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પંચમહાલ-દાહોદ
૭

દાહોદ િજલ્લામા ંગતરોજ સવર્ત્ર કમોકસમી વરસાદને પગલે 3 વ્યિક્ત અને ૧૦ પશુઓના મોત પણ નીપજ્યાં હતાં
(�િતિનિધ)  દાહોદ/ગરબાડા, તા.18

દાહોદ િજલ્લાના દાહોદ શહેર તમેજ ગરબાડા નગરમાં 
સતત બીજા િદવસે પણ કમોકસમી વરસાદ પ�ો હતો ત્યારે 
આજના કમોસમી વરસાદની સાથ ેસાથ ેઆકાશી કરા પ�ાં 
હતાં. દાહોદ અન ેગરબાડામાં કમોસમી વરસાદન ેપગલે ભર 
ઉનાળ� ચોમાસા જવેી ઋતનુો અહેસાસ થયો છ�.

સામાન્ય રીત ેમાચર્ મિહનામાં ગરમીની શરૂઆત થતી હોય 
છ� અન ેખેતરોમાં પણ મહ�વના પાકો આજ િસઝનમાં તયૈાર 
થાય છ�. એવામાં જો કમોસમી વરસાદ થાય તો ખેડ�તોના 
માથ ેઆભ તટૂી પ�ુ ંહોય એવો ઘાટ થાય છ�. હવામાન 
િવભાગ ે૧૫ થી ૧૯ માચર્ સુધી કમોસમી વરસાદની આગાહી 
કરી છ�. ત્યાર ેઆજ ેસવારથી ગરબાડા તાલુકાના વાદળછાયું 
વાતાવરણ જોવા મળ્યુ ં હતો. તાલુકાના ક�ટલાક �ામ્ય 

િવસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ સાથ ેબરફના કરા પડયા હતા. 
જનેા કારણ ેખેતીવાડીન ેનકુશાનની ભીિત સેવાઈ રહી છ� 
ત્યાર ેક�ટલાક ખેડ�તોએ ખેતરોમાં તયૈાર પડ�લ પાકન ેબચાવવા 
માટ� પાકના ઢગલા કરી તાડપ�ી નાખતા જોવા મળ્યા હતા.

હાલ ખેતરમાં ઘ�, ચણા, કપાસ નો પાક તયૈાર પ�ો 
છ�. ત્યાર ેઆ પાકન ેનકુશાન જવાની ભીિત સેવાઈ રહી છ�. 
એક તરફ ખેડ�ત ેખેતરમાં મહા મહેનત ેમોંઘા ભાવના ખાતર 
િબયારણ લાવી સારી માવજત કરી પાક તયૈાર કય� અન ેબસ 
હવ ેપાક લેવાની તયૈારી છ�, ત્યાં અચાનક જાણ ેક�દરત પણ 
રાજી ના હોય એમ ખેડ�તોન ેમાવઠાનો માર સહન કરવાનો 
વારો આવ્યો છ�.

આમ, ખેડ�તન ેમાથ ેઆભ તૂટી પ�ુ ંહોય એવો ઘાટ 
સજાર્યો છ�. બદલાતા હવામાનના કારણ ેતાવ શરદી અને 
ઉધરસ જવેા રોગોન ેપણ આમ�ંણ મળ� છ�. આમ કમોસમી 
વરસાદથી ખેતી સિહત રોગચાળાનો પણ ભય રહેલો છ�. 
ત્યાર ેહજ ુપણ આગામી એક િદવસ કમોસમી વરસાદની 
હવામાન િવભાગ ેઆગાહી કરલેી છ�. દાહોદ િજલ્લામાં 
ગતરોજ સવર્� કમોકસમી વરસાદન ેપગલે �ણ વ્ય�ક્તઓના 
મોત અન ે૧૦ મુગંા પશુઓના મોત પણ નીપજ્યાં હતાં.

