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આ�દવાસી િવસ્તારમાં ખોરાકમાં વૈિવધ્યતાનો અભાવ, ખાવા માટ�ના સમયમાં વધાર� અંતર 
રાજપીપળા: નમર્દા િજલ્લામાં 

અદાણી ફાઉન્ડેશન અને અદાણી 
િવલમર ક�પનીના સંયુક્ત 
પ્રયાસથી “સુપોષણ” કાયર્ક્રમની 
શ�આત તા.1 જુલાઇ-2018ના 
રોજ કરવામાં આવી હતી. આ 
“સુપોષણ” પ્રોજેક્ટ આખા ભારત 
દ�શમાં 20 જેટલા િવસ્તારોમાં ચાલી 
રહ્યો છ�. આ પ્રોજેક્ટ અંતગર્ત 
અત્યાર સુધી પાંચ વષર્થી નીચેનાં 
42000થી વધુ બાળકોને લાભ 
આપ્યો છ�. “સુપોષણ” પ્રોજેક્ટ 
અંતગર્ત ક�પોષણ અને એિનિમયાને 
અટકાવવા િવિવધ ��િતલક્ષી 
કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છ�. 

નમર્દા િજલ્લાના પાંચ તાલુકાનાં 
500થી વધુ ગામમાં આ જ 
િજલ્લાની 215 બહ�નો સુપોષણ 
સંગીની તરીક� સઘન કામગીરી 
કરી રહી છ�. જેઓ ગ્રામ્ય સ્તર� 
આશા અને આંગણવાડી બહ�નોને 
મદદ જેવી કામગીરી કરી રહ્યા 
છ�. સરકારના આઇ.સી.ડી.એસ. 
િવભાગ દ્વારા ટી.એચ.આર. 
(મા�શિક્ત) આપવામાં આવે 

છ�. સુપોષણ સંગીની બહ�નો અને 
સરકારના ના સઘન પ્રયત્નો અને 
મહ�નતથી સારાં એવાં પ�રણામો 
મેળવી શકાયાં છ�. અત્યાર સુધી 
નમર્દા િજલ્લામાં 42405 બાળકોને 
પોષણના િવિવધ માપદ�ડના આધાર� 
ચકાસ્યા છ�. એ પૈક� 3000થી વધુ 
બાળકો અિતક�પોિષત મળી આવ્યાં 
છ�. એ 3000 પૈક� પણ 1600 
જેટલાં બાળકોને તો બાળ સં�વની 
ક�ન્દ્રમાં વધુ દ�ખર�ખ અને સારવાર 
માટ� મોકલવામાં આવ્યાં છ�. અત્યાર 
સુધી 23086 બાળકો ક�પોષણમાંથી 
સ્વસ્થ થયાં છ�. આ પ�રણામો 
સરકારના, આઇસીડીએસ, 
આરોગ્ય સમુદાયના સિહયારા 
પ્રયત્નોને આભારી છ�.

સરકારના આઇ.સી.ડી.એસ. 
િવભાગ દ્વારા ટી.એચ.આર. 
(મા�શિક્ત) આપવામાં આવે છ�. 

એ જ સામગ્રીથી અલગ અલગ 
પોષણયુક્ત વાનગીઓ કઈ રીતે 
બનાવી શકાય એની તાલીમ 
સંગીની બહ�નો આપે છ�. આ�દવાસી 
િવસ્તારમાં ખોરાકમાં વૈિવધ્યતા 
નહ�વત હોય છ� તેમજ �દવસમાં 
ખાવા માટ�ના સમયમાં વધાર� 
અંતર �વા મળ� છ�. એટલે માતા 
અને બાળકને જ�રી પોષકત�વો 
મળી રહ�તાં નથી. સુપોષણ સંગીની 
બહ�નો સ્નેહ િશિબરમાં અિત 
ક�પોિષત અને મધ્યમ ક�પોિષત 
બાળકો માટ� બાળશિક્તમાંથી 
અલગ અલગ વાનગી 14 �દવસ 
સુધી માતાઓની હાજરીમાં જ 
બનાવવામાં આવે છ�. સંગીની 
પોતાના ઘર� જ વાનગી પ્રદિશર્ત 
કર� છ� અને જ�રી સામગ્રી ઉપરથી 
ઉમેરવા માટ� અદાણી ફાઉન્ડેશન 
તરફથી �કટ આપવામાં આવે છ�.

