુીલે#ડ વ�ચનેી બીW મેચ 

વરસાદના કારણે રµ કરવામા ંઆવી છે.  

ભારતે 13મી ઓવરમા ં એક િવક"ટ 5મુાવીન ે 89 રન બનાrયા હતા. આ પ હ"લા 

#Rઝૂીલે#ડના ક"Iટન ક"ન િવ�લયમસન ેટોસ Wતીને બો�લ�ગ કરવાનો િનણVય લીધો હતો. 

ભારતે સ|ું સમેસન અને શા¶ુVલ ઠા�ુરની જ�યાએ દ&પ ક ·ુડા અને દ&પ ક ચાહરન ે

લાવવાના બે ફ"રફારો કયાV.  

#Rઝૂીલે#ડ" �થમ વનડ" 7 િવક"ટ" Wતીને gણેીમા ં1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. 

!ીW વન ડ" fાઈOટચચVના હ"ગલી ઓવલમા ં�ધુવાર" રમાશે. 

 

 


