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પ્રસાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 25-11-2022                                  Evening : 7.50 to 8.00 

Day:-Friday                                                 National News 

આકાશવાણી સમાચાર �કુ�શ �પુ્તા વાચંે છે. 

  
 પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ ક�ુ ંછે ક�, દ�શનો ઈિતહાસ �લુામીની ગાથા નથી 

પરં� ુ શૌયર્, બ�લદાન અને વીરતાનો ઈિતહાસ છે. નવી�દલ્હ�મા ં લ�ચત 

બર�કનની 400મી જન્મજયિંતની ઉજવણી�ુ ંસમાપન.. 

 સસંદ�ુ ંિશયા� સત્ર સાતમી �ડસેમ્બરથી શ� થશે અને 29 �ડસેમ્બર �ધુી 

ચાલશે.. 

 ક�ન્દ્ર સરકાર� રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોને GST વળતર તર�ક� 17 હ�ર 

કરોડ �િપયાની રકમ �કૂવી.. 

 આવતીકાલે બધંારણ �દવસ િનિમ�ે ઈ-કોટર્  પ્રો�ક્ટનો આરંભ થશે.. 

 બધંારણના આ�ખુના ઓનલાઈન વાચંન તથા બધંારણને લગતી �ક્વઝના 

પોટર્લનો આરંભ.. 

 ઓકલેન્ડમા ંરમાયેલી ભારત અને ન્�ઝૂીલેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ એક �દવસીય 

મેચ ન્�ઝુીલેન્ડ� �તી લીધી..  

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

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

          (સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર �રૂા થયા ) 
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PM- LACHIT BARPHUKAN 

પ્રધાનમતં્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ ક�ુ ંછે ક�, દ�શનો ઈિતહાસ �લુામીની ગાથા નથી પરં� ુશૌયર્, 

બ�લદાન અને વીરતાનો ઈિતહાસ છે. નવી �દલ્હ�મા ંલ�ચત બર�કનની 400મી જન્મજયિંતની 

ઉજવણીના સમાપન સમારોહમા ંશ્રી મોદ�એ જણાવ્�ુ ંક�, આઝાદ�નો ખોટો લખાયેલો ઈિતહાસ 

બદલવો જ�ર� હતો પરં� ુકમનસીબે એ�ુ ંથ�ુ ંનહો� ુ.ં તેમણે ક�ુ ંક� હવે �બ્ર�ટશ શાસનના �ત 

બાદ થયેલી �લૂોને �ધુારવામા ંઆવી રહ� છે. 

અહોમ સેનાપિત લ�ચત બર�કને તેમના ંકાય� દ્વારા આપણને દ�શભ�ક્ત શીખવી હતી, 

એમ જણાવી તેમણે ક�ુ ંક�, આપણા �વૂર્જોએ િવદ�શી આક્રમણકારો સામે જોરદાર લડત આપી 

અને તેમની �હ�મતને કારણે આપણી સસં્�ૃિત અને સભ્યતા �વતં છે. લ�ચત બર�કન દ�શના 

મહાન યોદ્ધા હતા. તલવારોની તાકાતથી આપણને કોઈ હરાવી શ�ુ ંનથી અને ઇશાન ભારત 

તે�ુ ંઉ�મ ઉદાહરણ છે. પ્રધાનમતં્રીએ ક�ુ ંક� લ�ચત બર�કનના સેનાપિતપદ� અહોમ રાજવશં ે

�ઘુલોને હરાવ્યા અને ઔરંગઝેબ પાસેથી �વુાહાટ�નો કબજો મેળવ્યો હતો. તેમણે ક�ુ ં ક� 

સરાઈઘાટ�ુ ં�દુ્ધ પણ લ�ચત બર�કન દ્વારા રાષ્ટ્રપે્રમનો �રુાવો છે.  

