
ઇકોસિસ્ટમને િસરિય બનાવવામાં િરકાર, સિક્ષણસવદો, િંિોધકો, ખાનગી ક્ષેત્ોની મહતવની ભૂસમકા

ઉદ્ોગ િાહસિકતાના સિક્ષણને વધુ પ્ોતિાહન આપો
કો ઇપણ દેશ અથવા પ્રદેશના ઔદ્યોગિક ગવકાસ માટે 

ઉદ્યોિ સાહગસકતાને અંગતમ અને ગનણાણાયક 
પરિબળ િણવામાં આવે છે. ભાિત ઉદ્યોિ સાહગસકતાની 
ગદશામાં ઝડપથી આિળ વધી િહ્યં છે અને ગવશ્વભિમાં 
સૌથી આકરણાક આંત્રપ્રેગનયિલ સયોસાયટીઝ પૈકીના એક 
તિીકે ઉભિી િહ્યં છે.

 મેક ઇન ઇન્ડયા, 
સટાટ્ટ-અપ ઇન્ડયા 

અને સકીલ ઇન્ડયા જેવી 
ગવગવધ સિકાિી પહેલયોનયો 
ઉદ્ેશય મેનેજરિયલમાંથી 

આંત્રપ્રેગનયિલ તિીકે ભાિતીય અથણાતંત્રને પરિવગતણાત 
કિવાનયો છે.
ભાિતે આ ગદશામાં સંખયાબંધ પહેલ કિી હયોવા છતાં પણ 
ઉદ્યોિ સાહગસકતાના ગશક્ષણ આપવા બાબતે સમગપણાત 
પ્રયાસયો ખ્યબજ ઓછા થયાં છે. દેશમાં ખ્યબજ ઓછી 
સંસથાઓ છે કે જેઓ ઉદ્યોિ સાહગસકતાન્યં ગશક્ષણ આપે છે 
તથા કેટલીક સંસથાઓ તેના ગવશાળ અભયાસક્રમના એક 
ગહસસામાં ઉદ્યોિ સાહગસકતાનયો સમાવેશ કિે છે. જોકે, 
પ્રશ્ન એ છે કે શ્યં આનાથી ભાિત જેવા ગવકાસશીલ દેશ 
માટે જરૂિી ઉદ્યોિ સાહગસકતાને બળ આપી શકાશે?

ઉદ્યોિ સાહગસકતાની ઇકયોગસસટમને સગક્રય બનાવવામાં 
સિકાિ, ગશક્ષણગવદયો, સંશયોધકયો અને ખાનિી ક્ષેત્રયો 
સગહતના હીતધાિકયો મહતવપૂણણા ભ્યગમકા ભજવે છે. નીગત 
ગનધાણાિક તિીકે સિકાિ ઉભિતા ઉદ્યોિ સાહગસકયો માટેનયો 
માિણા તૈયાિ કિે છે, જયાિે કે ગશક્ષણગવદયો, સંશયોધકયો અને 

ખાનિી ક્ષેત્રયો નવી એ્ટિપ્રાઇઝના સજણાનમાં ગવગવધ વેલય્ય 
ચેઇન તિીકે તેમને સહયયોિ આપે છે. ઉદ્યોિ સાહગસકતાના 
ગશક્ષણને પ્રયોતસાહન આપવા માટે ગશક્ષણગવદયો દ્ાિા પ્રયાસયો 
થઇ િહાં છે તેમ છતાં જો ભાિતે બેિયોજિાિીની સમસયાનયો 
ઉકેલ લાવવયો હશે તયો આ બાબતે હજી ઘણું કામ કિવ્યં પડશે.

ઉદ્યોિ સાહગસકતાના ગશક્ષણને મજબૂત બનાવવાથી 
સમગ્ર ઉદ્યોિ સાહગસકતાની ઇકયોગસસટમને અસિ થશે 
કાિણકે તે ઉદ્યોિ સાહગસકતા સંબંગધત માનગસકતા પેદા 
કિવા માટે જરૂિી કૌશલયયોનયો ગવકાસ સ્યગનગચિત કિશે અને 
ભાગવ લીડસણાને જટીલ અને સંકગલત સમસયાઓ ઉકેલવા 
માટે સક્ષમ બનાવશે. 

