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సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంసథ ల రంగం 

గత ఐదు దశాబా్దలో్ల సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంసథ ల (Micro, Small and Medium Enterprises-

MSME)రంగం భారత ఆర్థథ క వ్యవ్సథ ల్ల అతయంత ఆశాజన్క, చలనాతమక రంగంగా ఆవిరభవించింది. పెదా తరహా 

పర్థశ్రమలతో పోలిసే్త ఈ రంగం తక్కువ్ మూలధ్న్ వ్యయంతో అధిక ఉపాధి అవ్కాశాలను కలిిసేూ గార మీణ, 

వెనుకబడిన్ పార ంతాలో్ల పార్థశార మికీకరణక్క దోహదపడుతోంది. జాతీయాదాయం, సంపద పంపిణీల్ల సమాన్తవ సాధ్న్క్క 

కృషి చేసేూ పార ంతీయ అసమాన్తలను తగ్గ ంచడానికి తోడ్ిడుతోంది. 

పెదా పర్థశ్రమలక్క అనుబంధ్ యూనిటో్లగా ఉంటూ భారత ఆర్థథ క వ్యవ్సథ  సాంఘిక-ఆర్థథ కాభివ్ృదిికి MSME రంగం 

సాయపడుతోంది. పర సే్తతం దేశ్, పర పంచ వ్యయపేంగా నెలకొన్న అనిశ్చిత ఆర్థథ క వ్యతావ్రణం, పర తికూలల పర్థస్థథ తులను 

ఎదుర్కుని పురోగమన్ం దిశ్గా పయనిసే్ంది. కొన్ననళో్లగా భారత్ల్ల MSME రంగం వ్ృదిి 10 శాతంగా ఉంది. 

 

MSME -పెట్టు బడి పరిమితి 

యూనిట్టు  
తయారీ రంగ పరిశ్ర మలు (ప్ు ంట్, 

యంతా్రలపైె పెట్టు బడి పరిమితి) 

సేవా రంగంలోని సంసథ లు 

(పరికరాలపైె పరిమితి) 

సూక్ష్మ రూ.25 లక్ష్లు రూ.10 లక్ష్లు 

చిన్న రూ.5 కోటో్ల రూ.2 కోటో్ల 

మధ్య 

తరహా 
రూ.10 కోటో్ల రూ.5 కోటో్ల 

 

పర గతి 

MSME రంగం వ్యవ్సాయ రంగానికి వెలుపల సవయం ఉపాధి, వేతన్ ఉపాధి కలిన్క్క అన్నక అవ్కాశాలను కలిిసేూ 

సమిమళిత, స్తస్థథ ర సమాజ నిర్మమణానికి దోహదపడుతోంది. ఈ ఏడాది మార్థి నాటికి MSME రంగంల్ల 36 

మిలియనో్ యూనిటో్ల ఉండ్గా, వ్యటి దావర్మ మొతేం 80 మిలియనో్ మందికి ఉపాధి లభిసే్ంది. దంతోపాట్ల ఆరు వేల 

ఉతితేుల తయారీతో MSME రంగం.. జీడీపీల్ల 8 శాతం వ్యటాను సంతం చేస్తక్కంది. మొతేం దేశ్ తయారీ రంగ 

ఉతితేికూల్ల MSME రంగ వ్యటా 45 శాతం కాగా, దేశ్ ఎగుమతులో్ల 40 శాతం వ్యటాను కలిగ్ ఉంది. దేశ్వ్యయపేంగా 
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పార్థశార మిక వ్ృదిిని పెంపందించేందుక్క MSME రంగం తగ్న్ సామర్మథ యనిన కలిగ్ ఉంది. సమిమళిత వ్ృదిి సాధ్న్ల్ల ఈ 

రంగానిది కీలక పాతర . 2022 చివ్ర్థ నాటికి జాతీయ తయారీ రంగం వ్యటా జీడీపీల్ల 25 శాతానికి చేరుకోనుందన్న 

అంచనా వెన్క ముఖ్య భూమిక MSME రంగానిదే.  

