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mebHeeokeÀer³e 

क्षेत्र लहान क्मता महान

एक सिक्त आैद्योणगक क्ेत्र    
 उभारण्यास ्या देिातील राज्यकतते 

आणि ्धारेिकत्याांनी नेहमीच प्रा्धान्य णदल े
आह.े उद्योगांमळेु केवळ सराणनक गरजा 
आणि णन्या्थतीची मागिीच भागवली जात 
नाही तर ्या क्ेत्रामळेु देिातील तरूिांना 
मयोठ्या प्रमािात रयोजगार णमळतयो. सखल 
देिाअंतग्थत उतपादन अरा्थत जीडीपी ची 
चचा्थ हयोते त्यावेळी प्रामखु्याने लयोह आणि 
पयोलाद, मयोटार णनणम्थती आणि इलकेट्ाॅणनक 
वसत ू ्यासारख्या मयोठ्या उद्योगांवरच भर 
णदला जातयो. परंत ूआपल्या देिात आिखी 
एक क्ेत्र आह.े जे उतपादन तसचे रयोजगार 
णनणम्थती ्या दयोनहीही बाबतीत महतवाच ेआह े
तरी सधुदा अर्थ तजज् आणि ्धयोरिकत्याांकडून 
काहीस ेदलु्थणक्ल ेजाते. आणि ते क्ेत्र महिजे 
सकू्म, मध्यम आणि लघ ु उद्योग अरा्थत 
एमएसएमई ह ेहयो्य.

भारतात एमएसएमई क्ेत्र समुारे 11 
कयोटी लयोकांना रयोजगार परुणवते तसचे 
जीडीपी मध्ये ्या क्ेत्राच े्ययोगदान  जवळपास 
17 टकके एवढे आह.े खादीच ेकापड, म्ध 
्या सारख्या असखं्य वसत ूज्या औद्योणगक 
उतपादनासाठी वापरल्या जातात ्या सवाांची 
णनणम्थती एमएसएमई ्या क्ेत्राकडून केली 
जाते. अस ेअसताना ्या महतवाच्या क्ेत्रास 
अनेक अडचिीचा सामना करावा लागतयो. 
पा्याभतू सणुव्धांचा अभाव वेळेवर पत 
परूवठा न हयोि े आ्धणूनक तंत्रज्ानाचा 
अभाव कुिल मनषु्यबळ उपलब्ध नसि े
णवपिनाच्या सणुव्धाचा अभाव ्या सारख्या 
अनेक समस्या ्या क्ेत्राला भेडसावत 
आहते. ्या णिवा्य चीनसारख्या िजेारील 
देिांकडून मयोठ्या प्रमािावर भारतात 
उपलब्ध करून देण्यात ्येिारा सवसत माल 

्यामळेुही एमएसएमई क्ेत्रातील अनेक 
उद्योग अडचिीत आल ेआहते. 

परेुसा पत परुवठा न हयोि े ही 
समस्या प्रामखु्याने लघ ु आणि मध्यम 
उद्योगांना भेडसावते. कारि ्या उद्योगांच्या 
व्यवहा्य्थतेबद्दल पत परुवठा करिाऱ्या 
ससंरा सािंक असतात ही समस्या दरू 
करण्यासाठी भारत सरकारने के्डीट 
गॅरेंनटी फनड ्ययोजना सरुू केललेी आह.े 
्या ्ययोजनेअंतग्थत पवूवी णमळिाऱ्या 1 कयोटी 
कजा्थची कमाल रककम आता 2 कयोटीप्य ांत 
वाढणवण्यात आललेी आह.े जागणतक 
सप्धतेत णटकण्यासाठी एमएसएमई क्ेत्रातील 
उद्योगांसाठी तंत्रज्ानाच े आ्धणुनकीकरि 
महतवाच े ठरल े आह.े तंत्रज्ानाच्या 
आ्धणुनकीकरिासाठी कमकुवत आणर्थक 
णसरती आणि म्या्थणदत मनषु्यबळ ्याचा ्या 
क्ेत्रातील उद्योगांना सामना करावा लागत 
आह.े ्यासाठी तंत्रज्ान हसतांतरि हा एक 
प्या्थ्य आह.े ्याणिवा्य सरकार टलु रूम् स 
आणि तंत्रज्ान णवकास कें द्राच्या माध्यमातनू 
्या उद्योगांना कौिल्य आणि तांणत्रक मदत 
परुवत आह.े 

कयोित्याही उद्योगाच्या ्यिसवीतेसाठी 
चांगल्या पा्याभतू सणुव्धा आवश्यक 
असतात. परंत ू भारतातील एमएसएमई 
क्ेत्रातील बहतूांि उद्योग ह े अत्ंयत 
तयोकड्या पा्याभतू सणुव्धांच्या बळावर का्य्थ 
करीत आहते. ्यावर मात करण्यासाठी 
सरकारने समहू णवकास का्य्थक्म (कलसटर 
डेवहलपमेंट प्रयोग्मॅ) सरुू केला आह.े 
्याद्ारे सामाईक सणुव्धा कें द्रे उभारली जात 
आहते. ्या कें द्रामध्ये आ्धणुनक उपकरि,े 
तंत्रज्ान आणि णडझाइन उपलब्ध करून णदल े
जात आह.े कारि एमएसएमई क्ेत्रात ्यि 

णमळवण्यासाठी कुिल मनषु्यबळ सवा्थत 
मलूभतू घटक ठरतयो. उपलब्ध मनषु्यबळ 
आकृष्ट करि ेआणि ते का्यम ठेवि े ह े
तर महतवाच ेआहचे परंत ू नवीन कुिल 
मनषु्यबळ णवकसीत करि ेह ेत्याहनू जासत 
महतवाच ेठरते. ही बाब ओळखनू सरकारने 
अनेक क्मता णवकास का्य्थक्म सरुू केल े
आहते. उद्योजकता णवकास का्य्थक्म 
आणि व्यवसा्य प्रणिक्ि का्य्थक्म ्याद्ारे 
सरकार देिातील ्यवुकांचा क्मता णवकास 
करू इणचछित आह.े 

सकू्म, लघ ूआणि मध्यम उद्योग ्यांची 
देिाच्या अर्थव्यवसरेमध्ये खपू महतवाची 
भणूमका असते. ्या क्ेत्राद्ारे अकूिल, 
अ्ध्थकूिल आणि कुिल मनषु्यबळासाठी 
रयोजगार णनणम्थती केली जाते, ती ही अत्ंयत 
कमी गुंतविकुीद्ारे. ्या उद्योगांमळेु 
ग्ामीि अर्थव्यवसरेलाही मयोठा हातभार 
लागतयो कारि ्या उद्योगांची उतपादने 
ग्ामीि भागामध्ये त्यार केली जातात. 
ही उतपादने प्रामखु्याने अनयोखी आणि 
वेगळी असल्यामळेु णन्या्थतीद्ारे णवदेिी 
चलन णमळणवण्यासाठी महतवाची ठरतात. 
उतपादन खच ्थ कमी असल्यामळेु आणर्थक 
अणसरर वातावरिातही सकू्म, लघ ूआणि 
मध्यम उद्योग णटकाव ्धरू िकतात. 

्या सव्थ वैणिष्ट्यांमळेु सकू्म, लघ ू
आणि मध्यम उद्योग भारती्य अर्थव्यवसरेला 
भरारी देण्याच े सामर्य्थ बाळगनू आहते. 
त्यांना सरकार आणि णवत्ी्य ससंराकडून 
रयोडीिी मदत णमळाल्यास ह ेउद्योग देिाच्या 
आणर्थक भरभराटीस चांगला हातभार लाव ू
िकतात. 

nnn
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लहान व्यवसा्यांना भारती्य 
अर्थव्यवसरेत नेहमीच 

महतवाच ेसरान राणहल ेआह,े मग ते 
उतपादन असयो, रयोजगार णनणम्थती असयो 
की णन्या्थत. ्याणिवा्य ह े व्यवसा्य 
भांडवल आणि णवकें द्रीकरि ्यासह 
वाढीच े सा्धन राणहल े आहते. 
त्यामळेु आणर्थक ्धयोरिात  लघ ु
व्यवसा्यांच ेसरंक्ि आणि प्रयोतसाहन 
्यावर लक््य कें णद्रत केल े जावे 
हचे औणचत्यपिू्थ आह.े तरीसदु्ा, 
गेल्या दयोन दिकांपासनू ह े क्ेत्र 
गंभीर पचेप्रसगंात सापडल े आह.े 
लघ ु व्यवसा्य मयोठ्या प्रमािावर 
बंद पडल्याने रयोजगार णनणम्थतीत 
मयोठा अडरळा आला आह.े एवढेच 
नवह ेतर अर्थव्यवसरेची वाढ आणि 
णवकासाला खीळ बसत आह.े 

उदारीकरण आणण 
जागणतकीकरणाचा पणरणाम 

सवातंत््ययोत्र काळात 
सवीकारण्यात आलले्या औद्योणगक 
्धयोरिात मयोठ्या प्रमािावर असलले्या 
खासगी उद्योगांवर णवणव्ध णनबां्ध 
लादण्यात आल ेआणि त्या वेळेसच े
औद्योणगक ्धयोरि परवाना आणि 
कयोटा राजच्या समानारवी हयोऊन 

लघ ुव्यवसा्य : गरज आणण उप्यकु्तता

बसल े हयोते. णवद्मान उद्योगांनी 
अिा ्धयोरिात कस ेतगनू राहा्यच े
्याची कला णिकून घेतली तरी ्याच 
्धयोरिाने नवीन व्यावसाण्यकांसाठी 
मात्र अडसर णनमा्थि केल ेगेल ेहयोते. 

लघ ु उद्योगापरुते बयोला्यच े
तर त्या ्धयोरिात लघ ु उद्योगांना 
ग्ाहकयोप्ययोगी वसत ूक्ेत्रांत व्यवसा्य 
करण्याची परवानगी देण्यात आली 
हयोती आणि अनेक वसत ू लघ ु
उद्योगांसाठी राखनूही ठेवण्यात 
आल्या हयोत्या. १९९१ मध्ये 
नव्या आणर्थक ्धयोरिाच े आगमन 
हयोईप्यांत ८१२ वसत ूलघ ुउद्योगांना 
उतपादनासाठी राखनू ठेवल्या हयोत्या. 
नवीन आणर्थक ्धयोरिाने आरक्िाच े
ह े्धयोरि णनद्थ्यीपि ेमारून टाकल.े 
तसचे पवूवी सरकारकडून केली 
जािारी खरेदी आणि णकमतीबाबत 
लघ ु उद्योगांना प्रा्धान्य णदल े
जा्यच.े सप्धतेला प्रयोतसाहन देण्याच्या 
नावाखाली लघ ु उद्योगांना णदल्या 
जािाऱ्या सवलती हळहूळ ू नष्ट 
झाल्या. लघ ु उद्योगांसाठी आरक्ि 
ठेवण्याच े्धयोरि तंत्रज्ान णवकासाच्या 
मागा्थत ्येत असनू सप्धा्थ मारून 
टाकिारे आह ेअस ेसांगण्यात आल े

- डॉ. अश्वनी महाजन

आण थ्िक धोरणात  लघ ु
व्यवसा्यांचषे संरक्ण आणण 
प्ोतसाहन ्यावर लक््य कें णरित 
कषे लषे जावषे हषेच औणचत्यपणूथि 
आहषे. तरीसदु्ा, गषेल्या दोन 
दशकांपासनू हषे क्षेत्र गंभीर 
पषेचप्संगात सापडलषे आहषे. लघ ु
व्यवसा्य मोठ्या प्माणावर बंद 
पडल्यानषे रोजगार णनणमथितीत मोठा 
अड्ळा आला आहषे. एवढषेच नवहषे 
तर अ थ्िव्यवस ष्ेची वाढ आणण 
णवकासाला खीळ बसत आहषे. 

णववषेचन



6Dee@iemì, 2017 
³eespevee

6 नोव्हेंबर 2017

हयोते. सरंक्िामळेु अका्य्थक्मता 
णनमा्थि हयोते आणि देि आतंरराष्टी्य 
सप्धतेत णटकू िकिार नाही, अस े
सांगण्यात आल ेहयोते. लघ ुउद्योगांसह 
देिांतग्थत उद्योगांना सरंक्ि देण्याच े
्धयोरि सरुूच ठेवल े तर परदेिी 
गुंतविकूदार णनराि हयोतील आणि 
ग्ाहकांच्या णनवडीलाही खीळ बसले, 
असाही ्यणुक्तवाद करण्यात आला 
हयोता. नवीन आणर्थक ्धयोरिातील 
(एनईपी) ्यणुक्तवादामळेु  लघ ु
उद्योगांना सवलती देण्यास अनकूुल 
असललेा रयोजगार णनणम्थती, 
णवकें द्रीकरि आणि औणचत्याचा 
्यणुक्तवाद बाजसू सारला. 

जागणतकीकरिाच्या ्यगुातील 
खलु्या आ्यातीच्या ्धयोरिामळेु अनेक 
प्रकारच्या वसत ूआणि तंत्रज्ानसदु्ा 
णमळण्यास आमहाला मदत झाली, 
परंत ुलक्ाव्धी लघ ुउद्योग बंद पडून 
त्यांचा बळी देण्याची णकंमत मयोजावी 
लागली, कारि ह े उद्योग उव्थणरत 
जगाकडून हयोिाऱ्या तीव्र सप्धतेला 
तोंड देऊ िकल ेनाहीत. वाहन क्ेत्रात 
परूक लहान व्यवसा्यांत काहीिी 
वाढ झाललेी पाहा्यला णमळत असली 
तरीही सव्थसा्धारिपि े चीनम्धनू 
आ्यातीचा महापरू आल्याने बहतुेक 
लघ ु उद्योग नष्ट झाल.े चीनकडून 
आ्यातीची जी लाट उसळली त्यामळेु 
देिावर परकी्य चलनाचा मयोठा 
बयोजा पडलाच इतकेच नवह े तर 
खेळिी, णवजेची उपकरि,े मयोबाईल, 
सगंिक आणि इतर इलकेट्ॉणनक सटेु 
भाग, प्रकलपासाठी लागिारा माल, 
उजा्थ प्रकलप ्यात जयोरदार आ्यात 

करण्यात आल्याने आमच े उद्योग 
आणि व्यवसा्य सपंिू्थ नष्ट झाल े
आणि त्यामळेु व्यापक बेरयोजगारी 
वाढली. 

मषेक इन ्इंणड्याला कसषे प्ोतसाहन 
दषेता ्यषेईल?

चीनम्धनू भारतात ओतल्या 
जािाऱ्या मालामळेु भारताच्या 
लघ ु उद्योग क्ेत्रावर हयोिाऱ्या 

णवपरीत पणरिामाबाबत जराही 
िंका नसली तरीही चीनी सरकार 
आपल्या देिातील उद्योग आणि 
व्यावसाण्यकतेच्या णवकासाकरता 
सवा्थण्धक स्ुययोग्य वातावरि परुवते, 
आणि चीनने देिाला उतपादनाच े
जागणतक कें द्र बनवल े आह,े ह े
समजनू घेि ेमहतवाच ेआह.े 

भारतात लघ ु उद्योग क्ेत्राच्या 

सदुृढ णवकासाच्या मागा्थत महाग वीज, 
कालबाह्य झालले ेकामगार का्यदे, 
गुंतागुंतीची करप्रिाली, करांच े
उचच दर, णवत् सहाय्य णमळवण्यात 
अडचिी, पा्याभतू सणुव्धेचा अभाव, 
व्यवसा्य सरुु करण्यास प्रणतबं्ध 
करिारे का्यदे, इनसपकेटर राज आणि 
प्या्थवरिणवष्यक णवकृत का्यदे 
अस ेकाही प्रश्न आहते.  ्यावरून 
आपि अस ेमहि ूिकतयो की, लघ ु
उद्योगांसमयोर केवळ आ्यातीमळेु 
हयोिाऱ्या असमान सप्धतेतनू णनमा्थि 
हयोिारे प्रश्न एवढेच नाहीत तर 
व्यवसा्य सरुु करण्यापासनू ते 
उतपादन बाजारपठेेत नेण्याप्य ांत 
बेसमुार समस्या आहते. 

सवतंत्र कामगार का्यद्ाची गरज 

कामगारांच े सरंक्ि आणि 
कल्याि ह े कुिीच नाकारिार 
नाही. ‘हा्यर अँड फा्यर’ च े
अन्याय्य ्धयोरि चांगल ेनाहीच आणि 
आपल्याला कामगारांच े णहतरक्ि 
करावे लागेलच, परंत ुमयोठ्या आणि 
लघ ुउद्योगांना सारखेच का्यदे ्याच े
कुिी समर्थन करू िकिार नाही. 
आता णचत्र बदलल ेअसनू णकचकट 
कामगार का्यद्ांमळेु, लघ ु उद्योग 
णन्यणमत कामगारांना घेण्याऐवजी 
कंत्राटी कामगारांकडे वळल े
आहते. कंत्राटी कामगारांच े दलाल 
ियोषि करतात आणि त्यामळेु 
व्यावसाण्यक व कामगार ्यांच्यातील 
परुक नातेसबंं्ध उरत नाहीत, 
ज्याचा पणरिाम व्यावसाण्यक आणि 
कामगार ्या दयोघांच्याही कल्यािावर 

जागणतकीकरणाच्या ्यगुातील 
खलु्या आ्यातीच्या धोरणामळुषे 
अनषेक प्कारच्या वसत ू आणण 
तंत्रज्ानसदु्ा णमळण्यास आमहाला 
मदत झाली, परंतु लक्ावधी लघ ु
उद्ोग बंद पडनू त्यांचा बळी 
दषेण्याची णकंमत मोजावी लागली, 
कारण हषे उद्ोग उवथिणरत जगाकडनू 
होणाऱ्या तीव्र सपधधेला तोंड दषेऊ 
शकलषे नाहीत. वाहन क्षेत्रात परूक 
लहान व्यवसा्यांत काहीशी वाढ 
झालषेली पाहा्यला णमळत असली 
तरीही सवथिसाधारणपणषे चीनमधनू 
आ्यातीचा महापरू आल्यानषे बहुतषेक 
लघ ुउद्ोग नष्ट झालषे.
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हयोतयो. ही समस्या लक्ात घेऊनच 
दसुऱ्या कामगार आ्ययोगाने लघ ु
उद्योगांसाठी सवतंत्र का्यदे अमलात 
आिण्याची महतवपिू्थ णिफारस 
केली हयोती. कामगार सघंटनांनीही ्या 
उपा्यास अनकुुलता दि्थवली हयोती. 
काही काळापवूवी सकू्म लघ ु आणि 
मध्यम व्यवसा्य णव्धे्यक त्यार 
करण्यात आल ेहयोते. तरीसदु्ा, लघ ु
उद्योगांसाठी सवतंत्र का्यदे करण्याची 
गरज तिीच उरली आह.े

णवत्तसहाय्य 

बँका आणि इतर णवत्ी्य ससंरांना 
लघ ु उद्योगांना कज्थ देि े जयोखमीच े
आणि त्रासदा्यक वाटत असते. 
बँकांना  बडुीत कजा्थच्या समस्येला 
सामयोरे जावे लागत आह ेते मयोठ्या 

सध्याच्या सरकारनषे सत्तासतू्रषे 
हाती घषेताच, लहान आणण सकू्म 
व्यावसाण्यकांना मा्यक्ो ्यणुनटस 
डषेवहलपमेंट अडँ रीणिनांस एजनसी 
(मरुिा), सटाटथि  अप ्योजना आणद 
द्ारा सणुवधा दषेण्याचा प््यत्न कषे ला 
आहषे. एकट्या मरुिा ्योजनेंतगथित 
आताप्ययंत एकूण ३.९ लाख कोटी 
रुप्यांचषे कजथि णवतणरत करण्यात 
आलषे आहषे; आणण मरुिा ्योजनषेच्या 
९.३ कोटी लाभार्यायंनी कषे वळ 
सव्यं रोजगार णमळवला एवढषेच 
नवहषे तर अनषेक रोजगार णनमाथिणही 
कषे लषे आहषेत. मरुिा अतंगथित णवतणरत करण्यात आलषेलषे कजथि 

वरथि मंजरू कजथिप्करणाची 
संख्या

कजाथिची णवतणरत झालषेली 
रककम (कोटीमध्यषे)

2015-16 34880924 132954.73

2016-17 39701047 175312.13

2017-18 18340053 84413.28

एकूण 92922024 392680.1

रकमेच्या कजाांमळेु ह ेलक्ात घेतल े
तर त्यांच्या ्या णवचारात जराही 
सत्य नाही. बँका अिा पवू्थकणलपत 
समजतुीमळेु लघ ु उद्योगांना कज्थ 
परुवठा करि ेटाळतात आणि इतकेच 
नवह े तर लघ ु उद्योगांना प्रा्धान्याने 
कज्थ देण्याच्या का्यदेिीर बं्धनाला 
बासनात गुंडाळनू ठेवतात. ्याही 
पढेु, लघ ुउद्योगांना कज्थ उचच व्याज 
दराने णमळते तर बड्या कज्थदारांना 
ते अत्ंयत सवसत दरात, कयोिताही 
अडसर न ्येता आणि अणति्य 
सलुभ अटीवर णमळते. 

सध्याच्या सरकारने सत्ासतू्र े
हाती घेताच, लहान आणि सकू्म 
व्यावसाण्यकांना मा्यक्यो ्यणुनटस 
डेवहलपमेंट अँड रीणफनांस एजनसी 
(मदु्रा), सटाट्थ अप ्ययोजना आणद द्ारा 
सणुव्धा देण्याचा प्र्यत्न केला आह.े 
एकट्या मदु्रा ्ययोजनेंतग्थत आताप्यांत 
एकूि ३.९ लाख कयोटी रुप्यांच े
कज्थ णवतणरत करण्यात आल ेआह;े 
आणि मदु्रा ्ययोजनेच्या ९.३ कयोटी 
लाभार्याांनी केवळ सव्ंय रयोजगार 
णमळवला एवढेच नवह े तर अनेक 
रयोजगार णनमा्थिही केल ेआहते. 

आजच्या आ्धणुनक ्यगुात 
परदेिी व्यापार ही सामान्यत: 
घडिारी घटना असली तरी लघ ु
उद्योगांसाठी मात्र ती सकंटाच ेमखु्य 
कारि बनली आह.े त्याच ेकारि आह े
काही देिांकडून णविषेत: चीनम्धनू 
मयोठ्या प्रमािावर हयोिारी डणमपंग. 
कें द्र सरकारने  आता डणमपंग णवरयो्धी 
कर मयोठ्या प्रमािावर लावण्यास 
सरुुवात केली आह.े ततकालीन 
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री णनम्थला 
सीतारामन ्यांनी राज्यसभेत णदलले्या 
लखेी उत्रात सांणगतल े हयोते की, 
चीनम्धनू हयोिाऱ्या आ्यातीसदंभा्थत 
९३ वसतूंवर डणमपंगणवरयो्धी 
कर अमलात आह.े त्याणिवा्य, 
डणमपंग णवरयो्धी आणि सबंद् कर 
सचंालनाल्याकडून चीनम्धनू केल्या 
जािाऱ्या आिखी ४० वसतूंिी 
सबंंण्धत प्रकरिी उपा्य्ययोजना सरुु 
केली आह.े 

२०१६-१७ मध्ये डणमपंग 
णवरयो्धी कर काही वसतूंवर लाग ू
केल्याने इणचछित पणरिाम पहा्यला 
आपल्याला णमळतात. आता चीनम्धनू 
अनेक वसतूंच्या आ्यातीवर डणमपंग 
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णवरयो्धी कर लाग ू केल्याने चाल ू
वषा्थत चीनम्धनू हयोिाऱ्या आ्यातीत 
आिखी घट हयोईल अिी अपके्ा 
आह.े ्यामळेु देिांतग्थत उद्योगाला 
णदलासा णमळिार आहचे,  पि भारत 
चीन व्यापारी तटुही  खाली ्येण्याची 
अपके्ा आह.े 

सरकारी अणधग्रहणात प्ाधान्य 

लघ ु उद्योगांना सरंक्ि आणि 
प्रयोतसाहन देण्यासाठी, लघ ुउद्योगांनी 
उतपाणदत केलले्या वसत ू खरेदी 
करण्याच ेसपष्ट आणि सव्थसमावेिक 
्धयोरि हयोते, ज्याच ेसवरूप  णकमतीला 
णकंवा खरेदीला प्रा्धान्य ्या प्रकारच े
अस.े मात्र कालांतराने, ह े प्रा्धान्य 
देण्याच े्धयोरि सयोडून देण्यात आल.े 

सरकारने नकुतेच नवीन 
प्रा्धान्यीकृत अण्धग्हि ्धयोरि त्यार 
केल े असनू त्याची अंमलबजाविी 
सा्धारि आणर्थक णन्यम (General 
Financial Rules) द्ारे केली जात 
आह.े जीएफआरचा क्. १५३ 
णन्यम अस ेसांगतयो ‘‘५० लाख रुप्ये 
णकंवा त्यापके्ा कमी णकमतीचा माल 
अण्धग्णहत करा्यचा असले आणि 
णजरे सबंंण्धत मंत्राल्याने सराणनक 
पातळीवर उतपादन परुवण्याची परेुिी 
क्मता आणि सराणनक सप्धा्थ आह,े 
णतरे केवळ सराणनक परुवठादार पात्र 
असतील.’’

५० लाख रुप्ये णकंवा त्यापके्ा 
अण्धक णकमतीच्या (णकंवा णजरे 
सराणनक क्मता/सप्धा्थ अपरुी आह)े 
जर सवा्थण्धक कमी णकमतीची 
बयोली बाहरेच्या परुवठादाराकडून 

आली असले तर सवा्थत कमी 
णकमतीच्या बयोलीच्या २० टकके 
फरकातील सवा्थत कमी णकमतीच्या 
सराणनक परुवठादाराला सवा्थत कमी 
णकमतीच्या बयोलीसाठी स्ंधी देण्यात 
्येईल. 

देिांतग्थत माल घेताना झकुते 
माप देण्याच्या ्या पद्तीमळेु 
देिांतग्थत उद्योगांना सा्धारिपि े
आणि लघ ु उद्योगांना णविषेतः 
मयोठ्या प्रमािावर प्रयोतसाहन णमळेल, 
अिी अपके्ा आह.े 

इनसपषेकटर राजची समाप्ी 

लघ ु उद्योगांना ४० का्यदे 
लाग ू असनू ५० हनू अण्धक 
णनरीक्क त्यांच्या कारखान्यांना 

भेट देतात, आणि त्यांच्यापकैी 
अनेक जिांना  लघ ुउद्योगांना दंड 
करण्याच ेव्यापक अण्धकार आहते. 
्या ्धयोक्यांच्या सावटात सतत 
राहिाऱ्या लघ ु उद्योगांना उतपादन, 
माकते णटंग आणि तंत्रज्ानाचा दजा्थ 
स्ुधारि े ्या महतवाच्या बाबीवंर 
लक् कें णद्रत करि े अवघड जाते. 
अनेक का्यदे आ्धणुनक काळात 
आपली उप्ययोणगता हरवनू बसल े
आहते आणि आिखी अनेक का्यदे 
अस ेआहते की, जे अर्थव्यवसरेच्या 
सदुृढ का्य्थपद्तीला सा्धारिपि े
आणि णविषेतः उद्योगांच्या सरुळीत 
चालण्याला अडसर णनमा्थि करतात. 
ही ियोकांणतका सपंवण्याची णनकडीची 
गरज आह.े ्यासदंभा्थत, अर्थव्यवसरा 
सरुळीत चालावी महिनू सध्याच्या 
सरकारने काही अनावश्यक का्यदे 
रद्द करण्याची प्रणक््या सरुु केली 
आह.े  आताप्यांत १२०० का्यदे 
रद्द करण्यात आल ेअसनू १८२४ 
आिखी का्यदे रद्द करण्यासाठी 
णनणचित केल ेआहते. 

नवीन व्यावसाण्यकांना 
सव्थ प्रकारच्या मंजऱु्या एकाच 
णठकािी देण्याची सणुव्धा उपलब्ध 
करून देण्याची गरज आह.े काही 
राज्यांनी ही प्रणक््या सरुूही केली 
आह.े अण्धकाण्धक राज्य सरकारे 
ऑनलाईन हयोत असल्याने, ही प्रणक््या 
आिखी गणतमान हयोईल. सटाट्थ 
अपसच्या नव्या पढुाकार अंतग्थत, 
ऑनलाईन मंजरुी अगयोदरच देण्यात 
आली आह.े 

 अनषेक का्यदषे असषे आहषेत 
की, जषे अ थ्िव्यवस ष्ेच्या सदुृढ 
का्यथिपद्तीला साधारणपणषे 
आणण णवशषेरतः उद्ोगांच्या 
सरुळीत चालण्याला अडसर 
णनमाथिण करतात. ही शोकांणतका 
संपवण्याची णनकडीची 
गरज आहषे. ्यासंदभाथित, 
अ थ्िव्यवस्ा सरुळीत चालावी 
महणनू सध्याच्या सरकारनषे 
काही अनावश्यक का्यदषे रद्द 
करण्याची प्णक््या सरुु कषे ली 
आहषे.  आताप्ययंत १२०० 
का्यदषे रद्द करण्यात आलषे 
असनू १८२४ आणखी का्यदषे 
रद्द करण्यासाठी णनणचित कषे लषे 
आहषेत. 
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पा्याभतू सुणवधांची उभारणी 

दगु्थम भागांत लघु उद्योग 
सरुु करून चालविे जवळपास 
अिक्य आह.े ते रेलवे माग्थ 
अरवा रसत्याने जयोडले गेल े
नसतात आणि त्यांच्याकडे णवजेचा 
आश्वसत स्तयोतही नसतयो. अगदी 
मयोठ्या आणि णवकणसत णठकािीही 

णवजेचा हमखास स्तयोत हा एक 
मयोठा वादाचा मदु्दा आह.े अनेक 
णठकािी जणनत्र े अत्ंयत बेफामपि े
वापरात असतात. ्यामळेु खच ्थ तर 
वाढतयोच परंत ुप्रदषूिाचा मयोठा स्तयोत 
महिजे ही जणनत्र े असतात आणि 
अिी जणननत्र े असलेले कारखाने 
संबंण्धत णवभागाच्या णनरीक्कांकडून 
ियोषिास बळी पडतात. णवणव्ध 
प्रकारच े रेलवे माग्थ, रसते, ऊजा्थ, 

कौिल्य णवकास, बाजारपेठ(ई – 
पयोट्थलसह) ्या पा्याभतू सणुव्धा 
णवकणसत करण्याची गरज आह.े 
गावांच े साव्थणत्रक णवद्तुीकरि, 
सौर उजतेला चालना देिे, गणतमान 
पद्तीने त्यार करत असलेल े
रसते ्या सध्याच े सरकार करत 
असलेल्या उपा्य्ययोजना णविेषत: 
ग्ामीि भागांत लघु आणि छियोट्या 
उद्योगांना प्रयोतसाहन देण्यासाठी 
आहते, ह े लयोकांना पटत आह.े 
सरकारने इलेकट्ॉणनक पद्तीने 
अण्धग्हि देखील सरुु केले आह.े 

भारती्य लयोक सवभावतःच 
व्यावसाण्यक, कठयोर मेहनत 
करिारे आणि उतसाही आहते, 
ह े आपि णवसरता कामा न्ये. 
व्यावसाण्यकतेच्या णवकासाकरता 
त्यांना पयोषक वातावरिाची गरज 
आह.े प्रामखु्याने ह ेसरकारच ेकाम 
आह.े सरकारने चांगले का्यदे केल े
पाणहजेत आणि पयोषक वातावरि 
त्यार केले पाणहजे. भौणतक 
पा्याभतू सणुव्धा उभारण्याचा प्रश्न 
सयोडला तर ्यासाठी फार मयोठ्या 
णवत्सहाय्याची गरज नसते आणि 
पा्याभतू सणुव्धाही साव्थजणनक-
खासगी भागीदारीतनू णवकणसत 
करता ्येतात. गेल्या काही 
वषा्थतील स्ुधारिेनंतरही व्यवसा्य 
सनेही वातावरिाबाबत बयोला्यच े
तर आपि अजनूही आतंरराष्टी्य 
सतरावर १३० व्या सरानावर 
आहयोत. सरकारने बरेच काही केल े

भारती्य लोक सवभावतःच 
व्यावसाण्यक, कठोर मषेहनत 
करणारषे आणण उतसाही 
आहषेत, हषे आपण णवसरता 
कामा न्यषे. व्यावसाण्यकतषेच्या 
णवकासाकरता त्यांना पोरक 
वातावरणाची गरज आहषे. 
प्ामखु्यानषे हषे सरकारचषे काम 
आहषे. सरकारनषे चांगलषे का्यदषे 
कषे लषे पाणहजषेत आणण पोरक 
वातावरण त्यार कषे लषे पाणहजषे. 
भौणतक पा्याभतू सणुवधा 
उभारण्याचा प्श्न सोडला 
तर ्यासाठी िार मोठ्या 
णवत्तसहाय्याची गरज नसतषे.

