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ઈકોલો%  કિમશનની  િવકાસ  મા.  જન0ગ2િત  સભા,  િમનિ5ટ7રી  ઓફ
એ<વાયરો><ટ ફો?5ટ @ારા સીકોમA કામગીરી

અગાઉ  દEડી  સાG  સામાHર,  મટવાડ  અA  અIજલ  ગામનો  સમાJશ,
KલતાનHર અA આટ મા. િવચારણા

ઐિતહાિસક દ)ડીનો ઈકો ટ0િરઝમ તરી4 િવકાસ કરી પય8વરણલ;ી દરજ=
આપવાના  ભાગAB  4CDની  િમનિEટ્રી  ઓફ  એCવાયJCKCટ  ફોLEટ  Mારા
સીકોમ (સોસાયટી ઓફ ઈCટીNOPડ કોEટલ ઝોન KQજKCટ)Q કામગીરી
સRપાઈ  S.  સીકોમ  આ  કામગીરી  ગ0જરાત  િવTાપીઠ  તથા  ગ0જરાત
ઈકોલોW કિમશનના સહયોગથી પાર પાડY. આ યોજના અ[તગJત અગાઉ
દ)ડી સા] સામા^ર, મટવાડ અQ અRજલ ગામનો સમા_શ કરાયો હતો.

આ િવEતારના ગ)ધીવાદીઓ Mારા aલતાન^ર તથા આટ ગામQ આવરી bવા અcરોધ કરાયો S.

દ)ડી સિહત છ ગામોનો ઈકો eOCડલી િવકાસ કરવાના ભાગAB ગ0જરાત ઈકોલોW કિમશનના Qf gઠળ aલતાન^ર ખાj શ0kવાL
િવિવધ ગામોના અNણીઓ અQ સરપ[ચો સા] િવચારગોિmc[  આયોજન  કરાn[  હo[. ગ0જરાત ઈકોલોW કિમશનના KQજર (િફpડ)
લોKશ qrનભsO જણાtn[ હo[ 4 uલાકાતનો go આગામી િદવસોમ) કિમશન િવિવધ EતL િવકાસના કામો હાથ ધરY પર[o એ પgલ
NામEતL Eથાિનક લોકોના vwોનો અxયાસ કરવામ) આવY. y j ગામમ) Eથાિનક અNણીઓની સિમિત બનાવી jમના {ચનો અQ
ભલામણો uજબ આ vwોc[ િનવારણ કરવામ) આવY. y j યોજનાના અમલ માP Eથાિનક સિમિતઓQ tયવEથાપન અ[|ની તાલીમ
આપવામ) આવY. આ તમામ કામગીરીમ) લોકભાગીદારીQ vાથિમકતા આપવામ) આવY.

આ  યોજના  દ)ડી  ગ)ધી  Nીન  Kમોિરયલ  તરી4  ઓળખાય  S.  ટ}[ક  સમયમ)  નવસારીના  એA  ખાj  આ  યોજનાની  કામગીરી  અથ~
ઈકોલોW કિમશનc[ કાય8લય શA કરાY. આ કાય8લયની કામગીરી માP vોy�ટ કો. ઓ�ડQટર તરી4 કમિશ્નર સ[જય બારીયા િનમ�ક
કરવામ) આવી S. Nા�ય ક;ાએ િશિ;ત nવકો-nવતીઓની પસ[દગી કરી jઓQ િફpડ વકJર તરી4 જવાબદારી સRપવામ) આવY. �વJ
એડિશનલ સોિલસીટર જનરલ બી.એ. �સાઈએ જણાtn[ હo[ 4 ઈકોલોW કિમશનQ દLક તબ�O આ ગામોના િવકાસ માP Nામજનો
તરફથી �રતો સહયોગ મળY. આ યોજનાની જનfગ�િત માP આવનારા િદવસોમ) યોજનામ) સમાિવ� તમામ છ ગામોમ) જનfગ�િત
સભાc[ આયોજન કરવામ) આવY.

સૌ vથમ તો અRજલ પા� વરસાદી પાણીQ રોકી jનો સ[Nહ કરવા માP ડચ લોકોએ બના_લા �મQ y cકસાન થn[ S jની મર�મત
કરી વરસાદી પાણીનો સ[Nહ કરવામ) આ_ તો નાની કકરાડc[ _ટbCડ ઓફ Qશનલ ઈ�પોટJCસ ^ન: _ટbCડ બનY અQ અગાઉના
વરસોની yમ િશયાળામ) યાયાવર પ;ીઓc[ આગમન થY. આ સા] �ગભJ જળના EતરQ ઉપર લાવવા માP વરસાદી પાણીથી
િરચાિજ�ગની કામગીરીc[ પણ આયોજન કરાઈ ર�0[ S.

yના કાર� ભિવ�યમ) આ િવEતારની પાણીની તકલીફો દ}ર થY. તદ્ઉપર)ત aલતાન^ર અQ આસપાસના િવEતારોમ) �ગભJ જળમ)
દિરયાની ખારાશ વધતી અટકાવી શકાY તથા �ગભJ જળના તળ ઉપર આવતા પાણીની સમEયા પણ હળવી થY. આ સભામ)
અRજલના સરપ[ચ ગોપાળભાઈ પPલ, અqામાના સરપ[ચ અ[�ભાઈ પPલ સિહત આસપાસના ગામોના અNણીઓ ઉપિEથત ર�ા
હતા.

નOAદાર િવકાસ થQ

કિમશન Mારા y y કામો કરવાના S jની તમામ માિહતી Nામજનો આપી Nામજનોના {ચનો Kળવી લોકભાગીદારીથી િવિવધ
યોજનાઓ અમલમ) uકવામ) આવY. આ યોજના અ[તગJત છ ગામોનો એવો િવકાસ કરવામ) આવY 4 આ ગામો ગ0જરાત રા�ના
મો�લ ગામ બની રgY. દLક ગામમ) ઈકો eOCડલી તળાવો-ક0વા બનાવવામ) આવY. �) જAર હY �ય) �ડા કરવામ) આવY. તળાવો-
ક0વાની  ફરj  ઘટાદાર  �;ો  ઉSરવામ)  આવY.  આવા  તમામ  Eથળો  લોકોના  આકષJણc[  4CD  બQ  એ  રીj  િવકાસ  કરાY.  લોKશ
qrનભs, િફpડ KQજર, ગ0જરાત ઈકોલોW કિમશન

અRામા ન%ક ગEધી5મારક બનQ

અqામા નWક ગ)ધી Pકરીનો પણ િવકાસ કરવામ) આવY. દ)ડીક}ચ વખj ગ)ધીWએ અહ� fgરસભા કરી હતી. ગ)ધી Pકરીનો ગ)ધી
Eમારક તરી4 િવકાસ કરાY. બી.એ. �સાઈ, �રKન, ઓગEટ k)િત ટ�Eટ
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