
टाळेबंदी आणि बंद ही सामान््य 
गोष्ट आहे. सुधारिांच््या 
नावाखाली धोरिात्मक दफुळी 
आणि पालनाच््या नावाखाली 
इन््सपेक्टर राज हे ननत््याचेच 
झाले आहे.

बँका पाठ फफरवत आहेत 
आणि खेळत े भांडवल कमी 
होत चालले आहे तर वव्सतार 
अत््यंत कमी आहे. वारंवार 
छापे, मनमानी जप्ती आणि 
अवा्सतव दंड हा व््यवसा्याचा 
नवा नन्यम बनला आहे. त््याच 
वेळी, सट्टा ववकासाद्वारे 
नवीन धोरिे आणि नन्यम 
त्यार केले जात आहेत, अर््याया 
जगापासून दरू असलेल््या 

बोडयारूममर््ेय घेतलेल््या 
ननिया्यांमुळे आकार ददला जातो. 
त््यामुळे छोटे दागगने आणि 
कारागीर उदरननवायाहासाठी 
संघर्या करत आहेत.
सोन््यावरील उच्च आ्यात 

शुल्कामुळे सोन््याच््या 
दागगन््यांची ववक्री तर खुंटली 
आहेच, पि कारागगरांचे 
जीवनमानही धोक््यात आले 
आहे. ज्यपूरमर््ेय कंुदन, मीना 
आणि सोन््याच््या दागगन््यांचा 
व््यवसा्य करिाऱ््या कारागगरांना 
पररस््सथिती सुधारण््यासाठी 
सरकारने काही धोरिात्मक 
उपा्य ्योजावेत अशी त््यांची 
इच्छा होती आणि असा दावा 
केला करी जर दागगने क्ेत्ाची 
पररस््सथिती अशीच रादहली 
तर ्या उद््योगातील अनेक 
लोकांना व््यवसा्यातून बाहेर 
पडावे लागेल.
जीजेसीचे चमैयान सय््यम 

मेहरा ्यांच््या मत,े केवळ 
आतंरराष्ट्ी्य कारिामुळेच 
नव्हे तर उच्च आ्यात शुल्क 
आणि जीएसटी सारख््या 
देशांतगयात कारिांमुळेही 
भारतात सोन््याच््या फकमती 
वाढल््यामुळे भावना कमी 
आहेत. आज, लोक सोन््याचे 

दागगने खरेदी करण््यासाठी ्ेयत 
नाहीत कारि त््यांना मादहत 
आहे करी भारत जगातील 
सवायात महाग आहे. त््यामुळे 
सरकार अथियासंकल्पात आ्यात 
शुल्क 6 टक्क््यांप्ययंत कमी 
करेल, अशी अपेक्ा होती.
दंडात्मक धोरिे घेऊन 

सरकार भांडवल-श्रम-
कें दरित उद््योगाकड े दलुयाक् 
करू शकत नाही. उच्च 
आ्यात शुल्क संरचना 
उद््योगासाठी हाननकारक आहे 
आणि वाढत््या त्सकरीसह 
सरकारसाठी आपत्ीजनक 
आहे. धोरिांव््यनतररक्त, 
उद््योगाला पारदशयाकता आणि 
उत्रदान्यत्व, तसेच कामाची 
पररस््सथिती आणि कारागगरांच््या 
जीवनमानात सुधारिा 
करण््याच््या दृष्टीने अगधक 
पररवतयानाची आवश््यकता आहे.
उद््योगाने ्योग््य व््यावसान्यक 

मागयादशयाक तत्वे, कामाचे 
वातावरि आणि वेळेवर 
वेतनवाढ आिून कारागगरांचा 
दजाया उंचावण््याचा प्र्यत्न 
केला पादहजे. उद््योगासमोरील 
आिखी एक मोठे आव्हान 
म्हिजे दागगन््यांच््या क्ेत्ात 
ममल्लेननअल्सला आििे. 

उद््योगासाठी समन्व्य 
आिण््याची वेळ आली आहे 
स्जथेि जीजेसी, जीजेईपीसी, 
वल्डया गोल्ड कौस्न्सल, 
जीआ्यए, फॉरेव्हर माकया  आणि 
प्ललॅदटनम गगल्ड ्यांसारख््या 
सं्सथिा एकत्त्तपिे प्रचारात्मक 
उपक्म राबवून दागगन््यांसाठी 
म म ल् ले न न अ ल् स म र् ्ेय 
आत्मववश्वास ननमायाि करतात. 
आज, उद््योगाकड ेनाववन््यपूिया 
प्रचार मोदहमेद्वारे सोने, दहरे 
आणि प्ललॅदटनमचा मोठ््या 
प्रमािावर प्रचार करण््यामशवा्य 
प्याया्य नाही.
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एमएसएमईला पुनरुज््जजीवित करणे.
$5 ट्रिललयन अर््थव्यिस्रे्चा मार््थ

्जर कस््टम ड्यु्टी 4 
्टक्क्याांिर आणली तर 
व्यिसाय 10 ्टक्क्याांनजी 
िाढेल

चेंज ऑफ गाडया: जीजेसी चे नेततृ्व करण््यासाठी 
सय््यम मेहरा ्यांच््या नेततृ्वाखाली COA

कनायाटक सरकारने बेंगळुरूमर््ेय ज्वेलरी 
पाकया  उभारण््याचा आग्रह केला...
कल््याि ज्वेलसयाचा वावर्याक ननव्वळ नफा 
10% वाढून रु. 148 कोटी झाला...

कोिता देश लक्झरी व्सतूंवर सवायागधक 
खचया करतो?

जीजेसी मशष्टमंडळाने अथियामंत्ी सह वतयामान 
आव्हानांचा आढावा घेतला

जीजेसी ने अथियामंत््यांना ज्वेलरी उद््योगाच््या 
संकटाचा पुनरुच्चार केला

जीजेसी नवीन नेततृ्व जीएसटी आणि क्सटम 
ड््ुयटी सुव््यवस््सथित करण््यासाठी सेट
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सय््यम मेहरा,
जीजेसी चैमयान3 4 6

5

एमएसएमई क्ेत्ात 
जवळपास 63 दशलक् 

उद््योगांचा समावेश आहे, जे 
भारताच््या GDP मर््ेय 30 
टक्के, उत्पादन क्ेत्ात 45 
टक्के आणि नन्यायातीत 40 
टक्के ्योगदान देतात. सरकारी 
आकडवेारीनुसार, त े 113 
दशलक्ाहून अगधक लोकांना 
रोजगार देत.े अलीकडच््या 
काळात ्या क्ेत्ाला अनेक 
धक्के बसले आहेत.
नोटाबंदी प्रथिम आली, 

त््यानंतर एनसीएलटी आणि 
जीएसटी अमंलबजाविी, 
ज््याला स््सथिरावण््यास 
वेळ लागला, त््यानंतर 
अथियाव््यव्सथेितील मंदी, कोववड- 
१९ आणि अगदी अलीकड े
रमश्या-्ुयके्न ्युद्धासारखे 
भौगोमलक-राजकरी्य तिाव. 
पररिामी, २०२२-२३ मर््ेय 
१०६५५ सूक्षम, लघु आणि 
मर््यम उद््योग (एमएसएमई) 
बंद झाले, जे गेल््या चार 
वर्ायंतील सवायागधक आहे.
“्या क्ेत्ाला आगथियाक तरलता, 

कजायाची परतफेड, वेतन 
आणि पगार, वधैाननक दे्य 
इत््यादीसारख््या ननस्श्चत 
खचायंची पूतयाता करिे इत््यादींशी 
संबंगधत आव्हानांचा सामना 
करावा लागला... मशवा्य, 
कच्च््या मालाच््या फकमतीही 
अनेक पटींनी वाढल््या, 
ज््यामुळे उत्पादन खचायात वाढ 
झाली, त््यामुळे रोख प्रवाहावर 
पररिाम होतो,” मोदहत जनै, 
अर््यक्, एमएसएमई सममती, 
PHD चेंबर ऑफ कॉमसया अडँ 
इंड्सट्ी (पीएचडीसीसीआ्य) 
्यांचे म्हििे आहे.
भारताचे माजी मुख््य 

सांस्ख््यकरीशा्सत्ज्ञ, प्रिब सेन 
्यांच््या मत,े अथियाव््यव्सथेिच््या 
३० टक्के आणि कदागचत 
४० टक्के रोजगार असलेल््या 
एमएसएमई क्ेत्ाची स््सथिती 
ही सवायात गचतंाजनक आणि 

गंभीर सम्स्या आहे ज््याचा 
सामना करिे आवश््यक 
आहे. मशवा्य, साथिीच््या 
आजारादरम््यान आणि नंतर 
मतृ झालेल््या आणि गा्यब 
झालेल््या अदंाजे २० टक्के 
लोकांना पुनस््सथियात करण््यासाठी 
नवीन एमएसएमई त्यार केले 
जातात करी नाही ्यावर बरेच 
काही अवलंबून आहे.
सुरतमधील डा्यमंड हब 

