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તા.૨જી ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ના યજ યાજકટ ભશાનગયાલરકા અને લન 
તલબાગના વયંકુ્ત ઉક્રભે યાજ્મના ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ 
રૂાણીના લયદ શસ્તે યાજ્મ કક્ષાના ૭૧ભા ંલન ભશત્વલનુ ંતલડીમ 

કન્પયન્વથી ઉદઘાટન તથા ગ ગ્રીન યથ, વજંીલની યથ અને  
ધનલતંયી યથનુ ંપ્રસ્થાન કયાયુ.ં 

 

ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણી દ્વાયા  
અફબન પયેસ્ટને “યાભ લન” નાભકયણ જાશયે કયુું.  

યાજ્મભા ંકુર ૧૦ કયડ જેટરા યાઓનુ ંતલતયણ કયલાભા ંઆલળે :  
- ભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રી 

ભતૂકાભા ંલનભશત્વલ ગાધંીનગય ખાતે જ મજાત, શારના 
ભાન.લડાપ્રધાન અને યાજ્મના તત્કારીન મખુ્મભતં્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ 

૨૦૦૪ભા ંયાજ્મના જજલ્રાઓભા ંઉજલણીની ળરૂઆત કયાલેર  

- લનભતં્રી, ગણતબાઈ લવાલા 
 

યાજ્મભા ં૨૦મ ુવાકંૃતતક લન યાજકટભા ંફની યશરે છે. 
- યાજ્મકક્ષાના લનભતં્રી, યભણરાર ાટકય 

 

યાજકટ ભશાનગયાલરકાએ માબલયણ સયુક્ષા અથે કાફબન 
ઘટાડલાની કામબલાશીના અનવુધંાને એલડબ ણ ભેરા છે. 

- ભેમય, લફનાફેન આચામબ 
 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા અને લન તલબાગના વયંકુ્ત ઉક્રભે તા.૨જી ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ના યજ  

ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રીના જન્ભદદને અફબન પયેસ્ટ, આજીડભે ાછ વલાયના ૧૦:૩૦ કરાકે, યાજ્મના ભાન. 
મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે યાજ્મ કક્ષાના ૭૧ભા ંલન ભશત્વલનુ ંતલડીમ 
કન્પયન્વથી ઉદઘાટન તથા ગ ગ્રીન યથ, વજંીલની યથ અને ધનલતંયી યથનુ ંપ્રસ્થાન મજાયું . જેભા ં
આદદજાતત તલકાવ, લન, ભદશરા અને ફાકલ્માણ ભતં્રીશ્રી ગણતબાઈ લવાલા, લન અને આદદજાતત 
તલકાવ યાજ્મકક્ષાના ભતં્રીશ્રી યભણરાર ાટકય જડામેર. આ કામબક્રભના અધ્મક્ષ સ્થાને ભેમય લફનાફેન 
આચામબ ઉસ્સ્થત યશરે.  



