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पंचवािष�क योजना आिण लघुउ�ोग �े� 
 

�ा. संदीप बाबुराव अभंग. 

�यावसाियक अथ�शा िवभाग �मखु, 
�ी. छ�पती िशवाजी महािव�ालय, 

�ीग दा, िज. अहमदनगर - ४१३७०१ 
 

 

गोषवारा: 

 भारतीय लघउु�ोगांना फार मोठी �ाचीन परंपरा आह.े भारतीय सं3कृती 
जगा5या कानाकोप6यात पोहचिव7यात लघउु�ोगांनी मोलाचे योगदान िदले आह.े 
ि8टीशांचे वसाहतवादी धोरण, इ=ंलंडमधील औ�ोिगक @ांती, कारखानदारी 
व3तूंशी 3पधा�, मागणीचा अभाव इBयादी कारणांमळु ेि8टीशां5या राजवटीत भारतीय 
लघउु�ोगांचा 6हास झाला. 3वातंEय�ाFीनंतर भारत सरकारने लघउु�ोगांना पवूGचे 
वैभव �ाF कIन द7ेयासाठी िनयोजन काळात �Bयेक पंचवािष�क योजनेमKये या 
Lे�ा5या िवकासासाठी अनेक नािवMयपणू� योजना व काय�@म राबिवले Bयामुळ ेया 
Lे�ा5या िवकासाला चालना िमळाली. असे असले तरी सKया या Lे�ाला अनेक 
सम3या, �O आिण अडचणPना त ड �ावे लागत आह े Bयामळु े सरकारने या 
Lे�ा5या िवकासासाठी 3वतं�, सव�समावेशक अशा धोरणाची आखणी आिण 
अंमलबजावणी करावी पQरणामी लघउु�ोग Lे�ा5या आिण पया�याने दशेा5या 
औ�ोिगक व आिथ�क िवकासाला चालना िमळ7यास िनिRतच मदत होईल. 
 

कळीच ेश�द: पंचवािष�क योजना, लघउु�ोग, औ�ोिगक धोरण, गुंतवणकू, 

औ�ोिगक िवकास . 
 

�#तावना : 

भारतीय लघउु�ोगांना फार मोठी �ाचीन परंपरा आह.े भारतीय सं�कृती जगा या 

कानाकोप!यात पोहचिव$यात लघउु�ोगांनी मोलाचे योगदान िदले आह.े �वातं&य�ा'ी या वेळी 

लघउु�ोग )े*ाची अव�था फारशी समाधानकारक न/हती. ि0टीशां या भारत िवरोधी धोरणामळेु 

ब!याच ह�त आिण लघउु�ोगांचा !हास झाला होता. �वातं&य�ा'ीनंतर भारत सरकारने लघउु�ोगांचे 

आिथ5क आिण औ�ोिगक िवकासातील मह7व ओळखनू या )े*ा या िवकासाला �ाधा;य िदले. 

भारता या औ�ोिगक )े*ाचा आकृतीबंध पािहला तर 7यात उ�ोगांची मालक<, /यव�थापन, 
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आकार आिण उ7पादना या �व>पाव>न उ�ोगांचे िविवध गटात वग?करण के@याचे िदसनू येते. 

आकारमानानसुार उ�ोगांचे कुटीर उदयोग, अित लघउु�ोग, लघउु�ोग, मAयम उदयोग व मोठे 

उदयोग असे �कार पडतात. 7यात 'लघउु�ोग' )े*ाला भारतात अितशय मह7वाचे �थान आह.े 

भारता या एकूण औ�ोिगक उ7पादन (४० टHके), एकूण कारखाने (७६ टHके), औ�ोिगक रोजगार 

(५२ टHके), �थलू दशेांतग5त उ7पादन (८ टHके) आिण एकूण िनया5तीत (४० टHके) लघउु�ोग 

)े*ाचे योगदान उ@लेखनीय आह.े यािशवाय Oामीण औ�ोिगक<करण, समतोल �ादिेशक िवकास, 

बेकारी व दाPरQय िनमू5लन, सामािजक ;याय आिण भांडवल टंचाईवर मात कर$या या STीनेही 

लघउु�ोगांकडे पिहले जाते. 

