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દુધ પીધા બાદ દીકરાની તબીયત બગડી ગઇ
 મારો બાળક સ્ાનિક આંગણવાડીમાં ગયો હતો, તયાં દુધ પીવા માટે 
આપવામાં આવયુ હતુ. તયાર બાદ મારા પુત્રિે વારંવાર ઝાડા-ઉલટી 

્તા તનબયત વધારે બગડતા વયારા માં  ખાિગી વાહિમાં સારવાર માટે 
હોસસપટલ લઈ ગયો હતો, તે સમય મારા પુત્રિી તનબયત ખુબજ િાજુક 
હતી. હાલ તનબયત સુધારા પર છે. > વિપુલ ગામીત, વાલી

કસિાિ આંગણિાડીમાં 
સંજીિની દૂધ પીધા બાદ 3 
બાળકની તવબયત બગડી

1ની તવબયત િધારે બગડતા સારિાર હેઠળ

તબીયત બગડતાં બાળકિે 
સારવાર માટે દાખલ કરાયો હતો.
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વયારા તાલુકા િા કસવાવ ગામે 
આંગણવાડીિા  બાળકોિે 
સંજીવિી યોજિા હેઠળ 
આપવામાં આવતા દૂધ્ી ફુડ 
પોઇઝનિંગિી ્યા િી ચચાચાએ 
ફફડાટ ફેલાયો હતો.બાળકો િે 
આપવા માં આવતું  સંજીવિી 
યોજિા હેઠળિું આ દૂધ પીધા 
બાદ ્ોડા સમય પછી બાળકોિે 
ઝાડા અિે ઊલટી ્વાિું શરુ ્ઇ 
ગયુ હતુ. જેમા ત્રણેક બાળકોિી 
ઘરે ગયા પછી હાલત બગડતા 
તેઓિે હોસસપટલ ખસેડવામાં 
આવયા હતા. દૂધ સંજીવિી હેઠળ 
અપાયેલ આ દૂધ ખરાબ હોય 
તેિે બાળકો પી જતા તેઓિી 
તનબયત બગડી હોવાિા ગંભીર 
આક્ેપો બાળકો િા વાલીઓ કયાચા 
હતા.બીજી તરફ તંત્ર  દ્ારા દૂધ 
િા કારણે ફુડ પોઇજિીગ ્યું 
હોવાિા આક્ેપ િકયાચા હતા.
વિબંધુ કલયાણ યોજિાં હેઠળ 
સુમુલિી દૂધ સંજીવિી યોજિા 
હેઠળ બાળકોિે આ દૂધિું પેકેટ 
આપવામાં આવયુ હતું.

ઘટિા અંગે સૂત્રો પાસે્ી 
મળતી નવગતો મુજબ વયારા 
તાલુકા કસવાવ ગામિા 
આંગણવાડી કેન્દ્ર કાયચારત છે.જયાં 
ગામ િા  ભગત ફનળયામાં 
રહેતા 3  વરચાિા ત્રણેક બાળકોમાં 
પુરવકુમાર નવપુલભાઇ ગામીત 
(ઉ.વ.4), અમસકુમાર 
કકશિભાઇ ગામીત (ઉ.વ.3) 
અિે નવવાિકુમાર શૈલેરભાઇ 
ગામીત (ઉ.વ.3) બુધવારે 
આંગણવાડીમાં ગયા હતા. જયાં 

બાળકો દ્ારા  દૂધ પીધા પછી ઘરે 
પરત આવેલા આ ત્રણેય બાળકોિે 
ઝાડા અિે ઉલટી શરુ ્ઇ ગઇ 
હતી.બાળકો િે ઝાડા, ઉલટી િા 
માહોલ િા પગલે પકરવાર જિો 
ગભરાયા હતા. આંગણવાડીમાં 
ઝાડા- ઉલટીિો નશકાર ્યેલ 
બાળકોિે હોસસપટલ લઈ જવા 
માટેિી આંગણવાડીમાં કોઇ 
સુનવધા િ હોય વાલીઓ જાતે જ 
ખાિગી વાહિમાં સારવાર માટે 
દોડ્ા હતા.હાલ બે બાળકોિે ઘરે 
જ  સારવાર આપવામાં આવી છે 
જયારે એક બાળક સારવાર હેઠળ 
છે. જોકે, સારવાર આપી રહેલ 
ખાિગી હોસપીટલિાં તબીબે 
દાખલ ્યેલ બાળકિી ઝાડા- 
ઉલટી વધુ પ્રમાણમાં હોય ઝેરી 
ખોરાકિી અસર્ી આ ઘટિા 
બિી હોવાિી આશંકા વયકત  
કરી હતી.

તાપી નજલલામાં બાળકોિે 
બિેલા ઘટિાિાં વયારા જ િહી 
પણ સમગ્ર તાપી નજલલામાં ઘેરા 
પ્રતયાઘાત પડ્ા છે. સંબનધત તંત્ર 
દ્ારા બાળકો િી આરોગય બાબતે 
ગંભીરતા દાખવી અવારિવાર 
દૂધ િી ગુણવત્ા ચેક કરે એ જરૂરી 
બન્યું છે.

