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韢�দেশর িনিরেখও উে렄খেযাগ বৃি褅
মমতার জমানায় িশে렄াৎপাদেনর সূচক ퟭ�ায়
৬ শতাংশ 韢�বেড়েছ
িনজ쌄 ퟭ�িতিনিধ, কলকাতা: রােজ িশ렄 হয়িন বেল িবেরাধীরা যাই বলুন না 韢�কন, অতীেতর তু লনায়
িশে렄াৎপাদেনর সূচক অেনকটাই 韢�বেড়েছ। তা 韢�জনােরল 韢�ퟭ�াডাকশন বা ম ানুফাকচািরং 韢�⠆昄 যাই 韢�হাক না
韢�কন, সব 韢�⠆ে昄 িশে렄াৎপাদেনর সূচক 韢�বেড়েছ। মমতা বে稆 াপাধ ায় ⠆মতায় আসার পর ২০১১১২ সােল
ম ানুফাকচািরংেয়র সূচক িছল ০.৯৪ শতাংশ। 韢�সখােন ২০১৬১৭ সােল (এিퟭ�লজানুয়াির পয䔄) তা 韢�বেড়
হেয়েছ ৬.৬ শতাংশ। 韢�জনােরল ই挆ািয়াল 韢�ퟭ�াডাকশেনর 韢�⠆ে昄 ২০১১১২ সােলর সূচক িছল ২.১৪ শতাংশ।
২০১৬১৭ সােল (এিퟭ�লজানুয়াির পয䔄) তা 韢�বেড় হেয়েছ ৬.৯৭ শতাংশ। 韢�গাটা 韢�দেশ ২০১৫১৬ সােল 韢�যখােন
িশে렄াৎপাদেনর বৃি褅 ৭.৩ শতাংশ, 韢�সখােন রােজ র বৃি褅 হল ১০.৬ শতাংশ।
মমতা বে稆 াপাধ ােয়র ষ᠅ বষপূিতেত ퟭ�কািশত বই, ‘韢�লট’স ইউনাইট টু 韢�韭�া টু েগদার’এ তথ সহকাের
িশে렄াৎপাদেনর সূচেকর মাধ েম রােজ র িশে렄 অ韭�গিতর কথা উে렄খ করা হেয়েছ। 韢�সই সে� 韢�যসব সংা
িবিনেয়াগ করার ퟭ�섄াব িদেয়েছ বা যারা রােজ ইিতমেধ কাজ �갆 কেরেছ, তার তািলকাও তু েল ধরা হেয়েছ।
এর মেধ 韢�বশ কেয়কᤆ 韢�দশীয় বা আ䔄জািতক 韢�কা㼈ািন আেছ। 韢�সই তািলকায় রেয়েছ জামািনর িবএসএফ
ইি挆য়া িলিমেটড, মািহ儆া অ া挆 মািহ儆া, সাপুরিজ অ া挆 পােলানিজ, 韢�পপিসেকা ইি挆য়া, টাটা িহতািচ
কনাকশন 韢�কা㼈ািন িলিমেটড, ম াᤆ ফাᤆলাইজারস িলিমেটড, িবএিপএল, ওিসএল িসেম⌆স, 韢�জএসড줅
িসেম⌆স, ꬆ িসেম⌆স, আমুল 韢�ডয়াির, ꬆরাম ইন댅াাকচার, আিদত িবড়লা 㨇প, এল অ া挆 ᤆ, ফিরদা
㨇প, িফউচার 㨇প, 韢�সইল, আইᤆিস, িসইএসিস (আরিপিজ 㨇প), এাইড ই挆ািস, িবআরিজ 㨇প, 韢�韖�াবাস
িিরট, িসিপএফ ퟭ�াইেভট িলিমেটড, িরলােয়៏� িসেম⌆, ᤆআইএল িলিমেটড, ᤆটাগড় ওয়াগন, 韢�কাকােকালা
ퟭ�ভৃ িত সংা।
নবা됄 সূে昄 জানা িগেয়েছ, 韢�পপিসেকা ইি挆য়া ৩৫০ 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ কের ফু ডপাক ៍�তির করেছ। ম াᤆ
ফাᤆলাইজার ৬৬০০ 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ কেরেছ। তােদর সংার ퟭ�থম পযােয়র কাজ �갆 হেয় িগেয়েছ।
ওিসএল িসেম⌆ ৭০০ 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ কেরেছ। 韢�জএসড줅 সংা ৭০০ 韢�কাᤆ টাকা িদেয় িসেম⌆ কারখানা
៍�তির কেরেছ। যা মুখ ম됄ী মমতা বে稆 াপাধ ায় ইিতমেধ উে伄াধন কেরেছন। আমূল 韢�ডয়াির ২৫০ 韢�কাᤆ টাকা
িবিনেয়াগ কেরেছ। আিদত িবড়লা 㨇প ৪৬০০ 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ কেরেছ। অন তম 韢�সরা জুেতার
韢�কা㼈ািন ফিরদা 㨇প গেয়শপুের জুেতার কারখানা ៍�তির কেরেছ। 韢�সইল ৪০ হাজার 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ
করেছ। আইᤆিস চার হাজার 韢�কাᤆ টাকা খরচ কের ইি⌆ে韭�েটড ফু ড পাক এবং ইনেফােটক পাক ៍�তির করেছ।
韢�কাকােকালা ৩৭৮ 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ করেছ। হলিদয়ায় ৭০০ 韢�কাᤆ টাকা িবিনেয়াগ কেরেছ এাইড।
ইিতমেধ যার উে伄াধন কেরেছন মমতা।
িশে렄র ퟭ�সাের ২০১১ সােলর ৩১ মাচ পয䔄 ৪৯ᤆ াԇার ៍�তির হেয়িছল। এ বছেরর ৩১ মাচ পয䔄 韢�সই সংখ া
韢�বেড় দাঁিড়েয়েছ ৩৪৩ᤆ। মমতা বে稆 াপাধ ায় ⠆মতায় আসার পর 갆রাল হাট, আরবান হাট বা কমতীথ
៍�তিরর পিরক렄না কেরন। এ বছর ৩১ মাচ পয䔄 ১৬ᤆ এ ধরেনর হাট ៍�তির হেয়েছ। িবেরাধী দল যতই রােজ
িশ렄 হয়িন বেল দািব ক갆ক, মমতা বে稆 াপাধ ায় তাঁর আমেল িশে렄র অ韭�গিত হেয়েছ বেল িবিভ됄 সভায়
উে렄খ কেরন। তাঁর সরকােরর ছ’বছর পূিতেত ퟭ�কািশত বইেয় তা উে렄খ রেয়েছ। িশে렄র পিরকাঠােমা গেড়
韢�তালার জন তাঁর আমেলই হাওড়ার অࠅু রহাᤆেত 韢�জমস জুেয়লাির পাক, বজবেজ গােম⌆ পাক, 韢�গায়ালেতাড় ও
হিরণঘাটায় ই挆ািয়াল পাক, সাঁকরাইেল ফু ড পাক, 韢�কাচিবহােরর চকচকায় 韢�韭�াথ 韢�স⌆ার, ফলতায়
ই挆ািয়াল 韢�韭�াথ 韢�স⌆ার ៍�তির হেয়েছ। এছাড়াও িবিভ됄 জায়গায় ই挆ািয়াল হাব ៍�তিরর জন জিম বরাഅ
হেয়েছ।
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