આ પ્રવગેં વાવંદ ભશનબાઈ કંુડાયીમા , વાવંદ અબમબાઈ બાયદ્વાજ , ગજુયાત મ્યતુન.પાઈનાન્વ 
ફડબ ચેયભેન ધનસખુબાઈ બડંયેી , પ્રમખુ, યાજકટ ળશયે બાજ કભરેળબાઈ ભીયાણી , પ્રદેળ અગ્રણી  
નીતતનબાઈ બાયદ્વાજ , ધાયાવભ્મ  ગતલિંદબાઈ ટેર , અયતલિંદબાઈ યૈમાણી , રાખાબાઈ વાગઠીમા , 
સ્ટેનન્ડિંગ કતભટી ચેયભેન ઉદમબાઈ કાનગડ, ળશયે બાજ ભદશરા ભયચા ના પ્રબાયી અંજરીફેન રૂાણી, 
લનતલબાગના અતધક મખુ્મ વલચલ યાજીલ ગપુ્તા, કરેકટય અને લનીકયણ વતભતત ચેયભેન યેમ્મા ભશન, 
મ્યતુનતવર કતભળનય ઉદદત અગ્રલાર,  ળશયે રીવ કતભળનય ભનજ અગ્રલાર, વાભાજીક લનીકયણ 
નામફ લન વયંક્ષક ી.ટી. તળમાણી, લૂબ ભેમય  ડૉ. જૈભનબાઈ ઉાધ્મામ , લૂબ ધાયાવભ્મ  બાનફેુન 
ફાફયીમા, લૂબ પ્રમખુ ળશયે બાજ, બીખાબાઈ લવમા, ળાવક ક્ષ નેતા  દરસખુબાઈ જાગાણી, દંડક 
અજમબાઈ યભાય , ફાગ ફગીચા અને ઝૂ કતભટી ચેયભેન તલજમાફેન લાછાણી, આયગ્મ વતભતત 
ચેયભેન જમભીનબાઇ ઠાકય તેભજ કોયેટયશ્રીઓ ભનીબાઈ યાડીમા, યેળબાઈ ીીમા, 
અતનરબાઈ યાઠડ, ફાબબુાઈ આશીય, અતિનબાઈ બયણીમા, નીતતનબાઈ યાભાણી, મકેુળબાઈ યાદદડમા, 
જ્મત્વનાફેન ટીરાા, જાગતૃતફેન ઘાદડમા, ડૉ. દતળિતાફેન ળાશ, ભીનાફેન ાયેખ, તળલ્ાફેન જાતલમા, 
જમાફેન ડાગંય, અનીતાફેન ગસ્લાભી તેભજ કોયેળનના અને લનતલબાગના વફંતંધત અતધકાયીશ્રીઓ 
તલગેયે ઉસ્સ્થત યશરે.    

આ પ્રવગેં વલેંદનળીર ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણી એ વો પ્રથભ ૨૦ભા ંવાસં્કૃતતક 
લનના ઉદઘાટન પ્રવગેં યાજકટ ભશાનગયાલરકા અને લન તલબાગ ને અલબનદંન ાઠલતા કહ્ુ ંશત ુ ંકે, 
બાયતના લનભતં્રી કનૈમારાર મનુળીએ લન ભશત્વલ ળરૂ કયાલેર. ભતૂકાભા ંયાજ્મભા ંગાધંીનગય 
ખાતે લન ભશત્વલ મજાત. ૨૦૦૪ભા ંયાજ્મના લડાપ્રધાન અને તત્કારીન મખુ્મભતં્રીશ્રી નયેન્રબાઈ 
ભદીએ યાજ્મ કક્ષાના જુદા જુદા જીલ્રાઓભા ંલન ભશત્વલન શબુાયંબ કયામેર એ યંયા યાજ્મ 
વયકાય દ્વાયા આગ લધી યશરે છે. ઘતનષ્ઠ વ્રકુ્ષાયણ વાથે વાથે યાજ્મભા ંવાસં્કૃતતક લન ફને તે ભાટે 
વયકાય કટીફદ્ધ છે. વો પ્રથભ “ભા ંઅંફાજી”ના આળીલાબદથી અંફાજી ખાતે પ્રથભ વાસં્કૃતતક લનળરૂ 
કયામેર. આજે યાજકટ ળશયેભા ંઅફબન પયેસ્ટ ખાતે ૨૦મ ુવાસં્કૃતતક લન ઉભુ ંકયલાનુ ંશાથ ધયલાભા ં
આલેર છે. અફબન પયેસ્ટભા ં૧૫૭ એકય તલળા જગ્માભા ંળશયેનુ ંએક લન લશરેી તકે ઉભુ ંકયલા 
ભશાનગયાલરકા અને લનતલબાગને જણાલેર. તલળેભા ંયાજ્મકક્ષાના લન ભશત્વલ અનવુધંાને ૩૩ 
જજલ્રા, ૨૫૦ તાલકુા, ભશાનગયાલરકાઓ અને નગયલરકાઓ અને ૫૧૦૦ ગાભભા ં૧૦ કયડ યાનુ ં
તલતયણ કયલાભા ંઆલળે. 

