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�ાદ�િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

તાર�ખ : 19-01-2020     સા�ં : 7.10-7.20 

વાર : રિવવાર 

 

• રા�યભરમા ં આ� પો$લયો રસીકરણ અ$ભયાન યો)*ુ ં છે, 

./ુયમ0ંી િવજય 2પાણીએ ગાધંીનગરથી પો$લયો રસીકરણ 

અ$ભયાનનો �ારંભ કરા6યો. 

• મોડાસા 8ુ9કમ: ક�સમા ં  રચાયેલી એસ.આઇ.ટ�. =ારા આ� >થળ 

તપાસ કરવામા ંઆવી. 

• �ધાનમ0ંી નર�@A મોદ� આવતીકાલે પર�Bા પે ચચા: કાય:Cમ =ારા 

દ�શભરના િવDાથEઓ, વાલીઓ અને િશBકો સાથે સવંાદ કરશે. 

• લGબડ� હાઇવે ઉપર કાર અને Kક વLચે થયેલા અક>માતમા ંપાચં 

6યMNતના ંમોત. 

• રા�યમા ંએક અઠવાPડયાથી પડ� રહ�લી ઠંડ�મા ંઆ� થોડ� રાહત 

મળ�, જો ક� બે Pદવસ બાદ ફર� ઠંડ� વધવાની શRતા. 
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પો$લયો રસીકરણ 

૮૦ લાખથી વ
 ુબાળકોને પો�લયોથી �રુ��ત કરવાના પો�લયો 

રસીકરણ અ�ભયાનનો ��ુયમ!ંીએ આરંભ કય$ છે. આ 

અ�ભયાનમા ંસમ' રા(યમા ં ૫ વષ+ �ધુીની વયના બાળકોને આવર- 

લેવાશે. ��ુયમ!ંી/ીએ ક0ુ ં ક1,  ૩૩ હ4ર ૬૪૧ 8થૂ અને ૬૭ હ4ર 

૨૮૨ ટ-મ =ારા >ુલ મળ-ને ૧ લાખ પ૩ હ4ર આરો?ય કમ@ઓ આ 

અ�ભયાનમા ં સેવા આપવાના છે. /ીBપાણીએ જણાDEુ ં ક1, બાળકોના 

સવ+'ાહ- આરો?ય ર�ણ માટ1 ભારત સરકાર =ારા િમશન ઇHIધJષુ 

અHવયે પચંLણુી રસી આપવામા ં આવે છે. Dયાપક રસીકરણથી 

ડ-Nથેર-યા, ધJરુ, ઝેર- કમળો, ઊટાટ-Eુ,ં ઇHફREએુHઝા Sવા રોગથી 

બાળકJુ ંર�ણ કરવાનો કાય+Uમ Dયાપક બનાDયો છે. 

VવVથ Lજુરાત–પો�લયો �કુત–તWુંરVત Lજુરાત માટ1 દર1ક 

માતા-િપતા પ વષ+ �ધુીના બાળકને પો�લયો રિવવાર1 બે ટ-પા અવZય 

પીવડાવે તેવી અપીલ ��ુયમ!ંી/ીએ કર- હતી. આ અવસર1 આરો?ય 

અ' સ�ચવ ડૉ. જયતંી રિવ, આરો?ય કિમશનર /ી જય\કાશ િશવહર1, 

પાટનગરના મેયર /ીમતી ર-ટા બહ1ન પટ1લ પણ ઉપ^Vથત ર_ા હતા. 



 3

મ!ંીમડંળ િનવાસ સ>ુંલના કો`Eિુનટ- સેHટરમા ંપો�લયાના ટ-પા 

પોતાના aલૂકાઓને પીવડાવવા માતાઓ અને વાલીઓ  ઠંડ- વcચે 

પણ મોટ- સ�ંયામા ંઆDયા હતા. 

 

પRસ પો�લયો-dRલા 

મeહસાગર dRલામા ં dRલા આરો?ય અિધકાર- તેમજ !ણ 

હ4ર Sટલા આરો?ય કમ+ચાર-ઓનો Vટાફ પો�લયો ના8દૂ- 

રસીકરણના ધિનfઠ અ�ભયાનમા ં જોડાયા છે. મeહસાગર dRલા 

કલેકટર નેહા>ુમાર-એ આS િવરણીયા \ાથિમક આરો?ય ક1HI 

પો�લયો 8થુ પર બાળકોને પો�લયોની રસીના બે ટ-પા પીવડાવી 

dRલામા ંપો�લયો રસીકરણ અ�ભયાનનો આરંભ કરાDયો હતો. 