 

పథకాలు - చేయూత 

సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంసథ ల మంతికూర తవ శాఖ్ చేపటిిన్ అన్నక పథకాలు, కారయకరమాలతోపాట్ల ఆయా యూనిటో్ 

అభివ్ృదిికి అందించిన్ పోర తాాహకాలు వివ్ర్మలు... 

1. వితే సంసథ లు లేదా బ్దయంక్కల నుంచి తగ్న్ంత పరపతికూ పర వ్యహం ఉండేలా చూడ్ట్ం. 

2. సాంకేతికూక పర్థజాాన్ం పెంపు, ఆధునికీకరణక్క మదాతు. 

3. అవ్సాథ పనా సౌకర్మయల కలిన్. 

4. ఆధునిక టెసి్థంగ్ సౌకర్మయలు, నాణయత సరి్థఫికేషన్. 

5. ఆధునిక యాజమాన్య పదితులు అందుబ్దట్లల్ల ఉంచడ్ం. 

6. సరైన్ శ్చక్ష్ణ దావర్మ వ్యవ్సాథ పకత అభివ్ృదిి, నైెపుణయతను పంపందించడ్ం. 

7. వ్సే్త అభివ్ృదిికి మదాతు, డిజైన్, పాయకేజంగ్. 

8. సవదేశీ, ఎగుమతికూ మారుటో్ అందుబ్దట్లక్క తగ్న్ సహాయం. 

9. సామరథ యం పెంపు, ఆయా యూనిటో్ సాధికారతక్క కోసిర్ వ్యరీగా చరయలు. 

 

మేక్ ఇన్ ఇండియా-MSME  

దేశ్ వ్యయపేంగా వ్యవ్సాథ పకతను పెంపందించే పర కిరయల్ల MSME రంగానిన‘గ్రర త్ ఇంజన్’గా గుర్థత ంచారు. సూక్ష్మ, చిన్న, 

మధ్య తరహా యూనిటో్ల తమ సాంకేతికూక పర్థజాానానిన పెంచుకోవ్డ్ం దావర్మ ఉతితేికూ నాణయతను 

మెరుగుపరుికోవ్చుి. MSME రంగం మూలధ్న్ పెటి్లబడిని ఆకర్థష ంచే విధ్ంగా తీర్థిదిదాడానికి సూక్ష్మ, చిన్న, 

మధ్య తరహా మంతికూర  తవ శాఖ్ తగ్న్ చరయలు చేపటిింది. మరోవైెపు మేక్ ఇన్ ఇండియా కారయకర మం దావర్మ ఈ రంగానికి 

అంతరా్మతీయ సాథ యిల్ల పోటీ తతావనిన పెంచుక్కన్న అవ్కాశ్ం కలిగ్ంది. పర భుతవం MSME రంగానికి సంబంధించిన్ 

జాతీయ విధానానిన ఈ ఏడాది అకిోబర్ల్ల పర కటించే అవ్కాశ్ం ఉంది. 2013-14ల్ల Coir Exports దావర్మ 
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రూ.1400 కోటో్ల లభిసే్త, 2015-16ల్ల రూ.1900 కోటో్క్క పెర్థగ్ంది. బ్దయంక్కలు శాఖ్ల వ్యరీగా కమిటీలను ఏర్మిట్ల 

చేస్థ ఖాయిలాపడిన్ MSME యూనిటో్ పున్ర్థనర్మమణానికి చరయలు తీస్తక్కంటాయని ఇటీవ్ల MSME శాఖ్ మంతికూర  

కల్ర్మజ్ మిశార  పర కటించారు. ర్థకవ్రీ కాని బ్దయంక్క రుణాలో్ల MSME వ్యటా 45 శాతం. 2016-17ల్ల 55,200 ఎంట్ర్

పైెైజస్ ఏర్మిట్ల దావర్మ 4,41,600 మంది యువ్తక్క ఉపాధి కలిించాలని పర భుతవం లక్ష్యంగా పెటి్లక్కంది. 

