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ભારતના MSME માાં માનવ સાંસાધન સાંચાનની સ્થથતત 

આમખુ  

લતતભાન વભમભાાં આર્થિક કેન્દ્રીકયણ લધાયે જોય કડી યહ્યાં છે. ત્માયે તેને અટકાલલા ભાટે MSME આર્થિક  
ર્લકેન્દ્રીકાયણભાાં ભશત્લની ભરૂ્ભકા બજલી ળકે તે ભાટે MSME એકભોભાાં યશરેી ત્રયટીઓને તેના ય અભ્માવ 
કયીને ર્નલાયલા ભાટે SWOT ર્લશ્રેણ રાયા નાનાભાાં નાની ખાભી અને નાનાભાાં નાની ર્લળેતાને વયતાથી 
ફશાય રાલી ળકામ છે અને તેના ર્લકાવને લધાયે ગર્તભાન ફનાલી ળકામ.આ ઉયાાંત ભાનલવાંવાધન 
વાંચારનના આધયર્નક ખ્મારના અભરીકયણ રાયા કભતચાયીને લધાયે કામતક્ષભ ફનાલી અને ઉત્ાદકતાભાાં ણ 
લધાયો કયી ળકામ છે. ભાનલવાંવાધન એ વાંસ્થાનયાં શદમ છે, ભાટે તેની અલગણના કયલી કોઈણ વ્મલવામ 
ભાટે મોગ્મ નથી તે છી ભોટા ઉદ્યોગ શોમ કે MSME કક્ષાના શોમ દયેક ઉદ્યોગભાાં ભાનલ વાંવાધન ભશત્લનયાં 
રયફ છે.લતતભાન વભમભાાં ભાનલ વાંવાધન વાંચારનના ર્લર્લધ ખ્મારો અસ્સ્તત્લભાાં આવ્મા છે. તેના 
અભરીકયણ રાયા વાંસ્થાભાાં કામતયત કભતચાયીની કામતક્ષભતાભાાં લધાયો કયી ળકામ.  

પ્રથતાવના  

બાયત કૃર્ પ્રધાન દેળ છે. જેની ભોટા બાગની લસ્તી ગ્રાભીણ ર્લસ્તાયભાાં લવે છે. યાંત ય લતતભાન વભમભાાં 
ગ્રામ્મ ર્લસ્તાયભાાંથી ળશયેો તયપ લધાયેને લધાયે સ્થાાાંતયણ થતયાં જામ છે. અને  ળશયેો ભોટા ફનતા જામ છે. 
જે યોકલા ભાટે સયક્ષ્ભ,રઘય અને ભધ્મભ ઉધોગ સ્થાર્નક ધોયણે ર્લકવાલલા જરૂયી છે. જે સ્થાર્નક યોજગાયીનો 
ભશત્લનો સ્ત્રોત ફની યશ ે છે. યેડ્ડી વી.એવ. અને ફી.જૂા(૨૦૧૧)ના જણાવ્મા પ્રભાણે MSMEનો જફયદસ્ત 
ર્લકાવ થમો છે.ભોટા બાગના ર્લકાવળીર દેળોભાાં MSME મયખ્મ ઔદ્યોગગક આધાય ધયાલે છે.જે ર્નકાવ અને 
GDP ભાાં નોંધાત્ર મોગદાન આે છે.દયેક વાંસ્થાભાાં કાભ કયતા રોકો તે વાંસ્થાનયાં આલશ્મક અંગ છે. વાંસ્થા 
રાયા તેની બયતી કયીને તેના શતે ય ર્વદ્ધ કયલા ભાટે મોગ્મ તારીભ આલાભાાં આલે છે. ડરે ોડય મયજફ 
‘’ભાનલ વાંવાધન વાંચારનએ એક એલી વ્મલસ્થા તયીકે જોલાભાાં આલે છે કે જેભાાં વશબાગીઓ વ્મસ્તતગત 
અને જૂથ ફાંને ધ્મેમો પ્રાપ્ત કયલા ભાાંગે છે.’’ ભાનલ પ્રમત્ન ર્લના વાંસ્થા ોતાના શતે યઓ ણૂત કયી ળસ્તત નથી 
ભાનલ વાંવાધન વાંચારનએ અવયકાયક અને કામતક્ષભ યીતે વાંસ્થાના ધ્મમેો શાાંવર, કયલા વક્ષભ કભતચાયીને 
ભેલલા, તારીભ રાયા તેનો ર્લકાવ કયી અને જાલણી કયલાની પ્રરિમા છે, રયણાભે MSME એકભોભાાં 
ભાનલ પ્રમત્નોનયાં આમોજન અને કભતચાયીઓને પ્રોત્વાશન આવયાંએ અગત્મનયાં છે.ભાનલ વાંવાધન પ્રણારી 
ખયફજ ભશત્લણૂત છે કાયણ કે રોકો તેના જીલનનો ભોટા બાગનો વભમ તેના કાભના સ્થે ખચતતા શોમ 
છે..નાના અને ભધ્મભ વાશવોભાાં અનૌચારયક ધ્ધર્ત  રાયા વાંદગી અને નફા ઔધોગગક વાંફાંધો જોલા 
ભે છે. પ્રસ્ત યત અભ્માવનો શતે ય MSMEભાાં ભાનલ વાંવાધન વાંચારન અને SWOT ર્લશ્રેણ કયલાનો છે. 
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અથતતાંત્રની દૃષ્ટટએ જોઈએ તો કયર ઘયેં યાં આલક (GDP)ભાાં ૩૭% રશસ્વો MSME નો છે. જ્માયે ૮૦૫ રાખ 
જેટરી યોજગાયી આ ક્ષેત્ર દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ છે.૨ 