તલળેભા ંભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રીએ જણાલેર કે, ગજુયાતના તલકાવને નલી ઊંચાઈએ રઇ ગમા 
છીએ ત્માયે યાજ્મ પ્રદુણ મકુ્ત, શદુ્ધ શલા, શદુ્ધ ાણી અને માબલયણ ભાટે આગ રઇ જલા કટીફદ્ધ 
છે. કયના લાઈયવભા ંકયનાના દદીને ઓસ્ક્વજન ઘટી જામ છે ત્માયે શદુ્ધ ઓસ્ક્વજનની આલશ્મકતા 
યશ ેછે. પ્રાણલાયનુી ત જગત આખાને જરૂદયમાત શઈ છે અને વ્રકુ્ષ તેભા ંભશત્લન બાગ બજલે છે. 
ભાયા જન્ભદદને ભાનલજાતના કલ્માણ ભાટે કુદયતી ઓસ્ક્વજન લધનેુ લધ ુભે તે ભાય ડ્રીભ પ્રજેક્ટ છે. 
“લનસ્તતભા ંણ જીલ છે”, “છડભા ંયણછડ છે”, “ીાભા ંયતભભા ંદળબન છે” આણા બાયત 
દેળની વસં્કૃતતભા ંઆ એક બવ્મ લાયવ છે. અમધ્માભા ંબગલાન યાભના ભદંદયનુ ંતનભાબણ થલા જઈ યહ્ુ ં
છે ત્માયે આજના આ અલવયે હું આ લનને “શ્રી યાભલન” નાભકયણ કરંુ છં. અંતભા,ં તેઓએ જણાલેર કે, 
આણુ ંળશયે ક્રીન યાજકટ, ગ્રીન યાજકટ ફને તે દદળાભા ંઆણે વો આગ લધીએ.     

આ પ્રવગેં આદદજાતત તલકાવ, લન, ભદશરા અને ફાકલ્માણ ભતં્રીશ્રી ગણતબાઈ લવાલાએ 
જણાલેર કે, જીલદમા અને વ્રકુ્ષપે્રભી યાજ્મના મખુ્મભતં્રીશ્રી તલજમબાઈ રૂાણીને ગજુયાતનુ ં૬ 
કયડજનતા લતી શબેુચ્છા ાઠવુ ંછં. અગાઉ યાજ્મભા ંલનભશત્વલ ગાધંીનગય ખાતે જ મજાત. શારના 
લડાપ્રધાન અને તત્કારીન મખુ્મભતં્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ ૨૦૦૪ભા ંયાજ્મના જજલ્રાઓભા ંઉજલણીની 
ળરૂઆત કયાલેર. તે યંયા મજુફ યાજ્મ આગ લધી યશરે છે. આખુ ંતલિ ગફર લતભિંગથી લચિંતતતત 
છે ત્માયે યાજ્મ વયકાય અ ડકાયને શચી લલા અનેક પ્રકાયના ગરા રઇ યશી છે, ભાન. 
મખુ્મભતં્રીશ્રીના પ્રમત્નથી યાજ્મ લનીકયણ દદળાભા ંઆગ લધી યહ્ુ ંછે. મખુ્મભતં્રીશ્રીની સ્લન છે 
“ક્રીન ગજુયાત ગ્રીન ગજુયાત”. આ વકંલ્ને વાથબક કયલા યાજ્મ કટીફદ્ધ છે.  