देखील २००८ नंतरच््या सवायात 
वाईट बेरोजगारीच््या संकटाचा 
सामना करत आहे. गेल््या दोन 
वर्ायंत, उद््योगाने १२५००० हून 
अगधक लोकांना कामावरून 
काढून टाकले आहे. ्यामशवा्य, 
भू-राजकरी्य घटक, घरातील 
तरलता संकट आणि आ्यात 
शुल्क आणि जीएसटीशी 
संबंगधत सम्स्यांसह अनेक 
कारिांमुळे श्रम-कें दरित डा्यमंड 
पॉमलमशगं क्ेत् चमक गमावत 
आहे.
डडसेंबर २०१८ पासून, 

जवळजवळ 3 लाख लोक, 
बहुतके कामगार हे खडबडीत 
दहरे कापण््यात आणि पॉमलश 
करण््यात गुंतलेले आहेत, 
त््यांच््या नोकऱ््या गमावल््या 
आहेत, ज््यामुळे २००८ मधील 
जागनतक मंदीनंतर हे सवायात 
वाईट संकट बनले आहे.
हेच रत्न आणि दागगन््यांसाठी 

आहे, जे मूलत: १० दशलक्ाहून 
अगधक लोकांना रोजगार 
देिारे एमएसएमई क्ेत् आहे. 
तथिावप, आज ५००० वर्या जुन््या 
भारती्य रत्न आणि आभूर्ि 
उद््योगाचा वारसा आणि 
कलात्मक तजे वव्समतृीत लोप 
पावत आहे. अस््सतत्वाच््या 
संकटाची लक्िे आज सवयात् 
पुराव््याननशी आहेत. आगथियाक 
मंदी आणि मागिीतील 
घसरिीमुळे दागगन््यांची ववक्री 
कमी होत आहे. सोन््याच््या 
फकमती वाढत आहेत, दहऱ््यांची 
नन्यायात घसरत आहे, तर 

सोन््यावरील क्सटम 
ड््युटी १२.५ टक्क््यांवरून 
१० टक्क््यांप्ययंत कमी 
करिे हे ्योग््य ददशनेे 
टाकलेले पाऊल आहे, 
कृर्ी पा्याभूत सुववधा 
आणि ववकास उपकरात 
वाढ केल््याने एकूि 
शुल्क पूववीप्रमािेच १५ 
टक्क््यांवर आिले आहे. 
सोमसुंदरम पीआर
वल्डया गोल्ड कॉउंमसल 
प्रादेमशक सीईओ, भारत

सोन््याच््या सीमाशुल्कात 
कपात होण््याची आम्हाला 
अपेक्ा होती. ददुदैवाने तसे 
झाले नाही. सोन््यावरील 
शुल्क कमी करण््याऐवजी, 
एफएमने चांदीच््या 
शुल्कात वाढ करण््याचा 
ननिया्य घेतला.
एम पी अहमद, चैमयान, 
मलबार ग्रुप

“भारताला सोन््याच््या 
त्सकरीला आळा 
घालण््यासाठी सोन््याच््या 
आ्यात शुल्काला तकया संगत 
बनविाऱ््या सोन््याच््या 
धोरिाची गरज आहे.”
   

ज्िेलरी सेक््टर 
ट््टकेल लसस््टम 
रीबू्ट?

By 
Titto Eapen
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ऑल इंडड्या जेम्स 
अडँ ज्वेलरी डोमेस््सटक 
कौस्न्सल (GJC) ने 
रत्न आणि आभूर्ि 
उद््योगाचा पालक आणि 
संरक्क  म्हिून आपल््या 
प्रवासाची 17 वर्षे पूिया 
केली आहेत. ्या 17 वर्ायंत 
अनेक प्रश्न सोडवण््यात 
आम्ही आघाडीवर आहोत. 
आज मी अमभमानाने 
सांगू शकतो करी GJC 
ने सरकारशी रचनात्मक 
संवादाद्वारे उद््योगातील 
बहुतके अडथिळे दरू केले 
आहेत. संघटनात्मक 

आघाडीवर, GJC ने 
उद््योगासोबत जवळून 
काम केले आहे आणि 
दगुयाम खेड््यांतील छोट््या 
ज्वेलसयाप्ययंत पोहोचण््याचा 
प्र्यत्न केला आहे.
आज GJC सरकार 

आणि उद््योग ्यांच््यातील 
पूल म्हिून काम करत.े 
आम्ही अलीकडच््या 
काळात ववववध सरकारी 
मंत्ाल्यांना अनेक ननवेदने 
ददली आहेत आणि 
जीएसटी, हॉलमाफकयं ग, 
पीएमएलए आणि इतर 
अनेक मुद्द््यांवर मतै्ीपूिया 

उपा्य शोधले आहेत. 
प्रचार, सुरक्क्तता आणि 
प्रगती ्या आमच््या मूळ 
तत्वज्ञानाने उद््योगाला 
अगधक प्रासंगगक आणि 
पारदशयाक बनण््यास 
आणि देशाच््या ववकासात 
महत्वाची भूममका 
बजावण््यास मदत केली 
आहे.
पुढे, ववद््यमान व््यापार 

मेळावे मर््यम आणि 
लहान उत्पादकांना 
वगळिे आणि दलुयाक्क्त 
करिे लक्ात घेऊन, GJC 
ने भारत रत्न आणि 

आभरू्ि शो (GJS) च््या 
रूपाने आपले अत््याधुननक 
प्रदशयान सादर केले. शोच््या 
पुढील आवतृ्ीत देशभरातून 
सुमारे 400 प्रदशयाक आणि 
सुमारे 15,000 खरेदीदार 
सहभागी होण््याची अपेक्ा 
आहे.

कजया प्रवाह, घटती 
मागिी, सोन््याच््या 
वाढत््या फकमती आणि 
उच्च सीमाशुल्क 
्यांसारख््या सम्स्यांना 
तोंड देण््यासाठी आम्ही 
GJC मर््ेय बहुआ्यामी 
लढाई लढत आहोत. 
्या मुद्द््यांचा आम्ही 
सवयंकर् ववचार केला 
असून आमच््या सूचना 
सरकारला ददल््या आहेत. 
बँकसयामधील कजयाववर््यक 
सम्स्या सोडवण््यासाठी 
आणि सोन््यावरील भारी 

आ्यात शुल्क रचनेत 
कपात करण््यासाठी 
एक सौहादयापूिया मागया 
शोधण््यासाठी आम्ही 
ववत् मंत्ाल्याशी चचाया 
करण््यासाठी एक कृती 
सममती ्सथिापन करत 
आहोत. अलीकडचे, आम्ही 
सर््याच््या प्यायावरिातील 
आव्हानांना सामोरे 
जाण््यासाठी ग्राहक 
व््यवहार मंत्ाल्य आणि 
GST आ्ुयक्तांकड े एक 
मशष्टमंडळ घेऊन गेलो.
आम्ही जागनतक गोल्ड 

कौस्न्सल, फॉरएव्हरमाकया , 
GIA आणि प्ललॅदटनम 
गगल्ड सारख््या 
भागधारकांशी देखील 
संवाद साधत आहोत, 
एकत्त्तपिे सहस्ाब्दी 
आणि दागगन््यांची 
ववक्री वाढवण््यासाठी 
लस्क्ष्यत मोदहमा सुरू 
करण््यासाठी. दबुई शॉवपगं 
फेस््सटव्हलच््या धतवीवर 
आमचा बहुप्रनतक्क्त 
लकरी लक्षमी प्रोजेक्ट 
फेस््सटव्हलदरम््यान ववक्री 
वाढवण््यासाठी आम्ही 

पुन्हा लॉन्च करण््याची 
्योजना आखत आहोत. 
आम्हाला संपूिया ज्वेलरी 
समुदा्याला एक संघदटत 
क्ेत् म्हिून एकत् 
आिा्यचे आहे. आम्ही 
आमच््या शकै्णिक लाभम 
का्ययाक्मासह लहान शहरे 
आणि ग्रामीि भागात 
प्रवेश करू.

2020 मर््ेय देशांतगयात 
दहरे आणि दागगन््यांचा 
व््यवसा्य सुमारे 4 लाख 
कोटी रुप्यांचा होता, 
ज््यामर््ेय प्रत््यक् आणि 
अप्रत््यक्पिे सुमारे 60 
दशलक् लोकांना रोजगार 
ममळाला होता. राष्ट्ी्य 
जीडीपीमर््ेय त््याचा वाटा 
सुमारे 7 टक्के आहे. 
तथिावप, आगथियाक वाढ आणि 
रोजगार ननममयातीसाठी 
इतके महत्वाचे असूनही, 
आपि सवायात दलुयाक्क्त 
क्ेत्ांपकैरी एक आहोत. 

