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પ્રસાર ભારતી
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ
Date : 25-11-2022
Day:-Friday

Midday : 1.20 to 1.30
National News

આકાશવાણી સમાચાર

સોનલ પરમાર વાંચે છે .

 સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ િસ�હ� આબોહવા પ�રવતર્ન તથા કોિવડના કારણે ઊભા
ુ ાયને આહ્વાન ક�� ુ છે .
થયેલા પડકારોનો સામનો કરવા, િવ� સ�દ
 નવી �દલ્હ�માં અહોમ જનરલ લ�ચતની 400મી જન્મજયંિતની ઉજવણી� ંુ
સમાપન..
ુ રાત િવધાનસભાની �ટ
 �જ
ં ૂ ણીમાં પ્રથમ તબ�ાને માંડ અઠવા�ડ� ંુ બાક�
છે , ત્યાર� �ટ
ં ૂ ણી પ્રચાર પરાકાષ્ટાએ પહ�ચ્યો છે ..
 ભારત અને અખાતી સહકાર પ�રષદ� �ક્ુ ત વેપાર સમ�ૂતી માટ�ની મંત્રણા
ફર�થી શ� કરવાનો િનણર્ય લીધો છે .
 કતારમાં રમાઈ રહ�લી િવ�કપ �ટબોલ સ્પધાર્માં આ� રમાનાર� મેચોમાં

વેલ્સ અને ઈરાન વચ્ચે, બી� મેચમાં કતાર અને સેનેગલ વચ્ચે �યાર�
ુ ાબલા થશે.
ત્રી� મેચમાં નેધરલેન્ડ્સ અને ઈક્વાડોર વચ્ચે �ક
------------------------------------------------------------------------------------------(ન્� ૂઝ બ્રેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળ� રહ્યા છો)
(સમાચારને �તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર � ૂરા થયા )
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RAJNATH-IPRD
ુ ાયને આબોહવા પ�રવતર્ન, કોિવડ
સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ િસ�હ� િવ� સ�દ
રોગચાળાના કારણે ઊભા થયેલા પડકારોનો સામનો કરવા, સાથે મળ�ને કામ કરવા
માટ� આહ્વાન ક�� ુ છે .
તેઓ નવી �દલ્હ�માં �હ�દ-પ્રશાંત પ્રાદ� િશક મંત્રણા-2022ને સંબોધી રહ્યા હતા.
ુ ાય સાચા અથર્માં સાથે
સંરક્ષણ મંત્રી એ િવ�ાસ વ્યક્ત કય� હતો ક�, િવ� સ�દ
મળ�ને સલામતી ક્ષેત્ર માટ� કામગીર� કરશે ત્યાર� જ લાભદાયક વૈિ�ક વ્યવસ્થા� ંુ િનમાર્ણ
કર� શકાશે.
ુ ાયના આિથ�ક િવકાસ
સંરક્ષણ મંત્રીએ જણાવ્� ંુ છે ક�, ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્ર વૈિ�ક સ�દ
માટ� મહત્વ� ૂણર્ છે . તેમણે ક�ં ુ ક�, આ �હ�દ-પ્રશાંત િવસ્તારમાંથી પસાર થતા સૈકાઓ �ૂના
જળ માગ�ના કારણે વૈિ�ક વેપાર વધારવામાં મદદ મળ� છે .
શ્રી રાજનાથિસ�હ� �હ�દ પ્રશાંત િવસ્તારના સંદભર્માં આિશયાન ક�ન્દ્રમાં હોવાની
બાબત ઉપર ભાર � ૂ�ો હતો.
તેમણે ક�ં ુ ક�, ભારત બ�ુપક્ષીય નીિતમાં િવ�ાસ ધરાવે છે અને આ બાબતો
લાગતા વળગતાઓને સાથે લઈને કામગીર� કરવાથી શ� બનશે.