आह ेआणि बऱ्याच गयोष्टी करण्याची 
त्याच्याकडून अपेक्ा आह.े 

nnn

लेखक नवी णदलली ्येरील 
पीजीडीएवही महाणवद्ाल्यात सह्ययोगी 
प्राध्यापक असनू सवदेिी जागरि 
मंचाच ेसहसं्ययोजक आहते.

email: ashwanimahajan@
rediffmail.com
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उद्योगांम्धनू ज्याप्रमाि ेवसत ू
णनमा्थि करि े महत्वाच े

आह,े त्याचप्रमाि ेत्या वसत ूत्यांच्या 
वापरकत्याांप्य ांत पयोहयोचतात की 
नाही, ह े सदु्ा तेवढेच महत्वाच े
आह.े वेगळ्या िबदात सांगा्यच े
तर प्रत्येक वसत ु वा उतपादनासाठी 
बाजारपठे उपलब्ध हयोि े अत्ंयत 
महत्वाच े आह,े पि बाजारपठेेतला 
प्रवेि इतका सहज सलुभ असतयो 
का? ्या प्रश्नाच े उत्र ‘नाही’ 
असचे आह.े कयोित्याही प्रणरत्यि 
कंपनीच्या व्यवसरापनाला णवचारा 
ते सांगतील की, बाजारात प्रवेि 
णमळवनू णतरे पा्य रयोवण्यासाठी 
त्यांना लाखयो रुप्ये खच ्थ करावे 
लागल ेआहते. उतपादनाला बाजारपठे 
णमळवनू देण्यासाठीच ेणवणिष्ट ्धयोरि 
आखण्यासाठी त्यांना णवतरि तज्ांना 
कामाला लावावे लागल ेआह.े ज्या 
कंपन्यांच्या मालकांकडे भरपरू पसैा 
आह,े त्यांच्यासाठी ही णकरकयोळ बाब 
आह,े अस े आपल्या मनात ्येईल, 
मात्र सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योग 
चालविाऱ्यांच े का्य? त्यांच्याकडे 
तर अणति्य म्या्थणदत सा्धनसपंत्ी 
असते. अिा उद्योजकांसाठी त्यांच े

सकू्म, लघ ुआणण मध्यम उद्ोगांच्या उतपादनाची उपलबधता

- णशणशर णसनहा

उतपादन बाजारात उतरवि े आणि 
त्याची सतत णवक्ी हयोईल, अस े
प्र्यत्न करि े ह े खरयोखच अत्ंयत 
कठीि काम आह.े ्या उद्योजकांना 
सराणनक तसचे परदेिी उतपादकांच्या 
उतपादनाबरयोबरच्या सप्धतेला तोंड 
द्ावे लागते. तर, ्या समस्येवर 
काही उपा्य आह ेका? ्याची चचा्थ 
करण्याआ्धी आपल्याला काही 
प्रश्नांची उत्रे ियो्धावी लागतील.

अ) सकू्म, लघ ुआणि मध्यम 
उद्योग महिजे नेमके कयोिते उद्योग?

उत्र ः सपष्टीकरिासाठी बॉकस 
क्मांक 1 पहा.

ब) एकूि नोंदिीकृत सकू्म, 
लघ ुआणि मध्यम उद्योगांचा सध्याचा 
आकडा का्य आह?े

उत्र ः देिभरात अस े एकूि 
65 लाख 91 हजार 870 उद्योग 
आहते. ्यामध्ये 15 लाख 63 
हजार 974 उद्योग लघउुद्योगांतग्थत 
नोंदिी झालले े उद्योग, सव्ंयउद्योग 
करारांतग्थत नोंदवलले े 21 लाख 
96 हजार 902 उद्योग अणि उद्योग 
आ्धार करारांतग्थत नोंदवलले े28 
लाख 30 हजार 994 उद्योग ्या 
सगळ्यांचा समावेि आह.े

कोणत्याही प्ण्त्यश कंपनीच्या 
व्यवस्ापनाला णवचारा तषे सांगतील 
की, बाजारात प्वषेश णमळवनू णत ष्े 
पा्य रोवण्यासाठी त्यांना लाखो 
रुप्यषे खचथि करावषे लागलषे आहषेत. 
उतपादनाला बाजारपषेठ णमळवनू 
दषेण्यासाठीचषे णवणशष्ट धोरण 
आखण्यासाठी त्यांना णवतरण 
तज्ांना कामाला लावावषे लागलषे 
आहषे. ज्या कंपन्यांच्या मालकांकडषे 
भरपरू पैसा आहषे, त्यांच्यासाठी ही 
णकरकोळ बाब आहषे, असषे आपल्या 
मनात ्यषेईल, मात्र सकू्म, लघ ुआणण 
मध्यम उद्ोग चालवणाऱ्यांचषे का्य? 

आढावा
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क) ्या उद्योगांच े आपल्या 
अर्थव्यवसरेतल े ्ययोगदान का्य 
आह?े

उत्र ः भारत सरकारच े
सखं्यािास्ती्य माणहतीच े भंडार 
असलले े जे कें द्री्य सांणख्यकी 
का्या्थल्य आह.े त्यांच्याकडे उपलब्ध 
असलले्या आकडेवारीनसुार, 
सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगांच े
2013-14, 2014-15 आणि 
2015-16 ्या वषाांम्धे देिाच्या 
मलू्यव्ध्थनाम्धल े ्ययोगदान अनकु्मे 
32 पिूाांक 26 ितांि टकके, 31 
पिूाांक 86 ितांि टकके आणि 31 
पिूाांक 6 दिांि टकके इतके आह े
आणि त्यांच ेदेिाच्या सरलू राष्टी्य 
उतपननातल े 2013-14, 2014-
15 आणि 2015-16 ्या वषाांम्धे 
्ययोगदान अनकु्मे 29 पिूाांक 76 
ितांि टकके, 29 पिूाांक 39 
ितांि टकके आणि 28 पिूाांक 77 
ितांि टकके राणहल ेआह.े

ड) सकू्म, लघ ु आणि मध्यम 
उद्योगांच े रयोजगार णनणम्थतीत का्य 
्ययोगदान आह?े

उत्र ः वष्थ 2006-07 
च्या सदंभा्थवर आ्धारीत 2009 
सालाप्यांतची माणहती गयोळा 
करुन 2011-12 मध्ये प्रणसद् 
झालले्या चौर्या अणखल भारती्य 
जनगिनेनसुार तसचे कें द्री्य 
सांणख्यकी सघंटनेने केलले्या 
आणर्थक मदु्ांवर आ्धारीत जनगिना 
2005 म्धल्या आकडेवारीनसुार 
्या उद्योगांनी समुारे 8 कयोटी 5 

लाख इतकी रयोजगार णनणम्थती 
केली. देिातली उद्योगांची सघंटना, 
भारती्य उद्योग सघंाने काढलले्या 
आकडेवारी नसुार ्या उद्योगांमळेु 
समुारे 12 कयोटी व्यक्तीनंा रयोजगार 
उपलब्ध झाला.

इ) ्या उद्योगांचा एकूि 
णन्या्थतीतला वाटा णकती?

उत्र ः अंदाजे 45 टकके.

वरती मांडण्यात आलले्या 
उत्रांम्धल्या सत्यानसुार, सकू्म, 
लघ ुआणि मध्यम उद्योग देिाच्या 

अर्थव्यसरेत खपू महत्वाची भणूमका 
णनभावतात ह े सपष्ट झाल े आह.े
उद्योगांच्या आवाक्याकडे दलु्थक् केल,े 
तर ह ेउद्योग इतर कयोित्याही प्रसराणपत 

उद्योगांप्रमािचे आहते आणि त्यांनाही 
त्यांचा माल खपणवण्यासाठी सराणनक 
आणि परदेिी बाजारांम्धे प्र्यत्न 
करावे लागतात. मात्र त्यांच्याकडे, 
णवतरि व्यवसरेवर खच ्थ करण्याच े
प्या्थ्य आणि सा्धनसपंत्ी खपू 
म्या्थणदत असल्यामळेु सव्थ प्रकारच्या 
पाणठंब्यासाठी त्यांना सरकारवर 
अवलंबनू रहावे लागते. सराणनक 
तसचे परदेिी बाजारपठेांम्धे 
उतपादन उतरवनू ते ्यिसवीपि े
णवकण्याच्या दृष्टीने सकू्म, लघ ुआणि 
मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी 
प्रामखु्याने सकू्म आणि लघ ुउद्योगांना 
मदत करण्यासाठी सरकारने काही 
्ययोजना सरुु केल्या आहते. सकू्म, 
लघ ुआणि मध्यम उद्योगाचा उललखे 
्यापढेु आपि एमएसएई असा करु.

‘‘णवक्ीसाठी णवतरण मदत 
्योजना’’ [MAS]

 देिणवदेिातली णवणव्ध 
प्रदि्थने, व्यापार, मेळावे, णवके्ता-
खरेदीदार समंेलने, जाहीराती, चचा्थसत्र े
आणि सं्यकु्त सहभागासाठीच ेप्र्यत्न 
्यांम्धे सहभागी हयोण्यासाठी MSME 
ना मदत करण्याच्या उद्देिाने ही 
्ययोजना सरुु करण्यात आली. 
MSME मंत्राल्याच्या साव्थजणनक 
उद्योग णवभागाने राष्टी्य लघ ुउद्योग 
महामंडळाच्या (NSIC) माध्यमातनू 
्या ्ययोजनेची अंमलबजाविी केली 
आह.े सध्याच्या पणरणसरतीत, 
सपंिू्थ MSME क्ेत्राला (नयोकरी 
णवभागासह) िाश्वतता आणि 
पाणठंबा देण्याची णनकड भासते आह,े 

सकू्म, लघ ु आणण मध्यम 
उद्ोग दषेशाच्या अ थ्िव्यस ष्ेत खपू 
महत्वाची भणूमका णनभावतात 
हषे सपष्ट झालषे आहषे.उद्ोगांच्या 
आवाक्याकडषे दलुथिक् कषे लषे, 
तर हषे उद्ोग इतर कोणत्याही 
प्स्ाणपत उद्ोगांप्माणषेच 
आहषेत आणण त्यांनाही त्यांचा 
माल खपणवण्यासाठी स्ाणनक 
आणण परदषेशी बाजारांमधषे 
प््यत्न करावषे लागतात. मात्र 
त्यांच्याकडषे, णवतरण व्यवस ष्ेवर 
खचथि करण्याचषे प्याथि्य आणण 
साधनसंपत्ती खपू म्याथिणदत 
असल्यामळुषे सवथि प्कारच्या 
पाणठंब्यासाठी त्यांना सरकारवर 
अवलंबनू रहावषे लागतषे.
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ह े करताना ग्ामीि आणि सकू्म 
उद्योगांना णविषे महत्व देि ेगरजेच े
आह.े तसचे त्यांच्यासमयोर सध्या 
असलले्या आवहानांच े सं्धीमंध्ये 
रुपांतर करुन नवी उंची गाठण्यासाठी 
त्यांना सिक्त करण्याच्या दृष्टीने 
उप्यकु्त उपा्य ियो्धण्यासाठी त्यांना 
मदत करि ेअत्ंयत महत्वाच ेआह.े 
महिनूच मध्यम सवरुपाच े उद्योग 
्या ्ययोजनेच े लाभारवी नसल े तरीही 
ग्ामीि तसचे िहरी भागातल्या सकू्म 
आणि लघ ु उद्योगांच्या उतपादनांच े
आणि सवेांच े णवक्ी आणि णवतरि 
करण्यासाठी ही ्ययोजना णविषेतवाने 
का्या्थणनवत करण्यात आली आह.े

्या ्योजनषेची मखु्य उणद्दष्टषे  
खालीलप्माणषे ः-

 ्या उद्योगांच्या णवक्ीणवष्यक 
क्मता आणि सप्धा्थतमकतेम्धे वाढ 
करि.े

 MSMEs च्या कौिल्यांच े
प्रदि्थन करि.े

 बाजारांच्या सध्याच्या 
प्रचणलत पद्तीणंवष्यी आणि त्यांच्या 
उद्योगांवर हयोिाऱ्या पणरिामांणवष्यी 
माणहती देऊन MSMEs च्या 
उद्योजकांच ेज्ान अद््यावत ठेवि.े

 MSMEs ची उतपादने 
आणि सवेांच्या णवक्ी णवतरिासाठी 
MSMEs ची एकणत्रत सघंटना 
बनवण्यासाठी ्ययोग्य माग्थदि्थन 
करि.े

 मयोठ्या मयोठ्या खरेदीदार 

ससंरांिी णवचारांची देवािघेवाि 
करण्यासाठी MSMEs ना एक 
हककाच े व्यासपीठ उपलब्ध करुन 
देि.े

 सरकारच्या णवणव्ध ्ययोजना 
आणि का्य्थक्मांची माणहती प्रसाणरत 
करण्यासाठी एक मखु्य स्योत णनमा्थि 
करि.े

 सकू्म, लघ ु आणि मध्यम 

उद्योगांची णवक्ीणवष्यक कौिल्ये 
समृद् करि.े

्या ्ययोजनेअंतग्थत हयोिाऱ्या 
णवणव्ध का्य्थक्मांम्धे NSICs द्ारे 
परदेिात आतंरराष्टी्य तंत्रज्ान 
प्रदि्थनांच े आ्ययोजन करि,े तसचे 
आतंरराष्टी्य प्रदि्थने आणि व्यापार 
मेळाव्यांम्धे भाग घेि ेअस े णवणव्ध 
उपक्म राबवल े जातात. ्यामळेु 
MSMEs ना णवणव्ध नव्या गयोष्टीचंी 

ओळख हयोते. तसचे नव्याने 
उद्याला ्येऊन णवकणसत हयोिाऱ्या 
बाजारपठेांम्धल्या व्यापाराच्या नवीन 
सं्धी ियो्धण्यासाठी देणखल ्याची 
मदत हयोते.

 ्या ्ययोजनेमळेु भारती्य 
MSMEs ने उतपादन केलले्या वसत ू
आणि देऊ केलले्या सवेांच े तसचे 
णवणव्ध तंत्रज्ानाच े ्ययोग्य प्रदि्थन 
हयोते आणि त्यामळेु ्या उद्योगांना 
व्यापाराच्या णवणव्ध स्ंधीसंयोबतच 
व्यापाराला प्रयोतसाहन, एकणत्रत व्यापार 
करण्याच्या दृष्टीने प्र्यत्न, तंत्रज्ानाची 
देवािघेवाि, णवक्ीसाठीच्या णवणव्ध 
व्यवसरा आणि सवा्थत महत्वाच े
महिजे परदेिात भारती्य MSMEs 
ची उजळ प्रणतमा उभी करण्याच े
महत्वाच ेउणद्दष्ट ्यामळेु साध्य करता 
्येईल. आतंरराष्टी्य प्रदि्थनांच े
आ्ययोजन करण्याबरयोबरच भारती्य 
MSMEs ठराणवक आतंरराष्टी्य 
प्रदि्थने आणि व्यापार मेळाव्यात 
भाग घेतीलच ह ेNSIC सणुनणचित 
करते. अिा प्रकारच्या सहभागामळेु 
भारती्य MSMEs ना आतंरराष्टी्य 
पातळीवरच्या व्यापाराची ओळख 
हयोते तसचे त्या पातळीवर आपला 
व्यापार न्या्यच े्धै्य्थ त्यांच्यात ्येते. 
ह े मेळावे तसचे प्रदि्थनांम्धे भाग 
घेतल्यामळेु MSMEs ना अस े
व्यासपीठ उपलब्ध हयोते, णजरे अनेक 
उद्योजक भेटतात, चचा्थ करतात, 
त्यांच्यात तंत्रज्ान देवािघेवािीसाठी 
तसचे व्यापारणवष्यक सहका्या्थच े
करार मदार हयोतात.

सध्याच्या पणरणस्तीत, 
संपणूथि MSME क्षेत्राला (नोकरी 
णवभागासह) शाश्वतता आणण 
पाणठंबा दषेण्याची णनकड भासतषे 
आहषे, हषे करताना ग्रामीण 
आणण सकू्म उद्ोगांना णवशषेर 
महत्व दषेणषे गरजषेचषे आहषे. तसषेच 
त्यांच्यासमोर सध्या असलषेल्या 
आवहानांचषे संधीमंध्यषे रुपांतर 
करुन नवी उंची गाठण्यासाठी 
त्यांना सशक्त करण्याच्या 
दृष्टीनषे उप्यकु्त उपा्य 
शोधण्यासाठी त्यांना मदत 
करणषे अत्यंत महत्वाचषे आहषे.
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‘‘णवक्ीसाठी मदत आणि 
तंत्रज्ानाच े आ्धणुनकीकरि 
करण्यासाठीची स्ुधारीत ्ययोजना’’

सराणनक णकंवा देिांतग्थत 
बाजार

्याअंतग्थत राज्य णकंवा णजलहा 
पातळीवर सराणनक व्यापाऱ्यांची 
प्रदि्थने णकंवा व्यापारी मेळावे 
्यांच्यात सहभाग घेण्यासाठी आणर्थक 
मदत परुवली जाते. ्या ्ययोजनेत 
खालील कामे हाती घेतली जातात

 देिांतग्थत आणि परदेिी 
बाजारपठेांम्धे चाचपिी करुन णतरे 
णवक्ीसाठी ्ंयत्रिा उभी करण्याच्या 
उतपादनक्म MSMEs च्या प्र्यत्नांना 
प्रयोतसाहन देि.े

 राष्टी्य तसचे आतंरराष्टी्य 
बाजारपठेांम्धे उतपादनाची णवक्ी 
णवष्यक ्ययोग्यता वाढवण्यासाठी 
सकू्म आणि लघ ुउद्योग करिाऱ्यांना 
त्यांच्या उतपादनाच े बार कयोडीगं 
करुन घेण्यासाठी प्रयोतसाहन देि.े

 सकू्म आणि लघ ु
उद्योगांसाठीच्या साव्थजणनक खरेदी 
्धयोरिाच्या अनषंुगाने णवक्ीसाठीच े
दवेु ियो्धा्यला मदत करि.े

 णवक्ी व्यवसरेमध्ये 
उतपादनाच्या व्यवणसरत पकेॅणजंगच े
महत्व, अत्या्धणुनक पकेॅणजंग तंत्रज्ान, 
आ्यात-णन्या्थत णवष्यक ्धयोरि आणि 
ते अंणगकारण्यासाठीची का्य्थपद्ती, 

आतंरराष्टी्य व्यापारातली सध्याची 
पणरणसरती इत्यादीबंाबत MSMEs 
म्धे जागृती णनमा्थि करि े आणि 
MSMEs ना ्याबद्दल णिणक्त करि.े 
्यासाठी MSMEs क्ेत्रािी सबंंण्धत 
णवष्य, पकेॅणजंग, णवक्ी व्यवसरा 
्यावर आ्धारीत आतंरराष्टी्य तसचे 
राष्टी्य पातळीवर का्य्थिाळा आणि 
चचा्थसत्राच ेआ्ययोजन करि.े

्या ्ययोजनेतनू आणर्थक पाठबळ 
णमळण्यासाठी सकू्म आणि लघ ु
उद्योगांनी आ्धी सरकारकडे नोंदिी 
करि े अणनवा्य्थ आह.े MSME 
णवकास ससंरा अरा्थत MSME-
DI ही ्ययोजना लाग ू करण्यासाठी 

कयोष्टक क्मांक 1

सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या

सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योग णवकास का्यदा 2006 नसुार MSMEs च ेदयोन गटात वगवीकरि हयोते

उतपादन करणारषे उद्ोग सषेवा दषेणारषे उद्ोग

कारखान्यातनू णकंवा एखाद्ा छियोट्या पलँटम्धे कामगार 
णकंवा ्ंयत्रांचा उप्ययोग करुन णवणिष्ट नाव णकंवा गिुवत्ा 
आणि वापर असलले्या गयोष्टीच ेउतपादन करिारे उद्योग 
कारखान्याची आणि ्ंयत्रांम्धली गुंतविकू बघनू कारखाना 
णकंवा उद्योगाची व्याप्ी णनणचित करतात.

्या गटात णवणव्ध प्रकारच्या सवेा देिारे णकंवा परुविारे 
उद्योग ्येतात त्यांना लागिाऱ्या सा्धनांच्या णकंमतीच्या 
गुंतविकुीवरुन त्यांची वग्थवारी करतात.

उद्योग कारखाना आणि ्ंयत्रांतील गुंतविकू उद्योग त्यासाठी लागिाऱ्या सा्धनांम्धली गुंतविकू

सकू्म 25 लाख रुप्यांप्य ांत सकू्म 10 लाख रुप्यांप्य ांत

लघु 25 लाख ते 5 कयोटी रुप्यांप्य ांत लघु 10 लाख ते 2 कयोटी रुप्यांप्य ांत

मध्यम 5 कयोटी ते 10 कयोटी रुप्यांप्य ांत मध्यम 2 कयोटी ते 5 कयोटी रुप्यांप्य ांत
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नेमललेी ससंरा आह.े सकू्म णकंवा 
लघ ु उद्योग भाग घेऊ िकतील, 
अिा देिांतल्या व्यापार मेळाव्यांची 
तसचे प्रदि्थनाची णनवड एक सणमती 
करते. MSME णवकास ससंरेच े
अध्यक् ्या सणमतीच े सचंालक 
असतात आणि ससंरेच े ज्येष्ठ 
अण्धकारी आणि औद्योणगक सघंटनेच े
पदाण्धकारी ह ेसणमतीच ेइतर सदस्य 
असतात. एकदा ्या सणमतीने पात्र ं
व्यापार मेळावे आणि प्रदि्थनांची 
्यादी त्यार केली की, ती अंणतम 
मंजरुीसाठी MSME च्या णवकास 
आ्यकु्तांच्या का्या्थल्याकडे पाठवली 
जाते. अंणतम मंजरुी णमळालले्या 
मेळावे णकंवा प्रदि्थनांम्धे सहभागी 
हयोण्यासाठी MSME णवकास ससंरा 
जासतीत जासत दहा सकू्म णकंवा 
लघ ु उद्योगांची णिफारस करु 
िकते. ‘प्ररम ्येिाऱ्यास प्रा्धान्य’ 
्या ततवानसुार उद्योजकांना एकापके्ा 
जासत MSME णवकास ससंरांद्ारे 
सकू्म आणि लघ ुउद्योगांच ेउद्योजक 
एखाद्ा मेळाव्यात णकंवा प्रदि्थनात 
भाग घेऊ िकतात ही िक्यता 
लक्ात घेता, ्या उद्योजकांच्या 
सहभागाला अंणतम मंजरुी देण्याच े
काम MSME च े णवकास आ्यकु्त 
करतील. ज्या मेळाव्यात णकंवा 
प्रदि्थनात सहभागी वहा्यच े आह े
त्याचा आकार आणि सकू्म णन लघ ु
उद्योगांना त्यापासनू हयोिारा फा्यदा 
लक्ात घेऊन एखाद्ा प्रदि्थनात 
जासतीत जासत णकती उद्योग णकंवा 
उद्योजक सहभागी हयोतील ह ेठरणवल े
जाईल.

सकू्म आणण लघदु्ोगांना दषेण्यात 
्यषेणारषे आण थ्िक पाठबळ

 प्रदि्थनातल्या जागेच े भाडेः 
सव्थसामान्य वगा्थत मयोडिाऱ्या 
उद्योजकांना जागेच्या भाड्याच्या 80 
टकके रककम तर अनसुणूचत जाती, 
जमाती, मणहला, ईिान्येकडच्या 
राज्यातल ेउद्योजक तसचे िाणररीक 
दृषट्या णदव्यांग व्यक्तीनंी चालवलले्या 

उद्योगांसाठी 100 टकके भाडे अरवा 
20,000/- रुप्ये ्यापकैी जे कमी 
असले ते ्या ्ययोजनेतनू उद्योजकांना 
णदल ेजाईल.

 आकणसमक णन्धी ः सव्थ 
प्रकारच्या खचाांच्या प्रकारासाठी 
सगळ्या सहभागी उद्योजकांना 
आकणसमक णन्धी णदला जाईल. प्रत्यक् 
आललेा खच ्थ णकंवा 10,000/- 
रुप्ये ्यापकैी जी कमी असले ती 
रककम अदा केली जाईल.

्या ्ययोजनेतनू एका वषा्थत 
जासतीत जासत दयोन वेळा एका 
उद्योजकाला आणर्थक मदत देऊ 
केली जाते आणि एका प्रदि्थन 
अरवा मेळाव्यासाठी ्या ्ययोजनेतनू 
एकूि 10 लाखांची आणर्थक मदत 
द्ा्यची परवानगी आह.े

‘आतंरराष्टी्य बाजार’

सकू्म आणि लघ ु उद्योगांच्या 
उतपादनांना परदेिी बाजारपठेांम्धे 
णिरकाव करुन णतरे जम 
बसणवण्यासाठी देणखल ही ्ययोजना 
प्रयोतसाहन देते. इरे सदु्ा MSME 
णवकास ससंराच ्या ्ययोजनेच्या 
अंमलबजाविीच े काम करते. 
आतंरराष्टी्य व्यापार मेळावे आणि 
प्रदि्थनांची नावे णनणचित करा्यच े
काम MSME णवकास आ्यकु्तांच े
का्या्थल्यच करते. सकू्म आणि लघ ु
उद्योगांना भाग घेण्यासाठी ऑनलाईन 
णकंवा ठराणवक नमनु्यातल े अज्थ 
वेळेच्या आत महिजे प्रदि्थनाच्या 
तारखेच्या दयोन मणहने आ्धी भरुन 
द्ावे लागतात. इरे देणखल ‘प्ररम 
्येिाऱ्यास प्रा्धान्य’ ्या ्धतवीवरच 
सहभागी उद्योजकांना प्रवेि णदला 
जातयो. आतंरराष्टी्य पातळीवरच्या 
प्रदि्थनांम्धे णकंवा व्यापार 
मेळाव्यांम्धे भाग घेताना सहभागी 
उद्योजकांच्या उतपादनाच्या दजा्थला 
प्रचडं महत्व असते. ह ेलक्ात घेता, 
अिा प्रदि्थनांम्धे सहभागी हयोिाऱ्या 
उद्योगांना ISO 9000/14000 
प्रमािपत्र णमळाल ेअसले, तर त्यांना 
प्रा्धान्यक्म णकंवा जासत पसतंी णदली 

आतंरराष्टी्य व्यापार 
मषेळावषे णकंवा प्दशथिनांमध्यषे भाग 
घषेण्यासाठी सकू्म आणण मध्यम 
उद्ोगांना एका आण थ्िक वराथित 
िक्त एकदाच आण थ्िक मदत 
घषेता ्यषेतषे. उद्ोजकांनी णकतीही 
एककांसह भाग घषेतला तरीही 
त्यानषे ्या णन्यमात िरक होत 
नाही. तसषेच, एका आण थ्िक 
वराथित कषे वळ एकच व्यक्ती 
एका उद्ोगाचषे प्णतणनधीतव करु 
शकतषे.
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जाते. एका सणमतीद्ारे उद्योगांची 
नावे णनणचित केली जातात आणि 
MSME णवकास आ्यकु्तांच्या 
का्या्थल्याकडून त्यांना अंणतम मंजरुी 
णदली जाते.

णनवड झालले्या सकू्म आणि 
लघदु्योगांना आणर्थक मदत परुवली 
जाते.

 प्रदि्थनातल्या जागेच ेभाडे ः 
सव्थसा्धारि वगा्थतल्या उद्योजकांना 
भाड्याच्या 80 टकके रककम तर 
अनसुणूचत जाती, जमाती, मणहला 
तसचे ईिान्येकडच्या राज्यातल्या 
उद्योजकांना 100 टकके रककम 
णकंवा जासतीत जासत 1 लाख 
्यापकैी जी कमी असले ती रककम 
उद्योजकांना णदली जाते.

 णवमान प्रवासाचा खच ्थः 
प्रदि्थनात भाग घेिाऱ्या प्रत्येक 
उद्योगाच्या प्रत्येकी एका प्रणतणन्धीचा 
सामान्य वगा्थचा 100 टकके णवमान 
प्रवासाचा खच ्थ णकंवा सववा लाख 
रुप्ये ्यापकैी जी रककम कमी 
असले ती णदली जाते.

आतंरराष्टी्य व्यापार मेळावे 
णकंवा प्रदि्थनांमध्ये भाग घेण्यासाठी 
सकू्म आणि मध्यम उद्योगांना एका 
आणर्थक वषा्थत फक्त एकदाच 
आणर्थक मदत घेता ्येते. उद्योजकांनी 
णकतीही एककांसह भाग घेतला 
तरीही त्याने ्या णन्यमात फरक 
हयोत नाही. तसचे, एका आणर्थक 
वषा्थत केवळ एकच व्यक्ती एका 
उद्योगाच े प्रणतणन्धीतव करु िकते. 
्या ्ययोजनेखाली एका प्रदि्थनात 

सहभागी हयोिाऱ्या सव्थ उद्योगांसाठी 
जासतीत जासत 25 लाखांचा णन्धी 
खच ्थण्याची परवानगी असते.

‘णवक्ी, साव्थजणनक खरेदी 
व्यवसरा, पकेॅणजंग ्यांच्यािी सबंंण्धत 
का्य्थिाळा, चचा्थसत्र’े

्या प्रकारच्या का्य्थिाळा 
तसचे चचा्थसत्रांच े आ्ययोजन करुन 
नवीन णवक्ी कौिल्याची तंत्र,े 
जागणतक पातळीवर उद्याला ्येत 

असलले्या णवक्ीच्या कलपना, 
णवणव्ध उतपादनांच्या आणि 
सवेांच्या णवक्ीतल े नाणवन्यपिू्थ 
कौिल्य तसचे पकेॅणजंगम्धल्या 
नवनवीन तंत्रज्ानाणवष्यी त्यातल्या 
णवकासाणवष्यी उद्योजकांच े ज्ान 
अद््यावत करण्याचा प्र्यत्न केला 
जातयो. त्या सयोबतच MSME क्ेत्रांिी 

सबंंण्धत णवष्य आणि कें द्री्य मंत्राल्य, 
त्यांच े णवभाग, कें द्र सरकारिी 
सबंंण्धत साव्थजणनक उपक्म ्यांच्या 
खरेदी प्रणक््येणवष्यी सदु्ा अिा 
का्य्थिाळा, तसचे चचा्थसत्रांम्धनू 
उद्योजकांना त्यांच्या उतपादनांच्या 
णवक्ीणवष्यी उप्यकु्त माणहती णमळते. 
्या गयोष्टीचं्या आ्ययोजनाची जबाबदारी 
MSME णवकास ससंरांना णदललेी 
आह.े

बारकयोड णमळवल्यानंतर 
हयोिारी िलुकाची परतफेड

 बारकयोड हा ्ंयत्राला वाचता 
्येण्याजयोगा काही आकडे आणि 
णवणव्ध रुंदीच्या समांतर पटट्या 
उतपादनावरही छिापललेा सांकेणतक 
क्मांक असतयो. ्या बारकयोडमळेु 
्ंयत्राला ह ेउतपादन कयोिते आह,े ते 
तर समजतेच, त्याबरयोबरच प्रत्येक 
उतपादनाच े बारकयोडीगं करण्यामळेु 
व्यवसा्यकतते आणि व्यावसाण्यक 
सघंटनांना णवणव्ध उतपादने, त्यांच्या 
णकंमती आणि त्यांच्या साठ्याणवष्यी 
कॉमप्यटुरच्या सॉफटवे्यर ्ंयत्रिदे्ारे 
माणहती णमळवि ेसयोप ेजाते. तसचे ्या 
पद्ती कें द्रीकृत व्यवसरापन प्रिालीच े
का्य्थ व्यवणसरत हयोते, उद्योगाच्या 
उतपादकता आणि का्य्थक्मतेम्धे 
आचि्य्थकारक सकारातमक बदल 
घडून ्येतात. बारकयोडीगं पद्त 
अवलंबण्याच े फा्यदे लक्ात घेऊन 
सरकारने MSME णवकास ससंरांच्या 
माध्यमातनू बारकयोडीगं सरुु करिाऱ्या 
सकू्म आणि लघ ुउद्योजकांना त्यांची 
णवक्ी व्यवसरेतली सप्धा्थतमकता 

बारकोडीगं पद्त 
अवलंबण्याचषे िा्यदषे लक्ात 
घषेऊन सरकारनषे MSME 
णवकास संस्ांच्या माध्यमातनू 
बारकोडीगं सरुु करणाऱ्या सकू्म 
आणण लघ ु उद्ोजकांना त्यांची 
णवक्ी व्यवस ष्ेतली सपधाथितमकता 
वाढावी महणनू आण थ्िक पाठबळ 
दषेऊ कषे लषे आहषे. ्या ्योजनषेअतंगथित 
बारकोड वापरण्यासाठी 
नोंदणी करणाऱ्या सकू्म आणण 
लघ ु उद्ोगांना एकदा भराव्या 
लागणाऱ्या नोंदणी शलुकाच्या 
75 टककषे  शलुक परत कषे लषे 
जातषे.
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वाढावी महिनू आणर्थक पाठबळ 
देऊ केल ेआह.े ्या ्ययोजनेअंतग्थत 
बारकयोड वापरण्यासाठी नोंदिी 
करिाऱ्या सकू्म आणि लघ ुउद्योगांना 
एकदा भराव्या लागिाऱ्या नोंदिी 
िलुकाच्या 75 टकके िलुक परत 
केल े जाते. तसचे पणहल्या तीन 
वषाांम्धे जे वाणष्थक िलुक भरावे 
लागते, त्याचाही 75 टकके भाग 
उद्योजकांना परत केला जातयो. 
भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि 
उद्योग मंत्राल्याच्या अण्धपत्याखाली 
्येिाऱ्या GST India (्या पवूवीची 
EAN India) ्या सवा्यत् ससंरेकडे 
बारकयोड वापरण्यासाठीच्या नोंदिीची 
परवानगी देण्याचा अण्धकार आह.े

‘‘ णवक्षे ता णवकास का्यथिक्म’’

 व्यापाराला प्रयोतसाहन 
देण्यासाठी खरेदीदार आणि णवके्ता 
्यांना एकत्र आििारे ह ेएक व्यासपीठ 
आह.े देिाच्या कानाकयोपऱ्यात 
असलले्या MSME णवकास 
ससंरांकडून अिा णवके्ता णवकास 
का्य्थक्मांच े आ्ययोजन केल े जाते. 
व्यापारासाठी सामाण्यक व्यासपीठ 
देण्याबरयोबरच उतपादनांबाबत 
खरेदीदार सघंटनांच्या नवनव्या 
अपके्ा समजनू घेऊन णवके्ता 
सघंटनांना एकमेकांिी चचा्थ करता 
्यावी आणि व्यापार वाढवण्याच्या 
दृष्टीने पावल े उचलता ्यावी, 
हा ्या का्य्थक्माचा मखु्य उद्देि 
आह.े त्यावेळी छियोट्या प्रमािावर 
व्यापार करिारे उद्योजक आणि 
त्यांच े औद्योणगक प्रकलप ्यांची 

क्मता दाखवण्याची नामी सं्धी ्या 
का्य्थक्मामळेु उद्योजकांना उपलब्ध 
हयोते आह.े साव्थजणनक क्ेत्रातल े
उद्योजक, लषकराच्या सव्थ िाखा, 
रेलवे णवभाग आणि इतर ततसम 
खरेदीदार ससंरांनी परदेिातनू 
अववाच्या सववा णकंमतीला आ्यात 
केली असती, अिी उतपादने 
्ययोग्य णकंमतीत णमळवण्यासाठी ्या 
खरेदीदारांना अस े का्य्थक्म खपू 
सहाय्यकारी ठरल ेआहते.