આનાથી મયોટાભાિના નાના અને મધયમકદના 
ઉદ્યોિયો (એસએમઇ)ને પણ મદદ મળી િહેશે કે જેઓ 
ઇચછે છે કે તેમની બીજી અને ત્રીજી પેઢી તેમના પારિવારિક 
કાિયોબાિને ગવકસાવે. ભાિતમાં મયોટાભાિના કાિયોબાિ 
પરિવાિની માલીકીના છે અને મયોટાભાિના કાિયોબાિ પાસે 
ઉત્તિાગધકાિીની યયોજના નથી. પ્રાઇઝ વયોટિહાઉસ કૂપસણાના 
ઇન્ડયા ફેગમગલ ગબઝનેસ સવવે 2016 મૂજબ દેશમાં માત્ર 
15 ટકા ફેગમગલ ગબઝનેસ પાસે સ્યઆયયોજીત ઉત્તિાગધકાિીની 
યયોજના છે. ભાિતમાં બેિયોજિાિીની સમસયામાં સતત 
વધાિયો થઇ િહયો છે તયાિે ઉદ્યોિ સાહગસકતાને પ્રયોતસાહન 

આપવ્યં ખ્યબજ જરૂિી છે. સિકાિના અંદાજ મૂજબ વરણા 2022 
સ્યધીમાં 24 ચાવીરૂપ ક્ષેત્રયો માટે આશિે 109 ગમગલયન 
વધાિાના કુશળ માનવશ્રમની જરૂરિયાત સર્ણાશે. આ 
ઉપિાંત હાલના કૃગર અને ગબન-કૃગરક્ષેત્રના 29 કિયોડ 80 
લાખ લયોકયોને કુશળ બનાવવાની, પ્યનઃકુશળ બનાવવાની 
તથા તેમની કુશળતામાં હજી વધાિયો કિવાની જરૂિ પડશે. 
આનયો મતલબ એ કે ભાિતમાં ઉદ્યોિ સાહગસકતાના ગવકાસ 
માટે દિેક વયન્ત સ્યધી કૌશલય ગવકાસ અને ગશક્ષણ પહોંચવ્યં 
જરૂિી બનશે. આથી સિકાિે નેશનલ સકીલ ડેવલપમે્ટ 
એ્ડ આંત્રપ્રેગનયિશીપ (એનએસડીઇ) પયોલીસી 2015 
દ્ાિા સમસયાનયો ઉકેલ લાવવાનયો પ્રયાસ કયયો છે.       

ઉદ્યોિ સાહગસકતા ઇનયોવેશન સાથે સંકળાયેલ્યં હયોવાથી 
ઉભિતા અથણાતંત્રયોમાં ગશક્ષણે ઉભિતા ઉદ્યોિ સાહગસકયો 
અને ગવદ્ાથીથીઓમાં ઇનયોવેશનની ક્ષમતાઓમાં વધાિયો 
કિવા ઉપિ ધયાન કેન્રિત કિવ્યં પડશે, જેથી સફળતાનયો 
ઉંચયો દિ હાંસલ કિી શકાય. કયોઇપણ દેશનયો ગવકાસ 
ઇનયોવેશનની સંભાવનાઓ સાથે સીધયો જોડાયેલયો હયોય છે. 
ગવકગસત અથણાતંત્રયોમાં ગશક્ષણન્યં ઉંચ્યં સતિ અને વૈગવધયસભ 
ઉદ્યોિયોનયો પ્રયોફાઇલ જોવા મળે છે. અદ્તન ટેકનયોલયોજી, 
નવી એ્ટિપ્રાઇઝને વધ્ય ઇનયોવેરટવ બનવા માટે પ્રયોતસાગહત 
કિે છે.   (લેખક: ઇડીઆઇના ડડરેક્ટર છે)

ઉદ્યોગ 
સાહસસકતા

િુસનલ િુકલા

માકકેટ વયોચ...