क्ेत्ामर््ेय अगधक आवाज 
आिण््यासाठी, आम्ही 
एक अनोखा प्ललॅटफॉमया 
ववकमसत केला आहे 
ज््यामुळे तुमचा आवाज 
आवाज सवयात् ऐकू ्ेयईल. 
GJC वतृ्पत् हे भारतातील 
आपल््या प्रकारचे एक 
असेल, जे सात वेगवेगळ््या 
भार्ांमर््ेय भागधारकांना 
मादहती आणि अतंदृयाष्टी 
प्रदान करेल.
भागधारकांना पाक्क्क 

हातात त्यार, लगेच 
उपलब्ध शून््य खचायात 

ममळेल. त््याच वेळी, 
एक डडस्जटल-अनुकूल 
दृष्टीकोन तज्ज्ञ 
सामग्रीसह मुख््य अतंदृयाष्टी 
आणि दृष्टीकोन प्रदान 
करेल ज््यामुळे बाजारातील 
अस््सथिर पररस््सथितींशी 
ताळमेळ राहील. ्या 
वतृ्पत्ाचा सवायात महत्वाचा 
पलैू म्हिजे आकार 
फकंवा क्ेत्ाच््या आधारावर 
कोिताही भेदभाव न करता 
संपूिया मूल््य साखळीला 
क्ांनतकारी फकंमतींवर 
एक समावेशक ववपिन 

मंच प्रदान करिे. दर 
पंधरवड््याला 4 लाखांहून 
अगधक ज्वेलसयाप्ययंत 
पोहोचण््यासाठी ्या 
वतृ्पत्ामर््ेय अगदी लहान 
व््यक्तीही सहभागी होऊ 
शकतात. GJC कनेक्ट 
देखील भारतातील दगुयाम 
भागात राहिाऱ््या ज्वेलसयाना 
एक अनोखा अनुभव देईल 
कारि त े इंटरनेट आणि 
्समाटयाफोनच््या फकमान 
प्रवेशासह सहभागी होऊ 
शकतात.

आपल््या समाजात आणि 
आपल््या अथियाव््यव्सथेित 
काही सेवा व्ैयस्क्तकररत््या 
पुरववल््या जातात आणि 
त््यांना सह-्सथिान 
आवश््यक आहे ्या 
दीघयाकालीन गदृहतकांना 
वतयामान वा्सतव आव्हान 
देतात. तथिावप, महामारी 
आणि लॉकडाउन ननबयंध 
आणि प्रोटोकॉल ्यांनी 
मूलभूतपिे त््या गदृहतकांना 
आव्हान ददले आहे. त््यांनी 
मार््यमे आणि मादहतीच््या 
वापराच््या बाबतीत 

लोकांच््या वतयानात आणि 
सव्यींमर््ेय अभूतपूवया बदल 
घडवून आिले आहेत. 
्या असामान््य काळात 
लोक ्सव्यंपाक करताना, 
व््या्याम करताना फकंवा 
घरून काम करताना 
अगधक ऑनलाइन सामग्री 
वापरत आहेत.

लाखो लोक लॉकडाउन 
जीवनाशी जुळवून घेत 
असल््याने, आमचे डडस्जटल 
जीवन कदागचत पुन्हा 
पूववीसारखे राहिार नाही. 

स्व्हडडओ कॉन्फरस्न्संग 
आणि ऑनलाइन 
मशक्िापासून त े वेत्बनार 
ऑनलाइन ्सट्ीममगंप्ययंत, 
बरेच काही बदलले आहे – 
आणि ्यापकैरी काही सव्यी 
का्यम राहण््याची शक््यता 
आहे.
महामारीच््या काळात, 

ववववध लहान आणि 
मर््यम खेळाडू त््यांच््या 
पे्रक्कांशी कनेक्ट होण््याचा 
मागया शोधण््यासाठी धडपडत 
आहेत आणि त््यांची 
बँ्डची उपस््सथिती गमावत 

आहेत. ्या संदभायात, सात 
वेगवेगळ््या भार्ांमधील 
जीजेसी कनेक्ट वतयामानपत् 
जीजेसी द्वारे. हे केवळ 
संपूिया भागधारकांना 
नवीनतम मादहतीसह 
उत्साही राहण््यास मदत 
करेल असे नाही तर 
वगधयात सजयानशील साधने 
आणि कंपन््या आणि 
बँ्डच््या बजेटमर््ेय अगधक 
लस्क्ष्यत पोहोच असलेल््या 
भागधारकांना ववपिन 
संधी देखील प्रदान करेल.

सय््यम मेहरा,  
चेमयान, जीजेसी

राजेश रोकडे - 
व्हाईस चेअरमन GJC

सु्यश संज्य अग्रवाल
संचालक, GJC आिस् 
संपादक GJC Connect

संचालक - GJC आणि 
सह-संपादक, GJC 
कनेक्ट
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ऑल इंडड्या जेम अडँ 
ज्वेलरी डोमेस््सटक 

कौस्न्सल (GJC) ने दोन 
वर्ायंसाठी सय््यम मेहरा ्यांची 
अर््यक् आणि राजेश रोकड े
व्हाईस चेअरमन म्हिून 
ननवड केली आहे. GJC च््या 
प्रशासन सममती (COA) 
म्हिून ओळखल््या जािा्याया 
इतर नवननवायागचत मंडळ 
संचालकांमर््ेय अममत सोनी, 
सु्यश अग्रवाल, डॉ. ्यात रवी 
कपूर, अशोक कुमार जनै 
आणि सादहल मेहरा ्यांचा 
समावेश आहे. तर वधयामान 
आमशर् कोठारी आणि केतन 
चोक्सी ्यांची सहनन्युक्त 
सद्स्य म्हिून नन्युक्ती 
करण््यात आली आहे.
्युननक चेन्सचे मालक 

सय््यम मेहरा हे जीजेसीशी 
सुरुवातीपासूनच संबंगधत 
आहेत. गेल््या काही 
वर्ायंत, त््यांनी उद््योगाला 
फा्यदा होण््यासाठी 
नाववन््यपूिया का्ययाक्मांची 
्यश्सवीपिे संकल्पना आणि 
अमंलबजाविी केली आहे. 
एक्साईज, जीएसटी, क्सटम 

ड््ुयटी, पीएमएलए इत््यादी 
अनेक ज्वलंत सम्स्या 
सोडवण््यात त््यांनी महत्वाची 
भूममका बजावली.
सय््यम मेहरा म्हिाले, 

“मी बोडायाचा आभारी आहे 
आणि राष्ट्ी्य घरगुती पररर्द 
चालवण््याची जबाबदारी 
्सवीकारिे हा सन्मान आहे. 
आम्ही सरकारशी जवळून काम 
करू आणि ववववध उद््योग 
सम्स्या मांडू. सरकार, ्सवदेशी 
उद््योगात अगधक समन्व्य 
आिण््यासाठी भारतभरातील 
ज्वेलसयामर््ेय पररवतयान आणि 
सफक््य करण््याचा माझा 
पदहला प्र्यत्न असेल.”
“आम्ही संपूिया उद््योगाला 

एकत् करण््याचा आणि GJC 
चे एक उद््योग, एक आवाज 
हे र््ेय्य सार््य करण््याचा 
प्र्यत्न करू. GJC ला आिखी 
अनेक ज्वेलसया आणि त््यांच््या 
संघटनांना धोरिात्मक 
बदलांसाठी एकसंध दृष्टीकोन 
सादर करण््यासाठी अगधक 
संघदटत होण््यासाठी पे्रररत 
करा्यचे आहे. आम्हाला 
वादग्र्सत मुद्द््यांचे ननराकरि 

करा्यचे आहे. , जसे करी G&J 
क्ेत्ाला कजया देण््यास बँफकंग 
क्ेत्ाची अननच्छा.”
रोकड ेज्वेलसयाचे राजेश रोकड,े 

सोने, चांदी आणि फलॅ शन 
दागगन््यांमर््ेय बेंचमाकया  त्यार 
करण््याच््या दृष्टीकोनासाठी 
ओळखले जातात जे डडझाइन 
आणि कलात्मकतमेर््ेय 
उत्कृष्टता दशयावतात. 
त््यांच््या ननवडीबद्दल, 
मंडळाने नाववन््यपूियातबेद्दल 
आणि भववष््यातील ट्ेंडची 
कल्पना करण््याच््या त््यांच््या 
वचनबद्धतचेे कौतुक केले 
आणि ववश्वास व््यक्त केला 
करी त ेउद््योगाच््या दहतासाठी 
काम करत राहतील.
“्या अग्रगण््य व््यापार 

संघटनेच््या वाढीसाठी 
काम करिे आणि संपूिया 
प्रदेशातील सद्स्य ज्वेलसयाच््या 
वाढीसाठी माझ््या दृष्टीकोनात 
्योगदान देिे ही माझ््यासाठी 
अमभमानाची बाब आहे. 
उद््योग अगधक संघदटत आणि 
सुसंगत असिे आवश््यक 
आहे. GJC अगधक चांगले 
होईल. उद््योग. आणि नवीन 

प्ललॅटफॉमया त्यार करिे सुरू 
ठेवेल.” रोकड ेम्हिाले.
ई-व्होदटगं ननवडिूक 

प्रफक््ेयमर््ेय संपूिया ननवडिुकरीचे 

प्ययावेक्ि अगधकृत ्सवतंत् 
व््यक्ती (ररटननयंग ऑफफसर) 
आणि डडस्जटल एजन्सी ज््याने 
मतदान प्ललॅटफॉमया त्यार केले 

