
દાહોદ કાયાર્લય : સોનીવાડ, રાધાક�ષ્ણ મં�દર પાસે, દાહોદ. ફોન નં. 02673-243785 ગોધરા કાયાર્લય : પ્રેમપ્રકાશ ટાવર, બી� માળ, અંકલેશ્વર મહાદ�વ રોડ, ગોધરા. ફોન નં.  7096679080બુધવાર ૨૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩

પંચમહાલ-દાહોદ
૭

(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૨૪
દાહોદ િજલ્લાની 

આગંણવાડીઓમાં સંકિલત બાળ 
િવકાસ યોજના હેઠળની િવિવધ 
યોજનાઓનુ ં યોગ્ય અમલીકરણ 
બાબત ે િજલ્લા િવકાસ અિધકારી 
તમેજ આઇસીડીએસ �ોગામ 
ઓ�ફસર �ારા રૂબરૂ મલુાકાતો 
લેવામાં આવી રહી છ� અને 
પોષણકમ�ઓ �ારા કોઇ પણ 
�કારની બેદરકારી સામ ે કડક 
પગલા લેવાઇ રહ્યાં છ�. જ ેઅંતગર્ત 
ગત તા. ૨૦ના રોજ દાહોદ 
તાલુકાના દાહોદ ઘટક-૪ની 
કાળીતળાઇ આગંણવાડી ક�ન્�ની 
આક�સ્મક મલુાકાત િજલ્લા િવકાસ 

અિઘકારી સુ�ી નહેા ક�મારીએ લીધી 
હતી. આ આક�સ્મક મલુાકાતમાં 
આગંણવાડી કાયર્કર/તડેાગર હાજર 
હતા. કાળીતળાઇ આગંણવાડી 
ક�ન્�નુ ંસ્માટ� આગંણવાડી હોવા છતા  
ટીએચઆર તમેજ ફોટ�ફાઈડ લોટ, 
ચોખા, તલે જવેા ખા� સામ�ીનો 
જથ્થો આગંણવાડી કાયર્કરના 
ઘર ે રાખવામાં આવ્યા હતા તથા 
આગંણવાડીના બાળકોન ેઆપવામાં 
આવતો ગરમ નાસ્તો આગંણવાડી 
કાયર્કરના ઘર ેબનાવવામાં  આવ્યો 
હતો. આગંણવાડીમાં ૪૦ બાળકોની 
રિજસ્ટર સંખ્યાની સામ ે૧પ બાળકો 
હાજર જોવા મળ્યા હતા. દઘૂ 
સંજીવની યોજના હેઠળ આપવામાં 

આવતુ ંદઘુ કાયર્કરના ઘર ેરાખવામાં 
આવ્યુ ંહતુ ંઅન ેબાળકોન ેઅપાયું 
ન હતુ.ં જનેી ડીડીઓએ ગભંીર 
નોંધ લીધી હતી અન ેઆગંણવાડી 
વક�ર-તડેાગરન ેતાકીદ આપવામાં 
આવી ક� નબળી કામગીરી તમેજ 
ફરજ �ત્યનેી િનષ્કાળજી દાખવવા 
બદલ સરકારના ઠરાવ મજુબ 
આગંણવાડી કાયર્કર/તડેાગરના 
કાય� અન ેફરજોમાં  જણાવ્યા મજુબ 
આગંણવાડી ક�ન્� િનઘાર્રીત સમય 
મજુબ ખુલ્લુ રાખવા તથા બાળકોની 
આરોગ્ય અન ેપોષણની સેવાઓપરુી 
પાડવી, તમેજ પોષણસુધા, 
મખુ્યમ�ંી મા�શ�ક્ત યોજના, પણૂાર્ 
જવેી તમામ સરકારની યોજનાનો 

લાભ સગભાર્, ધા�ી, �કશોરી 
તમેજ બાળકોન ેઆપવામાં આવતા 
લાભથી વંિચતના રહે તમેજ પરુક 
પોષણનો લાભ મળી રહે ત ેમાટ� 
આગંણવાડી કાયર્કર/તડેાગરને  

ફરજ �ત્યનેી કામગીરી કરવામાં 
બેદરકારી ક� િનષ્કાળજી દાખવવા 
બદલ માનદ સેવા સમાપ્ત ક�મ ના 
કરવી જનેો ખુલાસો િદન-૭ મા રજુ 
કરવા માટ� જણાવાયુ ંહતુ.ં