દાહોદ-ગરબાડા સિહત આસપાસના િવસ્તારોમાં 
કમોસમી વરસાદ સાથે બરફના કરા પડયા

સામાન્ય રીતે માચર્માં જ ખેતરોમાં મહ�વના પાકો તૈયાર થાય છ� પરંતુ વરસાદના કારણે પાકને નુકસાનની ભીિત

ધારાસભ્યએ ખનન અટકાવવા તંત્ર સાથે સંકલન કરી કોઇ નકકર આયોજન કર�લ નથી, માત્ર ચૂંટણી વખતે મોટી વાતો જ કરી!
(�િતિનિધ)  કાલોલ તા.18

કાલોલ શહેર અને તાલુકાના 
ગામોમા રેતી ખનન રોજીંદુ બની 
ગયેલ છ�. �ામ પંચાયત, તલાટી 
કમ મં�ી, સરપંચ, સ્થાનીક 
મામલતદાર, ખાણ ખનીજ 
િવભાગ અને સ્થાનીક પોલીસ 
આ બદી અટકાવવા ન�ર 
આયોજન કરે તો જ ગેરકાયદેસર 
રેતી ખનન અટકી શક�. કાલોલ 
નાં ધારાસભ્ય ફતેિસંહ ચૌહાણ 
ચુંટણી અગાઉ મસમોટી વાતો 
કરી રેતી ખનન કાલોલ માં હવે 
ભુતકાળ બની જશે એવી વાત 

મીડીયા સમક્ષ કરતા હતા. 
પરંતુ કાલોલનાં ધારાસભ્યએ 

આ બાબતે સ્થાનીક તં� સાથે 
કોઇ સંકલન કરી આ ખનન 
અટકાવવા નું કોઇ પુવર્ આયોજન 
કયુર્ હોય તેવુ બનેલ નથી ત્યારે 
ધારાસભ્ય ની આવી મોટી મોટી 
વાતો,”જુમલો” બની ગઇ હોય 
તેવું જણાઈ રહ્યું છ� ત્યારે કાલોલ 
પોલીસ ની ટીમ પે�ોલીંગ માં હતી 
ત્યારે કાલોલ તાલુકાના ઉતરે�ડયા 

ગામથી નદીમાંથી ગેરકાયદેસર 
રીતે રેતી ખનન કરી ભરી જતા 
એક ��કટર ચાલક ને પકડી તેની 
પાસે રોયલ્ટી બાબતે પુછપરછ 
કરતા તેની પાસે રેતી ખનન 
વહન કરવા બાબતનો કોઈ પાસ 
પરમીટ ન હોઇ પોલીસે ��કટર 
કાલોલ પોલીસ મથક� મુકાવી 
ખાણ ખનીજ િવભાગ ને જાણ 
કરી કાયદેસરની કાયર્વાહી હાથ 
ધરી છ�.

કાલોલ તાલુકાના ઉતરે�ડયા ખાતેથી પોલીસે 
ગેરકાયદેસર રેતી ભરી જતું એક ��કટર ઝડપ્યું

(�િતિનિધ)  દાહોદ તા.18
દાહોદ િજલ્લા િશક્ષણાિધકારી 

કાજલ બેન દવે બે િદવસ પહેલાં 
એક િન�ત થનાર િશક્ષક પાસેથી 
�માણપ�ો પર સહી કરાવવા 
સારૂ� રૂા. ૧૦ હજારની લાંચ 
લેતાં ઝડપાઈ ગયાંના બનાવ 
બાદ આજરોજ એ.સી.બી. 
પોલીસે િશક્ષણાિધકારીને કોટ� 
સમક્ષ �રમાન્ડ માટ� મંજુર કયાર્ 
હતાં ત્યારે કોઈક કારણોસર કોટ� 
�રમાન્ડ મંજુર ન કરી િજલ્લા 
િશક્ષણાિધકારીને જ્યુડીશીયલ 
કસ્ટડીમાં મોકલી આપવાનો 
હુકમ કયાર્નું જાણવા મળ� છ�.

સમ� ગુજરાતમાં હાલ 
માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યિમક િશક્ષણ બોડ�ની ધોરણ 
૧૦ અને ૧૨ની પરીક્ષા ચાલી 
રહી છ� તેવા સમયે દાહોદ 

િજલ્લા િશક્ષણાિધકારી કાજલબેન 
ગીરીશભાઈ દવે એક િન�ત 
થનાર િશક્ષકના પેન્શન ક�સના 
કાગળોમાં કોઇ લેણા બાકી ન 
હોવા બાબતના �માણપ�માં 
સહી કરવા સારૂ િજલ્લા 
િશક્ષણાિધકારી �ારા રૂા. ૧૦ 
હજારની લાંચની માંગણી કરી 
હતી. આ લાંચની રકમ િન�ત 
થનાર િશક્ષક આપવા માંગતાં ન 
હોવાના કારણે તેઓએ એ.સી.
બી. પોલીસનો સંપક� કયાર્ે હતો 