આણદં dRલાના આશર1 બે લાખ 53 હ4ર બાળકોને માટ1  

અ�ગયારસો !ેવીસ 8થુ પર પો�લયો ના8દૂ- રસીકરણ અ�ભયાનનો 

આS \ારંભ થયો છે. ભારત સરકારના >ૃિષ રા(યમ!ંી પરષોjમ 

Bપાલાએ આS આણદં ખાતે 'ીડ પાસેથી આઇ.ટ-.આઇ.કોલેજના 

પો�લયો 8થુ પર બાળકોને પો�લયોની રસી પીવડાવી હતી. 

સાસંદસkય િમતેષભાઇ પટ1લ પણ અ�ભયાનમા ંજોડાયા હતા. અને 

બાળકોને પો�લયો રસીના બે ટ-પા પીવડાવી રસીકરણનો \ારંભ 

કરાયો હતો. dRલા કલેકટર આર.d.ગોeહલ અને dRલા િવકાસ 
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અિધકાર- આિશષ >ુમાર સાથે dRલાના  આશર1 ચાર હ4ર 900 

આરો?ય કમ@ઓ આ અ�ભયાનમા ંકામે લા?યા છે. 

તો, �રુ1HIનગરના લખતર ખાતે પણ આS પો�લયો રિવવારની 

ઉજવણી કરાઇ હતી. Sમા ં િવિવધ 8થુો પર પાચં વષ+ �ધુીના 

તમામ બાળકોને પો�લયોની રસીના બે ટ-પા પીવડાવવામા ંઆDયા 

હતા. આ અ�ભયાનમા ંઆરો?ય િવભાગના કમ+ચાર-ઓ અને આશા 

વક+ર બહ1નો જોડાયા હતા. 

િવહારધામ 

��ુયમ!ંી/ીએ �રુ1HIનગર oજRલાના લpબડ--રાજકોટ હાઈવે 

ઉપર િનમા+ણ પામેલ િવહારધામને આS rRુsુ ં �કુE ુ છે. 

��ુયમ!ંીએ જણાDEુ ં હt ુ ં ક1, છેRલા ક1ટલાય સમયથી સા
 ુ સતંો 

માટ1 પગદંડ-નો \u હતો, પરંt ુરા(ય સરકાર =ારા પાલીતાણાથી 

વRલભીvરુ અને અમદાવાદથી શખેંwર �ધુી xદાS ૨૫૦ 

eકલોમીટરના રVતા ઉપર બનાવવામા ંઆવેલ પગદંડ-નો પાઇલોટ 

\ોSકટ yૂંક સમયમા ં કાયા+િH વત થશે. રા(ય સરકાર1 પzઓુ માટ1 

સબસીડ-મા ં વધારો કરવાની સાથે પ�ીઓ માટ1 ક{ુણા અ�ભયાન 

પણ હાથ ધEુ| છે. 
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આ \સગેં �રુ1H Iનગર oજR લાના \ભાર- મ!ંી/ી >ંુવરdભાઈ 

બાવળ-યાએ જણાDE ુક1 }ન સ\ંદાય =ારા િનમા+ણ કરવામા ંઆવેલ 

િવહારધામJુ ં કાય+ અH યો માટ1 \ેરણાBપ છે. તેમણે રાજય સરકાર 

=ારા ગૌવશં હ� યા, ગૌ માસના વેચાણને અટકાવવા માટ1 લેવાયેલ 

કડક પગલાનંી સાથે રાજયમા ં�ુગંા-પz ુપ�ી માટ1 કBણા અ�ભયાન 

અને કBણા એિનમલ એ` � EલુH સ પણ  શB કરવામા ંઆવી હોવાJુ ં

જણાD Eુ ં હt ુ.ં  આ કાય+Uમમા ં��ુયમ!ંી/ીના હV તે ૪ eદ�ાથ@ઓJુ ં

સH માન કરવામા ં આD Eુ ં હt.ુ કાય+Uમના \ારંભમા ં ��ુયમ!ંી/ીએ 

પો�લયો��ુત Lજુરાત xતગ+ત બાળકોને પો�લયોની રસીના ટpપા 

પીવડાD યા હતા. આ તક1 અવાડા �પૃ સોલાર પાવર \ોSકટ =ારા 

�જુલામ – �ફુલામ અ�ભયાન માટ1 ��ુયમ!ંી/ીને Bિપયા ૧૦ 

લાખનો ચેક અપ+ણ કરવામા ંઆDયો હતો.  