होत,े दोन्ही GJC द्वारे 
नन्ुयक्त केले होत.े

2021-22 वर्ायात GJC 
चे अर््यक् आमशर् 

पेठे, उपार््यक् सय््यम 
मेहरा, माजी अर््यक् 
ननतीन खंडलेवाल आणि 
कर सल्लागार CA भावीन 
मेहता ्यांच््या नेततृ्वाखाली 
GJC मशष्टमंडळाने कें रिी्य 
अथियामंत्ी ननमयाला सीतारामन 
्यांची भेट घेतली. GJC 
सल्लागारांनी सरकारला सोने 
आणि दागगने अगधक ग्राहक-
अनुकूल बनवण््यासाठी अनेक 
उपा्य्योजना जाहीर करण््याची 
ववनंती केली. मागिी केलेल््या 
महत्वाच््या उपा्य्योजनांमर््ेय 
समान मामसक हप्त््यांमर््ेय 
दागगन््यांची खरेदी करण््याची 
परवानगी देिे, जसे करी 
ग्राहक दटकाऊ व्सतू खरेदी 
करू शकतील, व््यवहारांवरील 

के्डडट काडया कममशन कमी 
करिे आणि सरकारची सुविया 
मुरिीकरि ्योजना अगधक 
आकर्याक बनविे.
वर्ायानुवर्षे रत्ने आणि दागगने 

उद््योग ववववध संकटांतून 
गेला आहे. 2013 मर््ेय 
सोन््यावरील आ्यात शुल्क 10 
टक्के करण््यात आले, कारि 
तत्कालीन ्यूपीए सरकारने 
चालू खात््यातील तूट आणि 
रुप्याचे अवमूल््यन ्यावर 
राज््य करण््याचा प्र्यत्न केला. 
तसेच 2 लाख रुप्यांपेक्ा जा्सत 
फकमतीचे सोने आणि दागगने 
खरेदी करण््यासाठी पलॅन काडया 
अननवा्यया करण््यात आले होत.े 
2016 मधील नोटाबंदीमुळे 
रोख व््यवहार कमी झाल््याने 
ववक्रीलाही धक्का बसला.
ववशरे्तः, 2015 मर््ेय 

सरकारने सुरू केलेली सुविया 
मुरिीकरि ्योजना (GMS) 
अगधक आकर्याक असावी, 
ज््यामुळे देशाला सोन््याची 
आ्यात कमी होण््यास मदत 
होईल आणि चालू खात््यातील 
तूट नन्यंत्त्त करण््यात मदत 
होईल अशी कौस्न्सलची इच्छा 
आहे. त््यामळेु सुविया चलन 
्योजना अगधक आकर्याक आणि 
सरकार आणि नागररकांसाठी 
फा्यदेशीर बनवण््यासाठी 
जीजेसीकड ेसूचना आहेत.
अशा हालचालीमुळे 24,000 

टनांप्ययंतचा देशांतगयात 
सोन््याचा साठा अनलॉक 
होईल, जो भारताच््या वावर्याक 
650-700 टन सोन््याच््या 
गरजेपेक्ा खूप जा्सत आहे. 
जीजेसी नुसार, दागगने खरेदी 
करण््यासाठी घेतलेले कजया हे 

वै्यस्क्तक कजया मानले जात,े 
जेथेि व््याजदर जा्सत असतो. 
सराफा आणि नािी खरेदी 
करण््यावर बंधने का्यम असली 
तरी दागगन््यांच््या खरेदीसाठी 
EMI सुववधा उपलब्ध करून 
द््यावी, असे उद््योग सं्सथेिला 
वाटत.े
पुढे, सोन््याच््या आणि 

दागगन््यांच््या फकमतींमर््ेय 
वर्ायानुवर्षे झालेली वाढ लक्ात 
घेता, GJC ने दागगन््यांच््या 
खरेदीसाठी पलॅन काडया सादर 
करण््यासाठी आवश््यक 
असलेली म्यायादा सर््याच््या रु. 
वरून वाढवली आहे. 2 लाख 
त ेरु. 5 लाखांची मशफारसही 
केली आहे.

GJC चे अर््यक् सय््यम 
मेहराआणि उपार््यक् 

राजेश रोकड े्यांनी मुंबईत कें रिी्य 
अथियामंत्ी ननमयाला सीतारामन 
्यांच््यासोबत अथियासंकल्पोत्र 
चचषेत भाग घेतला. इतका 
उत्कृष्ट, सवयासमावेशक आणि 
ववकासात्मक अथियासंकल्प 
सादर केल््याबद्दल अर््यक्ांनी 
अथियामंत््यांचे आभार मानले. 
कारागगरांसाठी केलेल््या अफाट 
कामाबद्दल त््यांनी त््यांचे 
आभार मानले आणि बजेटमर््ेय 
कौशल््य ववकासावरही भर 
ददल््याचे सांगगतले.
GJC ने खालील र्ांभजीर चचांता 

देखजील माांडल्या आहेत: सजीमा 
शुल्कात कपात: मंत्ाल्याने ्या 
संदभायात GJC कडून सवव्सतर 
अहवाल मागवला आहे.
नोकरीच्या कामािर 

्जजीएस्टीचा मुद्दा: महसूल 

सगचवांनी समोरासमोर संवाद 
साधून नोकरीच््या कामावर 
5 टक्के जीएसटी लावण््याचे 
आश्वासन ददले. त े लवकरच 
अगधकृत ्सपष्टीकरि सामान्यक 
करतील.
सुिण्थ मुद्ीकरण यो्जना: 

मंत्ाल्याने सूगचत केले करी त े
्यात लक् घालतील. अननवासी 
भारती्यांना जीएसटी परतावा 
ममळावा, ्यासाठी मंत्ाल्याने 
आश्वासन ददले आहे करी त े्या 
सम्स्ेयकड े लक् देतील आणि 
लवकरच तोडगा काढतील.
ज्िेलरीिरील EMI: 

वरील सम्स्यांव््यनतररक्त, 
GJC चेअरमनने FM ला 
के्डडट काडया कममशन, EMI 
द्वारे आकारण््यात ्ेयिाऱ््या 
दागगन््यांच््या कमतरतबेद्दल 
देखील मादहती ददली.

चेअरमन सयै््याम 
मेहरा आणि व्हाईस 

चेअरमन राजेश रोकड ेआणि 
भावीन मेहता ्यांनी संज्य 
मंगल, आ्युक्त-जीएसटी 
पॉमलसी ववगं-2, सेंट्ल बोडया 
ऑफ अप्रत््यक् कर आणि 
सीमाशुल्क (सीबीआ्यसी) 
्यांची भेट घेतली आणि जॉब 
वकया  संबंगधत सेवा आणि 
घाऊक ववके्त््यांवर जीएसटी 
लागू करण््याबाबत चचाया केली. 
त््याचा प्रभाव वाढू शकतो.
अर््यक्ांनी सीमाशुल्क 

ववभागाचे मुख््य आ्ुयक्त, 
प्रमोद कुमार अग्रवाल 
्यांना रत्ने आणि दागगने 
उद््योगाला भेडसाविाऱ््या 
सम्स्यांबद्दल, ववशरे्त: 
सोने आणि चांदीवरील 15 
टक्के सीमा शुल्काची मादहती 

ददली. GJC ला ववश्वास आहे 
करी सरकार आणि संबंगधत 
ववभागांसोबतच््या सततच््या 
संवादामुळे उद््योगासाठी 
फलदा्यी पररिाम ममळतील.

चेेंज� ऑफ गार््ड: �ी�ेसी चेे नेतृत्व करण्ासाठी सय्यम मेहरा यांच्ा नेतृत्वाखाली COA

GJC शिष्टमंर्ळाने FM सह सध्ाच्ा आव्ानांचेा आढावा घेतला

्जजी्ेजसजीने ज्िेलरी उद्योर्ाच्या चचांतचेा 
अर््थमांत्याांना पुनरुच्चार केला निजीन GJC नेततृ्ि GST आणण सजीमाशुल्क सुरळजीत करण्यासाठी सज््ज आहे

19- Feb-2023     Sunday     www.gjc.org.in



उद्योर् अनेक र्ांभजीर 
समस्याांशजी झुां्जत आहे, आणण 
तुम्ही एका ना्ूजक िेळजी 
चेअरमन म्हणून काय्थभार 
स्िजीकारला आहे. तुम्ही कोणत े
मुद्दे माांडणार आहात?

बँफकंग संकटातून उद््योगाला 
बाहेर काढिे हे सववोच्च 
प्राधान््य आहे. बँफकंग क्ेत्ामुळे 
उद््योग संकटात सापडले 
आहेत, कारि एकरीकड े बँका 
आम्हाला नवीन कजया देऊन 
साथि देत नाहीत; दसुरीकड,े 
सर््याचा धोका त े टाळत 
आहेत. पररिामी, ज्वेलसयाकड े
कजायाची परतफेड करण््यासाठी 
्सटॉक कमी करण््यामशवा्य 
प्याया्य नाही. ्या संकटात 
इंधनाची भर घालिे म्हिजे 
सोन््याबद्दलची ग्राहकांची 
भावना, जी सोन््याच््या उच्च 
फकंमतीमुळे खूपच कमकुवत 
आहे. त््यामुळे थिोडक््यात हा 
उद््योग एका भ्यंकर टप्प््यातून 
जात आहे. ्या नाजूक काळात 

मी GJC चे अर््यक् म्हिून 
पदभार ्सवीकारला आहे. अथिया 
मंत्ाल्याशी बसून उद््योगांना 
ववत् कसे आिता ्ेयईल ्यावर 
चचाया करिे हे माझ े मुख््य 
प्राधान््य असेल.

