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लघु उद्योजक –-  

बहुविध व्यक्तिमत्ि -- समजून घेण्याची गरज ि लघु उद्योजकाांची 
बँकाकडून असलेली अपेक्षा पूिी होण्याची आिश्यकिा  

 

ननरननराळ्या भूममका -- त्याही एकाच िेळेस ---ननभािून नेण्याची गरज लघु उद्योजकाला 
पडि असिे. आपल्याला असे दिसून येईल की लघुउद्योजक एकाच िेळेस खालील भूममका—
ि िेही एकटाच – ननभािि असिो.  

1. ऑडडसड ममळिण्याचा प्रयत्न करणे  

2. कच्चा माल खरेिी करणे ि मालसाठा ककिी ठेिायचा याचा िेळोिेळी ननणडय घेणे.  

3. उत्पािन करणे ि ठरलेल्या िेळेि आडडरप्रमाणे िेळेिर माल पोचिा करणे. 

4. ऑडडसड साठी के्रडीट वपररअड द्याियाचा का ि ककिी ? याचा ननणडय घेणे. 

5. विकलेल्या मालाचे पैसे िसूल करणे**प्रसांगी कायिेशीर कारिाई करण्यासाठी िककलाांना भेटणे.  

6. बँकेला –िरमहा—स्टॉक स्टेटमेंट िेणे  

7. बँकेशी---िेगिेगळ्या कारणासाठी ---िेळोिेळी सांिाि साधणे 

8. दहशेब अद्ययािि ठेिणे.  

9. योग्य िो नफा होि आहे का नाही िे िेळोिेळी पाहणे.  

10. करसल्लागाराना ---त्याांनी िेळोिेळी मागगिलेली --मादहिी पुरिणे.  

11. कमडचारी-िगाडशी सांपकड  ठेिणे ि त्याांच्याबरोबर िेळोिेळी सांिाि साधणे.    

12. कमडचाऱ्याकडून आलेल्या िेगिेगळ्या ररपोर्टडसचे अिलोकन करून योग्य त्या सूचना िेणे         

हे सिड िो आनांिाने करिो याचे कारण त्याचा  --- इिराांच्या त्याच्याबाबि असलेल्या 
अपेक्षा पूणड करण्याचा मनापासूनचा प्रयत्न असिो. पण कुठेना कुठे या िेगिेगळ्या 
भूममकाांचा एकमेकाांशी सांघर्ड होिो ककां िा लघु उद्योजकाची गणणिे कुठेिरी चुकिाि. कारणे 
काहीही असू द्याि— मुख्य पररणाम होिो बँकेच्या बाबिीि. 
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सािडत्रिक मि असे आहे की लघु उद्योजकाना कजड िेण्यास बँका नाखूर् असिाि. याची 
विविध कारणेही बँकािफे दिली जािाि. जसे की                                          

1. लघु उद्योजक मागगिलेली मादहिी िेळेिर िेऊ शकि नाहीि. 

2. िे त्याांची उत्पािने योग्य िऱ्हेने माकेट करू शकि नाहीि. 

3. लघु उद्योजक त्याांच्या उत्पािनाना योग्य िो भाि ममळिू शकि नाहीि.  

4. त्याांना सारखे ओिरड्राफ्ट लागि असिाि.   

5. िे परिफेडीबाबि दिलेले आश्िासन पाळि नाहीि ि कजड िसूल करण्यास बँकाांना 
अडचण येिे.  

 

6. असाही एक प्रिाि आहे की लघु उद्योजक कायमच कोणत्या  ना कोणत्या अडचणी 
मध्ये असिाि.  

 

मी स्ििःही  बँकेि काम केले आहे. माझेही मि असेच होिे.  

परांिु एखाद्या केस मध्ये मी जेंव्हा खोलिर जाऊन विचार करि असे िेंव्हा कळायचे लघु 
उद्योजक खूप काही मादहिी िेण्यास ियार आहे – जे कागिोपिी कळिू शकले गेलेले 
नाही—पण ज्याचा व्यिसायािर विपरीि पररणाम झाला आहे ---अशी मादहिी बँकेला 
िेण्याची त्याला िेण्याची गरज िाटि असिे. परांिु िे िो करू शकि नाही.  त्याची मुख्य 
कारणे िोन  

1. लघु उद्योजक लेखी ----िसेच िोंडी -- सांिािामध्ये कमी पडिो. बँकेला त्याच्या 
अडचणी नेमतया पद्धिीने कश्या साांगायच्या –कमीि कमी िेळेि ---िे त्याला 
उमजि नसिे.   

 

2. िसुरे म्हणजे दिलेल्या मादहिीमुळे  ---दिल्या गेलेल्या कजाडच्या परिफेडीबाबि --- 
बँक साशांक होईल का ? अशी सुप्ि भीिी िेखील त्याला िाटि असिे.  