�वातं&य�ा'ीनंतर भारत सरकारने जलद आिथ5क िवकासासाठी िनयोजनाचा ि�वकार केला 

आिण १९५१ पासनू पंचवािष5क योजनांची अंमलबजावणी सXु केली. पंचवािष5क योजनांमधील 

आिथ5क िवकास, राYZीय उ7प;नात वाढ, राहणीमानात सधुारणा, रोजगार िनिम5ती, दाPरQय िनमू5लन, 

Oामीण िवकास, आिथ5क व सामािजक िवषमता कमी करणे इ7यादी उि]Tये साAय कर$या या STीने 

लघउु�ोगांचे मह7व ओळखनु पिह@या पंचवािष5क योजनेपासनू बारा/या पंचवािष5क योजनेपय̂त 

लघउु�ोगां या िवकासासाठी काय पावले उचललीत? 7यामळेु लघउु�ोगां या अडचणी व सम�यांचे 

िनवारण झाले िकंवा कसे? याचे िव`ेषण ��ततु लेखात कर$याचा �य7न केला आह.े शोध िनबंध 

िलह$यासाठी ि/दतीय मािहती व आकडेवारीचा आधार घे$यात आला असनू ती शासनाने वेळोवेळी 

�कािशत केले@या अहवालातनू संकिलत केली आह.े 
 

पंचवािष�क योजना आिण लघुउ�ोग �े� : 

भारत सरकारने १९५१ पासनू पंचवािष5क योजनां या अंमलबजावणीस सXुवात केली. सAया 

१२ /या पंचवािष5क योजनेची अंमलबजावणी सXु आह.े पिह@या ते बारा/या पंचवािष5क योजनेपय̂त 

सरकारने लघउु�ोगां या िवकासासाठी कोण7या उपाययोजना के@या याची सिव�तर मािहती पढेु 

िदली आह.े 

१. पिहली पचंवािष�क योजना (१९५१-५२ ते १९५५-५६) : 

 पिह@या पंचवािष5क योजनेत लघउु�ोगांचे आिथ5क िवकासातील मह7व मा;य कर$यात 

आले. तसेच लघउु�ोगांना पवू?चे वैभव �ा' क>न द$ेयासाठी या योजनेत ४२ कोटी Xपयांची तरतदू 

कर$यात आली. यािशवाय १९५१ मAये bी. जे.सी.कुमारcपा यां या नेत7ृवाखाली एक संघ जपान 

मधील लघ ु व कुटीर उ�ोगांचा अdयास कर$यासाठी पाठिव$यात आला. १९५३ साली भारतीय 

लघउु�ोग )े*ा या िवकासासाठी आिण 7यां या सम�या सोडिव$यासाठी काय उपाययोजना करता 
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येतील यािवषयी माग5दश5न कर$यासाठी आंतरराYZीय िनयोजन संघाला पाचारण कर$यात आले. 

१९५५ मAये �ा. डी.जी. कवf यां या अAय)तेखाली Oामो�ोग व लघउु�ोग सिमती नेम$यात आली. 

लघउु�ोगां या िवकासासाठी सरकारने १९५४ मAये लघउु�ोग िवकास संघटना (SIDO) आिण 

१९५५ मAये राYZीय लघउु�ोग िवकास महामंडळाची �थापना केली१. 

२. दुसरी पचंवािष�क योजना (१९५६-५७ ते १९६०-६१) : 

१९५६ मAये दसुरी पंचवािष5क योजना सXु कर$यात आली. १९५६ मAये जाहीर कर$यात 

आले@या न/या औ�ोिगक धोरणाशी ससंुगत अशी औ�ोिगक िवकासाला चालना दणेारी योजना 

आख$यात आली. या योजनेत लघउु�ोगांसाठी १८७ कोटी Xपये kहणजे एकूण योजना खचा5 या 

४.०० टHके एवढी तरतदू कर$यात आली. या/यितPरl लघउु�ोगां या िवकासासाठी आवmयक 

वीज, पाणी, र�ते आिण िवकिसत भखंूड असणा!या ६० औ�ोिगक वसाहतnची �थापना कर$यात 

आली. लघउु�ोगां या सम�यांचा अdयास क>न 7यां या िवकासासाठी योoय सचूना द$ेयाकPरता 

१९५९ मAये पाच सद�यां या जपानी अdयासगटाने भारताला भेट िदली. १९६० मAये भारतीय 

लघउु�ोग उ7पादकता संघ चार दशेांतील लघउु�ोगांचा अdयास क>न परत आला.२ 

३. ितसरी पचंवािष�क योजना (१९६१-६२ ते १९६५-६६) : 

 पिह@या दोन योजनांमळेु औ�ोिगक आिण पया5याने लघउु�ोगां या िवकासासाठी पोषक 

वातावरण तयार झाले होते. kहणनू ितस!या योजनेत लघउु�ोग )े*ा या िविवधीकरणाला आिण 

िवशेषीकरणाला चालना द$ेयाचे ठरिव$यात आले, 7यासाठी मोठया उ�ोगांतनू उ7पािदत होणारी 

उ7पादने आिण लघउु�ोगांतील उ7पादने यांचा योoय मेळ घाल$याचा �य7न कर$यात आला. एकूण 

योजना खचा5पैक< (८,७५५ कोटी Xपये) लघउु�ोग )े*ावरील खचा5चे �माण या योजनेत ३ टHके 

kहणजे २४१ कोटी Xपये एवढे होते. याबरोबरच लघउु�ोगांना आवmयक क चा माल 

साठिव$यासाठी साठवण गहृांची सिुवधा उपलpध क>न द$ेयात येईल असे �पT कर$यात आले. 