આ પ્રસગેં ક�ન્દ્રીય મતં્રી સવાર્નદં સોનોવાલે લ�ચત બર�કનને �હ�મત�ુ ંપ્રિતક ગણાવ્યા 

અને આશા વ્યક્ત કર� ક� દ�શના નાગ�રકો લ�ચતની બહા�ુર�નો વ� ુઅભ્યાસ કરશે. આસામના 

�ખુ્યમતં્રી �હમતંા �બસ્વા સરમાએ ક�ુ ંક�, આ પ્રસગં માટ� ખાસ તૈયાર કરવામા ંઆવેલી એપ 

પર 40 લાખ લોકોએ લ�ચત બર�કનને શ્રધ્ધાજં�લ આપી છે. સરાઈઘાટ�ુ ં �દુ્ધ દ�શની 

સીમા�ચહ્ન�પ ક્ષણ છે કારણ ક� લ�ચતે આ �દુ્ધમા ં�ઘુલોને હરાવ્યા હતા અને ઔરંગઝેબના 

િવસ્તરણને અટકાવ્�ુ ંહ� ુ.ં લ�ચત દ�શના હ�રો હતા અને લોકોએ તેમની વીરતા અને દ�શભ�ક્ત 

�ગે વ� ુ�ણ�ુ ંજોઈએ. 

.................................................. 
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PAR- ALL PARTY MEETING 

સસંદ�ુ ં િશયા� સત્ર સાતમી �ડસેમ્બરથી શ� થશે અને તે 29 �ડસેમ્બર �ધુી 

ચાલશે. આ સત્રમા ં23 �દવસમા ં17 બેઠકો મળશે. સસંદ�ય બાબતોના મતં્રી પ્રહલાદ 

જોશીએ સત્ર દરિમયાન રચનાત્મક ચચાર્ અને કાયદાક�ય કામકાજ પર ચચાર્ની આશા 

વ્યક્ત કર� છે.  

દરિમયાન, ક�ન્દ્ર સરકાર� સસંદના િશયા� સત્રની �વૂર્ સધં્યાએ છઠ્ઠી �ડસેમ્બર� 

સવર્પક્ષીય બેઠક બોલાવી છે. સત્ર દરિમયાન સસંદના ંબનેં �હૃોની કામગીર� �ચુા� �પે 

ચાલે તે માટ� તમામ રાજક�ય પક્ષો સાથ ેચચાર્ કરાશે અને તમામ પક્ષોના સહકાર માટ� 

િવનતંી કરશે. 

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

GST- COMPENSATION 

ક�ન્દ્ર સરકાર� એિપ્રલથી �ૂનના સમયગાળા માટ� રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોને 

GST વળતર તર�ક� 17 હ�ર કરોડ �િપયાની રકમ આપી છે. ઉચ્ચ સ્પધાર્ કરનારા ં

રા�યોની યાદ�મા ંમહારાષ્ટ્ર, કણાર્ટક, ઉ�રપ્રદ�શ, �દલ્હ� અને તિમલના�ુનો સમાવેશ 

થાય છે. 

મહારાષ્ટ્રને સૌથી વ� ુ બે હ�ર કરોડ �િપયા �યાર� કણાર્ટકને એક હ�ર 900 

કરોડ �િપયા �દલ્હ� અને ઉ�ર પ્રદ�શને એક હ�ર 200 કરોડ �િપયાથી વ� ુવળતર 

મળ્�ુ ંછે. તિમળના�ુને લગભગ 12 હ�ર કરોડ �િપયા મળ્યા છે. 2022-23 દરિમયાન 

અત્યાર �ધુીમા ં�હ�ર કરાયેલ વળતરની �ુલ રકમ એક લાખ 15 હ�ર કરોડ �િપયાથી 

વ� ુછે. 
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 નાણા મતં્રાલયે જણાવ્�ુ ંક� ક�ન્દ્ર �, રા�યોને વળતરની �કૂવણી માટ� ઉપકર- સેસની 

રકમ અગાઉથી જ �હ�ર કર� દ�ધી છે. મતં્રાલયે જણાવ્�ુ ંક� અગાઉ, મે મ�હનામા,ં ક�ન્દ્ર 

સરકાર� ફ��આુર�થી મેના સમયગાળા માટ� કામચલાઉ GST વળતર તર�ક� 86 હ�ર 

કરોડ �િપયાથી �કૂવ્યા હતા. 