MSME णवकास ससंरा 
दयोन प्रकारच े णवके्ता णवकास 
का्य्थक्म आ्ययोणजत करते. राष्टी्य 
पातळीवर अणि राज्य पातळीवर 
खपू मयोठमयोठ्या कंपन्या, णविषेत 
कें द्री्य साव्थजणनक उपक्मांिी 
सपंक्थ  करण्यासाठी तीन णदवस 
चालिाऱ्या राष्टी्य पातळीवरच्या 
णवके्ता णवकास का्य्थक्मामळेु नवीन 
सं्धी उपलब्ध हयोऊ िकतात. ्या 

का्य्थक्मामळेु MSMEs ना मयोठ्या 
कंपन्यांसाठी णवके्ता वहा्यला मदत 
हयोते. राज्य पातळीवरच्या णवके्ता 
णवकास का्य्थक्मात राज्यात व्यापार 
करिाऱ्या फक्त एक दयोन मयोठ्या 
खरेदीदार सघंटना भाग घेतात आणि 
त्यांची खरेदीदार-णवके्ता बैठकीत 
णवके्त्या MSMEs िी चचा्थ हयोते. 
णवके्ता णवकास का्य्थक्मात सव्थ 
सकू्म, लघ,ु मध्यम तसचे मयोठ्या 
उद्योगांच े प्रणतणन्धी सहभागी हयोऊ 
िकतात.

‘‘णवक्ी णवसतारासाठी मदत’’

परदेिी बाजारात उतपादन 
उतरवनू णतरे णवक्ीसाठी जम बसणवि े
्याकरीता सकू्म आणि लघ ुउद्योगांना 
प्रयोतसाहन देण्यासाठी ही ्ययोजना 
सरुु करण्यात आली आह.े सकू्म 
आणि लघ ुउतपादनकत्याांची णन्या्थत 
वाढवण्याबरयोबरच सकू्म आणि लघ ु
उद्योगांच्या प्रणतणन्धीचंा आतंरराष्टी्य 
व्यापार मेळावे णकंवा प्रदि्थनांम्धे 
MSME India सटॉलच्या माध्यमातनू 
सहभाग वाढवि ेहा ्या का्य्थक्माचा 
मखु्य उद्देि आह.े बारकयोडीगंची 
पद्त मयोठ्या प्रमािावर वापरली 
जावी आणि ती लयोकणप्र्य वहावी, 
्यासाठी ही ्ययोजना प्र्यत्नही करते. 
्या ्ययोजनेतनू खालील उणद्दष्टांसाठी 
अर्थसहाय्य णमळते.

 MSME India सटॉलच्या 
माध्यमातनू सकू्म आणि लघ ुउतपादन 
उद्योगांनी आतंरराष्टी्य व्यापार 
मेळावे आणि प्रदि्थनात सहभागी 
हयोण्यासाठी

प्त्यषेक कें रिी्य मंत्राल्य, 
णवणवध णवभाग आणण 
सावथिजणनक उपक्मांनी त्यांच्या 
एकूण वाणरथिक आवश्यकतषेच्या 
20 टककषे  वसत ू णकंवा सषेवा 
सकू्म आणण लघ ु उद्ोगांकडनू 
खरषेदी करणषे बंधनकारक 
करण्यात आलषे आहषे. ्या 20 
टकक्यांपैकी 4 टककषे  खरषेदी 
अनुसणूचत जाती-जमातीच्या 
लोकांच्या मालकीच्या 
उद्ोगांकडनू करणषे अणनवा्यथि 
आहषे. 
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 उद्योग सघंटना, णन्या्थत 
प्रयोतसाहन सललागार मंडळे, तसचे 
भारती्य णन्या्थत सघंटना मंडळांनी 
केलले्या णवणिष्ट बाजार सवतेक्ि 
अभ्यासासाठी

 लघ ु उद्योग सघंटनेने सरुु 
केलले्या णकंवा सघंटना लढत 
असललेी फसविकुीची प्रकरि े
सयोडणवण्यासाठी 

 बारकयोडीगंसाठी खच ्थ 
केलले्या पिैांची परतफेड 
करण्यासाठी

परदेिी बाजारपठेांम्धे 
उतपादनांच्या णन्या्थतीची िक्यता 
आजमावनू णतरे णन्या्थत वाढवण्यासाठी 
सकू्म आणि लघ ुउद्योग णन्या्थतदारांना 
प्रयोतसाहन देण्याच्या उद्देिाने ही 
्ययोजना सरुु करण्यात आली आह.े

खरेदीसाठी प्रा्धान्यक्म 
देण्याद्ारे बाजारपठेांचा परुवठा

भारत सरकारने सकू्म आणि 
लघ ु उद्योगांसाठीचा साव्थजणनक 
खरेदी ्धयोरिासबंं्धीचा आदेि 
2012 जारी केला. हा आदेि 
सव्थ कें द्री्य मंत्राल्ये णवभाग, कें द्र 
सरकारी णवभागाच्या उद्योगांसाठी 1 
एणप्रल 2012 पासनू लाग ू झाला 
आह.े ्या आदेिानसुार प्रत्येक 
कें द्री्य मंत्राल्य, णवणव्ध णवभाग 
आणि साव्थजणनक उपक्मांनी त्यांच्या 
एकूि वाणष्थक आवश्यकतेच्या 
20 टकके वसत ू णकंवा सवेा सकू्म 
आणि लघ ु उद्योगांकडून खरेदी 

करि े बं्धनकारक करण्यात आल े
आह.े ्या 20 टकक्यांपकैी 4 
टकके खरेदी अनसुणूचत जाती-
जमातीच्या लयोकांच्या मालकीच्या 
उद्योगांकडून करि ेअणनवा्य्थ आह.े 
(कें द्र सरकारच्या साव्थजणनक 
उपक्मांकडून हयोिाऱ्या खरेदीच्या 
तपिीलासाठी टेबल क्-1 पहा)

चांगला दजा्थ का्यम 
राखण्यासाठी बाजारपठेांम्धे जासत 
चांगल्या मागा्थने प्रवेि’’

आता महत्वाचा मदु्दा हा आह े
की, सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योग 
परुवत असलले्या सवेा असयो की 
उतपादने; ती सव्थ उत्म दजा्थसाठीची 
मलूभतू परीक्ा उत्ीि्थ हयोऊ िकतात 
का? ्या उद्योगांकडे बड्या उद्योग 

समहुांिी सप्धा्थ करतील अिा 
मलूभतू दजा्थ परीक्ि ्ंयत्रिा 
नसतील ह े नककीच, अस े असल े
तरीही त्यांना बड्या उद्योगांिी सप्धा्थ 
करावीच लागिार. त्यासयोबतच 
णन्या्थत बाजारात त्यांना बहरुाष्टी्य 
कंपन्यांिी सदु्ा टककर द्ावी 
लागिार ह ेसपष्ट आह.े मग, अिा 
पणरणसरतीत ्या छियोट्या उद्योगांनी 
का्य करा्यच?े कुठली ्ंयत्रिा 
अवलंबा्यची? इरे झडे (ZED) ही 
कलपना उप्ययोगी हयोईल. सवातंत््यणदनी 
केलले्या भाषिात पंतप्र्धान नरेंद्र 
मयोदी ्यांनी सवतःच ‘झडे’ची कलपना 
णवषद केली हयोती. ‘‘आपि वसतुंच े
उतपादन अिा प्रकारे करा्यला हवे 
की त्यात कयोिताही दयोष नसले 
(Zero Deffect) आणि आपि 
णन्या्थत केलले्या वसत ु कयोित्याही 
दयोषामळेु क्धीही परत केल्या जािार 
नाहीत, ्याकडेही आपि कटाक्ाने 
लक् द्ा्यला हवे. आपि उतपादन 
केलले्या वसत ुदषुपणरिाम करिाऱ्या 
नसाव्यात आणि त्यांच ेवातावरिावर 
कयोितेही वाईट पणरिाम झाल ेनाही 
पाणहजेत’’ ्या िबदात पंतप्र्धानांनी 
‘झडे’ची कलपना सपष्ट करुन 
सांणगतली.

उतपादन क्ेत्रातल्या सकू्म, लघ ु
आणि मध्यम उद्योगांसाठी ‘‘Zero 
Effect आणि Zero Deffect’’ 
असलले्या वसतुंच ेखात्रीिीर उतपादन 
करण्याची हमी महिनू कें द्र सरकारने 
आणर्थक पाणठंबा देिारी ्ययोजना सरुु 
केली आह.े ्या ्ययोजनेची उणद्दषे्ट 

‘‘आपण वसतुंचषे उतपादन 
अशा प्कारषे करा्यला हवषे की 
त्यात कोणताही दोर नसषेल 
(Zero Deffect) आणण आपण 
णन्याथित कषे लषेल्या वसतु कोणत्याही 
दोरामळुषे कधीही परत कषे ल्या 
जाणार नाहीत, ्याकडषेही आपण 
कटाक्ानषे लक् द्ा्यला हवषे. 
आपण उतपादन कषे लषेल्या वसतु 
दषुपणरणाम करणाऱ्या नसाव्यात 
आणण त्यांचषे वातावरणावर 
कोणतषेही वाईट पणरणाम झालषे 
नाही पाणहजषेत’’ ्या शबदात 
पंतप्धानांनी ‘झ षेड’ची कलपना 
सपष्ट करुन सांणगतली.
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खालीलप्रमाि ेआहते.

 MSMEs म्धल्या दयोषरणहत 
उतपादन प्रणक््येसाठी ्ययोग्य वातावरि 
णनमा्थि करि.े

 उतपादन प्रणक््येम्धे उत्म 
दजा्थची सा्धने तसचे ्ंयत्रिा आणि 
का्य्थक्म ऊजा्थ ्यांच्या वापरासाठी 
अण्धकाण्धक प्रयोतसाहन देि.े

 उत्म दजा्थच्या वसतुंच े
उतपादन करण्यासाठी MSMEs ना 
सक्म करि.े

 उतपादने तसचे प्रणक््यांच्या 
दजा्थच े मानदंड सतत उंचावत 
ठेवण्यासाठी MSMEs ना प्रयोतसाणहत 
करत राहि.े

 उतपादन प्रणक््या दयोषरणहत 
करण्यासाठी आणि प्या्थवरिावर 
्या प्रणक््येमळेु वाईट पणरिाम हयोिार 
नाहीत ्याची काळजी घेण्यासाठी 

उतपादन प्रणक््येत ्ययोग्य ते बदल 
णसवकारा्यला लावि.े

 ‘मेक इन इणंड्या’ मयोणहमेला 
सपंिू्थ सक्ी्य पाणठंबा देि.े

 दयोषरणहत उतपादन प्रणक््या 
आणि प्रमाणिकरिाच्या क्ेत्रातल ेतज् 

व्यावसाण्यक त्यार हयोतील ्याकडे 
लक् परुवि.े

ZED Maturity Accessirient 
Model महिजेच प्रणक््या 
आणि उतपादने सपंिू्थ दयोषरणहत 
झाली असल्याची खात्री पटवनू 
घेण्यासाठीच्या पणरक्ि नमनु्यात 
ZED Rating साठी 50 मापदंड 
आणि ZED Defence Rating साठी 
अणतणरक्त 25 मापदंड ठरणवण्यात 
आलले े आहते. ZED प्रमािपत्र 
णमळवण्यासाठी ज्या णवणव्ध गयोष्टी 
कराव्या लागतात त्यासाठी MSMEs 
ना कें द्र सरकार आणर्थक मदत 
परुणवते. ह ेप्रमािपत्र णमळणवण्यासाठी 
आकलन, पणरक्ि, श्िेी ठरणवि,े 
सरंक्िाच्या दृष्टीकयोनातनू अण्धक 
कडक पणरक्ि, प्रणक््येतल्या 
त्रटुीचं े णवशे्षि, परसपर सहका्य्थ, 
तज्ांकडून MSMEs ची श्िेी 

सकू्म उद्ोगांमधल्या 
गुंतवणुकीची म्याथिदा 25 
लाखांवरुन 50 लाख, लघ ु
उद्ोगामधल्या गुंतवणुकीची 
म्याथिदा 50 लाख तषे 10 कोटीच्या 
सध्याच्या म्याथिदषेपासनू 25 
लाख तषे 5 कोटी रुप्यांप्ययंत, 
तर मध्यम उद्ोगांमधल्या 
गुंतवणुकीची म्याथिदा सध्याच्या 
रुप्यषे 5 कोटी तषे 10 कोटीचं्या 
पासनू 10 कोटी तषे 30 कोटी 
रुप्यांप्ययंत वाढवण्यात आली 
आहषे.

कयोष्टक क्मांक 2 

सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगांकडून णवणव्ध वषवी झाललेी खरेदी

(कें द्री्य साव्थजणनक क्ेत्री्य उद्योग मंडळाच्या अहवालानसुार / आकडेवारी कयोटी रुप्यांम्धे)

वष्थ  एकूि खरेदी अनसुणूचत जाती, जमातीच्या लयोकांच्या 
मालकीच्या उद्योगांम्धनू झाललेी खरेदी

2014-15

(133 कें द्री्य साव्थजणनक क्ेत्रातल ेउद्योग

131766.86 15300.57

2015-16

(116 उद्योग)

134848.14 18246.15

2016-17

(60 उद्योग)

55291.64 13288.96



19 Dee@iemì, 2017 
³eespevee

19नोव्हेंबर 2017

स्ुधारण्यासाठी णदला जािारा सलला 
आणि पनु्थपणरक्ि व पनु्थश्िेीकरि 
्या सगळ्या प्रणक््या ZED प्रमािपत्र 
णमळणवण्यासाठी MSMEs ना पिू्थ 
कराव्या लागतात. त्यासाठीच्या 
खचा्थचा भार हलका करण्यासाठी 
सरकार मदत णन्धी देते.

्या ्ययोजनेम्धे 22,222 
MSMEs ची श्िेी णनणचित केली 
जाईल णन दयोषरणहत प्रणक््येच्या 
सपंिू्थतेसाठी त्यांच े परीक्ि हयोईल. 
5000 MSMEs ना णविषे 
सरंक्ि चाचण्या देऊन मग त्यांच े
परीक्ि णन प्रमाणिकरि हयोईल. 
सह्ययोग, सललागार, त्रटुीचं ेपणरक्ि 
करुन त्या टाळण्यासाठी 7,368 
MSMEs ना पाठबळ णदल ेजाईल. 
्या प्रकलपासाठी एकूि 491 कयोटी 
रुप्यांचा खच ्थ ्येिार असनू, त्यापकैी 
365 कयोटी रुप्ये कें द्र सरकार 
देिार असनू, लाभारवी MSMEs नी 
126 कयोटी रुप्यांचा भार उचला्यचा 
आह.े ZED च्या अंमलबजाविीच े
राष्टी्य पातळीवरच े णनणरक्ि आणि 
अंमलबजाविीच ेअण्धकार भारती्य 
दजा्थ मंडळाला णदलले े आहते. 
आताप्यांत ZED प्रमाणिकरिासाठी 
3200 MSMEs नी नोंदिी केली 
आह.े

्या सगळ्या ्ययोजनांचा उत्म 
फा्यदा असा आह ेकी सव्थ णवणिष्ट 
णवभागांना डयोळ्यासमयोर ठेवनू ्या 
सव्थ ्ययोजना त्यार केल्या आहते. 
त्यामळेु त्यांच्या मदतीने MSMEs 
ची उतपादने आणि सवेांची णवक्ी 

तर वाढतेच पि त्यासयोबतच 
त्यातनू लक्िी्य प्रमािात रयोजगार 
णनणम्थतीदेणखल हयोते. उदाहरिार्थ खादी 
ग्ाम आणि उद्योग महामंडळातल्या 
णवक्ी णवकास ्ययोजनेसाठी 341 
कयोटी रुप्यांपके्ा जासत णन्धी देण्यात 
आला. ्यातनू 2016-17 ्या 
वषा्थत तेराि ेकयोटी रुप्यांच्या खादीच े
उतपादन हयोईल, असा अंदाज व्यक्त 
करण्यात आला आह.े आणि ्या 
सगळ्यातनू साडे-एकयोिीस लाख 
व्यक्तीनंा रयोजगार णमळेल, असा 
अंदाज आह.े बाजारपठेेत णिरकाव 
महत्वाचा आह,े ्यात िंकाच नाही 
मात्र MSMEs ना पनुहा नव्या 
पणरभाषेत बसवा्यला हवे, जेिकेरुन 
वेगाने बदलत्या व्यावसाण्यक 
वातावरिाप्रमाि े बदलण्यासाठी 
MSMEs ना परेुसा णन्धी उपलब्ध 
हयोईल. सकू्म, लघ ु आणि मध्यम 
उद्योग णवकास का्यदा 2006 
मध्ये स्ुधारिा करण्यासाठी मयोदी 
सरकारने 2015 म्धे ससंदेत 
णव्धे्यक सादर केल े हयोते. ्या 
का्यद्ामळेु समुारे 11 वषाांपवूवी 
MSMEs च े णनकष णनणचित झाल े
हयोते. तेवहापासनू आताप्यांत णकंमत 
णनदतेिांक आणि कचच्या मालाच्या 
णकंमतीत लक्िी्य वाढ झाली आह.े 
व्यवसा्यांच्या वातावरिातही खपू 
बदल घडला आह.े अनेक MSMEs 
आता देिातल्या आणि जागणतक 
पातळीवरच्या व्यवसा्यांच्या 
साखळीचा भाग बनल्या आहते. ह े
लक्ात घेता सकू्म उद्योगांम्धल्या 
गुंतविकुीची म्या्थदा 25 लाखांवरुन 

50 लाख, लघ ु उद्योगाम्धल्या 
गुंतविकुीची म्या्थदा 50 लाख ते 
10 कयोटीच्या सध्याच्या म्या्थदेपासनू 
25 लाख ते 5 कयोटी रुप्यांप्य ांत, तर 
मध्यम उद्योगांम्धल्या गुंतविकुीची 
म्या्थदा सध्याच्या रुप्ये 5 कयोटी ते 
10 कयोटीचं्या पासनू 10 कयोटी ते 
30 कयोटी रुप्यांप्य ांत वाढवण्यात 
आली आह.े अरा्थत ही वाढ उतपादन 
करिाऱ्या MSMEs साठीच लाग ू
करण्यात आली आह.े 

त्याचप्रमाि े जर, MSMEs 
सवेा क्ेत्रात का्य्थरत असतील, तर 
सकू्म उद्योगांम्धली गुंतविकू 10 
लाखांवरुन 20 लाख रुप्ये, लघ ु
उद्योगांम्धली गुंतविकू 10 लाख 
ते 2 कयोटी रुप्यांच्या म्या्थदेपासनू 
25 लाख ते 5 कयोटी रुप्यांप्य ांत 
वाढवण्यात आली आह.े मध्यम 
उद्योगांम्धली गुंतविकू म्या्थदा 
सध्याच्या 2 कयोटी ते 5 कयोटी 
रुप्यांवरुन 10 कयोटी ते 15 कयोटी 
रुप्यांप्य ांत वाढवण्यात आली आह.े

म्या्थदा वाढवण्याची णिफारस 
करिारे णव्धे्यक ससंदेत प्रलंणबत 
आह.े MSMEs ना अण्धक सिक्त 
करण्यासाठी ह ेणव्धे्यक मंजरू हयोि े
आवश्यक आह.े इतर अनेक णवक्ी 
्ययोजनांसयोबत ही स्ुधारिा झाली तर 
MSMEs ना नवी उंची प्राप् हयोईल.

nnn

लखेक आणर्थक आणि व्यापारणवष्यक 
ज्येष्ठ पत्रकार असनू सध्या एबीपी 
न्यजूमध्ये व्यापार सपंादक आहते. 
email: hblshishir@email.com
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सूक्म, लघ ुव मध्यम उद्योग ह े   
  सव्थत्र अर्थव्यवसरेचा किा 

मानल े जातात. त्याच े सामाणजक 
आणर्थक, राजकी्य आणि तांणत्रक 
पणरमािांपणलकडे समाजास हयोिारे 
रयोर ्ययोगदान प्रत्येकजि जाितयोच. 
त्याच वेळी, ्या सकू्म, लघ ुव मध्यम 
उद्योगांना अर्थसहाय्य णमळवण्यात 
अणति्य अडचिीनंा सामयोरे जावे 
लागते ्याबद्दल समाजात मत्यैवक 
आह.े णवकणसत देि ते णवकसनिील 
देि असा रयोडाफार फरक असला 
तरी सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांसाठी 
मात्र अर्थसहाय्यात हयोिारा तटुवडा 
सव्थदरू सारखाच आह.े आ्यएफसी/  
मॅणकंगस े च्या अंदाजानसुार 

जगभरातील औपचाणरक आणि 
अनौपचाणरक सकू्म लघ ु व मध्यम 
उद्योगांना णमळिा-्या अरा्थम्धील 
अंतर ह े3.9 णट्णल्यन डॉलर असनू 
त्यांपकैी 2.1 ते 2.6 णट्णल्यन 
डॉलर उभरत्या बाजारपठेेमध्ये आह.े

सकू्म लघ ु व मध्यम उद्ोगांवर 
एक धावती नजर

भारताकडे पाहताना, सकू्म, 
लघ ुव मध्यम उद्योगांची गुंतविकू 
्ंयत्रसामगु्ी आणि स्ंंयत्रांच्या 
पणरमािात मयोजली जाते. अन्यरा 
जगभरात सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योग 
ह ेवाणष्थक उलाढाल आणि रयोजगार 
्यातच गिल ेजातात.

सकू्म, लघ ुआणण मध्यम उद्ोगांच्या अ थ्िपरुवठ्यातील आवहानषे 

तक्ता ः सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्ोगांची व्याख्या

प्कार उतपादन सषेवा

्ंयत्रसामगु्ीम्धील गुंतविकू (रु.) उपकरिांम्धील गुंतविकू (रु.)

सकू्म 25 लाखांप्य ांत 10 लाखांप्य ांत

लघु 25 लाखांपासनू ते 5 कयोटीपं्य ांत 10 लाखांपासनू ते 2 कयोटीपं्य ांत

मध्यम 5 कयोटीपं्य ांत ते 10 कयोटीपं्य ांत 2 कयोटीपं्य ांत ते 5 कयोटीपं्य ांत 

-अणनल भारद्ाज

सकू्म, लघ ूव मध्यम उद्ोगांचषे 
सामाणजक, आण थ्िक, राजकी्य 
आणण तांणत्रक पणरमाणांपणलकडषे 
समाजास होणारषे ्ोर ्योगदान 
प्त्यषेकजण जाणतोच. त्याच वषेळी, 
्या सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्ोगांना 
अ थ्िसहाय्य णमळवण्यात अणतश्य 
अडचणीनंा सामोरषे जावषे लागतषे 
्याबद्दल समाजात मत्यैवक आहषे. 
णवकणसत दषेश तषे णवकसनशील 
दषेश असा ्ोडािार िरक 
असला तरी सकू्म, लघ ुव मध्यम 
उद्ोगांसाठी मात्र अ थ्िसहाय्यात 
होणारा तुटवडा सवथिदरू सारखाच 
आहषे.

णचणकतसा
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सद् णकमतीमंध्यषे उतपादनांची मोजणी णस्र णकमतीत 2011-12 आण थ्िक वरायंत सकल घरगतुी उतपादना मध्यषे एमएसएमईचषे ्योगदान (…)

वरथि एमएसएमईची
 उतपादनषे (रु. 

1 कोटी)

एकूण 
उतपादनातील
एमएसएमईचा 
णहससा (%) 

एमएसएमईचषे उतपादन
 क्षेत्र 

एमएसएमईचषे सषेवा क्षेत्र एकूण 

सकल
मलू्यवधथिनामध्यषे

सकल 
घरगतुी 

उतपादनामध्यषे 

सकल
मलू्यवधथिनामध्यषे

सकल 
घरगतुी उतपादनामध्यषे

सकल 
मलू्यवधथिनामध्यषे

सकल 
घरगतुी 

उतपादनामध्यषे

2011-12 2167110 33.12 6.64 6.16 25.66 23.81 32.29 29.97

2012-13 2385248 33.22 6.77 6.27 26.06 24.13 32.89 30.40

2013-14 2653329 33.27 6.79 6.27 26.40 24.37 33.19 30.74

2014-15 2783433 33.40 6.63 6.11 26.72 24.63 33.34 30.74

एमएसएमईना हयोिारा एकूि कजा्थऊ अर्थप्रवाह (आऊटसटॅडीगं के्डीट इन रु.)

वरथि सावथिजणनक क्षेत्रातील बँका खाजगी क्षेत्रातील बँका परदषेशी  बँका शषेड्यलूड व्यापारी बँका 

माचथि 2012 5,33,279.29 1,24,725.66 23,300.71 6,81,305.66

माचथि 2013 6,43,525.02

(20.7…)

1,82,247.82

(46.1…)

43,251.30

(85.6…)

8,69,024.14

(27.6…)

माचथि 2014 7,54,391.07

(17.2…)

2,46,025.76

(35.0…)

34,359.17

(-20.6…)

10,34,775.99

(19.1…)

स्ाेत ः आरबीआ्य
नोंद ः कंसातील अंक एनपीए टककेवारी दि्थणवतात.

सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांच्या मंत्राल्याने घेतलले्या चौर्या सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांच्या मयोजिीच्या 
(2006-07) आणि सहाव्या अर्थणवष्यक गिनेच्या (2013) अंदाजानसुार 5.13 कयोटी सकू्म लघ ुव मध्यम 
उद्योग भारतात का्य्थरत आहते  आणि 11.1 कयोटी लयोकांना रयोजगार देत आहते.

सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योगांच ेभारताच्या औद्योणगक उतपादनात हयोिारे ्ययोगदान आणि सकू्म लघ ुव मध्यम 
उद्योगांच ेसकल मलू्यव्ध्थन खालीलप्रमािःे
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एमएसएमईसाठी एकूि गैर णनषपादक मालमत्ा ( ग्ॉस एनपीएज ) 
(आऊटसटॅडीगं अमाऊंट रु मध्ये आणि एनपीए % मध्ये दि्थवल ेआहते.)

वरथि सावथिजणनक क्षेत्रातील बँका खाजगी क्षेत्रातील बँका परदषेशी  बँका शषेड्यलूड  व्यापारी बँका 

माचथि 2012 24,272.44

(6.1%)

1,880.73

(1.7%)

159.83

(0.7%)

26,312.99

(5.0%)

माचथि 2013 28,575.29

(5.7%)

2,506.44 

(1.6%)

396.23 

(1.3%)

31,477.96 

(4.6%)

माचथि 2014 38,949.80

(6.3%)

3,021.63 

(1.5%)

457.36 

(1.5%)

42,428.79 

(5.0%)

स्ाेत ः आरबीआ्य            नोंद कंसातील अंक एनपीए टककेवारी दि्थणवतात

सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योगांच्या 
चौर्या गिनेवरुन लक्ात ्येते की, 
सकू्म लघ ु व मध्यम उद्योगांपकैी 
90% अर्थसहाय्य ह े अनौपचाणरक 
स्योतांकरवी हयोते.

आपि कयोिता माणहती सचं 
घेतला आह े्या णवष्यी लक् देण्याच े
कारि नाही मात्र ्यावरुन  सकू्म, 
लघ ुव मध्यम उद्योगांना अर्थपरुवठा 
कमी पडतयो ह ेउघड आह.े्या क्ेत्रात 
एकूि 32.5 लाख कयोटी रुप्यांची 
आत्ंयणतक गरज भासते. ्यांपकैी 
26 लाख कयोटी रुप्ये ही कजा्थउढ 
मागिी आह ेतर उव्थणरत 6.5 लाख 
कयोटी केवळ इणकवटी मागिी आह.े

तकत्यानसुार, माच ्थ 2016 
च्या सकंणलत माणहतीनसुार, अंदाजे 
10.34 लाख कयोटी रुप्ये 2 कयोटी 
एमएसएमई कज्थ खात्यांमध्ये प्रलंणबत 
असनू हीच सखं्या 11 लाख कयोटी 
(अंदाणजत) रुप्यांप्य ांत वाढण्याची 

िक्यता आह.े ्याच अनषंुगाने सकू्म 
लघ ु व मध्यम उद्योगांकणरता 5 
कयोटी कज्थ्धारकांना 26 लाख कयोटी 
रुप्यांची आवश्यकता आह.े

्यावरुन ह े खात्रीदा्यकणरत्या 
लक्ात ्येते की, सद् आणर्थक 
णसरतीचा एक खपू मयोठा भाग अरा्थत 
सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योग अजनूही 
उपणेक्त आह.े

का्य बरे अडचिी असतील 
ज्यामळेु इतक्या प्रमािात सकू्म लघ ु
व मध्यम उद्योग ससंरातमक आणर्थक 
प्रिालीच्या कक्ेबाहरे आहते? माझ े
अस े मत आह े की, ्या अडचिी 
दयोनही मागिी तरा परुवठ्याच्या 
बाजनूे आहते.

परुवठा अनुरंगानषे ्यषेणारषे अड्ळषे

भारती्य बँकीगं प्रिाली मध्ये 
एकूि 27 साव्थजणनक क्ेत्रातील 
बँका, 26 खाजगी बँका, 46 

परकी्य बँका, 56 क्ेत्री्य ग्ामीि  
बँका, 1574 िहरी सहकारी बँका 
आणि 93,913 ग्ामीि सहकारी 
बॅकंा समाणवष्ट आहते. त्याचबरयोबर 
सहकारी पतपढे्यांचीही सयो्य आह.े 
िासनाच्या रेट णन्ंयत्रिाखाली 
साव्थजणनक क्ेत्रातील बँका 70% 

हनू अण्धक बँणकंग प्रिालीतील 
मालमत्ा णन्ंयत्रिात ठेवतात. भारत 
सरकारवर फार वषाांपासनू असा 
ठपका आह ेकी, णवत्ी्य तटू भरुन 
काढण्यासाठी राजकी्य ्ययोजनांना 
पाठबळ देण्यासाठी आणि त्यांच े
उद्दीषट्य परेु करिारे प्रकलपांना णन्धी 
परुवठा करण्यासाठी ्या बँकांमध्ये ते 
णन्धी एकणत्रत करुन ठेवतात.