સકૂ્ષ્ભ,રઘય અને ભધ્મભ ઉદ્યોગની લાત કયતા શરેા બાયતભાાં તેના ર્લબાજન અંગે જોઈએ  

આ ઉદ્યોગને ફે પ્રકાયે ર્લબાજીત કયલાભાાં આલેર છે જેભાાં (૧) એકભભાાં કયલાભાાં આલેર યોકાણ (૨) કામતયત 
કભતચાયીને આધાયે, અશી એકભભાાં થમેરા યોકાણને આધાયે થમેર લગીકયણ યજૂ કયેર છે. નાનાામાના 
ઉદ્યોગોને Micro,Small and Mediam Enterpriseભાાં વભાલલાભાાં આવ્મા છે જે ટૂાંકભાાં MSME તયીકે ઓખામ 
છે.અભેરયકા તેભજ અન્દ્મ ર્લકવીત દેળોના ર્લકાવભાાં આ ઉદ્યોગોની ભશત્લની ભરૂ્ભકા છે.તેથી લેરજીબાઈ 
દેવાઈના ળબ્દોભાાં કશીએ તો દેળના ર્લકાવ ભાટે ભોટા ઉદ્યોગો નરશ ણ નાના ઉદ્યોગોની પોજ તૈમાય કયલી 
જોઈએ.    

MSME અને માનવ સાંસાધન સાંચાનનો ખ્યા   

યાલ, એભ.જી. (1993, કભતચાયી ર્લકાવ અને ઔદ્યોગગક વાંફાંધો ભાટે એચઆયએભ પ્રેષ્તટવ ખફૂ ભશત્લનો ઘટક 
છે અને તેના કાયણ ેMSME ભાાં ઔદ્યોગગક લવાશતો ર્લકાવ ામ્મા છે.  HRM દયેક ઉદ્યોગ વાશવ ય મયખ્મ 
આધાય તયીકે ગણલાભાાં આલે છે. અથતતાંત્રોના આધયર્નકીકયણ અને ર્લકાવને કાયણ,ે MSME  ઉદ્યોગોનયાં મયખ્મ 
સ્લરૂ ફની ગયયાં છે.  

