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માનિ સંસ્કુતિના તિકાસ, માનિીના પાયાના ઘડિર િથા પ્રત્યેક માનિીના જીિન સાથે િુક્ષો

એક અતિભાજ્ય અંગ િરીકે જોડાયેલા છે. પયાાિરણ સમિુલિા જળિાઈ રિે િે િેિુસર િુક્ષોનુ મિત્િ

િાલમાં ખુબજ િધી ગયેલ છે. ગુજરાિના પનોિા પુત્ર સ્િ. કનૈયાલાલ મુનશીએ િુક્ષારોપણને લોકો

સાથે જોડી એક ઉત્સિની જમે િેની ઉજિણી કરિાના આશયથી િન મિોત્સિની કરેલી શરૂઆિને

આજે પણ પ્રતિિર્ા સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાિથી ઉજિિામાં આિે છે.

ગુજરાિ રાજ્ય સામાજીક િનીકરણ ક્ષેતે્ર દેશમાં મોખરાનુ સ્થાન ધરાિે છે. સરકારશ્રીની

િન સંરક્ષણ અંગેની નીતિ, લોકોના સિયોગ અને સહિય ભાગીદારીના લીધે ગુજરાિ રાજ્યમાં એટલે કે

લગભગ ૩૬% નો િધારો નોંધાયેલ છે. િધિી જિી િૈતિક પયાાિરણીય સમસ્યાઓના તનરાકરણ

માટે િમામ નાગહરકો િુક્ષારોપણ અને િુક્ષ જિનની નૈતિક જિાબદારી સ્િીકારી િેના માટે પ્રયત્નશીલ

થાય િે ઈચ્છનીય છે.

ગુજરાિ રાજ્યમાં સરકારશ્રીના પ્રયત્નોની િન મિોત્સિની ઉજિણીમાં

લોકભાગીદારીનો િધારો નોંધાયેલ છે. આ િર્ે રાજ્યમાં ૭૧ માં િનમિોત્સિ િેઠળ ઉપલબ્ધ

રોપાઓની તિગિ સાથે આ પુતસ્િકા લોકઉપયોગી બની રિેશે અને બધા સમુદાયો િન મિોત્સિની

ઉજિણીમાં ઉત્સાિપુિાક જોડાશે િેિી આશા રાખુ છુ. આિો આપણે સૌ મળીને ગુજરાિ રાજ્યને

લીલુછમ બનાિીએ.

ડૉ.દિનેશ કુમાર શમાા IFS
અગ્ર મુખ્ય િન સંરક્ષક અને
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સને ૧૯૫૦ સ્િ. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીજી જિેા મુધાન્ય સાહિિકારએ શરૂ કરાિેલ આ

રાષ્ટ્ર ીય મિાપિા સમાન િન મિોત્સિની ઉજિણી આજે ૭૧ માં સોપાને પિોંચેલ છે. સામાજીક

િનીકરણ તિભાગ દ્વારા ગુજરાિની ભૂમીને િુક્ષાચ્છાહદિ સમૂતધધથી ભરિા અને રાજ્યમાં પડિા

િરસાદના પાણીનો મિિમ લાભ લઈ પોિાને ગમિાં િૂક્ષોનુ િાિેિર કરિા ઈચ્છુક નાગહરકો, ખુડૂિો,

શૈક્ષતણક, ધાતમાક, ઔઘોતગક, સ્િૈતચ્છક સંસ્થાઓ, પંચાયિો િથા સરકારી તિભાગો દ્વારા

જીલ્લાકક્ષાએ, િાલુકા કક્ષાએ અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઉજિિામા આિનાર ૭૧ મા િનમિોત્સિની

માહિિીનુ સંકલન કરી આ પુતસ્િકા સ્િરૂપે રજુ કરેલ છે.

