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૨૫૮૬.૪૬ &કટર િવ,તારમ0 કાબ2નઝીરો78 અમલીકરણ, છ માસ બાદ
?યવ,થાપન Cલાન શE કરાF

ગ"ધી  %ીન  'મોિરયલ  .ો/0ટ  અ3તગ5ત  સમાિવ9  દ"ડી,  સામાપોર,
મટવાડ,  અ=જલ,  ?લતાન@ર  તથા  આટ  ગામોC  ઈકો  FGસીટીવ  ઝોન
તરીI IGJના વન અC પયKવરણ મ3Mાલય Nારા એક નોિટિફIશન .િસR
કરી STર કરાયા U. આ STરાત શિનવાV એW ખાY સમ% .ો/0ટ
િવZ િવચારિવમશ5 કરવા બોલા]લી સભામ" ગ_જરાત ઈકોલો` કિમશનના
િડV0ટર  સી.એચ.  પ3ડaાએ  કરી  હતી.  એક  વષ5  અગાઉ  IિGJય  મ3Mી
જયરામ ર'Z આ .ો/0ટની દ"ડી ખાY STરાત કરી હતી. ઈGટી%efડ
કોgટલ  ઝોન  'Cજ'Gટ  (આઈસીhડએમ)  અ3તગ5ત  ગ_જરાતના  કiછ,
રાજકોટ અC Sમનગર િજkામ" આ કામગીરીનો .ાર3ભ થયો U.

કિમશનના િસિનયર 'Cજર િનlલ mષીએ નોિટિફIશનની િવગતો આપતા જણાno3 હp3 I IGJના વન અC પયKવરણ મ3Mાલq ૨૬
એિ.લના રોજ પિરપM Sરી કરી દ"ડી અC Yની આસપાસના પ"ચ ગામોના ૨૨૫૮૬.૪૬ Tકટર િવgતારC ઈકો FGસીટીવ ઝોન
તરીI STર કયK U. આ પરિપM STર થયાના છ માસ બાદ સ3કિલત દિરયાક"ઠા nયવgથાપન xલાનy3 અમલીકરણ શW થઈ જZ. આ
STરાતC પગz હ] આ િવgતારોમ" પયKવરણC yકસાન કરતી .{િ|ઓ પર .િતબ3ધ આવZ. ઈકો FGસીટીવ ઝોન STર થતા હ]
આ િવgતારમ" .~ષણ �લાવતા મોટા ઉ�ોગો, Iિમકલ આધાિરત ઉ�ોગ નહ� આવી શI.

આ િવgતારમ" દિરયાિકનાV બ3દર સ3બ3િધત કોઈ .{િ| નહ� થઈ શI અC xલાિgટકના ઉપયોગ ઉપર પણ .િતબ3ધ લાદવામ" આવZ.
દ"ડી સિહતના છ ગામોમ" દિરયાક"ઠા અC Yના ક_દરતી �ોતોy3 સ3ર�ણ, સ3સાધનોનો ક_દરત આધાિરત િવકાસ અપનાવવો, ગામ અC
સા�િહક સ3ગઠનના સ3કિલત િવકાસC .ો�સાિહત કરવો તથા દ"ડીC પયKવરણલ�ી દરજm આપવો. ઈકો .વાસનC .ો�સાિહત કરતી
.{િ|ઓ હાથ ધરવામ" આવZ. ગ_જરાત િવ�ાપીઠના સહયોગથી ગ"ધી ��યોની Sળવણી કરવાના .યાસ કરવામ" આવZ. આ તમામ
િવgતારમ" પયKવરણીય .{િ|ઓ હાથ ધરવામ" આવZ.