तुम्ही बँककां र् क्ेत्ाशजी रे््ट 
सांिाद साधू पाहत आहात का?

हो्य! आघाडीच््या बँका 
आणि आरबीआ्यच््या उच्च 
अगधकाऱ््यांशी चचाया करण््याची 
आमची ्योजना आहे. आम्ही 
त््यांना आणि इंडड्यन बँक्स 
असोमसएशनला भेटू आणि 
संकटासारख््या पररस््सथितीतून 
मागया काढू. मी पुनरुच्चार करू 
इस्च्छतो करी नीरव मोदी लाखो 
ज्वेलसयापकैरी एक होता ज््यांना 
बँकसयाकडून कजया सुववधा ममळत 
होत््या. फक्त एक नीरव मोदी 
डडफॉस्ल्टंग करून सुटला 
म्हिून तुम्ही संपूिया सेक्टरला 
मशक्ा देऊ शकत नाही आणि 
त््यांना बंद करण््यास भाग पाडू 

शकत नाही.

तुमच्या इतर यो्जना काय 
आहेत?

माझ््या ्यादीतील पुढे 
ग्राहकांना EMI वर सोने खरेदी 
करण््याची परवानगी देण््यासाठी 
सरकारशी चचाया करा्यची आहे. 
तीन त े चार वर्ायंपूववी ्याला 
मंजुरी देण््यात आली होती, 
परंतु नंतर चालू खात््यातील 
तुटीच््या सम्स्ेयमुळे सरकारने 
ही ्योजना मागे घेतली. आता 
तो मुद्दा बाहेर पडला आहे, 
्यावर सरकारशी चचाया करून 
ग्राहकांना EMI वर सोने खरेदी 
करिे सोपे करण््याची गरज 
आहे, ज््यामुळे उद््योगात 5-6 
टक्के अगधक व््यवसा्य होईल.

मला आिखी एक मुद्दा 
सांगा्यचा आहे तो म्हिजे 
पलॅन काडया म्यायादा, जेथेि पलॅन 
काडया नसलेले ग्राहक रु. 2 
लाखांपेक्ा जा्सत फकमतीचे 

दागगने खरेदी करू शकत नाही. 
्ेयथेि सरकारला हे समजून घेिे 
आवश््यक आहे करी दागगने 
खरेदी करण््यासाठी ्ेयिारे बरेच 
लोक कृर्ी क्ेत्ातील आहेत 
आणि त््यांच््याकड े उत्पन्नाचा 
पुरेसा पुरावा नसू शकतो 
कारि त््यांचे उत्पन्न करपात् 
स्ोतांमधून ्ेयत.े पररिामी, 
ज्वेलसयासाठी शतेकरी आणि 
शतेी करिाऱ््यांचे पलॅन तपशील 
ममळविे आव्हानात्मक बनले 
आहे कारि त््यांच््यापकैरी 
अनेकांकड े पलॅनकाडया नाहीत 
कारि त््यांना त््यांची गरज 
नाही.

पलॅन काडयाच््या म्यायादेशी 
संबंगधत आिखी एक सम्स्या 
उद्भवत े जेव्हा लोक त््यांच््या 
जुन््या ्सटॉकची देवािघेवाि 
करण््यासाठी ्ेयतात. म्हिून 
आपि हे समजून घेतले 
पादहजे करी भारतातील सरासरी 
मर््यमवगवी्य कुटंुबाकड ेफकमान 
100 त े300 ग्रलॅम सोने आहे 

“रत्ने आणि दागगने क्ेत्ाला 
अनेक महत्वपूिया आव्हानांचा 
सामना करावा लागतो. ्ेयत््या 

काही मदहन््यांत आम्ही 
GJC मर््ेय एक एक करून 
हे मुद्दे उचलून धरिार 

आहोत आणि आम्ही 
आमचा दृस्ष्टकोन 

सरकारप्ययंत 
पोहोचवण््यास 

सुरुवात केली आहे. 
्या सम्स्यांचे 
ननराकरि 

करण््यासाठी आम्ही 
एक टा्सक फोसया 
देखील त्यार केला 
आहे, ”जीजेसीचे 
अर््यक् समै 

मेहरा ्यांनी दटटो 
अलॅपेनशी एका खास 
संवादात सांगगतले.

सजीमा शुल्क 4 ्टक्के कमजी केल्यास 
व्यिसाय 10 ्टक्क्याांनजी िाढेल.
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जे त््यांच््या पूवयाजांकडून आले 
असावे. आज, 100-150 ग्रलॅम 
सोन््याची फकंमत सुमारे 4-5 
लाख रुप्ेय आहे, आणि अनेक 
प्रकरिांमर््ेय, लोकांकड ेत््यांचे 
जुने सोने बदलण््यासाठी पलॅन 
काडया नाहीत आणि पररिामी 
सोने आगथियाक चक्ात प्रवेश 
करत नाही.

तुम्हाला सरकारकडून ककतजी 
पॅन मया्थदा हिजी आहे?

पलॅन काडयाची म्यायादा सर््याच््या 2 
लाख रुप्यांवरून 5 लाखांप्ययंत 
वाढवण््याची आमची इच्छा 
आहे. असंघदटत क्ेत् हळूहळू 
संघदटत क्ेत्ाकड े वाटचाल 
करत आहे, हे सरकारने लक्ात 
घ््या्यला हवे. तथिावप, जर पलॅन 
काडया म्यायादा एक महत्वपूिया 
अडथिळा बनत रादहल््यास, 
मला शंका आहे करी आधीच 
अस््सतत्वात असलेले संघदटत 
क्ेत् असंघदटत क्ेत्ाकड े परत 
्ेयऊ शकत.े आमच््यासमोर 
एक मोठे आव्हान आहे 
आणि GJC मर््ेय आम्ही 
्ेयत््या काही मदहन््यांत ्या 
सम्स्या एक-एक करत आहोत 
आणि सरकारला आमची 
दृष्टी कळवा्यला सुरुवात 
करत आहोत. ्या सम्स्यांचे 
ननराकरि करण््यासाठी आम्ही 
एक टा्सक फोसया देखील त्यार 
केला आहे.

उच्च सजीमाशुल्क हे 
उद्योर्ासमोरील आणखजी एक 
मोठे आव्हान आहे. GJC 
या समस्येचे ननराकरण कसे 
करत?े

गेल््या चार वर्ायात सरकारला 
अनेकवेळा ननवेदने ददली, 
मात् काहीच झाले नाही. 
आम्ही मशफारस केली आहे 
करी सरकारने सीमा शुल्क 10 
टक्क््यांवरून 4 टक्के कमी 
करावे कारि CAD चा प्रश्न 
आता नन्यंत्िात आहे. एका 
उद््योग ननरीक्काच््या मत,े 
जर सरकारने सीमाशुल्क 4 
टक्के कमी केले तर केवळ 
व््यापार 10 टक्क््यांनी वाढिार 
नाही, तर सोन््याची त्सकरी 
गुन्हेगारांसाठी कमी आकर्याक 
होईल. मात्, सर््याचे सरकार 
सोन््याबाबत अत््यंत प्रनतकूल 
आहे

पुढील पाच िर्ाांसाठी तुमचा 
एकूण दृष््ट्टकोन काय आहे?

मी उद््योगाच््या वाढीबद्दल 
खपू आशावादी आहे कारि 

भारती्य अथियाव््यव्सथिा 
पुढील 7 त े 8 वर्ायंत केवळ 
दहेुरी अकंांमर््ेय वाढेल. 
्याव््यनतररक्त, लोकांचे 
राहिीमान सुधारेल, आणि 
डड्सपोजेबल उत्पन्न चांगले 
होईल, आमच््या प्रदेशासाठी 
अगधक संधी प्रदान करेल. 
त््यामुळे एक उद््योग म्हिून 
आपल््यासाठी एकत् ्ेयण््याची 
आणि दागगने हे केवळ फलॅ शन 
्सटेटमेंट नसून गंुतविूक आहे 
असा ववश्वास हजारो वर्ायंच््या 
लोकांमर््ेय ननमायाि करण््याची 
हीच ्योग््य वेळ आहे. जर 
आपि हे आता केले नाही 
तर नजीकच््या भववष््यात 
आपल््याला त्ास होईल.

GJC लमलेननयल चॅलें्जला 
सिाांर्जीण समाधान कसे देईल?