ગડખોલના ડી.જી.નગરમાં યુવાનનો આપઘાત
ભ�ચ: અંકલેશ્વરના ગડખોલ ગામના ડી.�.નગરમાં રહ�તા ૨૨ વષ�ય યુવાને અગમ્ય કારણોસર ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો. અંકલેશ્વરના ગડખોલ ગામના ડી.�.નગરના મકાન નં.આર/૧૧૭માં રહ�તા નીલ રજનીકાંત દર� (ઉ�.વ.૨૨)એ પોતાના ભાડુતી મકાનના રસોડાના ભાગે છતમાં આવેલી લોખંડની હૂક સાથે ચાદર બાંધી ગાિળયો બનાવી અગમ્ય કારણોસર ફાંસો ખાઈ �વનલીલા સંક�લી લીધી હતી. ઘટનાની �ણ અંકલેશ્વર બી �ડિવઝન પોલીસમથક� કરતાં પોલીસે ઘટના સ્થળ� દોડી આવી �તદ�હને પી.એમ. અથ� ખસેડી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.
અંકલે�રમાં જુગારધામ ઉપર દરોડા, બે 
ઝડપાયા, મુખ્ય સૂ�ધાર મિહલા ફરાર
ભ�ચ: ભ�ચ LCB પોલીસે અંકલેશ્વરના સુરતી ભાગોળ િવસ્તારમાં ચાલતા સટ્ટા બે�ટ�ગના જુગારધામ પર દરોડા પાડી બે જુગા�રયાને ઝડપી પાડ્યા હતા. � ક�, પોલીસને ચકમો આપી મુખ્ય સૂત્રધાર મિહલા ફરાર થઈ જતાં પોલીસે તેને વોન્ટ�ડ �હ�ર કરી હતી. ભ�ચ LCB પોલીસનો સ્ટાફ પેટ્રોિલંગ હતો. દરિમયાન બાતમી મળી હતી ક�, અંકલેશ્વર શહ�રના સુરતી ભાગોળ િવસ્તારમાં જ્યોિત રમેશ વસાવા સટ્ટા બે�ટ�ગનું જુગારધામ ચલાવે છ�. આ બાતમીના આધાર� LCB પોલીસે દરોડા પાડતાં સુરતી ભાગોળ િવસ્તારમાં વાવ પાસે સટ્ટા બે�ટ�ગ જુગાર રમતા ગણેશ ભોલુ વસાવા (ઉ�.વ.42) (રહ�.,ટાંક� ફિળયું, ઉચે�ડયા, ઝઘ�ડયા) અને રમેશ સોમા સોદાગર (ઉ�.વ.65) (રહ�.,સુરતી ભાગોળ, અંકલેશ્વર)ને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે ઘટના સ્થળ�થી �િપયા 2950નો મુદ્દામાલ કબજે કય� હતો. � ક�, સટ્ટા બે�ટ�ગ ચલાવતી મુખ્ય સૂત્રધાર મિહલા જ્યોિત વસાવા પોલીસને ચકમો આપી ફરાર થતાં તેને વોન્ટ�ડ �હ�ર કરી તેની ધરપકડનાં ચક્રો ગિતમાન કયાર્ છ�.
ભરૂચ િજલ્લા કલેક્ટરની વષર્-૨૦૨૨ના �ેષ્ઠ 
સનદી અિધકારીની યાદીમાં પસંદગી
ભ�ચ: ભ�ચ 
િજલ્લામાં સરકારી 
યોજનાનો લાભ 
લ ા ભ ા થ � ઓ ને 
ઘરબેઠા મળ� 
એ માટ� ભ�ચના કલેક્ટર 
તુષાર સુમેરાનું નામ સૌ 
ભ�ચવાસીઓના નજરમાં 
અં�કત થાય. તેમના સુચા� 
વહીવટી તંત્ર દ્વારા રા�ીય યોજના હ�ઠળ ૧૦૦ ટકા લાભાથ�ઓને આવરી 
લીધા છ�. જેને લઈને હાલમાં જ ભ�ચ કલેક્ટર તુષાર સુમેરા બ્યુરોક્ર�ટ્સ 
ઓફ ઇ�ન્ડયા દ્વારા વષર્-૨૦૨૨માં શ્રેષ્ઠ સનદી અિધકારીઓની યાદીમાં 
પસંદ પામ્યા છ�. જેનાથી ભ�ચ િજલ્લા માટ� ગૌરવની ક્ષણ કહ�વાશે. મૂળ 
તુષાર સુમેરાએ કાર�કદ�ની શ�આતમાં ગુજરાત સરકારી પ્રાથિમક 
શાળામાં િશક્ષક બનીને આખર� ગુજરાત ક�ડરમાં IAS બનવા સુધી ૨૦૧૨ 
બ�ચના અિધકારી બન્યા હતા. ભ�ચ િજલ્લા કલેક્ટર તરીક� આવીને ઉત્કષર્ 
પહ�લ યોજના વોટ્સએપ હ�લ્પલાઈન નંબરો સાથે લાભાથ�ઓને ઓળખવા 
અને ન�ધણી કરવા માટ� કામગીરી શ� કરી હતી. આ યોજનામાં િવધવા 
સહાય અને વ�રષ્ઠ નાગ�રકો સિહત ચાર રા�ીય યોજનાને આવરી લઈને 
૧૦૦ ટકા લાભાથ�ઓને આવરી લીધા હતા.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર

