૬૯મા પ્રજાસત્તાક દિનની પ ૂર્વ સંધ્યાએ રાજ્યના તમામ નાગદરકોને
ુ ેચ્છા પાઠર્તા રાજ્યપાલશ્રી
શભ
ુ રાતની વર્કાસયાત્રામાં સહભાગી બનર્ા સૌને અનરુ ોધ કરતા ગજ
રાજ્યપાલશ્રી રાજ્યપાલશ્રીનો પ્રજાજોગ સંિેશ
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રાષ્ટ્રના ૬૯મા પ્રજાસત્તાક દિનની પ ૂર્વ સંધ્યાએ પ્રજાજોગ સંિેશમાં
ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી ઓ. પી. કોહલીએ રાજ્યના સૌ નાગદરકોને
હૃિયપ ૂર્વક શુભકામનાઓ પાઠર્ી છે .
ગુજરાતના

રાજ્યપાલ

શ્રી

ઓ.

પી.

કોહલીએ

રાજ્યની

અવર્રત

વર્કાસયાત્રામાં સૌ નાગદરકોને અનુરોધ કયો છે . તેમણે જણાવ્ુ ં છે કે જન
સહયોગથી રાજ્ય નર્ી ઉંચાઇઓ સર કરી રહ્ું છે . રાજ્ય સરકારે
પારિશવકતા, વનણાવ યતા, સંર્ેિનશીલતા અને પ્રગવતશીલતાને ધ્યેય બનાવ્ુ ં
છે .
રાજ્યપાલશ્રીના સંિેશના મુખ્ય અંશો આ પ્રમાણે છે :
"આ પાર્ન પ્રસંગે ગુજરાતની પાર્ન ભ ૂવમમાં જન્મીને સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને
સમસ્ત વર્શ્વને

શાંવત અને અદહિંસાનો સંિેશો આપનારા રાષ્ટ્રવપતા પ ૂજ્ય

મહાત્મા ગાંધીજી અને અખંડ ભારતનુ ં વનમાવ ણ કરનારા એકતાની પ્રેરણા
મ ૂવતિ સરિાર ર્લ્લભભાઇ પટે લ, બાબા સાહેબ આંબેડકરને હુ ં આિરપ ૂર્વક
પ્રણામ કરું છં. આઝાિ ભારતને પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્ર તરીકે આકાર આપનાર
િે શના નામી-અનામી તમામ સપ ૂતોને નતમસ્તકે ર્ંિન કરું છં.

પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજર્ણી પ્રસંગે માનનીય ર્ડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્ર મોિીના
એ વર્ચારો મને યાિ આર્ે છે કે ,

“િે શ

માટે બલલિાન આપર્ાનો મોકો

આપણને મળ્યો નથી પણ િે શ માટે કામ કરીને બહેતર જીર્ન જીર્ર્ાનો
મોકો આપણને મળ્યો છે ”. ગુજરાત રાજ્યે રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજર્ણીને
જનદહતના વર્વર્ધ કાયો સાથે જોડીને આ પર્ોને સાચા અથવમાં લોક
ઉજર્ણીના તહેર્ારોમાં પદરર્વતિત કરી એક ઉત્કૃષ્ટ્ટ િાખલો બેસડયો છે .
પ્રજાસત્તાક એટલે પ્રજાના હાથમાં સત્તા. આ સીધીસાિી અને સરળ
વયાખ્યાને ચદરતાથવ કરર્ી એ કોઇ પણ શાસન વયર્સ્થા માટે આસાન કામ
નથી, પરં ત ુ મને જણાર્તાં આનંિ થાય છે કે , આપણુ ં ગુજરાત એક એવુ ં
રાજ્ય છે ; જ્યાં સત્તાના મ ૂળમાં પ્રજાનો વર્ચાર છે , પ્રજાની લચિંતા છે , પ્રજાની
કાળજી છે અને એટલે જ આપણુ ં ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ સાચા અથવમાં‘
પ્રજાસત્તાક’હોર્ાનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે .
લોકશાહી શાસન પ્રણાલીમાં ચટણી
ંૂ
એક મહાપર્વ છે . આ ર્ર્ષે ગુજરાતના
નાગદરકોએ ચટણીના
ંૂ
આ મહાપર્વને ર્ધાર્ી લીધુ ં અને તમામ મતિારોએ
જાગૃવત િાખર્ીને લોકશાહીના આ પર્વમાં પોતાની આસ્થા વયક્ત કરી.
ગુજરાતના ચટણીના
ંૂ
જનાિે શે ર્તવમાન સરકારને પુનઃ ચટી
ં ૂ કાઢીને વર્કાસ
ઉન્મુખ અલભગમ અને અવર્રત વર્કાસ માટે ની અલભલાર્ષા વયક્ત કરી છે .
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરે ન્ર મોિીના પ્રેરણાિાયી માગવિશવનમાં મુખ્ય
મંત્રી શ્રી વર્જયભાઇ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીવતનભાઇ
પટે લના નેત ૃત્ર્માં ગુજરાત લોક સંગે અને લોક ઉમંગે વર્કાસની નર્ી
ઊંચાઇઓ સર કરી રહ્ું છે . રાજ્ય સરકારે પારિશવકતા, વનણાવયકતા,

