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सरकार ा दुल ामुळे 'एसएमई' उ ोग े संकटात;
त ांचे मत
मुंबई, ६ आँ

ोबर (िहं .स.) - एकूण उ ादन,िनयात आिण रोजगार िनिमतीत िसहां चा वाटा उचलणा या

लघु आिण म म उ ोग े (एसएमई) सरकार आिण बँकां
मत मुंबईत शिनवारी पार पडले
कर

ा ''एसएमई'' मॅ ुफॅ

ात आले. ''एसएमई'' उ ोजकां ना अथसहा

भां डवलासाठी झगडावे लागत अस
उ ोजकां साठी क सरकार, वािण

उ ोजकाला अथ सहा

िमळव

कर

ास बँका अनु ुक अस

ाचे मु े चचास ात मां ड

केले

ां ची सं

ा नग

ाचे

ां कडून

ाने उ ोजकां ना

ात आले. एसएमई आिण एमएसएमई

मं ालय आिण इतर सं थां मधून पत पुरव

ाचे अनेक पयाय आहे त,

ां चे पालन केले जात नाही, प रणामी

ासाठी कसरत करावी लागते, असे मत एसएमई चबरचे ऑफ इं िडयाचे

ी. चं कां त साळुं खे यां नी

उ ोजकां ना ो ाहन दे

ा दु ल ामुळे संकटात सापडले अस

स अँड ए पोटस समीटम े त

मा या योजना उ ोजकां पयत पोहचत नाही. बँकां कडून

सं थापक अ

A

केले. ते

ास अपयशी ठरली. गे

णाले की क ाची मेक इन इं िडया योजना

ा तीन वषात उ ादन े ात न ाने उ ोग सु

आहे .

यामागे जिमनीचे दर, भां डवलाचे मयािदत

ोत, चढे

ाजदर, कुशल मनु बळाची वानवा, थािनक

पातळीवरील राजकीय ह

ेप आदी कारणे आहे त. एसएमई उ ोजकां ती उदासीन भूिमकेमुळे ब तां श

बँका ''एसएमई'' पत पुरव

ाचे उ

िवनाअडथळा पत पुरवठा कर
अस

पूण करत नाही.

ामुळे छो

ाबाबत क सरकार आिण रज

ाचे साळुं खे यां नी सां िगतले. कजबुड ा िवजय म

ा उ ोजकां ना सुरळीत
बँकेने तातडीने िनणय घेणे आव

ा, िनरव मोदी यां

मिलन झाली असून बँकां ची कठोर भूिमका लघु उ ोगां ना मारक ठरत अस
सां िगतले.''एसएमई''ना जागितक बाजारपेठ खुली क न दे
दे शां मधील भारतीय दू तावासम े एसएमई िवभाग सु

कर

क

ामुळे उ ोग े ाची ितमा
ाचे साळुं खे यां नी

ासंदभात ''एसएमई चबर'' ने इतर
ाची मागणी सरकारकडे केली अस

ाची

मािहती ी.

चं कां त साळुं खे यां नी िदली. उ ोजकां ना ि प ीय

ापार, मु

ापार करार ( एफटीए) यासंदभात
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ां नी सां िगतले. या प रषदे ला नॅशनल

कायकारी अिधकारी िव म िलमये, वा

कॉप रे शनचे सं थापक संचालक पी. एच रवीकुमार, हायमेिडयाचे मु

ॉक ए चजचे

ू हाऊिसंग फायना

व थापकीय संचालक डॉ. जी

एम. वारके, एिमरे ट् स एनबीडी बँकेचे शरद अगरवाल आदी उप थत होते.

A

A

A
लघु उ ोजकां साठी रा ीय शेअर बाजाराचे ''आरए
उपल

आयएल'' आिण '' एनएसई इमज'' हे दोन पयाय

आहे त. आतापयत 175 कंप ाची या लघु उ ोजकां

ा मंचावर नोंदणी झा

ाचे िलमये यां नी

सां िगतले. सं था क गुंतवणूकदार दे खील ''एसएमई'' कंप ां म े गुंतवणूक करत अस
नुकताच रा ीय शेअर बाजाराने लंडन

लंडन

ॉक ए

ॉक ए

णाले.

चजसोबत करार केला आहे .

चजचा एसएमई उ ोजकां ना सहकाय करणारा उप म आहे . हा उप म भारतात सु

कजासाठी ''एनएसई'' य करे ल, असे िलमये यां नी सां िगतले. बँका, िव सं था, ब
उ ोजकां ना भागीदार

णून सामावून

िवकासासाठी रा ीय शेअर बाजार किटब

माय ोबायोलॉजी े ात उ
मु

ाचे ते

ा कंप ा यां नी लघु

ावे, असे आवाहन िलमये यां नी केले. एसएमई उ ोजकां
अस

ाची

ाही

ा

ां नी िदली.

ेखनीय कामिगरी करणा या हायमेिडया कंपनीची यशोगाथा यावेळी कंपनीचे

व थापकीय संचालक डॉ. जी एम वारके यां नी उप थत उ ोजकां समोर मां डली. उ ोजकां नी

जागितक बाजाराशी
समजून

धा करे ल अशी गुणव ापूण उ ादन िनिमतीला ाधा

ावा, असे वारके यां नी सां िगतले. लघु उ ोजकां पुढील सम

पी. एच. रवीकुमार यां नी पत पुरव
ाधा

ातील अडथ

िदले पािहजे. पत मानां कन नस

ां चा

ावे, आयपीआर कायदा
ां नी आढावा घेतला.

ां चा धां डोळा घेतला. उ ोजकां नी तं

ान वापराला

ाने ब याचदा बँका लघु उ ोजकां ना मोठी कज दे

ास तयार

होत नाही.

ामुळे आता लघु आिण म म उ ोजकां नी े िडट रे िटं गला गां भीयाने घेणे आव
रवीकुमार यां नी सां िगतले. मालम ा गहाण ठे वून कज घे
स

ा

क अस

ाचे

ाऐवजी मजबूत उलाढाल क न कज घे

ां नी यावेळी िदला. अगरवाल यां नी दु बईतील गुंतवणूक संधी आिण एिमरे ट् स एनबीडी बँके

उ ोजकासाठी

ाचा
ा

ा योजनां ची मािहती िदली. या प रषदे ला डीजीएफटीचे सहसंचालक ी.

ए के झा,दोहा बँकेचे ी. मिनष माथूर, एमएसएमई डे

लपमट इ

ूटचे संचालक ी. ए आर गोखे,
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चे ी. हे मंत नावकर यां नी िविवध चचास ात सहभाग घेतला.

िहं दु थान समाचार

A

Dailyhunt

A

A

https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/hindusthan+samachar+marathi-epaper-hinsmar/sarakarachya+durlakshamule+esaemai+udyogakshetr+sank…

3/3