પાણીનો સ3%હ, દિરયાક"ઠાy3 ધોવાણ ક_દરતી સ3સાધનો Nારા જ અટકાવવાની .{િ|ઓ હાથ ધરવામ" આવZ. આ િવgતારC કાબ5ન
ઝીરો િવgતાર તરીI િવકસાવવા સૌર ઉજK તથા પવનચ�ીની ઉજKનો ઉપયોગ કરવામ" આવZ. આ તમામ કામ માf %ામજનોની
�મતા વધારી Yમનો જ ઉપયોગ કરવામ" આવZ. ગા'ગા' સિમિતઓ બનાવી YમC જWરી સ|ા અપાZ. તમામ કામો તથા યોજના
માf fકિનકલ સહાય ઈકોલો` કિમશન Nારા �રી પાડવામ" આવZ. દિરયાy3 ધોવાણ અટકાવવા ક"ઠા પર 'ન%ોવy3 વા]તર કરવામ"
આવZ. ક_દરતી આપિ| સા' ર�ણ આપતા {�ોy3 વા]તર કરી એક લીલી િદવાલ (%ીનવોલ) ઉભી કરવામ" આવZ. નોિટિફIશનના
અમલ માf એક સિમિતy3 ગઠન કરવામ" આવZ.

ભારત સરકારના �વ5 એડિશનલ સોિલિસટર જનરલ બી.એ. �સાઈએ જણાno3 હp3 I આ યોજનાના .eરણાgMોત મહા�મા ગ"ધી U.
આ િવgતારનો ઈકો �eGડલી િવકાસ થતા સમ% િવly3 �યાન દોરાZ. પયKવરણની Sળવણી Nારા સલામત ભિવ�યy3 િનમKણ થZ. આ
સભામ"  છ  ગામોના  સરપ3ચો,  આ�વાનો,  %ામજનો,  મિહલાઓ  મોટી  સ3�યામ"  ઉપિgથત  ર�ા  હતા.  Yમ�  Yમની  સમgયાઓ,
ભલામણો,  �ચનોની  રજ_આત  કરી  હતી  /ની  ઈકોલો`  કિમશનના  અિધકારીઓએ  ન=ધ  કરી  હતી.  દ"ડીના  દયાળ`ભાઈ  પfz
ભારતના સાડા પ"ચ લાખ ગામો પ�કી છ ગામોC ઈકો FGસીટીવ ઝોન STર કરવાની ઘટનાC ગૌરવવ3તી ગણાવી હતી.

કરાડીના સમાHશની રજJઆત

દ"ડીના ગ"ધીવાદી અC ગ_જરાત િવ�ાપીઠના ટ�gટી ધીર_ભાઈ પfz આ યોજનામ" કરાડી ગામનો સમા]શ કરવાની માગ કરતા જણાno3
હp3 I નમક સ�યા%હ દરિમયાન ગ"ધી` દ"ડીમ" ૧૦ િદવસ તથા કરાડીમ" ૨૧ િદવસ ર�ા હતા. ગ"ધી`ની અ3%emએ કરાડી ખાYથી
જ ધરપકડ કરી હતી. દ"ડી અC કરાડી ગામ ગ"ધી`ના નામ સા� અિવભાજયપ� સ3કળાqલા U. /મ ��ણ ભગવાન �" ગયા Y
{3દાવન કTવાo3 Yમ ક"ઠાના ગામો ગ"ધીy3 {3દાવન U. ઈકોલો` કિમશનના અિધકારીઓએ કરાડી ગામનો સમા]શ કરવાની દરખાgત
IGJC મોકલી આપવાની ખાતરી આપી હતી.

LરMન એસ.O.ન8દા અઢી કલાક મોડા આ?યા

સભાના ��ય પાM એવા વન અC પયKવરણ િવભાગના અ%સિચવ તથા ઈકોલો` કિમશનના અ�ય� ડૉ. એસ.I.ન3દા સભામ" અઢી
કલાક મોડા આnયા હતા. ૧૧ વા� શW થqલી સભામ" ડૉ. ન3દાએ ૧.૪૦ વા� આગમન કo� હp3. Yઓ મોડા આnયા Y બદલ
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મeિદરોમ1 એટલા ખSના g ` સરકાર6 hU iવો પj નહR!
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િદલગીરી nય  કરવાy3 સૌજGય પણ ¡કી ગયા હતા. એટ¢3 જ નહ� પણ Yમના આગમન બાદ ઉપિgથત %ામજનો સા' નાgતો અC
ચા પીરસવામ" આnયા હતા. નાgતો કરતા કરતા જ Yમ� અિધકારીઓ તથા %ામજનો સા� સભાની કાય5વાહી અ3�નો સ3વાદ કય£
હતો. Yમના આ વત5ણ¤3ક સભામ" ઉપિgથત મોટાભાગના %ામજનોC ગમી ન હતી.
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