ભારો એન્દ્ડ ેટન (1993), MSME ક્ષેત્રની વદૃ્ધદ્ધથી યોજગાયીની તકો ખયલ્રી છે અને નવયાં જોફ ભાકેટ ઊભયાં થયયાં 
છે અભ્માવ દળાતલ ેછે કે અવયકાયક HRM પ્રેતટીવ  ઉદ્યોગોના નાના ફાંધાયણ ભાટે ભશત્લની ભરૂ્ભકા છે  

લેટયીવેરલભ. આય અને ફારકૃટણ ના જણાવ્મા પ્રભાણે ઔદ્યોગગક એકભોભાાં 95 ટકાથી લધય રશસ્વો MSME 
ધયાલે છે, જે ઉત્ાદન ક્ષેત્રના 40 ટકા અને બાયતભાાં 35 ટકા ર્નકાવ કયે છે.  

MSME ની યોજગાયી ર્નભાતણ ભાત્ર કૃર્ અને વાંરગ્ન ક્ષેત્રો ભાટે જ છે, તે ગ્રાભીણ અને છાત ર્લસ્તાયોભાાં 
'એસ્તવરયેટેડ ઔદ્યોગગક ર્લકાવ' અને 'લધાયાની ઉત્ાદક યોજગાયીની વગલડની યચના' ના  શતે યઓને 
અનયબલલા ભાટે એક ળસ્તતળાી એન્ન્દ્જન છે. આભ દેળના અથતતાંત્રભાાં MSME ભશત્લની ભરૂ્ભકા બજલે છે આભ 
છતાાં ણ આ ક્ષેત્રભાાં ભાનલવાંવાધન વાંચારન અંગે યયતી કાજી રેલાભાાં આલતી નથી.  

ઉદ્યોગ સાહસ 
ઉત્ાદનકે્ષત્રના એકમની યોજના અને 
યાંત્રસામગ્રીનુાં રોકાણ 

સેવાકે્ષત્રની સાધનસામગ્રીનુાં 
રોકાણ 

સકૂ્ષ્ભ 25 રાખથી લધાયે 10 રાખથી લધાયે 
રઘય 25 રાખથી 5 કયોડ 10 રાખથી 2 કયોડ 
ભધ્મભ 5 કયોડથી 10 કયોડ 2 કયોડથી 5 કયોડ 
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માનવસાંસાધન સાંચાનની વતતમાન સ્થથતત  

ભાનલ વાંવાધનને ઉદ્યોગનયાં શદમ ભાનલાભાાં આલે છે. નાના-ભોટા ફાંને કક્ષાના ઉદ્યોગભાાં તેનયાં ભશત્લ નકાયી 
ળકામ નશીં અશી આણે MSMEભાાં ભાનલ વાંવાધનની સ્સ્થર્ત અંગે લાત કયીએ. આ અંગે આરિકન દેળ 
ઘાનાભાાં ફેન ક્યયયીળ શાનીનયગાએ  ોતાના રેખભાાં ત્માાં કામતયત MSMEભાાં ભાનલ વાંવાધન વાંચારનની યજય 
કયેર છે અશી આણે બાયતના વાંદબતભાાં જોઈએ    

HRM ની 
પ્રવતૃતઓ  

સકુ્ષ્મ(૧ – ૫ કમતચારી) ઘ ુ(૬-૨૯ કમતચારી) મધ્યમ(૩૦-૯૯ કમતચારી) 

ભરતી અને 
સાંદગી  

- પ્રભાગણત દ્ધર્તનો 
અબાલ  

- ળીખાલ કભતચાયીની 
વાંદગી  

- ળાયીરયક ક્ષભતા ય 
ધ્માન આવયાં  

- બયતી અને વાંદગીની 
પ્રરિમા કોઈણ સ્થે 
ણૂત કયલી  

- ભાગરક રાયા લડીરને 
વાથે યાખીને વાંદગી. 

- ોતાના નજીકના 
વ્મસ્તતની વાંદગી. 

- કભતચાયીના વ્મલશારયક 
જ્ઞાનની તાવ.  

- લધાયે ઔચારયક પ્રણારી  
- મોગ્મ રામકાત ધયાલતા 

કભતચાયીની વાંદગી ભાટે 
જાશયેાત આલી. 