LACHIT BARPHUKAN- PM
ુ ામીની ગાથા નથી પરં � ુ
પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�એ ક�ં ુ છે ક� , દ� શનો ઈિતહાસ �લ
તે શૌયર્, બ�લદાન અને વીરતાનો ઈિતહાસ છે .
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નવી �દલ્હ�માં લ�ચત બર�કનની 400મી જન્મજયંિતની ઉજવણીના સમાપન
સમારોહને સંબોધતાં શ્રી મોદ�એ ક�ં ુ ક�, લ�ચત બર�કને તેમના કાય� દ્વારા
લોકોને દ� શભ�ક્ત શીખવી છે .. લ�ચત બર�કન દ� શના મહાન યોદ્ધા હતા. આ પ્રસંગે
ક�ન્દ્રીય મંત્રી સવાર્નદ
ં સોનોવાલે લ�ચત બર�કનને �હ�મતના પ્રતીક ગણાવ્યા હતા.
આ અગાઉ પ્રધાનમંત્રીએ લ�ચત બર�કન �ગે � ંુ પ્રદશર્ન િનહાળ્� ંુ હ�.ંુ
ગઇકાલે નવી �દલ્હ�માં અહોમ જનરલ લ�ચત બર�કનની 400મી જન્મજયંિતની
ઉજવણીમાં ભાગ લેતા ક��ન્દ્રય �ૃહમંત્રી અિમત શાહ� ક�ં ુ ક� પ્રધાનમંત્રી નર� ન્દ્ર મોદ�ની
ઉ�ર � ૂવર્ ભારત �ગે ની નીિતના કારણે ઈશાન ભારતમાં શાંિત સ્થાિપત થઈ છે . શ્રી
શાહ� લ�ચત �ગે ની એક દસ્તાવે� �ફલ્મને �હ�ર કર� હતી.
ઉલ્લેખિનય છે ક�, લ�ચત બર�કન આસામના અહોમ રજવાડાની રોયલ આમ�ના
ુ લોને હરાવ્યા હતા અને ઔરં ગઝેબની રા�ય
પ્રખ્યાત જનરલ હતા, �મણે �ઘ
િવસ્તરણની મહત્વાકાંક્ષાઓને અટકાવી હતી.

GUJARAT- ELECTION CAMPAIGN
ુ રાત િવધાનસભાની પ્રથમ તબ�ાની �ટ
�જ
ંુ ણી આડ� હવે માંડ અઠવા�ડ� ંુ બાક�
છે ત્યાર� �હ�ર �ટ
ં ૂ ણી પ્રચાર પરાકાષ્ટાએ પહ�ચ્યો છે . પ્રથમ તબ�ાની 89 બેઠકો
માટ� પહ�લી �ડસેમ્બર� મતદાનને હવે માત્ર છ �દવસ બાક� છે .
પ્રથમ તબ�ાના મતદાન માટ� બંને �ખ્ુ ય પક્ષો ભાજપ અને ક�ગ્રેસ સ�હત 39
રાજક�ય પક્ષોએ તેમના ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે . આ તબ�ા માટ� 788 ઉમેદવારો
મેદાનમાં છે . ભારતીય જનતા પાટ� અને ક�ગ્રેસના તમામ 89 બેઠકો પર ઉમેદવારો
�ટ
ં ૂ ણી લડ� રહ્યા છે , �યાર� આમ આદમી પાટ�ના 88 ઉમેદવારો છે .
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આ િસવાય બ�ુજન સમાજ પાટ�ના 57, માક્સર્વાદ� પાટ�ના ચાર, અને સામ્યવાદ�
પાટ�ના બે ઉમેદવારો મેદાનમાં છે . આ તબ�ામાં 70 મ�હલાઓ સ�હત 339 અપક્ષ
ઉમેદવારો પણ �ટ
ં ૂ ણી લડ� રહ્યા છે . ભાજપે નવ મ�હલા, ક�ગ્રેસે છ, આમ આદમી
પાટ�એ પાંચ અને બ�ુજન સમાજ પાટ�એ આઠ મ�હલાઓને ઉમેદવાર તર�ક� મેદાનમાં
ઉતાયાર્ છે .
આ ઉપરાંત 35 મ�હલાઓ અપક્ષ તર�ક� �ટ
ં ૂ ણી લડ� રહ� છે . પ્રથમ તબ�ામાં
ુ રાતના 19 �જલ્લાઓમાં મતદાન થવા� ંુ છે .
સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દ�ક્ષણ �જ
ક�ગ્રેસ અને રાષ્ટ્રવાદ� ક�ગ્રેસ પાટ�એ �ટ
ં ૂ ણી � ૂવ� ગઠબંધન ક�� ુ છે . ભાજપના
અગ્રણી ઉમેદવારોમાં � ૂપેન્દ્ર પટ�લ, �રવાબા �ડ��, �િષક�શ પટ�લ, �� ુ વાઘાણી, હષર્
સંઘવી, ક� ુ દ� સાઈ, �કર�ટિસ�હ રાણા, � ૂણ�શ મોદ�, હા�દ� ક પટ�લ વગે ર� છે ..
તો ક�ગ્રેસના ઉમેદવારોમાં અ�ુ ર્ન મોઢવા�ડયા, ભરત વી. સોલંક�, �જજ્ઞેશ મેવાણી,
ુ ાઈ કળસ�રયા, અને આમ આદમી પાટ�એ ઈ�દ
ુ ાન ગઢવી, ગોપાલ ઈટા�લયા,
ક�ભ
મનોજ સોર�ઠયા, અલ્પેશ કથી�રયા વગેર�ને મેદાનમાં ઉતાયાર્ છે .
તમામ રાજક�ય પક્ષો પોતાની �તના દાવા કર� રહ્યા છે ત્યાર� જનતા કોની
તરફ�ણમાં મતદાન કર� છે તે તો આઠમી �ડસેમ્બર� આવનારા પ�રણામોમાં જ ખબર
ુ રાત િવધાનસભાની �ટ
પડશે. �હમાચલ પ્રદ� શ અને �જ
ં ૂ ણીની મતગણતર� એક સાથે
જ થવાની છે .