અને આ મામલાની જાણ થતાંની 
સાથેજ દાહોદ એ.સી.બી. પોલીસ 
તેમજ પંચમહાલની એ.સી.
બી. પોલીસની ટીમે દાહોદ 
છાપરી મુકામે આવેલ િજલ્લા 
િશક્ષણાિધકારીની કચેરી ખાતે 
લાંચનું છટક�� ગોઠવતાં દાહોદ 
િજલ્લા િશક્ષણાિધકારી કાજલબેન 
દવે િન�ત થનાર િશક્ષક પાસેથી 
રૂા. ૧૦ હજારની લાંચ લેતાં 
દાહોદ એ.સી.બી. પોલીસના 
હાથે રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયાં હતાં. 
બોડ�ની પરીક્ષા ટાણે ખુદ િજલ્લા 
િશક્ષણાિધકારી લાંચ ક�સમાં 
સપડાતાં દાહોદ િજલ્લા સિહત 
ગુજરાતના િશક્ષણ આલમમાં 
સ્તબ્ધતા સાથે ખળભળાટ 
મચી જવા પામ્યો હતો ત્યારે 
દાહોદ એ.સી.બી. પોલીસ અને 
પંચમહાલની ગોધરા એ.સી.બી. 

પોલીસ �ારા િશક્ષણાિધકારીને 
કોટ�માં �રમાન્ડ માટ� આજરોજ 
દાહોદ કોટ�માં રજુ કરવામાં 
આવ્યાં હતાં જ્યાં એ.સી.બી. 
પોલીસે પાંચ િદવસના �રમાન્ડની 
માંગણી કરવામાં આવી હતી 
પરંતું કોઈક કાસરણોસર 
કોટ� �ારા એકપણ િદવસના 
�રમાન્ડ મંજુર ન કરી િજલ્લા 
િશક્ષણાિધકારીને જ્યુડીશીયલ 
કસ્ડીમાં મોકલ આપવા જણાવાયું 
હતું. એ.સી.બી. પોલીસે િજલ્લા 
િશક્ષણાિધકારીના રહેણાંક મકાન 
દાહોદ તેમજ તેઓના મુળ 
વતન િહંમ્મતનગર ખાતેના 
મકાનમાં પણ સચર્ ઓપરેશન 
હાથ ધયુર્ હોવાનું સામે આવ્યું 
છ�. આ �કરણની તમામ તપાસ 
પંચમહાલની ગોધરા એ.સી.બી. 
પોલીસને સોંપવામાં આવી હતી.

રૂા.10 હજારની લાંચ લેતાં ઝડપાયેલા  
મિહલા DEOને જ્યુ.કસ્ટડીમાં મોકલાઈ

દાહોદ િશક્ષણાિધકારી કાજલ દવેના કોટ� �રમાન્ડ ના મંજૂર કયાર્

હાલોલ �રલ પોલીસ મથક� અકસ્માતની ફ�રયાદ ન�ધાઇ
(�િતિનિધ)  હાલોલ, તા.18

હાલોલ વડોદરા હાઇવે રોડ પર 
આવેલ રોયલ ક�શન ક�પની પાસે  
રોડ પર ઊભા રહેલી છોટા હાથી 
વાહનની પાછળ મોટર સાયકલ 
ધડાકાભેર અથડાતા અકસ્માત 
સજાર્યો હતો જેમાં અકસ્માતમાં 
મોટર સાયકલ સવાર વાઘો�ડયા 
તાલુકાના હાંસાપુરા ગામના 
24 વષ�ય યુવાનનું કરુણ મોત 
નીપજ્યું હતું  જેમાં બનાવ અંગે 
હાલોલ રૂરલ પોલીસ મથક� 
અકસ્માતની ફ�રયાદ નોંધાઇ છ�.