દાહોદની કાળીતળાઇ આંગણવાડી ક�ન્�ની ડીડીઓએ મુલાકાત લીધી

(�િતિનધી)  ફતેપુરા, તા.૨૪
ફતેપુરાના મોટીનાદુકણ ગામે 

ચપ્પુના ઘા મારી મોત નીપજાવી 
ભાગી જનાર બે આરોપીઓને 
ફતેપુરા પોલીસ �ારા ગણતરીના 
િદવસોમાં ઝડપી પા�ા. તા-16 
સોમવારના રોજ મોટીના દુકાન 
ગામે માનિસંગ ખેમા ડામોરને 
ત્યાં વાંસતા પૂજનના �ો�ામમાં 
રઘુનાથ તેરિસંગ ડીંડોર 
વાસ્તુપૂજનમાં આવેલ હતો 
તેમાં મોટી નાદુકણના મહેશ 
ભાથી ડીંડોર અને મહેન્� ભાથી 
ડીડોર આ બંને જણાએ રઘુનાથ 
તેરિસંગ ઉપર જીવલેણ હુમલો 
કરેલ અને ચપ્પુના ઘા ગળામાં 
અને શરીરે ઉપરા ઉપરી કરતા 

રઘુનાથ તેરિસંગનું સ્થળ ઉપર 
જ મોત િનપજ્યું હતું અને આ 
બંને આરોપીઓ ભાગી છ��ા 
હતા. ફ્તેપુરા પી.એસ.આઇ 
જી.ક� .ભરવાડ તથા સ્ટાફ �ારા 
ગુનો નોંધી આરોપીઓને પકડવા 
માટ� અલગ અલગ ટીમો બનાવી 
સતત તપાસ હાથ ધરી ખાનગી 
તેમજ અંગત બાદમીદારોની 
રાહે અને ટ�કિનકલ સોસર્ના 
આધારે ગણતરીના િદવસોમાં 
આરોપીઓ સુધી પહોંચી 
આરોપીઓની ઝડપી પાડી 
કાયદેસરની કાયર્વાહી કરવામાં 
આવેલ છ� આરોપીઓને �ણ 
િદવસની કસ્ટડી �રમાન્ડ હેઠળ 
રાખવામાં આવેલ છ�.

(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૨૪
દાહોદ શહેરમાં એક ૮૦ 

વષ�ય �ધ્ધાને બે અજાણ્યા 
ઈસમોએ �ધ્ધાએ હાથમાં 
પહેરેલ સોનાની બંગડીઓ 
પટાવી, ફોસલાવી પડાવી લઈ 
ફરાર થઈ જતાં પંથકમાં ચકચાર 
મચી જવા પામી હતી.

દાહોદ શહેરના ગોદી રોડ 
ખાતે રહેતાં એક ૮૦ વષ�ય 
�ધ્ધા પોતાના િવસ્તારમાંથી 
ચાલતાં પસાર થઈ રહ્યાં હતાં 
તે સમયે �ધ્ધા પાસે બે અજાણ્યા 
ઈસમો આવી �ધ્ધાને કહેવા 
લાગેલ ક�, હાલ એક બનાવ 
બન્યો છ� અને આગળ પોલીસ 
તપાસ કરી રહી છ� માટ� તમે 
જે સોનાની બંગડીઓ પહેરી 
છ� તે કાઢી લઈ પોતાના પસર્માં 
મુકી દો, નહીંતર પોલીસ દંડ 

ફટકારશે, તેમ કહી �ધ્ધા 
હાથમાં પહેરી રાખેલ સોનાની 
બંગડીઓ કઢાવી એક કાગળમાં 
લપેટી લઈ બે અજાણ્યા 
ઈસમોએ �ધ્ધાની નજર ચુકવી 
કાગળમાં લોખંડની બંગડીઓ 
પસર્માં મુકી દઈ સોનાની 
બંગડીઓ લઈ અજાણ્યા ઈસમો 
ફરાર થઈ ગયાં હતાં. �ધ્ધા 
જ્યારે પોતાના ઘરે જઈ પસર્માં 
રહેલ કાગળમાં રહેલ બંગડીઓ 
જેાતા આ બંગડીઓ લોખંડની 
હોવાનું જણાઈ આવતાં પોતાના 
પ�રવારજનોને જાણ કરી હતી 
અને આ મામલે �ધ્ધાના 
પ�રવારજનો દાહોદ પોલીસ 
મથક� જઈ આ મામલે ફ�રયાદ 
નોંધાંવતાં પોલીસે અજાણ્યા બે 
ઈસમોની તપાસનો ધમધમાટ 
આરંભ કયાર્ છ�.

