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Continuous issue-13 |January – March 2016 

રોજગારી ની તકોમાાં ઉદ્યોગ સાહસસકતાની ભસૂમકા: 

પ્રસ્તાલના:  

બાયત  જેલા વલળા બૌગોલરક વલસ્તાય અને લસ્તી ધયાલતાદેળભાાં ફેયોજગાયીની વભસ્મા ખફૂજ ગાંબીય છે. 

આજે તો દેળભાાં નોકયી લાન્છુઓનીવાંખ્મા કયતા યોજગાયીની તકો ખફૂજ ઓછી છે. લતતભાન વભમભાાં વળક્ષણ કે 

ટેકનીકર તારીભ યૂી કમાત છી બાવલ કાયકકદીનો પ્રશ્ન દેળભાાં યલુાનો ભાટે ઉબો છે ત્માયે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રભાાં સ્લ યોજગાયી 

ભાટે યલુાને ોતાના યવ, અલબરુલિ, પ્રભાણે રામકાત તેભજ આલડતનો ઉમોગ કયીને નાણાાંકીમ વાધનો પ્રભાણ ેસ્લ 

યોજગાયી વાંદ કયે એ અવત આલશ્મક થઈ ડ્ુાં છે. જો કે શલ ેવયકાય ણ સ્લ યોજગાયી અને ઉદ્યોગ વાશવવકતા ભાટે 

આવથિક વશામ, તારીભ ની વગલડ, કાિાભારની ઉરબ્ધધ, ટેકનીકર ભાગતદળતન લગેયેની વશામ આછેે. ત્માયે આ 

વાંજોગોભાાં યલુાનોએ ઉદ્યોગ વાશવવક ફનવુાં નપાકાયક ફની યશ ેછે.  

 

ઉદ્યોગ સાહસસકતા નો અથથ: 

ઉદ્યોગ વાશવવકતાના ઔદ્યોલગક એકભની સ્થાના વલિાય નુાં લાસ્તવલક રૂાાંતય થતાાં સધુીની પ્રકિમા એ 

વલિાયનુાં ઉદ્યોગ વાશવવકતા છે. ‘ઉદ્યોગ વાશવવકતા ‘ ળધદ નો પ્રથભ ઉમોગ ફ્રેંિ અથતળાસ્ત્રી જે. ફી. વે દ્વાયા ઈ. વ . 

૧૮૦૦ ના વભમભાાં કયલાભાાં આવ્મો શતો. ત્માયફાદ આ ળધદનો ઉમોગ લધ ુ પ્રભાણ ભાાં  થલા રાગ્મો. ઉદ્યોગ 

વાશવવકતા વ્મક્તત વાથે વાંફધ ધયાલે છે. અને આ પ્રકાયની વાશવવવૃિ ધયાલનાય વ્મક્તતઓને ઉદ્યોગ વાશવવક તયીકે 

ઓખલાભાાં આલેછે. ઉદ્યોગ વાશવવકતા નલીનીકયણ અને વર્જનાત્ભકતા ઉય યૂતો બાય મકેૂછે .  આ   નલીનતાભાાં 

નલી નલી લસ્તઓુ, વેલાઓ, ઉત્ાદનની નલી દ્ધવત ઓ. નલા  ફજાયો, યુલઠાના નલા પ્રાબ્તતસ્થાનો, ઉદ્યોગોનુાં નવુાં  

વાંગઠનલગેયે શોઈ ળકે છે . ટકૂભાાં  નલા ધાંધાની સ્થાના કયલાની વાશવવવૃિ એટર ેઉદ્યોગ વાશવવકતા. 
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રોજગારીની તકોમાાં ઉદ્યોગ સાહસીકતાની  ભસૂમકા: 
 

 બાયત જેલા અવત લસ્તી ધયાલતા દેળભાાં ગ્રાભીણ, ળશયેી, વળલક્ષત કે અવળલક્ષત ફેયોજગાયી  નુાં  પ્રભાણ  લધ ુછે.  

આથી  બાયતભાાં  ઉદ્યોગ  વાશવવકતા  ફેકાયી વભસ્મા    
 

શર કયલાભાાં પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે આળીલાતદરૂ વાલફત થામછે. યોજગાયી વર્જક ભાધ્મભ તયીકે ઉદ્યોગ વાશવવકો 

મખુ્મત્લે ત્રણ યીત ેઅથતતાંત્ર ને ભદદરૂ ફની ળકે છે.  