VP-HACKATHON- 2022
ુ નગર ખાતે �ન
ુ ેસ્કોઉપરાષ્ટ્રપિત જગદ�પ ધનખડ આ� ઉ�રપ્રદ� શના ગૌતમ �દ્ધ
ઈ�ન્ડયા આ�ફ્રકા-હ�કાથોનના સમાપન સત્રને સંબોિધત કરશે.

Midday National News at 1.20 to 1.30 Pm 25-11-2022 -5

આ હ�કાથોનનો આ મ�હનાની 22 તાર�ખે આરં ભ થયો હતો. આ વાિષ�ક કાયર્ક્રમ
ભારત અને તેના આ�ફ્રકન ભાગીદારો વચ્ચેના ગાઢ સંબધ
ં ો� ંુ પ્રતીક છે અને સાથે મળ�ને
સમાન પડકારોનો સામનો કરવાની પ્રિતબદ્ધતા દશાર્વે છે .
ુ ા સંશોધકોને સામા�જક, પયાર્વરણીય અને તકનીક� સમસ્યાઓ હલ
હ�કાથોન �વ
કરવાની તક � ૂર� પાડ� છે .
આ હ�કથોન ભાગ લેનાર િવદ્યાથ�ઓને િનષ્ણાતોના માગર્દશર્ન હ�ઠળ વૈિ�ક વ્યાપાર
સમસ્યાઓ ઉક�લવા માટ� નવી ટ�કનોલો� લા� ુ કરવાની તક આપે છે અને સક્ષમ
સ્ટાટર્ અપ સાહસો માટ� આધાર � ૂરો પાડ� છે .

INDIA GULF- FTA
ભારત અને અખાતી સહકાર પ�રષદ – GCC એ �ક્ુ ત વેપાર સમ�ૂતી માટ�ની
મંત્રણા ફર�થી શ� કરવાનો િનણર્ય લીધો છે .
ુ ી અને ટ�કિનકલ જ�ર�યાતો � ૂણર્ કરવા
આ મંત્રણા શ� કરવા માટ�ની જ�ર� કા�ન
બંને પક્ષો સંમત થયા છે .
વા�ણ�ય મંત્રી િપ� ૂષ ગોયલે જણાવ્� ંુ છે ક�, ��ુ ચત �ક્ુ ત વેપાર સમ�ૂતી વેપારના
િવિવધ �દ્દુ ાઓને આવર� લેતી સવર્ગ્રાહ� આિથ�ક સહકાર સમ�ુતી હશે.
શ્રી ગોયલે ક�ં ુ ક�, ભારતના વ� ુ વેપાર ધરાવતા ભાગીદાર ઘટકોમાં GCCનો
સમાવેશ થાય છે . વષર્ 2021-22માં બંને પક્ષો વચ્ચેનો �દ્વપક્ષીય વેપાર 154 અબજ
અમે�રક� ડોલરનો હતો. તેમણે ક�ં ુ ક�, GCC દ� શો ભારતની ખનીજ તેલની આયાતમાં
ુ ી આયાતમાં 70 ટકા �હસ્સો ધરાવે છે .
35 ટકા અને �ુ દરતી વા�ન
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GCCના મહામંત્રી ડૉ.નયેફ ફલાહ એમ અલ-હજરફ� જણાવ્� ંુ ક�, GCC અને ભારત
વેપાર ક્ષેત્રના સંબધ
ં ો વ� ુ ઉચ્ચસ્તર� લઈ જવા પ્રિતબદ્ધ છે .