- અનયબલી કભતચાયીને વાથે 
યાખીને બયતી અને વાંદગી 
કયે  

- ળૈક્ષગણક રામકાત અને 
અનયબલનો આગ્રશ યાખલો. 

તાીમ અને 
તવકાસ  

- કામતસ્થ ય ૧.૫ થી ૨ 
લત સયધી આલી  

- ભાગરક કે વીનીમય રાયા 
આલી. 

- તારીભની જરૂરયમાતના 
ર્લશ્રેણનો અબાલ  

- ફાહ્ય તારીભનો અબાલ  

- કામતસ્થ ય તારીભ 
આલી  

- વીનીમય રાયા આલી. 
- ભાગરક કે ભાસ્તયની 

દેખયેખના સ્લરૂે. 
- કામતલણતનના આધાયે 

તારીભનયાં પ્રમોજન. 
- ફાહ્ય ર્નટણાાંત રાયા 

તારીન ન આલી. 
- ફે કે તેથી લધાયે 

ભાગરકોના વાંમોજન રાયા 
તારીભનયાં આમોજન. 

- કામતસ્થ ય તારીભ 
આલી  

- કેટરાક કભતચાયીને ફાહ્ય 
તારીભ આલી  

- લપાદાય કભતચાયી અથલા જે 
કૌટયાંગફક વભ્મ શોમ તેને 
લધાયાની તારીભ આીને 
બર્લટમભાાં ભૅનેજય 
ફનાલલાભાાં આલતા શોમ 
છે. 

- કામતલણતન રાયા તારીભની 
જરૂરયમાત નક્કી કયલાભાાં 
આલે છે. 
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કમતચારીને 
ટકાવવા 
માટેની 
નીતતઓ  

- કભતચાયીને યયતો ગાય 
આલો. 

- વાભાજજક વરાભતીનો 
અબાલ  

- કભતચાયીને પ્રેયણા આલી  
- કડક ર્ળસ્તનયાં ારન  

- જરૂયભાંત કભતચાયીને 
ર્નલાવ ભાટેની વગલડ 
આલી  

- ફોય અને વાાંજનયાં બોજન 
આવયાં  

- વાયી કાભગીયી ફદર 
લતય સ્લરૂે રૂર્મા 
આલા  

- વાભાજજક વરાભતીનો 
અબાલ  

- લપાદાય કભતચાયીને 
વાભાજજક વરાભતી આલી. 

- વર્જનાત્ભકતા અને 
કાભગીયીના આધાયે અન્દ્મ 
રાબો આલા  

કામગીરી 
મલૂયાાંકન 

 

 

 

 

 

- પ્રભાગણક મલૂ્માાંકન પોભતનો 
અબાલ  

- લરયટઠ/ભાસ્ટય રાયા 
દૈર્નક વાંબા રેલી અને 
મરૂલણી  કયલી  

- અનયબલી મલૂ્માાંકન 
કતાતનો અબાલ  

- મલૂ્માાંકનના તાયણો 
ભતાની વાથે ળોય-
ભળોય કયલો  

- પ્રભાગણક મલૂ્માાંકન પોભતનો 
અબાલ  

- ઉત્ાદનના આધાયે 
મરૂાલાણી  

- ભાસ્ટય રાયા દૈર્નક વાંબા 
રેલી અને મરૂલણી  
કયલી 

- કાભગીયી મલૂ્માન્દ્કાનાના 
યીોટત ને આધાયે ત યયાંત 
તારીભનયાં આમોજન   

- ભારીક/સયયલાઈઝય કે 
અનયબલી કભતચાયી રાયા 
મલૂ્માાંકન  

- પ્રભાગણક મલૂ્માાંકન પોભતનો 
અબાલ  

- મલૂ્માાંકનને ેઢીના શતે ય વાથે 
જોડવયાં 

 

MSME ઉદ્યોગો ભાાં ભાનલ વાંવાધન વાંચારનના આધયર્નક ખ્મારને લધાયેને લધાયે અભરીકયણ કયલાની 
જરૂરયમાત છે. જેભાાં બયતી-વાંદગી,તારીભ,પ્રતીબાળાી કભાતચાયી ટકાલલા,પ્રોત્વાશન આવયાં લગેયે જેલી 
ફાફતોભાાં ણ લધાયે પ્રભાગણક પ્રભાગણત દ્ધર્તનો અખત્માય કયલી જોઈએ. 

