
કેન્દ્ર તેભજ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આેર MSME ેકેજ ને આલકાય વાથ ેઅભબનદંન   



યાજકોટ ચેમ્ફય ઓપ કોભવસ એન્દ્ડ ઈન્દ્ડસ્ટ્રીની અખફાયી માદી જણાલે છે કે વભગ્ર દુનનમા ભાત્ર જાણે એકજ 

યોગથી એકી વાથ ેનડાતી શોમ તેલી વભગ્ર દુનનમાની આ ઔનતશાવીક ઘટના... 
 

જેભન ે નલશ્વની ભશાવતા ફનલાના અબયખા જાગ્મા શોમ અન ે ફની ળકે તેભ ન શોલાના કાયણ ે બ્રશભાસ્ત્ર 

શનથમાયનો દુયઉમોગ કયીને વભગ્ર નલશ્વન ેતશવેનશવે કયી નાખેર છે. ણ ા કદી છુામ નશી તેભ વભગ્ર 

નલશ્વ આ દેળને ઓખી ગમેર છે. અન ેવભગ્ર નલશ્વ ય આલેરા ખતયાનો વાભનો કયી યશરે છે. નલશ્વભા ંખફુ જ 

આગ ડતા દેળો કે જેભની ાવ ેભેડીકર સનુલધા વભગ્ર દુનનમાભા ંલણખામ છે. એલા દેળો ણ આ કોયોના 
લામયવના કેયથી તશવનશવ થઈ ચકુમા છે. અન ેખફુ ભોટી વખં્માભા ંભોતને બેટમા છે. ત્માયે બાયત દેળ ણ 

ફાકાત નથી યંત ુ આણા કોઠાસજુ ધયાલતા તેભજ વભગ્ર દુનનમાભા ં જેભન ે બાયતન ે આગલી ઓખ 

અાલેર છે. એલા આણા પ્રધાન ભતં્રીશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદી બાયતભા ંતફકકાલાય રોકડાઉન આી 
દેળની ૧૩૭ કયોડ પ્રજાની જીદગી ફચાલલાભા ંવપ યશરે છે. જેની વભગ્ર નલશ્વએ  પ્રળવંા વાથ ેનોંધ રીધેર 

છે.  

 

આભ શલે વભગ્ર દેળભા ં નનતીનીમભો વાથ ે રોકડાઉન ખોરી ને ધધંા યોજગાયની ણ ભચિંતા કયેર છે જે 

પ્રવળંનીમ છે.  

 

વભગ્ર બાયતભા ં MSME (સકુ્ષભ, રઘ,ુ ભધ્મભ) ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝ રબગબ ૪ય% ભા ં થયામેર છે. વૌથી લધ ુ

યોજગાયી યુી ાડનાય ભાધ્મભ છે. ણ નોટફધંી, જી.એવ.ટી. તેભજ કોયોનાના કેયથી ભોટા બાગની ઈન્દ્ડસ્ટ્રી 
મતૃામ શારતભા ંઆલી ગમેર છે. આલા કયા વભમે આણા દેળના કુનેશફાજ પ્રધાનભતં્રીશ્રીએ રા.ય૦ રાખ 

કયોડનુ ંેકેજ આીન ેવભગ્ર દેળને આનથિક ફ રુ ાડેર છે. અન ેએભામ વોનાભા ંસગુધં  બે તેભ MSME 

ને ૩ રાખ કયોડનુ ં ેકેજ પાલીને ગજુયાતની ઈન્દ્ડસ્ટ્રીને જીલનદાન આેર છે. આ ેકેજને કેફીનેટ દ્ઘાયા 
ભજુંયી ણ આી દીધેર છે.  

 

ગજુયાત યાજમ MSME નુ ંશફ શોમ વૌથી લધ ુપામદો ગજુયાતને થળે. વભગ્ર બાયતભા ંરબગબ ૪ય% હશવો 
MSME નો શોમ તેભજ વૌથી લધ ુ યોજગાયી યુી ાડનાર ભાધ્મભ શોમ મોગ્મ વભમ ે ેકેજ ભલાથી 
ઉદ્યોગકાયોભા વલસત્ર શસની રાગણી પ્રવયેર છે. વાથોવાથ કેન્દ્ર વયકાયના ંગરે યાજમ વયકાયે ણ ેકેજ 

આીન ે MSME ને નુયાલનતિત કયેર છે. આ તકે મખુ્મભતં્રીશ્રી નલજમબાઈ રાણીના ણ અભો આબાયી 
છીએ. 