મોડાસા 

મોડાસા Wુfકમ+ ક1સમા ંરચાયેલી એસઆઇટ- =ારા આS 

Vથળ તપાસ કરવામા ંઆવી હતી. ઉRલેખનીય છે ક1 આ xગે 

Lનુાશોધક શાળાના ડ-.આઇ.d. ગૌતમ પરમારના 

અ�ય�પદ1 સીટની રચના થઇ હતી. તેમણે આS Vથળની 

�લુાકાત લીધી છે તેમણે સાયરા ગામની �લુાકાત લઇ 

અિધકાર-ઓ સાથે સમ' બનાવની માeહતી મેળવી હતી. ગઇ 
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પાચંમી કાર-ખે બનેલી Wુઘ+ટના ક1સમા ં પોલીસે અ�યાર 

�ધુીમા ં!ણ આરોપીઓની ધરપકડ કર- છે. 

પર-�ા પે ચચા+ 

�ધાનમ0ંી નર�@A મોદ� આવતીકાલે 20મી )@*આુર�એ 

PદXહ�મા ં યો)નાર પર�Bા પે ચચા: કાય:Cમમા ં દ�શભરના 

િવDાથEઓ, વાલીઓ અને િશBકો સાથે સવંાદ કરશે. PદXહ�ના 

તાલકટોરા >ટ�Pડયમમા ં યો)નાર આ કાય:Cમમા ં બે હ)રથી વY ુ

િવDાથEઓ, વાલીઓ અને િશBકો ભાગ લેશે. �ધાનમ0ંી 

િવDાથEઓ સાથે સવંાદ કરવાની સાથે પર�Bાના તનાવથી .કુત 

રહ�વા બાબતે માગ:દશ:ન આપશે.  �ધાનમ0ંીએ વાલીઓને બાળકો 

પર પોતાના અYરુા રહ�લા સપનાઓ Zણૂ: કરવા દબાણ નહG 

કરવાની અપીલ કર- છે. 

ધમ\@Aિસ]હ )ડ�) 

રાજકોટ ^જXલામા ં ૭૧મા ં રા�યકBાના �)સaાક પવ:ની 

ઉજવણીના ભાગ2પે લોિધકા તાbકુાના દ�વગામમા ંઅc અને નાગPરક 

Zરુવઠા રા�યમ0ંીdી ધમ\@Aિસ]હ )ડ�)ના હ>તે �ાથિમક શાળા 

નવીનીકરણ તેમજ રાજકોટ અબ:ન ડ�વલપમે@ટ ઓથોર�ટ� અને પાણી 

Zરુવઠા બોડ:ના 2િપયા ૧૧૭ લાખના િવિવધ િવકાસલBી કામોe ુ

લોકાપ:ણ તેમજ ખાત.fુતૂ: કરવામા ંઆ6*ુ ંહg ુ.ં 
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આ �સંગે મ0ંીdી )ડ�)એ જણા6*ુ ંક�, ./ુયમ0ંીdી િવજયભાઈ 

2પાણીના નેgjૃવમા ંરા�ય સરકાર� િવકાસ યા0ા અિવરત ચાb ુરાખી 

ગામડ� ગામડ� રોડ, ર>તા, પાણી, િશBણ અને આરોkયલBી lિુવધાઓ 

Zરૂ� પાડ� છે.  

રાજકોટ-િવ�ાન ક1HI 

ઇસરોના vવૂ+ ચેરમેન ડોકટર એ.એસ.eકરણ>ુમાર1 આS 

રાજકોટ ^Vથત લોકિવ�ાન ક1HIની સૌજHય �લુાકાત લીધી હતી. 

આ \સગેં તેમણે ઇસરોના સVંથાપક ડોકટર િવUમ સારાભાઇને 

યાદ કરતા જણાDEુ ં હt ુ ં ક1, ખગોળ િવ�ાન�ે!ે તેમણે કર1લા 

અથાક \ય�નોથી જ આS આપણે એક જ લોHચર =ારા 140 

Sટલા સેટ1લાઇટ છોડ- શકવા સ�મ બHયા છ-એ. ન�ધનીય છે ક1, 

આ કાય+Uમમા ંડોકટર eકરણ>ુમાર1 ઉપ^Vથત િવ�ાથ@ઓના ં\uોના ં

ઉjર આપીને અવકાશ િવ�ાન અને ઇસરોની અનેક િસ�ધીઓ 

વણ+વી હતી. 

પાટણ-સેિમનાર 

મહા�મા ગાધંીdની 150મી જHમજયિંતની ઉજવણી િનિમjે 

પાટણ ખાતે એક eદવસીય સેિમનાર યો4યો હતો. ગાધંીdના 

dવનકવનથી લોકોને અવગત કરવાના ઉ�ેશથી પાટણની 

પી.ક1.કોટવાલા કોલેજ =ારા યો4યેલા આ સેિમનારમા ં 100 થી 
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વ
 ુિવ�ાથ@ઓએ ગાધંીdની dવલશૈલી, કાય+ અને િવચારધારા 

xગે eરસચ+ પેપર ર�ૂ કયા+ હતો. આ \સગેં ડોકટર હeરભાઇ 

દ1સાઇ સeહત મોટ- સ�ંયામા ંઅ'ણીઓ હાજર ર_ા હતા. 