FIFA
કતારમાં રમાઈ રહ�લી િવ�કપ �ટબોલ સ્પધાર્માં આ� રમાનાર� મેચોમાં વેલ્સ
અને ઈરાન વચ્ચે, બી� મેચમાં કતાર અને સેનેગલ વચ્ચે �યાર� ત્રી� મેચમાં
ુ ાબલા થશે.
નેધરલેન્ડ્સ અને ઈક્વાડોર �ક
દરિમયાન ગઈકાલે રમાયેલી લીગ મેચમાં પો�ર્ ુ ગલે ઘાના સામે 3-2થી િવજય
મેળવ્યો છે .
પો�ર્ ુ ગલના �કુ ાની �ક્ર�સ્ટયાનો રોનાલ્ડોએ ગઈકાલની આ મેચમાં ગોલ કર�ને
ુ ીની પાંચ
ઈિતહાસ સ�ય� છે . ગઈકાલની મેચમાં ગોલ કરવા સાથે 2006થી 2022 �ધ
િવ�કપ �ટબોલ સ્પધાર્માં ગોલ કરનાર તે પ્રથમ �ટબોલ ખેલાડ� બન્યો છે .
ગઈકાલે રમાયેલી બી� મેચમાં બ્રા�ઝલે સ�બ�યાને 2-0થી પરાજય આપ્યો છે .
�યાર� ઉ�ુગ્વે અને દ�ક્ષણ કો�રયા વચ્ચેની મેચ એક પણ ગોલ િવના ડ્રો થઈ છે .
ગઈકાલે રમાયેલી અન્ય મેચમાં �સ્વત્ઝરલેન્ડ� ક�મે�ુનને 1-0થી પરાજય આપ્યો છે .

RAJASTHAN-FIRING
રાજસ્થાનના �ભલવાડા �જલ્લામાં બનેલી ગોળ�બારની ઘટનાના પગલે કાયદો
અને વ્યવસ્થાની �સ્થિત �ળવી રાખવા સલામતીની સઘન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે .
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ુ ી સં� ૂણર્ �જલ્લામાં મોબાઈલ અને
ગઈકાલે સાંજના 7 વાગ્યાથી 48 કલાક �ધ
ઈન્ટરનેટ સેવા સસ્પેન્ડ કરાઈ છે .
પોલીસ અિધકાર�એ જણાવ્� ંુ છે ક�, કોટવાલી પોલીસ મથકના � િવસ્તારમાં
ગોળ�બારનો બનાવ બન્યો છે , ત્યાં પ�ર�સ્થિત િનયંત્રણ હ�ઠળ છે . ઉલ્લેખિનય છે ક�, આ
ુ ાન� ંુ મોત િનપ�� ંુ છે અને અન્યને ઈ� થઈ છે .
બનાવમાં એક �વ

CONRAD K SANGMA-AMIT SHAH
ુ ોહ ગામમાં થયેલી ગોળ�બારની ઘટના �ગે CBI ક� NIA દ્વારા
મેઘાલય સરકાર� �ક્ર
તપાસ કરવા ક�ન્દ્ર સરકારને િવનંતી કર� છે . મેઘાલય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં આ િનણર્ય
લેવાયો હતો.
ુ યમંત્રી કોનરાડ સંગમાએ તેમના મંત્રીમંડળના સભ્યો
દરિમયાન મેઘાલયના �ખ્
ુ ાકાત કર�
સાથે ગઇકાલે સાં� નવી �દલ્હ�માં ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રી અિમત શાહ સાથે �લ
ગોળ�બારની આ ઘટના �ગે મા�હતી આપીને ક�ન્દ્રીય તપાસ સંસ્થા દ્વારા તપાસ
કરાવવાની ર�ૂઆત કર� હતી.
ક�ન્દ્રીય �ૃહમંત્રીએ મેઘાલયના પ્રિતિનિધ મંડળની ર�ૂઆત સાંભળ્યા બાદ ક�ન્દ્રીય
એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાવવા� ંુ આ�ાસન આપ્� ંુ છે .

Midday National News at 1.20 to 1.30 Pm 25-11-2022 -8