प्ररमतः ह े लक्ात घ्याव्यास 
हवे की, कें द्र िासनाच ेसाव्थजणनक 
क्ेत्रातील बँकांवर कडक णन्ंयत्रि 
असते.्या बँका बँणकंग प्रिालीतील 
मजबतू दावेदार असतात. ्या 
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णन्ंयत्रिामळेु सप्धा्थ णफकी पडते 
व बँकांच े मालक आणि ग्ाहक 
दयोहोंनाही सववोत्म पणरिाम णमळ ू
िकत नाहीत.

दसुरे महिजे बँका देिी व्यापारी 
बँका आणि 20 पके्ा जासत िाखा 
असिाऱ्या परदेिी बँका ्यांना 
त्यांच्या ठेवीतील 40% रककम ही 
प्रारणमक क्ेत्रावर व्य्य करि े वा 
त्यांना कजा्थऊ देि ेबं्धनकारक आह.े 
प्रारणमक क्ेत्रात कृषीक्ेत्राचा अंतभा्थव 
हयोतयो. त्यांस 18% रककम णमळि े
आवश्यक आह.े त्याव्यणतणरक्त 
अंतभू्थत असिारी अन्य क्ेत्र ेमहिजे 
सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योग, णिक्ि, 
गृहणनमा्थि उद्योग,णन्या्थत ऋि व 
इतर.

्यावरुन ही बाब सपष्ट हयोते की 
्येरे सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योगांना 
40% पकैी कयोितीही ठराणवक 
रककम प्राप् हयोत नाही. सकू्म लघ ु
व मध्यम उद्योग ह े इतर क्ेत्रांना 
प्या्थ्यी असल्याने घरबां्धिी व 
णिक्ि अिा इतर प्या्थ्यांकडे बँका 
आकृष्ट हयोतात.

णंतसरा मदु्दा महिजे, औद्योणगक 
अर्थव्यवसरा ह े सपष्ट करते की, 
ससंरातमक अर्थपरुवठ्यासाठी 
दयोन आवश्यक बाबी आहते. 
एक महिजे दीघ्थकालासाठी पसैा 
कजा्थऊ देण्याची क्मता (प्रकलपांना 
उभारिीसाठी लागिारा अण्धकतम 
काळ) आणि व्यापारी चक् व 
तंत्रज्ान समजनू घेण्यासाठी क्ेत्राच े
तांणत्रक ज्ान. 1950 ते 1960 

्या काळात औद्योणगक णवश्वाची 
गरज भागवण्यासाठी आ्यडीबीआ्य 
वा आ्यसीआ्यसीआ्य सारख्या 
ससंरा णविषे हतेनूे उभारल्या गेल्या. 
1991 प्यांतच्या काळात ्या 
णवणिष्ट हतेनूे उभारलले्या औद्योणगक 
णवकास अर्थपरुवठा करिा-्या ससंरा 
दीघ्थ मदुतीच ेभांडवल परुवत असत 
तर बँका अलप मदुतीच े भांडवल 
(वणकां ग कॅणपटल) परुवत असत.

्याच ्धतवीवर सकू्म लघ ु
व मध्यम उद्योगांना अर्थपरुवठा 
करण्यासाठी राज्याराज्यांत, राज्य 
िासनाची आणर्थक महामंडळे  
(एसएफसी) उभारललेी असत. 
उदारीकरिाच्यानंतर णवकासासाठी 
आणर्थक ससंरांनी बँकांना 
णवसतारीकरिासाठी वाव णदला  - 
ज्यामध्ये एकतर त्या ससंरा बँकांिी 
णवलीन झाल्या वा एसएफसीला 
जयोडल्या गेल्या.

बँकांसमोणरल अडचणी ः 

तलुनातमक दृषट्या णवचार करता 
बँकांचा कल हा अलपमदुतीच्या ठेवी 
सवीकारण्यावर असतयो व त्या ठेवी 
दीघ्थ मदुतीने देण्यात त्यांना अडचि 
्येत असते. कारि त्यामळेु त्यांच े
आणर्थक असतंलुन हयोण्याचा ्धयोका 
असतयो. त्या त्या क्ेत्री्य जटीलतेच े
णनराकरि करण्याची तांणत्रक क्मतेची 
उिीव असते. महिनूच, औद्योणगक 
प्रकलपांना प्रयोमयोटर नसल्यास 
जयोखीमेच े समजल े जाते. प्रकलप 
मंजरूी देण्याचा णनि्थ्य घेतानाही 
सणमत्या वा व्यापारी सघंांच्या 
प्रसतावांचा णवचार करण्यात ्येतयो, 
जेिकेरुन ्येिाऱ्या  अप्यिांसाठी 
सवतंत्र बँकांना ्ययोग्य णनि्थ्य घेता 
्येईल. मयोठे व्यापारी कुटुंबे आणि 
कॉपवोरेटस ्यांना ्याचा फारसा त्रास 
हयोत नाही. सकू्म लघ ु व मध्यम 
उद्योगांमध्ये मात्र अस ेघडत नाही. ्येरे 
प्रयोमयोटर ह ेएकतर समाजास पणरणचत 
नसतात. ते नवयोणदत उद्योजक 
असतात. त्यामळेु अिा णसरतीत 
बँका एकतर त्यांना कयोलटॅरल 
णसक्यणुरटीज (सहाय्यक तारि) 
वर कज्थ देऊ करतात. णकत्येक 
सकू्म लघ ु व मध्यम उद्योजकांकडे 
गिुवत्ा आणि क्मता असनूही ते 
मालमत्ा नसल्याने आवश्यक कज्थ 
णमळवण्यात अप्यिी ठरतात आणि 
जे ्यिसवी हयोतात त्यांपकैी खपू जि 
बरेचदा कजा्थच्या प्रमािात उद्योगाचा 
डयोलारा सांभाळ ूिकत नाहीत आणि 
प्रकलपाला दयु्यमता प्राप् हयोते.

तुलनातमक दृषट्या 
णवचार करता बँकांचा कल 
हा अलपमदुतीच्या ठषेवी 
सवीकारण्यावर असतो व त्या 
ठषेवी दीघथि मदुतीनषे दषेण्यात त्यांना 
अडचण ्यषेत असतषे. कारण 
त्यामळुषे त्यांचषे आण थ्िक असंतुलन 
होण्याचा धोका असतो.त्या त्या 
क्षेत्री्य जटीलतषेचषे णनराकरण 
करण्याची तांणत्रक क्मतषेची 
उणीव असतषे. महणनूच, 
औद्ोणगक प्कलपांना प्ोमोटर 
नसल्यास जोखीमषेचषे समजलषे 
जातषे.
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आतंरराष्टी्य बँणकंग मानदंड 
– अरा्थत बेणसल 2 णन्यमांना 
सवीकारल्यानंतर भारतामध्ये सकू्म 
लघ ुव मध्यम उद्योगांना अर्थपरुवठा 
णमळवि े अण्धकच मणुशकल झाल.े 
्या णन्यमांना अनसुरुन आरबीआ्य 
आणर्थक ससंरांना ्या जयोखीमेस 
णनवारु िकेल इतपत सक्म असा 
राखीव णन्धी ठेवण्याबद्दल सांगते. 
कापवोरेट क्ेत्रातील ऋि ह ेमालमत्वेर 
णदलले ेनसते, ्याचा पणरिाम महिनू 
सकू्म, लघ ु व मध्यम उद्योगांवर 
्याचा भार ्येतयो. ्यामळेुच बँकांना 
5 कयोटी पके्ा अण्धक रकमेसाठी 
के्णडट रेटीगं एजनसीकडून अंकन 
(रेणटंग) करुन घेण्यासाठी णवचारल े
जाते. इतकेच नवह ेतर, आरबीआ्य 
ने बँकांना पवू्थसचूना देण्याची प्रिाली 
आतमसात करण्याच े आवाहन 
केल ेआह.े अरा्थत सपिेल मेनिन 
अकाऊंट  (एस एम ए) कणरता 30 
णदवसाचा कालाव्धीत मदु्दल आणि 
व्याज ्यामध्ये फरक पडल्यास त्या 
खात्यासबंं्धीची माणहती देण्याच ेबं्धन 
आरबीआ्यने घातल ेआह.े ्या आ्धी 
ही मदुत अंदाजे 90 णदवसांची हयोती.
अिा त-हनेे सकू्म, लघ ुव मध्यम 
उद्योग ्या सव्थ णन्यमांचा आघात 
सहन करीत आह.े

िवेटी हा मदु्दा लक्ात 
घ्याव्याला हवा की, एखाद्ा अप्यिी 
उद्योगाकडील वसलूी ही अवघड 
बाब हयोऊन बसते. कार णकंवा घर 
्या सारख्या तारिांचा ताबा घेि े
सयोडल ेतर इतर तारि ताब्यात घेि े
ही कठीि बाब आह.े कागदयोपत्री 
्यासाठी अनेक का्यदेिीर उपा्य 

णदसतात . का्यदेिीर प्रणक््या ही 
लांबलचक, कष्टप्रद आणि खणच ्थक 
असल्याने बँकांच्या जयोखीमेतील 
प्रणतकूलता वाढललेी णदसनू ्येते.

मागणीच्या अनुरंगानषे ्यषेणारषे 
अड्ळषे

एमएसएमई महिजेच सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योग ह े णभनन तऱहचे्या 
णवभागांच ेवेगवेगळ्या गरजा आणि 
वेगवेगळ्या आवहानांचा णमलाफ 
असतयो. सकू्म उद्योग ह े मयोठ्या 
प्रमािात अनौपचाणरक व असघंटीत 
सवरुपात जासत आढळतात. बहतुांि 
सकू्म उद्योग ह े सवतंत्र सवरुपाच े
मालकी असलले ेवा भाणगदारीतील 
व्यवसा्य असतात. म्या्थणदत सवरुपाची 
दाण्यतव (ला्यणबणलटी) असलले्या 
कंपन्यांचा ्यामध्ये समावेि नसतयो. 
्यामध्ये गुंतलले े उद्योग ह े जवळ 
जवळ अनण्धकृत वा अननमुयोणदत 
जागांम्धनू काम करत असतात. 
्यामागे असलले े कारि हचे की, 
ज्यामध्ये एकतर अण्धकृत जागांची 
वानवा असते. वा उपलब्ध अण्धकृत 
जागा त्या सकू्म उद्योग चालकाला 
परवडू िकत नाहीत. एमएसएमईचा 
हा णवभाग त्याच े अनौपचाणरक 
सवरुप आणि बँकांना आवश्यक  
असिाऱ्या माणहतीची कागदयोपत्रांची 
उिीव ्यामळेु आणर्थक समावेिनाची 
आवहाने पलेताना णदसत आह.े 

आता, लघउुद्योगांची णसरती 
सकू्म उद्योगांपके्ा रयोडी सणुसरतीत 
आढळते. एमएसएमईच्या ्या भागाचा 
तलुनेने सघंणटत क्ेत्रांत अंतभा्थव 
हयोतयो. बी2बी पणरघात काम करतयो. 

्यांना भेडसाविाऱ्या अडचिी महिजे 
– नवीन णबझनेस चाल ूकरण्यासाठी 
लागिारे णरसक कॅणपटल (जयोखीम 

भांडवल) उभारताना ्येिाऱ्या 
अडचिी, कज्थ उतपनन करण्यासाठी 
तारि महिनू मालमत्ा नसि,े मयोठ्या 
ग्ाहकांकरवी ्येिारी देिी ही का्यम 
उणिरा प्राप् हयोत असल्याने वणकां ग 
कॅणपटल उभारण्यासाठी खपू प्र्यत्न 
करावे लागि.े

एमएसएमई क्ेत्रातील मध्यम 
उद्योग जगभरात णमटसटँड महिनू 
ओळखल े जातात, जे अत्ंयत 
मजबतू समजल े जातात आणि 
्ययोग्य पणरमािात ह ेउद्योग गतीमान 
असल्याने आश्वासक समजल े
जातात. त्यामळेुच आतंरराष्टी्य 
सतरावर ते सप्धतेत उतरु िकतात. 
इतके आश्वासक असनूही ददुदैवाने 
ह े भारताचा अत्ंयत छियोटा णहससा 
व्यापनू आहते. ्यामागील मयोठे 

सकू्म उद्ोग हषे मोठ्या 
प्माणात अनौपचाणरक व 
असंघटीत सवरुपात जासत 
आढळतात. बहुतांश सकू्म उद्ोग 
हषे सवतंत्र सवरुपाचषे मालकी 
असलषेलषे वा भाणगदारीतील 
व्यवसा्य असतात. 
म्याथिणदत सवरुपाची दाण्यतव 
(ला्यणबणलटी) असलषेल्या 
कंपन्यांचा ्यामध्यषे समावषेश 
नसतो. ्यामध्यषे गुंतलषेलषे उद्ोग 
हषे जवळ जवळ अनणधकृत वा 
अननुमोणदत जागांमधनू काम 
करत असतात.
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कारि अस ेकी लघउुद्योग त्यांच्या 
पातळीवर अ्यिसवी हयोत असल्याने 
मध्यम उद्योगाप्य ांत आकारास ्येऊच 
िकत नाहीत. वैणश्वक सतरावरील 
5 कयोटी एमएसएमई प ैंकी 25000 
कंपन्या सधुदा णमटसटँड कलब मध्ये 
सामील हयोण्यास पात्र ठरल्या नाहीत. 
्यासाठी भारतात बरेचदा ‘णमणसगं 
णमडल’ अिी सजं्ा वापरली जाते. 
बँकांकडून णमळिाऱ्या  सहाय्याच्या 
दजा्थमध्ये उिीव असण्याव्यणतणरक्त 
हा वग्थ काही अण्धक अडचिीनंा 
सामयोरे जातयो. त्या अडचिी महिजे 
बँकांना लागिा-्या सहाय्यक तारि, 
इणकवटी तरा मॅझनेाइन भांडवल 
णमळवि,े परकी्य चलनातील बाह्य 
वाणिणज्यक उ्धार (ईसीबी), माफक 
(सप्धा्थतमक) दरात  णन्धी रणहत 
बँणकंग सणुव्धा (बँक गँरेंटी तरा 
परफॉम्थनस गँरेंटी) इ.

प्णतसाद

्धयोरिकारांनी  ्यांपकैी  
बऱ्याच आवहानांना लक्ात घेऊन 
त्यावर ्ययोग्य तयो उपदेि केला आह.े 
गेल्या दयोन वषाांत प्र्धानमंत्री जन 
्धन ्ययोजनेसारखे बलाढ्य आणर्थक 
समावेिन का्य्थक्म राबवल े गेल.े 
्याचा पणरिाम महिनू बँणकंग 
व्यवसरेला णकंणचत हलकासा ्धकका 
बसला. पणरिामत सपंिू्थ बँणकंग 
जगत हलल ेगेल.े बँका ्या अगयोदर 
क्धीही बँकािी सलंगन नसललेा 
अनौपचाणरक क्ेत्रािी पणरणचत 
झाल्या. 

बँकांना अणतणरक्त सणुव्धा 
देण्यासाठी सकू्म लघ ु व मध्यम 

उद्योगांसाठी के्डीट गॅरेंटी ट्सट 
(CGTMSE) त्यार केली गेली 
आह.े ज्यामळेु सकू्म लघ ुव मध्यम 
उद्योगांना तारिाणिवा्य कज्थ णमळ ू
िकेल. ज्यामध्ये बँकांनी णदलले्या 
कजा्थच्या 75% रकमेप्य ांत णवमा 
णमळवता ्येतयो. 2015-16 
कणरता सीजीटीएमएसईने सकंणलत 
23,23,673 हमी कज्थ णमळवली 
असनू त्याची रककम 1,08,991 
कयोटी इतकी आह.े

णसणबल, इणकवफॅकस, 
एणकसपणेरअन आणि  ह ा ्य म ा र््थ   
भारतातील सकू्म लघ ु व मध्यम 

उद्योगबद्दलची माणहती देण्यासाठी 
सजज झाल्या आहते. ज्यामळेु 
त्यातील माणहतीचा ्ययोग्य तयो वापर 
करुन बडुीत हप्यांची काळजी 
घेतली जाईल.

सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योगांना 
मदतीच ेवहावे ्यासाठी चल मालमत्चे े
नोंदीकरि सीइआरएसएआ्य ने 

सरुु केलले े आह.े ्या अंतग्थत 
कज्थ णमळवि े साठी ्या उद्योगांना 
चल मालमत्ाही तारि ठेवता ्येऊ 
िकेल. 

सकू्म लघ ु व मध्यम 
उद्योगांकणरता ग्ीन णफलड मध्ये 
प्रवेि तरा ्याहनूही अण्धक महिजे 
बीएसई वा एनएसई ने एसएमई 
एकसेंज करण्यासाठी मान्यता णदली 
आह.े

सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योगांना 
णवलंबाने प्राप् हयोिाऱ्या  दे्यकाचा 
प्रश्न सयोडवण्यासाठी आरबीआ्य ने 
ट्ेडस मध्ये काम करण्यासाठी तीन 
ससंरांना परवाना णदललेा आह.े 
ह े मंच इलकेट्ॅणनक मागा्थने काम 
करतात. 

िवेटी, अत्ंयत महतवाचा 
बदल महिजे इणंड्यन बँक्पसी 
अँड इनसॉवहनसी कयोड 2016 ची 
णनणम्थती. ्या संणहतेनसुार मंडळाने 
काम करण्यास अगयोदरपासनू  
सरुुवात केली आह.े (सरकार 
प्रिाणसत) कॉपवोरेट कंपन्या आणि 
व्यणक्तगत व्यवसा्य (बहतुेकदा 
सकू्म लघ ुव मध्यम उद्योग) ्यांच्या 
साठी ची णन्यमावली णनमा्थि करण्यात 
आली आह.े सकू्म लघ ु व मध्यम 
उद्योग बद्दलच्या असवासर्याच ेसपंिू्थ 
आमलुाग् परावत्थन करण्यासाठी 
आ्यबीआ्यसीची सरापना 
करण्यात आली आह.े ज्यामळेु 
अर्थपरुवठादारांकडून प्रभाणवत 
मालमत्ा तवणरत मालकीत ्येऊ 
िकतील वा कामी ्येऊ िकतील. 
ज्या्ययोगे अर्थव्यवसरेत णिसत आणि 

एमएसएमई क्षेत्रातील मध्यम 
उद्ोग जगभरात णमटसटँड 
महणनू ओळखलषे जातात, जषे 
अत्यंत मजबतू समजलषे जातात 
आणण ्योग्य पणरमाणात हषे 
उद्ोग गतीमान असल्यानषे 
आश्वासक समजलषे जातात. 
त्यामळुषेच आतंरराष्टी्य सतरावर 
तषे सपधधेत उतरु शकतात. इतकषे  
आश्वासक असनूही ददुदैवानषे हषे 
भारताचा अत्यंत छोटा णहससा 
व्यापनू आहषेत.
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णवश्वास मळू ्धरु लागेल. एनपीएचा 
प्रश्न सयोडवण्यासाठी हा सपृहिी्य 
प्र्यत्न आह.े

पढुील मागथिक्मण

आ्धणुनक अर्थव्यवसरेच्या सव्थ 
गरजा ्या ससंरांच्या सरापनेने पिू्थ 
झाल्या आहते. आवश्यक असल्या 
तरी त्या गरजांची पतूवी करण्यासाठी 
परेुिा नवहते. उदाहरिच द्ाव्याच े
झाल्यास कक्थ रयोग झालले्या रयोग्याला 
जीवनसत्वे, चौरस व पर्यकारी 
आहार आणि उत्म व्या्याम ह ेगरजेच े
असतातच मात्र जयोवर कक्थ रयोगाच्या 
पिेी नष्ट हयोत नाहीत तयोवर रयोगही 
बरा हयोत नाही.

इनफॉम्थल – अनौपचाणरक 
आणि अनऑग्थनाइझड - असघंणटत 
्या दयोनही सजं्ा आलटनू पालटनू 
वापरल्या गेल्या असल्या तरीही 
त्या वेगळ्या आहते. इनफॉम्थल – 
अनौपचाणरक महिजेच व्यापारी 
ससंरा णजची राज्याकडे अण्धकृत 
नोंदिी झाललेी नाही. (्या ससंरा 
िॉपस अँड एसटॅणबलिमेंट अॅकटस 
णकंवा एमएसएमई अंतग्थत ्येतात. 
तर सघंणटत क्ेत्र ह ेफॅकटरीज अॅकट 
अंतग्थत काम करते आणि ज्यामध्ये 

सध्या आपण वराथिकाठी 1 
कोटी जनतषेसाठी रोजगाराच्या 
संधी णनमाथिण करण्याचषे आवहान 
झ षेलत आहोत.  भारती्य 
अ थ्िव्यवस्ा आणण बँणकंग 
प्णालीमध्यषे अणधक गंभीर 
आणण णवसतृत बदल करण्याची 
गरज कधीच नवहती. ्यषे ष्े 
गरज आहषे ती टषे णलकॉम 
(संपकथि  दळणवळण) प्माणषे 
्या क्षेत्रातही क्ांती आणण्याच, 
जषे ष्े सषेवापरुवठादार ग्राहकांचा 
माग काढतील. बँणकंग क्षेत्रातनू 
शासनानषे बाहषेर जाणषे इष्ट 
ठरषेल.

णकमान 10 कामगार का्य्थरत 
असतात.

सध्या आपि वषा्थकाठी 1 कयोटी 
जनतेसाठी रयोजगाराच्या स्ंधी णनमा्थि 
करण्याच े आवहान झलेत आहयोत.  
भारती्य अर्थव्यवसरा आणि बँणकंग 
प्रिालीमध्ये अण्धक गंभीर आणि 
णवसतृत बदल करण्याची गरज 
क्धीच नवहती. ्येरे गरज आह े
ती टेणलकॉम (सपंक्थ  दळिवळि) 

प्रमाि े्या क्ेत्रातही क्ांती आिण्याच, 
जेरे सवेापरुवठादार ग्ाहकांचा माग 

काढतील. बँणकंग क्ेत्रातनू िासनाने 
बाहरे जाि ेइष्ट ठरेल. आणि खाजगी 
सवेा परुवठादारांना प्रवेि णदल्याने ्या 
क्ेत्रात पयोषक सप्धा्थ णनमा्थि हयोईल. 
दसुरे अस े की, टेणलकॉम कंपन्या, 
णडणजटल णफनाणनिअल पलटॅफॉमस्थ 
आणि णफन टेक कंपन्यांच्या ्येण्यामळेु 
बँकांच्या पारंपाणरक भणूमकेला- 
मध्यसरीकरिाला तडा गेला. ्या 
उगवत्या तंत्रज्ानाच्या अनषंुगाने 
आपल्या ्ययोजनांचा वेग आपल्याला 
वाढावा्यला हवा. (गेली पाच वषते 
आपि पीटपूी मंच आिण्यासाठी 
वादणवतंड करतयो आहयोत आणि 
णनषकष्थ िनू्य आह)े. अंतत, 
णनचिलनीकरिानंतर आणि जीएसटी 
लाग ूकेल्यानंतर णडणजटलीकरिाला 
बळ  णमळाल.े त्यामळेु णबणझनेसच्या 
सवरुपात मलूभतू बदल झाला. 
व्यापार- व्यवहारांचा माग काढि े
सयोप ेझाल.े जीएसटीएन च्या जालाने 
णनमा्थि झालले्या प्रचडं माणहतीचा 
उप्ययोग व्यावहाणरक तसचे लाभप्रद 
दृष्टीने करुन घेि ेगरजेच ेआहे

 nnn

लखेक सकु्म, लघ ु आणि मध्यम 
उद्योग महासघंाच ेमहासणचव आहते. 
email: sg@fisme.org.in
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गौरविाली इणतहासाचा 
मागयोवा घेता, खादी 

हा राष्टी्य मानदंड तसचे ग्ामीि 
उद्योगाचा ऐणतहाणसक वारसा हयो्य. 
खादी, राष्टवादाच ं पिू्थपि े आपलं 
सवतःच,ं भारती्य प्रणतक महिनू 
राष्टणपता महातमा गां्धी ्यांनी त्याचा 
परुसकार केल्याचा आपल्याला 
अणभमान आह.े सवातंत््यानंतरही, 
खादीचा वारसा आणि त्याच्या 
मलु्यांची जपिकू आपल्या राष्टी्य 
नेत्यांनी सरुुच ठेवली. देिभरात 
खादीच्या उतपादनाला प्रयोतसाहन 
देण्यात आलं. जागयोजागी खादी 
ग्ामयोद्ाच्या ससंरा उभारण्यात आल्या. 
ते सवावलंबन, ग्ामीि समाजाच्या 
आतमणनभ्थतेच ं द्योतक ठरलं. खादी 
आणि ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने पढुाकार 
घेत, सवावलंबनाचा परुसकार 
करत, राष्टी्य पातळीवर अनेक 
ससंरांची उभारिी केली. पढेु, भ-ू
राजकी्य बदलांमळेु कैक कुटुंबांना 
सवाणभमानाचा रयोजगार देिारे 
अस े अनेक उपक्म आणि ससंरा 
णवणव्ंध कारि े देत, पद्तिीरपि े
का्यमच्या बंद करण्यात आल्या. 
्या ससंरा आणि उपक्म सरुु 

ठेवण्याचा खादी आणि ग्ामयोद्योग 
आ्ययोगाचा णन्धा्थर मात्र का्यम हयोता. 
इणतहासात देिवासी्यांच ं मनयोबल 
उंचावत, राष्टसवेा केलले्या राष्टी्य 
मानदंडाची जपिकू वहा्यलाच हवी. 
तयो णवसमृतीत जाता कामा न्ये. ज्या 
उद्देिानं ्या उपक्माची सरुुवात 
झाली, तयो अजनूही ्या सवेेद्ारे पिू्थ 
हयोऊ िकतयो, त्यामळेु आसपासच्या 
सगळ्यांनी ्यामाध्यमातनू रयोजगार 
आणि समृद्ी सा्धावी अस ेआ्ययोगाच े
महिि ेहयोते.

सषेवापरुी (वाराणसी) आश्रमाचषे 
26 वरायंनंतर पनुरुजजीवन

खादीच्या माध्यमातनू 
रयोजगारणनणम्थतीला प्रयोतसाहन 
देण्यासाठी, वारािसीत 1946 साली 
महातमा गां्धीच्या माग्थदि्थनाखाली 
सवेापरुी आश्माची उभारिी झाली. 
देिाच े पणहल े राष्टपती डॉ. राजेनद्र 
प्रसाद ्यांच्या हसते आश्माच े
औपचाणरक उद्ाटन झाल.े महातमा 
गां्धीजंीचं े्या आश्मात काही णदवस 
वासतव्यही हयोते. ही ससंरा 12 
एकर पणरसरात व्यापली हयोती. णतरे 
पाचिपेके्ा जासत लयोक काम करत 

- णवह. कषे . सकसषेना

खादी आणण ग्रामोद्ोग 
आ्योगानषे पढुाकार घषेत, 
सवावलंबनाचा परुसकार करत, 
राष्टी्य पातळीवर अनषेक संस्ांची 
उभारणी कषे ली. पढुषे, भ-ूराजकी्य 
बदलांमळुषे कैक कुटंुबांना 
सवाणभमानाचा रोजगार दषेणारषे 
असषे अनषेक उपक्म आणण संस्ा 
णवणवध कारणषे दषेत, पद्तशीरपणषे 
का्यमच्या बंद करण्यात आल्या. 
्या संस्ा आणण उपक्म सरुु 
ठषेवण्याचा खादी आणण ग्रामोद्ोग 
आ्योगाचा णनधाथिर मात्र का्यम 
होता.

णसद्ी

नोवहेंबर 2017

खादी आ्योगानषे उचललषेली नवी पावलषे

िोकस
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हयोते. अलपाव्धीतच ते देिातल े
सववोत्म खादी केनद्र महिनू नावारुपाला 
आल.े मात्र आणर्थक अडचि आणि 
स्ुययोग्य व्यवसरापनाअभावी 1990 
साली ह ेकेनद्र बंद करण्यात आल.े 
गौरविाली इणतहासाची साक् देिारे 
मयोडकळीला आलले े समारक ही 
त्याची वसतणुसरती झाली. खादी 
ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने, ्यावषवी 17 
सपटेंबर अरा्थत सवेा णदनाच ेऔणचत्य 
सा्धत ह ेकेनद्र पनुहा सरुु केल ेआह.े 
खादी ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने ग्ामीि 
णवद्तुीकरि महासघंाच्या मदतीने 
्या केनद्राच्या उतकषा्थला चालना 
देण्यासाठी पढुाकार घेतला आह.े 
ग्ामीि णवद्तुीकरि महासघंाने 
आपल्या सीआरएस महिजेच कॉपवोरेट 
सामाणजक बांण्धलकी णन्धीतनू 
साडेपाच कयोटी रुप्यांचा णन्धी ्या 
प्रकलपाला णदला आह.े खादीच्या 
प्रयोतसाहनासाठी पणहल्यांदाच कॉपवोरेट 
सामाणजक बांण्धलकी णन्धीचा 
उप्ययोग हयोत असनू त्या माध्यमातनू 
पाचि ेसौर चरखा आणि िंभर सौर 
हातमागांच ंवाटप केल ेजािार आह.े 
सयोलर चरखा आणि हातमागांच ं
प्रणिक्ि देण्यासाठी आ्ययोगाने, 
वारािसी णजलह्यात ज्यापरू आणि 
काक्ाणह्या ्या दयोन गावांम्धे प्रणिक्ि  
केनद्र सरुु केली आहते. त्यासाठी 
दयोनही गावांम्धे प्रत्येकी 25 सयोलर 
चरखा आणि पाच हातमाग णदल े
आहते. आताप्यांत इरे एकूि पाचि े
सराणनक मणहला प्रणिणक्त झाल्या 
आहते. 

जमम ूकशमीरमधल्या पंपोर इ्ल्या 
ऐणतहाणसक प्णशक्ण कषे नरिाचषे 
पनुरुजजीवन

जमम ूकशमीरम्धल ेऐणतहाणसक 
िहर पंपयोर. झलेम नदीच्या पवूतेला 
वसलले.े णतरल े बंद पडलले े
ऐणतहाणसक प्रणिक्ि केनद्र, खादी 
आणि ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने 22 
ऑगसट 2017 रयोजी पनुहा सरुु केल े
आह.े ह ेणठकाि दजतेदार केिरासाठी 
प्रणसद् असल्याने केिर नगरी 
महिनूच जगभरात ख्यातणकत्थ आह.े 
दहिवादी कारवा्यांम्धे १९९० 
साली त्याची वाताहत झाली. महातमा 
गां्धीजीनंी १९४७ साली इरल्या 
केनद्रालाही भेट णदली हयोती.