 

(અ)  સ્વ રોજગારી:  

જે ઉદ્યોગ સાહસસકો  પોતાના સ્વતાંત્ર ઔદ્યોગગક એકમોની સ્થાપના કરેછે તેઓની પોતાની બેરોજગારીની સમસ્યા તો 

હ થાય છે સાથે સાથે તેઓ અન્ય માટે પણ રોજગારીનો પરોક્ષ ાભ આપે છે 

(બ )  સ્વ એકમ માાં  રોજગારી: 

ઉદ્યોગ વાશવવકની યોજગાયી વર્જક તયીકેની આ પ્રત્મક્ષ ભવૂભકાભાાં ધાંધાકીમ એકભની ક્ષભતા સ્લરૂ અન ેપ્રકાય મજુફ 

ફેયોજગાય વ્મક્તતઓને યોજગાયી આી ળકે છે. 

(ક)   આનસુાંગગક  રોજગારી: 

ઉદ્યોગ વાશવવક ઔદ્યોલગક એકભ સ્થાે તો તેની આવાવ ના વલસ્તાયભાાં તેન ે યૂક ઉદ્યોગોની સ્થાના થામછે. દા. ત. 

કાિા ભારના વતરામય, લાશન વ્મલશાય, ગોડાઉન વલતયકો તેભજ અન્છમ જરૂયી યૂક વેલાઓ યૂી ાડનાયાઓ ભાટે 

યોજગાયીની તકોનુાં વર્જન થામ છે. 

આભ ઉદ્યોગ વાશવવકોની યોજગાયી વર્જક તયીકેની ભવૂભકા દેળના આવથિક વલકાવ ભાાં અગત્મનો પાો આેછે. ઔદ્યોલગક 

વલકાવના ામાભાાં નાના, ભધ્મભ અને ભોટા ઉદ્યોગો ભશત્લના છે. MSMED Act 2006  શરેા ગજુયાત ભાાં ૩૧૨૭૫૨ 

નાના ઉદ્યોગો નોધામેર શતા. અને તેભાાં ૧૪૮૯૨૧૬ રોકોન ે યોજગાયી ભેર શતી. ૧-૧૦-૨૦૦૬ થી 31-3-૧૪ 

દયવભમાન  ૨.૬૨ રાખ MSME  ઉદ્યોગો યજીસ્ટય થમા છે. આભ ૩૧-૩-૨૦૧૪  સધુીભાાં કુર ૫.૭૫ રાખ ઉદ્યોગો એ 

૩૬.૫૬ રાખ રોકોન ેયોજગાયી યૂી ડી છે. લામબ્રન્છટ ગજુયાત ૨૦૧૩-વવભત ૭૨.૭૨% MOU SMESભાાં થમેરા છે. 
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ગજુયાત અન ેબાયતભાાં ખાનગી ક્ષેત્ર અન ેજાશયે ક્ષેત્ર ભાાં યોજગાયીનુાં પ્રભાણ લત ૨૦૧૧ભાાં કેટલુાં છે તે નીિેના કોષ્ટક 

ભાાં દળાતલેર  છે. 

ગજુરાત અને ભારતમાાં રોજગારીનુાં પ્રમાણ   

અન.ુ 

િભ. 

યોજગાયી  એકભ  લત  ગજુયાત  બાયત  યાજ્મ નો 

કશત્વો 

(%ભાાં)  

૧  ખાનગી ક્ષેત્ર  

જાશયે ક્ષેત્ર  

    કુર  

રાખભાાં  

રાખભાાં 

રાખભાાં 

ભાિત-૨૦૦૦  ૭.૬૨% 

૯.૩૪% 

૧૬.૯૬% 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

૨  ખાનગી ક્ષેત્ર  

જાશયે ક્ષેત્ર  

    કુર 

રાખભાાં  

રાખભાાં 

રાખભાાં 

ભાિત ૨૦૧૦  ૧૧.૯૬% 

૭.૮૬% 

૧૯.૮૨% 

૧૦૮.૪૭ 

૧૭૮.૬૩ 

૨૮૭.૧૦  

૧૧.૦૩  

૪.૪૦ 

૬.૯૦  

૩  ખાનગી ક્ષેત્ર  

જાશયે ક્ષેત્ર  

    કુર 

રાખભાાં  

રાખભાાં 

રાખભાાં 

ભાિત-૨૦૧૧  ૧૩.૦૭% 

૭.૯૩% 

૨૧.૦૦% 

૧૧૪.૫૧ 

૧૭૫.૪૮ 

૨૮૯.૯૯  

૧૧.૪૧  

૪.૫૨ 

૭.૨૪ 

પ્રાબ્તત સ્થાન:   વાભાજજક આવથિક વભીક્ષા, ગજુયાત યાજ્મ  લત  ૨૦૦૨-૦૩, ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪. 

