
તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧  

પ્રતત,  

તતં્રીશ્રી,  

દૈતનક............................ 
 

યાજ્મના વલેંદનળીર ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના જન્ભદદનના શબુ 
અલવયે યાજકટ ભશાનગયાલરકા તથા વદબાલના વદૃ્ધાશ્રભના વયંકુ્ત ઉક્રભે 

તભમાલાકંી પયેસ્ટનુ ંઅપણ ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રીના લયદ શસ્તે થળે.... 
 

   

સ્ટેનન્ડિંગ કતભટી ચેયભેન પષુ્કયબાઇ ટેર, મ્યતુનતવર કતભળનય અતભત અયયા, 
ફાગ ફગીચાના ચેયભેન અતનતાફેન ગસ્લાભી એક વયંકુ્ત માદીભા ંજણાલે છે કે, 
તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ના યજ વલાયે ૦૯:૦૦ કરાકે ફારાજી લેપવપ વાભે, લાગદુડ યડ ખાતે 
યાજ્મના વલેંદનળીર ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના જન્ભદદનના શબુ 
અલવયે યાજકટ ભશાનગયાલરકા તથા વદબાલના વદૃ્ધાશ્રભના વયંકુ્ત ઉક્રભે 
તભમાલાકંી પયેસ્ટનુ ંઅપણ ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રીના લયદ શસ્તે કયલાભા ંઆલળે. આ 
કામપક્રભના અધ્મક્ષ સ્થાને ભેમય ડૉ.પ્રદદ ડલ ઉસ્સ્થત યશળેે. 
 આ પ્રવગેં, વાવંદ શ્રી ભશનબાઈ કંુડાયીમા, યાભબાઈ ભકયીમા, ગજુયાત 
મ્યતુનતવર પાઇનાન્વ ફડપના ચેયભેન ધનસખુબાઈ બડંેયી, યાજકટ ળશયે બાજ પ્રમખુ 
કભરેળબાઈ ભીયાણી, પ્રદેળ અગ્રણી નીતતનબાઈ બાયદ્વાજ, ફક્ષીચં ભયચના અધ્મક્ષ 
ઉદમબાઈ કાનગડ, ધાયાવભ્મ ગતલિંદબાઈ ટેર, અયતલિંદબાઈ યૈમાણી, રાખાબાઈ 
વાગઠીમા, ગજયાત પ્રદેળ ભતં્રી લફનાફેન આચામપ, બાજ ભદશરા ભયચાના પ્રબાયી 
અંજરીફેન રૂાણી, ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ, કોયેટય અને પલૂપ ધાયાવભ્મ 
બાનફેુન ફાફયીમા, ળશયે બાજ ભશાભતં્રી જીતબુાઈ કઠાયી, દકળયબાઈ યાઠડ, 
નયેન્રતવિંશ ઠાકુય, ળાવક ક્ષ નેતા તલનબુાઈ ઘલા, તલયધ ક્ષ નેતા બાનફેુન વયાણી, 



દંડક સયેુન્રતવિંશ લાા, અતધકાયીઓ, કભપચાયીઓ, આગેલાનશ્રીઓ તલગેયે ઉસ્સ્થત 
યશળેે. 
 ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના ૬૫ભા ંજન્ભદદનના શબુ અલવયે 
તભમાલાકંી પયેસ્ટભા ં૮૩૫૮ ચ.ભી. જગ્માભા ંજુદા જુદા ૬ બ્રકભા ંકુર ૨૩૭૨૫ વકૃ્ષનુ ં
લાલેતય કયલાભા ંઆલેર છે. આ તભમાલાકંી પયેસ્ટભા ંશ-ુક્ષી, આયલેુદદક તેભજ 
બયપયુ ઓસ્ક્વજન આતા વકૃ્ષનુ ંલાલેતય કયલાભા ંઆલેર છે. 