१९६६ मAये लघउु�ोगांची गुंतवणकू मया5दा ७.५० लाख Xपये तर साqभतू उ�ोगांतील गुंतवणकू 

मया5दा १० लाख Xपये एवढी ठरिव$यात आली.३  

४. चौथी पंचवािष�क योजना (१९६९-७० ते १९७३-७४) : 

 औ�ोिगक मंदी, आिथ5क संकटे, दYुकाळी ि�थती, भारत-पािक�तान यsु इ7यादी कारणांमळेु 

चौथी पंचवािष5क योजना सXु हो$यास िवलंब झाला. चौuया योजनेत Oामीण, िनमशहरी आिण 

मागास भागात लघउु�ोगां या िवकासाला �ाधा;य दे$यात आले. मोठया उ�ोगांपासनू लघउु�ोगांचे 

संर)ण /हावे या STीने लघउु�ोग )े*ासाठी काही उ7पादने राखनू ठेव$याचे धोरण कायम ठेव$यात 

आले. १९७१ मAये एच.एस. भv सिमती या िशफारशीनसुार राwय पातळीवर लघउु�ोगां या 
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िवकासासाठी �वतं* यं*णा िनमा5ण कर$याचे ठरिव$यात आले. भv सिमतीने केले@या अनेक 

िशफारशी १९७३ चे औ�ोिगक धोरण तयार करताना �वीकार$यात आ@या. यामAये सहकारी 

औ�ोिगक वसाहतnची �थापना, करिवषयक सवलती, क  या मालाचा परुवठा इ7यादnचा समावेश 

होता. या योजनेत लघउु�ोग )े*ासाठी १५,७७९ कोटी Xपयांची तरतदू कर$यात आली होती.४  

५. पाचवी पचंवािष�क योजना (१९७४-७५ ते १९७८-७९) : 

 �वयंपणू5ता, औ�ोिगक वाढ, सामािजक ;याय आिण दाPरQय िनमू5लन या �मुख उि]Tांवर 

आधाPरत ही योजना होती. दाPरQय िनमू5लनासाठी या योजनेत लघ ुआिण कुटीर उ�ोगांवर िवशेष 

ल) कx िQत कर$यात आले. पाच/या योजनेत लघउुदयोग )े*ासाठी ५९२ कोटी Xपये kहणजे एकूण 

योजना खचा5 या (३९,४२७ कोटी Xपये) १.५ टHके एवढी तरतदू कर$यात आली. १९७६ मAये 

सरकारने आजारी लघउु�ोगांचा अdयास कर$यासाठी एच.ए.रे यां या अAय)तेखाली अdयास 

गटाची �थापना केली. माच5 १९७७ मAये जनता प)ाचे सरकार सyेवर आले. उदयोग मं*ी जॉज5 

फना̂डीस यांनी २३ िडसxबर १९७७ ला नवीन औ�ोिगक धोरण जाहीर केले. या धोरणानसुार 

लघउु�ोगांसाठी राखीव असले@या व�तूंची सं{या १८० व>न ५०४ पय̂त आिण नंतर ८०७ पय̂त 

वाढिव$यात आली. लघ ु आिण कुटीर उ�ोगांना आवmयक असणारी सव5 �कारची मदत एकाच 

िठकाणी उपलpध /हावी यासाठी िज@हा उदयोग कx Q �थापन कर$यात आले. १९७५ मAये 

लघउु�ोग आिण सहा|यक उ�ोगांतील गुंतवणकू<ची मया5दा अन}ुमे १० लाख Xपये आिण २० 

लाख Xपये अशी वाढिव$यात आली. या/यितPरl लघउु�ोगांना िवy परुवठा कर$यासाठी आय. डी. 

बी. आय. बँकेत �वतं* िवभाग �थापन कर$यात आला.  

६. सहावी पचंवािष�क योजना (१९८०-८१ ते १९८४-८५) : 

 सहा/या योजनेत लघउु�ोगांचे आधिुनक<करण क>न 7यां या िवकासासाठी रचना7मक 

धोरणाचा अवलंब कर$यात आला. Oामीण भागात कृषी आधाPरत लघउु�ोगां या िवकासाला 

�ाधा;य द$ेयाचे धोरण अवलंिब$यात आले. २३ जलैु १९८० रोजी सरकारने नवीन औ�ोिगक 

धोरण जाहीर केले. या धोरणाने लघउु�ोग )े*ातील गुंतवणकू मया5दते बदल कर$यात आला. 