मी जेंव्हा लघु उद्योजकाच्या भूममकेिून ---त्याला िाटणाऱ्या भीिीचा / अनुभिाचा ---विचार 
करिो िेंव्हा जाणिले की कोणत्याही लघु उद्योजकाला बँकेकडून असलेल्या अपेक्षा पूणड 
करण्यािच समाधान असिे कारण त्याला हे पतके मादहि असिे की बँकच त्याची खरी 
दहिगचांिक आहे. त्यामुळे त्याला हे मादहि असिे की बँकेला समाधानकारक अनुभि िेण्याि 
त्याचाही फायिा आहे.   
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एक महत्िाची बाब आपण लक्षाि घेिली पादहजे ि िी म्हणजे कोणिाही लघु उद्योजक 
कष्टाने उभा केलेला व्यिसाय अडचणीि आणू इक्च्िि नाही. व्यिसाय उभारणी करिाना 
त्याांनी अपरांपार कष्ट िर घेिलेलेच असिाि मशिाय त्याांची पुांजी त्याि गुांििलेली असिे. 
त्या व्यिसायाकडे िो त्याची स्िप्नपूिी म्हणून पाहि असिो. 

 

त्यामुळे कायमच हे गृहीि धरले पादहजे की उद्योजक मुद्िामहून चुकीचे 
िागणार नाही.  

 

याच न्यायाने हेही गृहीि धरले पादहजे की बँकाांना िेखील एखािे खािे अडचणीि यायला 
नको असिे. पण समजा एखािे खािे अडचणीि आले िर -- काही कालािधीनांिर --- अशा 
खात्यािर व्याज ममळणे बांि होिे ि िेव्हढ्या रकमेने  बँकेचा नफा कमी होिो.  असाच 
काही कालािधी गेला िर बँकाांना अशा खात्यािर व्याज िर ममळणे बांि होिेच पण बुडीि 
खात्याि असे खािे िगड करािे लागिे ि मुद्िल िेखील ममळणे िरुापास्ि होणार आहे असे 
गृहीि धरून पुढील पािले उचलािी लागिाि.  

 

लघु उधोजक ि बँक हे िोघेही यशस्िी होण्याि --या िोघामशिाय अजून िोन घटकाांचा 
इांटरेस्ट आहे. िे िीन घटक म्हणजे  

1. आपला समाज – यािील प्रत्येक घटक –विशेर्िः िरुण िगड -- िाटचाल करीि असलेल्या 
प्रत्येक उद्योजकाकडे आस्थेने पाहि आहे. निीन उद्योग सुरु करू इक्च्िणाऱ्या िरुणािर --- 
एखािा उद्योग बांि पडणार आहे / बांि पडला आहे हे समजल्यािर --- अशा िरुणाांच्या 
आत्मविश्िासािर नतकीच िाईट पररणाम होिो.  

 

2. िसुरा घटक – -  जे उद्योग बांि पडिील त्यािील कमडचाऱ्याांच्या / कामगाराांच्या नोकऱ्या 
जािील ि िेव्हढी बेकारी िाढेल ि समाजाि बेचैनी िाढू शकेल.  

 

3. निसरा घटक – आपली अथडव्यिस्था – सध्या बेकारी खूप िाढि चालली आहे. सरकार सिड 
िऱ्हेचे प्रयत्न करील असले िरी आहे त्या सांधी घालिून चालणार नाही. िसेच एखािा लघु 
उद्योग जेंव्हा सुरु होिो िेंव्हा िो लघु उद्योजक, बँक ि सरकार या सिाांचे त्याि योगिान 
असिे. जेंव्हा असा एखािा उद्योग बांि पडण्याच्या मागाडने  प्रिास करिो िेंव्हा सरकारचे 
म्हणजेच अथडव्यिस्थेचे िेखील नुकसान होऊ शकिे ि हे परिडणारे नाही.  
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काय करणे गरजेचे आहे ? 

1. लघु उद्योजकाांनी बँकेशी स्ििःहून भेटून सुरुिािीला िोंडी सांिाि साधला पादहजे ि त्याांच्या 
अडचणी साांगगिल्या पादहजेि. बँकेबरोबर—गरज भासेल िेंव्हा ---लेखी सांिाि साधून त्याांच्या 
अडचणी ि त्याांना बँकेकडून अपेक्षक्षि असलेली उपाययोजना अधोरेणखि केली पादहजे.  

 

2. लघु उद्योजकाांची अपेक्षा अशी असिे की की बँकाांनी लघु उद्योजकाांच्या अडचणी समजून 
घेण्यासाठी थोडा िरी िेळ दिला पादहजे. प्रखरपणे असे िाटिे की बँकाांनी पुढाकार घेऊन एकेका 
लघु उद्योजकाला मदहन्यािून / िोन मदहन्यािून एकिा िरी आमने सामने भेटून त्याांचे प्रश्न 
समजािून घ्यािेि. त्याचबरोबर गु्रप मध्ये बोलािून त्याांना काय साांगायचे आहे हे समजून घ्यािे 
असे िाटिे.  

 

मी असे गृहीि धरि नाही की िरील िोन्ही उपाययोजना सध्या होिच नसिील. पण 
िस्िुक्स्थिी अशी आहे की िोन्ही घटक --- एकमेकाांशी जेव्हढा िेळा सांिाि साधिाना दिसले 
पादहजेि –-- िेव्हढे दिसि नाही. किागचि हे ---अनेक कारणापैकी ---एक  कारण असू 
शकेल का की ज्यामुळे लघु उद्योग िाढत्या सांख्येने अनुद्पािक कजाडि रुपाांिरीि होिाना 
दिसि आहेि ? 

 

लिकरच Insolvency & Bankruptcy Code लघु उद्योगाांना  

िेखील लागू होणार आहे.  

त्यामुळे सिाांनाच िेगाने हालचाली करणे आिश्यक आहे. 
 

--- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 