పర భుతవ రంగ సంసథ లు తమకవ్సరమైెన్ ఉతితేుల స్తకరణల్ల.. 20 శాతం మేర MSME నుంచే కొనుగ్రలు చేయాలన్న 

నిబంధ్న్క్క అనుగుణంగా 2015-16ల్ల 42 పర భుతవ రంగ సంసథ లు రూ.18,141.07 కోటో్ విలువైెన్ ఉతితేులను 

MSME నుంచి స్తకర్థంచాయి. 

 

2014-16 కాలంలో తీసుకున్న చరయలు 

 పర ధాన్మంతికూర  ఉపాధి కలినా కారయకర మం కింది 1,12,883 పార జకి్కల ఏర్మిట్లక్క రూ.2,333 కోటో్ను మారా్థన్ 

మనీగా ఉపయోగ్ంచి 8,71,000 మందికి ఉపాధి కలిించారు. 

 పరపతికూ ఆధార్థత మూలధ్న్ సబ్సాడీ పథకం కింద 10,388 సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంసథ లక్క సబ్సాడీగా 

రూ.653 కోటో్ల విడుదల చేశారు. 

 MSME పథకానికి సంబంధించి క్రర డిట్ గాయరంటీ ట్ర సి్ ఫండ్ కింద 2015-16ల్ల 4,48,588 పర తికూపాదన్లక్క 

రూ.17,795.92 కోటో్ క్రర డిట్ గాయరంటీ ఇచాిరు. 

 న్వ్కలిన్లను పోర తాహంచడ్ం, గార మీణ పర్థశ్రమలు, వ్యవ్సాథ పకత పెంపు పథకం (ఏఎస్పీఐఆర్ఈ) కింద స్థడీీ 

(Small Industries Development Bank of India) ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్ా్ ఏర్మిట్ల చేస్థ రూ.60 కోటో్ల 

విడుదల చేశారు. 

 ఖాద విలేజ్ అండ్ ఇండ్సి్ట్ైస్ కమిషన్క్క మారుటింగ్ అభివ్ృదిి సహాయ పథకం కింద రూ.300 కోటో్ల మంజూరు 

చేశారు. తదావర్మ 2015-16ల్ల ఖాద ఉతితేికూ విలువ్ రూ.1100 కోటో్క్క చేరుకోవ్డ్ంతోపాట్ల 15 లక్ష్ల 

మందికి పైెగా ఉపాధి లభించింది. 

 2015-16ల్ల గార మీణ పర్థశ్రమల ఉతితేికూ విలువ్ రూ.35,000 కోటో్ కంటే ఎక్కువ్గా ఉండి, ఈ విభాగంల్ల 150 

లక్ష్ల మందికి పైెగా ఉపాధి లభిసే్తందని అంచానా. 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

 ఏటా Coir Boardక్క రూ.35 కోటో్ ఆర్థథ క సహాయం లభిసే్ంది. ఏటా Coir ఉతితేికూ 5 లక్ష్ల మెటిర క్ ట్నునలు. 

ఈ విభాగంల్ల 7 లక్ష్ల మందికి ఉపాధి లభిసే్ంది. 

 క్రర డిట్ రేటింగ్ పథకం కింద 2014-16ల్ల 36,396 యూనిటో్క్క ఆయా సంసథ ల పర గతికూ ఆధారంగా రేటింగ్ 

ఇచాిరు. 

 2014-15, 2015-16లో్ల జాతీయ చిన్న పర్థశ్రమల కార్కిరేషన్ పర తికూ ఏటా 9 లక్ష్ల మెటిర క్ ట్నునల ముడి 

సరుక్కలను సరఫర్మ చేయడ్ం దావర్మ సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంసథ లక్క తగ్న్ మదాతునిచిింది. 

 సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా సంసథ ల జాతీయ సంసథ  (National Institute for Micro, Small and 

medium Enterprises - NIMSME) 2590 వ్యవ్సాథ పకత, నైెపుణయ అభివ్ృదిి శ్చక్ష్ణ కారయకరమాలను 

నిరవహంచడ్ం దావర్మ 76,415 మంది యువ్క్కలక్క శ్చక్ష్ణ నిచిింది. ఈ కాలంల్ల 86 జాబ్మేళాలు 

నిరవహంచారు. మొతేంగా 21,436 మందికి వేతన్ ఉపాధి, 10,562 మందికి సవయం ఉపాధికి ఆర్థథ క సాయం 

లభించింది. 

