*भारताला जगातील प्रमख
ु निर्ाातदार दे श बिवा : सुधीर मुिगंटीवार*
*इंजजनिअरींग एक्सपोटा कॉजससलच्र्ा पुरस्कार सोहळ्र्ात आवाहि*
=============================================
मुंबई दद ३ फेब्रुवारी : भारत दे शाला ममळालेल्र्ा िैसर्गाक वरदािाचा वापर करूि र्ा दे शाला

जगातील 193 दे शांमधला प्रमुख निर्ाातदार दे श बिवा, असे आवाहि राज्र्ाचे ववत्त निर्ोजि व वि

मंत्री सुधीर मुिगंटीवार र्ांिी आज केले. इंजीनिर्ररंग एक्सपोटा प्रमोशि कौजससल ऑफ इंडिर्ाच्र्ा
हॉटे ल ताज र्ेथे आर्ोजजत पुरस्कार ववतरण सोहळ्र्ात ते बोलत होते.

हॉटे ल ताज र्ेथे आर्ोजजत र्ा इंजजनिअररंग एक्सपोटा प्रमोशि कौजससल ऑफ इंडिर्ाच्र्ा शािदार
सोहळ्र्ामध्र्े दे शाचे िावलौककक वाढवूि पुरस्कार घेणाऱ्र्ा प्रर्ोगशील उद्र्ोजकांिा सुधीर

मुिगंटीवार र्ांिी जगामध्र्े दजेदार उत्पादिातूि आपली ओळख बिववण्र्ाचा संकल्प ददला.
र्ा कार्ाक्रमाच्र्ा यार्ासपीवावर इंजजनिअररंग एक्स्पोटा प्रमोशि कौजससल ऑफ इंडिर्ाचे अध्र्क्ष
रवी सेहगल, परु स्कार उपसममतीचे अध्र्क्ष पी. आर. वें कटचलम ्, ववभागीर् अध्र्क्ष के.एल. र्धंग्रा,
उपववभागीर् अध्र्क्ष अिप
ु मारवा, एस एस बासीि, कार्ाकारी संचालक सरु ं जि गप्ु ता, ववभागीर्
संचालक रजत श्रीवास्तव तसेच भारत सरकारच्र्ा वाणणज्र् व उद्र्ोग मंत्रालर्ाच्र्ा वाणणज्र्
ववभागाचे संर्क्
ु त सर्चव भवू पंदरमसंग भल्ला उपजस्थत होते.
इंजजनिअररंग क्षेत्रात िविवीि प्रर्ोग करणाऱ्र्ा उद्र्ोजकांिा र्ावेळी आवाहि करतािा सुधीर

मुिगंटीवार र्ांिी भारताला िैसर्गाक वरदाि अिेक क्षेत्रात लाभले असल्र्ाचे स्पट ट केले .त्र्ामुळे

प्रधािमंत्री िरें द्र मोदी र्ांिी ददलेल्र्ा मंत्राचा वापर करीत णिरो इफेक्ट,णिरो डिफेक्ट, णिरो इम्पोटा
र्ा त्रत्रसूत्रीला आत्मसात करीत निर्ाात वाढववण्र्ाचे आवाहि त्र्ांिी केले.
ते पुढे म्हणाले, की दे शांमध्र्े वातावरण पूणत
ा ः बदलले आहे . संसदे मध्र्े असिदाता सुखी भवः

सोबतच आता करदाता सुखी भवः असे वातावरण निमााण िाले आहे . त्र्ामुळे यार्ापारी उद्र्ोजक

र्ांिा सोबत घेऊि भारताला ववश्वशक्ती बिवण्र्ाची ददवस आले आहे . त्र्ामुळे ियार्ा प्रर्ोगशील

उद्र्ोजकांिी आपली जी शक्ती सवा आर्ातीमध्र्े जात होती ती जागा आता दमदार, प्रर्ोगशील व
दजेदार उत्पादिाच्र्ा निर्ाातीिे भरूि काढावी,असे आवाहि त्र्ांिी केले.
भारत मातेसावी सवोच्च बमलदाि दे णाऱ्र्ा सीमेवरच्र्ा सैनिकाच्र्ा सोबतच भारत माता की जर्
म्हणतािा आम्ही जे उद्र्ोग यार्वसार् करतो त्र्ामध्र्े अनतशर् प्रामाणणक पणे स्वतः प्रर्त्ि
करणे ही दे खील दे शभक्ती आहे . र्ा दे शाचे भले कोण करणार र्ासावी असर् कोणाकिे बघण्र्ापेक्षा
आरशामध्र्े स्वतःचा चेहरा बघावा. आपण र्ा दे शासावी कार् करतो हे महत्त्वाचे आहे .

र्ावेळी त्र्ांिी त्र्ांच्र्ा मतदारसंघांमध्र्े सुरू केलेल्र्ा छोट्र्ा छोट्र्ा प्रर्ोगाचे दाखले उद्र्ोजकांिा
ददले. ते म्हणाले, आपल्र्ा दे वापुढे चीिची अगरबत्ती ककंवा आपल्र्ा दातासावी टुथवपक तैवािची

कशाला असा प्रश्ि पिला. आणण त्र्ािंतर आपल्र्ा मतदार संघामध्र्े आपण टूथवपक,अगरबत्ती
निमााण करण्र्ासावी उद्र्ोगाला चालिा ददली आहे .

हा दे श सवाार्धक लोकसंख्र्ेचा दे श असतािा र्ा दवकाणी आर्ातीपेक्षा निर्ाातीला महत्त्व दे णे
आवश्र्क असल्र्ाचे त्र्ांिी सांर्गतले. अथामंत्री म्हणूि आपण उद्र्ोजकांच्र्ा पावीशी कार्म आहे .
तसेच आवश्र्कतेिुसार केंद्राची दे खील मदत सवाांच्र्ा पावीशी उभी करू असेही त्र्ांिी सांर्गतले.
कारण आपल्र्ा उद्र्ोगातील बरकत ही राज्र्ाच्र्ा ववकासासावी कराच्र्ा स्वरूपात आवश्र्क
असते. त्र्ामुळे तुमची भरभराट ही दे शाच्र्ा ववकासाला चालिा दे णारी घटिा वरते.
र्ावेळी त्र्ांिी निर्ाात करण्र्ासावी आवश्र्क असणाऱ्र्ा दजााला निमााण करण्र्ाची निकि लक्षात
आणि
ू ददली .जमािी सारखा छोटा दे श अर्धक दजेदार गाड्र्ा बिववतो. त्र्ामळ
ु े जगात जमािीच्र्ा
दजेदार गाड्र्ांची मागणी आहे . जगातले छोटे छोटे दे श दजेदार उत्पादिाच्र्ा भरोशावर

निर्ाातीमध्र्े अग्रेसर िाले आहे त. भारत दे खील आता मागे राहता कामा िर्े. असे आवाहिही
त्र्ांिी र्ावेळी केले. अथामंत्री मुिगंटीवार र्ांचे भाषण संपताच उपजस्थतांिी उभे राहूि टाळ्र्ांच्र्ा
किकिाटात अमभवादि केले.

