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મજબતૂ ઔદ્યોગિક કે્ષત્રન ું નિમમાણ કરવમિી બમબત દેશન ું શમસિ કરિમર અિે દેશ મમટે િીનત ઘડિમરમ 
સમ દમય મમટે ઉચ્ચ અગ્રતમ ધરમવે છે. ઉદ્યોિો આંતરરક વપરમશ અિે નિકમસ મમટે મમલસમમમિ તો પરૂો પમડે 
જ છે, પણ સમથે સમથે દેશિમ ય વમિોિે રોજિમરી આપવમમમું સવોચ્ચ ભનૂમકમ બજાવે છે. જીડીપીિી અિે 
ઔદ્યોગિક વદૃ્ધિિી વમત કરીએ ત્યમરે આયિા અિે સ્ટીલ, મોટર કમર, ઇલેક્ટ્રોનિક્ટ્સિી ચીજોન ું ઉત્પમદિ કરતમ 
મોટમ એકમો ઉપર ધ્યમિ કેન્દ્રિત થમય છે, પરુંત   લઘ  ઉદ્યોિોન ું એક કે્ષત્ર એવ ું છે કે જે ચીજવસ્ત  ઓિમ 
ઉત્પમદિમમું અિે રોજિમર નિમમાણ બુંિેમમું મહત્વિી ભનૂમકમ ભજવે છે. તે અથાશમસ્ત્રીઓ અિ ેિીનત ઘડિમરમ 
સમ દમયિી િજરથી છૂપ ું રહલે છે. આ સકૂ્ષ્મ, લઘ  અિે મધ્યમ કદિમ ઉદ્યોિોન ું કે્ષત્ર છે. 
 

 ભમરતમમું MSME ક્ષેત્ર અંદમજે ૧૧ કરોડ લોકોિે રોજિમરી આપે છે અિે જીડીપીમમું તેન ું પ્રદમિ અંદમજે 
૧૭ ટકમ જેટલ ું છે. આપિે તમમમ પ્રસુંિોએ પહરેીએ છીએ તેવમ ખમદીિમ કતૂમા જેવી પ્રોડક્ટ્્સથી મમુંડીિે મધ 
અિે શણ જેવી ઘણી ચીજો ઔદ્યોગિક ઉત્પમદિમમું વપરમય છે, જે બધમન ું આ કે્ષત્રમમું ઉત્પમદિ થમય છે. આમ 
છતમું આ સેક્ટ્ટર સમયસર નધરમણિી ઉપબ્ધધ, મમળખમિત સ નવધમઓિો અભમવ, અપગે્રડેશિ મમટે ટેક્ટ્િોલોજી 
મેળવવમિી મ શ્કેલી તથમ ક શળ મમિવ બળ સમયસર મેળવવમમમું તથમ મમકેરટિંિિી સ નવધમઓ વિેરે મમટે 
ઘણમું પડકમરોિો સમમિો કરી રહ્ ું છે. આ સેકટરિે પડોસી દેશોિી સ્પધમાિો અિે ખમશ કરીિે ચીિ કે જે 
પ્રોડક્ટ્્સન ું ‘ડમ્પીંિ’ કરી રહ્ ું છે તેિી સ્પધમાિો સમમિો સવો પડે છે. તેિે પરરણમમે ઘણમું સ્થમનિક એકમો ખોટ 
કરી રહ્યમ છે. 
 

 આ સમસ્યમ હમલ કરવમ મમટે સરકમરે આ સેકટરિે કે્રડીટ િેરુંટી ફુંડ સ્કીમ હઠેળ આવરી લીધ ું છે અિે 
મળવમપમત્ર નધરમણિી મયમાદમ રૂ. ૧ કરોડ થી વધમરીિે રૂ. ૨ કરોડ કરી છે. 
 

 સકૂ્ષ્મ, લઘ  અિે મધ્યમ  એટલે કે જેિે MSME સેક્ટ્ટર તરીકે ઓળખવમમમું આવી રહ્ ું છે, તેિે 
દ નિયમભરમમું એકુંદરે ઘિથ્ ું ઉત્પમદિ મમું મહત્વન ું યોિદમિ આપિમરમ પરરબળ તરીકે અિે આનથિક વદૃ્ધિિમ 
ઉદ્દીપક તરીકે ઓળખવમમમું આવે છે. 
 