નમર્દા િજલ્લામાં 42,405માંથી 3,000 બાળક 
ક�પોિષત, 1600 બાળકને સારવાર માટ� મોકલાયાં

જંબુસરમાં �ગ્સ પાક�, API ઉત્પાદકોના મૂડી 
ખચર્ને ઘટાડવા માટ� જમીન લીઝ પર અપાશે
આ પાક� ગુજરાતના ફામાર્ સેક્ટરને APIની સરળ ઉપલબ્ધતા સાથે ઝડપી િવકાસ કરવામાં મદદ કરશે

ભરૂચ: ગુજરાતના ફામાર્ ઉ�ોગ 
લઈને ભરૂચ િજલ્લામાં જંબુસર નજીક 
સૂિચત બલ્ક �ગ્સ પાક�ની �ગિત સાથે 
API (સિ�ય ફામાર્સ્યુ�ટકલ ઘટકો) 
માટ� ચીન પરની તેની િનભર્રતા 
ઘટાડવાની અપેક્ષા ઊભી કરી રહી 
છ�. જ્યાં રાજ્ય સરકાર ક�પનીઓને 
જમીન ભાડ� આપવાની યોજના છ�. 
જેથી કરીને નોંધપા� મૂડીની ખાતરી 
થાય. પાક�માં જમીન પર ખચર્ કરવાની 
જરૂર નથી.

રાજ્ય સરકારના અિધકારીઓએ 
શુ�વારે િહતધારકો સાથે બેઠક યોજી 
હતી અને જણાવ્યું હતું ક�, સરકાર 
2,000 એકરમાં બલ્ક �ગ્સ પાક� 
પર રૂ. 2,500 કરોડનો ખચર્ કરશે. 
સામાન્ય સગવડો જેવી ક� કોમન 
ફ્લુઅન્ટ �ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સ્ટીમ અને 
સોલવન્ટ �રકવરી અને દ�રયાઈ 

�ડસ્ચાજર્નું આયોજન કરવામાં આવ્યું 
છ� અને સરકારી સબિસડી અંિતમ 
ઉત્પાદનોને સસ્તી બનાવશે.