 

આ ેકેજ ની નલનળષ્ટતા એ છે કે ખદુ કેન્દ્ર વયકાય જાભીનગીયી આે છે. કોઈણ કોરરેટય નવકયયુીટી 
ઉદ્યોગકાયોએ આલાની નથી. જેથી ભાદંા એકભોને ણ રોન આીન ેMSME ને જીલનદાન ભેર છે. ય૯ 



પેબુય્આયી સધુી રા.ય કયોડ સધુીની યકભ ફાકી શોમ તેભને ણ લેકીંગ કેીટરના ય૦% મજુફ રોન 

આલાનુ ંઅદભતુ ગલુ ંબયેર છે. વાથોવાથ લયવોથી MSME ની વ્માખ્મા ફદરલાની ભાગંણીભા ં પેયપાય 

કયી યોકાણ+ટનસઓલય ગણી રા.૧૦૦ કયોડ સધુીની ડેડરાઈન કયી નહકક કયી ખફુ જ ભોટી વખં્માભા ંનાના 
ઉદ્યોગોને પામદો થળે અન ેMSME ને જીલનદાન ભળ.ે  

 

લાત કયીએ વૌયાષ્રની તો યાજકોટ અભાર ાટનગય શોમ તેભજ વભગ્ર વૌયાષ્રભા ંઅંદાજે ૬૦ શજાય નાની ભોટી 
ઈન્દ્ડસ્ટ્રીઝો શોમ આ ેકેજનો વીધો પામદો તેભજ વૌથી લધ ુપામદો વૌયાષ્રને થળે તેભજ વૌયાષ્રના ઉદોગકાયો 
કોઠાસઝુ ધયાલતા શોમ કુનેશતાલૂસક આ ેકેજનો ઉમોગ કયી ધધંાભા ંમડુીની પ્રલાશીતા રાલી ખફુજ પામદો 
ભેલળે. અને ગજુયાતના ંઅથસતતં્રભા ંઅભાર નોંધાત્ર મોગદાન યશળેે. જેથી દેળના નલકાવભા ંણ પામદો થળે. 

આનો રાબ વૌયાષ્ર ચોકકવ ઉઠાલળ ેઅન ેભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રીની ભશચે્છા છે કે લોકર પોય રોકર દ્વયા 
આત્ભનનબસય બાયતનુ ંનનભાણસ કયલાભા ંવૌયાષ્ર ચાલીર ભભુીકા બજલળે. રા.ય૦૦ કયોડ સધુીના વયકાયી ટેન્દ્ડયો 
નલદેળી કંનીઓને ફાકાત યાખી ભાત્ર MSME ભાટે યીઝલસ યાખીન ેવયકાયે વયાશનીમ ગલુ ંબયેર છે.  

 

આ કોયોનાના રોકડાઉન નહયમડભા ંવૌયાષ્રલાવીઓએ ઘણી ફધુ ંનવુ ંનવ ુકયલાની તકો ઉબી કયેર છે. આ 

ભશાભાયીભા ં વભગ્ર દુનનમાભા ં લેન્દ્ટીરેટયની અછત શોમ યાજકોટની ખ્માતનાભ કંનીએ દેળી લેન્દ્ટીરેટય 

''ધભણ-૧'' ફનાલી નલો ઈનતશાવ વર્જમો છે. તેભજ યાજકોટભા ં રાખોની વખં્માભા ં PPE કીટ તેભજ ભાસ્ટ્કનુ ં
ઉત્ાદન થામ છે અન ેવભગ્ર દેળ તથા નલદેળોભા ંઆની નનકાવ થામ છે. કોયોનાના કશયે શરેા આનુ ંકોઈ 

ઉત્ાદન થતુ ંનહશ. 

