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પ્રસાર ભારતી 
સમાચાર વિભાગ, આકાશિાણી, અમદાિાદ 

Date : 27-11-2022                                  Midday : 2.30 to 2.35 

Day:-Sunday                                               Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડોદયા પ્રાદેશળક વભાચાય બકુલા પરમાર લાાંચે છે. 
  

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

    (ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છો) 

                  (વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી પ્રાદેશળક વભાચાય યૂા થમા ) 
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PM- MAN KI BAAT 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદીએ કહ્યાં છે કે , G-20 ફેઠકની અધ્મક્ષતા 
બાયત ભાટે લૈશિક કલ્માણ ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયલાની એક ભોટી તક છે.  

આકાળલાણી ઉય થી પ્રવારયત થમેરા ભન કી ફાત કામયક્રભભાાં  શ્રી 
ભોદીએ કહ્યાં કે , આઝાદીના અમતૃકા  દયશભમાન બાયતને આ જલાફદાયી 
આલાભાાં આલી છે, તે ગૌયલની ફાફત છે.  

તેભણે કહ્યાં કે , બાયત ાવે ળાાંશત , માયલયણ પ્રત્મે વ ાંલેદનળીરતા અને 
ટકાઉ શલકાવ જેલા દયેક ક્ષેત્રભાાં ડકાયોનો ઉકેર છે. તેભણે ઉભેય યું કે , બાયતે 
આેરી થીભ- “એક થૃ્લી , એક રયલાય , એક બશલષ્મ ”- લસયધૈલ કયટય ાંફકભ 
પ્રત્મે દેળની પ્રશતફદ્ધતાને વ્મક્ત કયે છે. 

તેભણે બાયલૂયક જણાવ્યયાં શત યાં કે, G-20 શલિની ફે તતૃીમાાંળ લસ્તી, શલિ 
લેાયનો ોણો બાગ અને શલિ GDPના 85 ટકાનો વભાલેળ કયતી બાગીદાયી 
ધયાલે છે.  

તેભણે ગલય વ્મક્ત કમો કે , બાયત શરેી રડવેમ્ફયથી આટરા ભોટા અને 
ળક્ક્તળાી જૂથની અધ્મક્ષતા કયલા જઈ યહ્યાં છે.  

શ્રી ભોદીએ કહ્યાં કે , 18ભી નલેમ્ફયે અલકાળ ક્ષેત્રે નલા ઇશતશાવનો વાક્ષી 
ફન્મો. તે રદલવે બાયતે તેના ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વાયા રડઝાઇન અને તૈમાય કયામેલયાં 
પ્રથભ યોકેટ -'શલક્રભ-એવ' અલકાળભાાં ભોકલ્યયાં શત યાં.  
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ટેક્નોરોજી વાંફાંશધત નલીનતાઓ શલળે ફોરતાાં , શ્રી ભોદીએ કહ્યાં કે , 
બાયત ડ્રોનના ક્ષેત્રભાાં ઝડથી આગ લધી યહ્યાં શોલાનયાં જણાવ્યયાં શત યાં..  

પ્રધાનભાંત્રીએ ગ્રીવના પ્રખ્માત ગામક કરાજીવ દ્વાયા ગાાંધીજીની 150ભી 
જન્ભ જમાંશત શનશભતે્ત યજૂ કયામેરા ફાયના શપ્રમ બજનનો ણ ઉલ્રેખ કમો.  

પ્રધાનભાંત્રીએ ભશાન વાંત કશલ બતયશરયનો ઉલ્રેખ કયી જણાવ્યયાં કે , કા, 
વાંગીત અને વારશત્મભાાં યવ એ ભાનલતાની ઓખ છે. પ્રધાનભાંત્રીએ 
ભવકયરય રડવટ્રોપી અંગે જાગતૃી ભાટે વઘન કાભગીયી કયલા ય બાય મકૂ્યો. 

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

GUJARAT ELECTION 

ગયજયાતભાાં યાજકીમ ક્ષોએ પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂાંટણી અંતગયત ભતદાયોને 
યીઝલલા ભાટે વાંણૂય તાકાત રગાલી દીધી છે. પ્રધાનભાંત્રી  નયેન્ર ભોદી વરશત 
અનેક લરયષ્ઠ નેતાઓ આજે પ્રચાય કયી યહ્યા છે. પ્રધાનભાંત્રી નેત્ર ાંગ ખાતે ચ ૂાંટણી 
યેરી કયળે.  