ફામાર્સ્યુ�ટકલ્સ િવભાગે તેલંગાણા 
અને િહમાચલ �દેશની સાથે 
�મોશન ઓફ બલ્ક �ગ પાક� સ્કીમ 
હેઠળ બલ્ક �ગ્સ પાક� માટ� ગુજરાતની 
પસંદગી કરી છ�. ક�ન્� સરકાર પાક�માં 
ઈન્�ાસ્�ક્ચર અને સામાન્ય સુિવધાઓ 
િવકસાવવા માટ� રૂ.1,000 કરોડ 
સુધીની સહાય પૂરી પાડશે. ઉ�ોગ 
િવભાગના એક વ�રષ્ઠ અિધકારીએ 
જણાવ્યું હતું ક�, “અમે ક�પનીઓને 
લીઝ પર જમીન આપવાની યોજના 
બનાવી રહ્યા છીએ. જે તેમને 
મૂડીરોકાણ ઘટાડવામાં મદદ કરશે. 
અમે જમીન ફાળવણી માટ� અરજીઓ 
આમંિ�ત કરીશું અને ક�પનીના 
લ�ય પરમાણુના આધારે સ્�ીિનંગ 
કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર આ 
પાક� સાથે API ઉ�ોગને વૈિ�ક 
સ્તરે સ્પધાર્ત્મક બનાવવા �િતબ� છ� 
અને ઇ�ચ્છત પ�રણામો હાંસલ કરવા 
માટ�, ટમર્ લોન પર વ્યાજ સબિસડી, 
ચોખ્ખી એસજીએસટી �રઇમ્બસર્મેન્ટ, 
ક�િપટલ ગુડ્સ પર ઇનપુટ SGSTનું 

�રફ�ડ, ઇપીએફ �રઇમ્બસર્મેન્ટ જેવા 
�ોત્સાહનો પણ આપવામાં આવશે. 
સ્ટ�મ્પ �ૂટી અને નોંધણી ફીની 
ભરપાઈ અને વીજળી �ૂટીમાં 100 
% મુ�ક્ત અપાશે. યોજના મુજબ 50 
હેક્ટર આથો ઉ�ોગો માટ� આરિક્ષત 
છ�. અન્ય સુિવધાઓની સાથે �ેષ્ઠતા 
ક�ન્�, વેરહાઉિસંગ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ 
સુિવધાઓ અને ઇમરજન્સી �રસ્પોન્સ 
સેન્ટર પણ હશે.

ઇ�ન્ડયન �ગ મેન્યુફ�ક્ચરસર્ 
એસોિસએશન (IDMA)ના �મુખ 
િવરાંચી શાહે જણાવ્યું હતું ક�, “આ 
પાક� ગુજરાતના ફામાર્ સેક્ટરને 
APIની સરળ ઉપલબ્ધતા સાથે ઝડપી 
િવકાસ કરવામાં મદદ કરશે અને 
મહ�વપૂણર્ API જગ્યામાં ભારતને 
આત્મિનભર્ર બનાવશે. �ારંિભક 
િ�યા�િતિ�યાઓથી, ઉ�ાન તમામ 
જરૂરી સુિવધાઓ સાથે વૈિ�ક ધોરણનું 
લાગે છ�. તે આગામી 25થી 50 
વષ�માં જથ્થાબંધ દવાઓના ઉ�ોગને 
�ોત્સાહન આપવા માટ� એક ઉત્તમ 
પ્લેટફોમર્ પૂરું પાડશે અને 2047 માટ� 
ભારતના િવઝનમાં ઘણું યોગદાન 
આપશે.”

આછોદમાં પ્લા�સ્ટક દાણાના સોદા માટ� બોલાવી 
ન�ડયાદના વેપારીને નકલી પોલીસે લૂંટી લીધો

8 શખ્સે પોલીસની ર�ડનું નાટક કરી રોકડા 15 લાખ ખંખેરી લીધા, 5 ભે�બાજની ધરપકડ
ભરૂચ: આમોદના આછોદ ગામે 

ન�ડયાદના વપેારીન ે પ્લા�સ્ટકના 
દાણાના સોદા માટ� બોલાવી 8 શખ્સે 
પોલીસની રડેનો સ્વાંગ રચી રોકડા 
15 લાખ ખંખેરી લેતાં ભરૂચ �ાઇમ 
�ાન્ચ ે5 ભજેાબાજની ધરપકડ કરી છ�. 
ટોળકી સસ્તી �ક�મતમાં સોદાના નામે 
લોકોન ેમી�ટ�ગ માટ� બોલાવી પોલીસ 
ક� અન્ય સરકારી એજન્સીઓનો સ્વાંગ 
રચી દરોડાનો હાઉ ઊભો કરી ભોગ 
બનનારન ેભગાડી મકૂ� છ�. આ લોકો 
ડીલના નામ ેકોરા ચકે લઈ બાદમાં તનેે 
બાઉન્સ કરી ક�સો કરવાની ધમકીઓ 
આપી પસૈા પડાવતા હતા.