पंपयोरम्धल्या ऐणतहाणसक 
प्रणिक्ि केनद्रात सतूकताई, 
णविकाम, इडीपी, म्धमुणक्कापालन 
तसचे सौर चरख्यासबंंण्धत 
प्रणिक्िक्म सरुु केल े आहते. 
दहितवादी कारवा्यांम्धे उद्वसत 
झालले े प्रणसद् खादी इडंी्या 
दालनाचहेी (आऊटलटे) उद्ाटन 
करण्यात आल.े

वर उललखे केलले्या 
कामांव्यणतणरक्त गजुरातम्धल्या 
वनाज ्या आणदवासीबहलु गावात 
25 चरखा आणि 5 हातमागांच े
वाटप खादी ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने 
केल ेआह.े त्यामळेु पननास सराणनक 
आणदवासी मणहलांना िाश्वत रयोजगार 
णमळाला आह.े

्याणिवा्य, काणझरंगा राष्टी्य 
उद्ानाच्या(अभ्यारण्य) पणरसरात, 
णसणलमखयोवा गावातही आ्ययोगाने 

नवे प्रणिक्ि तसचे उतपादन 
केनद्र सरुु केल.े ्यामळेु एकीकडे 
बेका्यदा णिकारीला आळा बसले 
णतरेच तबबल पननास सराणनकांना 
रयोजगाराची स्ंधी उपलब्ध झाली 
आह.े इरेही आ्ययोगाने 25 चरखा 
आणि 5 हातमागांच ेवाटप केल.े

मधुमागाथिची आखणी

भारतात जैवणवणव्धता णवपलु 
आह.े इरे नानावणव्ध गं्धाची, 
सवादांची वनसपंदा मयोठ्या प्रमािावर 
असल्याने साहणजकच िदु् नैसणग्थक 
आणि दजतेदार म्धाच े उतपादन 
करण्याची मयोठी स्ंधी इरे आह.े 
जंगलबहलु णकंवा जंगलाच्या 
आसपास असिाऱ्या पणरसरात 
तसचे ितेीला जयोड्ंधदा महिनूही 
म्धमुणक्का पालनाचा व्यवसा्य 
मयोठ्या प्रमािावर केला जातयो. 
म्धाच्या उतपादनाच े अनेक फा्यदे 
आहते. म्ध साठवण्याबरयोबरच 
परागकिांच ं वहनही म्धमािांमळेु 
हयोत असतं. त्यामळेु बीजयोतपादनाची 
िक्यता वाढनु त्याचा रेट फा्यदा 
ितेी उतपादन क्मता वाढीला हयोतयो. 
मेि, परागकि, म्धमािी दंिावरच े
उपचार ह े ्यापासनूच े अणतणरक्त 
फा्यदे. ह ेसारे लाभ लक्ात घेता, 
्या लघउुद्योगाला आश््य देत 
चालना देण्याकणरता आ्ययोगाने म्ध 
अणभ्यानाची देिात सरुुवात केली 
आह.े ्याअंतग्थत ्यावषा्थत देिभरात 
ितेकऱ्यांना  एक लाख म्धमुणक्का 
पालन सचंांच े वाटप खादी आणि 
ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने केल ेआह.े
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म्ध अणभ्यानाचा प्रारंभ 
राष्टपती भवनापासनूच खादी 
आणि ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने केला. 
राष्टपती श्ी रामनार कयोणवंद ्यांनी 
राष्टपती भवनातल्या म्धमुणक्का 
पालन केनद्राला भेट देऊन त्याची 
पाहिी केली. आ्ययोगाने इरे 150 
म्धमुणक्का पालन संच उभारल े
आहते. ्येत्या काही मणहन्यातच ही 
सखं्या 500 वर नेली जािार असनू 
त्याद्ारे 15 हजार णकलयो उचच 
दज्या्थच्या म्धाची णनणम्थती राष्टपती 
भवनात केली जािार आह.े

वारािसीतला सवेापरूी पणरसर 
जैवणवणव्धतेने नटललेा आह.े 
इरेही आ्ययोगाने सव्थ सणुव्धांसह 
म्धमुणक्का पालनाच े 100 सचं 
णिणबरात उपलब्ध करुन णदल ेआहते. 
अिाप्रकारच े वारािसी णजलह्यातल े
ह ेपणहलचे म्धमुणक्का पालन केनद्र 
आह.े ्याच अणभ्याना अंतग्थत 
जमम ूकशमीरच्या पंपयोर णजलह्यातही 
म्धमुणक्का पालनाच े 100 सचं 
प्रणिक्ि केनद्राला आ्ययोगाने उभारुन 
णदल ेआहते. प्रणिक्िानंतर सराणनक 
ितेकरी आणि ्ययोग्य णठकािी ्या 
सचंांच े वाटप केल े जािार आह.े 
्यातनू अणभ्यानाला चालना णमळनू 
दजतेदार म्धाच े उतपादन वाढीला 
लागेल.

मणहला सबलीकरण

मणहलांना जयोखडातनू मकु्त 
करिं आणि त्यांच ंसबलीकरि हा 
खादी ग्ामयोद्योग आ्ययोगाद्ारे हयोिाऱ्या 
प्रत्येक उपक्माचा गाभा आह.े 
सवेापरुी असयो णकंवा पंपयोर इरल े

उपक्म. मणहला सक्मीकरिाचा 
ध्यासच आ्ययोगाने घेतला आह.े 
सक्म मणहला उत्म णनरयोगी कुटुंब 
घडव ूिकतात. प्या्थ्यानं िक्तीिाली 
राष्टाच्या उभारिीचा पा्याच घातला 
जाऊ िकतयो, ह े ध्यानात घेऊनच 
मणहला सबलीकरिाला प्रारणमकता 
णदली जात आह.े

नम्थदा खयोऱ्यात मणहला 
सबलीकरिाचा नवा अध्या्यच 

आ्ययोगाने णलणहला आह.े मध्यप्रदेिात 
ओमकारेश्वर इरे आणदवासी 
मणहलांना सह्ययोग का्य्थक्माअंतग्थत 
80 चरख्यांच े वाटप केल े आह.े 
प्रणिक्िप्राप् सगळ्या 90 कारागीर 
मणहला इतर आणदवासी मणहलांसाठी 
आदि्थ ठरल्या आहते. सह्ययोग 
का्य्थक्माअंतग्थत देिभरातल्या 
ग्ामीि भागाम्धे हजारयो चरख्यांच े
वाटप केल ेआह.े

बाजारावर ठसा

ग्ामीि भागातलं जीवनमान 
उंचावण्यासाठी आणि मागिी 
परुवठ्याचा उत्म ताळमेळ 
सा्धण्याच्या दृष्टीने बाजाराला 
अनन्यसा्धारि महतव आह.े प्या्थ्याने 
त्यावर लक् केनद्रीत केल े आह.े
बाजारातल्या मागिीच्या प्रमािात 
ग्ामीि भागातल्या रयोजगाराला 
सहका्य्थ करण्यासाठी आ्ययोग 
कणटबद् आह.े त्या णदिनेे अव्याहत 
प्रामाणिक प्र्यत्नही सरुु आहते.

वस्योद्योगातली मयोठी कंपनी 
अरणवंद मीलने आ्ययोगाकडून 10 
लाख मीटर खादी डेनीम खरेदीचा 
करार केला आह.े जगभरात खादी 
डेनीमच्या व्यापारासाठी आ्ययोगाने 
अरणवंद मीलबरयोबर करार केला 
आह.े दरवषवी दहा लाख मीटर डेनीम 
खादी उतपादनाची ्ययोजना कंपनीने 
आखली आह.े ्या करारामळेु खादीच े
उतपादन वषा्थला 40 कयोटी रुप्यांनी 
वाढण्याबरयोबरच देिभरातल्या खादी 
कारागीरांना िाश्वत रयोजगारही 
णमळिार आह.े अरणवंद मीलबरयोबर 
झालले्या ्या करारामळेु साडेसात 
लाख अणतणरक्त का्य्थणदवसांचीही 
णनणम्थती हयोिार आह.े

आणदत्य णबला्थ फॅिन अँड 
णरटेल णलणमटेडनेही खादी आणि 
ग्ामयोद्योग आ्ययोगाबरयोबर करार 
केला असनू, खादी पीटर इगंलंड 
नावाच्या उतपादनाची णनणम्थती केली 
जािार आह.े

वस्तयोद्योगातली आिखी एक 
णदगगज कंपनी रेमंड णलणमटेडने 

नमथिदा खोऱ्यात मणहला 
सबलीकरणाचा नवा अध्या्यच 
आ्योगानषे णलणहला आहषे. 
मध्यप्दषेशात ओमकारषेश्वर इ ष्े 
आणदवासी मणहलांना सह्योग 
का्यथिक्माअतंगथित 80 चरख्यांचषे 
वाटप कषे लषे आहषे. प्णशक्णप्ाप् 
सगळ्या 90 कारागीर मणहला 
इतर आणदवासी मणहलांसाठी 
आदशथि ठरल्या आहषेत. सह्योग 
का्यथिक्माअतंगथित दषेशभरातल्या 
ग्रामीण भागामधषे हजारो 
चरख्यांचषे वाटप कषे लषे आहषे.



आ्ययोगाला अडीच लाख मीटर 
खादीच्या कापडाची ऑड्थर णदली 
आह.े ्यातनू आ्ययोगाला तबबल 
सहा कयोटी रुप्ये णमळिार असनू 
कुठल्याही कॉपवोरेट कंपनीकडून 
णमळाललेी ही आताप्यांतची सवा्थत 
मयोठी ऑड्थर आह.े

खादी उतपादनांना बाजारपठे 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी कॉपवोरेट 
कंपन्यांबरयोबर णमळनू अनेक पावलं 
उचलली जात आहते. खासकरुन 
खादी डेनीमसारख्या उतपादनाला 
बाजारात मयोठी स्ंधी उपलब्ध हयोऊ 
िकते ह ेलक्ात घेता त्याच ेखास 
माकते टीगं केल े जात आह.े ्यामळेु 
वषा्थला ४० कयोटी उतपननाबरयोबरच 
कामाच े अणतणरक्त साडेसात लाख 
णदवसही णनमा्थि हयोतील. खादी पीटर 
इगंलड आणि खादीच्या कॉपवोरेट 
माकते टीगंमळेु ्याला गती णमळिार 
आह.े केनद्री्य आरयोग्य मंत्राल्याने 
त्यांच्या सव्थ २३ रुगिाल्यांसाठी 
फक्त खादीचचे उतपादन वापरण्याच े
आदेि णदल ेआहते.

खादी आणि ग्ामयोद्योग 
आ्ययोगाला साव्थजणनक आणि 
खाजगी क्ेत्रातनू मयोठ्या प्रमािावर 
मागिी आह.े उदाहरिच द्ा्यच े
झाल ेतर, ONGC ( त्यांच्या ३५ 
हजार कम्थचाऱ्यांसाठी त्यार खादीच े
कपडे. णकंमत ४५ कयोटी रुप्ये), 
रेलवे ( बेडिीट, उिांच ेअभ्,े बलँकेट 
्यासाठी ४२ कयोटी रुप्ये),  एअर 
इडंी्या (पणहल्या दजा्थच्या आणि 
णबझनेस कलासच्या प्रवािांसाठी 

खादीची ३५ हजार णवणव्ध उतपादने, 
११.१ कयोटी रुप्ये), NTPC ( २३ 
हजार णसलक जॅकेटसाठी ५ कयोटी), 
जे.के. वहाईट णसमेंट( गिवेिासाठी 
१७ लाख रुप्ये) ्यांचा समावेि 
आह.े

केनद्री्य आरयोग्य मंत्राल्याने 
त्यांच्या रुगिाल्यासाठी, तसचे 
कम्थचाऱ्यांसाठी खादीचीच उतपादने 
वापरण्याच ेठरवल्याने तबबल १५० 
कयोटी रुप्यांच ेउतपनन णमळिार आह.े 
्यामळेु खादीच्या उतपादनांना मयोठा 
हातभार लागला आह.े आरयोग्य 
मंत्राल्याची देिभरातली २३ 
रुगिाल्ये आणि सिंयो्धन ससंरा 
फक्त खादीचीच उतपादने वापरिार 
आहते. बेडिीटस, ऍबडयोमेन िीटस, 
डे्णसगं टॉवेलस, सज्थन गाऊन, 

सणज्थकल पिेनट गाऊन, कुता्थ 
पा्यजमा, डॉकटस्थ कयोट, साबि, हडँ 
सणॅनटा्यझर, खादी णफनाईल आणि 
आ्यवुतेदीक िमॅप ूअिा ४६ खादी 
उतपादनांचा ्यात समावेि आह.े 

एअर इणंड्याने १२ कयोटी रुप्ये 
णकमतीच्या बॅगजची ऑड्थर खादी 
आणि ग्ामयोद्योग आ्ययोगाला णदली 
आह.े आपल्या णवमानसवेेसाठी 
नैसणग्थक आणि प्या्थवरिसनेही खादी 
उतपादनेच वापरण्याच ेएअर इणंड्याने 
ठरवल े आह.े त्याअंतग्थत पणहल्या 
दजा्थच्या तसचे णबझनेस दजा्थच्या 
णवमानसवेेसाठी ६५ हजार सणुव्धा 
सचंांची ऑड्थर त्यांनी आ्ययोगाला 
णदली असनू त्याची णकंमत ७ कयोटी 
९८ लाख रुप्ये आह.े

णनणवदाप्रणक््या आणि गिुवत्चे्या 
णनकषांच े पालन करुनच ऑड्थस्थ 
घेतल्या जातात. ्या पारदि्थक 
आणि दजतेदार सवेेमळेुच खादी 
आणि ग्ामयोद्योग आ्ययोगाच्या 
उतपादनांना बाजारात मयोल आह.े 
२०१६म्धे १ लाख ८५ हजार 
खादी ्यणुनटससाठी ८ कयोटी 
रुप्यांची ऑड्थर आ्ययोगाला णमळाली. 
त्याचप्रमाि ेणडसेंबर २०१५ म्धे १ 
कयोटी २१ लाख रुप्ये णकमतीच्या 
२५ हजार ्यणुनटसची ऑड्थर एअर 
इडंी्याने प्रा्ययोणगक ततवावर णदली 
हयोती. खादी हडँ सणॅनटा्यझर, 
खादी मॉ्यचिरा्यझर लयोिन, खादी 
लमेनग्ास, खादी हसतणनणम्थत साबि, 
खादी णलपबाम, खादी रयोज फेल 
वॉि, आणि इतर आवश्यक तेलांचा 
त्यात समावेि आह.े

खादी उतपादनांना बाजारपषेठ 
उपलबध करुन दषेण्यासाठी 
कॉपपोरषेट कंपन्यांबरोबर णमळनू 
अनषेक पावलं उचलली जात 
आहषेत. खासकरुन खादी 
डषेनीमसारख्या उतपादनाला 
बाजारात मोठी संधी उपलबध 
होऊ शकतषे हषे लक्ात घषेता 
त्याचषे खास माकधे टीगं कषे लषे 
जात आहषे. ्यामळुषे वराथिला ४० 
कोटी उतपननाबरोबरच कामाचषे 
अणतणरक्त साडषेसात लाख 
णदवसही णनमाथिण होतील. खादी 
पीटर इंगलड आणण खादीच्या 
कॉपपोरषेट माकधे टीगंमळुषे ्याला 
गती णमळणार आहषे.
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कक्ांचा णवसतार.

भारतातल्या पारंपणरक, मळू 
उतपादनांची माणहती सगळ्या जगाला 
कळा्यला हवी, त्यांचा लवकरात 
लवकर आणि जासतीत जासत 
प्रसार वहा्यला हवा ्याच ं महतव 
खादी ग्ामयोद्योग आ्ययोग पिू्थपि े
जािनू आह.े अनेक राजणिष्टाचार 
अण्धकाऱ्यांनी खादी केनद्रांना भेटी 
णदल्या आहते. इरल ेकाम पाहनू ते 
भारावनू गेल ेआहते.

अमषेणरकषे च्या राजदतूांनी 
सवातंत््यणदनी पणरधान कषे ली 
साडी

सवातंत््य सगं्ामात महातमा 
गां्धीनंी खादीच्या वापराच े महतव 
पटवनू णदल े हयोते. ते सवदेिीच े
प्रणतकच झाल्याने अणभमानणबंद ू
ठरल ेहयोते. अमेणरकेच्या भारतातल्या 
राजदतू श्ीमती मेरी के लॉस काल्थसन 
्यांनी णदललीतल्या कॅनॉट पलसे 
इरल्या खादी इडंी्या दालनाला भेट 
णदली, आणि भारताच्या सवातंत््यणदनी 
नेसण्यासाठी साडी खरेदी केली.  
कयोिती साडी खरेदी करावी ्याबद्दल 
सचूवा अस ेआवाहनही त्यांनी सयोिल 
णमडी्याच्या माध्यमातनू भारती्यांना 
केल ेहयोते. काल्थसन ्यांनी इरे खरेदी 
केललेी साडी लालणकलल्यावर 
झालले्या सवातंत््य णदन सयोहळ्यावेळी 
अणभमानाने पणर्धान केली. 

णदललीतल्या मध्यभागी भव्य 
सटेनलसे णसटलचा चरखा आणि 
पारंपणरक वारसा असलले्या 
चरख्यांच े संग्हाल्य खादी आणि 
ग्ामयोद्योग आ्ययोगाने उभारल ेआह.े

अणतउचच दजा्थच्या क्योणम्यम 
णनकेल सटेनलसे णसटल पासनू 
णनणम्थत तबबल अणडच टनांचा 
भव्य चरखा कॅनॉट पलसे इरल्या 
संग्हाल्यात बसवण्यात आला आह.े 
चरख्याची उंची १२ फुट असनू 
लांबी २५ फुट आह.े नवी णदलली 
महानगरपाणलकेच्या सहका्या्थने 
उभारण्यात आलले े ह े चरखा 
संग्हाल्य िहराच्या आकष्थिाच े
केनद्र ठरल ेआह.े

बुद्ीबळ महासंघानषे गणवषेर महणनू 
खादीचा णसवकार करण्याचषे 
ठरवलषे आहषे. 

आतंरराष्टी्य पातळीवर खादीचा 
प्रचार प्रसार करण्यासाठी तसचे 
तरुि णपढीला ्या खास भारती्य 
वस्ताकडे आकणष्थत करण्यासाठी 
अणखल भारती्य बणुद्बळ महासघंाने 
पढुाकार घेतला आह.े ्यापढेु सव्थ 
आतंरराष्टी्य सप्धाांम्धे देिाच े सव्थ 
खेळाडू आणि सहकारी कम्थचारी 
गिवेष तसचं इतर सचं खादीचचे 

वापरतील असा णनि्थ्य महासघंाने 
घेतला आह.े

खादी स्ुधारिा आणि णवकास 
प्रकलपात खादीबाबतच्या स्ुधारिांच े
खरे प्रणतणबंब णदसते आह.े ्या 
प्रकलपाची सरुुवात २०१०-११ 
म्धे झाली. त्यानंतर एडीपीकडून 
२०१३-१४ म्धे ९६ कयोटी रुप्ये 
णन्धी मंजरू झाला. मात्र मे २०१४ 
प्यांत सा्धा चरखा णकंवा हातमाग 
्ंयत्राच े वाटपही झाल े नाही. गेल्या 
दयोन वषा्थत ५३२३ णविकर माग 
मंजरू झाल े असनू पकैी १३५० 
माग णवतणरतही झाल े आहते. 
त्याचप्रमाि,े २७ हजार चरखे 
मंजरू झाल ेअसनू १६ हजार चरखे 
णवतणरतही झाल े आहते. खादीला 
गतवैभव प्राप् करुन देण्यासाठी 
खादी आणि ग्ामयोद्योग आ्ययोग पिू्थ 
क्मतेने अगदी तळागाळाप्यांत काम 
करत आह.े ग्ामयोद्योग आणि त्याचा 
िाश्वत णवकास ्यातच भारताचा 
सवाांगीि णवकास सामावललेा आह े
्या महातमा गां्धीजीनंी दाखवलले्या 
मागा्थवरच खादी ग्ामयोद्योगाची 
्यिसवी वाटचाल सरुु असनू तयोच 
वसा जयोमाने पढेु नेला जात आह.े

nnn

लखेक खादी आणि ग्ामयोद्योग 
आ्ययोगाच ेअध्यक् आहते. 
email: chairmankvic2015@gmail.com

गषेल्या दोन वराथित ५३२३ 
णवणकर माग मंजरू झालषे असनू 
पैकी १३५० माग णवतणरतही 
झालषे आहषेत. त्याचप्माणषे, २७ 
हजार चरखषे मंजरू झालषे असनू 
१६ हजार चरखषे णवतणरतही 
झालषे आहषेत. खादीला गतवभैव 
प्ाप् करुन दषेण्यासाठी खादी 
आणण ग्रामोद्ोग आ्योग पणूथि 
क्मतषेनषे अगदी तळागाळाप्ययंत 
काम करत आहषे.
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जागणतक सतरावर सव्थच 
देिांत सकू्म, लघ ु व 

मध्यम उद्योगक्ेत्र अरा्थत मा्यक्यो, 
समॉल व णमणड्यम एटंरप्राइझसे 
सकेटर (एमएसएमइ) सकल घरगतुी 
उतपादनात- (Gross Domestic 
Product -GDP) मयोठे ्ययोगदान देते. 
तसचे देिांच्या आणर्थक वाढीतही 
ह े क्ेत्र महतवाची भणूमका बजावते. 
सव्थसामान्यांना रयोजगाराच्या सं्धी 
उपलब्ध करण्याबरयोबरच उद्योजकता 
आणि नावीन्यपिू्थ उद्योग कलपनांना 
चालना देण्यात ्या क्ेत्राचा महतवाचा 
वाटा आह.े देिातील मयोठ्या 
उद्योगांच्या व्यावसाण्यक गरजा 
पिू्थ करण्यासाठी परूक सह्ययोगी 
क्ेत्र महिनूही सकू्म, लघ ुव मध्यम 
उद्योगक्ेत्राकडे पाणहल ेजाते. एकूिच 
देिातील सामाणजक-आणर्थक 
सवाांणगि णवकासात  एमएसएमइजचा 
मयोलाचा वाटा आह.े 
भारती्य दृष्टीकोन

भारताच्या आणर्थक णवकासात 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगक्ेत्राला 
्धयोरिातमकदृषट्या महत्वाच े मानल े
जाते. भारतात जवळपास ९० टकके 
उद्योग ्या क्ेत्रािी सबंंण्धत असनू 

सकू्म, लघ ुआणण मध्यम उद्ोगांचषे सशक्तीकरण

- अरूण पांडा

णवचार

देिातील एकूि कामगार वगा्थपकैी 
४० टकके लयोकांना ह ेक्ेत्र रयोजगार 
देते. सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांत 
पारंपाणरक उतपादनांपासनू आजच्या 
नतून तंत्रज्ानािी सबंंण्धत सव्थ 
प्रकारच्या ८००० पके्ाही जासत 
वसत ूव सवेांच ेउतपादन घेतल ेजाते. 
२०२५ ्या वषा्थप्य ांत भारती्य 
अर्थव्यवसरा ५ णट्णलअन डॉलरप्यांत 
मजल मारेल, असा णनषकष्थ मांडण्यात 
आला आह.े त्यामळेु ्येत्या काळातही 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगक्ेत्राला 
अनन्यसा्धारि महतव राणहल. 
त्यादृष्टीने ्या क्ेत्राच्या सवाांणगि 
णवकासाबरयोबर ह ेक्ेत्र आणर्थकदृषट्या 
अण्धकाण्धक बळकट हयोण्यासाठी 
्ययोग्य ्धयोरि े राबवि े व नवनव्या 
्ययोजना व का्य्थक्म आखि ेइ. वर 
सरकारचा अण्धक भर आह.े णकंबहनुा 
्या क्ेत्राच्या सिक्तीकरिासाठी 
सरकार प्रा्धान्यक्माने पावल े
उचलते आह.े उदाहरिार्थ, २०१६ 
च्या वाणष्थक अर्थसकंलपात ३४६५ 
कयोटी रूप्यांचा णन्धी सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योगक्ेत्रासाठी मंजरू 
करण्यात आला हयोता. ्यावषवीच्या 
अर्थसकंलपात सकू्म, लघ ुव मध्यम 

सवथिसामान्यांना रोजगाराच्या 
संधी उपलबध करण्याबरोबरच 
उद्ोजकता आणण नावीन्यपणूथि 
उद्ोग कलपनांना चालना दषेण्यात 
्या क्षेत्राचा महतवाचा वाटा आहषे. 
दषेशातील मोठ्या उद्ोगांच्या 
व्यावसाण्यक गरजा पणूथि 
करण्यासाठी परूक सह्योगी क्षेत्र 
महणनूही सकू्म, लघ ु व मध्यम 
उद्ोगक्षेत्राकडषे पाणहलषे जातषे. 
एकूणच दषेशातील सामाणजक-
आण थ्िक सवायंणगण णवकासात  
एमएसएमइजचा मोलाचा वाटा 
आहषे. 
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उद्योगांसाठी सवा्थण्धक महिजे 
६४८२ कयोटी रूप्यांची आणर्थक 
तरतदू करण्यात आली आह.े
एमएसएमइ क्षेत्र बळकट 
करण्यासाठी ्योजण्यात आलषेलषे 
णवणवध धोरणातमक उपा्य

एमएसएमइ क्ेत्राच्या वाढीसाठी 
खपू वाव व क्मता असण्याबरयोबरच 
्या क्ेत्रासमयोर अनेक आवहाने आहते. 
्यामध्ये प्रामखु्याने लघउुद्योजकांना 
वेळेवर कज्थ न णमळि,े पा्याभतू 
सयो्यीसणुव्धांसह प्रगत तंत्राचा 
अभाव, बाजारपठेेप्य ांत उतपादन 
पयोहचण्यातील अडरळे आणि 
कुिल मनषु्यबळाची कमतरता 
इ.चा प्रामखु्याने उललखे करता 

्येईल. ्याणिवा्य, चीन, इडंयोनेणि्या, 
णफलीपीसं आणि रा्यलंड 
्यासारख्या िजेारील राष्टांकडून 
वाढत असलले्या सप्धतेमळेु आपल्या 
देिातील एमएसएमइ क्ेत्राचा 
जागणतक सतरावरील सप्धा्थतमकतेत 
णटकाव लागण्यासाठी मजबतू 
्धयोरि े सवीकारि े आवश्यक झाल े
आह.े ्यादृष्टीने प्रमखु आवहानांवर 
उपा्य्ययोजना करताना ्या क्ेत्राचा 
सवाांणगि णवकास हयोईल ्यासाठी कें द्र 
िासनाने ‘मेक इन इणंड्या', ‘णडणजटल 
इणंड्या', ‘सटाट्थ-अप इणंड्या' आणि 
‘णसकल इणंड्या' ्यासारखे नाणवन्यपिू्थ 
उपक्म हाती घेतल ेआहते. भारताच्या 
सकल देिांतग्थत उतपादनाचा दर 

सद्णसरतीत १६-१७ टकके आह.े 
२०२२ प्यांत एमएसएमइ क्ेत्राची 
उतपादकतेत वाढ करून देिाचा 
जीडीपीचा दर २५ टकक्यांप्य ांत 
नेण्यासह ्या क्ेत्रात १०० कयोटी 
नवीन रयोजगारसं्धी उपलब्ध करून 
देण्याच ेसरकारच ेउणद्दष्ट आह.े
एसएमइंना णवत्तपरुवठा

एसएसएमइ क्ेत्रात एकसारखे 
उद्योग नाहीत. णकंबहनुा ्या क्ेत्रातील 
प्रत्येक उद्योग दसुऱ्या उद्योगयोपके्ा 
पिू्थपि ेवेगळा आह.े त्यामळेु प्रत्येक 
उद्योगाच्या आवश्यकता, प्रा्धान्य, 
आवहाने इ.गयोष्टीही परसपरांपासनू 
पिू्थपि ेवेगळ्या आहते. उदाहरिार्थ, 
सकू्म व लघ ु उद्योगांसाठी वेळेवर 
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कजा्थची उपलब्धता असि े ही एक 
प्रारणमक गरज व एक प्रमखु 
आवहानदेखील आह.े परंत,ु मध्यम 
व मयोठ्या उद्योगांबाबत ही बाब 
लाग ू हयोत नाही. सकू्म व लघ ु
उद्योगांची कजा्थची णनकड लक्ात 
घेउन िासनाने कज्थ हमी ्ययोजना 
सरुू केली आह.े ्या ्ययोजनेअंतग्थत 
काही ठराणवक िासनमान्य णवत् 
परुवठा ससंरांतनू सकू्म व लघ ु
उद्योग २ कयोटी रूप्यांप्य ांत रककम 
तारि महिनू णमळव ूिकतात. पवूवी 
ही रककम केवळ एक कयोटी रूप्ये 
एवढी हयोती. ्याणिवा्य, ्या क्ेत्रातील 
णवत्ी्य जणटलता आणि कज्थ 
उपलब्धतेिी णनगडीत अडरळे दरू 

करण्यासाठी नाणवन्यपिू्थ सकंलपनाही 
काही णवत्ी्य ससंरा राबवत आहते. 

एसएमईंना सलुभपि े
के्णडट णमळवनू देण्यासाठी काही 
सटाट्थअपसही का्य्थिील भांडवल 
क्ेत्रातील णवणव्ध ्ययोजना ह ेसयो्यीसकर 
बनणवण्याचा प्र्यत्न करीत आहते. 
णवत्परुवठा आणि कज्थ देिाऱ्या 
नव्या भागीदारांच्या आगमनामळेु 
एसएमईं आणर्थकदृषट्या सरुणक्त 
हयोण्याची िक्यता वाढली आह.े

पंतप्धान रोजगार णनणमथिती 
का्यथिक्म 

पंतप्र्धान रयोजगार णनणम्थती 
का्य्थक्म (Prime Minister’s 

Employment Generation 
Programme -PMEGP) ही 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योग 
मंत्राल्याची एक प्रमखु ्ययोजना आह.े 
्या ्ययोजनेअंतग्थत दरवषवी देिभरात 
णवणव्ध णठकािी सकू्म उद्योग सरुू 
करून  रयोजगाराच्या स्ंधी णनमा्थि 
करण्यावर भर णदला जातयो. नवीन 
सव्ंयरयोजगार उद्योग णनणम्थती करून  
देिातील ग्ामीि आणि िहरी 
भागात रयोजगाराच्या स्ंधी णनमा्थि 
करि ेहा ्या ्ययोजनेचा मखु्य उद्देि 
आह.े  णवणव्ध पातळ्यांवर रयोजगार 
णनणम्थतीला प्रचडं वाव णनमा्थि करिारी 
िासनाची ही एक महतवाकांक्ी 
्ययोजना आह.े 
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खादी आणण ग्रामोद्ोग
खादी आणि ग्ामयोद्योग ही 

भारतातील दयोन महतवाची पारंपाणरक 
क्ेत्र ंआहते.  कमीत कमी आणर्थक 
गुंतविकूीत ग्ामीि भागात 
रयोजगाराच्या सं्धी उपलब्ध करून 
देि,े णविषेतःसमाजातील दबु्थल 
घटकांना  काम णमळवनू देण्यात 
खादी व ग्ामयोद्योग क्ेत्र अणति्य 
महतवाची भणूमका बजावते. सकू्म, 
लघ ुआणि मध्यम उद्योग मंत्राल्यातफते  
खादी आणि ग्ामयोद्योगातनू ग्ामीि 
बेरयोजगारी कमी करण्यासाठी, 
णविषेतः ग्ामीि भागातील ्यवुा 
आणि मणहलांना घरच्या घरी करता 
्येतील अिी कामे देऊन लाभदा्यक 
रयोजगार उपलब्ध करिाऱ्या अनेक 
्ययोजना चालवल्या जातात. 
 नवीन तंत्रज्ानाचा अणंगकार

आज, जागणतक मलू्य िृंखला 
जागणतक सतरावर सप्धा्थ करीत 
आहते. ्या आतंराष्टी्य बाजारपठेेत 
परुवठादार बनण्यासाठी,  भारती्य 
उद्योगांना सववोत्म पद्तीचंा अवलंब 
करि ेआणि आतंरराष्टी्य मानकांच े
अनसुरि करि े आवश्यक आह.े 
्या सदंभा्थत तांणत्रक ससुसंकृतता 
अत्ंयत महत्वपिू्थ बनली आह.े 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांना उचच 
तांणत्रक कौिल्य व तंत्रज्ानासबंं्धी 
सहा्यता णमळवनू देण्यावर भर देत 
एमएसएमइ मंत्राल्याने देिभरात 
णवणव्ध णठकािी १८ तांणत्रक णवकास 
कें द्र सरुू केली आहते. तसचे 
आ्धीपासनू सरुू असिाऱ्या कें द्रांची 

अद््यावत पनुर्थचना करण्याबरयोबर 
१५ नवी कें द्र सरुू केली आहते. 
एमएसएमइ क्ेत्रातील उतपादकतेला 
गती देण्यासाठी बँकेच्या मदतीने 
मंत्राल्याने तंत्रज्ान कें द्र प्रिाली 
प्रकलपाअंतग्थत समुारे २२०० 
कयोटी रूप्यांच्या णन्धीची तरतदू 
केली आह.े ्या कें द्राद्ारे सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योजकांना अत्या्धणुनक 
उतपादन तंत्रज्ान, कुिल मनषु्यबळ 
आणि व्यवसाण्यक सललागारांच्या 
सवेा उपलब्ध करून णदल्या जातात. 
्याव्यणतणरक्त, सकू्म आणि लघ ु

उद्योगांना अद््यावत तांणत्रक पनुरच ्थना 
करण्यासाठी भांडवली कज्थ सवलत 
्ययोजना सरुू करण्यात आली आह.े 
्या ्ययोजनेअंतग्थत व्यवसा्यासाठी 
लागिारी सं्ंयत्र आणि ्ंयत्रसामगु्ी 

इ. च्या आ्धणुनकीकरिाच्या एकूि 
खचा्थवर १५ टकके सवलत णदली 
जाते. ्यात कमाल म्या्थदा १५ 
लाख रुप्ये इतकी णनणचित करण्यात 
आली आह.े जनू २०१७ प्यांत ्या 
्ययोजनेद्ारे १२९३ एमएसएमइनंा 
तांणत्रक क्मता वाढवण्याच्या दृष्टीने 
आणर्थक लाभ णमळाला आह.े 
एमएसएमइनंा आणर्थक सहा्यता 
णमळवनू देण्यासाठी माननी्य 
पंतप्र्धानांनी अलीकडेच झीरयो 
डीफेकट झीरयो इफेकट प्रमािन 
मध्ये एमएसएमईंना आणर्थक 
सहाय्य ्ययोजना सरुू केली आह.े 
ही ्ययोजना महिजे एसएमएसइ 
क्ेत्राची उतपादकता वाढवण्यासाठी 
व उतपादन णनणम्थती प्रणक््येत 
दयोषरणहतता आिण्याच्या बाबतीत 
एमएसएमइ क्ेत्रात जागरूकता 
णनमा्थि करण्यासाठी सरुू करण्यात 
आललेी एक व्यापक मयोहीम आह.े 
आपल्या उद्योगांच्या उतपादकतेच े
दजा्थतमक मलू्यांकन करण्यासाठी ही 
्ययोजना एमएसएमइना प्रयोतसाहन देते.
उद्ोगांसाठीच्या पा्याभतू 
सणुवधांचषे सदुृढीकरण

उद्योगांच्या दैनंणदन आवश्यक 
गरजांची पतू्थता, बाजारपठेांत 
उतपादनांची णवतरि व्यवसरा, कुिल 
मनषु्यबळ व आ्धणुनक तंत्रज्ान 
इ.सारख्या पा्याभतू सयो्यीसणुव्धांची 
उपलब्धता कयोित्याही उद्योगांना 
बाजारपठेेत ्यिसवीणरत्या का्या्थणनवत 
राहण्यासाठी आवश्यक आहते. 
्या सदंभा्थत, एमएसएमईच्या 
णवकासासाठी िासनाने एमएसएमईचा 

आतंराष्टी्य बाजारपषेठषेत 
परुवठादार बनण्यासाठी,  
भारती्य उद्ोगांना सवपोत्तम 
पद्तीचंा अवलंब करणषे 
आणण आतंरराष्टी्य मानकांचषे 
अनुसरण करणषे आवश्यक 
आहषे. ्या संदभाथित तांणत्रक 
ससंुसकृतता अत्यंत महत्वपणूथि 
बनली आहषे. सकू्म, लघ ु व 
मध्यम उद्ोगांना उचच तांणत्रक 
कौशल्य व तंत्रज्ानासंबंधी 
सहा्यता णमळवनू दषेण्यावर 
भर दषेत एमएसएमइ मंत्राल्यानषे 
दषेशभरात णवणवध णठकाणी १८ 
तांणत्रक णवकास कें रि सरुू कषे ली 
आहषेत.
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एक समहू अिा दृष्टीकयोनातनू 
सहकारततवाचा अंणगकार केला 
आह.े  भांडवलाचा अभाव 
असल्याने, सकू्म आणि लघ ुउद्योग 
उतपादन प्रणक््येत नवीनतम सा्धने 
आणि आ्धणुनक तंत्रज्ानाचा वापर 
करू िकत नाहीत, त्यामळेु अंणतम 
उतपादनाच्या गिुवत्िेी तडजयोड 
केली जाते. ्यासाठी एमएसएमइचं्या 
समहू णवकास ्ययोजनेद्ारे उद्योगांच्या 
एका समान समहूासाठी एक 
्याप्रमाि े सयो्यी सणुव्धा कें द्र सरुू 
करण्यात आली आहते. ्या कें द्रांतफते  
उद्योगांसाठी लागिारी नवीन 
उपकरि,े ्ंयत्रसामगु्ी, रचना व 
पणरक्ि सणुव्धा इ. उपलब्ध करून 
णदल े जाते.  देिभरातील अनेक 
सकू्म, लघ ु व मध्यम उद्योगांना 
्या ्ययोजनेचा लाभ णमळाला असनू 
एमएसएमइ मंत्राल्यद्ारे ्याबाबत 
काही व्यापक माग्थदि्थक तत्वे त्यार 
केली आहते. तसचे ्या ्ययोजनेला 
देिातील सव्थ सतरावरील एमएसएमइ 
समहूाप्य ांत नेत अण्धकाण्धक व्यापक 
करण्याबरयोबरच नवीन तंत्रज्ानाप्रमाि े
अद््यावत करण्यावर भर णदला 
जातयो आह.े  
नवनवीन बाजारपषेठांत 
एमएसएमइ क्षेत्राचा प्वषेश व 
व्यापार उत्तषेजना 

एमएसएमईच्या सध्याच्या 
बाजारपठेांचा णवसतार करण्याबरयोबरच 
एमएसएमइ क्ेत्रांतील उतपादनांना  
नवनव्या बाजारपठेा णमळवनू देि े
व बाजारपठेांतील सबंण्धत घटकांिी 
का्यमसवरूपी परसपर सबंं्ध 

का्यम ठेवण्याच्या दृष्टीने पयोषक 
वातावरिणनणम्थतीसाठी  सरकारने 
एक उणद्दष्ट आखल ेआह.े साव्थजणनक 
प्रयोक्यरुमेंट पॉणलसी, एमएसई ऑड्थर 
२०१२ चा एक भाग महिनू कें द्र 
सरकार आणि कें द्री्य साव्थजणनक 
क्ेत्रातील उपक्मांच े मंत्राल्य आणि 
सबंंण्धत णवभाग सकू्म लघ ु आणि 
मध्यम उद्योगांम्धनू २० टकके 
वसत ूआणि सवेांची खरेदी करतील 
असा प्रसताव ठेवण्यात आला हयोता. 