કોંગે્રવ અધ્મક્ષ ભલ્લ્રકાજય યન ખડગે અને AAP નેતા અયશલિંદ કેજયીલાર 
ણ ાટીના ઉભેદલાયો ભાટે પ્રચાય કયી યહ્યા છે. અભાયા વાંલાદદાતાના 
જણાવ્મા પ્રભાણે , શ્રી ભોદી ખેડાભાાં ણ જનવબાને વ ાંફોધળે. તેઓ આજે વાાંજે 
સયયતભાાં ણ જનવબા વાંફોધ ળે. શ્રી ભોદી ઉયાાંત મયખ્મભાંત્રી ભૂેન્ર ટેરે  
ફોર ખાતે યોડ-ળો મોજ્મો શતો.  ાટીના પ્રદેળ અધ્મક્ષ વી.આય.ાટીર ણ 
શલશલધ સ્થોએ જાશયેવબાઓ કયી યહ્યા છે. કેન્રીમ ભાંત્રીઓ અને ાટીના 
લરયષ્ઠ નેતાઓ આજે અરગ-અરગ જગ્માએ પ્રચાય કયી યહ્યા છે.  
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ફીજી તયપ કોંગે્રવના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ ભલ્લ્રકાજય યન ખડગે અને લરયષ્ઠ 
નેતા અળોક ગેશરોત આજે ફોયે દેડીમાાડાભાાં જનવબાને વ ાંફોધળે. ાટીના 
અન્મ ઘણા લરયષ્ઠ નેતાઓ ણ ાટીના ઉભેદલાયો ભાટે પ્રચાય કયી યહ્યા  છે. 
તો આભ આદભી ાટીના યાષ્ટ્રીમ કન્લીનય અયશલિંદ કેજયીલારે સયયતભાાં 
ત્રકાય રયદ મોજી શતી. તેઓ સયયતભાાં યોડ- ળો મોજી યહ્યા છે. 

................................................  
BHAVNAGAR- MATDAN RANGOLI 

બાલનગયભાાં આજે વલાયે ભતદાન જાગશૃત અંત ગયત યાંગોી સ્ધાય 
મોજાઈ ગઈ , જેભાાં ૫ જેટરા સ્ધયકોએ આકયક યાંગોી ફનાલી ભતદાન 
જાગશૃતનો વાંદેળો ાઠવ્મો શતો. બાગ રેનાય દયેક પ્રશતમોગીને વરટિરપકેટ 
આલાભાાં આવ્મા શતા તથા પ્રથભ , દ્વદ્વતીમ અને તતૃીમ શલજેતાઓને ઈનાભ 
આી પ્રોત્વારશત કયામા શતા. 

................................................  
ANAND- ELECTION  

આણાંદ જજલ્રાની શલધાનવબાની ૭ ફેઠકો ઉય ૧૭ રાખ ૬૬ શજાયથી 
લધય ભતદાયો નોંધામા છે.  આણાંદ જજલ્રાની ૭ ફેઠકો ઉય ફીજા તફક્કાભાાં 
આગાભી 5 રડવેમ્ફયે ભતદાન મોજાળે.  

શલધાનવબાની વાભાન્મ ચ ૂાંટણી મકૂત અને ન્મામી લાતાલયણભાાં મોજામ 
અને ભતદાયો તેભના ભતાશધકાયનો ઉમોગ કયે તે ભાટે આણાંદ જજલ્રા ચ ૂાંટણી 
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અશધકાયી અને જજલ્રા કરેકટયના ભાગયદળયન નીચે જજલ્રાના ચ ૂાંટણી કામય વાથે 
જોડામેરા તભાભ અશધકાયી-કભયચાયીઓ કરટફદ્ધ ફની કામય કયી યહ્યા છે. 

આણાંદ જજલ્રાભાાં આલેરી ખાંબાત , ફોયવદ, આંકરાલ , ઉભયેઠ, આણાંદ , 
ેટરાદ અને વોજીત્રા ફેઠકોની ચ ૂાંટણી મોજાનાય છે. આ તભાભ ફેઠકો ઉય કયર 
ભી ૧૭ રાખ ૬૬ શજાયથી લધય ભતદાયો નોંધામા છે , જે ૈકી ૩૮  શજાય ૬૦૩ 
ભતદાયો પ્રથભલાય ભતદાન કયળે , જજલ્રાભાાં ૩૩૨ ળતાયય ભતદાયો જ્માયે ૧૨૮ 
ટ્રાન્વજેન્ડય ભતદાયો નોંધામા છે. 