િાટત -૧ 
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 કોષ્ટક  દળાતલ ે છે કે ગજુયાત ભાાં ભાિત ૨૦૦૦ની વયખાભણીભાાં ભાિત ૨૦૧૦ અને ભાિત ૨૦૧૧ભાાં ખાનગી 

ક્ષેત્રભાાં યોજગાયીનુાં પ્રભાણ લધતુાં ગયુાં છે. જમાયે જાશયે ક્ષેત્ર ભાાં યોજગાયી નુાં પ્રભાણ આજ વભમભાાં ઘટ્ુાં છે. બાયત ભાાં 

ણ ભાિત  ૨૦૧૦ની વયખાભણી ભાાં ભાિત ૨૦૧૧ ભાાં ખાનગી ક્ષેત્ર ભાાં કુર યોજગાયી નુાં પ્રભાણ લધ્યુાં છે જમાયે જાશયે 

ક્ષેત્ર ભાાં કુર યોજગાયી નુાં પ્રભાણ ઘટ્ુાં છે. દેળ ભાાં ગજુયાત યાજ્મ નો કશસ્વો ભાિત ૨૦૧૦ ભાાં ૬.૯૦ ટકા શતો જે લધી ને 

ભાિત ૨૦૧૨ ભાાં ૭.૨૪ ટકા થમો છે. આભ ગજુયાત અવયકાયક ઔદ્યોલગક વલકાવ નુાં વાક્ષી યહ્ુાં છે. એટલુાં જ નકશ બાયત 

ના ઔદ્યોકકકયણ થમેર યાજ્મ ભાાં નુાં એક અગ્રગણ્મ યાજ્મ છે એભ કશી ળકામ. 

સમીક્ષા:- 

 ઉદ્યોગ વહ્વીતતાની દયેક યાષ્ર ને જરૂય ડે છે. કોઈ ણ દેળ ના ઔદ્યોલગક, આવથિક અને વાભાજજક વલકાવ ભાટે તે એક 

ભશત્લનુાં અને અગત્મનુાં વાધન છે.ઉદ્યોગ વાશવવકોને કાયણ ે જ દેળ ના ઔદ્યોલગક િાાંવત ની ળાાંવત ળક્ય ફની છે. 

ઔદ્યોલગક િાાંવત થી આવથિક વલકાવ ળક્ય ફન્છમો છે અને યોજગાયીભાાં વદૃ્ધદ્ધ થઇ છે.ઉદ્યોગ વાશવવકતા ને વ્મક્તતઓ જોડ ે

વફાંધ છે. ઉદ્યોગ વાશવવકતા ના વલકાવ ભાાં ગજુયાત યાજ્મે એક થદળતક અન ેભગતદળતક તયીકેનુાં કામત કયુું છે. દેળ ભાાં 

ણ તારીભ દ્વાયા ઉદ્યોગ વાશવવક તૈમાય કયલાનો વલવળષ્ટ પ્રમોગ ઉદ્યોગ વાશવવક વલકાવ મોજના દ્વાયા દ્વાય ળરુ કમો 

જેના વાયા કયણાભો આજે દેળ ને પ્રાતત થમા છે. બાયત જેલા વલકાવળીર દેળ ભાાં ફેકાયના વગતા પ્રશ્નન ેઉકેરલા 

ભાટે ઉદ્યોગ વાશવવકતા વલકાવ ની મોજના એક ભશત્લની યાષ્રીમ આવથિક વલકાવ ની વ્યશૂ યિના ગણી ળકામ. ટૂાંકભાાં 

ઉદ્યોગ વાશવવકતા દેળ ના આવથિક વલકાવ ભાટે નુાં એન્છજીન છે એભાાં ફે ભત નથી. 

ભાિત-૨૦૦૦ 
ભાિત-૨૦૧૦ 

ભાિત-૨૦૧૧ 

૦. 

૫૦. 

૧૦૦. 

૧૫૦. 

૨૦૦. 

૨૫૦. 

૩૦૦. 

ગજુયાત બાયત 
યાજ્મ નો 

કશસ્વો(%ભાાં) 

૧૬.૯૬ 
૦. ૦. 

૧૯.૮૨ 

૨૮૭.૧ 

૬.૯ 

૨૧. 

૨૮૯.૯૯ 

૭.૨૪ 

ભાિત-૨૦૦૦ 
ભાિત-૨૦૧૦ 
ભાિત-૨૦૧૧ 
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Dr.Rama j Shah 

Head (economics department) 

Arts and commerce College, 
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