GJC, टे्ड कौस्न्सल आणि 
उद््योगाचे संरक्क म्हिनू, 
ज्वेलरी क्ेत्ाकड े सहस्ाब्दी 
आकवर्यात करण््यासाठी अनेक 
आउटरीच आणि प्रचारात्मक 
का्ययाक्म हाती घेईल. 
आम्ही वप्रटं मीडड्या आणि 
टेमलस्व्हजनच््या मार््यमातून 
त््यांच््याशी संवाद साधू 
आणि ज्वेलरी क्ेत्ात त््यांचा 
आत्मववश्वास वाढवण््यासाठी 
सोशल मीडड्या प्ललॅटफॉमयाचा 
वापर करू. ्याव््यनतररक्त, 
आम्ही डडझाइनर आणि 
कारागीरांना हजारो वर्ायंसाठी 
डडझाइन त्यार करण््यात मदत 
करू. एक उद््योग म्हिनू, 
सहस्ाब्दी गंुतण््यासाठी आम्ही 
एक चांगली इकोमस्सटम प्रदान 
केली पादहजे. तसेच, आम्ही 
ननमायात््यांना नाववन््यपूिया 
डडझाइन्स आिण््यासाठी 
प्रोत्सादहत करू.

Saiyam Mehra,
GJC Chairman
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कना्थ्टक सरकारने बेंर्ळुरूमध्ये ज्िेलरी पाक्थ  
उभारण्याचजी विनांतजी केली

INDUSTRY BYTES5

GJC CONNECT

MMTC-PAMP डडष््ज्टल लसल्व्हर 
सादर करते

Malabar Gold and Diamonds 
launches Gemstone Jewellery Festival

कल्याण ज्िेलस्थचा ननव्िळ नफा 
िावर््थक 10% िाढून रु. 148 को्टी
कल््याि ज्वेलसयाने 

31 डडसेंबर 2022 
रोजी संपलेल््या नतमाहीत 
करानंतरच््या एकत्त्त नफ््यात 
10.34 टक्के वाढ नोंदवली 
आहे. 148.43 कोटी. मागील 
आगथियाक वर्ायाच््या ्याच 
नतमाहीत कंपनीने रु. 134.52 
कोटी ननव्वळ नफा नोंदवला. 
कल््याि ज्वेलसयाने ऑक्टोबर-
डडसेंबर 2022 ्या कालावधीत 
एकत्त्त महसुलात रु. वरून 
13 टक्के वाढ नोंदवली आहे. 
3,435 कोटी. , मागील वर्वी 
्याच नतमाहीत व््याज, कर, 
घसारा आणि कजयामाफरी 
(EBITDA) पूववीची कमाई 
रु. 299 कोटींच््या तुलनेत रु. 
327 कोटींची नोंद झाली.
“आम्ही सवया बाजारपेठांमर््ेय 

महसूल आणि पा्यऱ््यांमर््ेय 
मजबूत वाढ पाहत आहोत, 

मुख््यत्वे चालू असलेल््या 
लग्नाच््या हंगामातील 
मागिीमुळे, सोन््याच््या 
फकमतीत सतत वाढ होत 
असतानाही. ्या काळात आम्ही 
52 शोरूम उघडण््याची आमची 
्योजना जाहीर केली. ही 
रिनीती, आमच््याकड े आहे. 
गेल््या तीन-चार मदहन््यांत 
आमच््या अतंगयात का्यायास्न्वत 
केले आहे. संसाधने त्यार 
करण््यासाठी बराच वेळ आणि 
श्रम गुंतवले आहेत,” कल््याि 
ज्वेलसया इंडड्याचे का्ययाकारी 
संचालक रमेश कल््यािरामन 
म्हिाले.
्या नतमाहीत भारती्य 

कामकाजाने रु. 276 कोटी 
EBITDA नोंदवले, रु. वरून 
253 कोटी. दरम््यान, ्या 
नतमाहीसाठी ्सटँडअलोन 
पीएटी (इंडड्या) रु. रु.च््या 

PAT च््या तुलनेत 118 कोटी. 
133 कोटी.
ई-कॉमसया ववभाग, कंडरेे, 

नतमाहीसाठी रु. मागील 
वर्वी ्याच नतमाहीत 44 
कोटी रु. 47 कोटी. तथिावप, 
त े नतमाहीसाठी रु. रु.च््या 
तोट््याच््या तुलनेत 1.7 कोटी. 
26 लाखांचा नफा झाला. 
मर््य पूवया मर््ेय, Q3FY23 
मर््ेय ऑपरेशन्समधून एकूि 
महसूल रु. 641 कोटी, जे 
मागील वर्ायाच््या नतसऱ््या 
नतमाहीत रु. 515 कोटी 24 
टक्के अगधक आहे.
कंपनीच््या एकूि एकत्त्त 

महसुलात मर््य पूवया प्रदेशाने 
सुमारे 16.5 टक्के ्योगदान 
ददले. गेल््या वर्वी ्याच नतमाहीत 
मर््य पूवया ऑपरेशन्सने रु. 
नतमाहीत रु.च््या तुलनेत ४६ 
कोटी रु. 52 कोटी EBITDA 

नोंदवले गेले. नतमाहीसाठी 
पीएटी रु. 17 कोटी जे मागील 
वर्वी ्याच नतमाहीत रु. 16 
कोटी PAT होत.े

मलबार गोल्ड अडँ 
डा्यमंड्स, देशातील 

सवायात मोठ््या सोने आणि 
दहऱ््यांच््या फकरकोळ 
साखळ््यांपकैरी एक, मौल््यवान 
खड े आणि न कापलेल््या 
दहऱ््यांनी जडलेल््या शुद्ध 
सोन््याच््या दागगन््यांची खास 
शे्रिी प्रदमशयात करण््यासाठी रत्न 
आभूर्ि महोत्सव सुरू केला. 
कनायाटकातील सवया ्सटोअसया 20 
फेबु्वारीप्ययंत संग्रह प्रदमशयात 
करतील, ज््यामुळे ग्राहकांना 
शोसाठी खास त्यार केलेल््या 
दागगन््यांच््या डडझाईन्सची 
वव्सततृ शे्रिी एक्सप्लोर 
करण््याची संधी ममळेल.
   मलबार समूहाचे 

अर््यक् एम. पी. “आम्हाला 
जेम्सटोन ज्वेलरी फेस््सटव्हल 
सुरू करताना आणि 
नसैगगयाक आणि प्रमाणित 
रत्नांनी नटलेल््या आमच््या 
नाववन््यपूिया डडझाईन्स सादर 
करताना आनंद होत आहे. 
पररिामी, दागगने खरेदीदार 
आमच््या उत्पादनांचा उच्च 
दजाया, शुद्धतचे््या वाजवी 

फकमती आणि बा्यबलॅक हमीसह 
आनंद घेऊ शकतात,” अहमद 
म्हिाले.
मौल््यवान दगडांनी जडलेले 

दागगने भारतात तसेच 
परदेशातही लोकवप्र्य होत 
आहेत. उत्सवात प्रदमशयात 
केलेल््या दागगन््यांपकैरी, 
माणिक, नीलम आणि 
पन्ना त््यांच््या रंग आणि 
शाही आकर्यािासाठी सवायात 
प्रमसद्ध आहेत आणि त््यांच््या 
सां्सकृनतक आणि आर््यास्त्मक 
महत्वासाठी देखील मूल््यवान 
आहेत.
मलबार गोल्ड अडँ डा्यमंड्स 

गुिवत्ा प्रमािपत्ासह 
नसैगगयाक रत्ने प्रदान करून 
ग्राहकांना पारदशयाकता प्रदान 
करत.े पारदशयाक फकंमत, 
वाजवी फकंमत आणि प्रत््ेयक 
खरेदीसाठी बा्यबलॅक गलॅरंटी 
्यामुळे हा बँ्ड बाजारात 
आघाडीवर आहे, जो ्या 
दागगन््यांच््या शे्रिीमर््ेय मोठ््या 
प्रमािावर ददला जात नाही.

MMTC-PAMP ने 
डडस्जटल मसल्व्हर 

लॉन्च करण््याची घोर्िा 
केली. डडजीटल गोल्डप्रमािेच 
हे उत्पादन ग्राहकांना उपलब्ध 
करून ददले जाईल. ग्राहक 
कंपनीच््या वेबसाइटवर आणि 
पेटीएम सारख््या भागीदारांवर 
999.9-प्लस शुद्ध चांदी 
खरेदी करू शकतात. डडस्जटल 
पद्धतीने खरेदी केलेल््या 
भौनतक चांदीची रक्कम 
प्रमाणित बँक-गे्रड व्हॉल्टमर््ेय 
संग्रदहत केली जाईल, 
ज््याचे दररोज ततृी्य-पक् 
ववश्व्सताद्वारे ऑडडट केले 
जाईल.
एमएमट ीस ी - प ी ए एमप ी 

इंडड्याचे मुख््य डडस्जटल 
अगधकारी अमूल साहा 
म्हिाले, “ननव्वळ ववक्रीच््या 
दृस्ष्टकोनातून एका ददवसात 
जमा केलेले डडस्जटल सोने 
फकंवा चांदीची रक्कम मुख््य 
भागीदारांद्वारे बकेटमर््ेय 
परत जोडली जाईल ्याची 
ट््सटीमशपने खात्ी केली 
पादहजे.” वापरकतषे त््यांच््या 
चांदीचे होस्ल्डगं तपासण््यासाठी 
्सटोरेज सुववधेला भेट देऊ शकत 
नाहीत. “सुरक्ेच््या कारिा्सतव 
्याची परवानगी नाही. परंतु 
वापरकतषे ऑनलाइन होस्ल्डगं 
तपासू शकतात आणि ररअल 
टाइममर््ेय ररडीम करू 
शकतात.” साहा म्हिाले.