ભમરતીય સુંદભા 
 ભમરતિમ આનથિક સુંદભાથી MSME સેક્ટ્ટર તપમસીએ તો આ કે્ષત્ર વ્ય હમત્મક રીતે ખ બજ મહત્વન ું સ્થમિ 
ધરમવે છે. દેશિમ અંદમજે ૯૦ ટકમ જેટલમ ઔદ્યોગિક એકમો આ ક્ષેત્રમમું આવેલમ છે અિે ભમરતિમ મમિવબળિમ 
૪૦ ટકમ લોકોિે આ કે્ષત્ર રોજિમરી પરૂી પમડે છે. આ કે્ષત્ર ૮,૦૦૦ થી વધ  પ્રોડક્ટ્્સન ું ઉત્પમદિ કરે છે, જેમમું 
પરુંપરમિત ચીજોથી મમુંડીિે ચોક્ટ્સી પણૂા હમઇટેક ચીજોિો પણ સમમવેશ થમય છે. ભમરતન ું અથાતુંત્ર જયમરે 
સતત વદૃ્ધિિમ વણમુંક તરફ આિળ વધી રહ્ ું છે ત્યમરે MSME સેક્ટ્ટર વર્ા ૨૦૨૫ સ ધીમમું ૫ રરગલયિ ડોલરન ું 
અથાતુંત્ર બિે તેવી સુંભમવિમ છે અિે આ કમરણે જ આ કે્ષત્રિો નવકમસ અત્યુંત મહત્વિો બિી િયો છે. આ 
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રીતે સમગ્ર MSME તુંત્ર વ્યવસ્થમ સરકમર મમટે  અગ્રતમ  ધરમવતો નવર્ય બિી રહ્ ું છે. આ બમબત 
અંદમજપનત્રય ફમલમવમિીઓમમું સકૂ્ષ્મ, લઘ  અિે મધ્યમ એકમોિમ કે્ષત્રિે િયમ વર્ાિમ રૂ. ૩,૪૬૫ કરોડિી 
ફમળવણીિી ત  લિમમમું રૂ. ૬,૪૮૨ કરોડ જેટલી ઊંચી ફમળવણી કરમઈ છે તેિમ પરથી જણમઈ આવે છે. 
 

MSME ક્ષેત્રિી મજબતૂી  
 આ કે્ષત્રમમું વદૃ્ધિ મમટેિી આંતરરક ક્ષમતમ ઘણી હોવમ છતમું અિેક પડકમરો પણ અસ્સ્તત્વ ધરમવે છે. 
દમ.ત. સમયસર નધરમણિી ઉપલધધી, મમળખમિત સ નવધમઓિી ઉણપ, જરી-પ રમણી ટેકિોલોજી, બજાર અિે 
ક શળ મમિવબળિી અપરૂતી ઉપલધધી. આ બધમું એવમ પડકમરો છે કે જેિો આ કે્ષત્ર સમમિો કરી રહ્ ું છે. આ 
ઉપરમુંત ચીિ, ઇરડોિેનશયમ, રફગલપમઈરસ અિે થમઇલેરડ જેવમ પમડોશી દેશોિી વધતી જતી સ્પધમાિે કમરણે આ 
કે્ષત્ર મમટે વૈનિક સ્તરે સ્પધમાત્મક બિવમિમ હતે  થી મજબતૂ વ્યહૂરચિમઓ અપિમવવમન ું આવશ્યક બિી રહ્ ું છે. 
આથી જ ‘મેક ઇિ ઇન્દ્રડયમ’, ‘રડજજટલ ઇન્દ્રડયમ’, ‘સ્ટમટા  અપ ઇન્દ્રડયમ’, અિે ‘ન્દ્સ્કલ ઇન્દ્રડયમ’ જેવી અિકે 
પ્રકમરિી પહલે આ કે્ષત્રિમ સમગ્રલક્ષી નવકમસ મમટે હમથ ધરવમમમું આવી છે. મેરય ફેક્ટ્ચરરિંિ સેક્ટ્ટરન ું ભમરતિી 
એકુંદર જીડીપીમમું યોિદમિ, જે હમલમમું ૧૬ થી ૧૭ ટકમ જેટલ ું છે તે વધીિે ૨૫ ટકમ સ ધી પહોંચે અિે વર્ા 
૨૦૨૨ સ ધીમમું વધ  ૧૦૦ નમગલયિ િોકરીઓ ઉભી થમય તેવમ આયોજિથી પિલમ લેવમઈ રહ્યમ છે. 
 