्या ्धयोरिामळेु एमएसएमइ क्ेत्राला 
लाभ हयोण्याबरयोबरच ्या क्ेत्रातील 
अनसुणूचत जाती  आणि अनसुणूचत 
जमाती उद्योजकांनी साव्थजणनक 
खरेदी बाजार मध्ये सहभागी 
हयोण्यासाठी प्रयोतसाहन देण्यात आल.े 

्याचाच एक भाग महिनू एससी-
एसटीच्या उद्योजकांच्या मालकीच्या 
एमएसएमईकडून खरेदीसाठी ४ 
टकके उप-णन्धी बाजलूा ठेवण्यात 
आला आह.े ्याणिवा्य, एमएसएमइ 
मंत्राल्याने ्या क्ेत्राच्या भारतातील 
सामाणजक जाती-जमातीनसुार 
केलले्या एका णवशे्षिानसुार 
अनसुणूचत जाती- जमातीचं्या 
लघ,ु मध्यम उद्योजकांना व्यवसा्य 
करताना अनेक प्रकारच्या म्या्थदा 
्येतात. त्यामळेु ्या वगाांतील लयोक 
व्यवसा्य करण्यासाठी सवतःहनू 
पढेु ्येत नाहीत. अनसुणूचत जाती- 
जमातीतं उद्योजकतेला प्रयोतसाहन 
देण्यासाठी पंतप्र्धान नरेंद्र मयोदी 
्यांनी १८ ऑकटयोबर, २०१६ मध्ये 
राष्टी्य अनसुणूचत जाती- जमातीतं 
कें द्राची- (National SC-ST 
Hub (NSSH) सरापना केली. ्या 
कें द्रासाठी िासनाने समुारे ४९० 
कयोटी रूप्यांची आणर्थक तरतदू केली 
आह.े  अनसुणूचत जाती- जमातीतं 
उद्योजकांना व्यावसाण्यक सहा्यता 
देि ेहा ्या कें द्राचा प्रमखु उद्देि आह.े

ह े कें द्र सध्या सकू्म, लघ,ु 
मध्यम उद्योग मंत्राल्याच्या कें द्री्य 
लघ ुउद्योग महामंडळ – (National 
Small Industries Corporation-
NSIC) ्या कें द्री्य साव्थजणनक 
क्ेत्र उपक्मद्ारे- (Central Public 
Sector Enterprise -CPSE) 
का्या्थणनवत आह.े अनसुणूचत जाती- 
जमातीतं उद्योजकांना व्यावसा्यासाठी 
्ंयत्रसामगु्ी खरेदी करण्यासाठी 
णविषे भांडवली कज्थ ्ययोजना 

नवनव्या बाजारपषेठा णमळवनू 
दषेणषे व बाजारपषेठांतील सबंणधत 
घटकांशी का्यमसवरूपी परसपर 
संबंध का्यम ठषेवण्याच्या दृष्टीनषे 
पोरक वातावरणणनणमथितीसाठी  
सरकारनषे एक उणद्दष्ट आखलषे 
आहषे. सावथिजणनक प्ोक्यरुमेंट 
पॉणलसी, एमएसई ऑडथिर 
२०१२ चा एक भाग महणनू 
कें रि सरकार आणण कें रिी्य 
सावथिजणनक क्षेत्रातील उपक्मांचषे 
मंत्राल्य आणण संबंणधत णवभाग 
सकू्म लघ ु आणण मध्यम 
उद्ोगांमधनू २० टककषे  वसत ू
आणण सषेवांची खरषेदी करतील 
असा प्सताव ठषेवण्यात आला 
होता.
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व व्यावसाण्यक प्रणिक्ि का्य्थक्म 
आ्ययोणजत करण्यात आल ेआहते.
अनुमान

आणर्थक वाढीला चालना 
देि े आणि एमएसएसइ क्ेत्राच े
महत्व व्यापक सतरावर नेण्याच्या 

दृष्टीने सरकार ्या क्ेत्रासाठीच्या 
सध्याच्या ्धयोरिांवर तसचे णवणव्ध 
्ययोजनांवर नव्याने काम कणरत 
आह.े  उदाहरिार्थ, व्यवसा्य करि े
सयोप े वहावे व व्यवसा्याला णवणिष्ट 
सवरूप देण्यासाठी सपटेंबर २०१५ 
मध्ये उद्योग आ्धार सामंजस्य तत्वे- 
(Udyog Aadhaar Memorandum 
UAM) अण्धसणूचत करण्यात 
आली. ्या ततवांतग्थत उद्योगांची 
नोंदिी प्रणक््या अण्धक गतीिील 
करण्यात आली आह.े आताप्यांत 
३५ लाखांहनू अण्धक एमएसएमइनंी  
उद्योग आ्धार सामंजस्य तत्वांनसुार 
नोंदिी केली आह.े तसचे वसत ूव 
सवेा कराच्या ‘एक राष्ट एक कर’ 

चालवली जाते. ्या ्ययोजनेद्ारे २५ 
टकक्यांप्य ांत भांडवली कज्थ णदल े
जाते.  
मनुष्यबळाचा णवकास 

सकू्म, लघ ु व मध्यम 
उद्योगक्ेत्राच्या वाढीसाठी ्या क्ेत्रात 
णवणव्ध सतरावर नव्या दमाच्या, 
प्रणतभावान, गणतिील ्यवुा वगा्थला 
रयोजगार व उद्योगाच्या सं्धी उपलब्ध 
करून देण्याबरयोबर ्या क्ेत्राकडे 
वळण्यासाठी प्रयोतसाहन देि े ही 
काळाची गरज आह.े एका िासणक्य 
अहवालानसुार भारताच्या १.२५ 
अबज एवढ्या प्रचडं लयोकसखं्येत 
कुिल मनषु्यबळाची प्रचडं कमतरता 
आह.े एमएसएमइ क्ेत्र कौिल्य 
णवकासात महतवाची भणूमका 
बजावते. णविषेतः आज भारतात 
जवळजवळ ६५ टकके लयोकसखं्या 
३५ वषाांखालील व्ययोगटात 
मयोडते. ्या ्यवुा मनषु्यबळाला 
प्रणिणक्त करण्यासाठी सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योगक्ेत्रात खपू वाव 
आह.े आजच्या सप्धा्थतमक काळात 
नव्याने नयोकरीची स्ंधी ियो्धिाऱ्या 
्यवुा वगा्थच्या सखं्येत दरवषवी नवी 
भर पडते आह.े अिा पणरणसरतीत 
नव्या दमाच्या तरूिाईला कयोित्याही 
क्ेत्रातनू रयोजगार णमळवण्याच्या 
दृष्टीने  सक्म करण्यासाठी कौिल्य 
णवकासावर आ्धाणरत प्रणिक्ि 
व सव्ंय उद्योजकता का्य्थक्मांची 
आवश्यकता आह.े ्यादृष्टीने पढुाकार 
घेत सकू्म लघ ु व मध्यम उद्योग 
मंत्राल्याच्या णवणव्ध णवभागांतफते   
बरेच कौिल्य णवकास प्रणिक्ि 

्या सकंलपनेचाही आणर्थक लाभ 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगक्ेत्राला 
णमळेल. भारती्य एमएसएमई क्ेत्रात 
झालले्या प्रगतीिील बदलांमळेु, 
नवीन ्धयोरिातमक पणरवत्थनासह 
उद्योजकतेत वाढ हयोऊन नव्या 
रयोजगाराच्या णवणव्ध स्ंधी णनमा्थि 
हयोण्याची प्रणक््या सणक््यतेने चाल ू
राणहल. तसचे ्या क्ेत्रात व्यवसा्यास 
पयोषक वातावरि णनणम्थतीसही 
गणतिीलता णमळत राहनू 
सव्ंयव्यवसा्यासाठी अनेक लयोक पढेु 
्येतील, अस ेअनमुान आह.े 

nnn 

लखेक सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योग 
अरा्थत एमएसएमई मंत्राल्यात सणचव 
्या पदावर का्य्थरत आहते.
 email :sec.msme@gmail.com

नव्या दमाच्या तरूणाईला 
कोणत्याही क्षेत्रातनू रोजगार 
णमळवण्याच्या दृष्टीनषे  सक्म 
करण्यासाठी कौशल्य णवकासावर 
आधाणरत प्णशक्ण व सव्यं 
उद्ोजकता का्यथिक्मांची आवश्यकता 
आहषे. ्यादृष्टीनषे पढुाकार घषेत सकू्म 
लघ ुव मध्यम उद्ोग मंत्राल्याच्या 
णवणवध णवभागांतिधे   बरषेच कौशल्य 
णवकास प्णशक्ण व व्यावसाण्यक 
प्णशक्ण का्यथिक्म आ्योणजत 
करण्यात आलषे आहषेत.

Deeieeceer DebkeÀ

`ie´enkeÀ peeie=leer' 
िडसषेंबर 2017
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जागणतक सप्धा्थ ह े
कयोित्याही उद्योगासाठी 

एक प्ररेक बल आह.े बाजारपठेांची 
बदलिारी णसरती आणि सप्धाांच्या 
्यगुात सकू्म, लघ ु आणि मध्यम 
उद्योगांमध्ये (एमएसएमई) लवणचक 
पद्तीने जागणतक आवहाने 
सवीकारण्याची क्मता आह.े सकू्म, 
लघ ुआणि मध्यम उद्योग क्ेत्र देिभरात 
उद्योजकतेच्या ससंकृतीचा प्रसार करू 
लागल े असल्याने ह े क्ेत्र भारती्य 
अर्थव्यवसरेच्या णवकासाच ेइणंजन आह.े 
सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योग क्ेत्राच े
्ययोगदान सरलू राष्टी्य उतपादनाच्या 
8 टकके, एकूि उतपादनापकैी 45 

टकके आणि देिाच्या णन्या्थतीमध्ये 
40 टकके आह.े भारत सरकारने ्या 
क्ेत्रामध्ये समावेिकतेसाठी केलले्या 
प्र्यत्नांची प्रिंसा हयोत आह,े कारि 
्या क्ेत्रात मणहला, अनसुणूचत जाती, 
अनसुणूचत जमाती, उपणेक्त समदुा्य, 
अपंगतव असलले े लयोक ्यांना 
सहभागी करिाऱ्या अनेक ्ययोजना 
सरुू करण्यात आल्या आहते. त्यामळेु 
्या समाजघटकांना मदतीचा आ्धार 
णमळाला आह ेआणि उद्योगांची णनणम्थती 
करण्याच ेपाठबळ णमळाल ेआह.े

जग सध्या सकं्मि अवसरेत 
आह े आणि ्या णसरतीमध्ये सकू्म 

सकू्म, लघ ुआणण मध्यम उद्ोगांसाठी दजाथि प्माणीकरण

- डॉ. जणतंदर णसंग

आणि बृहद अर्थव्यवसरेच्या समस्या 
सयोडवण्यासाठी जागणतक दृणष्टकयोन 
सवीकारि ेआवश्यक आह.े भारतामध्ये 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योगाच े
प्रमखु समहू णनमा्थि हयोत आहते. 
णजरे आपल्या देिातील आणर्थक 
आणि सामाणजक रचना आिखी 
चांगली करण्यासाठी परूक ्ययोजनांच्या 
पाठबळाने गिुवत्ा आणि तंत्रज्ानाला 
वाव णमळ ूिकतयो. नव्या सवेा, उतपादने, 
प्रणक््या आणि व्यवसा्याची नावीन्यपिू्थ 
मॉडेल ्यांचा प्रारंभ करण्याबरयोबरच 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योगांचा 
णवकास नव्या रयोजगारस्ंधी णनमा्थि 
करण्यासाठी अणति्य महत्वाचा 
असल्याचा ्धयोरिकत्याांचा दृणष्टकयोन 
आह.े दजा्थ व्यवसरापन प्रिालीच्या 
माध्यमातनू मयोठ्या उद्योगांिी जाळे 
त्यार करून आणि सबंं्ध प्रसराणपत 
करून मयोठ्या प्रमािावर नावीन्यपिू्थ 
व्यवसा्यांच्या कलपना आकाराला 
्येतील. सप्धा्थतमक बाजारपठेेत णन्या्थत 
क्ेत्रात आपल ेपा्य रयोवण्यासाठी दजा्थ 
प्रमािीकरि अणति्य महत्वाच ेआह.े 
दजा्थ प्रमािीकरि आता केवळ मयोठ्या 
उद्योगांपरुते म्या्थणदत राणहलले े नाही, 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योग 
ह े ्या प्रणक््यांची गरज ओळखनू 
ते आतमसात करण्यासाठी मयोठ्या 

आवहान

दजाथि व्यवस्ापन प्णालीच्या 
माध्यमातनू मोठ्या उद्ोगांशी 
जाळषे त्यार करून आणण संबंध 
प्स्ाणपत करून मोठ्या प्माणावर 
नावीन्यपणूथि व्यवसा्यांच्या कलपना 
आकाराला ्यषेतील. सपधाथितमक 
बाजारपषेठषेत णन्याथित क्षेत्रात 
आपलषे पा्य रोवण्यासाठी दजाथि 
प्माणीकरण अणतश्य महत्वाचषे 
आहषे. दजाथि प्माणीकरण आता 
कषे वळ मोठ्या उद्ोगांपरुतषे म्याथिणदत 
राणहलषेलषे नाही, सकू्म, लघ ुआणण 
मध्यम उद्ोग हषे ्या प्णक््यांची 
गरज ओळखनू तषे आतमसात 
करण्यासाठी मोठ्या प्माणावर 
पढुषे ्यषेऊ लागलषे आहषेत.
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प्रमािावर पढेु ्येऊ लागल े आहते. 
सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगांसाठी 
सप्धा्थतमकतेच े फा्यदे उचच उतपादन 
आणि उत्म नफा ्यातनू णदस ूलागल े
आहते. जर जागणतक मानकांनसुार 
दजा्थच ेणनकष णन्धा्थणरत केल ेअसतील 
तरच एखादा मयोठा उद्योग उचच 
दजा्थची कामणगरी करू िकतयो आणि 
सातत्यपिू्थ नफा णमळव ूिकतयो.

सकू्म, लघ ु आणि मध्यम 
उद्योगांमध्ये सप्धा्थतमकता 
वाढवण्यासाठी दजा्थ आणि तंत्रज्ानाच े
अत्या्धणुनकीकरि ह ेअणति्य महत्वाच े
घटक आहते.णविाल उद्योगांमध्ये 
तंत्रज्ान आणि दजा्थ अद््यावतीकरिात 
सातत्य राखण्यासाठी ससंा्धने आणि 
स्योत असतात. दसुरीकडे सकू्म, लघ ु
आणि मध्यम उद्योगांमध्ये म्या्थणदत 
ससंा्धने आणि णन्धीची उपलब्धता 
परेुिी नसल्याने त्यांना सवतःच े
अद््यावतीकरि करण्यात अडचिी 
्येतात. त्यामळेु त्यांच्यापकैी बऱ्याच 
उद्योगांना जागणतक मलू्य साखळीमध्ये 
त्यांच्यातील सप्धा्थतमकतेच्या 
अभावामळेु एका णवणिष्ट म्या्थदेच्या 
पलीकडे णवकास करता ्येत नाही. 
आणर्थक णवकासाकणरता सकू्म, लघ ु
आणि मध्यम उद्योगांच ेमहत्व लक्ात 
घेऊन सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योग 
मंत्राल्याने णवणव्ध ्ययोजना आणि 
का्य्थक्म आखल े आहते. त्यांच्या 
माध्यमातनू लहान उद्योगांम्धील 
सप्धा्थतमकता वाढवण्यासाठी सकू्म, 
लघ ु आणि मध्यम उद्योगातील 
उतपादनाचा दजा्थ आणि तंत्रज्ानाच्या 
पलैूंवर लक् कें णद्रत केल ेआह.े 

एखाद्ा ससंरेसाठी प्रमािीकरिाच े
फा्यदे खालीलप्रमाि ेआहते

- मान्यता आणि बँ्रडचा लौणकक
- सातत्यपिू्थ स्ुधारिा
- भर का्यम राखिे
- आतमणवश्वास
- कम्थचाऱ्यांच ेसमा्धान आणि 

व्यग् सहभाग

भारत सरकारच्या दजा्थ 
प्रमािीकरिाच्या णवणव्ध ्ययोजना 
खालीलप्रमाि ेआहते

राष्टी्य उतपादन सपधाथितमकता 
का्यथिक्म(एनएमसीपी) – ्या 
का्य्थक्मांतग्थत दहा ्ययोजनांची आखिी 
करण्यात आली असनू त्यामध्ये 
सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगासाठी 
आ्यसीटी, णमनी टलू रूम, णडझाईन 
णकलणनकस आणि माकते णटंगच ेपाठबळ 
्यांचा समावेि आह.े हा का्य्थक्म 
उतपादन क्ेत्राला दजा्थ व्यवसरापन 
णनकष आणि दजतेदार तंत्रज्ानाने ्यकु्त 
सा्धने ्यांच्या माध्यमातनू सप्धा्थतमक 
बनवतयो. 

सकू्म, लघ ु व मध्यम उद्ोगांना 
तंत्रज्ान व दजाथि अद््यावतीकरणाचषे 
पाठबळ

उतपादन खचा्थत कपात वहावी 
आणि प्रदषूिरणहत सवचछि णवकास 
्ंयत्रिचेा वापर वहावा ्यासाठी 
्या ्ययोजनेत उतपादन करिाऱ्या 
उद्योगांमध्ये ऊजा्थ का्य्थक्म तंत्रज्ानाचा 
वापर करण्यासाठी प्रयोतसाहन णदल े
जाते.
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्ोगांना झ षेड 
(णझरो णडिषे कट णझरो इिषे कट) 
प्माणीकरण ्योजनषेअतंगथित आण थ्िक 
पाठबळ–

सकू्म, लघ ु आणि मध्यम 
उद्योगांम्धील उतपादकतेमध्ये णझरयो 
णडफेकट महिजे दयोष णवरणहत 
उतपादनप्रिाली णवकणसत करण्यासाठी 
दजतेदार सा्धनसामग्ी व ऊजा्थ का्य्थक्म 
उतपादनपद्ती आतमसात करण्याला ही 
्ययोजना प्रयोतसाहन देते. ्या ्ययोजनेंतग्थत 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योगांना 
कंत्राटे णमळवण्यासाठी सवुि्थ, रौप्य 
आणि कांस्य दजा्थ प्रमािीकरिासाठी 
सप्धा्थ करावी लागते. प्रदषूिरणहत 
सवचछि तंत्रज्ानाचा वापर करून उचच 
दजा्थची उतपादने त्यार करण्यासाठी 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योगांना 
मदतीचा हात देण्याचा ्या ्ययोजनेचा 
उद्देि आह.े झडे प्रमािीकरिासाठी 
केल्या जािाऱ्या का्य्थप्रणक््यांसाठी 
सकू्म, लघ ु आणि मध्यम उद्योगांना 
अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून णदल े
जाते. ्यामध्ये मलू्यमापन/ मानांकन,  
तफावत णवशे्षि, मदत आणि 

आण थ्िक णवकासाकणरता 
सकू्म, लघ ु आणण मध्यम 
उद्ोगांचषे महत्व लक्ात घषेऊन 
सकू्म, लघ ुआणण मध्यम उद्ोग 
मंत्राल्यानषे णवणवध ्योजना आणण 
का्यथिक्म आखलषे आहषेत. त्यांच्या 
माध्यमातनू लहान उद्ोगांमधील 
सपधाथितमकता वाढवण्यासाठी 
सकू्म, लघ ु आणण मध्यम 
उद्ोगातील उतपादनाचा दजाथि 
आणण तंत्रज्ानाच्या पैलूंवर लक् 
कें णरित कषे लषे आहषे. 
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का्यथि एकूण खचथि भारत 
सरकारकडनू 
पाठबळ

अनुदानानंतर अजथिदाराला लाग ू
होणारी णकंमत

नोंदणी मोित उपलबध नाही मोित

ऑनलाइन सव्यं- मलू्यांकन मोित उपलबध नाही मोित

डषेसकटॉप मलू्यांकन रु. 10,000/- सकू्म: 80% रु. 2,000/-

लघ:ु 60% रु. 4,000/-

मध्यम: 50% रु. 5,000/-

का्यथिस्ळ मलू्यांकन रु.. 80,000/- सकू्म: 80% रु. 16,000/-

लघ:ु 60% रु. 32,000/-

मध्यम: 50% रु. 40,000/-

पनुम ूथिल्यांकन रु.. 40,000/- सकू्म: 80% रु.. 8,000/-

लघ:ु 60% रु.. 16,000/-

मध्यम: 50% रु.. 20,000/-

संरक्ण मलू्यांकन रु.. 40,000/- सकू्म: 80% रु.. 8,000/-

लघ:ु 60% रु.. 16,000/-

मध्यम: 50% रु.. 20,000/-

तिावत णवश्षे रण व मदतीचा 
हात

रु.. 1,90,000/-  सकू्म: 80% रु.. 38,000/-

लघ:ु 60% रु.. 76,000/-

मध्यम: 50% रु.. 95,000/-

स्योत: क्यसूीआ्य

सकू्म, लघ ुआणि मध्यम उद्योगाचं ेमानाकंन स्ुधारण्यासाठी सललागाराकंडनू माग्थदि्थन आदीचंा समावेि आह.े झडे 
मॅच्यणुरटी मलू्याकंन मॉडेल अंतग्थत झडे मानाकंनासाठी 50 णनकष आणि झडे सरंक्ि मानाकंनासाठी 25 णनकष 
आहते. झडेच्या अंमलबजाविीसाठी राष्टी्य दखेरेख आणि अंमलबजाविी ससंरा महिनू कवाणलटी कौणनसल ऑफ 
इणंड्याला(क्यसूीआ्य) णन्यकु्त करण्यात आल ेआह.े झडे ्ययोजनेंतग्थत कासं्य पातळीवर णकमान 22,000 सकू्म, लघ ु
आणि मध्यम उद्योगानंा प्रमाणित करण्याच ेक्यसूीआ्यच ेउणद्दष्ट आह.े राष्टी्य अण्धसवीकृतीकरि सरंचनचेी सरापना 
करण्यासाठी आणि मापदंडानंा प्रयोतसाहन दणे्यासाठी सरकार आणि उद्योगानंी स्ंयकु्तपि ेक्यसूीआची सरापना केली 
आह.े
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दजा्थ व्यवसरापनाच्या णसद्ांतांची 
अंमलबजाविी करण्यापवूवी सबंंण्धत 
ससंरेमध्ये सखयोल मलू्यमापन केल े
जाते.

णवणव्ध राज्य सरकारे दजा्थ 
प्रमािीकरिासाठी आणर्थक साहाय्याच े
णवणव्ध प्रकार बदलत्या सवरुपात 
उपलब्ध करत असतात. गजुरात 
सरकारने सकू्म, लघ ु व मध्यम 
उद्योगांसाठी खालील ्ययोजना त्यार 
केली आह.े
पात्र खचथि

आ्यएसआ्य/डबलूएचओ/
जीएमपी/हॉलमाक्थ  ्यांसारखी दजा्थ 
प्रमािपत्र ेआणि कवाणलटी कौणनसल 
ऑफ इणंड्याने(क्यसूीआ्य) मान्यता 
णदललेी इतर राष्टी्य व आतंरराष्टी्य 
मानांकने व ईआरपी आणि 
आ्यएसओ प्रमािपत्र ेणमळवण्यासाठी 
खच ्थ करिारा पात्र उद्योग 

ISO 9001 ही प्णाली 
सातत्यपणूथि कामणगरी 
आणण सषेवांचषे उणद्दष्ट साध्य 
करण्यासाठी कषे ल्या जाणाऱ्या 
उपा्य्योजनांचषे आराखडषे 
आणण कामांमध्यषे दजाथि का्यम 
राखण्यामध्यषे आणण त्यावर 
दषेखरषेख ठषेवण्यामध्यषे साहाय्य 
करत असतषे. एखाद्ा णवशाल 
उद्ोगाच्या सवथि कामांमध्यषे 
प्ावीण्याला चालना दषेणारषे हषे 
व्यवस्ापकी्य साधन आहषे. 
हषे मानक दजाथि व्यवस्ापन 
प्णालीशी संबंणधत असतात

दजाथि प्माणीकरण- आ्यएसओ 
प्माणीकरण साहाय्य-

ISO 9001 ही जगातील 
सवा्थण्धक मान्यताप्राप् दजा्थ 
व्यवसरापन प्रिाली आह.े 
ग्ाहकांच्या व सव्थ सबंंण्धतांच्या 
गरजा आणि अपके्ांनसुार उतपादने 
त्यार करण्याला आणि त्याचबरयोबर 
इतर फा्यदे णमळवा्यला ही प्रिाली 
मदत करत असते. ISO 9001 ही 
प्रिाली सातत्यपिू्थ कामणगरी आणि 
सवेांच े उणद्दष्ट साध्य करण्यासाठी 
केल्या जािाऱ्या उपा्य्ययोजनांच े
आराखडे आणि कामांमध्ये दजा्थ 
का्यम राखण्यामध्ये आणि त्यावर 
देखरेख ठेवण्यामध्ये साहाय्य करत 
असते. एखाद्ा णविाल उद्योगाच्या 
सव्थ कामांमध्ये प्रावीण्याला चालना 
देिारे ह ेव्यवसरापकी्य सा्धन आह.े 
ह ेमानक दजा्थ व्यवसरापन प्रिालीिी 
सबंंण्धत असतात आणि सबंंण्धतांच्या 
गरजांची पतू्थता करण्यासाठी ्ययोग्य 
प्रकारचा दजा्थ राखत असल्याची 
खातरजमा करण्यासाठी ससंरांना 
मदत करण्याच्या दृष्टीने त्यांची 
रचना करण्यात आललेी असते. 
आ्यएसओच्या आतंरराष्टी्य 
मानकांमळेु सकू्म, लघ ु व मध्यम 
उद्योगांना का्य्थक्म पद्तीने काम 
करा्यला मदत हयोते. कारि, ही 
मानके बहतुेक उतपादक कंपन्यासाठी 
कामाचा दजा्थ णनणचित करत असतात. 
आ्यएसओ 9001 मानकांच्या 
अंमलबजाविीसाठी सहका्य्थ आणि 
अंतग्थत व बाह्य सव्थ सबंंण्धतांनी 
णदलले ेअणभप्रा्य आवश्यक असतात. 

खालील प्रत्येकासाठी(प्रमािीकरि 
नतूनीकरिाच ेिलुक वगळनू) पात्र 
आह.े

पात्र खचा्थमध्ये खालील बाबीचंा 
समावेि आह.े

प्रमािीकरि ससंरेकडून 
आकारल ेजािारे िलुक

उद्योग आ्यकु्ताल्याने 
मान्यता णदललेा एनटरप्राइज णरसयोस्थ 
पलाणनंग(ईआरपी) प्रिाली सवेा 
परुवठादार

प्रमािीकरिासाठी गरज 
असलले्या उपकरिांच्या चाचिीच े
िलुक

उपकरिांच्या कॅणलब्रेिनच े
िलुक

आ्यएसओ प्रमािीकरि 
णमळवण्यासाठी( प्रवास, हॉटेल आणि 
देखरेख िलुक वगळनू) सलला-
माग्थदि्थन िलुक

उतपादन णन्ययोजन, सामग्ी 
खरेदी, इनवेनटरी णन्ंयत्रि, णवतरि, 
लखेापरीक्ि, णवत्ी्य सवेा आणि 
एच आर असलले ेईआरपी मॉड्यलू 
सराणपत केल(े सव्थ सणुव्धा नेटवणकां ग 
णकंवा सव्थर णलंकेजने जयोडल्या 
जातील) 

साहाय्याची उपलबधता

खाली उललखे केलले्या 
प्रत्येक ्ययोजनेंतग्थत वै्यणक्तक 
णकंवा सामदुाण्यक सवरुपात साहाय्य 
णमळवण्यासाठी हा उद्योग पात्र 
असले.
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आह,े मात्र कयोित्याही पणरणसरतीत 
सदर उणद्दष्टासाठी भारत सरकार 
णकंवा गजुरात सरकारकडून 
णमळिारे अर्थसाहाय्य सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योगांना ्येिाऱ्या प्रत्यक् 
खचा्थपके्ा जासत नसले

णवणवध व अद््यावत 
पातळ्यांवर सकू्म, लघ ु व 
मध्यम उद्ोगांचषे ्योग्य प्कारचषे 
प्णशक्ण व त्यांना पाठबळ ही 
काळाची गरज आहषे. भारती्य 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्ोगांमध्यषे 
जागणतक उद्ोग बनण्याची 
क्मता आहषे. हषे उणद्दष्ट साध्य 
करण्यासाठी ्या उद्ोगांनी दजाथि 
प्माणीकरण आणण संशोधन 
व णवकास ्यामध्यषे गुंतवणकू 
करणषे गरजषेचषे आहषे. 