સંર્ેિનશીલતા અને પ્રગવતશીલતાને ધ્યેયમંત્ર બનાર્ીને વર્કાસ અને
જનસુખાકારીને સતત વર્સ્તારર્ાનો વનષ્ટ્ઠાપ ૂર્વક પ્રયાસ કયો છે .
મને જણાર્તાં આનંિ થાય છે કે , રાજ્ય સરકાર ‘કોમનમેન’ ને કેન્રમાં
રાખીને, તેમના સુખ-દુ:ખની લચિંતા કરીને સંર્ેિનશીલતાપ ૂર્વક પારિશી
વનણવયો સાથે સતત કાયવરત છે .

ગુજરાત સરકારે ૩૬૫ દિર્સમાં

પોણાપાંચસો જેટલાં જનદહતના વનણવયો લઇ તેનો અસરકારક અમલ કરી
વનષ્ટ્ઠા, વનણાવયકતા અને સંર્ેિનશીલતાનો પદરચય કરાવયો છે .
સર્ાાંગી વર્કાસને ર્રે લી ગુજરાતની લોકવપ્રય સરકારે ગ્રામજનો, શહેરીજનો,
ૂ ો, ્ુર્ાનો, આદિર્ાસીઓ, ર્ંલચતો, ગરીબો, મદહલાઓ સદહત તમામ
ખેડત
ર્ગોના અને ગુજરાતના તમામ વર્સ્તારોના ઝડપી વર્કાસ માટે અનેક
પગલાં લીધાં છે . આજે પ્રજાસત્તાક પર્વની પ ૂર્વ સંધ્યાએ મને કહેતાં આનંિ
થાય છે કે, મારી સરકારે ર્ાયિાઓ નહીં, પરં ત ુ નક્કર ઇરાિાઓ સાથે
પારિવશિતા, વનણાવ યકતા, સંર્ેિનશીલતા અને પ્રગવતશીલતાપ ૂર્વક શાસન
િાવયત્ર્ વનભાવ્ુ ં છે . પ્રો-પીપલ, પ્રો-એક્ટીર્ ગર્નવન્સ થકી લોક કલ્યાણ
માટે લોકોના ઘર આંગણે જઇને લોકોના પ્રશ્નો તાકીિે દૂર કરર્ાનો
સંર્ેિનશીલ પ્રયત્ન કયો છે .
ગુજરાત સરકારે પ્રજાલભમુખ પદરશ્રમયાત્રા િરવમયાન જનદહતના સંખ્યાબંધ
વનણવયો લીધા છે અને વર્કાસના ફળ સૌ કોઇ સુધી પહોંચાડર્ા પદરણામલક્ષી
કામગીરી કરી છે . સેર્ા સેત ુ,પ્રગવત સેત ુ, િદરરનારાયણની સેર્ામાં જેનદરક
િર્ાઓનો સ્ટોર, મુખ્યમંત્રી અમ ૃતમ યોજનાનો વયાપ ર્ધારાયો, સરકારી
ભરતીમાં પારિવશિતા, નમવિા ડેમને પ ૂણવ કક્ષાની ઉંચાઇએ લઇ જર્ાની

