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हे पुस्तक लिहायिा मी का उदयुक्त झािो ? 
 

माझ ेसंकेतस्थळ जेंव्हा मी विकलसत करू िागिो तेंव्हा बऱ्याच बातम्या िाचायची आिश्यकता 
निमााण झािी. त्यातही प्रामुख्यािे िघु उद्योजक या घटकािर िक्ष कें द्रित केिे गेिे कारण 
माझ ेसंकेतस्थळ प्रामुख्यािे िघु उद्योजकांच्या माद्रहतीसाठी ि त्यांिा सक्षम करण्याच्या 
हेतूिे सुरु केिे होते.  

जेंव्हा मी बातम्या िाचायिा िागिो तेंव्हा खािीिप्रमाणे विचार आिे.  

1. दर मद्रहन्यािा कमीत कमी १० िाख तरुण िोकरीसाठी तयार होत आहेत पण त्यांिा िोकऱ्या 
लमळणे दरुापास्त होत चाििे आहे. आपिा देश तरुणाचंा देश आहे त्यांचा आपल्या 
अथाव्यिस्थेिा मोठा उपयोगही होणार आहे पण या सकं्रमणातूि जातािा काही त्रास हा 
होणारच आहे. सध्या बेकार असिेल्या तरुणाचंी सखं्या ३.१० कोटी इतकी आहे. [ २५ फेबिृारी 
२०१८ – CMIE Report ]. त्यात िर म्हटल्याप्रमाणे दर मद्रहन्यास १० िाख एिढी भर पडत 
चाििी आहे.  

 

2. भारताची अथाव्यिस्था सुदृढ करण्याची गती िाढत चाििी आहे. पण अथाव्यिस्था ककतीही 
सुदृढ झािी तरीही सिाच गरजूंिा िोकरी योग्य त्या िोकऱ्या लमळू शकणार िाहीत. 
 

3. अथाव्यिस्था अजूि गनतमाि होण्यासाठी अथाव्यिस्थेतीि प्रत्येक घटकािे त्याचा िाटा उचििा 
पाद्रहजे. आपण उद्योजक होऊि इतरांिा िोकरी देऊ शकतो का ि त्यायोगे अथाव्यिस्थेस 
बळकटी देण्याचा --–आपल्या परीिे ---प्रयत्ि करू शकतो का याचाही विचार अजूि गभंीरपणे 
होणे गरजेच ेआहे.  

 
4. सरकारतफे अनत िहाि ि िहाि ि मध्यम उद्योजकासाठी पुष्कळ योजिा राबिल्या जात 

आहेत तसेच ििीि ििीि योजिाही सरकार आखत आहे जेणेकरूि ििीि ि सक्षम उद्योजक 
तयार व्हािेत. पण हा विषय एिढा मोठा आहे की त्यात फक्त सरकारिे केिेल्या योजिािर 
अििबूंि राहूि काम भागणार िाही. समाजातीि ज्या ज्या घटकांिा जी जी मदत िघु 
उद्योजकांिा सक्षम करण्यासाठी करता येणे शक्य आहे ती ती मदत सिाांिी करािी असे 
तीव्रतिेे िाटत.े  

 
5. सरकार सिा तऱ्हेची कजे िघु उद्योजकांिा उपिब्ध करूि देत आहे. बऱ्याचशा अटी लशथथि 

केल्या गेल्या आहेत. तसेच माि विकण्याच्या प्रयत्िातही सरकार पुढाकार घेण्याचा प्रयत्ि 
करत आहे. पण हे सिा पुरेसे आहे का ? तर त्याचे ठाम उत्तर िाही हे आहे. 
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6. िुसत ेकजा लमळूि भागेि असे िाही. बऱ्याच बाबतीत अडचणी येतात त्या अडचणी 
सोडिण्यासाठी देखीि तिेढेच मोठे प्रयत्ि---प्रसगंी इतरांचे मागादशाि---आिश्यक आहे. जस ेकी  

 
A. कोणता व्यिसाय नििडायचा ? 

B. ककती भांडिि घािायच े? 

C. िफा ककती लमळिणे आिश्यक आहे ? 

D. माि विकतािा कोणती काळजी घ्याियाची ? 

E. कॅश कन्िशाि कािािधी ककती असा असािा ? 

F. विकिेल्या मािाचे पसैे --काही िेळेस --िळेेिर लमळत िाहीत, तेंव्हा काय करायच े? 

G. लमळािेिा चेक िेळेिर िटिा िाही तर काय करायचे ? 

H. व्यिसाय िाढत असतािा काही समस्या उभ्या राहतात त्याचे निराकरण कसे करायचे  ? 

I. व्यिसाय -- ददेुिािे-- जर तोट्यात गेिा तर त्यातूि बाहेर कसे पडायचे ?   

 
7. जर समाजातीि काही घटक –विशषेतः ज्यांिा या क्षेत्रात अिुभि आहे ---त्यांिी पुढाकार 

घेतिा तर हे काम सोपे होणार आहे. बँकेतीि निितृ्त अथधकारी तसेच यशस्िी िघु उद्योजक 
ि इतर मान्यिर याबाबत फार मोठी भूलमका बजािू शकतात.  

 

8. मी स्ितः िघु उद्योजकांिा मागादशाि करत असे. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांची मिा जाणीि 
आहे. त्यांच्या समस्येिर मागा काढतािा -- मिा बँककंग क्षेत्रातीि अिुभि फार उपयोगी पडिा. 
पण आता हेच काम मोठ्या प्रमाणािर ि समूहात्मक करण्याची िेळ आिी आहे. त्यासाठी 
पुढाकार घेण्याचे मी ठरिि ेआहे.  

 
9. हे पुस्तक -- त्या प्रयत्िातीि पद्रहिा अध्याय आहे. पुढीि प्रयत्िात िघु उद्योजकांिा ---

माझ्या खचाािे -- प्रलशक्षण देण्याचे योजि ेआहे. त्या प्रलशक्षणात त्या त्या व्यिसायाचे मािक 
तर सहभागी होऊ शकतीिच पण जी व्यक्ती द्रहशबे / वित्त विभागात काम करत ेत्या 
व्यक्तीिा देखीि प्रलशक्षक्षत करण्याचे माझ्या मिात आहे याचे कारण द्रहशबे / वित्त विभाग हा 
एक असा विभाग आहे की त्या द्िारे सिा तऱ्हेची माद्रहती िेळेिर उद्योजकास लमळू शकत.े 
त्यामुळे उद्योजक िेळेिर पाििे उचिू शकतो. उदा. –बँकेत पुरेसा वित्तपुरिठा आहे का ? िगरेै  

 
10. आपण समाजापोटी काही देणे िागतो असे आपण िेहमी म्हणतो ि काही तरी करण्याची इच्छा      

देखीि असत.े ही सुरुिात मी माझ्यापासूि करत आहे.  

आपिा द्रहतथचतंक 
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