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�સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date:27-11-2022                               Evening : 7.50 to 8.00 

Day: Sunday                                   National News 

આકાશવાણી સમાચાર જયેશ વેગડાવાચંે છે. 

 

� �ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ ક#ુ ં છે ક� G20 બેઠકની અ(ય)તા ભારત  માટ� 

વૈિ,ક ક-યાણ પર (યાન ક�/��ત કરવાની એક મોટ! તક છે - આકાશવાણી 

પરથી આ2 �સા3રત થયેલા મન ક! બાત કાય56મમા ં સબંોધન ક7ુ8. 

� :જુરાતમા ં િવધાનસભાની ; ૂટંણીના �થમ તબ=ા માટ�નો >હ�ર �ચાર 

વેગવાન બ�યો છે - તમામ રાજક!ય પ)ો સભા - ર�લી સ3હત અનેક ર!તે 

મતદારોને આકષ5વા �યાસ કર! રAા છે.   

� ઉપરાCDપિત  જગદ!પ ધનખડ આવતીકાલે નવી 3દ-હ! ખાતે વષ5 2017, 

2018 અને 2019 માટ� િશ-પ :Fુુ અને રાCD!ય કાર!ગર GરુHકાર એનાયત 

કરશે. 

� ભારત અને ઓHD�Jલયાની  સેનાઓ વKચે LMપ)ીય તાલીમ કવાયત "ઓHDા 

3હOદ 22" આવતીકાલે રાજHથાનમા ંમહાજન ફ!-ડ ફાય3રOગ ર��જમા ંશR થશે. 

� Hપેન ખાતે રમાયેલી 7વુા GFુુષ અને મ3હલા િવ, બોSTસUગ 

ચેSVપયનશીપમા ં ભારતની રિવનાએ Wવુણ5ચ�ંક XYયો છે - ભારતે 

ચેSVપયનિશપમા ંZુલ  11 ચ�ંકો XYયા. 
    (��ઝૂ�ેક–આસમાચારઆપઆકાશવાણીપરથીસાભંળ�ર�ાછો) 

(સમાચારને!તે–આકાશવાણી પરથી સમાચાર#રૂાથયા) 
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MAAN KI BAAT 

�ધાનમ�ંી નર��� મોદ!એ ક#ુ ંછે ક� G20 બેઠકની અ(ય)તા ભારત  માટ� વૈિ,ક 

ક-યાણ પર (યાન ક�/��ત કરવાની એક મોટ! તક છે. આકાશવાણી પરથી આ2 

�સા3રત થયેલા મન ક! બાત કાય56મમા ં  eી મોદ!એ ક#ુ ં ક� ભારત પાસે શાિંત, 

પયા5વરણ �Yયે સવેંદનશીલતા અને ટકાઉ િવકાસ 2વા દર�ક )ે�મા ંપડકારોનો ઉક�લ 

છે. તેમણે ઉમે7ુ8 ક� ભારતે આપેલી થીમ - “એક Ghૃવી, એક પ3રવાર, એક ભિવCય” - 

વWધૈુવ Zુjંુબકમ �Yયે દ�શની �િતબkતાને lયTત કર� છે. 

�ધાનમ�ંીએ ભારGવૂ5ક જણાl7ુ ં હm ુ ં ક� G20 િવ,ની બે mતૃીયાશં વHતી, િવ, 

વેપારનો પોણો ભાગ અને િવ, GDPના 85 ટકાનો સમાવેશ કરતી ભાગીદાર! ધરાવે 

છે. તેમણે ગવ5 lયTત કયr ક� ભારત પહ�લી 3ડસેVબરથી આટલા મોટા અને શSTતશાળ! 