કામગીરી, શ્રવમક અન્નપ ૂણાવ યોજના, સાતમા પગાર પંચનો અમલ, શ્રર્ણ
તીથવ િશવન યોજના, જમીન એન.એ.ની સત્તાનુ ં વર્કેન્દ્ન્રકરણ કરીને ટાઉન
પ્લાનરને સત્તાઓ, અનુસ ૂલચત જાવત, જનજાવત, ર્ંલચતો, આદિર્ાસી તથા
દિવયાંગજનો અને આવથિક રીતે નબળા ર્ગવના પદરર્ારો માટે વર્શેર્ષ
યોજનાકીય લાભ, વર્ધાથીઓને ઉચ્ચ વશક્ષણમાં ઉપયોગ હેત ુ ટે બ્લેટ
યોજના ર્ગેરે જેર્ા અનેક અસરકારક અને પારિશવક પગલાંઓથી ફાસ્ટરેક
ગુજરાત આપ સૌની નજર સમક્ષ છે .
માનનીય ર્ડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્ર મોિીની રઢ ઇચ્છા શક્ક્તને કારણે નમવિા
યોજના રાષ્ટ્રને સમવપિત કરર્ાનો પ્રસંગ ગુજરાત માટે અનેરા ગર્વની ઘટના
છે . ગુજરાતની જીર્ાિોરી સમાન નમવિા યોજનાનુ ં સપનુ સરિાર સાહેબે
સેવ્ુ હત.ું જેને સાકાર કરર્ા ભારતના ર્ડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્ર ભાઇ મોિીએ
ત્ર્દરત અને હકારાત્મક વનણવયો લીધા. જેના થકી ર્ર્ષવ-૨૦૧૭માં સરિાર
સરોર્ર ડેમ ઉપરના તમામ િરર્ાજા બંધ થતા ગુજરાતના વર્કાસના
તમામ િરર્ાજા ખુલ્યા છે . આમ ગુજરાતના વર્કાસનો સુર્ણવ ્ુગનો
શુભારં ભ થયો છે .
ગુજરાતી પ્રજાના પડખે ઊભી રહેતી પ્રજાર્ત્સલ સરકારે ગુજરાતના ૧૦
જજલ્લાના સ ૂકા પેટાળને સજળ બનાર્ર્ા નક્કર પગલાં ભયાવ છે . છે લ્લા િોઢ
િાયકામાં રૂ. ૬૨૩૭ કરોડના ખચે નહેરોનુ ં વર્શાળ નેટર્કવ ધરાર્તી સુજલામ
સુફલામ યોજના પ ૂણવ કરી ૧૦ નહેરો અને ૧૦ પાઇપલાઇનોના વનમાવણ દ્વારા
ૂ ોને વસિંચાઇની સુવર્ધાનો
૪૦૦ ઉપરાંત તળાર્માં પાણી ભરાતાં લાખો ખેડત
લાભ મળતો થયો છે . સૌરાષ્ટ્રના વર્સ્તારોને ટે ન્કર મુક્ત કરર્ા રાજ્ય સરકારે