7यानसुार अित लघउु�ोगांची गुंतवणकू मया5दा २ लाख Xपये, लघउु�ोगांतील गुंतवणकू मया5दा २० 

लाख Xपये आिण सहा|यक उ�ोगांतील गुंतवणकू मया5दा २५ लाख Xपयांपय̂त वाढिव$यात आली. 

लघउु�ोग )े*ासाठी आणखी २७ व�तूंचे उ7पादन राखीव ठेव$यात आले. लघउु�ोगां या 

िवकासासाठी समहु िवकास संक@पनेचा ि�वकार कर$यात आला. यािशवाय साव5जिनक खरेदी 

धोरण, क  या मालाचा परूवठा, वीजपरूवठा, अ@प/याजदरात कज5परूवठा इ7यादी योजना पवू5वत 
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सXु ठेव$यात आ@या. या योजनेत लघउु�ोग )े*ासाठी १,७८० कोटी Xपयांची तरतदू कर$यात 

आली.५  

७. सातवी पचंवािष�क योजना (१९८५-८६ ते १९८९-९०) : 

 "सामािजक ;यायासह आिथ5क िवकास व उ7पादन )मतेत सधुारणा" या �मखु उि]Tांवर 

आधाPरत सात/या पंचवािष5क योजनेचा आराखडा तयार कर$यात आला. या योजनेत लघ ुआिण 

Oामीण उ�ोगां या िवकासासाठी एकूण योजना खचा5 या (१,८०,००० कोटी Xपये) १.५० टHके 

kहणजे २,७५३ कोटी Xपयांची तरतदू कर$यात आली. १९८५ मAये पंत�धान झा@यावर राजीव 

गांधी यांनी नवीन औ�ोिगक धोरण जाहीर केले. या धोरणाने लघउु�ोगां या गुंतवणकू मया5दते बदल 

केले. 7यानसुार लघउु�ोगांची गुंतवणकू मया5दा २० लाख Xपयांव>न ३५ लाख Xपये तर सहा|यभतू 

उ�ोगांची गुंतवणकू मया5दा ३५ लाख Xपयांव>न ४५ लाख Xपये कर$यात आली. लघउु�ोगांची 

�पधा5)मता वाढिव$यासाठी राखीव असले@या २०० व�तूंचे आर)ण र] कर$यात आले. लघउु�ोग 

)े*ातनू जा�तीत जा�त िनया5त /हावी यासाठी आधिुनक तं*ाचा वापर, उ7पादन खचा5त कपात, 

बाजार सहा|य, साव5जिनक खरेदी, िवyसहा|य या STीने उपाययोजना कर$यात आ@या.  

८. आठवी पंचवािष�क योजना (१९९२-९३ ते १९९६-९७) : 

 राजक<य अ�थैय5, िवyीय असमतोल, चलनवाढ, दशेांतग5त व िवदशेी कजा5तील वाढ, 

पेZोिलयम पदाथा̂ या वाढ7या िकंमती इ7यादी कारणांमळेु १९९०-९१ मAये भारतीय अथ5/यव�था 

आिथ5क संकटात सापडली. यामळेु १९९० मAये आठवी योजना सXु होऊ शकली नाही. ही योजना 

१९९२ मAये सXु झाली. लघउु�ोग )े*ासाठी या योजनेत ६,३३४ कोटी Xपयांची तरतदू कर$यात 

आली. नवीन आिथ5क सधुारणा काय5}माला अनसु>न भारत सरकारने ६ ऑग�ट १९९१ रोजी 

लघउु�ोग )े*ासाठी �वतं* धोरण जाहीर केले. या धोरणाने लघउु�ोगांतील  गुंतवणकू मया5दा ३५ 

लाख Xपयांव>न ६० लाख Xपये, सहा|यक उ�ोगांची गुंतवणकू मया5दा ७५ लाख Xपये तर अित 

लहान उ�ोगांतील गुंतवणकू मया5दा २ लाख Xपयांव>न ५ लाख Xपयांपय̂त वाढिव$यात आली. 