મોટીનાદુકણમાં ચપ્પુના ઘા મારી 
મોતને ઘાટ ઉતારનાર બે ઝડપાયા

‘બંગડીઓ કાઢી પસર્માં મુકી દો, નહીંતર 
પોલીસ દંડ ફટકારશે’ તેમ કહી લૂંટ

સલાલ ખાતે �ીમદ્ 
સત્સંગીજીવન પંચાન્હ 

પારાયણ યોજાઈ
(�િતિનધી)  કાલોલ, તા.૨૪
સલાલ ખાત ે સત્સંગીજીવન 

પચંાન્હ પારાયણ સ્વાિમનારાયણ 
ગાદી સંસ્થાનના �વતર્માન આચાયર્ 
જ્ઞાનમહોદિધ િજત�ેન્�યિ�યદાસજી 
સ્વામીજી મહારાજની અધ્યક્ષતામાં 
યોજાઈ હતી. પચંમ િદવસની 
કથામાં મહાપજૂા, ભ�કતસંગીત, 
ભજનસંધ્યા, નગરયા�ા જવેા 
િવિવધ આધ્યા�ત્મક કાયર્�મો 
યોજાયા હતા.મનષુ્ય ે પોતાના 
જીવનમાં સત્સંગનાં રગં ે રગંાવુ.ં 
સત્સંગથી મનષુ્યનુ ંજીવન ઉજળ�� 
બંન ે છ� અન ે ત ે સંસ્કારીત પણ 
બંન ેછ�.

તસવીર-�િવણ કલાલ

લીમખેડા આટ�સ કોલેજ ખાતે કાર�કદ� 
ઘડતર અને રોજગારલક્ષી માગર્દશર્ન અપાયું 

આટ�સ કોલજે લીમખેડા અન ે િજલ્લા રોજગાર કચેરી ખાત ેદાહોદના સંયકુ્ત ઉપ�મે મંગળવારના રોજ 
અ�ેની કોલજેમા ંઅભ્યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓ માટ� કાર�કદ� ઘડતર અને રોજગારલક્ષી માગર્દશર્ન સંદભ� 
એક કાયર્�મંુ આયોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં આ કાયર્�મમા ંરોજગાર કચેરી દાહોદના િહરલબેન સેલોત 
પોતાની ટીમના સદસ્યો સાથ ેઉપ�સ્થત રહીન ેરોગાર કચેરી રોજગાર મેળવવા માગતા યવુાનોન ેક�વી રીતે 
સહાયક થાય છ� તમેજ િવ�ાથ�ઓની કાર�કદ� ઘડતરમા ંક�વી ભિૂમકા ભજવ ેછ�. એના િવશ ેમાિહતીસભર 
વકત્વય રજૂ કયુ� હતુ.ં આ સાથ ેરાજ્ય સરકગારના અિભયાન અનબંુધમ પોટ�લ પર રોજગાર મેળવવા 
માટ� િવ�ાથ�ઓ સ્વય ંરજીસ્��શન કરીને આગળ વધી શક� એની જાણકારી આપી હતી. આ કાયર્�મમા ંમોટી 
સંખ્યામા ંિવ�ાથ�ઓ હાજર રહ્યા હતા. કોલજેના આચાયર્ ક�બી પરમાર ેમહેમાનોન ેઆવકારી િવ�ાથ�ઓને 
રોજગાર અન ેકાર�કદ� ઘડતરલક્ષી ��િતઓનો લાભ લવેા અનુરોધ કય� હતો. કાયર્�મનુ ંઆયોજન આર 
ડી ચૌધરી અન ેસંચાલન જેયનુાયક �ારા કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં  (તસવીર-િદનશે શાહ) 

પ�રવારજનો સિહત ગ્રામજનોમાં િચંતાનો માહોલ છવાયો
(�િતિનિધ)  દાહોદ, તા.૨૪

દાહોદ િજલ્લાના ઝાલોદ 
તાલુકામાં આવેલ માછણનાળા 
ડ�મ ખાતે એક ૧૫ વષ�ય યુવક 
અકસ્માતે ડ�બી જતાં આ યુવક 
ચોવીસ કલાક િવતી ગયાં બાદ 
પણ ડ�મમાં તેની કોઈ ભાળ 
ન મળતાં પ�રવારજનો સિહત 
�ામજનોમાં િચંતાનો માહોલ 

છવાઈ ગયો છ�. યુવકને શોધવા 
માટ� એન.ડી.આર.એફ. ની 
ટીમ સિહત સ્થાનીક તરવૈયાઓ 
સતત �યાસો કરી રહ્યાં છ�.