�ાપ્ત િવગતો અનુસાર વડોદરા 
િજલ્લાના વાઘો�ડયા તાલુકાના 
હાંસાપુરા ગામે ડ�રીવાળા 
ફિળયામાં રહેતા કલ્પેશક�માર 
કલ્યાણિસંહ ચૌહાણ �.વષર્ 
24 હાલોલની સફારી ક�પનીમાં 
નોકરી કરતા હતા જેમાં નોકરી 
પર અવરજવર કરવા માટ� તેઓ 
પોતાની હીરો ક�પનીની સ્પ્લેન્ડર 
મોટર સાયકલનો ઉપયોગ કરતા 
હતા જેમાં િનત્ય�મ  મુજબ તા. 
16/03/2023 રોજ રાિ�ના સુમારે 
સફારી ક�પનીમાંથી નોકરી પરથી 
છ�ટીને કલ્પેશભાઈ પોતાની મોટર 
સાયકલ પર બેસીને હાલોલ 
વડોદરા હાઇવે રોડ પર રહીને 
પસાર થઈ પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા 
હતા તે દરમ્યાન રાિ�ના સુમારે 
હાઇવે રોડ પર રોયલ ક�શન 
ક�પની પાસે એક ટાટા ક�પનીનું 

છોટા હાથી વાહન ઉભું રોડ પર 
હતું જેમાં રાિ�ના અંધકારમાં 
મોટર સાયકલના ચાલક 
કલ્પેશભાઈની મોટર સાયકલ 
છોટા હાથીના વાહનના પાછળના 
ભાગે ધડાકાભેર અથડાતા 
ગમખ્વાર અકસ્માત સજાર્યો હતો 
જેમાં અકસ્માતમાં કલ્પેશભાઈને 
શરીરના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ 
પહોંચતા આસપાસથી અકસ્માત 
જોઈ દોડી આવેલા લોકોએ તેઓને 
હાલોલની રેફરલ હો�સ્પટલમાં 
સારવાર માટ� ખસે�ા હતા જ્યાં 
ફરજ પરના તબીબે  કલ્પેશભાઈને 
જોઈ તપાસી �ત જાહેર કયાર્ 
હતા. જેમાં બનાવની જાણ થતા 
હાલોલ રેફરલ હો�સ્પટલ ખાતે 
કલ્પેશભાઈના પ�રવારજનો 
દોડી આવ્યા હતા અને પોતાના 
જવાન જોધ લાડકવાયા પુ�ના 
�તદેહને જોઈ કલ્પાંત કરી મુકતા 
વાતાવરણમાં ગમગીની �સરી 
ગઇ હતી જેમાં અકસ્માતના 
બનાવ અંગે કલ્પેશભાઈના િપતા 
કલ્યાણિસંહ ઉદેિસંહ ચૌહાણે 
હાલોલ રૂરલ પોલીસ મથક� છોટા 
હાથીના ચાલક સામે અકસ્માતની 
ફ�રયાદ નોંધાવી હતી જેમાં છોટા 
હાથી વાહનના ચાલક� કોઈ સાઈડ 
લાઈટ ક� િસગ્નલ બતાવ્યા િવના 
જ મુખ્ય હાઇવે રોડ પર આવતા 
જતા રાહદારીઓ તેમજ વાહન 
ચાલકોની િજંદગી જોખમાય તે 
રીતે પોતાનું વાહન ઊભું રાખતા 
અકસ્માત સજાર્યો હોવાની 
ફ�રયાદના આધારે ગુનો નોંધી 
વધુ તપાસ હાથ ધરી છ�.

ઉભેલી ગાડી પાછળ બાઈક ચાલક 
યુવાન અથડાતાં કરુણ મોત થયું

હાલોલ વડોદરા હાઈવે પર બનેલી ઘટના

સમગ્ર સુસા�ં આયોજન માટ� એસ.ટી િવભાગના ૨૫૦ જેટલા કમર્ચારીઓને રાઉન્ડ ધી કલોક ફર� સોપવામાં આવી
સ્થળ ઉપર મંડપ, બેઠક વ્યવસ્થા, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા તેમજ બસમાં બેસવા માટ� પણ સુિવધા
(�િતિનિધ) હાલોલ, તા.18

આગામી િદવસોમાં ચિૈ� 
નવરા�ીના તહેવાર દરમ્યાન 
માતાજીના દશર્ન કરવા પાવાગઢ 
ખાતે આવતા દશર્નાથ�ઓની 

સુિવધા માટ� એસ.ટી.િવભાગ 
ગોધરા �ારા તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૩ થી 
તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૩ સુધી વધારાની 
૬૦ બસો ફાળવવામાં આવી છ�.