लघउु�ोग )े* परवाना मlु कर$यात आले. आधिुनक<करण आिण तांि*क �गतीसाठी मोठे उदयोग 

तसेच िवदशेी गुंतवणकूदारांना लघउु�ोगांमAये २४ टHके भांडवल गुंतवणकू<ची परवानगी द$ेयात 

आली. लघउु�ोगां या िवyीय सम�या सोडिव$यासाठी १९९१ मAये पी. आर. नायक सिमती आिण 

१९९७ मAये आिबद ह�सेन सिमतीची �थापना कर$यात आली. यािशवाय लघउु�ोगांसंबंधी िविवध 

कायद,े िनयम, तरतदुnचे पनुिव5लोकन कर$यात आले.६   

९. नववी पंचवािष�क योजना (१९९७-९८ ते २००१-०२) : 
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 'सामािजक ;याय आिण समानतेसह आिथ5क िवकास' या उ]शेाने १९९७ मAये नववी 

पंचवािष5क योजना सXु कर$यात आली. नव/या योजनेत लघउु�ोग )े*ावर एकूण ४,५०८ कोटी 

Xपये खच5 कर$यात आले. या योजना काळात सरकारने २००१ मAये लघउु�ोग )े*ासाठी एक 

सव5समावेशक धोरण जाहीर केले. �ादेिशक असंतुलन कमी कर$यासाठी लघ ु व कुटीर उ�ोगांना 

चालना द$ेयात आली. लघउु�ोगात आधिुनक तं*�ानाचा वापर वाढावा या उ]ेशाने तं*�ान िवकास 

कx Qे, आय. एस. ओ. �माणप* सिुवधा, व�तूंचा दजा5 व गणुवyा तपास$यासाठी �योगशाळांची 

�थापना इ7यादी िनण5य घे$यात आले. आिबद ह�सेन सिमतीने केले@या िशफारशीनसुार 

लघउु�ोगांसाठी राखीव ठेवले@या व�तूंची सं{या कमी कर$यात आली. तसेच या योजना काळात 

लघउु�ोग मं*ालयाकडून लघउु�ोगांची ितसरी देश/यापी गणना केली गेली. लघउु�ोग आिण 

सहा|यक उ�ोगांतील भांडवल गुंतवणकू<ची मया5दा ३ कोटी Xपयांव>न १ कोटी Xपयांपय̂त कमी 

कर$यात आली. लघउु�ोगां या िवकासासाठी उपाययोजना सचुिव$यासाठी मे १९९९ मAये 

सरकारने एस. पी. ग'ुा अdयासगट िनयlु केला. 

 १०. दहावी पंचवािष�क योजना (२००२-०३ ते २००६-०७) : 

 दहा/या पंचवािष5क योजनेत लघउु�ोगांना आधिुनक<करण, पायाभतू सिुवधा, तांि*क 

सहा|य, िनया5त �ो7साहन, उ�ोजकता िवकास, पया5' िवyपरुवठा उपलpध /हावा यासाठी ३,५०० 

कोटी Xपयांची तरतदू कर$यात आली. या योजनेत लघउु�ोगां या िवyीय सम�यांचा अdयास 

कर$यासाठी भारत सरकार आिण Pरझ/ह5 बँकेने ए. एस. ग'ुा (२००४) आिण सी. एस. मतू? (२००५) 

यां या अAय)तेखाली काय5गट, अdयासगट आिण सिम7यांची �थापना केली. आय. एस. ओ. 

९००० आिण १४००१ �माणप* सिुवधा या योजनेतही सXु ठेव$यात आली. लघउु�ोगांना सलुभ 

िवyपरूवठा /हावा यासाठी भारतीय लघउु�ोग िवकास बँकेने एि�ल २००४ पासनू 'लघ ु आिण 

मAयम उदयोग' नावाचा िनधी सXु केला. तसेच २००७ मAये स�ुम आिण लघउु�ोगां या 

िवकासासाठी सव5समावेशक पॅकेज जाहीर कर$यात आले. लघउु�ोगां या िवकासासाठी २००६ 

मAये स�ुम, लघ ु आिण मAयम उप}म कायदा संमत कर$यात आला. या काय�ाने लघउु�ोग 

)े*ाची व�तूिनमा5ण )े*ातील लघउु�ोग आिण सेवा )े*ातील लघउु�ोग अशा दोन �कारात 

िवभागणी कर$यात आली. या काय�ाने स�ुम, लघ ुआिण मAयम असे उ�ोगांचे वग?करण कर$यात 

आले. व�तूिनमा5ण )े*ातील लघउु�ोगांची गतंुवणकू मया5दा ५ कोटी Xपये व  स�ुम उ�ोगांतील 

गुंतवणकू मया5दा २५ लाख Xपये आिण सेवा )े*ातील लघउु�ोगांतील व स�ुम उ�ोगांतील 

गुंतवणकू मया5दा अन}ुमे २ कोटी Xपये आिण १० लाख Xपये अशी कर$यात आली.७   

११. अकरावी पचंवािष�क योजना (२००७-०८ ते २०११-१२) : 
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 अकरावी पंचवािष5क योजना १ एि�ल २००७ पासनू सXु झाली. या योजनेत स�ुम, लघ ु