ટેકિોલોજી િે મહત્વ  
 મુંત્રમલય દેશભમરમમું ૧૮ ટ લ રૂમ્સ અિે ટેકિોલીજી ડેવલપમેરટ સેરટસા મમરફતે ઉચ્ચ પ્રકમરિમ કૌશલ્ય 
અિે ટેસ્ક્ટ્િકલ સહયોિ પરૂો પમડવમ તરફ ધ્યમિ આપી રહ્ ું છે. આ ઉપરમુંત હયમત સેરટરો િે અપગે્રડ કરવમ 
મમટે TCSP હઠેળ ૧૫ િવમ ટેકિોલોજી સેરટસા શરૂ કરિમરમ છે. MSME કે્ષત્રિી એકુંદરે ઉત્પમદકતમમમું સ ધમરો 
કરવમ મમટે નવિ બેંક પમસેથી રૂ. ૨૨૦૦ કરોડન ું ભુંડોળ મેળવવમમમું આવ્ય ું છે. વધ મમું કે્રડીટ સમથે જોડમયેલી 
કેનપટલ સબનસડી યોજિમ દ્વમરમ પણ મમઈક્રો અિે લધ  કક્ષમિમ એકમોમમું અપગે્રડેશિ હમથ ધરવમ મમટે સહયોિ 
પરૂો પમડવમમમું આવી રહ્યો છે. આ યોજિમ દ્વમરમ મહત્તમ રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦ નિ મયમાદમમમું ૧૫ ટકમ જેટલી સીધી 
સબનસડી, પ્લમરટ અિે મશીિરીિમ આધ નિકીકરણ મમટે પરૂી પમડવમમમું આવે છે. આ યોજિમ હઠેળ જૂિ 
૨૦૧૭િી સ્સ્થનતએ ૧૨૯૩ મમઈક્રો અિે લઘ  કમદિમ એકમો મમટે રૂ. ૭૮.૬૮ કરોડિી ક લ રકમ છૂટી કરવમમમું 
આવી હતી. 
 

િવમ બજારો િી ઉપલબ્ધધ 

 સરકમર દ્વમરમ MSME િમ વતામમિ બજારન ું કદ નવસ્તમરવમ તથમ મજબતૂ કરવમ પરસ્પરિમ સુંબુંધો પર 
આધમરરત એકુંદર ધ્યેય િક્કી કરવમમમું આવ્યમું છે એવી દરખમસ્ત પણ કરવમમમું આવી છે. કે સકૂ્ષ્મ અિે લઘ  
એકમો િમ નવનવધ મુંત્રમલયો અિે નવભમિો, જાહરે ખરીદીિી િીનતિમ રહસ્સમ તરીકે MSE ઓડાર ૨૦૧૨ હઠેળ 
તેમિી ખરીદી િમ ૨૦ ટકમ જેટલો મમલ સમમિ અિે સનવિસીસ આ કે્ષત્રિમ એકમો પમસેથી મેળવે. આ િીનતમમું 
સકૂ્ષ્મ અિે લઘ  એકમો તરફ ધ્યમિ તો કેન્દ્રિત કરવમમમું આવ્ય ું જ છે, પણ સમથે સમથે અન સગૂચત જાતી અિે 
અન સગૂચત જિજાનત િમ ઉદ્યોિસમહનસકો જાહરે ખરીદી િમ બજારમમું સમમેલ થઇ શકે તે મમટે પ્રોત્સમરહત 
કરવમમમું આવ્યમ છે. આથી અન સગૂચત જતી અિે અન સગૂચત જિજાનતિમ ઉદ્યોિસમહનસકોિી મમગલકીિમ MSME 
પમસેથી ખરીદીિો ૪ ટકમિો પેટમ લક્ષ્યમુંક પણ િક્કી કરવમમમું આવ્યો છે. વધ મમું, સમમમજજક જૂથ તરીકે MSME 
કે્ષત્રન ું નવશ્લેર્ણ કરતમું એવ ું જાણવમ મળે છે કે અન સગૂચત જાતી અિે અન સગૂચત જિજાનતિી મમગલકી 
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ધરમવતમ એકમોિી અલમયદી સમસ્યમઓ છે. આથી આ લક્ષ્યમુંક હમશલ કરવમ અિે અન સગૂચત જાતી અિે 
અન સગૂચત જિજાનત મમું ઉધોિસહસીક્ટ્તમિીિી સુંસ્કૃનત િે પ્રોત્સમરહત કરવમ મમટે મમિ. પ્રધમિ મુંત્રીશ્રી દ્વમરમ 
તમ. ૧૮ ઓક્ટ્ટોબર, ૨૦૧૬ િમ રોજ રૂ. ૪૯૦ કરોડ િમ ખચે એક રમષ્ટ્રીય SC - ST Hub (NSSH)  િી યોજિમ 
રજૂ કરવમમમું આવી છે. 
 