ગતરોજ સવારના ૧૧ 
વાગ્યાના આસપાસ ઝાલોદ 
તાલુકાના વગેલા ગામે રહેતાં 
૧૫ વષ�ય યશ નામક યુવક 
ઝાલોદ તાલુકામાં આવેલ 
માછણનાળા ડ�મમાં ડ�બી જતાં 
ઘટનાને પગલે ડ�મ ખાતે 
પ�રવારજનો તેમજ �ામજનો 
ઉમટી પ�ાં હતાં. �થમ સ્થાનીક 

તરવૈયાઓ �ારા યુવકની ડ�મમાં 
શોખખોળ હાથ ધરી હતી પરંતુ 
યુવકનો કોઈ પત્તો ન લાગતાં 
આ મામલે પ�રવારજનોએ 
સ્થાનીક પોલીસને જાણ 
કરી હતી. સ્થાનીક પોલીસ 
મામલતદારની ટીમ સાથે ડ�મ 
ખાતે પહોંચી હતી. ઘટનાને 
પગલે સ્થાનીક ફાયર ફાઈટરની 
ટીમ પણ ઘટના સ્થળ� દોડી ગઈ 
હતી અને કલાકો સુધીના ભારે 
જહેમત બાદ પણ યુવકનો કોઈ 
પત્તો ન લાગતાં આખરે પોલીસ 

તેમજ સ્થાનીક વહીવટી તં�ને 
વડોદરાની એન.ડી.આર.એફ.ની 
ટીમને બોલાવવાની ફરજ પડી 
હતી ત્યારે એન.ડી.આર.એફ.
ની ટીમ �ારા પણ ડ�મમાં ભારે 
શોધખોળ હાથ ધરી તેમ છતાંય 
યુવકનો હાલ સુધી કોઈ પત્તો 
લાગ્યો નથી. ઘટનાને પગલે 
પ�રવારજનોમાં િચંતાના વાદળો 
છવાઈ ગયાં છ�. હાલ એન.ડી.
આર.એફ. િવગેરેની ટીમ �ારા 
સતત ડ�મમાં યુવકની શોધખોળ 
હાથ ધરી રહી છ�.

ઝાલોદમાં માછણનાળા ડ�મમાં યુવક તણાયો 
NDRFની ટીમ અને સ્થાિનકોની શોધખોળ જારી

ફતેપુરાના સલરા 
ગામે જાહેરમાં જુગાર 

રમતાં 3 ઝડપાયા
(�િતિનધી)  દાહોદ, તા.૨૪
દાહોદ િજલ્લાના ફતપેરુા 

તાલુકાના સલરા ગામ ે ખેતરમાં 
જાહેરમાં જગુાર રમતાં ૦૯ 
જગુારીઓ પકૈી ૦૩ જગુારીઓન ે
પોલીસે ઝડપી પાડી ૨.૧૩ 
લાખનો મ�ુામાલ પોલીસે કબજે 
કયાર્નુ ં જાણવા મળ� છ�.સલરા 
ગામ ે ખેતરની બાજમુાં રમતા 
જગુાર પર પોલીસે રડે કરી જગુાર 
રમી રહેલા ૦૩ જગુારી પકૈી 
૦૩ન ેઝડપી પાડી રૂિપયા ૨.૧૩ 
લાખના મ�ુામાલ પકડી કબજે 
લીધલે તમેજ છ જટેલા જગુારીઓ 
પોલીસન ે ચકમો આપી ભાગી 
છ��ા ગામજી માલા િનનામાના 
ખેતરની બાજમુાં આવલે નજીક 
ખુલ્લી જગ્યામાં ક�ટલાક ઈસમો 
જગુાર રમતા હોવાની બાતમી 
મળતા ફતપેરુા  મારતા રાજપાલ 
િસધ્ધરાજ માનિસંગ કાંિત સુખા 
પારગી ચીમન ગણશે અતલુ 
અજુર્ન ડામોર પોલીસન ે ચકમો 
આપી નાસી જવામાં સફળ રહ્યા 
હતા જ્યાર ે િહતશે રમશે રાવળ, 
િહતશે ડામોર તથા િનલેશ લંુજા 
ચદંાણા પોિલસન ે હાથ ે ઝડપાઈ 
ગયા હતા.

