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�તૂ�વૂ� ક���ીય મ�ંી, �જુરા �દ�શ ક��ેસના �વૂ� ��ખુ �ી ભરતિસ�હ સોલકં�એ ફ�સ�કુ લાઈવ �ારા ચચા� કર� 
હતી �મા ંતેમણે રા�યના મ�યમવગ�, ગર�બવગ�, નાના અન ેમ�યમ ક�ાના ઉ�ોગો (MSMEs) તથા 
વપેાર�ઓની, �જુરાતના અથ�ત�ં પર સરકારન ે�ચૂન કરવા સાથ ેવત�માન અન ેઆવનારા સમયમા ંઉભી થનાર� 
આિથ�ક પ�ર��થિત �ગે ચચા� કર� હતી. 

�ી ભરતિસ�હ સોલકં�એ સૌ�થમ કોરોના યો�ાઓન ેઅ�ભનદંન આપતા જણા��ુ ંહ� ુ ંક�, ''૧૯૬૦ થી ૧૯૯૦ �ધુી 
�જુરાતમા ંમ�યવગ�, �િમક વગ�, ખ�ેતૂોની મહ�નતથી �જુરાતનો િવકાસ દર ૧૫ ટકા ર�ો, દ�શમા ંમાથાદ�ઠ 
આવકમા ં�જુરાત �થમ �મ ેર�ુ.ં આયોજન વગરના લોકડાઉનન ેકારણે �જુરાત થભંી ગ�ુ ંછે, ��ુક�લીમા ં�કુાઈ 
ગ�ુ ંછે. 

ક��ેસની ર�ૂઆતના કારણે રા�યના લાખો ર�શનકાડ� ધારકોન ેઅનાજ આ��ુ ંછે પરં� ુઆ� લોકડાઉનના 
સમયગાળામા ંસૌથી વ� ુ��ુક�લી મ�યમવગ� માટ� ઉભી થઇ છે. મ�યમવગ� ચાર�ય બા�ુથી પીસાઈ ર�ો છે, 
મ�યમવગ�ના અનકે ઘરોમા ંઅનાજ સહ�ત અનકે ��ુક�લીઓ પડતી હશ.ે આ િવકટ સમય ેએકતરફ ઘરવરેો, 
પાણીવરેો, વીજળ� બીલ, બાળકોની ��ુલ- કોલજેની ફ�, તો આ બધાની સાથ ેખાનગી �ે�મા ંકામ કર� રહ�લા 
વગ�ને માચ� મ�હનાથી પગાર બધં છે, �ાર� તેન ેકામ મળશ ેક� પગાર આવશ ેત ે�ગે ઘણી ભયજનક ��થિત જણાઈ 
રહ� છે.'' 

વ�મુા ં�ી ભરતિસ�હ સોલકં�એ જણા��ુ ંહ� ુ ંક�,''�જુરાતનો મ�યવગ� નાના વપેાર�ઓ, MSME મા ંકામ કરનારા 
ઉ�ોગોની પ�ર��થિત �બુ િવકટ થઇ ગઈ છે. લોન ભરવાની હોય, �ોડ�શન ના થાય, સ�લાઈ ચઈેન ચાલ ેનહ� 
તેથી તેમની આિથ�ક પ�ર��થિત વણસતી �ય છે �યાર� એવા સજંોગોમા ંઆ� રા�યના ��ુયમ�ંી એમ કહ� ર�ા છે 
ક� િવદ�શથી ઉ�ોગો લાવીને �થાપવામા ંઆવશ.ે તા�તરમા ંસામ ેઆ�� ુછે ક� દ�શના ભાગે�ુ ઉ�ોગપિતઓના ૬૮ 
હ�ર કરોડ �િપયા માફ ભાજપની સરકાર �ારા કરવામા ંઆ�યા, એવા તો ૬ લાખ કરોડ �િપયા માફ કયા� છે. 
તાતાને નનેો કંપની માટ� ૩૩ હ�ર કરોડ �િપયા �ટલી માતબર રકમ આપવામા ંઆવી, વીજળ�, પાણી, ર�તો 
મફત આપવામા ંઆ�યો. ૩૩ હ�ર કરોડ �િપયા એક �ય��તન ેબદલ ે૩૩ હ�ર �વુાનો, વપેાર�ઓ, નાના 
ઉ�ોગકારોને આ�યા હોત તો આ� પ�ર��થિત �ુદ� હોત. 

આ પ�ર��થિતના કારણે આ� િશ��ત �વુાનોને ભિવ�ય ઘ�ુ ં�ધકારમય જણાઈ ર�ુ ંછે. ત ે�ા ંજશ,ે �ુ ંનોકર� 
કરશ,ે કયો ઉ�ોગ ચાલશ ેતે �� છે? ક���ીય મ�ંી �ી નીિતન ગડકર�એ �વીકા�ુ� છે ક� MSME ઉ�ોગો સાવ ખલાસ 
થઇ જવામા ંછે, તેન ેઉભા કરવામા ંનહ� આવ ેતો િવકટ સમ�યા ઉભી થશ,ે નારાયણ�િૂત� �વા ઉ�ોગકાર� એ પણ 
ક�ુ ંછે ક� કોરોનાની બીમાર� કરતા વ� ુલોકો �ખૂમરાથી મર� �ય તવેી પ�ર��થિત થઇ શક� છે.'' 