tૂથની અ(ય)તા કરવા જઈ ર#ુ ં છે. તેમણે જણાl7 ુ ક�, થોડા 3દવસો પહ�લા G-20 

લોગો અને �ેિસડ��સી ઓફ ઈ/�ડયાની વેબસાઈટ લો�ચ કરવાvુ ંસૌભાxય મy7ુ ંહm ુ.ં  

eી મોદ!એ ક#ુ ંક� 18મી નવેVબર� અવકાશ )ે�ે નવા ઇિતહાસનો સા)ી બ�યો. તે 

3દવસે ભારતે તેના ખાનગી )ે� Mારા 3ડઝાઇન અને તૈયાર કરાયે|ુ ં �થમ રોક�ટ -

'િવ6મ-એસ' અવકાશમા ં મોક-7ુ ં હm ુ.ં દ�શમા ં ભારત અને ~તૂાન Mારા સ7ંTુત ર!તે 

િવકસાવવામા ંઆવેલ એક ઉપ�હvુ ં�)ેપણ કરા7ુ.ં તેમણે ઉમે7ુ8 હm ુ ં ક� આ ઉપ�હ 

�)ેપણ મજ�તૂ ભારત-~તૂાન સબંધંોvુ ં�િતJબOબ છે. 

ટ�TનોલોX સબંિંધત નવીનતાઓ િવશે બોલતા, eી મોદ!એ ક#ુ ંક� ભારત �ોનના 

)ે�મા ંઝડપથી આગળ વધી ર#ુ ં છે. થોડા 3દવસો પહ�લા 3હમાચલ �દ�શના 3ક�ૌર 

�જ-લામા ં�ોન Mારા સફરજનvુ ંપ3રવહન કરવામા ંઆl7ુ ંહm ુ.ં  
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�ધાનમ�ંીએ �ીસના ��યાત ગાયક કલાXસ Mારા ગાધંીXની 150મી જ�મ 

જયિંત િનિમ�ે રtૂ કરાયેલા બાGનુા િ�ય ભજનનો પણ ઉ-લેખ કયr. છે-લા 42 

વષrમા ંકલાXસ દર વષ� ભારતના �વાસે આlયા છે. 

�ધાનમ�ંીએ મહાન સતં કિવ ભm ૃ5હ3રનો ઉ-લેખ કર! જણાl7ુ ંક�, કળા, સગંીત 

અને સા3હYયમા ં રસ એ માનવતાની ઓળખ છે. આપણો સામવેદ િવિવધ સગંીતનો 

�ોત છે. તેમણે ગયાનામા ંગવાયેલા ભજન-3કત5નનો �શ પણ રtૂ કયr. ગયાનામા ં

હોળ! અને ફાગણમા ં ભગવાન રામ-ZૃCણ સબંિંધત િવવાહ ગીતો ગાવાની સિવશેષ 

પરંપરા છે.   

GUJARAT ELECTION 

:જુરાતમા ં િવધાનસભાની ; ૂટંણીના �થમ તબ=ા માટ� રાજક!ય પ)ોએ 

મતદારોને આકષ5વા માટ� સGંણૂ5 તાકાત લગાવી દ!ધી છે. આ તબ=ા માટ� પહ�લી 

3ડસેVબર� મતદાન થશે. ભારતીય જનતા પાટ�ના વ3રCઠ નેતા અને �ધાનમ�ંી નર��� 

મોદ! સ3હત અ�ય નેતાઓએ આ2 ઘણી જxયાએ ર�લીઓ યોX હતી.  