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

MAHISAGAR- ELECTION TRANING 

ચ ૂાંટણી કાભગીયીભાાં યોકામેરા ભશીવાગય જીલ્રાના અશધકાયીઓ અને 
કભયચાયીઓને ચ ૂાંટણીરક્ષી ફીજા તફક્કાની તારીભ આલાભાાં આલી યશી છે.  

ભશીવાગય જજલ્રાની ત્રણ ફેઠકો ભાટે આગાભી  ૫ભી  રડવેમ્ફયે ભતદાન 
મોજળે. તે ભાટે લાઈબ્રન્ટ લેલ સ્કરૂ લયણાલાડા ખાતે 600 જેટરા ોલરિંગ સ્ટાપને 
ટે્રનીંગ અાઈ યશી છે , જેભાાં ૩૯૮ પ્રીવાઈરડિંગ ઓરપવયો અને ૨૦૦ 
આશવસ્ટન્ટ પ્રીવાઈરડિંગ ને.ઈ.લી.એભ. તેભજ ચ ૂાંટણીની પયજ દયશભમાન કયલાની 
થતી કાભગીયી વાંદબે તારીભ આલાભાાં આલી શતી.      

ઉલ્રેખનીમ છે કે , ભરશવાગય જજલ્રાની ચ ૂાંટણીના બાગ રૂે ેશરા 
તફક્કાની ોલરિંગ સ્ટાપની તારીભ મોજામ ચયકી છે અને આજે લયણાલાડા ખાતે 
ફીજા તફક્કાની તારીભ મોજાઈ શતી..  
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................................................  
PORBANDAR- FIRING 

ોયફાંદય જીલ્રાભાાં ચયાંટણી ફાંદોફસ્તભાાં આલેરા આઇ.આય.ફી.ના જલાને 
ગઈ વાાંજે એકાએક અંધાધયાંધ પામયીંગ કયતા આઇ.આય.ફી.ના અન્મ ફે 
જલાનોના ભોત શનજમા શતા જમાયે ફે જલાનો ઘામર થમા શતા. પ્રાથશભક 
તાવભાાં આ જલાને ભાનશવક તણાલભાાં આ કૃત્મ કમાયન ય ાં જાણલા ભેર છે. 

પામયીંગ કયનાયે આડેધડ પામયીંગ કયયું શોલાનયાં નજયે જોનાયા જલાનોએ 
જણાવ્યયાં શત યાં. આ પામયીંગને રીધે ત્માાં શાજય થડય ફટારીમનના ફે 
જલાનનયાં  ભોત શનજયયાં શત યાં. જમાયે 1 જલાનને ગભાાં ગોી લાગતા તેને 
ોયફાંદયની બાલશવિંશજી શોક્સ્ટરભાાં ખવેડલાભાાં આવ્મો શતો.  

જ્માયે અન્મ એક જલાનને  ેટભાાં ગોી લાગતા તેને ણ ોયફાંદયની 
બાલશવિંશજી શોક્સ્ટરભાાં ખવેડલાભાાં આવ્મો શતો ત્માાં પ્રાથશભક વાયલાય આપ્મા 
ફાદ આ ફાંનેને લધય વાયલાય ભાટે જાભનગય ભોકરલાભાાં આવ્મા છે. 

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

NCC 

યાષ્ટ્રીમ કેડેટ ક્રોપ્વ- NCC નો આજે 74ભો સ્થાના રદલવ છે. શલિના 
વૌથી ભોટા ગણલેળધાયી યયલા વાંગઠનની સ્થાના 1948ભાાં થઈ શતી. આજે 
એન.વી.વી. રદલવ શનશભતે દેળબયભાાં ભાચય ાસ્ટ , વાાંસ્કૃશતક પ્રવશૃત્તઓ અને 
વાભાજજક શલકાવ કામયક્રભોભાાં કેડેટ્વ બાગ રઈ યહ્યા છે.  
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કેન્રd્ળાશવત પ્રદેળ રદલની વયકાયી ઉચ્ચત્તય ભાધ્મશભક શલદ્યારમ 
ભચૂયલાડાભાાં એનવીવી રદલવની ઉજલણી કયાઇ શતી. કામયક્રભભાાં એનવીવીના 
રાબ, ઉદે્દળ અંગે શલગતલાય વભજણ આલાભાાં આલી શતી.  

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