आिण मAयम उदयोग )े*ासाठी ११,५०० कोटी Xपयांची तरतदू कर$यात आली. २००७-०८ ते 

२०११-१२ या काळात लघउु�ोगांतील रोजगार आिण उ7पादन यातील वाढीचा दर अन}ुमे ४.०० 

टHके आिण १५.४० टHके असा वाढिव$यासाठी लघउु�ोगांना वेळेवर अथ5सहा|य, तं*�ान सिुवधा, 

बाजार सहा|य, कौश@य िवकासासाठी �िश)ण, करिवषयक सवलती, िनया5त अनदुान, साव5जिनक 

खरेदी धोरण इ7यादी या माAयमातनू �य7न कर$यात आले. २०११ मAये राYZीय व�तिूनमा5ण धोरण 

जाहीर कर$यात आले. या धोरणाची उि]Tये गाठ$यासाठी स�ुम, लघ ु आिण मAयम उदयोगांच े

मह7व मा;य कर$यात आले. लघउु�ोगां या सम�यांचा अdयास कर$यासाठी सरकारने टी.के.ए. 

नायर (२०१०) यां या अAय)तेखाली एका उ च�तरीय काय5गटाची �थापना केली. या काय5गटा या 

अनेक िशफारशी सरकारने �वीकार@या. 7यापैक< एक मह7वाची िशफारस �वीका>न 

लघउु�ोगांसाठी मुंबई आिण राYZीय शेअर बाजारात �वतं* /यासपीठ िनमा5ण कर$यात आले.  

१२. बारावी पंचवािष�क योजना (२०१२-१३ ते २०१६-१७) : 

 �थलू दशेांतग5त उ7पादनात व�तिूनमा5ण )े*ाचे योगदान २५ टHHयांपय̂त वाढिव$यासाठी 

स�ुम, लघ ुआिण मAयम उ�ोगांची भिूमका ओळखनू या उ�ोगांतील आधिुनक तं*�ानाचा वापर, 

संशोधन व िवकास, �पधा5)मतेत वाढ, िवyसहा|य इ7यादnसाठी या योजनेत २६,१०४ कोटी 

Xपयांची तरतदू कर$यात आली. लघउु�ोगांचे िनया5तीतील मह7व ओळखनू िनया5त�धान उ�ोगां या 

सम�या सोडिव$यासाठी आर. एस. गजुराल यां या अAय)तेखाली २०१३ मAये मं*ीगटाची �थापना 

कर$यात आली. यािशवाय लघउु�ोग )े*ा या िवकासासाठी �धानमं*ी मQुा योजना, �टाट5अप 

इिंडया, बाजारिवषयक सहा|य योजना इ7यादnसारखे काय5}म राबिव$यात आले. लघउु�ोगांसाठी 

लवकरच नवीन धोरण घोिषत कर$यात येईल असे �पT कर$यात आले. २००७-०८ मAये अमेPरकेत 

िनमा5ण झालेले सब-�ाईम संकट आिण यरुोिपयन देशांवरील कज5 संकट यांमुळे भारतीय लघउु�ोग 

)े*ा या िवकासावर तसेच िनया5तीवर �ितकूल पPरणाम झाला. यातनू माग5 काढ$यासाठी द$ेयात 

येणा!या उ7प;न कर, महामंडळ कर, सेवाकर तसेच इतर सवलती पढुील ५ वषf सXु ठेव$यात येतील 

असे �पT कर$यात आले.८  

 पंचवािष5क योजनांतील लघउु�ोग )े*ावरील खच5 आिण 7याचे औ�ोिगक )े*ावरील एकूण 

खच5 आिण एकूण योजना खचा5तील �माण याची मािहती तlा }मांक १ मAये िदली आह.े 7याव>न 

१९५१ ते २०१७ या काळात लघउु�ोगांवरील खचा5त ४२ कोटी Xपयांव>न २६,०१४ कोटी 

Xपयांपय̂त kहणजे ६१९.३८ पटnनी वाढ झा@याचे �पT होते. एकूण योजना खचा5त आिण एकूण 

औ�ोिगक )े*ावरील खचा5त लघउु�ोगांवरील खचा5चे शेकडा �माण पिह@या योजनेत अन}ुमे २.१ 
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टHके आिण ४३.३ टHके एवढे होते. 7यानंतर दसु!या योजनेचा अपवाद वगळता (४.०० टHके) 

एकूण योजना खचा5तील आिण एकूण औ�ोिगक खचा5तील लघउु�ोगांवरील खचा5चे शेकडा �माण 

सतत घटत जाऊन बारा/या योजनेत अन}ुमे ०.३ टHके आिण ६.७ टHके एवढे कमी झा@याचे िदसनू 

येते. 
त7ा 8मांक १. 