 જનેા સુસારુ ં આયોજન માટ� 
એસ.ટી િવભાગના ૨૫૦ જટેલા 
કમર્ચારીઓન ે રાઉન્ડ ધી કલોક 
ફરજો સોપવામાં આવલે છ�. તથા 
સ્થળ ઉપર મડંપ, બેઠક વ્યવસ્થા, 
પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા તેમજ 
બસમાં બેસવા માટ� લાઈન 
દોરી સહીતની વ્યવસ્થા બાબતે 
મસુાફરોન ેકોઈ પણ જાતની મશુ્ક�લી 
થવા ન પામ ેત ેમાટ� િવભાગના 
િવિવધ અિધકારીઓ �ારા રાઉન્ડ 
ધી ક્લોક હાજર રહી મોનીટરીંગ 
કરવામાં આવ ેછ�. જ ે સંુદર સુસારુ 
વ્યવસ્થાનો લાભ લેવા માટ� સમ� 
ધમર્�મેી જનતાએ નોંધ લેવા એક 
અખબારી યાદીમાં જણાવ્યુ ંછ�.

પાવાગઢ ખાતે દશાર્નાથ�ઓની 
સુિવધા માટ� 60 બસોનું આયોજન

22 માચર્થી ચૈિ� નવરાિ�નો �ારંભ થાય છ� ત્યારે

(�િતિનિધ) ગોધરા તા.18
પંચમહાલ િજલ્લામાં સ્પોટ્સર્ 

સ્ક�લ યોજના અંતગર્ત૨૮૦ 
ખેલાડીને તાલીમ અપાઈ હતી.
જ્યારે છ�લ્લાં બે વષર્માં ૨.૮૨ 
કરોડનો ખચર્ કરાયો હતો.

 પંચમહાલ િજલ્લામાં સ્પોટ્સર્ 
સ્ક�લ યોજના અંતગર્ત તાલીમ 
મેળવનારા ખેલાડીઓની િવગતો 
ગુજરાત િવધાનસભાનું બીજું 
સ� માં રજૂ કરવામાં આવી 
હતી. જે મુજબ તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૨૨ની �સ્થિતએ પંચમહાલ 
િજલ્લામાં સ્પોટ્સર્ સ્ક�લ યોજના 
અંતગર્ત એક શાળા આવેલી છ�. 
જેમાં ક�લ ૨૮૦ ખેલાડીઓએ 
આ યોજનાનો લાભ લીધો છ� 
તેમજ આ માટ� છ�લ્લાં બે વષર્માં 
ખેલાડીઓ પાછળ ક�લ રૂ.૨ 
કરોડ ૮૨ લાખ ૬૦ હજાર 
૫૧૯નો ખચર્ કરવામાં આવ્યો 
હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું 
હતું.રમતગમત ક્ષે�ે િવિશષ્ટ 

�િતભા ધરાવતા ખેલાડીઓને 
તેમની પસંદગીની રમતમાં 
યોગ્ય તાલીમ મળી રહે અને 
ભિવષ્યમાં તેઓ દેશ-િવદેશમાં 
રાજ્યનું નામ ઝળકાવી શક� 
એ માટ� રાજ્યના રમતગમત, 
યુવા અને સાંસ્ક�િતક ��િત્તઓ 
િવભાગ અંતગર્ત સ્પોટ્સર્ 
ઓથો�રટી ઓફ ગુજરાત 
�ારા પ�બ્લક - �ાઇવેટ 
પાટ�નરશીપથી ખેલ �િશક્ષણ 
અને શાળાકીય િશક્ષણના બેવડા 
ધ્યેયને ચ�રતાથર્ કરવા રાજ્યમાં 
સ્પોટ્સર્ સ્ક�લ યોજના અમલમાં 
મૂકવામાં આવી છ�.

ઉલ્લેખનીય છ� ક�, આ 
યોજનામાં પસંદ થયેલા 
ખેલાડીઓને સવાર-સાંજ ઘિનષ્ઠ 
તાલીમ આપવામાં આવે છ� 
તેમજ શાળામાં ભણતાં બાળકોને 
ઇનસ્ક�લ �ો�ામ હેઠળ તજજ્ઞો 
�ારા વૈજ્ઞાિનક ઢબે તાલીમ 
આપવામાં આવે છ�.