सेन्को गोल्ड अडँ 
डा्यमंड्सचे MD आणि 

CEO, सुवािकर सेन ्यांनी 
व््यक्त केले आहे करी, जे लोक 
भारतातच सोन््याचे दागगने 
बनवत आहेत त््यांच््यावर 
बजेट 2023 चा पररिाम 
नगण््य असेल. 
“सोने आणि प्ललॅदटनमच््या 

बारवरील क्सटम ड््युटी ्या 
आगथियाक वर्ायाच््या सुरुवातीला 
वाढवण््यात आल््याने, 
सोन््याच््या बारच््या फकमतीवर 

बजेटचा कोिताही नवीन 
पररिाम होिार नाही,” असे त े
म्हिाले.
त््यांच््या मत,े सोनेरी 

आ्यात ही एकूि सोन््याच््या 
आ्यातीच््या कमी टक्केवारी 
आहे, त््यामुळे फक्त 
सोनेरी ड््ुयटी 2.5% वाढली 
आहे, ज््यामुळे ्सथिाननक 
ररफा्यनरीजच््या व््यवसा्यावर 
पररिाम होऊ शकतो. सेन्को 
गोल्ड आणि डा्यमंड्स आणि 
दागगने उद््योगातील बहुतके 

सद्स्य सोन््याचे दागगने 
आ्यात करत नसल््यामुळे 
दागगन््यांच््या आ्यातीवर कर 
वाढवण््यात आला आहे ज््याचा 
पुन्हा आमच््या व््यवसा्यावर 
कोिताही पररिाम होिार 
नाही. आम्ही बँकांकडून 
सोन््याचे बार खरेदी करतो 
आणि आमचे सवया दागगने 
भारतात बनवले जातात.
चांदीच््या बार, सोनेरी आ्यात 

शुल्क 2.5% ने वाढवले आहे 
ज््याचा चांदीची भांडी आणि 

दागगने उद््योगावर काही 
नगण््य पररिाम होऊ शकतो.

कनायाटक ज्वेलसया 
असोमसएशनने गेल््या 

वर्वी मुख््यमंत्ी बसवराज बोमई 
्यांनी जाहीर केल््यानुसार 
ज्वेलरी पाकया  उभारण््यासाठी 
राज््य सरकारकड े आग्रह 
धरला आहे. असोमसएशनचे 
अर््यक् प्रशांत मेहता ्यांच््या 
म्हिण््यानुसार, सरकार 
प्रकल्पासाठी जमीन ओळखू 
शकत नसल््याने हा प्र्सताव 
अ्सपष्ट आहे.
वतृ्ानुसार, असोमसएशनने ्या 

मुद्द््यावर कनायाटकचे उद््योग 
मंत्ी मुरुगेश ननरानी ्यांची 
भेट घेतली. मात्, बेंगळुरूमर््ेय 
जमीन ममळविे हे आव्हान 
बनले आहे. असोमसएशनने 
बेंगळुरू ववमानतळाजवळ जागा 
मागगतली. मेहता म्हिाले, 
“आम्ही शजेारील स्जल््ह्यांतील 
अनेक उपा्ुयक्तांनाही पत् 
मलदहले. मात्, अद््याप 
कोिताही प्रनतसाद ममळालेला 
नाही,” असे मेहता ्यांनी 
सांगगतले.

दरम््यान, मंत्ी 
महोद्यांनी कलबुगवी 
्ेयथेि 100 एकरांचे 
उद््यान उभारण््याचा 
प्र्सताव ठेवला 
जेथेि ग्राहक एकाच 
छताखाली सोने 
खरेदी करू शकतील. 
“कलबुगवी ्ेयथेि 
ववमानतळ आणि 
उद््यानासाठी पुरेशा 
पा्याभूत सुववधांमुळे 
उ द् ्य ो ग ा ल ा 
चालना ममळेल,” 
असे ननरानी 
म्हिाले. जोप्ययंत 
बें ग ळु रू म र् ्ेय 
प्राथिममक उद््यान 
आहे, तोप्ययंत कलबुगवीमर््ेय 
एक उद््यान उभारण््याचा 
ववचार दागगन््यांचा उद््योग 
खुला आहे.
असोमसएशनच््या अर््यक्ांनी 

्याकड े लक् वेधले करी, 
उत्पादकांचे छोटे गट नागरथिपेठ 
पररसरात गमलच्छ जागेतून 

काम करतात. सरकारने 
बंगळुरूमर््ेय उद््यानासाठी 
जमीन ददल््यास त््यांना 
कामाची पररस््सथिती चांगली 
ममळेल. बंगलोर हे दक्क्ि 
भारतात सोन््याचे दागगने 
उत्पादनाचे कें रि होत.े बंगळुरू 
ववमानतळ हे सोने आ्यातीचे 

सवायात मोठे दठकाि आहे. अशा 
पाक्सयामळेु उद््योगाला चालना 
ममळेल,” असे सांगून अशीच 
उद््याने पस्श्चम बंगाल आणि 
महाराष्ट्ात का्ययारत आहेत.

अर््थसांकल्पाचा ज्िेलरी क्ेत्ािर नर्ण्य पररणाम 
होईल: सुिणकर सेन

SUVANKAR SEN, MD & CEO of 
Senco Gold & Diamonds
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चजीनच्या लक्झरी माकके ्टमध्ये पाच िर्ाांत पट्हल्याांदाच 
घसरण झाली आहे

कोणता देश चनैजीच्या िस्तूांिर सिा्थचधक खच्थ करतो?

बेन चा्यना लक्झरी ररपोटया 
2023 नुसार, पाच 

वर्ायंच््या घातांकरी्य वाढीनंतर, 
2022 मर््ेय चीनची व्ैयस्क्तक 
लक्झरी बाजारपेठ दरवर्वी 
10 टक्के कमी होिार आहे. 
तथिावप, आव्हाने असूनही, 
अहवालात म्हटले आहे करी, 
इतर उद्योन्मुख बाजारपेठांच््या 
तुलनेत चीन अजूनही “लक्झरी 

वाढीसाठी एक राक्स” आहे 
आणि 2023 च््या पदहल््या 
नतमाहीच््या समाप्तीपूववी 
“सकारात्मक स््सथितीत” परत 
्ेयण््याची अपेक्ा करतो.
मंदी मुख््यतः कोववड-19-

संबंगधत सम्स्यांमुळे होती, 
ज््यात प्रमुख शहरांमधील 
लॉकडाऊनचा समावेश होता, 
ज््यामुळे 30 त े 35 टक्के 
लोकांची संख््या कमी झाली. 
्यामशवा्य, ररअल इ्सटेट 
बाजारातील मंदी आणि 
देशभरातील एकूि नकारात्मक 
आगथियाक दृष्टीकोन ्यामुळे 
ग्राहकांच््या आत्मववश्वासात 
घट झाल््यामुळे उपभोग 

शक्ती कमकुवत झाली आहे. 
पगाराच््या नोकऱ््या नसलेल््या 
लोकांचा उच्च दर आणि कमी 
डड्सपोजेबल उत्पन्न हे देखील 
त््यास कारिीभूत ठरू शकत.े
2022 मर््ेय, अगधक 

लक्िी्य ऑनलाइन 
प्रवेश असलेल््या शे्रिींनी 
चांगले प्रदशयान केले आणि 
लॉकडाउनमळेु कमी प्रभाववत 

झाले. उदाहरिाथिया, 50 टक्के 
ऑनलाइन प्रवेश असलेल््या 
लक्झरी ब््युटीमर््ेय केवळ 6 
टक्के घट झाली आहे. तुलनेत, 
10 त े 15 टक्के ऑनलाइन 
प्रवेश असलेले ववभाग अगधक 
उघड झाले: घड््याळाच््या 
बाजारातील ववक्री 20 त े 25 
टक्क््यांनी घसरली; फलॅ शन 
आणि जीवनशलैीत 15 त े
20 टक्के घट; आणि दागगने 
आणि चामड््याच््या व्सतंूचे दर 
10 त े15 टक्क््यांनी घसरले 
आहेत.
“२०२२ मर््ेय बहुतांश 

बँ्ड्समर््ेय घसरि झाली, 
तर काही आव्हानात्मक 

पररस््सथिती असूनही सपाट 
रादहले फकंवा वाढले. त््यांच््या 
्यशात तीन घटकांचा हातभार 
लागला – प्रथिम, मोठ््या 
बँ्ड्सनी सरासरीने लहान 
खेळाडूनंा मागे टाकले. 
दसुरे, प्रनतस्ष्ठत पोटयाफोमलओ 
असलेल््या बँ्डने ट्ेंडी फकंवा 
हंगामी पोटयाफोमलओपेक्ा 
जा्सत कामगगरी केली. 

