
�લોબલ વિમ�ગ (સી બેર�અર ક�સવ�શન �ો��ટ) ને કારણે ગામોને         
વધતા સ��ુના �તરથી બચાવવા તાક�દની ��યા જ�ર� છે 
 
. એ પ�રચય 

દાતંી ખાતે દ�રયાની બા�ુમાં અને આગળ દ��ણ તરફ કાઠંા િવભાભાગમાં દ�રયાકાઠં� જમીનનો િવશાળ             
ભાગ સ��ુની સમ�યા છે. ધોવાણ અને સ��ુ�ું પાણી ખતેીલાયક જમીનોમાં ભરાઈ �ય છે અને સમય               
જતાં આ િવ�તાર જમીનની મીઠાશને કારણે ખીજવતો થઈ ગયો છે (ખજંર તર�ક� ઓળખાય છે). વધતા               
મહાસાગરોને કારણે આ એક મોટ� સમ�યા રહ�શ.ે મોસમી મોન�નૂ �રૂ એ બી� સમ�યા છે �ના પર �યાન                 
આપ�ું પડ�ું છે, વરસાદની during�ુ દરિમયાન ગામડાઓમાં �રૂ �વનમાં ખલેલ પહ�ચાડ� છે અને �નુ              
recover�ા�ત થવા માટ� મ�હનાઓનો સમય લાગે છે, વાિષ�ક વરસાદ માટ� યો�ય પાણી નીકળ�ું અને              
સ�જતા આ ��ુાન ે�ૂર કરશ.ે 

હવે દ�રયાઈ પાણી અને ધોવાણથી દ�રયાકાઠં� અને દ�રયાકાઠંાના �ત�રયાળ િવ�તારોને �રુ��ત કરવાની            
જ�ર છે, ખાસ કર�ને �લોબલ વોિમ�ગને લીધે વધતા પાણીને કારણે. વષ�થી ખજંર િવ�તારોમાં વહ� ર�ું છે                
સી વોટર સાર� ખતેીલાયક ખેતીની જમીનને મીઠાના દ�રયાઈ પાણી અને દ�રયાઇ ધોવાણને કારણે             
�બનઉપયોગી જમીનમાં ફ�રવી ર�ું છે. આ �ુદરતી દ�રયાઈ અવરોધો .ભા કર�ને સરળતાથી ઉલટાવી             
શકાય છે �યાં સ��ુ�ું પાણી ર�તી અને ખડક અવરોધો અને મ��ોવ વન�પિતના �પમાં જમીનમાં ભરાઈ               
�ય છે. માછલીના ખ�ુેતો ક� �ઓ હાલમાં દ�રયાઈ પાણીનો ઉપયોગ કર� છે તે જ�ર� તળાવના િવ�તારોમાં                
દ�રયાઈ પાણીન ેપાઇપ કર�ન ેઆમ કરવા�ુ ંચા� ુરાખી શક� છે. 

અમલમાં �કુ�લા કોઈપણ ઉક�લોમાં દ�રયામાં ગટર અને પાણીની જ�ર�યાતવાળા પાણીની જ��રયાત સાથે            
ચોમાસાના વરસાદને �યાનમાં લેવો જોઈએ, આ પાણીને તળાવમાં સ�ં�હત કર�ું તે ઇ�છનીય છે.             
કોઈપણ �ો��ટ શ� થાય તે પહ�લાં તમામ સભંિવત ઉક�લોનો શ�તા અ�યાસ ર�ૂ કરવો જોઈએ, આ               
તમામ �ાદ�િશક સરકાર� િવભાગોની સહાય અને સહયોગથી કરવામા ંઆવશ.ે 

��ૃારોપણના �ો��ટના ભાગ�પ,ે ચ�વાત, વાવાઝોડા, �નુામી, વગેર� �વી �ુદરતી આફતો સામે ર�ણ            
માટ� દાડં� �કનાર� હ�રો ��ૃો રોપવા જોઈએ. 

બી ��ુાઓ 

- બીચ��ટ અન ેઆગળના �ત�રયાળ િવ�તારમા ંક�ટલાક િવ�તારોમા ંગભંીર સ��ુ ધોવાણની સમ�યાઓ. 