ભગીરથ કાયવ હાથ ધ્ુવ છે . સૌની યોજના અંતગવત કુલ ૧૧૫ ડેમોમાં પાણી
ભરી, ૧૧૨૬ દકલોમીટર લાંબી પાઇપલાઇન દ્વારા ૧૦ લાખ એકર જેટલા
વર્સ્તારને લાભાક્ન્ર્ત કરાશે. આમ સૌરાષ્ટ્રના ૧૦ જજલ્લાના ૬૩ જળાશયો
ભરીને ૪,૮૫,૦૦૦ એકર જમીનને વસિંચાઇની સુવર્ધા પ ૂરી પાડર્ામાં આર્શે.
જેથી સૌરાષ્ટ્રના લોકોને પાણીની સમસ્યાથી કાયમી મુક્ક્ત મળશે.
‘ગુજરાત ઓન ફાસ્ટ રેક’ સ ૂત્રને સાચા અથવમાં ચદરતાથવ કરતી મારી સરકારે
રાજ્યના અતંદરયાળ વર્સ્તારમાં ર્સતા નાગદરકોના પ્રશ્નોનો તેમના આંગણે
જઇને સ્થળ પર ઉકેલ લાર્ર્ા સેર્ાસેત ુ મહાયજ્ઞ આરં ભ્યો છે . આર્શ્યક
સેર્ાઓ માટે નાગદરકોને દૂર સુધી જવુ ં પડત ું હત ું જેના કારણે સમય, શક્ક્ત
અને નાણાંનો વયય થતો હતો. સેર્ા સેત ુ જેર્ા નર્તર પ્રયત્નોને કારણે
જનતાના પ્રશ્નોનો તેમના આંગણે જ ઉકેલ આર્ી રહ્યો છે . નાગદરકોને ૧૭
જેટલી આર્શ્યક સેર્ાઓનો ઘર આંગણે લાભ મળી રહ્યો છે . ર્ર્ષવ ૨૦૧૭૧૮માં ૧૮૦૦ જેટલા સેર્ાસેત ુ કાયવક્રમો યોજાયા હતા, જેનો ૬૮ લાખથી
ર્ધુ નાગદરકોએ લાભ લીધો હતો.
મારી સરકાર સંર્ેિનશીલ સરકાર છે , જેનુ ં ઉત્ુષ્ટ્ટ ઉિાહરણ એટલે સરકારનુ ં
કરૂણા અલભયાન – આપણો ઉત્સાહ પશુ પક્ષી માટે હાવનકારક ના બને તે
માટે સરકાર કદટબધ્ધ છે . ઉત્તરાયણના તહેર્ારો િરવમયાન રાજ્યના તમામ
જજલ્લાઓના મુખ્ય મથકે ‘કરુણા અલભયાન’ હાથ ધરર્ામાં આવ્ુ. રાજ્ય
સરકાર દ્વારા નવર્ન પહેલ રૂપે કરુણા એનીમલ એમ્બબ્્ુલન્સ-૧૯૬૨ ગુજરાત
રાજ્યના ૭ જજલ્લા અમિાર્ાિ, રાજકોટ, સુરત, ર્ડોિરા, મહેસાણા,
પાલનપુર-બનાસકાંઠા, અને ભાર્નગર જજલ્લામાં કાયાવક્ન્ર્ત કરર્ામાં આર્ી
છે . જેને ખ ૂબ જ સારો પ્રવતસાિ મળ્યો છે .