1 ईआरपी प्रिाली
उद्योग आ्यकु्ताल्याने उपलब्ध 

केलले्या मान्यताप्राप् ईआरपी सवेाची 
ईआरपी प्रिाली बसवण्यासाठी 
्येिा-्या भांडवली खचा्थच्या 50 
टकके, जी रककम जासतीत जासत 
50,000 रुप्ये.

2 आ्यएसओ प्रमािीकरि
आ्यएसओ प्रमािपत्र 

णमळवण्यासाठी सललागार िलुकाच्या 
50 टकके जी रककम जासतीत जासत 
रु. 50,000 असले.

3 राष्टी्य व आतंरराष्टी्य 
प्रमािीकरिः-

डबलएूचओ/जीएमपी/हॉलमाक्थ  
्यांसारखी दजा्थ प्रमािपत्र ेआणि कवाणलटी 
कौणनसल ऑफ इणंड्याने(क्यसूीआ्य) 
मान्यता णदललेी इतर राष्टी्य व 
आतंरराष्टी्य प्रमािीकरिासाठी केलले्या 
खचा्थच्या 50 टकके, जी रककम जासतीत 
जासत पाच लाख रुप्ये असले.

दजा्थ प्रमािीकरिाच्या आ्धी 
आवश्यक असललेी चाचिी उपकरि े
व ्ंयत्र ेखरेदीच्या खचा्थच्या 50 टकके 
णजच ेएकूि मलू्य जासतीत जासत 10 
लाख रुप्ये आह ेजे प्रमािीकरिाच्या 
तारखेप्यांत णकंवा का्या्थनव्यनाच्या 
कालाव्धीप्यांत जे आ्धी असले 
त्यावेळेप्य ांत प्रदान हयोईल. 

- मान्यताप्राप् आतंरराष्टी्य 
प्रमािीकरि ससंरेला दे्य असलले्या 
िलुकाच्या 50% 

- भारत सरकारच्या अिा 
प्रकारच्या ्ययोजनेची ही परूक ्ययोजना 

नटललेा आह,े सकू्म, लघ ुव मध्यम 
उद्योग क्ेत्र े बऱ्याच मयोठ्या भागात 
णवसतारली आहते, मात्र, त्यांच े
समप्रमािात णवतरि झालले े नाही. 
णवणव्ध व अद््यावत पातळ्यांवर 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योगांच े्ययोग्य 
प्रकारच ेप्रणिक्ि व त्यांना पाठबळ 
ही काळाची गरज आह.े भारती्य 
सकू्म, लघ ु व मध्यम उद्योगांमध्ये 
जागणतक उद्योग बनण्याची क्मता 
आह.े ह े उणद्दष्ट साध्य करण्यासाठी 
्या उद्योगांनी दजा्थ प्रमािीकरि 
आणि संियो्धन व णवकास ्यामध्ये 
गुंतविकू करि े गरजेच े आह.े 
उद्योगांच्या गरजा आणि त्यांच्या 
समयोर असललेी आवहाने ्यांच े
णनराकरि करण्यासाठी जागणतक 
पातळीवरच्या सप्धा्थतमक सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योगांकडूनच िाश्वत 
उपा्य णमळ ूिकतील

nnn

लेखक नवी दिल्ी स्थित पीएचडी चेंबर ऑफ  
कॉमर्स अ ॅन्ड इंडस्ट्ीचे वररष्ठ रचचव अाहते .  
email: jatinder@phdcci.in

पढुील णववषेचन

जर भारताला पढुील दिकात 
8 ते 10 टकके दराने णवकास 
का्यम राखा्यचा असले तर एका 
भककम आणि सणक््य सकू्म, लघ ुव 
मध्यम उद्योग क्ेत्राची गरज आह,े 
जे क्ेत्र जागणतक आवहानांना तोंड 
देत णटकून राह ूिकेल. सकू्म, लघ ु
व मध्यम उद्योग क्ेत्राने गेल्या पाच 
वषा्थत सरासरी 18 टकके दराने 
णवकास केला आह.े उद्योगांच े
चालक/ उद्योजक ्यांनी दजा्थणवष्यक 
जागरुकतेची मानणसकता 
सघंटनातमक ससंकृती अंतग्थत 
णवकणसत केली पाणहजे. आपला 
देि लयोकसखं्येच्या णवणव्धतांनी 
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सूक्म, लघ ु व मध्यम  
 उद्योग (एमएसएमइ) 

्या उद्योगांमध्ये  रयोजगार णनणम्थती, 
उतपादन, णन्या्थत व इतर बाबी 
महतवाच्या आहते. त्यामळेु 
्धयोरिकत्याांनी त्यांच्याकडे लक् णदल े
पाणहजे. सव्थसमावेिक व िाश्वत 
आणर्थक णवकास तसचे उतपननातील 
तफावत णकंवा असमानता, अणभनवता 
अस े अनेक मदु्दे त्यात आहते. 
सध्याच्या जागणतकीकरिाच्या 
्यगुात एमएसएमइ उद्योगांना खलु्या 
वातावरिातनू जावे लागत आह.े त्यात 
सव्थसमावेिक जागणतकीकरिाचा 
समावेि आह.े एमएसएमइ 
उद्योगांचा जीव जासत छियोटा आह.े
त्यांची तंत्रज्ानातमक वाढ करि ेसयोप े
नसते. ्यातील उद्योजकांची तंत्रज्ान 
व्यवसरापन क्मता कमी असते. 
त्यांच्याकडे मनषु्यबळ कमी असते. 
आणर्थक ताकदही कमी असते. ्या 
सव्थ म्या्थदा असताना एमएसएमइ 
उद्योगांना अंतग्थत तंत्रज्ान णवकास 
सा्धि े अवघड असते (बरुाटी व 
पनेकयो 2001). त्यामळेु ह े उद्योग 
तंत्रज्ानासाठी बाह्य व्यवसरांवर 
अवलंबनू राहतात. औद्योणगक प्रगत 

लघ ुव मध्यम उद्ोगांतील तंत्रज्ान प्गती

देिात  हा प्रश्न ्येत नाही. 1947 
पासनू भारताने लघउुद्योगांबाबत 
एकच ्धयोरि दीघ्थ काळ का्यम 
ठेवल.े आतंरराष्टी्य पातळीवर ्या 
उद्योगांना ज्या अडचिी ्येत हयोत्या 
त्या भारती्य उद्योगांनाही लाग ू
आहते. लघ ु व मध्यम उद्योगांचा 
भारती्य अर्थव्यवसरेतील वाटा 
मयोठा आह.े 2015-16 मध्ये 51 
दिलक् उद्योगांमध्ये 117 दिलक् 
लयोक काम करीत हयोते व त्यांची 
णन्या्थत 8492 दिलक् अबज रूप्ये 
इतकी हयोती. त्यांनी 18100 अबज 
रूप्यांच ेउतपादन केल े(2012-13 
च्या णकंमतीआ्धारे) (आरबीआ्य 
2017). 2014-15 मध्ये एकूि 
देिांतग्थत उतपादनात एमएसएमइचा 
वाटा 30.74 टकके इतका हयोता. 
त्यात एकूि देिांतग्थत उतपननात 
एसएमइच्या उतपादन क्ेत्राचा वाटा 
6.11 टकके, सवेा क्ेत्राचा वाटा 
24.63 टकके (एमएसएमइ 
मंत्राल्य 2017) हयोता. एमएसएमइ 
हा भारती्य अर्थव्यवसरेचा एक 
महतवाचा घटक आह.े एमएसएमइ 
ह े असघंणटत क्ेत्रात आह,े त्यात 
तंत्रज्ान णवकसनात अडरळे ्येतात 

- बालसबु्रमणन्या एम.एच.

सध्याच्या जागणतकीकरणाच्या 
्यगुात एमएसएमइ उद्ोगांना 
खलु्या वातावरणातनू जावषे 
लागत आहषे. त्यात सवथिसमावषेशक 
जागणतकीकरणाचा समावषेश आहषे. 
एमएसएमइ उद्ोगांचा जीव जासत 
छोटा आहषे.त्यांची तंत्रज्ानातमक 
वाढ करणषे सोपषे नसतषे. ्यातील 
उद्ोजकांची तंत्रज्ान व्यवस्ापन 
क्मता कमी असतषे. त्यांच्याकडषे 
मनुष्यबळ कमी असतषे. आण थ्िक 
ताकदही कमी असतषे. ्या सवथि 
म्याथिदा असताना एमएसएमइ 
उद्ोगांना अतंगथित तंत्रज्ान णवकास 
साधणषे अवघड असतषे

णवशषेर लषेख
मागथि
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व अणभनवताही कमी असते ( 
2009 मध्ये नॅिनल कणमिन फॉर 
एनटप्राइजेस) ्या आ्ययोगामळेु तंत्रज्ान 
हसतांतराच्या सं्धी देण्यात आल्या. 
एमएसएमइ क्ेत्रात भारतामध्ये कमी 
तंत्रसजजता हा प्रश्न आह.े जागणतक 
बाजारपठेेत ह े मयोठे वैगणु्य ठरते 
(बाला सबु्रमहण्य 2014). प्रगत 
उतपादन तंत्रज्ान ह े कुठल्याही 
एमएसएमइच्या वाढीसाठी आवश्यक 
असते (सकॅनेल-2012). त्यामळेु 
त्यांची का्य्थपद्ती स्ुधारण्यासाठी 
संियो्धन व णवकास आवश्यक 
असतयो. अस ेअसल ेतरी बाजारपठेेत 
उपलब्ध असलले े महागडे तंत्रज्ान 
त्यांना णवकत घेि े िक्य नसते. 
त्यामळेु सवपातळीवर ते णवकणसत 
करि े आवश्यक असते. (भारत 
सरकार 2010). ्या सगळ्या 
चच तेच्या पाश्व्थ भमूीवर एमएसएमइच्या 
प्रगतीसाठी तंत्रज्ान स्ुधारिचे े माग्थ 
ियो्धि ेआवश्यक आह.े ्यात तंत्रज्ान 
हसतांतर हा सवा्थत ्ययोग्य माग्थ आह.े 
भारतातील एमएसएमइबाबत कयोिते 
्धयोरि अवलंबि े आवश्यक आह,े 
्याचा णवचार आवश्यक आह.े त्यात 
सरकारच े पाठबळ किा प्रकारच े
असावे ्यालाही महतव आह.े 
कालबाह्य तंत्रज्ानावर मात करिहेी 
्यात आवश्यक आह.े ्या मदुद्ांवर 
्यात उहापयोह केला आह.े 
तंत्रज्ान हसतांतर- अ थ्ि व महतव

तंत्रज्ानाची व्याख्या ढयोबळमानाने 
पटंेट्ययोग्य बलणूप्रटं, ्ययोजना, ्ंयत्रिा, 
सतू्र े अिी करता ्येईल, ह े  सव्थ 

एखाद्ा कंपनीच्या णकंवा ्यजमान 
देिाची सपंत्ी गिल े  जाते पि 
तंत्रज्ान हसतांतर करारानंतर ह ेज्ान 
सबंंण्धत परदेिाला णदल ेजाते णकंवा 
एखाद्ा कंपनीला णदल ेजाऊ िकते. 
(णसमर 1980) (एनॉस-1989). 
तंत्रज्ान ्याचा अर्थ अस े ज्ान जे 
आणर्थक क्मता वाढवते. ्यात 

ह े लाग ू आह.े (झहरा 1996), 
कॉक व स्ेयलान (2007). 
णवकसनिील देि अिा प्रकारे 
परदेिांकडून अस े तंत्रज्ान घेतात. 
कारि अिी अनेक तंत्रज्ाने ही ्या 
गरीब देिांच्या स्तयोतांच्या पलीकडे 
असतात. म्या्थणदत स्तयोत, तज्ता 
व वेळ ह े घटक अस े असतात, 
जे परदेिी णकंवा बाह्य स्तयोतांकडून 
तंत्रज्ान घेण्यास भाग पाडतात. 
ह े तंत्रज्ान कंपनीत त्यार केल े
जात नाही. (सटॉक व टाटीकोंडा 
2004). तंत्रज्ान हसतांतर ह े
अनेक बाबी बाह्य स्तयोतांकडून 
प्राप् करण्यासारखे आह.ेणवद्ापीठ, 
संियो्धन कें द्र व संियो्धन आणि 
णवकास कें द्र ्यांच्याकडून ह ेतंत्रज्ान 
णदल े जाते. काहीवेळा सहणवकास 
पद्तीने तंत्रज्ान त्यार केल ेजाते. 
(णकम 1990). ह ेसगळे बणघतल े
तर तंत्रज्ानाची व्याख्या ज्ान व 
कलपना तसचे भौणतक उतपादने अिी 
करता ्येईल व हसतांतर ्याचा अर्थ 
व्यक्ती, ससंरा आसरापना ्यांच्या 
माफ्थ त एमएसएमइ उद्योगांना ज्ान 
व अणभनव सकंलपना ्यांचा परुवठा 
असा आह.े एमएसएमइ उद्योगांसाठी 
तंत्रज्ान हसतांतर महिजे नवीन 
हाड्थवेअर महिजे ्ंयत्रसामगु्ीबाबतच े
ज्ान, प्रत्यक् ्ंयत्रसामगु्ी, उतपादन 
प्रणक््या ्यांच े प्रदान हयो्य. अरा्थत, 
ह े सव्थ मळू उद्योगाकडे असललेी 
आ्धीची ्ंयत्रसामगु्ी, ज्ान, उतपादन 
प्रणक््या ्यांच्यापके्ा अण्धक प्रगत 
असि ेआवश्यक आह.े

तंत्रज्ानाची व्याख्या ज्ान 
व कलपना तसषेच भौणतक 
उतपादनषे अशी करता ्यषेईल व 
हसतांतर ्याचा अ थ्ि व्यक्ती, 
संस्ा आस्ापना ्यांच्या मािथि त 
एमएसएमइ उद्ोगांना ज्ान 
व अणभनव संकलपना ्यांचा 
परुवठा असा आहषे. एमएसएमइ 
उद्ोगांसाठी तंत्रज्ान हसतांतर 
महणजषे नवीन हाडथिवषेअर महणजषे 
्यंत्रसामगु्रीबाबतचषे ज्ान, प्त्यक् 
्यंत्रसामगु्री, उतपादन प्णक््या 
्यांचषे प्दान हो्य.

उतपादनाच ेपटंेट्ययोग्य पलैचू नवह ेतर 
व्यवसा्य प्रणक््या, सघंटन, णवपिन 
व इतर प्रकारच्या व्यवसरापकी्य 
कौिल्यांचा व ज्ानाचा समावेि 
हयोतयो. (सटेवट्थ 1977).

तंत्रज्ान हसतांतर हा अंतग्थत 
तंत्रज्ान णवकसनाला एक प्या्थ्य 
मानला जातयो. त्यामळेु तंत्रज्ान व 
अणभनवता णवकास ह ेसगळे उसने 
घेतल े जाऊ िकते. तयो तंत्रज्ान 
्धयोरिाचा एक भाग असतयो. (झहरा 
1994), एमएसएमइच्या ्ययोजनांना 
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तंत्रज्ान सधुारणा व तंत्रज्ान 
हसतांतराची भणूमका- उणद्दष्टषे , 
स्तोत, मागथि, िलशु्रती

प्रदीघ्थ काळाचा णवचार केला 
तर तंत्रज्ान सपंत्ी वाढवि ेह ेफार 
महतवाच ेअसते. (लकॅटयोट व सवान 
2000). तंत्रज्ान हसतांतर ्धयोरि 
ह े आसरापनेला नवीन सप्धा्थतमक 
तंत्रज्ान णमळवि,े णवकणसत करि े
णकंवा त्याचा वापर करि े ्यास 
उद्कु्त करत असते. उचच तंत्रज्ान 
जयोखीम णनि्थ्य ते णनमन तंत्रज्ान 
जयोखीम, एखाद्ा कंपनीकडून पिू्थ 
वापरात असलले े तंत्रज्ान णमळवि े
्यांचा ्यात समावेि आह.े अंतग्थत 
संियो्धन व णवकास ही फार खणच ्थक 
बाब असते णनदान एमएसएमइ 
उद्योगांना तरी ती परवडिारी 
नसते. त्यामळेु तंत्रज्ान दसुरीकडून 
आ्यात करण्याची पद्त सरुू झाली.  
सा्धारिपि े पिू्थ वापरात असलले े
तंत्रज्ान णवकत घेि ेणकंवा जगभरात 
वापर असलले्या उतपादनाच ेतंत्रज्ान 
दसुऱ्या आसरापनेकडून घेि े ्यातनू 
आपल्या उतपादनांची प्रत स्ुधारता 
्येते. (लकॅटॉट व सवान 2000). 
औद्योणगक प्रगत देिातील 
एमएसएमइ ह े बाहरेील तंत्रज्ान 
घेऊन कालबाह्य तंत्रज्ान टाकून 
देण्यात अग्सेर आहते. कारि 
त्यांना आतंरराष्टी्य बाजारपठेेतील 
तंत्रज्ान अणभनवतेिी सप्धा्थ करि े
जड असते. त्यांच्याकडे सा्धनांची 
कमतरता असते. त्यामळेु ते ज्ान, 
तज्ता, कौिल्य व अर्थपरुवठा 
्यांची णनणम्थती करू िकत नाहीत. 

्यात सिंयो्धन व णवकासातही फारस े
लक् णदल ेजाते अस ेनाही. णिवा्य 
तंत्रज्ानाच्या स्ुधारिलेा ्धयोरिाची 
जयोड आवश्यक असते.आ्धणुनकताही 
महतवाची असते. ह ेसगळे तंत्रज्ान 
एमएसएमइला उप्ययोगी असते. 
(रयोमीणजन 2001).

एमएसएमइ उद्योगांपढेु बाह्य 
तंत्रज्ान णमळवण्याच े वेगवेगळे 

माग्थ असतात. त्यातील काही 
खालीलप्रमाि े (डेम व कयोकॅग, 
2008) 

णवद्ापीठातील सिंयो्धन परुसकृत 
करि.े

कम्थचाऱ्यांच्या णिक्िावर खच ्थ 
व त्यांनी त्यार केलले्या तंत्रज्ानाच े
मलू्यमापन.

बाह्य सिंयो्धन व णवकास 
कें द्राचा उप्ययोग करि.े

बाजारपठेेतील उपलब्ध 
तंत्रज्ानाच े मलू्यमापन करण्यासाठी 
सललागारांचा वापर करि.े

तंत्रज्ान वापराचा परवाना घेि.े
तंत्रज्ान बैठका, तंत्रज्ान 

णन्यतकाणलके, व्यापार मेळे ्यांचा 
वापर प्या्थ्यी तंत्रज्ानांचा ियो्ध 
घेण्यासाठी करि.े

प्रगत तंत्रज्ान णवके्ते णकंवा 
व्यावसाण्यक मागा्थने णवकत घेि.े 

समांतर व उधव्थ तंत्रज्ान 
हसतांतर अस े तंत्रज्ान हसतांतराच े
दयोन प्रकार आहते. उधव्थ हसतांतरात 
नेहमी मलूभतूसंियो्धनातील माणहती 
ही उप्ययोणजत सिंयो्धनात रूपांतणरत 
केली जाते व उप्ययोणजत सिंयो्धनातनू 
तंत्रज्ान णवकास केला जातयो. 
तंत्रज्ान णवकासातनू नंतर उतपादन 
त्यार हयोते. अिा प्रकारच ेहसतांतर 
दयोनही मागाांनी असते. माणहती ही 
्यात बदलत जाते पि समांतर 
तंत्रज्ान हसतांतरात एका णठकािी, 
ससंरेत वापरल े जािारे तंत्रज्ान 
काही करारानसुार दसुऱ्या ससंरेत 
णकंवा दसुऱ्या णठकािी तसचे्या तस े
वापरल ेजाते. ्यात पणहली पा्यरी ही 
्ंयत्रसामगु्ी हसतांतराची असते अनेक 
प्रकरिात माणहती व  कौिल्ये ्यांच े
कम्थचाऱ्यांमध्ये हसतांतर, तंत्रज्ान 
सबंंण्धत आसरापनेला णमळि े ह े
महतवाच ेअसते. दसुरी पा्यरी महिजे 
ज्या ससंरेने तंत्रज्ान णवकत घेतल े
आह े त्यांना ते सक्मपि े वापरता 
आल े पाणहजे. त्यासाठी आवश्यक 
ती कौिल्ये ही कम्थचाऱ्यांना 

अतंगथित संशोधन व णवकास 
ही िार खणचथिक बाब असतषे 
णनदान एमएसएमइ उद्ोगांना 
तरी ती परवडणारी नसतषे. 
त्यामळुषे तंत्रज्ान दसुरीकडनू 
आ्यात करण्याची पद्त सरुू 
झाली. साधारणपणषे पणूथि 
वापरात असलषेलषे तंत्रज्ान 
णवकत घषेणषे णकंवा जगभरात 
वापर असलषेल्या उतपादनाचषे 
तंत्रज्ान दसुऱ्या आस्ापनषेकडनू 
घषेणषे ्यातनू आपल्या उतपादनांची 
प्त सधुारता ्यषेतषे.
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आतमसात करावी लागतात. नवीन 
तंत्रज्ान हाताळताना ते फार महतवाच े
असते. तंत्रज्ानाच े सरानी्य पलै ू व 
व्यक्तीगत पलै ू्यात फरक असतयो. 
त्यामळेु तंत्रणवणिष्ट कौिल्ये व ज्ान 
खालच्या सतरातील कम्थचाऱ्याप्य ांत 
पयोहयोचि े आवश्यक असते. 
त्याचबरयोबर तंत्र खात्यातील उचच 
पदसर, वैज्ाणनक, अणभ्ंयते ्यांना ते 
आतमसात करि ेआवश्यक असते. 
्यात ह े तंत्रज्ान आतमसात करिारे 
कम्थचारी सबंंण्धत ससंरेकडे असावे 
लागतात. एमएसएमइ उद्योगांकडे 
अस े तंत्रज्ान आतमसात करिारे 
कम्थचारी असतात. ते बाहरेील 
तंत्रज्ान सहज आतमसात करतात. 
तंत्रज्ान हसतांतराच े माग्थ व त्याची 
फलश्तुी ह ेआसरापनेने णनवडलले्या 
तंत्रज्ानाच्या स्तयोतावर अवलंबनू 
असतात. तंत्रज्ान हसतांतर जर 
अव्यावसाण्यक आसरापनेकडून 
खासगी क्ेत्राकडे हयोत असले तर 
तंत्रज्ान नवयोद्योग महिजे तंत्रज्ान सटाट्थ 
अपमध्ये त्याची भणूमका महतवाची 
ठरते. चाल ू उद्योगाची वाढ, नवीन 
रयोजगार णनणम्थती ्यातही त्याचा वाटा 
अस ूिकतयो. (पाक्थ र व णझलबरमन, 
1993 व प्रॉकटर 1993). जे 
संियो्धन साणहत्य उपलब्ध आह े
त्यात तंत्रज्ान हसतांतराची व्याख्या 
खालीप्रमाि ेकेललेी णदसते.

णवद्ापीठांकडून खासगी 
उद्योगांकडे (पाक्थ र व णझलबरमन 
1993 व प्रॉकटर 1993)

सरकारी प्र्ययोगिाळा व सहाय्य 
असलले्या ससंरांकडून खासगी 
उद्योगांकडे (कयोल 1992)

खासगी उद्योगात एकमेकांमध्ये  
हसतांतर (चक्बतवी 1993, 
पलानीसवामी व णबिप 1993).

जागणतक पातळीवर तंत्रज्ान 
हसतांतरात कंत्राटी पद्तही आह.े
एमएसएमइ उद्योगात ती जासत 
प्रचणलत णदसते  (वेनानझी-1996) 
तराणप तंत्रज्ान हसतांतराचा कुठला 
माग्थ प्रभावी आह े ह े वेगवेगळ्या 
घटकांवर अवलंबनू असते. दयोन 
भागीदारांचा ्यातील सहभाग 
महतवाचा असतयो. हसतांतणरत 
तंत्रज्ानाची पणरपिू्थता ही ज्ान व 
अनभुवाच्या दजा्थवरही अवलंबनू 
असते. ज्या एमएसएमइ उद्योगांकडे 
अंतग्थत स्तयोत व अनभुव कमी 
असले त्यांना नवीन तंत्रज्ानासाठी 

हसतांतराच ेनवे माग्थ ियो्धनू तंत्रज्ान 
घ्यावे लागते. एमएसएमइ उद्योगांना 
तंत्रज्ान हसतांतराची माणहती नसते. 
त्याच ेस्तयोत व आपि किात कमी 
आहयोत ह ेमाणहती नसते. त्यामळेु ते 
काहीवेळा इतर उद्योगांवर अवलंबनू 
असतात. दयोन महतवाच े माग्थ ्यात 
आहते ते महिजे बाह्य स्तयोताकडून 
एमएसएमइकडे तंत्रज्ान हसतांतर. जे 
एमएसएमइ उद्योग तंत्रज्ान हसतांतरात 
गुंतलले ेआहते त्यांच्यासाठी माणहती 
हसतांतर, तंत्रज्ान हसतांतर, कौिल्य 
हसतांतर, णविषेता मदत ह े मदु्दे 
महतवाच ेठरतात. 

एमएसएमइ उद्योगांची तंत्रज्ान 
हसतांतर कामणगरी ही ससंरातमक 
घटकांवर अवलंबनू असते. त्यात 
अंतग्थत तंत्र कम्थचारी, बाह्य ज्ान 
स्तयोतांची उपलब्धता, राजकी्य, 
णव्धी व प्रिासकी्य वातावरि, ज्ान 
हसतांतराच े णन्ययोजन ्यांचा त्यात 
समावेि आह ेपि प्रत्येक उद्योगात 
ह ेघटक सारखेच महतवाच ेअसतील 
अस े नाही. णवणव्ध देि व तेरील 
उद्योग ्यांच्यावर ते अवलंबनू असते. 

तंत्रज्ान हसतांतरातनू काही 
गयोष्टी अपणेक्त असतात. त्यात 
नवीन उतपादनांच्या सखं्येत वाढ, 
उतपादन चक्ाच्या कालाव्धीत घट, 
उतपादनक्मतेत वाढ , उतपादन  
खचा्थत कपात, णवक्ीत वाढ 
अपणेक्त आह.े(डेम व काकावगल ू
2008). आताप्यांतच्या अभ्यासात 
बाह्य तंत्रज्ान अण्धग्हि व सबंंण्धत 
आसरापनेची कामणगरी ्यांचा सबंं्ध 
णदसनू आला आह.े ्यात काही 

तंत्रज्ान हसतांतराचषे 
मागथि व त्याची िलशु्रती हषे 
आस्ापनषेनषे णनवडलषेल्या 
तंत्रज्ानाच्या स्तोतावर अवलंबनू 
असतात. तंत्रज्ान हसतांतर जर 
अव्यावसाण्यक आस्ापनषेकडनू 
खासगी क्षेत्राकडषे होत असषेल 
तर तंत्रज्ान नवोद्ोग महणजषे 
तंत्रज्ान सटाटथि  अपमध्यषे त्याची 
भणूमका महतवाची ठरतषे. चाल ू
उद्ोगाची वाढ, नवीन रोजगार 
णनणमथिती ्यातही त्याचा वाटा अस ू
शकतो.
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वेळा अंतग्थत संियो्धन व णवकास 
प्र्यत्नांची जयोड आवश्यक असते 
(तासी व वँग 2008). अगदी 
अणलकडे ्याच ेसबळ परुावे भारती्य 
सदंभा्थत णमळाल ेआहते. बंगळरुूच्या 
अणभ्यांणत्रकी एमएसएमइिी त्याचा 
सबंं्ध आह.े तंत्रज्ान हसतांतरामळेु 
ह े आसरापनेच्या पातळीवरील 
अणभनव सकंलपना क्मता व 
सप्धा्थतमकताही ्यात वाढली अस े
्यात णदसनू आल.े त्यामळेु ्यिसवी 
तंत्रज्ान हसतांतरासाठी व उचच 
आणर्थक कामणगरीसाठी एमएसएमइ 
उद्योगांमध्ये तांणत्रक व आणर्थक 
क्मता असि े आवश्यक आह,े 
णकंबहनुा त्या दयोन बाबी असतील 
तर तंत्रज्ान हसतांतर ्यिसवी हयोते. 
(बाला सबु्रमहण्या 2015)

्या चच तेनंतर तंत्रज्ान स्ुधारिा 
व हसतांतराला ्धयोरिातमक जयोड 
महतवाची आह े ह े सांगि ेक्मप्राप् 
आह.े एमएसएमइ तंत्रज्ान 
हसतांतरासाठी उणद्दषे्ट, स्तयोत, माग्थ व 
फलश्तुी ह ेमहतवाच ेमदु्दे ठरतात. 

तंत्रज्ान हसतांतर व एमएसएमइचषे 
्यांचा संकलपनातमक आराखडा-

तंत्रज्ान णवकास हा भारती्य 
एमएसएमइसाठी महतवाचा आह े
जर त्यांना सप्धतेत णटका्यच ेअसले, 
देिी बाजारपठेेतनू आतंरराष्टी्य 
बाजारपठेेत उडी घ्या्यची असले 
तर तंत्रज्ान हसतांतर महतवाच े
ठरते. आ्धीच े तंत्रज्ान कालबाह्य 
हयोण्याची समस्या आता गंभीर बनत 
आह,े त्यामळेु तंत्रज्ान णवकास व 

हसतांतर ह ेजागणतक सप्धा्थतमकतेत 
णटकण्यासाठी महतवाच े आह.े 
(एमएसएमइ मंत्राल्य 2011- 
णटफॅक 2017).

तंत्रज्ान हसतांतराची उणद्दषे्ट- 
तंत्रज्ान हसतांतर ह े एमएसएमइच्या 

बाबतीत अनेक प्रकारे फा्यद्ाच े
असते. भारती्य एमएसएमइमध्ये 
तंत्र णनपिुतेचा अभाव आह,े णिवा्य 
अंतग्थत संियो्धन व णवकास ्यातही ते 
मागे आहते. खच ्थ करण्याची ताकद व 
त्यातील जयोखीम ्यांचाही प्रश्न आह.े 
अंतग्थत तंत्रज्ान णवकासाची प्रणक््या 
ही वेळखाऊ असते. त्यात णवलंब 
हयोऊ िकतयो. त्यामळेु पसैा व वेळ 
वाचवण्यासाठी एमएसएमइ उद्योग ह े
तंत्रज्ान हसतांतर माध्यमातनू नवीन 
तंत्रज्ान णमळवतात. अंतग्थत तंत्र 
कुिलतेतील कमतरता ्यात भरून 

णनघते, व तंत्रज्ान स्ुधारिा िक्य 
हयोते. काही बाबतीत एमएसएमइ 
उद्योग ह ेआतंरराष्टी्य बाजारपठेेतनू 
तंत्रज्ान घेऊ िकतात. 

तंत्रज्ान हसतांतराचषे स्तोत व मागथि 

एमएसएमइमध्ये तंत्रज्ान 
स्ुधारिा ही तंत्रज्ान हसतांतरातनूच 
हयोते त्यात तंत्रज्ान माणहती व 
तंत्रज्ान सहाय्य ह ेतंत्रज्ान पढेीच्या 
माध्यमातनू सकू्म, लघ ु व मध्यम 
उद्योग णवकास आ्ययोग उपलब्ध 
करून देत असतयो. 

मध्यम उद्योग- णवद्ापीठ णकंवा 
अणभ्यांणत्रकी ससंरा (आ्यआ्यटी, 
एनआ्यटी, आ्यआ्यएससी) ्या 
ससंरा प्र्ययोगिाळेतील तंत्रज्ान 
एमएसएमइला देऊ िकतात. ्यात 
संियो्धन करार णकंवा मलूभतू 
संियो्धन अस े दयोन प्रकार आहते. 
्यात णटफॅक व एमएसएमइ का्य्थक्म 
सणुव्धा ्यांचा समावेि आह.े

सरकारच्या तंत्रज्ान सिंयो्धन 
कें द्राकडून एमएसएमइला तंत्रज्ानाची 
मदत सराणनक णकंवा आतंरराष्टी्य 
पातळीवर णमऴवनू णदली जाते. 
राष्टी्य सिंयो्धन णवकास महामंडळ 
ह े तंत्रज्ानाच े व्यावसाण्यकीकरि 
करते, ते सीएसआ्यआर मध्ये 
सरापन केल ेआह,े ते एमएसएमइ 
उद्योगांना तंत्रज्ान हसतांतरात मदत 
करते. 