SME પ્રભમિ યોજિમઓ 

૧. આંતરરમષ્ટ્રીય સહકમર 

૨. તમલીમ સુંસ્થમઓિે સહમય (એટીઆઈ) 
૩. મમકેરટિંિ સહમયતમ 
ડેવલોપમેરટ કનમશ્નર (ડીસી એમએસએમઇ) યોજિમઓ 

૧. નધરમણ બમહેંધરી 
૨. તકિીક આધ નિકરણ મમટે નધરમણ સુંકગલત નધરમણ સબનસડી 
૩. આઇએસઓ ૯૦૦૦ - આઇએસઓ  ૧૪૦૦૧ પ્રમમગણકમરણ વળતર 

૪. સકૂ્ષ્મ અિે લઘ  સમહસો સમહૂ નવકમસ કમયાક્રમ 

૫. સકૂ્ષ્મ નધરમણ કમયાક્રમ 

૬. એમએસએમઇ બજાર નવકમસ સહમયતમ 
૭. રમષ્ટ્રીય પ રસ્કમર (વ્યસ્ક્ટ્તિત એમએસઈ) 
૮. રમષ્ટ્રીય ઉત્પમદિ સ્પધમાત્મક કમયાક્રમ 

એિએસઆઈસી યોજિમઓ 

૧. કમયાક્ષમતમ અિે નધરમણ રેરટિંિ 

૨. બેંક નધરમણ સ નવધમ 
૩. કમચી સમમગ્રીિી સહમયતમ 
૪. નસિંિલ પોઈરટ િોંધણી 
૫. મમરહતીપ્રદ સેવમઓ 

૬. મમકેરટિંિ મમરહતી સેવમઓિમ કરમર 

૭. બીલમમું વળતર 

૮. એિએસઆઈસી મમળખ ું 
એઆરઆઈ પ્રભમિ યોજિમ 
૧. વડમપ્રધમિ રોજિમરી સર્જિ કમયાક્રમ 

૨. ખમદી કલમકમર મમટે જિશ્રી વીમમ યોજિમ 
૩. બજાર નવકમસ સહમયતમ  
૪. નવજ્ઞમિ અિે તકિીકી યોજિમ 
૫. શણ નવકમસ કમયાક્રમ 

૬. શણ ઉદ્યમી યોજિમ 
૭. આશમ ( સમહનસકતમ અિે કૃનર્ – ઉદ્યોિિમ પ્રોત્સમહિ મમટે યોજિમ) 
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૮. પરુંપરમિત ઉદ્યોિોિમ પ િ:સર્જિ મમટે ભુંડોળિી સ ધમરેલી યોજિમ 
 

એિઆઈ – એમએસએમઇિી ભનૂમકમ  
વમસ્તનવક રીતે એિઆઈ – એમએસએમઇિી રચિમ ૧૯૬૦મમું ભરત સરકમરિમ ઉદ્યોિ અિે વમગણજ્ય 