ન�ડયાદના પીપલગ ગામ ે રહેતા 
મળૂ રાજસ્થાની �ેમિસંગ રાજપરુોિહત 
બારદાનનો વ્યવસાય કર ેછ�. �મેિસંગે 
આણદંના સુણાવ મોટી ભાગોળના 
પ�રચીત િમ� �કાશચ�ં �જાપિત 
સાથ ે રહી આમોદના આછોદ ગામ ે
પ્લા�સ્ટકના દાણાનો સોદો કય� 
હતો. વપેારીન ે તઓેના િમ�ની 
ભરૂચના આમોદ તાલુકામાં આછોદમાં 
પ્લા�સ્ટકના દાણાની ફ�ક્ટરી હોવાનુ ં
કહંુ્ય હતુ.ં લોકો સસ્તા ભાવ ે માલ 

અપાવવા માટ� બાઇક ઉપર આછોદ 
આવ્યા હતા. આછોદના અન્ય �ણ 
ઠગો ખાિલદ, ઈ�મ્તયાઝ અન ેહનીફ 
સાથે મલુાકાત કરાવી દાણાનાં સેમ્પલ 
બતાવ્યાં હતાં.

એક �કલોના 70 રૂિપયા ભાવ ન�ી 
કરી વપેારીએ 45 ટન ખરીદવાની 
તયૈારી બતાવી હતી. ક�લ 30 લાખ 
ઉપરાંતની �ક�મત સામ ે 20 લાખ 
રોકડા અન ેબાકી 10 લાખ પટે� બે 
ચકે આપવાની ડીલ ન�ી કરાઈ 
હતી. પ્લા�સ્ટકના દાણાની ડીલની 
નાણાકીય લેતીદતેી ચાલતી હતી 
ત્યાં જ પોલીસ આવી હોવાનુ ં કહી 
સપ્લાયર નાસી ગયા હતા. વપેારી 
પાસે આવી કહેવાતાં પોલીસે ઘરમાં 
આવી તમ ેઅહીં બેનબંરીના ધધંા કરો 
છો તમે કહી �મેિસંગન ેછરો બતાવી 
જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી 
હતી. વપેારીના હાથમાં થલેીમાં રહેલા 
રોકડા 15 લાખ, બે કોરા ચકે અને 
આધાર કાડ�ની નકલ લઈ તને ેભગાડી 

મકૂ્યો હતો. આઠ�ય લોકોએ તનેી 
સાથ ેપવૂર્ યોિજત ષડય�ં રચી રૂિપયા 
પડાવી લીધા હોવાની ફ�રયાદ આમોદ 
પોલીસમથક� નોંધાવાઈ હતી.

લોકલ �ાઇમ �ાંચ ભરૂચ તથા 
આમોદ પોલીસ સ્ટ�શનની અલગ 
અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. 
અન ેઆછોદથી પાંચ ઝડપાયા હતા.