વ�મુા ં�ી ભરતિસ�હ સોલકં�એ જણા��ુ ંહ� ુ ંક�, "સરકાર� નાના મોટા વપેાર�ઓ, MSMEs ના ઉ�ોગોન ેબ�ક સાથ ે
કને�ટ કર� લોન માફ કરાવી, વપેાર- ધધંા- ઉ�ોગ ફર�થી શ�ુ થઇ શક� ત ેમાટ� ટ�કો આપવો જોઈએ. એકબા�ુ 
વડા�ધાન મેક ઇન ઇ��ડયાની વાત કરતા હતા �યાર� ચીન સામ ેબધા દ�શો ભગેા થઈન ેપડકાર ઉભો કર� ર�ા છે 
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તો આ ચેલે�જને ભારતે ઉપાડ�ને ભારતના જ �વુાનો , �િમકો, ઉ�ોગકારો �ારા ફર�થી ઉ�પાદન શ�ુ કર�ન ેદ�શના 
અથ�ત�ંને આગળ લઇ જઈએ એ સમયની જ��રયાત છે. 

દ�શના અથ�ત�ંન ેભાજપની સરકાર� પાયમાલ કર� ના��ુ ંછે, આવનારા સમયમા ંજો ત ેવ� ુખરાબ કર� �કુશ ેતો 
તે�ુ ંસૌથી વ� ુ�કુસાન ગર�બ અને મ�યમવગ�ન ેથશ.ે સરકારન ેન� િવનતંી છે ક� હવનેી આિથ�ક નીિત માટ� લોકો 
સાથ ેચચા�, સવંાદ કર�ને એ�ુ ંિનરાકરણ લાવ ેક� �થી કર�ન ેલોકડાઉન પછ�ની પ�ર��થિતમા ંઆ �જુરાત ફર�થી 
બ�ંુે થાય અને આપણે સૌ િવકાસ તરફ આગળ વધી સહભાગી બનીએ.'' 

વ�મુા ં�ી ભરતિસ�હ સોલકં�એ જણા��ુ ંહ� ુ ંક�,''સરકાર નાના વપેાર�ઓ, મ�યવગ�ના લોકો, MSME, ઉ�ોગો અન ે
ખ�ેતૂોની �ચ�તા શ�ુ કર� �યાર� �જુરાતનો ��ુય � પાયો છે, ફામા����ુટકલ, ટ��સટાઈલ, ડાયમડં અને ક�િમકલ 
ઇ�ડ���ઝ, આ તમામ ઉ�ોગો �તૃપાય થવા જઈ ર�ા છે, �જુરાત પહ�લથેી તમામ �ે� ેઆગળ ર�ુ ંછે �યાર� જો 
રા�યને ફર�થી ધમધમ�ુ ંકર�ુ ંહોય તો આ �ે�ોની તરફ વધાર� �યાન આપ�ુ ંપડશ.ે આપણે મોટા મોટા 
ઉ�ોગપિતઓને ફાઈના�સ  આપીએ છ�એ તમે MSME ના ઉ�યોગોન ે- નાના મોટા વપેાર�ઓ તરફ વ� ુ�યાન 
આપીએ તો નાનામા ંનાના માણસને આગળ વધવાની તક મળે, િવશષે લાભ મળે. 

સમ� િવ��ુ ંઅથ�ત�ં ��ુક�લીમા ંછે �યાર� ભારત ેપહ�લ કરવાની છે અન ેતમેા ંપણ �જુરાત ે�દશા �ચૂન કરવા�ુ ં
છે. �જુરાતના ��ુયમ�ંી કહ� છે અમ ેિવદ�શી કંપનીઓન ેલાવીન ે�જુરાતમા ં�થાપી�ુ.ં �ુ ંિવદ�શની કંપનીઓ અહ� 
રોજગાર� આપવા આવશ?ે �જુરાતના લોકોનો િવકાસ કરવા આવશ ેક� પોતાના માટ� મોટો નફો લઈને પોતાના 
વતન જતા રહ�શ?ે સરકાર� આ બાબત ેગભંીરતાથી િવચાર�ુ ંજોઈએ. સરકાર� �થાિનક વપેાર ધધંા- ઉ�ોગોન ે
આગળ લાવીને િવકાસની ગાથામા ંજોડવા જોઈએ �થી �જુરાત આગળ વધશ,ે સ�મ બનશ ેઅને �જુરાતનો 
મ�યમવગ� �ના થક� �જુરાત દ�શ અન ે�ુિનયામા ંઆગળ છે ત ેફર�થી આગળ આવશ,ે ��ના આશીવા�દ મળશ,ે 
તે માટ� ખાસ યો�ય પગલા લશેો તે ��વતી, મ�યવગ�, ખે�તૂો, નાના કામદારો, ગર�બ અન ેસામા�યવગ�ના લોકો 
વતી સરકારન ેઅપીલ ક�ંુ �.ં'' 
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