 “તભમાલાકી પયેસ્ટ ” 
       યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાર ળશયેના નાગરયકો  વલગેયે ભાટે  ળશયેના  વલકાવ 

અને સ્થ સ્સ્થતી ધ્માને યાખી ોત ોતાના વલસ્તાયોભાાં શયલા પયલા ભાટે નાના ભોટા ૧ ૫૮ 

ફગીચાઓ, લમશ્ક રોકોને ગોષ્ઠી ભાટેના  “વવવનમય વવટીઝન ાકક ” “ઓન એય-જીભ” લોરકિંગ 

ટે્રક, ફાકોના ફારરિડાાંગણ ,રપઝીકર રપટનેળના વાધનો  વલગેયેની સવુલધાઓ આલાભાાં આલે 

છે. અને ળશયેના વભાાંતયીત  વલકાવની વાથોવાથ આ સવુલધાભાાં લધાયો કયલાભાાં આલી યહ્યો 

છે. 

          ળશયેનુાં માકલયણ સધુયે , ળશયે યશલેા રામક ફને તે ભાટે સ્થાવનકે ઉછેય ાભતા ફહુ 

લાકય ુઅને ઓછા વનબાલ ખચક લાા  વકૃ્ષોનુાં  જે તે જગ્માઓને અનરુૂ લાલેતય કયલાભાાં 

આલે છે.  વકૃ્ષાયોણ કયી અને તેની વનમવભત જાલણી વનબાલણી કયલાભાાં આલે છે . આ 

કાભગીયીભાાં ફશોા પ્રભાણભાાં  જનવશમોગ ણ પ્રાપ્ત થામ છે.  

         ળશયેભાાં તેભજ બાગોેના વલસ્તાયભાાં શરયમાીનો ભશતભ વ્મા લધે તેભજ ળશયે 

પ્રાકૃવતક ફને તેલા આળમથી ળશયેના વિભ વલસ્તાયના ન્માયીડેભ-૧,ના વનચાણ લાા બાગે 

યાજ્મ વયકાયશ્રી તયફ્થી પાલલાભાાં આલેર અંદાજીત ૧૯-શકેટય જભીન કે જે તદ્દન થયા 
અને શષુ્ક પ્રકાયની શોમ, આ જભીનના વલસ્તાયભાાં  લપ ૨૦૦૬ભા ં પ્રાયાંલબક તબ્ફકે  ઘવનષ્ઠ  

વકૃ્ષાયોણની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલેર. જેભાાં પ્રાયાંલબક તબ્ફકે આ જભીનને આયલક્ષત 

કયલાના શતેવુય કાભગીયીઓ કયી તેભા ફહુ લાકય ુવદાશરયત વકૃ્ષોન ુલાલેતય કયલાભાાં આલેર 

છે.                

          આધવુનક વભમભાાં માકલયણ જાલણી વનબાલણી ભાટે “ન્યનુત જગ્માના  ભશતભ 
ઉમોગ” કયી સ્થાવનકેના “ફ્રયા & પન્ના” ના આયક્ષણ અને વલધકન-વલસ્તયણ ભાટે ન્માયી 

ડેભની આ શષુ્ક અને થયા  જગ્માભાાં “જન વશમગ થકી“  જાાનીઝ ટેકનોરોજી મજુફથી 

“તભમાલાકી- થીભ” આધાયીત પોયેસ્ટ  ઉભ ુકયલાની પ્રાાંયલબક તબ્ફકે લક ૨૦૨૦ભાાં અંદાજીત ૧ 



એકયની આ  કાભગીયીભાાં જુદીજુદી જાતના વકૃ્ષ,શ્રફ ુ,રતાઓ વલગેયેની (૧૧૧) જાતના 

અંદાજીત ૯૫૦૦ પ્રાન્્વના લાલેતય કયી અને કામભી રૂભાાં જતન કયલાભાાં આલી યહ્ય ુછે. 

આ કાભગીયીભાાં રોક વશકાયના રૂભાાં  “વદ-બાલના વધૃ્ધાશ્રભ- ટ્રસ્ટ”  તયફ્થી કયલાભાાં આલેર 

છે.   