અક>માત 

 લGબડ� હાઇવે ઉપર આ� ઈનોવા કાર અને Kક વLચે થયેલા 

અક>માતમા ં પાચં 6યMNતના મોત થયા છે �યાર� પાચં 6યMNત 

ઈ)n>ત થયા છે. op�દ�શનો પPરવાર સોમનાથ દશ:ન કર�ને 

પરત અમદાવાદ જઇ રqા હતા jયાર� લGબડ� નેશનલ હાઇવે ઉપર 

દ�વ પરા ગામના બોડ: પાસે તેમની કાર સામેથી આવતી Kક સાથે 

અથડાતા અક>માત સ):યો હતો॰ �મા ં5 જણા ના મોત થયા હતા. 

�યાર� પાચં 6યMNતઓ ઈ)n>ત થતા હો>પીટલ ખસેડવામા ંઆ6યા 

છે. ઘટનાની )ણ થતા પાણશીણા પોલીસે બનાવના >થળે પહsચી 

જઈ ઇ)n>તોને સારવાર માટ� ખસેડવાની 6યવ>થા કર� હતી.     

હવામાન 

અઠવાeડયાથી પડ- રહ1લી ઠંડ-મા ંઆS થોડ- રાહત જોવા 

મળ- છે. તાપમાનનો પારો આS િવિવધ Vથળે વ
 ુ ર_ો છે. 

હવામાન િવભાગના જણાDયા \માણે પવનની eદશા બદલાતા 

વાતાવરણમા ં ઠંડ- ઓછ- અJભુવાઇ રહ- છે. જો ક1 બે eદવસ 

બાદ ફર-થી ઠંડ- વધશે એમ જણાDEુ ં છે. દર`યાન આS સૌથી 
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ઓ�ં 7 eડ'ી સેRસીયસ તાપમાન ન�લયામા ં ન�ધાEુ ં છે અને 

સૌથી વ
 ુ તાપમાન ઓખામા ં 18.4 ડ-'ી નોધાEુ ં છે, 

અમદાવાદમા ં વહ1લી સવાર1 15 ડ-'ી, વડોદરામા ં 13 ડ-'ી, 

�રુતમા ં 14 ડ-'ી અને રાજકોટમા ં 12 ડ-'ી તાપમાન ન�ધાEુ ં

હt ુ.ં 

�રુત-ગ�ણત Vપધા+ 

�રુત શહ1રમા ં�બેુટ-ક એ(Eકુ1શન =ારા 8 િમિનટમા ં200 

દાખલા ગણવાની અનોખી Vપધા+ યો4ઇ હતી. આ Vપધા+મા ં

રા(યના 30 સેHટરોની 10 V>લૂના ધોરણ 2 થી 8 મા ંઅkયાસ 

કરતા ં 300 Sટલા બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. ઉRલેખનીય છે 

ક1, આ Vપધા+મા ં �રુત શહ1રમાથંી આશર1 30 થી 40 Sટલા 

િવ�ાથ@ઓએ પણ ભાગ લીધો હતો. આ \સગેં \થમ, �=તીય 

અને !ી4 Uમે આવનારા િવ�ાથ@ઓને �ોફ- એનાયત કરવામા ં

આવી હતી. 

છોટાઉદ1vરુ-�ચ!કલા 

છોટાઉદ1vરુ dRલાના ભેખડ-યા ખાતે આ/મ શાળામા ં

અkયાસ કરતા ં બાળકો માટ1 બે eદવસીય તાલીમ કાય+Uમ 

યોજવામા ં આDયો હતો. આeદવાસી જન ઉ�થાન �Vટ =ારા 

સચંા�લત આ/મ શાળાના ધોરણ 5 થી 8 ના ં બાળકોએ 
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િપઠોરા બાળ લખારા અને વારલી �ચ! Sવી આeદવાસી 

સVં>ૃિત ઉ4ગર કરતી કલાઓJુ ં\દશ+ન કEુ| હt ુ.ં 

આeદવાસી સVં>ૃિત dિવત રહ1 અને આeદવાસી બાળકો 

પોતાની કલા-સVં>ૃિતને સાચવી રાખે તે હ1tથુી આ કાય+Uમ 

યો4યો હતો. 