લન અને આદદજાતત તલકાવ યાજ્મકક્ષાના ભતં્રીશ્રી યભણરાર ાટકયએ જણાલેર કે, 
ભાનલજીલન ભાટે ૩૩% વ્રકુ્ષ જરૂયી છે. ભાનલજીલનભા ંવ્રકુ્ષન એક અમલુ્મ દશસ્વ છે. યાજકટ 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અફબન પયેસ્ટભા ંવાસં્કૃતતક લનનુ ંતનભાબણની વાથેવાથે ઐતતશાતવક પ્રલેળ દ્વાય, 
વાઈકર ટે્રક, ક્ષીઓ ભાટે અનરુૂ એલા વ્રકુ્ષ તેભજ ઔધીલન તલગેયેની સતુલધાઓ વાથે ફાક થી 
વધૃ્ધ સધુી નમનયમ્મ ફનળે. યાજ્મભા ં૨૦મ ુવાકૃંતતક લન ફની યશરે છે તેભ તેઓએ અંતભા ં
જણાલેર. 



ભેમય લફનાફેન આચામબએ જણાલેર કે, યાજ્મ ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલા કટીફદ્ધ છે ત્માયે યાજકટ 
ભશાનગયાલરકા આ દદળાભા ંઆગ લધી યશી છે, આજયજ અફબન પયેસ્ટભા ંવ્રકુ્ષાયણ , વાસં્કૃતતક 
લનની વાથેવાથે રક તાના ઘયઆંગણે ણ વ્રકુ્ષ લાલે તે ભાટે “ગ ગ્રીન યથ”ન શબુાયંબ થઇ યહ્ય 
છે. આ યથના ભાધ્મભથી ડય ટુ ડય ટ્રીગાડબ વાથે વ્રકુ્ષ લલાળે અને તેની જાલણી રકએ કયલાની 
યશળેે, યાજ્મના ભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રી કયના વાભેના જગંભા ંદદલવ-યાત જમા લગય વતત કાભ કયી યહ્યા 
છે અને જનદશતભા ંઅનેક તનણબમ કયેર છે. આજે ભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રીના જન્ભદદલવ તનતભતે યાજકટના 
નગયજનલતી શબેુચ્છા ાઠવુ ંછં. યાજકટ ભશાનગયાલરકા ળશયેભા ંકાફબન ઘટાડલા ભાટે અનેક 
ગરાઓ રીધેર છે. જેના અનવુધંાને એલડબ ણ ભેર છે. તલળેભા ંઆજયજ વજંીલની યથ પ્રસ્થાન 
કયાલેર છે તેના ભાધ્મભથી શભ આઇવરેળનભા ંયશરેા કયનાના દદીઓના વલાસ્્મના ચકાવણી અને 
તફીફી ભાગબદળબન ભી યશળેે.         

કામબક્રભના પ્રાયંબભા ંલન તલબાગના અતધક મખુ્મ વલચલ યાજીલ ગપુ્તાએ લન ભશત્વલની 
ભાદશતી આી શતી અને વભગ્ર કામબક્રભનુ ંવચંારન ણ કયુું શત ુ.ં જમાયે વભાયશના અંતે મ્યતુનતવર 
કતભળનય ઉદદત અગ્રલારે આબાયતલતધ કયેર. ત્માયફાદ ભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રી તથા ઉસ્સ્થત વો 
ભશાનબુાલ દ્વાયા “ગ ગ્રીન યથ”, “વજંીલની યથ” અને “ધનલતંયી યથ”નુ ંપ્રસ્થાન કયાલેર અને વો 
ભશાનબુાલના નાભની યાળી પ્રભાણેના વ્રકુ્ષ લાલલાભા ંઆલેર.    