કૃવર્ષ એ આપણા િે શના અથવતત્ર
ં ની કરોડરજ્જુ છે . રાજય સરકારે કૃવર્ષકારો
ૂ ોને તેમના ઉત્પાિનના
અને પશુપાલકોની વર્શેર્ષ િરકાર લીધી છે . ખેડત
પોર્ષણક્ષમ ભાર્ો મળી રહે અને તેમની મહેનતનુ ં યોગ્ય ર્ળતર પ્રાપ્ત થાય
એ દિશામાં રાજય સરકારે સંર્ેિનશીલ વનણવય લઇ મગફળી અને ત ુર્ેરની
ટેકાના ભાર્ે ખરીિી કરી છે . રાજયના વર્વર્ધ સેન્ટરો પરથી ટેકાના ભાર્ે
ખરીિીની યોજના અંતગવત રૂ. ર૦૦૦.૭૩ કરોડના મ ૂલ્યની કુલ ૪.૪૧ લાખ
ૂ ોને લાભ
મેદરક ટન મગફળીની ખરીિી થઇ છે . જેનો ર૩ લાખથી ર્ધુ ખેડત
થયો છે . મગફળીમાં ટેકાના ભાર્ ઉપરાંત પ્રવત કવર્ન્ટલે પ૦ રૂ. નુ ં બોનસ
પણ આપર્ામાં આવ્ુ ં છે . સ ૂક્ષ્મવસિંચાઇના પ્રોત્સાહન માટે ર્ર્ષવ ર૦૧૭-૧૮
ૂ ોની સબસીડી ર્ધારીને
થી રાજય સરકાર દ્વારા સીમાંત અને સામાન્ય ખેડત
ૂ ો માટે
પ૦ ટકાને બિલે ૭૦ ટકા અને અનુસ ૂલચત જાવત, જન જાવતના ખેડત
૭પ ટકાથી ર્ધારીને ૮પ ટકા જાહેર કરી છે .
ગુજરાત અને િે શમાં ૩પ ર્ર્ષવથી નીચેની ર્યના ૬પ થી ૬૭ ટકા ્ુર્ાનો
છે . પંદડત િીન િયાળજીના “પ્રત્યેક હાથને કામ” સ ૂત્રને ગુજરાતે મેગા જોબ
ફેર દ્વારા સાચા અથવમાં ચદરતાથવ કરર્ાની દિશામાં નકકર કામગીરી કરી છે .
જોબફેરના શરૂઆતના માત્ર સાત દિર્સમાં ૧ લાખ ૧૦ હજાર જેટલા
્ુર્ાનોને મેગા જોબ ફેર દ્વારા રોજગારી આપર્ામાં આર્ી છે . એક ર્ર્ષવના
સમયગાળામાં જ ૧૦ લાખ ઉપરાંત ્ુર્ાનોને ખાનગી ક્ષેત્રમાં રોજગારી
પ ૂરી પાડર્ામાં આર્ી છે .
્ુર્ાનોને ર્ધુમાં ર્ધુ અને ઝડપી સરકારી નોકરીની તકો મળે તે માટે ર્ગવ૩ ની પ્રવતક્ષા યાિી બેર્ડી કરર્ાનો વનણવય કરર્ામાં આવયો છે . તેમજ

જી.પી.એસ.સી. દ્વારા ર્ગવ-૧ અને ર્ગવ-રની ભરતીઓની સ્પધાવ ત્મક
પરીક્ષાઓ હર્ે પછી િર ર્ર્ષે યોજર્ાનો મહત્ર્પ ૂણવ વનણવય કયો છે .
આપણુ ં ગુજરાત પ ૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીના આિશોને ચદરતાથવ કરનારું
રાજય છે . રાજ્યના ્ુર્ાનોનુ ં ભવર્ષ્ટ્ય ર્ધુ ઉજ્જર્ળ બને એ માટે મારી
સરકારે અત્યંત અસકારક પગલાં લીધા છે . ્ુર્ાનોને નશાખોરીના દૂર્ષણથી
સુરલક્ષત રાખર્ા માટે સરકારે નશાબંધીના કાયિાને ર્ધુ કડક બનાર્ી િારુ
ર્ેચનારા, રાખનારા, હેરફેર કરનારા સામે સખત કાન ૂની કાયવર્ાહી માટે િશ
ર્ર્ષવની સજા અને પાંચ લાખના િંડની જોગર્ાઇ કરતો કડક કાયિો બનાવયો
છે . આ ઉપરાંત નશાબંધી અવધવનયમમાં હક્ક
ુ ાબાર ઉપર પ્રવતબંધ મ ૂકર્ામાં
આવયો. નશાખોરીથી થતી પદરર્ારની પાયમાલી અટકાર્ર્ાની દિશામાં
પદરણામલક્ષી પગલું લઇ રાજ્યની મા-બહેન અને િીકરીઓની ર્ેિનાને
સંર્ેિનશીલતાપ ૂર્વક ર્ાચા આપી છે .
મદહલાઓના આવથિક સશદકતકરણની દિશામાં રાજય સરકારે

મહત્ર્પ ૂણવ

પગલાં લીધા છે . નારી શદકતના સમુલચત સન્માન અને વર્કાસ માટે સરકારે
મદહલા રોજગાર મેળાઓનુ ં અસરકારક આયોજન ક્ુાં છે . િે શ અને રાજયના
વર્કાસમાં

મદહલાઓ

ર્ધુ

અસરકારક

પ્રિાન

કરી

શકે

તે

માટે

કૌશલ્યર્ધવનની સાથે રોજગારીની તકોનુ ં વનમાવ ણ કરર્ામાં આવ્ુ ં છે . રપ
હજારથી ર્ધુ મદહલાઓને મદહલા રોજગાર મેળામાં રોજગારી આપી આવથિક
રીતે પગભર બનાર્ાઇ છે .
રાજયની સંર્ેિનશીલ અને શ્રવમકોના કલ્યાણને ર્રે લી