આરોપીઓનાં નામ 
-ખાલીદ �નુ વ્યાક�ળ શી� (રહ�., શીવાંઢ, તા.નિલયા, િજ.કચક)-ઇમ્તીયાઝ ઉફ� દ�ડકો અહ�મદ પટ�લ (રહ�., આછોદ, ભીલવાડા ફિળયું, તા.આમોદ, િજ.ભ�ચ)-હનીફ નીઝામ પઠાણ (રહ�., આછોદ, મોટા પાદર, તા.આમોદ)-ના�મ મહ�બુબ હસન મલેક (રહ�.,આમોદ પુરસા મ�સ્જદની સામે, તા.આમોદ)-સા�દ સંક�ત અહ�મદ ઇદ્રીશી (હાલ રહ�., આછોદ, તા.આમોદ, િજ.ભ�ચ, મૂળ રહ�., ઉત્તરપ્રદ�શ)

વલણના કારખાનેદારને ચાઈનાથી 
કાપડનાં મશીન મંગાવી આપવાનું 
કહી પોણા �ણ કરોડ ખંખેરી લેવાયા

કામરેજ: સુરતના ડભોલી ખાતે 
લોટ�સ-24માં ફ્લેટ નં.1101માં 
િવરેન ચંદુભાઈ ઈટાિલયા રહે છ�. બે 
વષર્થી કામરેજના વલણ ગામે િ�ષ્ના 
ઈન્ડસ્�ીઝ-2માં પ્લોટ નં.91માં િ�ષ્ના 
ટ�ક્સટાઈલ અને પ્લોટ નં.92માં 
રૂ�મણી ટ�ક્સટાઈલના નામથી કાપડ 
બનાવે છ�. 

વષર્-2021માં એસ.ક�.એફ 
ઈમ્પેક્સના �ોપરાઈટર ક�ણાલ 
જે.ભોજક (રહે., બી-303, શુભમ્ 
પાક�, પરશુરામ ગાડ�નની સામે, 
અડાજણ)એ િવરેનની વરાછા 
માતાવાડી ખાતે મોહનનગરમાં 
�ીજા માળ� આવેલી ઓ�ફસ લોનની 
ઈન્કવાયરી કામે આવ્યા હતા.

રેિપયર જેકાડ� મશીનની લોન 
બાબતે પૂછપરછ કરતાં ક�ણાલે પોતે 
ઈમ્પોટ�-એક્સપોટ�નો પણ ધંધો કરતા 
હોવાનું જણાવી રેિપયર જેકાડ� મશીન 
ચાઈનાથી મંગાવી આપવાનું કહેતાં 
છ મશીન ખરીદવાનું િવરેને ન�ી 
કયુ� હતું. બાદ વલણ ગામે આવેલી 
બે ફ�ક્ટરીમાં ક�ણાલે મશીનરી જોતાં 
રેિપયર જેકાડ� મશીન એક નંગની 
યુએસ �ક�મત મુજબ 63000 ડોલરમાં 
મંગાવી આપવાની અને �ણ વષર્ 
ગેરંટી અને જો મશીન ખરાબીના 

કારણે 24 કલાક બંધ રહે તો 60 
યુ.એસ. ડોલર ચૂકવી આપવાની 
ખાતરી આપી છ નંગ મશીન 
ચાઈનાથી મંગાવવાનું ન�ી કરતાં 
ક�લ 3,78,000 યુ.એસ. ડોલર (�ક�મત 
રૂ.2,89,00,000) થતી હતી, જેના 
અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાંથી 
એસ.ક�.એફ. ઈમ્પેક્સના ખાતામાં 
રૂ.85 લાખ આપી દીધા હતા. 
બાકીના રૂ.2,04,00,000ની રકમની 
મશીનરીની બેંક લોન લઈ તા.31-
3-22ના રોજ ખાતામાં મોકલી 
દેવામાં આવ્યા હતા. આમ ક�લ 
રૂ.2,89,00,000 ચૂકવી દીધા બાદ 
દસ િદવસમાં મશીન આવી જશે તેમ 
કહ્યા બાદ પણ મશીન ન આવતાં 
ખોટા વાયદા કરી છ�તરિપંડી કરતાં 
કામરેજ પોલીસમથકમાં ક�ણાલ 
જે.ભોજક સામે ફ�રયાદ નોંધાવી 
હતી.