િન મિોત્સિ દરમ્યાન િુક્ષ ઉછેરમાં રૂચી ધરાિિા આપણા જીલ્લાના િુક્ષો િાિિા ઉત્સુક

િુક્ષપ્રેમીઓ માટે રોપાઓ પુરા પાડિા િન ખાિાએ નસારીઓ બનાિેલ છે. જ્યાંથી લોકો િેમની

પસંદગીના રોપાઓ લઈ જઈ િેમના કંપાઉન્ડ, ખેિરો, શાળાઓ િથા પડિર જમીનોમાં િાિેિર કરે

િેિી અપીલ છે. જ્યારે આપણે ૭૧ મો િન મિોત્સિ ઉજિિા જઈ રહ્યા છે ત્યારે જીલ્લાની નસારીઓમાં

ખાિાના અનુભિી સ્ટાફની દેખરેખ િેઠળ રોપાઓ િૈયાર કરિામાં આવ્યા છે િે લઈ જઈ લોકો િધુ ને

િધુ રોપાનુ િાિેિર કરે, િેનુ જીિની જમે જિન કરી મોટા િુક્ષો કરે િેિી અપેક્ષા છે. ૭૧ માં િન

મિોત્સિ દરમ્યાન પ્રજાને સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ કીમિે રોપા મળશે. આ માટે સ્થાતનક િાલુકા િન

અતધકારીશ્રીનો સંપકા કરિો.

આ પુતસ્િકા રાજ્યના િુક્ષપ્રેમીઓને જરૂર ઉપયોગી તનિડશે. આપણા જીલ્લાને િનસુતષ્ટ્થી

સમુધધ બનાિિા માટે િમામ લોકો િથા સ્થાતનક સંસ્થાઓ રોપાઓ ઉછેરીને પોિાનો ફાળો નોંધાિી

િહરયાળા રાજ્યના તનમાાણમાં સિભાગી થશે િેિી અપેક્ષા છે.
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પ્રસ્તાવના અને પૂવવભૂસમકા

ઈ.સ.૧૯૫૦ માં ભરૂચના પનોિા પુત્ર સ્િ.શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ

િનમિોત્સિની શરૂઆિ કરી પયાાિરણ સુધારણની હદશામાં એક અતિ મિત્િનુ

કાયા આપણા સમાજને કરિા અનુરોધ કયો. સ્િ.શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ શરૂ કરેલ

િન મિોત્સિને આપણે પ્રત્યેક િર્ે ઉજિિા આવ્યા છીએ.

ગુજરાિના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ િુક્ષો-િનોથી ગ્લોબન િોતમિંગના

િારણોપાય અને ક્લલાયમેટ ચેન્જના પડકારોને પિોંચી િળિા રાજ્ય સરકારે

જનજાગૂતિ જગાિી છે િેની તિશદ ભૂતમકા આપી છે. િેમણે સૌર પિન, પાણી જિેા

કુદરિી સંશાધનોનો તિતનયોગ કરીને િથા િૂક્ષાચ્છાહદિ તિસ્િાર િધારીને

પયાાિરણ જિનની નેમ દશાાિી છે. આ સંદભામાં િેમણે કહ્યુ કે, રાજ્ય સરકારની

કચેરીઓમાં સૌર ઉજાાનો ઉપયોગ વ્યાપક બનાિિાની હદશામાં પણ રાજ્ય સરકાર

આગળ િધી રિી છે. િન મિોત્સિ અંિગાિ િૂક્ષોના છોડ-રોપા તિિરણ િેમજ

િાિેિરનુ જીલા-િાલુકા અને ગ્રામ્યસ્િર સુધી માઈિોપ્લાનીંગ િન તિભાગ કરે છે.

િન મિોત્સિ ઉજિણી જીલ્લા અને િાલુકા મથકો સુધી લઈ જઈ િૂક્ષોનુ િાિેિર

િધારી પયાાિરણ રક્ષા અંગે ગ્રામ્યકક્ષા સુધી જાગુતિ લાિિાનો ભરપુર પ્રયાસો િાથ

દરિામાં આિે છે.