eી મોદ!એ ને�ગં અને ખેડામા ં; ૂટંણી ર�લીઓ યોX હતી. તેમણે ક#ુ ંક� ક�ટલાક 

રાજક!ય પ)ો સ�ામા ંઆવવા માટ� m/ુCટકરણની નીિતઓનો શોટ5કટ તર!ક� ઉપયોગ 

કર! રAા છે. આતકંવાદના ��ેુ �ધાનમ�ંી ક#ુ ં ક� �યા ંWધુી વોટ બ�કની રાજનીિત 

ચા| ુ રહ�શે Yયા ં Wધુી આતકંવાદને ના�દૂ કર! શકાશે નહ�. તેમણે ક#ુ ં ક� :જુરાત 

લાબંા સમયથી આતકંવાદનો ભોગ બની ર#ુ ંહm ુ.ં 

દરVયાન �ધાનમ�ંીએ Wરુતમા ં ર�લી પણ કર! હતી. બીX તરફ ક��ેસના 

રાCD!ય અ(ય) મ�-લકાtુ 5ન ખડગે અને વ3રCઠ નેતા અશોક ગેહલોતે બપોર� 
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દ�ડ!યાપાડામા ં >હ�ર સભા કર!. આમ આદમી પાટ�ના રાCD!ય સયંોજક અરિવOદ 

ક�જર!વાલે Wરુતમા ંરોડ શો કયr. 

VICE PREZ-AWARDS 

િશ-પ :Fુુ અને રાCD!ય કાર!ગર GરુHકાર આવતીકાલે નવી 3દ-હ!મા ંઆપવામા ં

આવશે. આ GરુHકારો વષ5 2017, 2018 અને 2019 માટ� કાપડ મ�ંાલય Mારા 

આપવામા ંઆવી રAા છે. આ �સગેં ઉપરાCDપિત  જગદ!પ ધનખડ ��ુય અિતિથ 

તર!ક� ઉપSHથત રહ�શે. કાપડ મ�ંી પી7ષૂ ગોયલ સમારોહની અ(ય)તા કરશે. 

હHતકલા િવકાસ કિમશનરની કચેર! વષ5 1965 થી આ યોજનાનો અમલ કર! રહ! 

છે. િશ-પમ :Fુુ GરુHકાર વષ5 2002 થી શR કરવામા ંઆlયો છે. 

ઉ-લેખનીય છે ક� કોરોના કાળને કારણે છે-લા 3 વષ5થી આ GરુHકારો આપી 

શકાયા નથી. 

Republic Day - Chief Guest 

ઇ�જ¯તના રાCDપિત અ°દ�લ ફ�ાહ અલ સીસી આગામી વષ� 26 >�7આુર!ના 

�>સ�ાક 3દવસની ઉજવણીમા ં ��ુય અિતિથ રહ�શે. ઇ�જ¯તના રાCDપિત ભારતના 

�>સ�ાક 3દવસની ઉજવણીના ��ુય અિતિથ તર!ક�  �થમ વખત આવી રAા છે.  

િવદ�શ મ�ંાલયના જણાlયા �માણે, ભારત અને ઇ�જ¯ત વKચે મૈ�ીGણૂ5 સબંધંો 

છે અને  બનેં દ�શો આ વષ� રાજMાર! સબંધંોની Hથાપનાની 75મા ંવષ5ની  ઉજવણી કર! 
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રAા છે. 2022-23મા ંભારતના G-20 ��ખુપદ દરિમયાન ઇ�જ¯તને 'ગેHટ ક�D!' તર!ક� 

આમ�ંણ આપવામા ંઆl7ુ ંછે. 

CHINA-INDIAN OCEAN 

દJ)ણ એિશયા અને 3હOદ મહાસાગર )ે�મા ંપોતાનો �ભાવ વધારવા માટ� ચીને 

આ અઠવા3ડયે ચીન  3હ�દ મહાસાગર િવHતાર િવકાસ સહકાર મચંની બેઠકvુ ંઆયોજન 

ક7ુ8, 2મા ં ભારત િસવાય 19 દ�શોએ ભાગ લીધો હતો. આ બેઠકvુ ં આયોજન 21 

નવેVબર� કરવામા ંઆl7ુ ંહm ુ.ં 

ભારત 3હ�દ મહાસાગર 3રમ સHંથા અને 3હ�દ મહાસાગર નૌકાદળ િસVપોિસયમ 

2વા કાય56મો Mારા 3હOદ મહાસાગર સાથે જોડાયેલા દ�શો સાથે સબંધંો >ળવી રાખે છે. 