મુંત્રમલય હઠેળ એક નવભમિ તરીકે કેન્દ્રિય ઔદ્યોગિક નવસ્તરણ તમલીમ સુંસ્થમ તરીકે થઇ હતી. તે સમયે ધીમી 
અિે અવરોધરૂપ વહીવટી નિયુંત્રણો અિે પ્રરક્રયમઓમમુંથી તેિે મ ક્ટ્ત રમખવમિો નિણાય લેવમમમું આવ્યો હતો, 
જેથી લઘ  સમહસોિમ પ્રોત્સમહિ મમટે તે સુંસ્થમ ચમવીરૂપ ભનૂમકમ અદમ કરી શકે. આથી, તે સુંસ્થમિે ૧૯૬૨મમું 
હૈદરમબમદ ખસેડવમમમું આવી હતી અિે તેિે લઘ  ઉદ્યોિ નવસ્તરણ તમલીમ સુંસ્થમ િવ ું િમમ અપમય ું હત  ું. 
બમદમમું બે દમયકમથી પણ વધ  સમય મમટે તેિે એસએઈઈટી તરીકે ઓળખવમમમું આવતી હતી અિે ભરત 
સરકર દ્વમરમ નિય ક્ટ્ત િવનિિંિ કમઉસ્રસલ દ્વમરમ સુંચમલિ કરવમમમું આવત ું હત  ું. બમદમમું રમષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યમતી 
પ્રમપ્ત કમયા બમદ તેન ું િમમ બદલીિે એિઆઈ – એસઆઈઈટી કરવમમમું આવ્ય ું અિે બમદમમું સકૂ્ષ્મ, લઘ  અિે 
મમધ્યમ સમહસોિમ મુંત્રમલયિી દેખરેખ હઠેળ કેરિસ્થ તમલીમ, સુંશોધિ અિે સલમહકમરી પમુંખ તરીકે ૨૦૦૭ 
પછી તેન ું િમમ બદલીિે એિઆઈ – એમએસએમઈ સવામમું આવ્ય ું. જોકે કેરિસ્થ સુંસ્થમ હોવમ છતમું એિઆઈ – 
એમએસએમઈ હજ  પણ સ્વમયત્તમ અિે િમણમકીય સ્વનિભારતમ ભોિવે છે. 

સીએફટીસી ( કોમિવેલ્થ ફુંડ ફોર ટેસ્ક્ટ્િકલ કો-ઓપરેશિ), ય િેસ્કો, ય એિડીપી (ય િમઈટેડ િેશરસ 
ડેવલોપમેરટ પ્રોગ્રમમ), ફોડા ફમઉરડેશિ, જમાિીન ું જીટીઝેડ, ય એસએઆઈડી (ય િમઈટેડ સ્ટેટ એજરસી ફોર 
ઈરટરિેશિલ ડેવલોપમેરટ અિે આઇએલઓ (ઈરટરિેશિલ લેબર ઓિેિમઈઝેશિ) જેવી અિેક 
આંતરરમષ્ટ્રીય સુંસ્થમઓ સમથે એિઆઈ – એમએસએમઈન ું લમભદમયક જોડમણ ધરમવે છે. તે જ દી જ દી રમજ્ય 
સરકમરો અિે કેરિ સરકમરોિમ મુંત્રમલયોમમું એમએસએમઈ કે્ષત્ર, આંતર કૌશલ અિે કૌશલ્ય વધાિ વિેરે જેવી 
બમબતો મમટે નવનવધ પ્રકમરિી સલમહકમરી સેવમઓ ઉપલધધ કરમવી રહી છે. 
કમયાકમરી આયમમ 

 ઉદ્યોિ સમહનસકતમ 
 સમહૂ નવકમસ 

 કૌશલ્ય નવકમસસકૂ્ષ્મ નધરમણ 

 વેપમર નવકમસ સેવમ 
 પેટમ – ક્ષેત્ર નવકમસ 

 

ગ ણવતમ પ્રમમણપત્ર યોજિમ 
 આ કમયાક્રમ હઠેળ ૧૦ યોજિો તૈયમર કરવમમમું આવી છે, જેમમું એસએમએસ મમટે આઈસીટીિમ 
પ્રમોશિ, મીિી ટલૂ રૂમ, ડીઝમઇિ બ્ક્ટ્લનિકસ અિે મમકેરટિંિ સહમય િો સમમવેશ થમય છે. 
 

એમએસએમઈસિે ટેકિોલીજી અિે ગ ણવતમ સ ધમર સહમય  
આ યોજિમ ઉત્પમદિ ખચા ઘટમડવમ અિે સ્વચ્છ નવકમસ વ્યવસ્થમ અપિમવવમ મમટે ઉત્પમદિ એકમોમમું 

energy efficient ટેકિોલીજીિમ ઉપયોિિી ભલમમણ કરે છે.  
 