મહુવાની કાછલ �ા.પં.નો મિહલાઓને 
સ્વિનભર્ર બનાવવાનો અનોખો �યાસ
30 મિહલાને રાખડી બનાવવાની તાલીમનો પ્રાર�ભ, તાલીમ પૂણર્ થયા બાદ સ�ટર્. અપાશે

અનાવલ: મહુવાની કાછલ �ામ 
પંચાયતનાં મિહલા સમરસ સરપંચ 
કલ્પનાબેન નરેનભાઈ ચૌધરી �ારા 
ગામની ઘરકામ કરતી બહેનો આિથર્ક 
રીતે પગભર બને અને તેઓ ઘરબેઠા 
સ્વરોજગાર મેળવે અને પોતાના 
સ્વરોજગાર થકી આિથર્ક રીતે 
મજબૂત બની સારી રીતે પોતાનું તથા 
પ�રવારનું જીવનિનવાર્હ કરી શક� એ 
હેતુથી ઘરબેઠા સ્વરોજગાર આપતી 
સંસ્થાઓ સાથે �ામ પંચાયત કાછલે 
ગામની ઘરકામ કરતી મિહલાઓને 
ઘરબેઠા રોજગાર આપવા અંગેના 
MOU કયાર્ હતા. 

જે અંતગર્ત આવનારા રક્ષાબંધનના 
તહેવાર માટ� રાખડીઓ બનાવી 
બહેનો ઘરબેઠા રોજગાર મેળવી 

આિથર્ક રીતે પગભર બને એ હેતુથી 
15 િદવસની રાખડી બનાવવાની 
તાલીમ િશિબરનો �ારંભ કરવામાં 
આવ્યો છ�. આ �થમ બેચમાં ગામની 
ક�લ 30 મિહલા રાખડી બનાવવાની 
તાલીમ મેળવી રહી છ�. તાલીમ પૂણર્ 
થયા બાદ આ મિહલાઓને �માણપ� 
આપવામાં આવશે તેમજ તેઓને 
રાખડી બનાવવાનું કાચું મ�ટ�રયલ 
સંસ્થાઓ �ારા પૂરું પાડવામાં આવશે 
અને મિહલાઓ રાખડી બનાવશે તે 
બદલ તેઓને મહેનતાણું ચૂકવવામાં 
આવશે.

વ્યારાના કાંજણ બસ 
સ્ટ�શન પાસે યુવાન 

ઉપર હુમલો
વ્યારા: વ્યારાના કાંજણ ગામના 

બસ સ્ટ�શન પર મોટી કાંજણ ગામના 
સરપચં ફિળયામાં રહેતા બીપીનભાઇ 
દલિસંગભાઇ ચૌધરી (�.વ.૩૩) ઊભો 
હતો. દરિમયાન તા.૨૨ જાન્યુઆરીએ 
સાંજ ે૭:૩૦ વાગ્યાના અરસામાં િનક��જ 
ઉફ� કાલુ અતલુ ચૌધરી અન ેભોલા 
ગામીતએ બીપીનન ેજણાવ્યુ ંહતુ ંક�, 
તુ ંબધાની બાબતમાં વચે્ચ પડ� છ�. જથેી 
તન ેઆજ ેછોડવો નથી કહી ગાળો 
આપી બોલાચાલી કરતા હતા. એ સમયે 
રાહુલ રમશે ચૌધરી પણ ત્યાં આવી 
ગયો હતો. ત ેપણ બીપીનન ેગાળો 
આપતો હોવાથી બીપીન ેતને ેગાળો 
આપવાની ના પાડી હતી. જથેી આ 
�ણયે જણાએ બીપીન સાથ ેમારામારી 
કરતાં માથાભાર ે ભોલા ગામીતે 
અચાનક લાકડાં વડ� બીપીનના માથા 
તથા મોં ઉપર સપાટા મારી લોહીલુહાણ 
કરી દીધો હતો. બીપીનન ેકપાળ તથા 
હોઠ તમેજ દાઢીના ભાગ ેટાંકા આવ્યા 
હતા. હુમલો કરનાર ભોલા ગામીત 
(રહે.,ધાટ, તા.વ્યારા) સાથ ેરાહુલભાઇ 
રમશેભાઇ ચૌધરી સાથ ે િનક��જભાઇ 
ઉફ� કાલુ અતલુભાઇ ચૌધરી (બંને 
રહે.,મોટી કાંજણ, તા.વ્યારા, િજ.તાપી) 
આ �ણયે િવર�ુ પોલીસે ગનુો નોંધી 
વધ ુકાયર્વાહી હાથ ધરી છ�.