પંચમહાલ િજ.માં સ્પોટ્સર્ સ્ક�લ યોજના 
અંતગર્ત 280 ખેલાડીને તાલીમ અપાઈ

બે વષર્માં ૨.૮૨ કરોડનો ખચર્ કરાયો

પોલીસે ફરાર અ�ણ્યા ટ્રક ચાલક િવ�દ્ધ કાયદ�સરની કાયર્વાહી હાથ ધરી
(�િતિનિધ)  કાલોલ, તા.18

કાલોલ તાલુકાના મોકડ 
ગામના કાનોડ થી સણસોલી 
ગામ જવાના જાહેર રોડ ઉપર 
એક અજાણ્યા �ક ચાલક� 
રાહદારીને અડફ�ટમાં લેતા 
રાહદારીનું સારવાર દરમ્યાન 
મોત નીપજ્યું હતું.

આ અંગે �ાપ્ત િવગત મુજબ 
કાલોલ તાલુકાના મોકડ ગામના 
કાનોડ થી સણસોલી ગામ જવાના 
જાહેર રોડ ઉપર એક અજાણ્યા �ક 

ચાલક� ગફલતભરી રીતે હંકારી 
મહેન્�િસંહ ખુમાનિસંહ ચોહાણ 
કાલોલ તાલુકાના મોકડ ગામના 
કાનોડ સણસોલી રોડ ઉપર રહેતા 
અને હાલ રહેવાસી વીસરામપુરા 
વડવાળ� ફળીયુ તાલુકા પાદરા 
તેવોને માથાના ભાગે ગંભીર 
રીતે ઇજાઓ પહોંચી હતી અને 
ડાબા હાથની કોણીના ભાગે 
છોલાણ કરી સારવાર દરમ્યાન 
�ત્યુ પામેલા જે અંગેની ફ�રયાદ 
કાલોલ પોલીસ સ્ટ�શનમાં 
મરનારના પુ� િ�ષ્નાક�માર 
મહેન્�િસંહ ચૌહાણ �ારા કરવામાં 
આવી હતી જેમાં કાલોલ પોલીસે 
ફરાર અજાણ્યા �ક ચાલક િવરુ� 
કાયદેસર કાયર્વાહી હાથ ધરી છ�.

�કની અડફ�ટ� અકસ્માતમાં  ઘવાયેલા 
રાહદારીનું સારવાર દરિમયાન મોત

કાલોલ ના સણસોલી ગામ નજીક ઘટના સજાર્ઈ

(�િતિનિધ) િસંગવડ તા.18
િસંગવડ તાલુકાના મેથાણ ઘાટીના 

વળાંકમાં કોઈ કોન્�ાક્ટર �ારા ક�બલ 
નાખવામાં આવ્યા તે ક�બલ નાખ્યા 
પછી તેના કોન્�ાક્ટર �ારા ક�બલનું 
પુરણ કરવામાં આવ્યું પરંતુ તે પુરણ 
ના ઢગલા રોડની સાઈડમાં કરી રાખતા  
ત્યાંથી નીકળતા વાહન ચાલકોને 
સામસામે ગાડી આવી જતા આ ખોદેલા 
ખાડા ના ઢગલાઓ કરી રાખવાથી 
આવતા જતા વાહનોને એ�ક્સડન્ટ 
થવાનો ભય રહેતો હોય છ� જ્યારે આ  
કોઈ મોટરસાયકલ સવાર સાઈડમાં 
ઉતરવા જાય તો તે માટીના ઢગલા 
ઉપર  મોટર સાયકલ સવાર ચડી જતા 
પડી જાય તેમ લાગી રહ્યું છ� જ્યારે 

આ ક�બલ નાખ્યા પછી જેવી રીતના 
ખાડા ખોદીને તેના ઢગલા રોડની 
સાઈડમાં કરી દેતા   ત્યાંથી નીકળતા 
વાહનચાલકોને નુકસાન  થાય અને 
એ�ક્સડન્ટ થતું અટક� પરંતુ આ ક�બલ 
નાખવા વાળા કોન્�ાક્ટર �ારા બરોબર 
ખાડા પૂરીને સરખું બરોબર નહીં કરતા 
વધારાની માટીના ઢગલા કરી દેતા જેના 
લીધે  તેનો ભોગ િનદ�ષ વાહનચાલક 
ક� ચાલતા મુસાફરોને બનવાનો વારો 
આવશે તેમ લાગી રહ્યું છ� માટ� આના 
લાગતા વળગતા અિધકારીઓ �ારા 
ફટાફટ સાઈડમાં ઢગલા કરી રાખેલા છ� 
તેને સરખું કરવામાં આવે તેવી વાહન 
ચાલકો તથા રસ્તે ચાલતા મુસાફરોની 
માંગ છ�.