થવોટ તવશ્ેષણ  

 S = Streanth  
આ ઉદ્યોગો ખફૂ ઓછા ખચે ળરૂ કયી ળકામ છે જે એક ભશત્લના ભજબતૂ ાાંસ ય ગણાલી ળકામ તભેજ નાના 
ામે ઉત્ાદન કે વેલા આલાની શોલાથી ગ્રાશક વાથે વાયા વાંફાંધો તેભજ ગ્રાશકને કયટયાંફના વભ્મ તયીકેની 
ભાનલાભાાં આલતા શોમ છે,ેઢીભાાં કામતન યાં સ્લતાંત્ર લાતાલયણ આ ઉયાાંત 

 ભોટી કાંનીની ત યરનાભાાં અશી નલીનીકયણ અને વર્જનાત્ભકતા જડી અભર થઇ ળકે  
 ગ્રાશકની જરૂરયમાત પ્રભાણે યયર્નક વર્લિવ કે લસ્ત યન યાં ઉત્ાદન થઇ ળકે  
 ઉદ્યોગ વાથે જોડામેર વ્મસ્તતભાાં ોતાના ણાની બાલના શોમ છે જે ધાંધાને વપ ફનાલી ળકે છે. 
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 ટૂાંકા વભમગાાભાાં યોકાણનયાં લતય પ્રાપ્ત થામ છે.  
 ર્નકાવ લધાયલાભાાં ભશત્લની ભરૂ્ભકા લગેયે ફાફતો ગણાલી ળકામ. 

W = Weakness  
ઉદ્યોગભાાં ભોટો ડકાય નાણાકીમ ર્ધયાણનો અબાલ છે તેભજ  લસ્ત યની ઉત્ાદન રકિંભત લધાયે, વાંબર્લત ગ્રાશક 
સયધી શોચવયાં મયશ્કેર, મોગ્મ કૌળલ્મ ધયાલતા કભતચાયીનો અબાલ આ ઉયાાંત જોઈએ તો  

 ર્લદ્વાનો કે જાણકાયો ાવેથી વરાશ-સચૂન રેલાનો અબાલ  
 ઔદ્યોગીક તારીભનો અબાલ  
 ઇન્દ્પભેળન ટેકનોરોજીનો અયૂતો ઉમોગ  
 નફળાં ભાકેરટિંગ  
 ઉત્ારદત લસ્ત યની નફી ડીઝાઇન અને ડેકોયેળન  
 લસ્ત ય લેચાણ ફાદની વર્લિવનો અબાલ  
 લૈજ્ઞાર્નક વાંચારનનો અબાલ લગેયે ફાફતો જોલા ભે છે. 

O = Opportunity  
આ ઉદ્યોગોનો લધાયે ને લધાયે ર્લકાવ થામ તે ભાટે વયકાયની રાયા ર્લર્લધ નીર્તઓ ઘડલાભાાં આલી છે જેનો 
રાબ રઇ ઉદ્યોગોને ર્લતવલલાની તકો યશરેી છે. જેભકે 

- આમાત-ર્નકાવ નીર્ત ૧૯૯૪-૯૭ 
- ટેતવટાઈર નીર્ત  
- શને્દ્ડં યભ ઉદ્યોગ ર્લકાવ નીર્ત  
- ખાદી અને ગ્રાભીણ ઉદ્યોગ નીર્ત લગેયે  
- ઉત્ારદત લસ્ત યની વયકાય રાયા ખયીદી  
- ભળીનયી અને કાચા ભારની વયતાથી પ્રાન્પ્ત  
- લૈશ્વીકીકયણ રાયા ર્નકાવ ભાટેની તકો. આ ફાફતો ય ધ્માન આીને ઉદ્યોગને ર્લકવાલલાની તક 

યશરેી છે. 