કામરેજ: ભાવનગરના મહુવાના 
રૂપાવટી ગામના મૂળ વતની અને 
સીમાડા સ્વામીનારાયણનગર મકાન 
નં.166માં રહેતા �કશોર લાભુ 

ગજેરા (�.વ.40) બે િદવસ અગાઉ 
કામરેજના અ�ામા ખાતે આવેલી 
ચામુંડા રેિસડન્સીમાં િપતરાઈ ભાઈનાં 
લગ્ન હોવાથી પ�રવાર સાથે આવ્યા 
હતા. લગ્ન પૂણર્ થયા બાદ સંબંધીઓ 
સાથે ઊભા ઊભા વાતચીત કરતા 
હતા, ત્યારે રાિ�ના આશરે 8.45 
કલાક� અચાનક ઢળી પડતાં બેભાન 
થઈ જતાં હો�સ્પટલમાં લઈ જતાં ફરજ 
પરના તબીબે �ત જાહેર કયાર્ હતા. જે 
અંગે કામરેજ પોલીસે અકસ્માત મોત 
નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

વાલોડના બુહારીમાં �ીમદ્ ભાગવત કથા
સુરત: વાલોડના બુહારી મુકામે 

સમસ્ત િપ�ઓના મોક્ષાથ� તથા 
ભગવાન �ીક�ષ્ણ ક�પા �ા�પ્ત અથ� 
મેહુલભાઈ જાનીનાં સાંિનધ્યમાં �ીમદ્ 
ભાગવત કથાનું આયોજન યજમાન 
પાંડ� પ�રવાર �ારા કરવામાં આવ્યું 
છ�, જેમાં ગઈકાલે �ીક�ષ્ણ જન્મોત્સવ 
ઉજવાયો હતો, જેમાં ભાિવક ભક્તો 
ઊમટી પ�ા હતા.

અ�ામા ગામે લગ્નમાં આવેલા 
યુવાનનું જમીન પર ઢળી પડતાં મોત

ઓલપાડના ઉમરા ગામની 
સીમમાંથી દારૂ ઝડપાયો
ઓલપાડ ટાઉન, દેલાડ: એલ.સી.

બી. ટીમ પે�ોિલંગમાં હતી. દરિમયાન 
બાતમી મળી હતી ક�, મોટા વરાછા 
ખાતે રહેતો માંગીલાલ મારવાડી તથા 
ઘલુડી ખાતે રહેતો રઘુ ભકા સભાડ 
સાગરીતો સાથે મળી ઉમરાની સીમમાં 
કઠોરથી ગોથાણ તરફ જતી નહેરની 
બાજુમાં આવેલા શેરડીના ખેતરોના 
કાચા રસ્તા ઉપર િવદેશી દારૂનો જથ્થો 
ઉતારી અલગ અલગ વાહનોમાં ભરી 
સગેવગે કરવાની પેરવીમાં છ�. આથી 
રેડ કરી �ક�.રૂ.૧,૫૨,૪૦૦નો દારૂ તથા 
બે કાર �ક�.રૂ.૯,૦૨,૪૦૦ મળી આવી 
હતી. આ ગુનામાં માંગીલાલ મારવાડી 
(રહે.,મોટા વરાછા, સુરત), રઘુ ભકા 
સભાડ (રહે.,ઘલુડી, તા.કામરેજ, 
િજ.સુરત), િવનોદ ભકા સભાડ 
(રહે.,ઘલુડી), ભાવેશ ભકાભાઈ સભાડ 
(રહે.,ઘલુડી)ઘટના સ્થળ�થી ભાગી 
છ�ટવામાં સફળ રહ્યા હતા. સાથે દારૂ 
મોકલનાર સિહતના તમામને વોન્ટ�ડ 
જાહેર કરી તેમને ઝડપી પાડવાનાં ચ�ો 
ગિતમાન કયા� છ�.

મેહુલ પટ�લ

મોન્ટુ રાજપીપળા