ઝાલોદ તાલુકામાં કલાકો સુધીની ભારે જહેમત બાદ પણ યુવકનો કોઈ પત્તો નથી

ગરબાડા ખાતે કલેકટરની અધ્યક્ષતામાં 
�જાસત્તાક િદવસની ઉજવણીનું �રહસર્લ યોજાયું

નરેન્� મોદી િવચાર મંચ પંચમહાલ �ારા 
રાષ્�ીય બાિલકા િદવસની ઉજવણી

ગરબાડા ખાતે કલકેટર ડો. હિષર્ત ગોસાવીની અધ્યક્ષતામા ં�જાસત્તાક િદવસની ઉજવણીનંુ �રહસર્લ યોજાયું 
હતુ.ં એસપી બલરામ મીણા પણ તમેની સાથ ેજોડાયા હતા. કલકેટર ડો. ગોસાવીએ �રહસર્લ અતંગર્ત 
િનધાર્�રત સમય �માણે ધ્વજવદંન કયુ� હતુ.ં પોલીસકમ�ઓ �ારા પરડે યોજવામા ંઆવી હતી. િવ�ાથ�ઓએ 
સાસં્ક�િતક કાયર્�મની �સ્તિુત કરી હતી. અિધકારીઓ ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.  (તસવીર-રમેશ ભ�ૂરયા)

રાષ્�ીય બાિલકા િદવસ િનિમત્તે નરેન્� મોદી િવચાર મંચ પંચમહાલ �ારા કાલોલ બાળ સેવા ક�ન્� 
ખાતે બાિલકાઓ ની સાથે માતાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટ� કાયર્�મ યોજવામાં આવ્યો જેમાં 
નરેન્� મોદી િવચાર મંચના ગુજરાત �દેશ ઉપાધ્યક્ષ રાજેન્� ભાઈ જોષી, આરોગ્ય કમર્ચારીઓ, 
માતાઓ િવગેરે ઉપ�સ્થત રહ્યા. આજના કાયર્�મમાં ઉપ�સ્થત એક િદકરીનો “ભણુંછ�� અને ભણીશ” 
તેવો આત્મિવ�ાસ જોઈને સૌએ અિભનંદન આપ્યા. નરેન્� મોદી િવચાર મંચ તરફથી ઉપ�સ્થત 
બાિલકાઓ તથા માતાઓને ��ટ્સ િવતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

(�િતિનધી)  ગોધરા, તા.૨૪
ગોધરા ખાતે રાષ્�ીય બાિલકા િદવસ તથા સશકત 

અને સુપોિષત �કશોરી મેળાનું કરાયું આયોજન 
બેટી બચાવો,બેટી પઢાવો તેમજ પૂણાર્ યોજના હેઠળ 
કરાયુ હતુ.જ્યારે વ્હાલી દીકરી યોજના અંતગર્ત 
લાભાથ�ઓને મંજૂરી હુકમ હતા.

પંચમહાલ િજલ્લામાં મિહલા અને બાળ 
િવકાસ િવભાગ તથા આઈ.સી.ડી.એસ શાખાના 
સંયુક્ત ઉપ�મે બેટી બચાવો,બેટી પઢાવો તેમજ 
પૂણાર્ યોજના હેઠળ સ્વાિમનારાયણ મંિદર હોલ, 
ગોધરા ખાતે રાષ્�ીય બાિલકા િદવસ તથા સશકત 
અને સુપોિષત �કશોરી મેળાનું આયોજન કરાયું 
હતું.આ �સંગે ઉપ�સ્થત �કશોરીઓને અિધકારીઓ, 
પદાિધકારીઓ �ારા િવિવધ મિહલાલક્ષી યોજનાઓ 
િવશે માિહતી તથા માગર્દશર્ન આપવામાં આવ્યું 
હતુ. સાથે  વ્હાલી દીકરી યોજના અંતગર્ત િવિવધ 
લાભાથ�ઓને મંજૂરી હુકમ અપાયા હતા. પૂણા� 
�કશોરીઓને પૂણા� િશલ્ડ, પૂણા� કપ તથા આઈ.ટી.
આઈ અને શાળા �વેશ કરેલ �કશોરીઓને 
�માણપ� આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. 
આ સાથે  �િતજ્ઞા, િસગ્નેચર પોઈન્ટ તથા સેલ્ફી 