વન મહોત્સવનુિં મહત્વ

ગ્રામ્ય કક્ષા
વૃક્ષરથ

1



૭૧માિં વન મહોત્સવ ઉપર એક નજર

કુલ રોપાનુ જવતરણ

વન મહોત્સવ િરમ્યાન કુલ વાવેતર
કરેલ રોપાઓ

કુલ ગ્રામ્ય કક્ષાના વન મહોત્સવ

કુલ તાલુકા કક્ષાના વન મહોત્સવ

કુલ જિલ્લા કક્ષાના વન મહોત્સવ

સાંસ્કૃજતક વનો ૨૦૨૦ સુધી

૨૦૪

૬૫૨૬

૧૦

૧

૨૦

૨૬૫૫૦૦૦
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અ.નં કક્ષા લક્ષયાંક જસજિ

૧ જિલ્લા ૧ ૧

૨ તાલુકા ૧૦ ૧૦

૩ ગ્રામ્ય ૨૦૪ ૨૦૪

સુરેન્દ્રનનગર જિલ્લામાં વન મહોત્સવ ઉિવણીનો લક્ષયાંક 

3



તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષા રોપ જવતરણ 

4



તાલુકા કક્ષાનો વન મહોત્સવ

5



તાલુકા કક્ષાનો વન મહોત્સવ

6



તાલુકા કક્ષાનો વન મહોત્સવ

7



તાલુકા કક્ષાનો વન મહોત્સવ

8



તાલુકા કક્ષાનો વન મહોત્સવ

9



તાલુકા કક્ષાનો વન મહોત્સવ

10



11

ગ્રામ્ય કક્ષાનો વન મહોત્સવ



12

ગ્રામ્ય કક્ષાનો વન મહોત્સવ



ગ્રામ્ય કક્ષાનો વન મહોત્સવ

13



ગ્રામ્ય કક્ષાનો વન મહોત્સવ

14



ગ્રામ્ય કક્ષાનો વન મહોત્સવ

15



ગ્રામ્ય કક્ષાએ ફેરવેલ વૃક્ષરથના ફોટોગ્રાફ્સ

16



17

ગ્રામ્ય કક્ષાએ ફેરવેલ વૃક્ષરથના ફોટોગ્રાફ્સ



રેઈનકોટ સવતરણ

18

સુરેન્દ્રનનગર જવભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી જવજવધ ્રવવૃજતઓ