- દર વષ� આબોહવા પ�રવત�નન ેલીધે દ�રયાઈ �તરમા ંવધારો 

- પી.પી. ગે�બય�સનો ઉક�લો યો�ય નથીટ���પોડ મેઝનો 

-ઉપયોગ કર�ન ેસરં�ણ એ ઉક�લમા ંભાગ બની શક� છે, જોક� cost◌ંચી �ક�મત એક ��ુો હોઈ શક� છે 

- જો મોટા કદના પ�થરો �ારા સરં�ણ કાય� હાથ ધરવામાં આવે છે, ગે�બઅ�સ, ટ��ાપો�સ, બીચ               
તનેીછ�નવી દ�શ ે



�ુદરતી �ુદંરતાન ે

- કોઈ સો��શુન લા� ુથાય ત ેપહ�લા ંએક અ�યાસ કરવાની જ�ર છે 

- કાયમી લાબંા ગાળાના સો��શુનની આવ�યકતા છે 

- સમયનો સાર છે, જો સરકાર સમયસર સમાધાનમાં મદદ કરવામાં અસમથ� હોય તો એક સ�દુાય ભડંોળ                
��ંુૂ પાડવામા ંઆવતા ઉક�લો એકમા� િવક�પ હશ.ે 

સી સભંિવત ઉક�લો અન ેતકો 

એક ઉપાય એ છે ક� અવરોધો �કૂવા � દ�રયાના પાણીને �િૂમ િવ�તારોમાં વહ�તા અટકાવશ,ે આઅવરોધો                
by◌ંચાઇ ભરતી દરિમયાન સૌથી વ�ુ વોટરમાક�ની height◌ંચાઇ �ટલા high◌ંચા હોવા જોઈએ, �            
કાયમી �િુનિ�ત કરશ.ે લાબંા ગાળાના ઉક�લો. માટ� ધોવાણ અને તરંગ ��યાને કારણે અવરોધો સાથે ચડેા               
ન થાય તે �િુનિ�ત કરવા માટ�, િનયિમત �ળવણી�ું સમયાતંર� ધોરણે આયોજન કરવામાં આવ�ું હોય              
છે. 

જમીન �ધુારણા - આ િવ�તારમાં દ�રયાના પાણીને ઓવર�લો થતાં અટકાવ�ું અને ખજંર િવ�તારના             
મીઠાશને પલટાવવાથી અચાનક સ�કડો એકર જમીન ખતેી અને અ�ય �બન-�ૃિષ ઉપયોગ માટ� ઉપલ�ધ             
થઈ જશ.ે 

ડ�. પડકારો 

1. હાલમા,ં દ�રયાઈ પાણીનો ઉપયોગ માછ�માર� ઉ�ોગ �ારા તળાવોમાં કરવામાં આવે છે, દ�રયાકાઠંાના             
િવ�તારમાથંી �ત�રયાળ તળાવોન ેમયા��દત ધોરણે પાઇિપ�ગ આપીને આ �રુવઠો ચા� ુરાખવો જ�ર� છે. 

૨. આ �ો��ટ માટ� ભડંોળ 

3.. જો કંઇ કરવામાં નહ� આવે તો કાઠંા િવભાગ િવ�તાર દ�રયાઈ પાણીથી ભરાઈ જશે અને તનેાથી                
ખેતીની જમીન અન ેરહ�ઠાણની ખોટ થશ ેતવેો ખતરો છે. 

ઇ. �ો��ટ અમલીકરણ 

- � કામ કરવા�ું છે તે સબંિંધત સરકાર� અિધકાર�ઓની સહાય અને મ�ૂંર�થી હાથ ધરવામાં આવ�ું               
જોઈએ. 

- એક િવગતવાર �ો��ટ યોજના અન ેસમયર�ખા �થાિપત થવી જોઈએ 

- યો�ય �ો��ટ મનેજેમ�ેટ અન ે�થાન ેરહ�વા માટ�ના િનય�ંણો 

 
 