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

PM-CONSTITUTION DAY 

આવતીકાલે બધંારણ �દવસ છે. આ િનિમ�ે આવતીકાલે સવાર� સવ�ચ્ચ 

અદાલતમા ંઉજવણી યોજવામા ંઆવી છે. આ કાયર્ક્રમમા ંપ્રધાનમતં્રી ઉપ�સ્થત રહ�શે. 

આવતીકાલે ઈ-કોટર્  પ્રો�ક્ટ હ�ઠળ િવિવધ નવી યોજનાઓ અમલી બનશે. 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 શેર કર�ને 

કોટર્ની કામગીર�ને જવાબદાર અને પારદશર્ક બનાવાશે. �લ્લા અદાલતની વેબસાઇટ 

પર �હ�ર જનતા કોઈપણ વચ્�ુર્અલ જોડાઈ શક� છે.   

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. 

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



Evening National News at 7.50 to 8.00 Pm 25-11-2022   -5 
 

JOSHI- CONSTITUTION PORTAL 

દરિમયાન, બધંારણ �દવસની �વૂર્સધં્યાએ આ� સસંદ�ય બાબતોના મતં્રી પ્રહલાદ 

જોશીએ બધંારણના આ�ખુના ઓનલાઈન વાચંન તથા બધંારણને લગતી �ક્વઝના 

પોટર્લને વચ્�ુર્અલી શ� ક�ુ� છે. આ પોટર્લ પર સ�ાવાર 22 ભાષાઓ અને �ગે્ર�મા ં

બધંારણના આ�ખુને વાચંવાની �િુવધા છે.  

આ માટ� માટ� વેબસાઈટ ર�ડ િપ્રએમ્બલ ડોટ NIC ડોટ ઈન પર મા�હતી છે �યાર� 

�ક્વઝ માટ� વેબસાઈટ કન્સ્ટ�ટ�શુન �ક્વઝ ડોટ NIC ડોટ ઈન પર છે. �ક્વઝ પોટર્લમા ં

ભારતીય બધંારણ અને લોકશાહ� �ગેના �બૂ જ સરળ અને �ળૂ�તૂ પ્ર�ો છે, �મા ં

કોઈપણ ભાગ લઈ શક� છે અને તેને પ્રમાણપત્ર આપવામા ં આવશે. �ક્વઝનો હ�� ુ

ભારતીય બધંારણના ં�ળૂ�તૂ �લૂ્યો અને િસદ્ધાતંોને લોકિપ્રય બનાવવાનો છે. આ �ક્વઝ 

�હન્દ� અને �ગે્ર� ભાષામા ંહશે �થી વ�નેુ વ� ુલોકો ભાગ લઈ શક�. આ પ્રસગેં શ્રી 

જોષીએ ડો. બી.આર.�બેડકરને શ્રદ્ધાજં�લ અપર્ણ કર� હતી અને દ�શના બધંારણના 

િનમાર્ણમા ંતેમના અજોડ યોગદાનને યાદ ક�ુ� હ� ુ.ં 

 દ�શના બધંારણને અપનાવવાની સ્�િૃતમા ંદર વષ� 26મી નવેમ્બર� બધંારણ �દવસ 

ઉજવવામા ંઆવે છે. આ વષ� પણ ક�ન્દ્ર સરકારના તમામ મતં્રાલયો અને િવભાગો સ�હત 

દ�શભરમા ંબધંારણ �દવસની ઉજવણી �બૂ જ ઉત્સાહ સાથે કરવામા ંઆવશે. આ રાષ્ટ્ર�ય 

કાયર્ક્રમમા ંસ�ક્રય સહભાગી તર�ક� સસંદ�ય બાબતો�ુ ંમતં્રાલય છે જયાર� સામા�જક ન્યાય 

અને અિધકાર�તા મતં્રાલય નોડલ એજન્સી છે. 