દુધને કારણે તબીયત નથી બગડી
 બાળકો ઘરે્ી કાંઇ િે કાંઇ ખાઈિે શાળાએ આવતા હોય છે. તેમાં 
ખાવામાં કાંઇ આવી ગયુ હશે, જો દુધિી અસર્ી ઝાડા ઉલટી 

્ઈ િ્ી. કારણ કે તે નદવસે 12  નવધયા્ીથીઓિે આ દુધ અપાયું હતુ. 
જેમાં ત્રણિે જ અસર ્ઈ હતી. આ જ દૂધ નજલલા માં અન્ય સ્ળે પણ 
અપાયું હતું  પરંતું અન્ય કોઈ જગયા એ આવા બિાવ બન્યો િ્ી.  
> તનિીબેન પટેલ, ઇન્ચાજચા પ્રોગ્રામ ઓકફસર, તાપી

પતિ દારૂની લિ ન છોડિા પતનીએ ઊંઘની દવા પીધી
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માંગરોળ તાલુકાિાં મોટા બોરસરા 
ગામે ગૌરવભાઈ રૂપ કકશોર શાહિા 
લગિ 5 વરચા પહેલા કનવતાબેિ સા્ે 
્યા હતા.આ  દરનમયાિ તેમિે 
સાડા ત્રણ વરચાિો એક છોકરો છે. 
કનવતાબેિિા પનત દારૂિી ટેવ 

વાળો હોય જે્ી તેિે િશો િ કરવા 
વારંવાર સમજાવવા છતાં તે દારૂિું 
વયસિ છોડતો િ હોય જે બાબતિે 
લઈ કનવતાબેિિે મિદુખ ્તાં 
પોતાિા ઘરે ઊંઘિી ગોળીઓ પી 
લેતા તેિે સારવાર માટે હોસસપટલ 
ખસેડાયા છે. પોલીસે આ અંગે 
પનતિી નિવેદિ લીધું છે.

ઘર્કામ મુદ્દે ઝઘડામાં 
પતિએ પતનીનદે 

પાવડો ફટ્કારી દીધો
વયારા | વયારા િગરિા 
પાિવાડીમાં ઘરિાં કામકાજ 
બાબત ે ઝઘડામાં  ઉશકરેાયલેા 
પનતએ પતિીિ ેપાવડો મારી દતેા 
પતિીિ ે લોહીલહુાણ હાલતમાં 
હોસસપટલમા ંસારવાર માટ ેલઇ 
જવાયા હતા. પાિવાડી ગામે 
ચૌધરી ફનળયામાં ધીરભુાઈ 
મોટીરામ ચૌધરી અિ ે તિેી 
પતિી રમીલાબિે ચૌધરી રહે 
છ.ે ગતરોજ ધીરભુાઈ અિે 
રમીલાબેિ વચ્ ેઘરિા કામકાજ 
બાબતમાં ઝઘડો ્યો હતો.જેમાં 
ધીરભુાઈ ઉશકરેાઇ ગયા હતા અિે 
ઘરમાં પડલેા પાવડા લઈ  રમીલા 
બિે િ ેમારી િાખવાિા ઇરાદે 
ડાબા કાિ પાસ ેતમેજ ડાબા હા્ 
ઉપર ગભંીર ઇજા પહોંચાડી દીધી  
હતી. બીજી તરફ પકરવારજિો 
દ્ારા ઇજાગ્રસત મનહલાિ ેવયારા 
બાદ સરુત સારવાર માટ ેખસડેાયા 
હતા જયાં પતુ્ર દ્ારા નપતા નવરદુ્ધ 
મા ંપોલીસમા ંફકરયાદ િોંધાવી 
હતી બિાવ અંગ ેવયારા પોલીસે 
વધ ુતપાસ હા્ ધરી છ.ે

નિસારી સવહત સમગ્ર દ.ગુજરાતમાં 8 માસમાં 25થી 
િધુ મંવદર અને 1 મસ્જદમાં ચોરી કરનાર 2 ઝડપાયા
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દસ નદવસ પહેલા બીલીમોરામાં 
વાઘરેચ ગામિા પુલ્ી આગળ 
આવેલા જલાબાપાિા મંનદર અિે 
અન્ય બે મંનદરમાં બપોરિા સમયે 
મંનદરમાં મુકેલી દાિપેટીમાં્ી રૂ. 
14000િી તસકરોએ ચોરી કરી 
હોવાિું ધયાિે આવતા એલસીબીએ 
તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં 
સીસીટીવીમાં જોતા ચોરીિાં એક 

નદવસ અગાઉ અિે ચોરીિા નદવસે 
આવેલ બે યુવાિ શંકાિા દાયરામાં 
આવયા હતા. આ યુવાિોિી 
ઓળખ કરી તેઓ રીંગરોડ પર 
આવયા હોવાિી બાતમી પોકો 
અજુચાિ પ્રભાકર અિે હેકો નવશાલ 
હકરભાઈિે મળી હતી. તેઓએ 
પેટ્ોનલંગ કરતા બાતમીવાળા 
સ્ળે રીંગરોડ સરકારી આવાસમાં 
કાર (િં. GJ-05-CE-5082) ઉભી 
હતી. જેમા બેસેલા બે યુવાિ ઇરફાિ 

ઉફફે વસીમ ઉફફે બછરી િઝીર 
શેખ (રહે. જાવેદ એપાટ્ટમેન્ટ, 
રંગુિિગર, નવરાવળ) અિે 
રનવ જયંનતભાઈ દંતાણી (રહે. 
કાશીવાડી, પારસી અનગયારી 
પાછળ, િવસારી)િી અટક કરી 
હતી. પોલીસ પૂછપરછ દરનમયાિ 

તેઓએ 8 માસમાં 25્ી વધુ 
મંનદર અિે 1 મસસજદમાં ચોરી કરી 
હોવાિું કબૂલ કયુું હતું. પોલીસે 
કાર અિે એક મોપેડ, મોબાઈલ 
મળી કુલ રૂ. 2.60 લાખિો 
મુદ્ામાલ કબજે કરી ટાઉિ પોલીસે 
તપાસ હા્ ધરી છે.
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