पंचवािष�क योजनांतील लघुउ�ोग �े�ावरील खच�  
(कोटी <पये) 

 

अ.8. योजना एकूण खच� औ�ोिगक 
�े�ावरील खच� 

लघुउ�ोग 
�े�ावरील खच� 

५ चे ३ शी 
शेकडा �माण 

५ चे ४ शी 
शेकडा �माण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१. पिहली पचंवािष5क योजना 

(१९५१- ५२ ते १९५५-५६ ) 
१,९६० ९७ ४२ २.१ ४३.३ 

२. दसुरी पचंवािष5क योजना 
(१९५६- ५७ ते १९६०-६१) 

४,६७२ १,१२५ १८७ ४.० १६.६ 

३. ितसरी  पंचवािष5क योजना 
(१९६१- ६२ ते १९६५-६६) 

८,५७७ १,९६७ २४१ २.८ १२.२ 

४. तीन वािष5क योजना  
 (१९६६-६७ ते १९६८-६९) 

६,६२५ १,६३७ १२६ १.९ ७.७ 

५. चौथी   पचंवािष5क योजना 
(१९६९- ७० ते १९७३-७४) 

१५,७७९ ३,१०७ २९३ १.८ ९.४ 

६. पाचवी पंचवािष5क योजना 
(१९७४-७५ ते १९७८-७९) 

३९,४२६ ९,५८१ ५९२ १.५ ६.२ 

७. वािष5क योजना         
 (१९७९ ते १९८०) 

१२,६०१ २,६३९ २८९ २.३ १०.९ 

८. सहावी  पचंवािष5क योजना 
(१९८०- ८१ ते १९८४ -८५) 

९७,५०० १५,०१८ १,७८० १.८ ११.८ 

९. सातवी पंचवािष5क योजना 
(१९८५-८६ ते १९८९-९०) 

१,८०,००० १९,७०८ २,७५३ १.५ १३.९ 

१०. आठवी पचंवािष5क योजना 
(१९९२-९३ ते १९९६-९७) 

४,३४,१०० ४६,९२० ६,३३४ १.४ १३.५ 

११. नववी पचंवािष5क योजना 
(१९९७-९८ ते २००१-०२) 

८,५९,२०० ६९,९७२ ४,५०८ ०.५ ६.४ 

१२. दहावी पचंवािष5क योजना 
(२००२-०३ ते २००६-०७) 

७,६०,३२७ ५८,९३९ ३,५०० ०.५ ५.९ 

१३. अकरावी पचंवािष5क योजना 
(२००७-०८ ते २०११-१२) 

३६,७६,९३६ १,५३,६०० ११,५०० ०.३ ७.५ 

१४. बारावी पंचवािष5क योजना 
(२०१२-१३ ते २०१६-१७) 

८०,५०,१२३ ३,७७,३०२ २६,०१४ ०.३ 

 

६.७ 

Source: Puri, V. K. and Misra, S. K. (2013); Indian Economy, Himalaya Publishing House, 
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लघुउ�ोगांBया सम#या : 

पंचवािष5क योजना काळात भारत सरकारने लघउु�ोगां या िवकासासाठी केले@या 

�य7नांमळेु लघउु�ोग )े*ा या िवकासात समाधानकारक वाढ  िदसनू येत असली तरी वाढीचा हा 

वेग िनधा5Pरत ल�यांपे)ा कमी आह.े यास  लघउु�ोगांना भेडसावणारे िविवध ��, सम�या व 

अडचणी कारणीभतू आहते. यामAये क  या मालाचा तटुवडा, 7याचे अवाजवी दर, भांडवलाची 

कमतरता, आधिुनक तं*�ाना या वापरातील अडचणी, मागणीचा अभाव, भांडवल उभारणीतील 

अडचणी, /याजाचे जा�त दर, मोठया उ�ोगांशी करावी लागणारी जीवघेणी �पधा5, �िशि)त 

कम5चा!यांचा अभाव, पायाभतू सिुवधांचा अभाव, वीज टंचाई व वीजेचे जा�त दर, �Tाचार, 

लालिफतीचा कारभार, लघउु�ोगांचे आजारपण, लघउु�ोग )े*ावरील खचा5चे अ@प �माण, 

संशोधन व िवकास यां याकडे होणारे दलु5), माल िव}<चे ��, तणावपणू5 औ�ोिगक संबंध इ7यादी 

सम�यांचा समावेश होतो. लघउु�ोगां या सम�या सोडिव$यासाठी व 7यांना िविवध �वXपाची मदत 

कर$यासाठी सरकार या अनेक योजना आहते. परंत ू 7यांची मािहती व लाभ लघउु�ोजकांपय̂त 

पोहचत नाही. 7यामळेु लघ ुउ�ोजक शासना या मदतीपासनू वंिचत राहतात. 
 