T = Thread  

નાના ામાના ઉદ્યોગો ળરૂ કયલા અને ધાંધો ચરાલલા ભાટે કેટરાક ડકાયો યશરેા છે. જેભાાં  નીર્ત-ર્નમભોની 
જરટરતા, ટેતવ તેભજ કેટરીક ર્નમભોની જડતા, ભોટી કાંનીભાાં લેન્દ્ડય થલા ભાટે કેટરાક ધાયા-ધોયણો આ 
ઉયાાંત 

 ર્નકાવ ભાટે આંતયાટરીમ ધાયા-ધોયણો અલયોધક  
 ામાની ભાખાકીમ સયર્લધા  
 ભાકેરટિંગ પ્રેટપોભત અને ર્લતયણ નેટલકત  
 કૌળલ્મ ધયાલતા કાભદાયો ભેલલા  
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 આધયનીક અને વસ્તી ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયલો   
 પ્રર્તબાળાી કભતચાયી ટકાલલા  
 કાભદાયની ર્નમ્ન ઉત્ાદકતા  
 નાણાકીમ પ્રાન્પ્ત લગેયે ફાફતો જોલા ભે છે.  

ઉ૫સાંહાર  
MSME ઉદ્યોગો અથતતાંત્રના ર્લકાવ ભાટેનો મયખ્મ સ્તાંબ છે.જે ખેતી અને ભોટા ઉદ્યોગો લચ્ચેને વાાંક તયીકેનયાં 
કાભ કયે છે વાથેજ યોજગાયી વર્જનભાાં ણ ભશત્લની ભરૂ્ભકા બજલે છે. એ.ી.ાાંડે(૨૦૦૭)નાાં જણાવ્મા પ્રભાણે 
જૂની ઉત્ાદન ધ્ધર્ત, અયૂતો ગ્રાશક વાંતો તેભજ કભતચાયીભાાં લપાદાયી અને ભોયરના કાયણે MSME 
એકભો વતત નફા ડતા જામ છે. તેભજ અભ્માવો દળાતલે છે કે MSME ઉદ્યોગોભાાં કામતયત કભતચાયીઓને 
ભેડીકર સયર્લધાનો અબાલ જોલા ભે છે.આ ઉયાાંત કામતસ્થનયાં નફળાં લાતાલયણ,કલ્માણકાયી ફાફતોનો 
અબાલ,અયૂત યાં લેતન,નફા ઔદ્યોગગક વફાંધો લગેયે ફાફત જોલા ભે છે.ટૂાંકભાાં ભાનલીમ અગબગભના 
અબાલના કાયણે ધાંધાનો શતે ય ર્વદ્ધ કયી ળકામ નરશ તેથી ભાાંનલ મડૂી પ્રત્મે ધ્માન કેષ્ન્દ્રત કયીને મોગ્મ HRM 
પે્રતટીવ રાયા ઉત્ાદકતા અને નપાકાયકતાભાાં લધાયો કયી ળકામ છે.આભ વ્મલવામના શતે ય ર્વદ્ધ કયલા ભાટે 
ભાનલમડૂીની અલગના કયી ળકામ નરશ.વભગ્રયીતે MSMEનાાં ર્લર્લધ ાવાઓનયાં ર્લશ્રેણ કયીએ તો તેભાાં 
યશરેા કેટરાક અલયોધક ાવાઓ અને નફી કડીઓને દૂય કયીને લધાયે ર્લકવાલી ળકામ અશી યજૂ કયેર 
SWOT ર્લશ્રેણને ધ્માનભાાં યાખીને એટં યાં ચોક્કવ કશી ળકામ કે આ એકભોને ર્લકવાલલા ભાટે નાણાકીમ 
ફાફત અને લૈજ્ઞાર્નક વાંચારનની તાતી જરૂરયમાત વભમવય ણૂત થામ અને લૈજ્ઞાર્નક વાંચારનના લધાયેભાાં 
લધાયે અભરીકયણ રાયા MSME એકભોનાાં ર્લકાવને ગર્તભાન ફનાલી ળકામ છે. 
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