ઝેડ (ઝીરો રડફેક્ટ્ટ ઝેરો ઈફેક્ટ્ટ) પ્રમમણપત્ર યોજિમમમું એમએસએમઈસિે િમણમકીય સહમય 
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 આ યોજિમ ક્ટ્વોગલટી ટ લ્સ અિે energy efficient ઉત્પમદિ પ્રરક્રયમ અપિમવીિે એમએસએમઈસ મમું 
ઝીરો રડફેક્ટ્ટ ઉત્પમદિ મમટે ઇકોનસસ્ટમ નવકસમવવમ પ્રોત્સમરહત કરે છે. આ યોજિમ મેક ઇિ ઇન્દ્રડયમ અગભયમિિે 
પણ સહમય કરે છે. આ યોજિમ હઠેળ એમએસએમઈસએ કોરરમક્ટ્ટ મેળવવમ મમટે સ વણા, રજત અિે કમુંસ્ય 
ગ ણવતમ પ્રમમણપત્ર મેળવવમ સ્પધમા કરવમિી રહ ેછે. આ યોજિમિો આશય એમએસએમઈસિે સ્વચ્છ 
ટેક્ટ્િોલીજીિમ ઉપયોિથી ઉચ્ચ ગ ણવતમપણૂા ઉત્પમદિો પ રમ પમડવમ મમટે તૈયમર કરવમિો છે. ઝેડ પ્રમમણપત્ર 
મમટે હમથ ધરવમમમું આવતી પ્રવનૃતઓ મમટે એમએસએમઈસિે િમણમકીય સહમય પરૂી પમડવમમમું આવે છે, જેમમું 
કરસલ્ટરટસ દ્વમરમ એમએસએમઈસિમ રેતીરિમમું સ ધમરમ મમટે મલૂ્યમુંકિ / રેરટિંિ, િેપ નવશ્લેર્ણ, હરેડ હોલ્ડીંિ 
અિે કરસલ્ટરટસીિો સમમવેશ થમય છે. ઝેડ મેચ્યોરરટી એસેસમેરટ મોડેલ હઠેળ ઝેડ રેરટિંિ મમટે વધ  ૫૦ 
મમપદુંડો છે અિે ઝેડ રડફેરસ રેરટિંિ મમટે વધ  ૨૫ મમપદુંડો છે. ઝેડિમ અમલ મમટે ક્ટ્વોગલટી કમઉસ્રસલ ઓફ 
ઇન્દ્રડયમ િી િેશિલ મોનિટરીંિ ય નિટ તરીકે નિમણકૂ કરવમમમું આવી છે, ક્ય સીઆઈિો  આશય ઝેડ યોજિમ 
હઠેળ કમુંસ્ય સ્તર સમથે ઓછમમમું ઓછમ ૨૨,૦૦૦ એમએસએમઈસિે પ્રમમગણત કરવમિો છે. ક્ય સીઆઈએ 
સરકમર અિે ઉદ્યોિ સમથે સુંય ક્ટ્ત રીતે એક િેશિલ એકે્રડીશમિ સ્રક્ટ્ચરિી સ્થમપિમ કરી છે અિે મમપદુંડોિે 
પ્રોત્સમહિ આપે છે. 
 

સમમપિ 

 ભમરત િમ નવકસતમ અથાતુંત્રિે વેિ આપવમ અિે રોજિમરીિી તકો ન ું સર્જિ કરવમ મમટે આ સકૂ્ષ્મ, 
લઘ  અિે મમધ્યમ ઉદ્યોિો જ પમયમન ું કમમ કરી સકે છે. આ વમત િે ધ્યમિ પર લઇ સરકમરે ખબૂ મહત્વિમ 
નિણાયો દ્વમરમ તેમિે પ્રોત્સમહિ આપ્ય ું છે. િજીક િમ ભનવષ્ટ્યમમું આ પિલમિી આશરો જોવમ મળશે. 
 

સુંદભો: 
 સકૂ્ષ્મ, લઘ  અિે મમધ્યમ કમળિમ એકમો (M/o MSME) ૨૦૧૬-૧૭ િો વમનર્િક અહવેમલ 

 મોિાિ સ્ટેરલી દ્વમરમ Next India અંિે અભ્યમસ લેખ 

 સુંિીતમ શમમાન  ું Entrepreneurship નવકમસ અંિેન ું પ સ્તક 

 પત્ર સચૂિમ કમયમાલય, ભમરત સરકમર અિે અરય અખબમરી યમદીઓ અિે લેખો 
 િેશિલ મેરય ફેક્ટ્ચરરિંિ પોગલસી અિે જાહરે ખરીદી િીનત, MSE order 2012 

 ભમરત સરકમરિમ મમઈક્રો, લઘ  અિે મમધ્યમ કમદિમ એકમોિી વેબસમઈટ 
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