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

SEA BREEZE 
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ભારતીય નૌકાદળ અને ઓમાનની રોયલ નેવીએ સ�ંકુ્ત ર�તે �દ્વપક્ષીય નૌકા 

કવાયતમા ંભાગ લીધો હતો. તેમા ંભારત દ્વારા િમસાઇલ સ્ટ�લ્થ �ફ્રગેટ, INS િત્રકંડ, 

ઓફશોર પેટ્રોલ વેસલ, INS �િુમત્રા અને મેર�ટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ ડોિન�યર જોડવામા ં

આવ્�ુ ંહ� ુ.ં છ �દવસ �ધુી ચાલેલી આ કવાયત ઓમાનના દ�રયાકાઠં� હાથ ધરવામા ં

આવી હતી. તેમા ંત્રણ તબ�ામા ંવ્�હૂાત્મક દ�રયાઈ કવાયતનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

ઓમાનના ંજહાજો અલ િશનાસ અને અલ સીબ, દ�રયાઈ કવાયતમા ંજોડાયા હતા.  

નૌકાદળની આ કવાયતોએ ભારત અને ઓમાનના �દ્વપક્ષીય સબંધંો વ� ુમજ�તૂ 

બનાવ્યા છે. બનેં દ�શો પરંપરાગત ર�તે મૈત્રી�ણૂર્ સબંધંો ધરાવે છે અને સાસં્�ૃિતક આદાન 

પ્રદાન કર� છે. બનેં દ�શો વચ્ચે પ્રથમ નૌકા કવાયત 1993 મા ંહાથ ધરવામા ંઆવી હતી. 

આ વષ� ભારતીય અને ઓમાનની �દ્વપક્ષીય નૌકા કવાયતના ં30 વષર્ �રૂા ંથયા ંછે. 

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

G-20 SHERPAS MEETING 

�- 20 દ�શોના શેરપાની બેઠક ઉદય�રુમા ં4 થી 7 �ડસેમ્બર દરિમયાન મળશે. 

આ બેઠકનો ઉદે્દશ્ય િવકાસને પ્રોત્સાહન આપવા તથા વીસ રાષ્ટ્રો વચ્ચે મજ�તૂ સબંધં 

બનાવવાનો છે. આ માટ� ઉદય�રુમા ંદ�વાલો પર પેઇ�ન્ટ�ગ્સ દ્વારા ભારતીય સસં્�ૃિત�ુ ં

િન�પણ કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે અને સમગ્ર શહ�રમા ંહ��રટ�જ સ્થળોને શણગારવામા ંઆવી 

રહ્યા ંછે.  

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

�યાર� િવદ�શી મહ�માનોને ઉતારા માટ� ફતેહ પ્રકાશ પેલેસ, હોટ�લ ઉદય િવલાસ અને 

લીલા પેલેસમા ંવ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી રહ� છે. તેમના માનમા ંભોજન સમારોહ જગ 
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મ�ંદર ખાતે યોજવામા ંઆવશ ેઅને તેમને ભારતીય તેમજ અન્ય સ્વા�દષ્ટ વાનગીઓ 

પીરસવામા ંઆવશે. 

�- 20 શેરપા પ�રષદની બેઠક �- 20 દ�શોના વડાની �ખુ્ય પ�રષદ પહ�લા ંદર�ક 

દ�શના પ્રિતિનિધઓની આ પ્રારં�ભક બેઠક છે. સભ્ય દ�શોના પ્રિતિનિધઓ સભંિવત 

સમ�ૂતીઓ �ગે આ બેઠકમા ંચચાર્ કરશે અને �િતમ િનણર્યો � 20 દ�શોના વડાની 

પ�રષદમા ં લેવામા ંઆવશે. ઉલ્લેખનીય છે ક� નીિત પચંના �તૂ�વૂર્ CEO, અિમતાભ 

કાતં ભારતના �- 20 શેરપા છે. 