19

માસ્ક સવતરણ



20

નાવા નસારી

નાની મોલડી નસારી

ચોટીલા રેન્દ્રિ

સુરેન્દ્રનનગર જવભાગની જવજવધ રેન્દ્રિની નસારીઓ



સાયલા રેન્દ્રિ

સુરેન્દ્રનનગર જવભાગની જવજવધ રેન્દ્રિની નસારીઓ

આયા 
નસારી

21



22

મુળી રેન્દ્રિ

સુરેન્દ્રનનગર જવભાગની જવજવધ રેન્દ્રિની નસારીઓ

ગઢાિ 
નસારી



23

લીંમડી રેન્દ્રિ

સુરેન્દ્રનનગર જવભાગની જવજવધ રેન્દ્રિની નસારીઓ

રામ સાગર
નસારી



24

ડેમ સાઈડ નસારી

ખજમસણા નસારીબોડા તળાવ નસારી

સુરેન્દ્રનનગર જવભાગની જવજવધ રેન્દ્રિની નસારીઓ
સુરેન્દ્રનનગર રેન્દ્રિ



જવકેન્દ્રનીત નસારીઓ

25



26

વાવેતર ૨૦૨૦-૨૧



27

બીિ એકત્રીકરણ



જવશ્વ પયાાવરણ દિવસ ઉિવણીના ફોટૉગ્રાફ્સ

28



કુપોષીત બાળકો દ્વારા વૃક્ષારોપણ

29



30

કુપોષીત બાળકો દ્વારા વૃક્ષારોપણ



ગીધ સંરક્ષણ તથા સંવધાન જશજબર

31



મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી િન્દ્રમિયંજતની ઉિવણી

32



એગ્રો ફોરેસ્ટર ી તાલીમ ફોટોગ્રાફ્સ

33



સાંસ્કૃજતક વનો

અ.નં જિલ્લાનુ નામ વન મહોત્સવ વનોનુ નામ ઉિવણી સ્થળ

૧ ગાંધીનગર ૫૫મો પુતનિ િન ગાંધીનગર

૨ બનાસકાંઠા ૫૬મો માંગ્ય િન અંબાજી

૩ મિેસાણા ૫૭મો િીથાકર િન િારંગા

૪ ગીર સોમનાથ ૫૮મો િહરિર િન સોમનાથ

૫ સુરેન્રનગર ૫૯મો ભતક્લિ િન ચોટીલા

૬ સાબરકાંઠા ૬૦મો શ્યામલ િન શામળાજી

૭ ભાિનગર ૬૧મો પાિન િન પાલીિાણા

૮ પંચમિાલ ૬૨મો તિરાસિ િન પાિાગઢ

૯ મહિસાગર ૬૩મો ગોતિંદગુરૂ સ્મૃતિ િન માનગઢ

૧૦ દેિભૂમી દ્વારકા ૬૪મો નાગેશ િન દ્વારકા

૧૧ રાજકોટ ૬૫મો શતક્લિ િન કાગિડ

૧૨ નિસારી ૬૬મો જાનકી િન ભીનાર િાસંદા

૧૩ આણંદ ૬૭મો મિીસાગર િન વ્િોરા ખાડી

૧૪ િલસાડ ૬૭મો આમ્રિન બાલાચૌઠી

૧૫ સુરિ ૬૭મો એકિાિન મૌિા

૧૬ જામનગર ૬૭મો શહિદ િન ભૂચરમોરી

૧૭ સાબરકાંઠા ૬૮મો તિરાંજલી િન પાલ- દાઢિાિ

૧૮ કચ્છ ૬૯મો રક્ષક િન ભૂજ- સરસપર

૧૯ અમદાિાદ ૭૦મો જડેિર િન જડેિરગામ –િટિા

૨૦ રાજકોટ ૭૧મો રામ િન આજીડેમ - રાજકોટ

34



સાિંસ્કૃસતક વન- ભસતત વન

35



સાિંસ્કૃસતક વનોના ઉદે્દિો

વૃક્ષોના આવરણને પ્રોત્સાદહત કરવા માટે લોકોના

સદક્રય સહયોગને વધારવુ.

લોકોમાિં ધાસમવક અને ઔષસધય વનસ્પસતઓ અિંગે

જાગૃસત લાવવી

જવૈ વૈસવધ્યતા અને પયાવવરણમાિં સુધારો સિંવધવન કરવુિં.

સાિંસ્કૃસતક સ્થાળોનો સવકાસ કરવો

રોજગારી સજવન કરવુિં

પૌરાસણક સિંસ્કૃસતથી લોકોને પદરસિત કરવા

વૃક્ષારોપણ અને સિંરક્ષણમાિં લોકોને સહભાગી બનાવવાિં

આપણા વૃક્ષોના રક્ષણ સિંબિંસધત સાિંસ્કૃસતક અને

પરિં પરાગત મૂલ્યો સુરઢ કરવા

36



37

૨જી ફેબ્રુઆરી તિિ જલ પ્લાતિિ તિસ્િાર હદિસ
૩જી માચા તિિ િન્યજીિ હદિસ
૨૦મી માચા તિિ ચકલી હદિસ
૨૧મી માચા તિિ િન હદિસ
૨૨મી માચા તિિ જળ સ્ત્રોિ હદિસ
૧૮મી એતપ્રલ તિિ િેહરટેજ હદિસ
૨૨મી એતપ્રલ તિિ પૃથ્િી હદિસ
3જી મે આંિર રાષ્ટ્ર ીય ઉજાા હદિસ
૨૨મી મે તિિ જિૈ તિતિધિા હદિસ
૫મી જૂન તિિ પયાાિરણ હદિસ
૧૭મી જૂન રણ અટકાિિા માટેનો હદિસ

િુલાઈ (ચોમાસાની શરૂઆતમાં) વન મહોત્સવ

૧૧મી જુલાઈ તિિ જનસંખ્યા હદિસ
૧૬મી સપ્ટેમ્બર તિિ ઓઝોન હદિસ
૨જી-૮મી ઓક્લટોબર િન્ય પ્રાણી સપ્તાિ
૬ઠ્ઠી ઓક્લટોબર તિિ િેતબટેટ હદિસ
14મી હડસેમ્બર ઉજાા સંરક્ષણ હદિસ

મહત્વના દિવસોની ઉિવણી



સામાસજક વનીકરણ સવભાગ
સુરેન્દ્રનગર

નાયબ વન સિંરક્ષક,
સામાસજક વનીકરણ સવભાગ,
કલેતટર બિંગલા પાછળ, 
જવાહર પોસલસ પરેડ ગ્રાઉન્દ્ડ,
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