પોઇન્ટનું પણ આયોજન કરાયું હતું. આ �સંગે 
તાલુકા પંચાયત �મુખ સંગીતાબેન બારીઆ, િજલ્લા 
પંચાયત દંડક અરિવંદિસંહ પરમાર,સામાિજક 
ન્યાય સિમિત ચેરમેન�ી મણીબેન, િજલ્લા અને 
તાલુકા પંચાયતના સભ્યઓ,મિહલા અને બાળ 
િવકાસ અિધકારી   માધવીબેન,�ો�ામ ઓ�ફસર   
રમીલાબેન, દહેજ �િતબંધક સહરક્ષણ અિધકારી 
�કરણબેન તરાલ સિહત િવિવધ િવભાગોના 
અિધકારી ઓ સિહત મહાનુભાવો ઉપ�સ્થત 
રહ્યા હતા.

(�િતિનધી)  ગોધરા, તા.૨૪
મોરવા હડફ તાલુકાના  વંદેલી 

અને ગોધરા તાલુકાના મોટીકાંટડી 
ખાતે �ાક�િતક ખેતી અંગે એક 
િદવસીય ખેડ�ત તાલીમ યોજાઈ 
હતી. અહીં ઉપ�સ્થત ખેડ�તોને 
બાગાયતી ખેતીમાં �ાક�િતક ખેતી 
તેમજ બાગાયત િવભાગ હસ્તક 
ચાલતી િવિવધ સહાયલક્ષી 
યોજનાઓ તેમજ સ્થાિનક પાકો 
િવશે માગર્દશર્ન પુરૂ પા�ું 
હતું. મોરવા(હ) તાલુકાના 
વંદેલી ખાતે તેમજ ગોધરા 
તાલુકાના મોટીકાંટડી ખાતે 
“બાગાયતી પાકોમાં �ાક�િતક 
ક�િષ પરીસંવાદ” અંતગર્ત એક 
િદવસીય ખેડ�ત તાલીમ િશબીર 
યોજાઈ હતી. આ કાયર્�મ 
િજલ્લાના બાગાયત િવભાગ, 
િજલ્લા ખેતીવાડી િવભાગ,આત્મા 
કચેરીના સંયુક્ત ઉપ�મે યોજાયો 

હતો. આ �સંગે િવષય િનષ્ણાંત 
તરીક� ક�િષ િવજ્ઞાન ક�ન્� વેજલપુર 
ખાતેથી ડૉ. રાજક�માર તથા ડૉ. 
જયપાલિસંહ જાદવે ક�ષીમાં 
વૈજ્ઞાિનક બાબતોની માિહતી 
ખેડ�તોને પૂરી પાડી હતી. આ સાથે 
િવિવધ અિધકારી કમર્ચારીઓએ 

બાગાયતી ખેતીમાં �ાક�િતક ખેતી 
તેમજ બાગાયત િવભાગ હસ્તક 
ચાલતી િવિવધ સહાયલક્ષી 
યોજનાઓ તેમજ સ્થાિનક પાકો 
િવશે માગર્દશર્ન પુરૂ પા�ું હતું. 
આ �સંગે બહોળી સંખ્યામાં 
ખેડ�તો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા.

ગોધરામાં રાષ્�ીય બાિલકા િદવસ-સશકત 
અને સુપોિષત �કશોરી મેળો યોજાયો

ગોધરાના મોટીકાંટડીમાં �ાક�િતક ખેતી 
અંગે એક િદવસીય ખેડ�ત તાલીમ યોજાઈ

બેટી બચાવો,બેટી પઢાવો તેમજ પૂણાર્ યોજના હેઠળ ખેડ�તોને બાગાયતી ખેતીમાં �ાક�િતક ખેતી તેમજ બાગાયતી ખેતીમાં માટ� માગર્દશર્ન અપાયું

દાહોદમાં �ધ્ધાની બે ઈસમોએ સોનાની બંગડીઓ લઇ ફરાર

તસવીર-િવનોદ પંચાલ

તસવીર-મહેન્� દરજી