સરકારે વર્વર્ધ

ર૭ જેટલી યોજનાઓ અમલી બનાર્ી છે . કદડયાનાકાઓ પર બાંધકામ
શ્રવમકોને રૂ. ૧૦ માં ભોજનની થાળી આપી તેમને જમાડર્ાના ગરીબલક્ષી

અલભગમ દ્વારા રાજય સરકારે શ્રવમકોની સાચી લચિંતા કરી છે . ઘરથી દૂર
કામના સ્થળે મજૂરી કરતાં શ્રવમકોને ગરમ પોર્ષણ્ુકત આહાર પ ૂરો પાડીને
રાજય સરકારે શ્રવમકો માટે સંર્ેિનશીલતાપ ૂર્વક પગલાં લીધા છે . રાજય
સરકારના આ માનર્તાલક્ષી વનણવયથી હજારો શ્રવમકો કામના સ્થળે ભરપેટ
ભોજન લઇ શકે છે . હાલમાં આઠ શહેરોના ૮૮ કદડયાનાકાઓ પર રપ હજાર
જેટલાં શ્રવમકોને આ યોજનાનો રોજેરોજ લાભ આપર્ામાં આર્ી રહયો છે .
તાજેતરમાં બનાસકાંઠા અને પાટણ જજલ્લામાં અવતવ ૃન્દ્ષ્ટ્ટથી અસર પામેલા
જન-જીર્નને પ ૂર્વર્ત બનાર્ર્ા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભગીરથ પ્રયાસ હાથ
ધરર્ામાં આવયા હતા. બન્ને જજલ્લામાં પદરક્સ્થવતને થાળે પાડર્ા સરકારશ્રીએ
રૂ. ૧પ૦૦ કરોડનુ ં રાહત સહાય પેકેજ આપી સંર્ેિનશીલ સરકારનુ ં ઉત્કૃષ્ટ્ટ
ઉિાહરણ પ ૂરું પાડ્ું છે .
ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગદરકને સસ્તી, સરળ અને અસરકારક આરોગ્ય
સેર્ાઓ ઉપલબ્ધ થાય તે દિશામાં સરકાર નકકર પગલાં લઇ રહી છે .
સ્ર્સ્થ તનમાં જ સ્ર્સ્થ મન ર્સે છે . જે આંતદરક વર્કાસથી લઇને બાહ્ય
વર્કાસ માટે અવનર્ાયવ છે . તમામે તમામ ગુજરાતીઓને શ્રેષ્ટ્ઠ આરોગ્ય
સેર્ાઓ રાહત િરે , ઘર આંગણે, આસાનીથી ઉપલબ્ધ થાય તે માટે મારી
સરકારે આશીર્ાિરૂપ વનણવયો લીધા છે . સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓના
વનરામય-તંદુરસ્ત જીર્ન માટે કૃત સંકલ્પ મારી સરકારી “ મા-યોજના અને
મા-ર્ાત્સલ્ય યોજનાનો વયાપ ર્ધાયો છે . આ યોજના અન્ર્યે નોંધણી
થયેલા ૪૯.૯૫ લાખ પદરર્ારો પૈકી ૬.૯૭ લાખ લોકોને રૂ. ૯૫૭ કરોડની
વર્ના મ ૂલ્યે આરોગ્ય સારર્ાર સુવર્ધા ઉપલબ્ધ કરાર્ર્ામાં આર્ી છે .

