નગરપાલિકાના પદાલિકારીઓને માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદીની શીખઃ સ્વગૌરવ
માટેના પ્રયાસથી મેળવો કામ કરવાની ગલિ અને િેના દ્વારા પ્રાપ્ત કરો ઇલછિિ પરરણામ.

તા. ૨૬-૭-૨૦૧૩, શુક્રવારના રોજ માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિસ્તમાં મહાત્મા મંદિર,
ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ સવાાંગી શહે રી સ્વકાસ કાયયસ્શસ્િરમાં રાજ્યના સંસિ સભ્યશ્રીઓ,
ધારાસભ્યશ્રીઓ, તમામ નગરપાસ્લકા, મહાનગરપાસ્લકા તેમજ શહે રી સ્વકાસ સત્તામંડળના
પિાસ્ધકારીઓ અને અસ્ધકારીઓ ઉપસ્થિત રહીને શહે રી સ્વકાસ કાયયક્રમોને વેગવંત િનાવવા
સ્ ંતનાત્મક દ્રસ્િકોણિી સહભાગી િન્યા હતાં.
માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ઉપસ્થિત પિાસ્ધકારીઓ અને અસ્ધકારીઓને મનનીય િોધ
આપીને સ્વ ારો દ્વારા શહે રીકરણને અન્ય લોકોની માફક આફત ન માનતાં તેને સુસ્વધાઓમાં
ગુણાત્મક સુધારાના મંિન માટે નો અવસર માનીને પડકાર ઝીલી લેવા જણાવયું હતું.
૧૦ વર્ય પહે લાં સમગ્ર રાજ્ય માટે શહે રી સ્વકાસનું િજેટ રૂ. ૧૨૭ કરોડ હતું. જેમાં ઉત્તરોત્તર
વધારો કરી આજે તે. રૂ. ૫૬૦૦ કરોડ િયેલ છે . જે દ્વારા શહે રીજનો માટે સુસ્વધાપૂણય પ્રાિસ્મક
સગવડો તેમજ શ્રેષ્ઠતમ સેવાઓ પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવયો છે .
શહે રી સ્વકાસ સ્વભાગની કાયયપદ્ધસ્તમાં માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીના કાયયકાળમાં અનેક
Innovative કામો જોવા મળ્યા છે . જેમાં

ીફ ઓફીસરની કોમન કે ડર, દહસાિો માટે

Double Entry

Method, ઇ-ટે ન્ડરગગ જેવા કામોનો સમાવેશ િયો છે .

થિાસ્નક થવરાજની સંથિાઓને લોકોપયોગી કામોમાં ઝડપ લાવવા માટે પૂરતી માત્રામાં
Manpower, Machine Power, Money Power

અને

Mobility

નો ઉપયોગ કરવાની શીખ

આપવામાં આવી. આ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ય ૨૦૧૨ િી વર્ય ૨૦૧૫ િરમ્યાન રૂ. ૭૫,૦૦૦
કરોડ ખ ય કરવાનો સ્નધાયર કરવામાં આવયો છે .

થિળ સ્થિસ્ત મુજિ જ નકશા, રે કડય અને તેને સંિંસ્ધત સ્વગતો તૈયાર કરવા માટે માનનીય
મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ GEO Special Governance એટલે કે , “જે ધરતી પર હોય તે જ કાગળ પર” નો
નવો Innovative કન્સેપ્ટ આપ્યો.
રીયલ એથટે ટમાં સમગ્ર િેશમાં રોકાણ ઘટી રહ્ું છે ત્યારે ગુજરાતમાં તેનો ગ્રાફ વધી રહ્ો છે
તેવા સમયે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૨૨ લાખ મકાનો શહે રી સ્વથતારમાં િનાવવાનો સ્નણયય એ ખૂિ
જ દહંમતભયો સ્નણયય છે તેમ માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ જણાવયું.
નગરપાસ્લકાઓના િરે ક પિાસ્ધકારીઓ અને અસ્ધકારીઓએ પોતીકાપણાનો ભાવ પેિા
કરી, મમત્વ દ્વારા સ્વકાસની કે ડી ઉપર આગળ વધવા માટે નગરપાસ્લકાઓના જન્મ દિવસની
ઉજવણી પણ કરવી જોઇએ.
કાયયક્રમના અંતે માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રી ૮ મહાનગરપાસ્લકાઓમાં અમિાવાિને રૂ. ૫૭૨.૦૭
કરોડ, સુરતને રૂ. ૪૭૯.૭૦ કરોડ, વડોિરાને રૂ. ૨૩૫.૨૪ કરોડ, રાજકોટને રૂ. ૧૬૭.૫૦,
ભાવનગરને રૂ. ૧૦૬ કરોડ, જામનગરને રૂ. ૧૦૨.૬૫, જુ નાગઢને રૂ. ૫૫.૧૪ કરોડ અને ગાંધીનગરને
રૂ. ૩૭.૯૮ કરોડ મળીને કુ લ રૂ. ૧૭૫૬.૨૮ કરોડના ેકનું સ્વતરણ કયુાં.
આ ઉપરાંત ૧૫૯ નગરપાસ્લકાઓને રૂ. ૪૨૩.૩૦ કરોડ, ૮ શહે રી સત્તામંડળોને રૂ. ૨૩૮.૫૦
કરોડ અને ગુજરાત હાઉસગગ િોડય ને રૂ. ૮૫ કરોડના ેક મળી સમગ્ર શહે રી સ્વથતારોને સ્વકાસ
માટે એકંિરે રૂ. ૨૫૦૩.૦૮ કરોડના ેક સ્વતરણ કયાય.
સૌનો સાિ..... સૌનો સ્વકાસ.... જય જય ગરવી ગુજરાત....