રોડની એક સાઇડમાં પુરાણ માટ�ના ઢગલા કરાતા 
આવતા-જતા વાહન ચાલકોને એ�ક્સડન્ટ થવાનો ભય
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િજલ્લા િવકાસ અિધકારી, 
દાહોદ નેહા ક�મારી �ારા ગત 
ગુરુવારે સાંજના ૧૭.૧૦ કલાક� 
લીમખેડા તાલુકાના �ાથિમક 
આરોગ્ય ક�ન્�,િનનામાના 
ખાખરીયાની આક�સ્મક મુલાકાત 
લીધી હતી. જ્યાં �ાથિમક 
આરોગ્ય ક�ન્�ના મુખ્ય દરવાજાને 
તાળ�� મારેલુ હતું અને �ાથિમક 
આરોગ્ય ક�ન્� બંધ હતું. �ાથિમક 
આરોગ્ય ક�ન્�ના તમામ અિધકારી/
કમર્ચારીઓ ગેરહાજર હોવાનું 
જણાયુ હતુંઅને રજા અંગે તેઓએ 
સબંિધત ઉપરી અિધકારી�ીની 
પૂવર્ મંજુરી પણ મેળવેલ ન હતી.

આમ મનસ્વી રીતે પોતાના 

હેડ ક્વાટ�ર પર હાજર ન 
રહેનાર અિધકારી-કમર્ચારીઓના 
કારણે િવિવધ રાષ્�ીય આરોગ્ય 
કાયર્�મો અને અન્ય આરોગ્યલક્ષી 
કામગીરી તથા �ાથિમક 
આરોગ્ય ક�ન્� પર સેવાઓ માટ� 
આવનાર લાભાથ�ઓ આરોગ્ય 
િવષયક સેવાઓથી વંિચત રહી 
જાય છ�. આ બાબતને િજલ્લા 

િવકાસ અિધકારી,દાહોદ સુ�ી 
નેહાક�મારી �ારા ખુબ ગંભીરતાથી 
લઇ તાત્કાિલક અસરથી �ાથિમક 
આરોગ્ય ક�ન્�, િનનામાના 
ખાખરીયાના તબીબી અિધકારી, 
ફામા�શીષ્ટ, લેબટ�કનીશ્યન, મલ્ટી 
પરપઝ હેલ્થ સુપરવાઈઝર, ફીમેલ 
હેલ્થ સુપરવાઈઝર તમામને 
તાલુકા આરોગ્ય અિધકારી  ના 

સ્પષ્ટ લેિખત અિભ�ાય સાથે 
ખુલાસો રજુ કરવા કડક શબ્દોમાં 
નોટીસ આપવામાં આવી છ�.

તે ઊપરાંત આઉટસોિસ�ગ 
એજન્સી �ારા િનમણુંક પામી 
�ાથિમક આરોગ્ય ક�ન્� પર ફરજ 
બજાવનાર ૨ સ્ટાફનસર્ અને 
વગર્-૪ ના ૪ કમર્ચારી સહીત 
ક�લ- ૬ સ્ટાફને ફરજમાંથી છ�ટા 
કરવા એજન્સીને જાણ કરેલ 
છ�. વધુમાં તાલુકા આરોગ્ય 
અિધકારી�ી લીમખેડાને તેમના 
હસ્તકના આરોગ્ય ક�ન્�ોમાં તેમના 
નબળા સુપરિવઝન અને વાંરવાર 
અિધકારી/કમર્ચારીઓ �ારા ફરજ 
�ત્યે િનષ્કાળજી જણાય આવતા 
તેઓને પણ કારણદશર્ક નોટીસ 
ફટકારવામાં આવી છ�.

આરોગ્ય ક�ન્� પર તાળાં જોતાં કારણદશર્ક નો�ટસ 
આઉટસોિસ�ગના 4 કમ� સિહત 6ને છ�ટા કરાયા

લીમખેડા તાલુકાના �ાથિમક આરોગ્ય ક�ન્� િનનામાના ખાખરીયાની આક�સ્મક મુલાકાત

તસવીર : િવનોદ પંચાલ, રમેશ ભૂ�રયા

તસવીર : િચંતન પટ�લ

તસવીર : િદનેશ શાહ

તસવીર : કલ્પેશ શાહ