2  2015 મા ં �ધાનમ�ંી  નર��� મોદ!ની મોર� િશયસની �લુાકાત દરિમયાન >હ�ર 

કરાયેલા )ે�મા ં-  સૌના  માટ� Wરુ)ા અને િવકાસ - સાગર પહ�લ સાથે Wસુગંત છે. 

િનCણાતોvુ ં કહ�² ુ ં છે ક� ચીનની આ પહ�લ JચOતાજનક છે અને 3હOદ મહાસાગર 

)ે�મા ંભારતના �ભાવનો સામનો કરવા માટ� છે. 

RAJASTHAN-ARMY EXERCISE 

ભારત અને ઓHD�Jલયાની  સેનાઓ વKચે LMપ)ીય તાલીમ કવાયત "ઓHDા 3હOદ 

22" આવતીકાલે રાજHથાનમા ંમહાજન ફ!-ડ ફાય3રOગ ર��જમા ંશR થશે. 2 11 3ડસેVબર 

Wધુી ચાલશે. ઑHDા 3હOદ eેણીની આ પહ�લી કવાયત છે 2મા ંબનેં દ�શોની સેનાના 

તમામ શ�ોની jુકડ!ઓ ભાગ લેશે. ઓHD�Jલયન આમ¶ની સેક�ડ 3ડિવઝનની 13મી 
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J·ગેડના સૈિનકો કવાયત Hથળ પર પહ�ચી ગયા છે. ભારતીય સેનાvુ ં નેmYૃવ ડોગરા 

ર��જમે�ટના સૈિનકો કર! રAા છે.  

ઓHDા 3હOદ વાિષક̧ કવાયત છે 2 ભારત અને ઓHD�Jલયામા ંએકાતંર� યો>શે. 

2નો હ�m ુ સૈ�ય સબંધંોને સકારાYમક બનાવવા અને એકબી>ના સારા lયવહારને 

અપનાવવાનો છે. આ ઉપરાતં રાCDસઘં શાિંત Hથાપવાના   કાય56મ હ�ઠળ અધ5-રણ 

િવHતારોમા ંકામગીર! હાથ ધરવા માટ� સાથે મળ!ને કામ કરવાની )મતાને વધારવાનો 

પણ હ�m ુધરાવે છે. 

IFFI-CLOSING 

53મા ભારતીય ºતરરાCD!ય 3ફ-મ ફ�/Hટવલvુ ંઆવતીકાલે ગોવામા ં સમાપન 

થશે. સમાપન સમારોહ સા2ં પણX પાસેના ડો.»યામા �સાદ �ખુજ¶ Hટ�3ડયમમા ં

યો>શે.  

આ �સગેં મા3હતી અને �સારણ મ�ંી અvરુાગિસOહ ઠાZુર, મા3હતી અને �સારણ 

રા�ય મ�ંી ડૉ. એલ. �Fુુગન અને ગોવાના ��ુયમ�ંી �મોદ સાવતં ઉપSHથત રહ�શે. 

આ સમારોહમા ં3ફ-મ જગતના અ)ય Zુમાર, આશા પાર�ખ, આ7Cુમાન ½રુાના, માvષુી 

િછ-લર, એશા :ુ̄ તા, રાણા ¾ુx:બુાતી અને આનદં રાય પણ ઉપSHથત રહ�શ.ે        

તે|:ુ ુ3ફ-મોના WપુરHટાર અJભનેતા JચરંXવીને સમાપન સમારોહમા ંવષ5 2022 

માટ� ભારતીય 3ફ-મ પસ5નાJલટ! GરુHકાર આપવામા ં આવશે. 3ફ-મ િનદ¿શક ક�. 