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

CENTRE- GAS REGULATIONS 

ક�ન્દ્રએ �ૂર-�ૂરના િવસ્તારોમા ંસસ્તા દર� �ુદરતી ગેસ પહ�ચાડવા �ુદરતી ગેસ દર 

અને ક્ષમતા િનયમોમા ં �ધુારો કય� છે. દ�શભરમા ંએક સમાન દરના અમલીકરણને 

સરળ બનાવવા માટ� આ �ધુારો કય� છે. િવિવધ પ્રદ�શોમા ંગ્રાહકોના �હતને �રુ�ક્ષત 

રાખવા માટ� હવે દર માળખામા ંટ��રફ ઝોનની સખં્યા બેથી વધાર�ને ત્રણ કરવામા ંઆવી 

છે.  

પેટ્રો�લયમ અને �ુદરતી ગેસ મતં્રાલયે જણાવ્�ુ ંછે ક�, આ �ધુારાઓ આવતા વષ� 

1લી એિપ્રલથી લા� ુથશે. મતં્રાલયે આ માટ� એક સિમિતની પણ રચના કર� છે. 

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

AYUSH- MoU 
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આ�ષુ મતં્રાલય અને િવજ્ઞાન- ટ�કનોલો� તથા �થૃ્વી િવજ્ઞાન મતં્રાલય વચ્ચે 

આ� સમ�ૂતી કરાર કરવામા ં આવ્યા છે. બનેં મતં્રાલયો આ�ષુ, પ્ર�ક્રયા અને 

ઉત્પાદનોની વૈજ્ઞાિનક માન્યતા પર સશંોધન અને િવકાસ પ્ર�િૃ�ઓ સ�ંકુ્ત ર�તે હાથ 

ધરવા સમંત થયા છે. આ માટ� મા�હતીના િવિનમય �ગે�ુ ંએક પ્લેટફોમર્ બનાવીને 

આ�ષુ-સબંિંધત �ળૂ�તૂ િસદ્ધાતંોને સમજવા માટ� આ�િુનક િવજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરાશે.  

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

INDIA PHARMA 

દ�શના દવા ઉદ્યોગે છેલ્લા ં આઠ વષર્મા ં 90.32 ટકા �ટલી ��ૃદ્ધ દશાર્વી છે. 

દવાઓની િનકાસમા ંએિપ્રલથી ઓક્ટોબર દરિમયાન િવક્રમજનક 137.7 ટકાની ��ૃદ્ધ 

જોવા મળ� છે. આરોગ્ય મતં્રી મન�ખુ માડંિવયાએ જણાવ્�ુ ંછે ક�, ક�ન્દ્ર સરકાર વૈિ�ક 

ફામાર્ પાવરહાઉસ તર�ક� ઉભર� આવ્�ુ ંછે. 2021-22 મા ંદ�શની દવાઓની િનકાસ 1 હ�ર 

833 અબજ �િપયા �ટલી હતી, �યાર� 2013-14મા ંિનકાસ 904 અબજ �િપયા હતી.  

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

CRICKET 

ઓકલેન્ડમા ંરમાયેલી ભારત અને ન્�ઝૂીલેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ એક �દવસીય મેચ 

ન્�ઝુીલેન્ડ� �તી લીધી છે. ભારતના 307 રનના લ�યાકંને ન્�ઝુીલેન્ડ�, 47 ઓવર અને 

એક બોલમા ંત્રણ િવક�ટ �મુાવીને 309 રન કર� હાસંલ ક�ુ� હ� ુ.ં લાથમે 104 બોલમા ં

145 રનની અણનમ ઈિન�ગ રમી હતી અને િવ�લયમસને 98 બોલમા ં94 રનની અણનમ 

ઈિન�ગ રમી હતી. ઉમરાન મ�લક� બે િવક�ટ લીધી હતી.  
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શ�આતમા,ં ભારતે 50 ઓવરમા ંસાત િવક�ટ� 306 રન બનાવ્યા હતા, �મા ંશે્રયસ 

અય્યર� 76 બોલમા ં80 રન બનાવ્યા હતા. હવે બી� વન- ડ� રિવવાર� હ�િમલ્ટનના સેડન 

પાકર્મા ંરમાશે. 

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

 