 

ઉચ્ચતભ ટેકનોરોજીથી ફનેરા ંકોઈણ આઈટભ ભોટયકાયથી ભાડંીને આલકાળમાન સધુીભા ંયાજકોટના ંફનેરા 
ાટસવ લયામ છે. જેની નોંધ આણા ં પ્રધાનભતં્રીશ્રીએ અભેયીકાભા ં ોતાના બાણભા ં રીધેર એ જ 

વૌયાષ્રલાવીઓનો વતંો છે. વૌયાષ્ર નલનલધ ધધંાભા ં નનુણંતા ધયાલતો પ્રદેળ શોમ વભગ્ર જીલ્રા મજુફ 

વનલસ્ટ્તાય વીતાય આલા પ્રમત્ન કર ંછુ ં: 

 

-  યાજકોટ : પાઉન્દ્રી, પોર્જ િંગ, ઓટોભોફાઈર, ભળીનટુલ્વ, વફભવીફર ં, તેભજ કૃન પ્રોડકટવ તેભજ 

કૃન  ઓજાય, જીનીગ, સ્ટ્ીંનીંગના ધધંાથી લખણાત ુશોમ આ ેકેજથી ખફુ જ પામદો થળે. 

 

-  જાભનગય : આ ળશયે તેભજ જીલ્રાભા ંબ્રાવાટસનો ઉદ્યોગ ખફુ જ નલકવેરો છે. અન ેવભગ્ર દુનનમાભા ં
નનકાવ થામ છે. જેન ેણ આ ેકેજથી ખફુ રાબ થળે. 
 

-  ોયફદંય : ખાણ ખનીજ ફજાય, ભત્સ્ટ્મ ઉદ્યોગ ખફુ જ ભોટો શોમ નનકાવની નલરુ તકો શોમ ખફુ પામદો 
થળે. 

 



-  જુનાગઢ : ભગપી ઉત્ાદનનુ ંશફ શોમ તેભજ કેળયકેયીનુ ંજન્દ્ભસ્ટ્થ શોમ. નળિંગદાણા તથા કેળયકેયીની 
નનકાવ વભગ્ર દુનનમાભા ંથતો શોમ આને બયયુ પામદો થળે. 

 

-  બાલનગય : આ જીલ્રાભા ંનળબ્રેકીંગનો ધધંો ખફુ જ નલકવેર શોમ બયયુ પામદો થળે. 

 

-  ભોયફી : આ ળશયે તેભજ જીલ્રાભા ંનવયાભીક ઉદ્યોગ જફયજસ્ટ્ત શોમ તેભજ આ ઉદ્યોગ ચાઈનાન ેખફુ જ 

ટકકય આતો શોમ ઉત્ાદનની રષ્ટીએ નલશ્વભા ંય-જા નફંયે શોમ આ ેકેજથી ખફુ જ પામદો થળે. 

 

-  સયેુન્દ્રનગય : અહશિંમા ભનળન ટુલ્વનો ધધંો ખફુ જ નલકવીત શોમ તેભજ કાવની નલરુ ઉત્ાદનથી 
જીનીંગ-સ્ટ્ીનીંગ ભીરોનુ ંશફ શોમ. આ ેકેજથી બયયુ પામદો થળ.ે 

 

આભ આ ેકેજ દેળના ંનાણાભાતં્રીશ્રી નનભસરા નવતાયાભને મોગ્મ વભમે જાશયે કયલા ફદર તેભન ેણ ખફુ ખફુ 

અભબનદંન.. 

 

વૌયાષ્રલાવીઓ આપતને અલવયભા ં ફદરલાની કોઠાસઝુ ધયાલતા શોમ અન ે એભામં આણા નલઝનયી 
પ્રધાનભતં્રીશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદી વાશફેે આલડુ ં ભોટંુ ેકેજ જાશયે કયેર શોમ, જેથી શલ ે અભાયી ાવે ભની-
ભેનેજભેન્દ્ટ-ભાકેટ ત્રણેમ ાવાના ંવથલાયે કોયોના ંકશયેને જડમુથી ઉખેડીન ેઆણી વાભે પેંકેરા ંત્થયોને 
ગથીમા ં રી પ્રગનતથં ફનાલી ગજુયાત તેભજ બાયતને નલકાવ કયલાભા ં વશબાગી ફની દેળને નલશ્વની 
ભશાવતા ફનલાના ફાયણા ખોરીએ તે અંદાજ વાથ.ે 

 