 జలోా పర్థశ్రమల కేందార ల అధికారులక్క NIMSME induction కారయకరమాలను రూపందించి అమలు చేస్థంది. 

కేరళ, బ్సహార్, మేఘాలయ, ఆంధ్ర పర దేశ్, ఉతేరపర దేశ్ అధికారులు ఈ కారయకరమాలో్ల పాల్గగ నానరు. 

MSME రంగం- 2016-17 కంద్ర  బడె్జట్ 

 2015-16ల్ల కేందర  బడా్జట్ల్ల MSME మంతికూర తవ శాఖ్క్క రూ.2,612.51 కోటో్ను మంజూరు చేయగా ఈ మొతేం 

2016-17ల్ల రూ.3000 కోటో్క్క (14.83 శాతం పెరుగుదల) చేరుక్కంది. 

 ఉపాధి కోసం ఎదురుచూడ్క్కండా వ్యరే ఉపాధి అందించే విధ్ంగా SC, ST వ్ర్మగ లను తీర్థిదిదాే కర మంల్ల వ్యర్థల్ల 

వ్యవ్సాథ పకత పెంపున్క్క పర ధాన్ మంతికూర  పిలుపునిచాిరు. SC, ST మహళల కోసం Standup India పథకానిన 

కేందర  కేబ్సనెట్ ఆమోదించింది. దని కోసం రూ.500 కోటో్ను బడా్జట్ల్ల కేటాయించారు. 

 శాయంపర సాద్ ముఖ్రాీ రూరీన్ మిషన్ కింద 300 rurban కోసిరోను అభివ్ృదిి చేసేారు. రైతులక్క మారుట్ 

అందుబ్దట్ల, అవ్సాథ పన్ సౌకర్మయలను అందించడ్ం దావర్మ గార మీణ పార ంతాలు వ్ృదిి కేందార లుగా 

రూపుదిదాుకోవ్డానికి కోసిరోు ఉపయోగపడ్తాయి. 

 2016 ఏపిర ల్ నుంచి 2019 మార్థి మధ్య ఏర్మిట్య్యయ సిారిప్ల లాభాలో్ల 5 సంవ్తార్మల కాలానికి సంబంధించి 

3 సంవ్తార్మలపాట్ల పనున నుంచి మిన్హాయిసేారు. 
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 పార్థశార మిక అస్స్థయ్యషనో్ భాగసావమయంతో జాతీయ షెడ్యయలడ ్ లలాలు, తెగల హబ్ను ఏర్మిట్ల చేసేారు. 

 ర్మనున్న మూడేళో కాలంల్ల పర ధాన్ మంతికూర  కౌశ్ల్ వికాస్ యోజన్ కింద కోటి మంది యువ్తల్ల నైెపుణాయలు 

పెంపందిసేారు. 

 1500 బహుళ నైెపుణయ శ్చక్ష్ణ సంసథ లను దేశ్వ్యయపేంగా ఏర్మిట్ల చేసేారు. దనికోసం 2016-17ల్ల రూ.1,700 

కోటో్ను కేటాయించారు. 

 ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోరుాలను 2200 కళాశాలలు, 300 పాఠశాలలు, 500 పర భుతవ, 50 వ్ృతేికూ శ్చక్షణ కేందార లో్ల 

నిరవహంచడ్ం దావర్మ వ్యవ్సాథ పక విదయ, శ్చక్ష్ణను అందిసేారు. 

 2016-17 బడా్జట్ల్ల పర ధాన్ మంతికూర  ముదర  యోజన్ కింద పరపతికూ లకాష యనిన రూ.1,80,000 కోటో్లగా 

పర తికూపాదించారు. 

 ఎంపోాయీస్ పెన్ష న్ పథకం కింద నూతన్ంగా ఉపాధి పందిన్ వ్యరు చెలోించాలిాన్ 8.33 వ్యటాను పర భుతవం 

ఇసే్తంది. 