व््यापारी माल. शवेटी, अत््यंत 
महत्वाच््या ग्राहकांच््या (VIC) 
उच्च एकाग्रता असलेल््या 
बँ्ड्सनी अगधक चांगली 
कामगगरी केली,” ब्ुनो लेन्झ, 
शांघा्यस््सथित बेन अडँ कंपनीचे 
वररष्ठ भागीदार म्हिाले.

चलॅनेल बलॅगपासून रोलेक्स 
घड््याळेप्ययंत, लक्झरी 

व्सतू जगभरातील ग्राहकांमर््ेय 
फार पूववीपासून लोकवप्र्य आहेत 
आणि हा ट्ेंड कमी होण््याची 
गचन्हे ददसत नाहीत. अनेक 
देशांनी लक्झरी व्सतूंवरील 
खचायात वाढ केली आहे, परंतु 
एक देश आता दरडोई लक्झरी 
व्सतंूवर जगातील सवायात मोठा 
खचया करिारा देश आहे, दक्क्ि 
कोरर्या.
मॉगयान ्सटलॅन्ले ्ेयथिील 

ववश्लेर्कांच््या म्हिण््यानुसार, 
लक्झरी व्सतूंवरील दक्क्ि 
कोरर्याचा खचया 2022 मर््ेय 
24 टक्क््यांनी वाढून €15.4 
अब्ज फकंवा प्रनत व््यक्ती 
सुमारे €300 इतका असेल. हे 
गचनी आणि ्यूएस नागररकांनी 
दरडोई खचया केलेल््या €46 
आणि €234 पेक्ा जा्सत आहे.
लक्झरी व्सतूंच््या ्या 

सततच््या मागिीचे शे्र्य 

अनेक घटकांना ददले जाऊ 
शकत,े ज््यात वाढलेली 
क््यशक्ती आणि सामास्जक 
स््सथिती प्रदमशयात करण््याची 
इच्छा ्यांचा समावेश आहे. 
इतर समाजांप्रमािे, कोरर्यन 
समाजात संपत्ीचे प्रदशयान 
अगधक सामास्जकदृष्ट््या 
्सवीका्यया आहे. मलॅफकन्सेच््या 
सवषेक्िानुसार, सवषेक्ि 
केलेल््या केवळ 22 टक्के 
कोरर्यन लोकांनी लक्झरी 
व्सतूंचे प्रदशयान आक्ेपाहया 
असल््याचे सांगगतले, तर 
45 टक्के जपानी आणि 38 
टक्के चीनी प्रनतसादकत््यायंनी 
सहमती दशयाववली.
दक्क्ि कोरर्यन लक्झरी 

माकषे ट अमलकडच््या वर्ायंत 
हळूहळू वव्सतारत आहे आणि 
COVID-19 साथिीच््या रोगाने 
्या वाढीला गती ददली आहे. 
्याव््यनतररक्त, अनेक ग्राहकांनी 
ऑनलाइन खरेदी करिे पसंत 

केल््यामुळे, लक्झरी बँ्ड्सनी 
ई-कॉमसया ववक्रीत लक्िी्य 
वाढ केली आहे.
दक्क्ि कोरर्यामधील 

लक्झरी के्झ बँ्डसाठी 
फा्यदेशीर आहे. उदाहरिाथिया, 
मॉनक्लरने नोंदवले करी 
2020 च््या तुलनेत 2022 
च््या दसुऱ््या नतमाहीत 
दक्क्ि कोरर्यामधील त््याची 
कमाई दपु्पट झाली आहे. 
त््याचप्रमािे, Cartier आणि 
Van Cleef & Arpels चे 
मालक असलेल््या Richemont 
Group च््या ववक्रीत आग्ने्य 
आमश्याई देशात लक्िी्य 
वाढ झाली आहे. दक्क्ि 
कोरर्यामधील वाढत््या लक्झरी 
माकषे ट व््यनतररक्त, लक्झरी 
बँ्ड त््यांच््या ववक्रीला चालना 
देण््यासाठी देशातील प्रचंड 
मनोरंजन उद््योगात देखील 
प्रवेश करत आहेत.

कतार एअरिे्ज दोहा ज्िेलरी आणण िॉच प्रदश्थन 2023 
चे प्रायो्जकत्ि करेल

2022 मध्ये UAE मध्ये इ्टाललयन 
दाचर्न्याांचजी ननया्थत 21% िाढेल

कतार एअरवेजने 
जाहीर केले आहे करी 

त े दोहा ज्वेलरी अडँ वॉच 
एस्क्झत्बशन (DJWE) च््या 
2023 आवतृ्ीचे प्रा्योजकत्व 
करेल, कतारच््या वावर्याक 
सामास्जक ददनदमशयाकेतील 
सवायात दीघयाकाळ चालिाऱ््या 
आणि अत््यंत अपेक्क्त 

का्ययाक्मांपैकरी एक. आखाती 
प्रदेशात दरवर्वी आ्योस्जत 
केलेल््या व््यवसा्य-त-ेग्राहक 
इव्हेंटमर््ेय जगभरातून 
कतारला 30,000 हून अगधक 
अभ््यागत आकवर्यात होतील 
अशी अपेक्ा आहे.
डीजेडब्ल््यूई ्यावर्वी 

कतारमधील दोहा एस्क्झत्बशन 

आणि कन्व्हेन्शन सेंटर ्ेयथेि 
20-25 फेबु्वारी दरम््यान 
सहा ददवस चालेल, स्जथेि 
अभ््यागत 500 हून अगधक 
जागनतक ्सतरावर प्रशंमसत 
दागगने आणि घड््याळाच््या 
बँ्डच््या उत्कृष्ट कारागगरीला 
आश्च्ययाचफकत करतील. ्या 
वर्वीच््या DJWE ची घोर्िा 

करण््यासाठी पत्कार पररर्देत 
बोलताना, कतार एअरवेज 
ग्रुपचे मुख््य का्ययाकारी 
अकबर अल बकर म्हिाले, 
“दोहा ज्वेलरी आणि घड््याळे 
प्रदशयानाची सुरुवात इव्हेंट्सच््या 
अनोख््या कलॅ लेंडरसह एक 
नेत्दीपक फेब्ुवारीपासून होत 
आहे.
“DJWE ची 19 वी आवतृ्ी 

ही कतारच््या वावर्याक राष्ट्ी्य 
्सपधषेतील सवायात दीघयाकाळ 
चालिाऱ््या आणि अत््यंत 
अपेक्क्त का्ययाक्मांपकैरी 
एक आहे. आम्ही FIFA 
ववश्वचर्क कतार 2022 चा 
फेबु्वारी 2022 चा वारसा 
साजरा करण््यासाठी तसेच ्या 
्सपधषेला प्रोत्साहन देण््यासाठी 
डडझाइन केलेले खास हॉमलड े
पलॅकेज त्यार करण््यास उत्सुक 
आहोत. दोहा गंतव््य आणि 
दोहा-इव्हेंट साजरे करा. 
जादहरातीसाठी डडझाइन केलेले 
प्रा्योजकत्व सौदे आधाररत 
आहेत.”

2022 मर््ेय UAE ला 
सुमारे 1 अब्ज ्युरो 

फकमतीच््या दागगन््यांची नन्यायात 
करिारा मौल््यवान व्सतूचा 
इटली हा नतसरा जागनतक 
पुरवठादार आहे. ्यूएईच््या 
ग्राहकांकडून इटामल्यन 
दागगन््यांना जा्सत मागिी 
आहे. हा देश आता 11 टक्के 
बाजारपेठेसह UAE (भारत 
आणि तुककी नंतर) नतसऱ््या 
जागनतक परुवठादार म्हिून 
्सथिानावर आहे.
“मेड इन इटली गुिवत्ा, 

ववश्वासाहयाता, सौंद्यया आणि 
अमभजाततचेा समानाथिवी 
शब्द आहे,” असे ्यूएईमधील 
इटलीचे राजदतू लोरेन्झो 
फनारा म्हिाले. सोन््या-

चांदीच््या दागगन््यांचे उत्पादन 
इटामल्यन अथियाव््यव्सथेितील 
मुख््य ्सथिानांपैकरी एक आहे. हे 
त््याच््या सवायात नन्यायात-कें दरित 
क्ेत्ांपकैरी एक आहे: सुमारे 
85 टक्के उलाढाल परदेशी 
बाजारपेठांमधून ्ेयत.े
हे मूल््य ननस्श्चतपिे UAE 

मर््ेय ओळखले जात,े ज््याने 
इटलीला 11 टक्के माकषे ट 
शअेरसह देशाचा नतसरा सवायात 
मोठा जागनतक पुरवठादार 
बनवले आहे. ज््या देशात 
लक्झरी व्सतूंची मागिी सतत 
वाढत आहे, ज्वेलरी जेम अडँ 
टेक्नॉलॉजी दबुई ही ्या प्रदेशात 
आधीच मजबूत व््यावसान्यक 
संबंध मजबूत करण््याची ्योग््य 
संधी आहे.
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