ળશયેભા ંશદયમાીન વ્મા લધે તે ભાટે યાજકટ ભશાનગયાલરકા કાભગીયી શાથ ધયી યશી છે. 
૨જી ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ના યજ ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રીના જન્ભ દદલવે તેઓશ્રીના લયદ શસ્તે અફબન પયેસ્ટન 
શબુાયંબ કયલાભા ંઆલેર. અફબન પયેસ્ટની ગ્રીન ફેલ્ટ શતેનુી કુર ૧૫૬.૧૬  એકય જભીન વયકાયશ્રી 
દ્વાયા પાલણી કયલાભા ંઆલેર છે. જે ૈકી, ૪૭ એકય ખલુ્રી જભીનભા ંપ્રાયંલબક તફકે્ક અફબન પયેસ્ટ 
અને વાસં્કૃતતકના લનના તનભાબણની કાભગીયી શાથ ધયાળે. જેભા ં“તીથબકય લન”, નક્ષત્ર લન, અને યાળી 
લન” ભાનલ જીલનના ફહ ુઉમગી અને વસં્કૃતતના બાગ “ઔતધમ લન”ના બાગ તલકતવત લન 
તલબાગના ભાગબદળબન શઠે કયાળે. આ જગ્માભા ંટગ્રાપીને તલકે્ષતત કમાબ તલના સ્થાતનકે તલકાવ 
ાભતા અને મામાલય ક્ષીઓની તલળે અનકુુતા ધયાલતા અંદાજ જુદી જુદી ૫૫ થી ૬૦ તલતલધ 
જાતના અંદાજે ૫૫૦૦૦થી લધ ુજેટરી વખં્માભા ંઓછા નીબાલ ખચબ લાા ફહ-ુલાબય ુટ્રીઝ, શ્રબ્વ, 
ઓનાબભેન્ટર પ્રાન્્વ તેભજ ભેદડતવનર-પ્રાન્્વ તલગેયેનુ ંજગ્માને અનરુૂ લાલેતય કયલાભા ંઆલળે.  

ગત તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ના યજ ભાન.મખુ્મભતં્રીના લયદ શસ્તે રૂ.૭.૬૯ કયડના ખચે અફબન 
પયેસ્ટ ડલેરભેન્ટનુ ંઈ-ખાતમહુતૂબ કયલાભા ંઆલેર. 

 અફબન પયેસ્ટ પયતે કમ્ાઉન્ડ લર અને પેન્વીંગ 

 એડભીન ઓપીવ 

 વાઈકર ટે્રક, લદકિંગ ટે્રક, ગઝેફ 
 કુદયતી ાણીના સ્ત્રતનુ ંનતલનીકયણ, ાથ-લે તેભજ લિજ અને યેરીંગ 

 ાણીના યફ, ટઇરેટ બ્રક્વ 

 ફાક ભાટે પ્રેગ્રાઉન્ડ, એક્ઝીફીળન એદયમા ભાટે પ્રેટપભબ 
 જુદા જુદા પ્રકાયના ્થય તેભજ અન્મ ભટીયીમરન ઉમગ કયીને ાથ-લે 

 ઓન એય એમ્પી થીમેટય, તલતલધ પ્રકાયની ફેનન્ચિંગ 

 યડ જકંળન આઈરેન્ડ, વરાય રાઈ્વ 

 આકબક એન્ટ્રી ગેઈટ 

 જુદા જુદા પ્રકાયના પ્રાન્ટેળન ભાટે બ્રક્વ 

 તલળા એદયમાભા ંાદકિંગ 

તલગેયે સતુલધા કયાળે. 
  

 આ ઉયાતં આગાભી દદલવભા ંખડકા બાગએ “ફહશુતેકુ રેન્ડ સ્કેતિંગ & ગાડબ તનિંગ” 
કયી ટંુકા બતલષ્મભા ંરક સતુલધાઓ અાલના આમજન કયલાભા ંઆલેર છે. આ ઉયાતં ફહ ુશતેકુ 
આમાભની પ્રતીતત કયાલતા સ્કલ્ચવબ, એન્ટ્રન્વ ગેઇ્વ, ફેઠક વ્મલસ્થા, ગજેફવ તલગેયે સતુલધાઓ 
ઊબી કયલાભા ંઆલળે. 
    

(ી.એ.ટુ ભેમય)  