          આ ઉયાાંત આ વલસ્તાયના અંદાજ  ૨ એકય જેટરી ખારી જગ્માના થયા બાગોએ 

જુદી જુદી જાતના અંદાજીત ૨૬૦૦૦ વકૃ્ષ,શ્રફ,ુ,રત્તાઓ વલગેયે પ્રકાયના પ્રાન્્વ 
“તભમાલાકી થીભ“  આધાયીત આ પોયેસ્ટના બાગે લાલેતય કયલાભાાં આલળે. જેના કાયણે 

બવલષ્મભાાં પ્રાકૃતતક વંદાભા ંલધાયો થળે. 

          આ ઉયાાંત  યાજકોટ અભદાલાદ- નેળનર શાઇ -લે 8-B ને રાગ ુઆજી નદીના 
વિભકાાંઠે, “લિન ફેલ્ટ” શતેનુી અંદાજીત ૧૫૩ એકય જભીન  યાજ્મ વયકાયશ્રી તયફ્થી યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાને પાલણી કયામેર આ જગ્મા ૈકીની ૪૭ એકય  જભીનભાાં “યાભલન” 

વલકવીત કયલાભાાં આલી યહ્ય ુછે.          આ કાભગીયીનો શબુાયાંબ તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ના યોજ 

ગજુયાત યાજ્મના ભા.મખુ્મ ભત્રીશ્રી, શ્રી વલજમબાઇ રૂાણીના  લયદ્ શસ્તે  કયલાભાાં આલેર છે.  

            આ જ્ગગ્માના ભતુર ખફુજ થયા અને વખત ફાંધાયણના શોમ, ભશતભ પ્રભાણભાાં 

ભાટી વલગેયે ઉભેયી  ટોોિાપીને વલકે્ષવત કમાક વલના સ્થાવનકે વલકાવ ાભતા અને મામાલય 

ક્ષીઓની વલળે અનકુુરનતા ધયાલતા જુદી જુદી ૨૮ થી ૩૬ વલવલધ જાતના અંદા જીત 
૬૦૦૦૦ થી લધ ુવાંખ્માભાાં ઓછા વનબાલ ખચક લાા ફહુ-લાકય ુટ્રરીઝ, શ્રબ્વ, ઓનાકભેન્ટર 

પ્રાન્્વ તેભજ ભેરડવવનર -પ્રાન્્વ વલગેયેનુાં જગ્માને અનરુૂ લાલેતય કયલાભાાં આલી યહ્ય ુછે. 

             આ જગ્મા ને વલકાવરકમ તબ્ફકે “યાભલન” નાભકયણ આલાનુાં નક્કી થતા આ 

વલસ્તાયભાાં બગલાનશ્રી યાભના લનલાવ દયમ્માનના અંદાજીત ્૧૪ જેટરા પ્રવાંગોને પ્રવતકૃત 

કયલાભાાં આલળ.ે જે ભાટેની કાભગીયી ચાલ ુકયામેર છે. 
           આ “અફપન પયેસ્ટ”  “યાભલન” ના વલસ્તાયભાાં લોટય –શાલેસ્ટીંગની કાભગીયી  કયલા 

ભાટે સ્થાવનકેના જભીનના ઉંડા બાગો આલયીત કયી ફોટીંગની સવુલધા ણ ઉબી કયલાનુાં 

આમોજન છે. 

           આ વલસ્તાયને કામભી જાલણી અને વલકાવ  કયલા ભાટે સ્થાવનકેના કામભી યીતે 

લશી જતા “લફન વલારામક ાણી”ના જથ્થાનો ઉમોગ કયલાભાાં આલી યહ્યો છે.  
          આ વલકવીત કયાતા “યાભલન” ટકૂ વભમભાાં પ્રજાજોગ ઉમોગભાાં મકુલાભાાં  આલે તે 

યીતે કાભગીયીઓ ગવતભાાં છે. 



(ી.એ. ટુ ભેમય) 
 