MSME రంగ సమసయలు 

 భారతదేశ్ంల్ల MSME రంగం అధిక సామరథ యం కలిగ్ ఉన్నపిటికీ ఈ రంగంల్లని అధిక యూనిటో్ల కింది 

సమసయలను ఎదుర్కుంట్లనానయి. అవి.. 

 అసమరథ  యాజమాన్యం. 

 ముడి సరక్కల సపోయ్ల్ల అవ్రోధాలు. 

 యంతార లు, పర్థకర్మలు తగ్న్ంతగా అందుబ్దట్లల్ల లేకపోవ్డ్ం. 

 పరపతికూ సౌకర్మయలు తగ్న్ంతగా లేకపోవ్డ్ం. 

 సంఘటిత మారుటింగ్ సౌకర్మయల లేమి. 

 పెదాతరహా యూనిటో్ల, దిగుమతికూ వ్సే్తవుల నుంచి పోటీ. 

 డిజైనోు సంపర దాయకంగా, పాత పదితికూల్ల ఉండ్ట్ం. 

 47 నుంచి 58 శాతం వ్రక్క అవ్సాథ పిత సామర్మథ యనిన ఆయా యూనిటో్ల పూర్థత గా ఉపయోగ్ంచుకోకపోవ్డ్ం. 

 యూనిటో్ల ఏర్మిట్ల చేస్థన్ పార ంతాలు ఉతితేికూకి అనులలంగా లేకపోవ్డ్ం. 

 ఈకివటీ మూలధ్నానికి అందుబ్దట్ల పర్థమితంగా ఉండ్ట్ం. 
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 తయారీ రంగం, స్తవ్లు, మారుంటింగ్ల్ల నైెపుణయం గల శార మిక శ్కిత  కొరత. 

 బహుళ శార మిక చటిాలు, కషితర విధానాలు. 

 అంతరా్మతీయ మారుట్ అందుబ్దట్లల్ల లేకపోవ్డ్ం 

 ఖాయిలా పడుతున్న యూనిటో్ల అధికంగా ఉండ్ట్ం. 

MSME రంగ అభివృది్ధకి చరయలు  

సవలప కాలిక చరయలు 

 పర సే్తతం వ్యయపార పరంగా ఎదురవుతున్న సవ్యళోను, అవ్కాశాలను దృషిిల్ల ఉంచుక్కని MSME యూనిటో్ 

నిరవచన్ంల్ల మారుిలు తీస్తక్కర్మవ్డ్ం 

 కేందర  పర భుతవ రంగ సంసథ ల దావర్మ పబో్సక్ పర లయర్మెంట్ విధానానిన అమలు చేయడ్ం. 

 చెలోింపులో్ల జాపాయనిన నివ్యర్థంచడ్ం. 

 సంసాథ గత పరపతికూ అందుబ్దట్లను మెరుగుపరచడ్ం. 

 ఆయా యూనిటో్క్క సలహా స్తవ్లను అందించడ్ం. 

మధ్య కాలిక చరయలు 

 తయారీ రంగంల్ల MSME యూనిటో్ వ్ృదిిని పెంపందించడ్ంపైె ఏర్మిట్యిన్ ‘ఇంట్ర్ మినిసి్ట్ర్థయల్ కమిటీ’ 

స్థఫారుాలను అమలు చేయడ్ం. 

 MSME కోసిర్ అభివ్ృదిి కారయకరమానిన మెరుగుపరిడ్ం 

 MSME రంగంల్ల ఎగుమతులను పెంపందించడానికి ఇంట్ర్ మినిసి్ట్ర్థయల్ కమిటీ స్థఫారుాలను అమలు 

చేయడ్ం. 

దీరఘ కాలిక చరయలు 

 MSME రంగానికి సంబంధించి శార మిక చటిాలను సరళతరం చేయడ్ం. 

 MSME రంగ అభివ్ృదిికి అవ్సాథ పన్ సౌకర్మయలను పెంపందించడ్ం. దరఘ కాలంల్ల‘ఎగా్ట్ విధానానిన’ 

రూపందించడ్ం 

 వెంచర్ కాపిట్ల్ ఫండ్ను MSME రంగానికి అందుబ్దట్లల్లకి తేవ్డ్ం. 
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