વમશન ઇન્રધનુર્ષ અંતગવત આર્શ્યક રસીકરણથી ર્ંલચત રહી ગયેલા
અથર્ા તો એક-બે રસી લીધા પછી રસીકરણથી ર્ંલચત રહી ગયેલા બાળકો
અને સગભાવ બહેનોને શોધી કાઢી તેમને રસી આપીને સુરલક્ષત કરર્ા માટે
જજલ્લા આરોગ્ય વર્ભાગ દ્વારા સઘન રસીકરણ ઝંબેશ શરૂ કરાઇ છે . કોઇ
બાળક રસીકરણથી ર્ંલચત ન રહે અને િે શનુ ં ભવર્ષ્ટ્ય ઉજજર્ળ બને તે
માટે ઝંપડપટ્ટી, ઇંટોના ભઠ્ઠા, જીઆઇડીસી અને ખેતરોમાં રહેતા પદરર્ારોનો
સર્ે કરી રસીકરણથી ર્ંલચત બાળકો અને સગભાવ માતાઓનુ ં રસીકરણ
કરા્ુ ં છે .
ગરીબોને ર્ાજબી િરે િર્ા ઉપલબ્ધ થાય તે માટે રાજયમાં પ૦૦ જેટલા
જેનદરક સ્ટોસવ શરૂ કરર્ાનુ ં નકકર આયોજન છે . તે પૈકી પ્રથમ તબકકે ૧૪૬
સ્ટોર કાયવરત કરર્ામાં આવયા છે . બજાર દકિંમત કરતાં ૩૦ થી ૮૦ ટકા
ઓછી દકિંમતમાં એટલી જ ગુણર્ત્તા્ુકત િર્ાઓ આ જેનદરક સ્ટોસવમાં
ગરીબ િિીઓને ઉપલબ્ધ કરાર્ર્ામાં આર્શે. જેને કારણે બીમાર –
સારર્ાર હેઠળના વયદકતના કુટુંબ પર આવથિક ભારણ ઘટશે.
ઉજજર્ળ ભવર્ષ્ટ્યના વનમાવ ણમાં વશક્ષણ અત્યંત મહત્ર્નુ ં પદરબળ છે . િે શમાં
પ્રથમર્ાર મારી સરકારે શાળા ફી અવધવનયમને અમલી બનાર્ી ઐવતહાવસક
કિમ ઉઠાવ્ુ ં છે . રાજયના ગરીબ અને મધ્યમર્ગવના કુટુંબોને પરર્ડે તેર્ી
ફી ઉપલબ્ધ બનાર્ર્ાનો વનણવય રાજય સરકારે લીધો છે . જેના કારણે
રાજયના ૩૭ લાખ જેટલા વર્દ્યાથીઓને ફી વનયંત્રણનો લાભ મળશે. સંપ ૂણવ
ફીના વનયંત્રણનુ ં પગલું િે શમાં માત્ર ગુજરાતમાં જ લેર્ા્ુ ં છે . ફી વનયંત્રણ
એ સામાજજક સુધારણાનુ ં અડીખમ પગલું છે .

આદિજાવતના વર્કાસ માટે રાજય સરકાર ત્ર્દરત અને નકકર વનણવયો લઇ
રહી છે . અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીની પ ૂર્વપટ્ટીના આદિર્ાસી લોકોને મુખ્ય
ધારામાં સામેલ કરર્ા રાજય સરકાર પ્રવતબધ્ધ છે . રાજય સરકારે “પેસા”
એકટનો અસરકારક અમલ કયો છે . રાજયના પ૦ આદિજાવત તાલુકાઓની
રપ૮૪ ગ્રામ પંચાયતો હેઠળની ૪પ૦૩ ગ્રામ સભાઓને ગૌણ ર્નપેિાશો
અને ગૌણ ખનીજો સદહત વર્કાસના વનણવયો સ્થાવનક કક્ષાએથી જ કરર્ાનો
વર્શેર્ષ અવધકાર રાજય સરકારે આપ્યો. રાજયના ૧૯૬ ર્ન ર્સાહતી
ગામોને રે ર્ન્્ુ ર્ીલેજ જાહેર કરી મહેસ ૂલી ગામોનો િરજજો અપાયો છે .
ર્ન અવધકાર અવધવનયમ હેઠળ અત્યાર સુધીમાં ૮૪ હજારથી ર્ધુ
આદિર્ાસીઓને જગલની
ં
જમીનના અવધકાર આપર્ામાં આવયા છે .
‘‘આવથિક કેપીટલ” સમા રાજયના શહેરોને વર્કસાર્ર્ાની નેમ રાજય સરકારે
લીધી છે . ત્યારે મુખ્યમંત્રી ‘‘સ્ર્લણિમ જયંવત શહેરી વર્કાસ” યોજના અંતગવત
નગરો-મહાનગરોનો આંતર માળખાકીય વર્કાસ કરીને નગરજનોને સર્લતો
પ ૂરી

પાડર્ામાં

આર્ે

છે .