उपाययोजना : 

लघउु�ोग )े*ा या िवकासाची स�ि�थती व 7यां या सम�या िवचारात घेता या )े*ा या 

िवकासासाठी सव5समावेशक धोरण ठरवनू 7याची योoय अंमलबजावणी कर$याची गरज �पT होते. 

लघउु�ोगांना िविवध सवलती उदा. क चा माल, वीज, िवकिसत भखंूड, िवपणन सिुवधा, आधिुनक 

तं*�ान, �िशि)ण कx Qाची �थापना इ7यादी उपलpध /हा/यात यासाठी सरकारने �वतं* िनधीची 

तरतदू क>न या )े*ावरील खचा5चे �माण वाढवावे. कx Q सरकार आिण राwय सरकारांनी आखलेली 

धोरणे, काय5}म, कायद े आिण िनयम इ7यादnची �शासक<य यं*णेने काटेकोर अंमलबजावणी 

करावी. तसेच या िविवध योजनां या मािहतीचा �सार व �चार कर$यासाठी शहरी भागाबरोबरच 

Oामीण भागात चचा5स*े, काय5शाळा इ7यादnचे आयोजन करावे. संशोधन व िवकासाला चालना 

द$ेयासाठी खाजगी )े*ाबरोबर सामंज�य करार करावेत. लघउु�ोग )े*ासंबंधीचे धोरण ठरिवतांना 

जागितक, �थािनक आिण आधिुनक �णालीचा योoय सम;वय ��थािपत करणे आवmयक आह.े 

सAया या �पधा57मक वातावरणात लघउु�ोगांनी दखेील अिधक स)म होणे गरजेचे आह.े 

kहणनू लघउु�ोगांनी आपली �पधा5शl< वाढिव$यासाठी उदयोग /यवसायाचा िव�तार करणे, 

आधिुनक तं* आ7मसात  करणे, व�तू व सेवांमAये िविवधता आणणे, उ7पादनाचा दजा5 व गणुवyा 

उ च �तीची ठेवणे यासार{या मागा̂चा अवलंब करावा. आंतरराYZीय नाणेिनधी, जागितक बँक 
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आिण जागितक /यापार संघटने या िनयमांमळेु सरकारला आयातीवर फारसे बंधने घालता येत नाही. 

7यामळेु जनतेनेच पढुाकार घेऊन लघउु�ोग )े*ात िनमा5ण होणा!या �वदेशी व�तूं या वापराला 

�ाधा;य दणेे गरजेचे आह.े 

 
 

 

समारोप : 

भारतीय अथ5/यव�थेतील लघउु�ोग )े*ाचे मह7व ओळखनू �वातं&य�ा'ीनंतर भारत 

सरकारने पंचवािष5क योजनां या माAयमातनू या )े*ा या िवकासासाठी अनेक योजना आिण 

काय5}म राबिवले. 7यामळेु या )े*ा या िवकासाला गती िमळाली. असे असले तरी भारतीय 

लघउु�ोग )े*ा या )मतेचा िवचार करता हा िवकास अपे)ेपे)ा कमी आह.े राwयिनहाय 

लघउु�ोगां या िवकासात मोठया �माणात िवषमता िदसनू येते. शासनाने बरेच �य7न क>न दखेील 

लघउु�ोगां या सम�यांची, ��ांची ती�ता कमी झालेली नाही. दशेांतग5त उदयोग, बह�राYZीय कंप;या 

आिण इतर िवदशेी उ�ोगांशी या उ�ोगांना सAया जीवघेणी �पधा5 करावी लागत आह,े kहणनू भारत 

सरकारने नवीन आिथ5क धोरण, जागितक /यापार संघटनेचे िनयम, अटी व करार आिण �थािनक 

पPरि�थतीचा िवचार क>न लघउु�ोगां या िवकासासाठी �वतं* नवीन धोरणाची आखणी व 

अंमलबजावणी करावी. औ�ोिगक धोरणांतग5तच लघउु�ोगांना  द$ेयात येणारी �ो7साहने, सोयी व 

सवलती द$ेयात येऊ नये. या सव5 गोTnचा लघउु�ोगां या िवकासासाठी �य7न करणा!या सव5 

घटकांनी िवचार करणे आवmयक आह े असे झाले तर लघउु�ोग )े*ा या िवकासावर व पया5याने 

दशेा या आिथ5क िवकासावर �ितकूल पPरणाम होणार नाही. 
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