राष्टी्य उतपादनिीलता 
सप्धा्थतमकता का्य्थक्म- मयोठा उद्योग 

भारती्य एमएसएमइमध्यषे 
तंत्र णनपणुतषेचा अभाव आहषे, 
णशवा्य अतंगथित संशोधन 
व णवकास ्यातही तषे मागषे 
आहषेत. खचथि करण्याची 
ताकद व त्यातील जोखीम 
्यांचाही प्श्न आहषे. अतंगथित 
तंत्रज्ान णवकासाची प्णक््या 
ही वषेळखाऊ असतषे. त्यात 
णवलंब होऊ शकतो. त्यामळुषे 
पैसा व वषेळ वाचवण्यासाठी 
एमएसएमइ उद्ोग हषे तंत्रज्ान 
हसतांतर माध्यमातनू नवीन 
तंत्रज्ान णमळवतात.
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मग तयो देिी णकंवा बहरुाष्टी्य असला 
तरी एमएसएमइिी उपकंत्राटाच े
सबंं्ध प्रसराणपत करू िकतयो. 
त्यामळेु एमएसएमइ उचच दजा्थच े
सटेु भाग त्यार करू िकतात. ्यात 
मयोठे उद्योग तंत्र माणहती  व इतर 
मदत करतात. 

व्यावसाण्यक तंत्रज्ान सललागार 
– णवज्ान व औद्योणगक संियो्धन 
मंडळाकडे नोंदिी असलले े
सललागार एमएसएमइला देि व 
परदेिातनू तंत्रज्ान णमऴवनू देण्यास 
मदत करतात. 

तंत्रज्ान प्रणिक्िासाठी मदत 
केली जाते. ्यात उचच णिक्ि 
व संियो्धन ससंरा तंत्रकुिलता 
णमळवनू देतात व बाहरेच े ्ययोग्य 
तंत्रज्ान णनवडण्यास मदत करतात. 
तंत्रज्ान प्रदि्थने, पणरषदा व तंत्रज्ान 
णन्यतकाणलके व इटंरनेट ्या 
माध्यमातनू स्तयोत व माग्थ सापडतात 
त्यातनू ्ययोग्य तंत्रज्ान घेता ्येते. 

तंत्रज्ान परवाने- परवाना 
देिाऱ्या आसरापनेकडून पटंेट, 
ट्ेडमाक्थ , सवेा, सवाणमतव  हकक, 
व्यावसाण्यक गणुपते , बौणद्क सपंदा 
कंत्राटी पद्तीने घेता ्येते. त्यात 
ती देिाऱ्यांना पसै े द्ावे लागतात. 
त्यालाच सवाणमतव ्धन महिजे 
रॉ्यलटी अस े महितात. त्यामळेु 
तंत्रज्ान परवाना णमळवि े हा एक 
माग्थ ्यात आह.े 

तंत्रज्ान रेट णवकत घेि े हा 
एक माग्थ आह.े ्यात एपीसीटीटी 

ही नवी णदललीतील ्यनुयोची 
सघंटना एमएसएमइ उद्योगांना 
तंत्रज्ान हसतांतरात मदत करते. 
आणि्या-पणॅसणफक भागात क्मता 
णवकसन का्य्थक्मही घेतल ेजातात. 
(एपीसीटीटी 2017).

इणंड्या एसएमइ टेकनॉलॉजी 
सणवह्थससे णलणमटेड ही ससंरा 
एमएसएमइ उद्योगांना मदत 
करते. त्यांना जागणतक पातळीवर 
सं्धी णकतपत आह े ह े सांगनू त्या 
णमळवनू देते.  नवीन तंत्रज्ान व 

उद्योग भागीदारीतही सहाय्य करते. 
(आ्यएसटीएसएल 2017)

तंत्रज्ान हसतांतराच े फा्यदे- 
एमएसएमइ उद्योग अनेक उद्देि 
साध्य करतात. त्यासाठी तंत्रज्ान 
हसतांतर ह ेएक सा्धन आहे

ह े फा्यदे पढुीलप्रमाि े सांगता 
्येतील. 

वाढती उतपादनक्मता
उतपादन व्यापकता 
णवणव्ध उतपादन क्मता 
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नवीन उतपादन णवकास
नवीन उतपादन रचना
उत्म दजा्थची उतपादने
आतंरराष्टी्य बाजारपठेेत प्रवेि

णवक्ी व बाजारपषेठषे वाट्यात वाढ
्यात सारांि रूपाने सांगा्यच े

तर णवणव्ध उणद्दष्टांसाठी एमएसएमइ 
उद्योगांनी कालबाह्य तंत्रज्ान सयोडून 
नवे तंत्रज्ान सवीकारि े गरजेच े
असते. त्यासाठी तंत्रज्ान हसतांतर 
हा एक माग्थ आह.े त्यासाठी प्या्थ्यी 
स्तयोत व माग्थ ियो्धावे लागतात. 
तंत्रज्ानाचा स्तयोत ियो्धल्यानंतर 
त्याचा माग्थ ियो्धावा लागतयो व 
त्यातनू तंत्रज्ान हसतांतराची प्रणक््या 
पककी हयोते. त्यात अनेक उणद्दष्टांचा 

णवणवध उणद्दष्टांसाठी 
एमएसएमइ उद्ोगांनी कालबाह्य 
तंत्रज्ान सोडनू नवषे तंत्रज्ान 
सवीकारणषे गरजषेचषे असतषे. 
त्यासाठी तंत्रज्ान हसतांतर हा 
एक मागथि आहषे. त्यासाठी प्याथि्यी 
स्तोत व मागथि शोधावषे लागतात. 
तंत्रज्ानाचा स्तोत शोधल्यानंतर 
त्याचा मागथि शोधावा लागतो 
व त्यातनू तंत्रज्ान हसतांतराची 
प्णक््या पककी होतषे.

णवचार करावा लागतयो. ही उणद्दषे्ट 
साध्य हयोतात की नाही ्याचाही 
णवचार ्यात महतवाचा आह.े आणर्थक 
कामणगरी व सप्धा्थतमकता ह ेणनकष 
त्यात महतवाच े आह.े जासतीत 

जासत एमएसएमइ उद्योगांनी 
तंत्रज्ान हसतांतराचा माग्थ वापरि े
आवश्यक आह.े  त्यातनू भारती्य 
अर्थव्यवसरेला ऊणज्थतावसरा प्राप् 
हयोईल.

nnn

लखेक बंगलरूू ्येरील इणंड्यन  
इणनसटट्यटू ऑफ सा्यनस म्धील 
व्यवसरापन अभ्यास णवभागात 
अर्थिास्ताच े प्राध्यापक आहते. 
email: bala@iisc.ac.in
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एमएसएमइ प्ोतसाहन ्योजना

सूक्म, लघ ु व मध्यम  
  उद्योग क्ेत्रातील उद्योगांना 

प्रयोतसाहन देण्याची जबाबदारी ही राज्य 
सरकारांची आह.े ्या उद्योगांच ेमहतव 
आताप्यांत भारत सरकारनेही मान्य 
केल ेआह.े ्या उद्योगातनू रयोजगार 
णनणम्थती हयोते,त्याणिवा्य आणर्थक वाढ 
व राष्टी्य अर्थव्यवसरेचा णवकास 
हयोतयो. त्यामळेु ्या उद्योगांसाठी राष्टी्य 
्धयोरि व उत्जेनाचा मदु्दा महतवाचा 
आह.ेत्यासाठी राज्यांच्या प्र्यत्नांना 
सार देण्याची कें द्राची नेहमीच 
त्यारी आह.े सकू्म, लघ ुव मध्यम 
उद्योग णवकास का्यदा २००६ हा 
कें द्राच्याच प्र्यत्नांचा भाग आह.े 
्या का्यद्ाच्या अंमलबजाविीनंतर 
सकू्म, लघ ुव मध्यम उद्योग मंत्राल्य 
२००७ मध्ये सरापन करण्यात 
आल.े ्यापवूवी असलले्या लघ ुउद्योग 
व कृषी ग्ामीि उद्योग ससंरांच े
एकत्रीकरि करून ्या ससंरेची 
सरापना करण्यात आली आह.े 
्या क्ेत्रात एकूि ४५.३ दिलक् 
उद्योग असनू (२०१३ च्या 
आकडेवारीनसुार) ११७ दिलक् 
लयोकांना ्यातनू रयोजगार णमळाला 
आह.े एकूि उतपादन क्ेत्राच्या 

४० टकके उतपादन ्या उद्योगातनू 
हयोते. देिातील णन्या्थतीपकैी ४० 
टकके ्या उद्योगातनू हयोते. ्या 
उद्योगांना प्रयोतसाहनासाठी सरकारने 
अनेक उपा्य्ययोजना केल्या आहते.
त्यात पतपरुवठा, तंत्रज्ान स्ुधारिा 
, सटँड अप अिा अनेक ्ययोजना 
आहते णिवा्य दजा्थ स्ुधारिा, मदु्रा 
्ययोजना, पत हमी णन्धी ह े उपा्यही 
करण्यात आल ेआहते. पत म्या्थदाही 
वाढवण्यात आली आह.े सकू्म, 
लघ ु व मध्यम उद्योग मंत्राल्याला 
खादी, कार्या व ग्ामयोद्योगाची वाढ 
करण्याची जबाबदारी णदली आह.े 
प्रणक््या केलले्या वसतूंची गरज 
खादी व ग्ामयोद्योग आ्ययोग भरून 
काढत आह.े ग्ामीि भागात ्यातनू 
१५० लाख लयोकांना रयोजगार 
णमळाला आह.े खादी व ग्ामयोद्योग 
णवभाग हा वसतूंच्या उतपादनाला 
वेगळा दजा्थ प्राप् करून देिारा 
आह.े मध्यम व श्ीमंत वगा्थतही ्या 
उतपादनाच ेग्ाहक आहते. कार्या व 
बांब ूउद्योगाचा णवसतार आता केरळ 
णिवा्य ताणमळनाडू, आधं्र, कना्थटक, 
गयोवा, ओणडिा, महाराष्ट,गजुरात 
्या राज्यातही झाला आह.े ्यात सात 

सणुवधा

सकू्म, लघ ु व मध्यम 
उद्ोग णवकास का्यदा २००६ 
हा कें रिाच्याच प््यत्नांचा 
भाग आहषे. ्या का्यद्ाच्या 
अमंलबजावणीनंतर सकू्म, 
लघ ु व मध्यम उद्ोग मंत्राल्य 
२००७ मध्यषे स्ापन करण्यात 
आलषे. ्यापवूवी असलषेल्या लघ ु
उद्ोग व कृरी ग्रामीण उद्ोग 
संस्ांचषे एकत्रीकरण करून ्या 
संस ष्ेची स्ापना करण्यात आली 
आहषे. ्या क्षेत्रात एकूण ४५.३ 
दशलक् उद्ोग असनू (२०१३ 
च्या आकडषेवारीनुसार) ११७ 
दशलक् लोकांना ्यातनू रोजगार 
णमळाला आहषे.

- एम.चंरिशषेखर रषेडडी
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लाख लयोकांना रयोजगार णमळाला 
असनू णन्या्थतीतही ्या उद्योगांचा 
मयोठा वाटा आह.े कार्याचा वापर 
हा प्या्थवरि परूक असनू तांणत्रक 
अणभनवता व इतर बाबीमंळेु त्याला 
महतव आह.े एमएसएमइ मंत्राल्यास 
आ्यएसओ ९००१-२००८ 
प्रमािन णमळाल े आह.े ्यातनू ्या 
मंत्राल्याचा प्रामाणिक उद्देि णदसनू 
्येतयो. आ्यएसओ मानकामळेु 
्या मंत्राल्याचा दजा्थ उंचावला 
आह.े केवहीआ्यसी, कॉ्यर बयोड्थ, 
एनएसआ्यसी, एनआ्यएमएसएमइ 
व इतर ससंरांनी ह े मापदंड प्राप् 
केल ेआहते. पंतप्र्धान मयोदी ्यांनी 
्या मंत्राल्याच्या दयोन ्ययोजनांच े
उदघाटन केल ेअसनू त्यात नॅिनल 
िडे्यलूड कासट िडे्यलुड ट्ाइब 
हब व णझरयो णडफेकट णझरयो इफेकट 
्ययोजना १८ ऑकटयोबर २०१६ 
रयोजी सरुू करण्यात आल्या. मंत्राल्य 
२००७ मध्ये सरापन झाल्यानंतर 
पंतप्र्धानांनी त्याच्या ्ययोजनांच े
उदघाटन करण्याची ही पणहलीच वेळ 
हयोती.२०१७ च्या अर्थसकंलपात ्या 
उद्योगांना सवतंत्र सरान देण्याची ही 
पणहलीच वेळ हयोती. त्यात पननास 
कयोटीपंके्ा कमी उलाढाल असलले्या 
्यातील उद्योगांचा कंपनी कर ३० 
टकक्यांवरून २५ टकके करण्यात 
आला.

मंत्राल्याची भणूमका -

एमएसएमइ मंत्राल्याने व 
त्याच्यािी सलंगन ससंरांनी राज्यांना 
उद्योजकता, रयोजगार स्ंधी ्यात 
मदतच केली आह.े एमएसएमइ 

उद्योगात सप्धा्थतमकता वाढवण्याचा 
प्र्यत्न करून आणर्थक का्यापालटाचा 
प्र्यत्न केला आह.े मंत्राल्याच्या 
्ययोजनांमळेु खालील उणद्दषे्ट साध्य 
हयोतात.

१. आणर्थक ससंरा व बँकांकडून 
पतपरुवठा २. तंत्रज्ान स्ुधारिसेाठी 
मदत ३. एकातम पा्याभतू सणुव्धा 
४. आ्धणुनक चाचिी व दजा्थ प्रमािन 
सणुव्धा ५. आ्धणुनक व्यवसरापन 
पद्ती ६. उद्योजकता णवकास 
व कौिल्य णवकास व प्रणिक्ि  
७. उतपादन णवकास मदत  
८. कलाकार व का्य्थकत्याांच े
कल्याि. ९. देिांतग्थत बाजारपठेेत 

व णन्या्थतीत वाव १०. वाणटका 
णनहा्य क्मता णनणम्थती व सक्मीकरि 
सणुव्धा. एमएसएमइ उद्योगांच्या 
प्रगतीसाठी अनेक ्ययोजना हाती 
घेतल्या आहते.

एसएमइ णवभागाच्या ्योजना

१- अंतग्थत सहका्य्थ २. प्रणिक्ि 
ससंरांना सहका्य्थ ३. णवपिन 
सहाय्य

एमएसएमइ णवकास 
आ्यकु्ताल्याच्या ्ययोजना 

१. पत हमी. 

२. पत णनगणडत भांडवली अनदुान 
(तंत्रज्ान स्ुधारिसेाठी) 

३. आ्यएसओ ९०००-१४००१ 
प्रमािन प्रणतपतूवी 

४. सकू्म व लघ ु उद्योग वाणटका 
णवकास का्य्थक्म

५. सकू्म णवत् का्य्थक्म

६. एमएसएमइ णवपिन णवकास 
सहाय्य

७. राष्टी्य परुसकार

८. राष्टी्य उतपादकता सप्धा्थतमकता 
का्य्थक्म 

अ) णवपिन व बार कयोड सहाय्य 
ब) उद्योग व व्यवसरापकी्य 
णवकासासाठी इनक्यबुेटस्थ 
क) क्यएूमएस व क्यटूीटी 
सप्धा्थतमकता ड) उतपादन 
सप्धा्थतमकता इ)णडझाइन तज्ता 
फ) णवपिन व तंत्रज्ान स्ुधारिा 
सहाय्य.

एमएसएमइ मंत्राल्यास 
आ्यएसओ ९००१-२००८ 
प्माणन णमळालषे आहषे. ्यातनू 
्या मंत्राल्याचा प्ामाणणक 
उद्दषेश णदसनू ्यषेतो. आ्यएसओ 
मानकामळुषे ्या मंत्राल्याचा दजाथि 
उंचावला आहषे. कषे वहीआ्यसी, 
कॉ्यर बोडथि, एनएसआ्यसी, 
एनआ्यएमएसएमइ व इतर 
संस्ांनी हषे मापदंड प्ाप् 
कषे लषे आहषेत. पंतप्धान मोदी 
्यांनी ्या मंत्राल्याच्या दोन 
्योजनांचषे उदघाटन कषे लषे असनू 
त्यात नॅशनल शषेड्यलूड कासट 
शषेड्यलुड ट्ाइब हब व णझरो 
णडिषे कट णझरो इिषे कट ्योजना 
१८ ऑकटोबर २०१६ रोजी 
सरुू करण्यात आल्या.
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एनएसआ्यसी ्योजना

१. पत मानांकन व कामणगरी

२. बँक पत सणुव्धा

३. कचचा माल परुवठा

४. एक णखडकी नोंदिी

५. माणहती सवेा

६. णवपिन माणहती सवेा

७ णबलात सटू

८. एनएसआ्यसी पा्याभतू सणुव्धा

अ) प्रदि्थन गृह हदैराबाद  
ब) आ्यटी इनक्यबुेटर क) प्रदि्थन 
व णवपि न णवकास पाक्थ

ड) सॉफटवेअर तंत्रज्ान व 
उद्योग पाक्थ  इ) प्रदि्थन मैदान , नवी 
णदलली.

एआरआ्य ्योजना

१. पंतप्र्धान रयोजगार हमी ्ययोजना

२. जनश्ी णबमा ्ययोजना (खादी 

कलाकारांसाठी )

३. बाजारपठे णवकास सहाय्य

४. णवज्ान व तंत्रज्ान ्ययोजना

५. कॉ्यर उद्म ्ययोजना

६. कॉ्यर णवकास ्ययोजना - णन्या्थत 

बाजारपठे प्रयोतसाहन, कौिल्य 

स्ुधारिा व मणहला कॉ्यर 

्ययोजना,व्यक्तीगत अपघात 

णवमा ्ययोजना, व्यापार व 

उद्योग पाणठंबा सवेा, देिांतग्थत 

बाजारपठे प्रयोतसाहन ्ययोजना.

७. असपा्यर (सकीम फॉर प्रमयोिन 

ऑफ इनयोवहिेन आतं्रप्रने्यरुणिप 

अँड अग्यो इडंसट्ी)

८. णरवहमॅपड सकीम फॉर फंड फॉर 

णरजनरेिन ऑफ ट्ॅणडिनल 

इडंसट्ीज

एमएसएमइ मंत्राल्य 
पतआ्धाणरत अनदुान ्ययोजना राबवत 
आह,े त्यात पंतप्र्धान रयोजगार हमी 
्ययोजनेचा समावेि आह.े ्यात तरूि 
उद्योजकांना नवीन उद्योग उतपादन 
व सवेा क्ेत्रात सरुू करण्यासाठी 
प्रयोतसाहन णदल ेजात आह.े 2014-
15 ्या वषा्थत 8 माच ्थ 2016 
प्यांत 1,12883 प्रकलप मंजरू 

झाल ेआङेत. त्यातनू 8,71,000 
रयोजगारांची णनणम्थती झाली. असपा्यर 
्ययोजनेत ग्ामीि उद्योजकता व 
अणभनव कलपना ्यांना प्रयोतसाहन 
देण्यात ्येत आह.े 2015 मध्ये 
ही ्ययोजना सरुू झाली असनू 
त्यात तंत्रज्ान कें द्राच ेजाळे णनमा्थि 
करि ेहा हते ूआह ेव उद्योजकतेला 

पाणठंब्यासाठी इनक्यबुेर, कृषी 
्ययोजनेतील अणभनवतेसाठी 
नवसकंलपना ह ेत्यातील दसुरे उद्देि 
आहते. असपा्यर अंतग्थत तंत्रज्ान 
उद्योग इनक्यबुेटस्थ, ला्यवहलीहडू 
णबझीनेस इनक्यबुेटस्थ, णसडबीच्या 
मदतीने णन्धी उभारिी ्याचाही त्यात 
समावेि आह.े एमएसएमइ मंत्राल्य 
व णसडबी ्यांनी के्णडट गॅरंटी फंड ट्सट 
फॉर मा्यक्यो अँड समॉल एटंरप्राइझसे 
ही ्ययोजना सरुू केली आह.े त्याचा 
हते ू्या ससंरांना त्र्यसर हमी णमळावी 
व पतपरुवठा वहावा हा आह.े त्यातनू 
त्यांना सवतःचा लघ ुव मध्यम उद्योग 
सरापन करि े िक्य आह.े उद्योग 
आ्धार णनवेदन सपटेंबर 2015 
मध्ये अण्धसणूचत केल.ेही उद्योग 
आ्धार नोंदिी प्रणक््या सलुभ आह.े 
उद्योग आ्धारची नोंदिी ऑनलाइन 

करता ्येते. त्यासाठी उद्योग आ्धार 
पयोट्थलचा वापर आवश्यक आह.े 
http://udyogaadhaar.gov.in 
ह े सकेंतसरळ त्यासाठी पहावे. ही 
नोंदिी िलुकमकु्त असनू नोंदिीच्या 
प्र्यत्नांना म्या्थदा नाही. सवघयोणषत 
ततवावर ह े णनवेदन करता ्येते. 
आताप्यांत 4.17 लाख एमएसएमइ 
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गरजेनसुार ते प्रणिक्ि अभ्यासक्म 
राबणवत आहते. एमएसएमइ उद्योग 
क्ेत्रात सतत काही तरी प्रगती हयोत 
आह.े 29 मे 2015 रयोजी फे्मवक्थ  
फॉर णरवहा्यवल अँड णरहबॅीलीटेिन 
ऑफ मा्यक्यो, समॉल अँड मेणड्यम 
एटंरप्राइजेस ही अण्धसचूना गॅझटेमध्ये 
प्रणसद् करण्यात आली त्यातील हते ू
हा आजारी लघ ुव मध्यम उद्योगांच े
पनुव्थसन हा हयोता.

सटँड अप इणंड्या का्य्थक्म 
पंतप्र्धानांनी 15 ऑगसट 2015 
रयोजी जाहीर केला. त्यात अनसुणूचत 
जाती जमाती व मणहला उद्योजकांना 
प्रयोतसाहन देि ेहा हते ूहयोता. त्यातनू 
उद्योजकांना सात वषा्थत परतफेडीच े
10 लाख ते 100लाख रूप्यांच े
कज्थ ग्ीन णफलड एटंरप्राइजेससाठी 
देण्यात आल.े हा लाभ अनसुणूचत 
जाती-जमाती व मणहला उद्योजकांना 
णमळाला. सटाट्थ अप इणंड्या 
का्य्थक्मात उद्योजकांना व त्यांच्या 
नवकलपनांना उत्जेन णमळाल.े सटाट्थ 

उद्योगांनी ही नोंदिी केली आह.े 
णवपिनात ्या उद्योगांना अनेक 
समस्यांना तोंड द्ावे लागते. 
जगभरात सरकारी खरेदी हीच त्यांची 
बाजारपठे असते. सरकारने त्यासाठी 
साव्थजणनक खरेदी ्धयोरि त्यार केल े
असनू ते 1 एणप्रल 2012 पासनू 
अंमलता आह.े ्या ्धयोरिात वीस 
टकके खरेदी ही सरकारी मंत्राल्य, 
खाती व साव्थजणनक उद्योग करीत 
असतात. ्यात सव्थसमावेिकतेच े
ततव महतवाच े असते. सरकारची 
वीस टकके खरेदी ही एखादा 
उद्योग सरापन झाल्यानंतर तीन 
वषा्थनंतर त्या उद्योगाकडूनच असावी 
लागते. त्यातील चार टकके खरेदी 
ही अनसुणूचत जाती जमातीचं्या 
मालकीच्या एमएसएमइ उद्योगाकडून 
करावी लागते. उतपादन क्ेत्रात 
सप्धा्थतमकता वाढवण्यासाठी नॅिनल 
मॅन्यफॅुकचणरंग कॉणमपणटणटवहनेस 
प्रयोग्मॅ हाती घेतला आह.े ही ्ययोजना 
एमएसएमइची साखळी मजबतू 
करण्यास उप्ययोगी आह.े क्यएूमएस 
व क्यटूीटी ्या दयोन घटकात 31 
जानेवारी 2016 पासनू एकूि 25 
का्य्थक्मांवर 42.15 कयोटी रूप्ये 
खच ्थ करण्यात आल.े एमएसएमइ 
मंत्राल्याने आताप्यांत लघ ुव मध्यम 
उद्योगांना प्रयोतसाहन देण्यासाठी अठरा 
तंत्रज्ान कें द्रे सरापन केली आहते. ही 
कें द्रे भारती्य उद्योगांसाठी महतवाची 
भणूमका पार पाडीत आहते. हत्यारे 
व रंग त्यार करण्याच्या उद्योगात 
कामगारांना प्रणिक्ि णदल े जाते.
तंत्रज्ान हसतांतरात उप्ययोगी पडेल 
अस े मनषु्यबळ त्यार करि े
हा त्यांचा हते ू आह.े उद्योगांच्या 

अप उद्योगांना अनकूुल वातावरि 
णनमा्थि करण्यात आल.े उतपादन 
क्ेत्रातील सटाट्थ अपना पवूा्थनभुव व 
उलाढालीची अट काढ ू टाकण्यात 
आली आह.े पि उतपादनाच्या दजा्थत 
मात्र सटू णदललेी नाही. सटाट्थ अप 
प्रकलपात त्यांचा कारखाना भारतात 
असावा अिी एक अट आह.े

अनेक णवकणसत देिात 
लयोकसखं्या वृद्ी हयोत चालली आह.े 
भारत त्या दृष्टीने तरूिांचा देि 
आह.े 2020 मध्ये तयो सवा्थत तरूि 
देि असले. त्यामळेु तरूिांमध्ये 
गुंतविकू करण्याची हीच खरी वेळ 
आह.े एकूि लयोकसखं्येच्या 63 
टकके लयोक ्यात तरूि असिार 
आहते. त्यांना त्यांच्या क्मतेच ेकाम 
णमळाल े पाणहजे. रयोजीरयोटी व वेतन 
ह े सव्ंयरयोजगार णकंवा रयोजगारातनू 
त्यांना णमळवता आल ेपाणहजे. तरूि 
लयोक ह ेआपली खरी सपंत्ी आहते 
पि त्यांना व्यवणसरत प्रणिणक्त केल े
पाणहजे. त्यांच्यातील गिु हरेून 
त्यांना त्या क्ेत्रात पढेु नेल ेपाणहजे.
देिाच्या उभारिीत त्यांची मयोठी 
भणूमका असिार आह.ेउद्योगात काम 
करण्यास त्यांना सक्म करि े ही 
खरी गरज आह.े 

एनआ्य-एमएसएमइ-एनआ्य 
एमएसएमइ ही मळू मध्यवतवी 
औद्योणगक णवसतार प्रणिक्ि ससंरा 
आह े ती नवी णदलली ्येरे 1960 
मध्ये सरापन करण्यात आली.उद्योग 
व व्यापार मंत्राल्याच्या अंतग्थत ती 
सरापन करण्यात आली असनू त्या 
ससंरेला सरकारी णन्ंयत्रिांपासनू 
दरू ठेवण्यात आल े आह े ती लघ ु

सटाटथि  अप इंणड्या का्यथिक्मात 
उद्ोजकांना व त्यांच्या 
नवकलपनांना उत्तषेजन णमळालषे. 
सटाटथि  अप उद्ोगांना अनुकूल 
वातावरण णनमाथिण करण्यात 
आलषे. उतपादन क्षेत्रातील सटाटथि  
अपना पवूाथिनुभव व उलाढालीची 
अट काढ ूटाकण्यात आली आहषे. 
पण उतपादनाच्या दजाथित मात्र सटू 
णदलषेली नाही. सटाटथि  अप प्कलपात 
त्यांचा कारखाना भारतात असावा 
अशी एक अट आहषे.
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उद्योगांसाठी मयोठे काम करीत 
आह.े आता ही ससंरा हदैराबादला 
हलवण्यात आली असनू णतच े
नामकरि लघ ु उद्योग णवसतार 
प्रणिक्ि ससंरा (एसआ्यइटी) अस े
करण्यात आल े आह.े दयोन दिके 
ही ससंरा ्याच नावाने प्रणसद् हयोती. 
नंतर णतच े व्यवसरापन सरकारी 
मंडळाकडे आल.े जे सरकारने 
नेमलले े हयोते. त्यानंतरच्या काळात 
्या ससंरेच ेनाव एनआ्य- एसआ्यइटी 
अस ेकरण्यात आल.े त्याच ेपिू्थ रूप 
नयोडल ट्ेणनंग रीसच ्थ अँड कनसलटनसी 
अस ेअसनू ही ससंरा लघ ुव मध्यम 
उद्योग मंत्राल्याअंतग्थत काम 
करते. मध्यवतवी व समनव्य ससंरा 
असल्याने णतला अजनूही सवा्यत्ता 
असनू ती आणर्थक दृषट्या सवतःच्या 
पा्यावर उभी आह.े ्या ससंरेच े
सीएफटीसी, ्यनुेसकयो, ्यएूनडीपी, 
फयोड्थ फाउंडेिन, जीटीझडे (जम्थनी), 
्यसुदे, आ्यएलओ (आतंरराष्टी्य 
कामगार सघंटना ्यांच्यािी चांगल े
सबंं्ध आहते राज्य सरकार व 
कें द्र सरकारच्या मंत्राल्यांना सलला 
देण्याच ेकाम ही ससंरा करते. त्यात 
एमएसएमइ क्ेत्रात आतंर कौिल्य 

मध्ये आताप्यांत 10 हजार परदेिी 
नागणरकांना प्रणिक्ि 

नेटवणकां ग- एमएसएमइच्या 
णवणव्ध सणमत्या आहते. कें द्र व 
राज्य सरकारच्या ्या सणमत्या 
आहते. सीओडबल्य ू इ, एएलइएपी, 
डीआ्यसीसीआ्य ्या सघंटनांची 
भणूमका ्यात महतवाची आह.े 

वाणटका णनणम्थती- तंत्रज्ान स्ुधार, 
सीएफसी णनणम्थती- पीपीपी पद्त. 
एसपीवहीचंा वापर, तंत्रज्ानाच्या 
प्रत्यक् उप्ययोगाच ेमलू्यमापन.

उद्योग इनक्यबुेिन- ्यात आठ 
उद्योगांचा समावेि आह.े त्यातनू 
िाश्वत रयोजीरयोटी णमळ ूिकते. ्यात 
बँकां व आणर्थक ससंरांचा समावेि 
केला आह.े

्या ससंरेने 14034 का्य्थक्मात 
462393 लयोकांना प्रणिक्ि 
देण्यात आल,े 2015-16 मध्ये 
भारत सरकार व राज्य सरकारच्या 
अण्धकाऱ्यांनी ह ेका्य्थक्म राबवल.े 
परराष्ट मंत्राल्याअंतग्थत ते आ्यटीइसी 
्ययोजना 1976 मध्ये ही ्ययोजना सरुू 
केली. णवकसनिील 142 देिातील 
9450 आतंरराष्टी्य अण्धकाऱ्यांना  
प्रणिक्ि देण्यात आल.ेएकूि 
909 सिंयो्धन व सलला प्रकलप  
राबवण्यात आल.े 

nnn

लखेक हदै्राबाद ्येरील सकू्म, 
लघ ु आणि मध्यम उद्योग राष्टी्य 
ससंरेच े महासचंालक आहते.  
email dg@nimsme.org

व तंत्रज्ान स्ुधारिलेा प्रयोतसाहन णदल े
जाते.

क्मता णनणम्थती- एमएसएमइसाठी 
क्मता णनणम्थती ्ययोजना त्यार करण्यात 
आल्या असनू राज्य इडीआ्य व 
एसपीवही ्यांची सरापन करण्यात 
आली आह.े (एमएसइसीडीपी, 
सफूतवी).

माणहती प्रसार व ज्ान 
व्यवसरापन- आ्यएसबीएन जन्थल 
एसइडीएमइ, ऑनलाइन अभ्यासक्म, 
एमएसएमइ ्ययोजना वेगवेगळ्या 
प्रकािनात प्रकाणित केल्या जातात. 
एमएसएमइ इनफयोपयोट्थल, कलसटर 
न्यजू, मेड ऑनलाइन अॅपलीकेिन. 
एमएसएमइ सकीम अँड प्रयोजेकट 
प्रयोफाइल.

रीसच ्थ अँड पॉणलसी 
अडवहयोकसी- एमएसएमइ क्ेत्रातील 
्ययोजनांचा अभ्यास, एमसएमइ 
संियो्धन णवद्ावृत्ी, एमसएमइ 
णवभागात उद्योजकतेला प्रा्धान्य.

इटंरनॅिनल कयोऑपरेिन 
इन एमएसएमइ- ितेीसयोडून 
इतर आतंरराष्टी्य अभ्यासक्म. 
उद्योजकता णवकास, एमएसएमइ 

का्यथिपद्ती
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