૭

મહાનગરપાલલકાઓ

અને

૧૫૭

નગરપાલલકાઓમાં કોમન જી.ડી.સી.આર નો અસરકારક અમલ કરર્ામાં
આર્ી રહયો છે . િે શના પ્રથમ ૫૦ સ્ર્ચ્છ શહેરોમાં ગુજરાતના કુલ -૧ર
શહેરોનો સમાર્ેશ થયો છે જેનાથી આપ સૌ ર્ાકેફ છો.
શહેરોમાં ર્સતા શહેરીજનોને આર્ાસની સુવર્ધા પ ૂરી પાડર્ા રાજય
સરકારની વર્વર્ધ યોજના અંતગવત કુલ ૪.રર લાખ આર્ાસોનુ ં આયોજન
કરર્ામાં આવ્ુ ં છે . મને જણાર્તાં આનંિ થાય છે કે , ર્ર્ષવ ૨૦૧૭માં ્ુનેસ્કો

દ્વારા અમિાર્ાિને ‘‘ ર્લ્ડવ હેરીટેજ સીટી‘‘ નો િરજજો અપાતા ગુજરાતની
યશકલગીમાં એક નવુ ં પીંછં ઉમેરા્ુ ં છે .
“સ્ર્ચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા”ના સ ૂત્રને ઘરે -ઘરે ગુજ
ં ત ુ કરર્ા અને િરે ક ગામિરે ક ફલળયાને સ્ર્ચ્છ બનાર્ર્ા માટે સ્ર્ચ્છતા અલભયાનની ઝંબેશને
ગુજરાતે ખ ૂબ ઉત્સાહપ ૂર્વક ઉપાડી લીધી છે તેનો મને અનહિ આનંિ છે .
આપ સૌ જાણો છો કે પ્રત્યેક ગુજરાતીઓના સર્ાાં ગી વર્કાસ માટે

મારી

સરકારે ઘણા કામો કયાવ છે અને કરશે. ઘણા વનણવયો અમલમાં મ ૂક્ાં છે
અને મ ૂકશે. ગુજરાતને આવથિક, સામાજજક અને નૈવતક રીતે ર્ધુ સમ ૃદ્ધ
બનાર્ર્ા વનષ્ટ્ઠાપ ૂર્વકના પ્રયત્નો

થઇ રહ્યા છે . આ સેર્ાયજ્ઞમાં તમામ

નાગદરકોની સહભાગીતા અને ઉત્સાહપ ૂણવ યોગિાનની આર્શ્યકતા છે .
સહન
ં
ગુજરાત ર્ધુ િૈ દિપ્યમાન બનશે.
ુ ા સાથ, સહકાર અને પ્રેમના પુજથી
ગુજરાત અને પ્રગવતશીલ સાક્ષર ગુજરાતીઓએ કેશલેસ ઇકોનોમી અને
દડજજટલ બેંદકગ વસસ્ટમને સહર્ષવ સ્ર્ીકારીને પ્રામાલણક સમાજ રચના માટે
પોતાની પ્રવતબધ્ધતા વયક્ત કરી છે .
આર્ો, આપણે સહુ ગુજરાતની વર્કાસયાત્રાને આગળ ધપાર્ર્ા પ ૂરી વનષ્ટ્ઠા
અને પ્રામાલણકતાથી પ્રવતબદ્ધ બનીએ, પ્રજાને સાચી સત્તાની પ્રતીવત
કરાર્ીએ અને પ્રજાલભમુખ શાસન વયર્સ્થાને ર્ધુ સુરઢ બનાર્ીએ.
હુ ં પુન: રાજ્યના સૌ નાગદરકોને પ્રજાસત્તાક પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવુ ં
છં."
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