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-: અખબારી યાદી :-

ગ્રીન બબલ્ડીંગ કોન્સેપ્ટ આધારરત આયોજન માટે રાજકોટ
મહાનગરાબકાને 7th IGBC ગ્રીન ચેમ્પયન એવોડડ એનાયત:માન. મેયર
શ્રીબબનાબેન આચાયડ, ડેપ્યટુ ી મેયર શ્રી અશ્વિનભાઈ મોીયા, સ્ટે. કશ્વમટી
ચેરમેન શ્રીઉદયભાઈ કાનગડ, પયશ્વુ ન. કશ્વમશનરશ્રી ઉરદત અગ્રવા

'Government organization leading the green affordable
housing movement in India' કેટેગરીમાાં મળ્યો એવોડડ
તા. ૩૧-૧૦-૨૦૨૦

યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા આલાસ મજનાઓભાાં ગ્રીન લફલ્ડીંગ કન્સેપ્ટને આધારયત
આમજન કયલાભાાં આલેર છે . “ઇન્ન્ડમન ગ્રીન લફલ્ડીંગ કાઉન્ન્સર (IGBC)” દ્વાયા દે ળબયભાાં પ્રથભ
એલા યાજકટ ભહાનગયાલરકાની ઉયક્ત સયાહનીમ કાભગીયી તેભજ હેર ભાટે

“ઇન્ન્ડમન

ગ્રીન લફલ્ડીંગ કાઉન્ન્સર (IGBC)” દ્વાયા 'Government organization leading the green affordable
housing movement in India' કેટેગયી અંતગગત 7th IGBC ગ્રીન ચેન્પમન એલડગ એનામત કયલાભાાં
આલેર છે . સદયહુ એલડગ IGBC રીડયળી એલડગ પ્રગ્રાભ અંતગગત તા. ૩૧/૧૦/૨૦૨૦ ના યજ
ઓનરાઈન એનામત કયલાભાાં આલનાય છે , તેભ ભાન. ભેમય શ્રીલફનાફેન આચામગ, ડેપ્યુટી ભેમય
શ્રી અશ્વિનબાઈ ભરીમા, સ્ટેન્ન્ડિંગ કશ્વભટીના ચેયભેન શ્રી ઉદમબાઈ કાનગડ, પયુશ્વન. કશ્વભળનયશ્રી
ઉરદત અગ્રલારે જણાવયુાં હતુ,ાં તેભજ યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા અનાલલાભાાં આલેરા ગ્રીન
લફન્લ્ડિંગ કન્સેપ્ટને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ગોયલ ભી યહયુ ાં છે તે પ્રકાયના આમજન ભાટે હાઉશ્વસિંગ સરહતના
શ્વલશ્વલધ પ્રજેક્ટસની જલાફદાયી લહન કયી યહેરા શ્વસટી એન્ીનીમય સ્ે. શ્રી અલ્ના શ્વભત્રા અને
તેભના શ્વલબાગના અશ્વધકાયીશ્રીઓ અને કભગચાયીશ્રેઓની જહેભતને લફયદાલી તેઓને અલબનાંદન ણ
ાઠવમા હતાાં.
તેભણે લધુભાાં ઉભેયું ુ હતુ ાં કે, ગુજયાત યાજ્મ એ યાષ્ટ્રનુાં ઝડથી શ્વલકાસ કયત ુ ાં યાજ્મ છે . જેથી
શ્વલકાસની અને ળહેયીકયણની આ પ્રરિમા સાથે એપડે ફર હાઉશ્વસિંગની ભાાંગભાાં લધાય થામ છે .
યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા સયકાયશ્રી ની શ્વલશ્વલધ મજનાઓ જેલી કે લાપફે

, BSUP, યાીલ

આલાસ મજના, મુખ્મભાંત્રી ગૃહ મજના , પ્રધાનભાંત્રી આલાસ મજના , PPP આલાસ મજના શ્વલગેયે
અંતગગત અત્માય સુધીભાાં આળયે ૨૫

,૦૦૦ થી લધુ જેટરા આલાસની કાભગીયી  ૂણગ કયીને

રાબાથીઓને સલાભાાં આલેર છે અને આળયે ૧૦૦૦૦થી લધુ આલાસની કાભગીયી પ્રગશ્વતભાાં છે .
યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા આલાસ મજનાઓભાાં ગ્રીન લફલ્ડીંગ કન્સેપ્ટને આધારયત
આમજન કયલાભાાં આલેર છે . જેભાાં શ્વલશ્વલધ ક્ષેત્રના શ્વનષ્ટ્ણાાંત દ્વાયા આલાભાાં આલેર સુચના
અન્લમે લફલ્ડીંગ ડીઝાઈનના પીચસગભાાં ટે કનીકર પેયપાય કયીને ઘયના અંદયનુ ાં તાભાન ૩૦ થી
૩૧ ડીગ્રી લચ્ચે યહે તે મુજફ સ્થાશ્વનકે કાભગીયી કયાલલાભાાં આલી યહેર છે . જેભાાં કેલીટીલર

,

ઓનેફર ફાયી-દયલાજાની વમલસ્થા, લેન્ટીરેળન ળાફ્ટ શ્વલગેયે સાભેર છે . તેભજ ગ્રીન લફલ્ડીંગના
શ્વપ્રન્ન્સલ્સને ધ્માને યાખીને ઉજાગના સાભાન્મ ઉમગ ભાટે સરાય

PV સીસ્ટભ, લયસાદી ાણીના

ફચાલ ભાટે યે ઇન લટય હાલેન્સ્ટિંગ શ્વલગેયેની વમલસ્થા કયલાભાાં આલેર છે . તેભજ ચણતય ભાટે
AAC બ્રકસન ઉમગ કયલાભાાં આલેર છે .
ઉયક્ત સુશ્વલધાઓને ધ્માને યાખતા સ્ભાટગ ઘય ૩ પ્રજેક્ટ ભાટે

GRIHA (Green Rating for

Integrated Habitat Assessment) દ્વાયા ગ્રીન લફલ્ડીંગ સટીપીકેટ ાઠલલાભાાં આલેર છે . આ ઉયાાંત

નલી ફનનાય ળાાઓ અને રાઈબ્રેયીઓભાાં ણ ગ્રીન લફલ્ડીંગ કન્સેપ્ટના આધાયે આમજન કયી
કાભગીયી કયાલલાભાાં આલે છે .
“ઇન્ન્ડમન ગ્રીન લફલ્ડીંગ કાઉન્ન્સર (IGBC)” દ્વાયા જુદી-જુદી ૭ કેટેગયીભાાં એલડગ નભીનેળન
કયલાભાાં આલે છે . જે ૈકી

'Government organization leading the green affordable housing

movement in India' કેટેગયીભાાં યાજકટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા જુદા-જુ દા ૧૫ પ્રજેક્્સ ભાટે ગ્રીન
લફલ્ડીંગ સટીપીકેળન ભાટે અયી કયે ર છે . જે ભાટે જરૂયી તભાભ રયફ  ૂણગ કયલાભાાં આલી
યહેર છે . સદયહુ યીફના કાયણે કાફગન ઉત્સર્જન ઘટાડી ળકામ તેભજ આલાસના રાબાથીઓને
આયગ્મપ્રદ લાતાલયણ ભી યહે તે પ્રકાયનુ ાં આમજન કયલાભાાં આલેર છે .
(જન સાંકગ અશ્વધકાયી)
યાજકટ ભહાનગયાલરકા