>vસુીની પોJલશ 3ફ-મ પરફ�Tટ નબંર આ વષ5ના ઉYસવમા ં બતાવવામા ં આવેલી 

�િતમ 3ફ-મ હશે. સમાપન સમારોહમા ં eેCઠ 3ફ-મ, eેCઠ 3દxદશ5ક, eેCઠ અJભનેતા - 

GRુષ અને �ી અને િવશેષ �7રુ! એવોડ5 આપવામા ંઆવશે. 
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YOUTH- BOXING WORLD C'SHIP 

Hપેન ખાતે રમાયેલી 7વુા GFુુષ અને મ3હલા િવ, બોSTસUગ ચેSVપયનશીપમા ં

ભારતની રિવનાએ Wવુણ5ચ�ંક XYયો છે.   

આ ચેSVપયનિશપમા ંભારતે  ચાર Wવુણ5, �ણ રજત અને ચાર કાHંયચ�ંકો સાથે 

Zુલ  11 ચ�ંકો XYયા છે. ભારતની 25 સÀયોની ટ!મમાથંી 17 2ટલા �=ેુબાજો આ 

Hપધા5ની Tવાટ5ર ફાઇનલમા ંTવોJલફાય થયા હતા 2 આ વખતની આ Hપધા5મા ંઅ�ય 

કોઈપણ દ�શ કરતા વÁ ુહતા. 

આ વષ5ની ચેSVપયનિશપમા ં ભારતની મ3હલા �=ેુબાજોએ અ�ય દ�શો કરતા ં

વધાર� Zુલ આઠ ચ�ંકો XYયા,Yયારબાદ કઝા3કHતાનની મ3હલા ટ!મે 5 અને 

ઉઝબે3કHતાનના 4 ચ�ંકો XYયા હતા. 

CRICKET 

હ�િમ-ટનના સેડન પાક5મા ં રમાઇ રહ�લી ભારત અને �7ઝુીલે�ડ વKચેની બીX 

મેચ વરસાદના કારણે ર� કરવામા ંઆવી છે.  

ભારતે 13મી ઓવરમા ંએક િવક�ટ :મુાવીને 89 રન બનાlયા હતા. આ પહ�લા 

�7ઝૂીલે�ડના ક�¯ટન ક�ન િવJલયમસને ટોસ Xતીને બોJલOગ કરવાનો િનણ5ય લીધો હતો. 

ભારતે સtું સેમસન અને શા¾ુ5લ ઠાZુરની જxયાએ દ!પક Âુડા અને દ!પક ચાહરને 

લાવવાના બે ફ�રફારો કયા5.  

�7ઝૂીલે�ડ� �થમ વનડ� 7 િવક�ટ� Xતીને eેણીમા ં1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. 
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�ીX વન ડ� 6ાઈHટચચ5ના હ�ગલી ઓવલમા ં�ધુવાર� રમાશે.  

BIHAR HAR GHAR GANGA JAL 

Jબહારના ��ુયમ�ંી નીિતશ Zુમાર� આ2 રાજગીરમાં હર ઘર ગગંા જલ �ો2Tટvુ ં

લોકાપ5ણ ક7ુ8. રા�યના Wકૂા િવHતારોમા ંનળ Mારા ગગંાvુ ં  પાણી GFંુૂ પાડવાની આ 

એક અનોખી અને મહYવાકા)ંી પહ�લ છે. 

આ યોજના ચોમાસા દરિમયાન ગગંાના વધારાના પાણીનો સ�ંહ કરવામા ંમદદ 

કરશે. પાણીને રાજગીર અને ગયાના જળાશયોમા ંસ�ં3હત કરવામા ંઆવશે અને �ણ 

D!ટમે�ટ અને ÃLુkકરણ ¯લા�ટમા ં લઈ જવામા ં આવશે �યાથંી તે લોકોના ઘરોમા ં

પહોચડવામા ંઆવશે. હર ઘર ગગંા જલ એ Jબહાર સરકારની જલ, Xવન, હ3રયાલી 

યોજનાનો એક ભાગ છે. 

 

 