આ વર્ષે િૌથી ઓછાં 
માકકે્ટ કરેકિન આવયાં
2017નું વર્્ષ બજાર મા્ટે અતયાર િુધી 
િુકનવંતુ રહું છે. ચાલુ વર્ષે બજારમાં િૌથી 
ઓછાં કરેકિનો જોવા મળયાં છે. આ વલણ 
અમેડરકામાં પણ જોવા મળયું છે. 

6 વખત જ ગનફટી આ વરવે એક ટકા અથવા વધ્ય 
ઘટ્યો છે. 4 વખત જ અમેરિકી ડાઉ જો્સ આ 
વખતે એક ટકા ઘટ્યો છે. આમ ટયોચના 50 શેિયો 
સિેિાશ એક ટકા અથવા તેથી વધ્ય ઘટ્ા છે....

2007
તેજી સાથે એને 
સિખાવવામાં 
આવે તયો એ વખતે 
ગનફટી અને ડાઉ 
જો્સ વધ્ય ઘટ્ા 
હતા. 

41 ટ્ેરડંિ સેશનમાં 
ગનફટી એ વરવે એક ટકયો 
અથવા વધ્ય ઘટ્યો હતયો

30 ટ્ેરડંિ સેશનમાં 
ડાઉ જો્સ એ વરવે  એક 
ટકયો અથવા વધ્ય ઘટ્યો

દલાલ સટ્ી્ટ એકતરફી

વર્્ષ ટ્ેડડંગ વાસર્્ષક ટ્ેડડંગ વાસર્્ષક 
   ગેઇન ગેઇન
2007 41 54.8 30% 6.4%
2008 95 -51.8 75% -33.8%
2009 60 75.8 52% 18.8%
2010 34 17.9 34% 11.0%
2011 61 -24.6 44% 5.5%
2012 27 27.7 17% 7.3%
2013 37 6.8 10% 26.5%
2014 23 31.4 18% 7.5%
2015 32 -4.1 34% -2.2%
2016 34 3.0 24% 13.4%
2017* 6 20.6 4% 13.1%

સિફટટી ડાઉ જોનસ

ચડાવ-ઉતાર | આ વરવે વળી બર્િયોમાં ભાિે 
ઉતાિચઢાવ પણ ઓછા મળયા છે, જે પણ સૌથી 
મયોટું કાિણ છે.  નીચી વયોલેરટગલટીન્યં મ્યખય કાિણ 
ગનષણાતયોના જણાવયા અન્યસાિ આ વરવે મયોટી 
અગનગચિતતા જોવા મળી નથી. ય્યિયો ઝયોનમાં કટયોકટી 
સર્ણાતાં અને ચીનની આગથણાક મંદીને લીધે ય્યઆનન્યં 
અવમૂલયન કિતાં વયોલેરટગલટીમાં વધાિયો થયયો હતયો. 

નો્ટબંધી,GST સવલન બનિે
રડસેમબિ-16માં આવેલી નયોટબંધી અને જ્યલાઇમાં 
આવેલા જીએસટીના કાિણે વેપાિ-ઉદ્યોિ-
ધંધાઓમાં ઠપની નસથગત આવી િઇ છે. તેના કાિણે 
દેશનયો જીડીપી ચાલ્ય નાણાકીય વરાણા્તે 7ની નીચે 
ઉતિી જવાની દહેશત સેવાઇ િહી છે. તેના કાિણે 
સપટેમબિ માસમાં સે્સે્સ 2 ટકા ઊપિાંત તૂટ્યો છે. 
ગનફટી પણ 1.8 ટકા સ્યધી િિડ્યો છે અને નીચામાં 
9685 સ્યધી ઘટાડાના ચા્સ છે.

અથ્ષતંત્માં મંદી અને કંપનીઓની  
ઓછી કમાણી છતાં બજારમાં તેજીથી અનેક 

સનષણાતો આશ્ચય્ષમાં છે

મંદીના મહિના ઓક્ટોબર

18.8%
હાલમાં બીએસઈ 
સે્સે્સ વધયયો છે

20.6%
ગનફટી અતયાિ 
સ્યધી વધયયો છે
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અથ્ષતંત્માં મંદી 
અને કંપનીઓની  
કમાણીમાં કપાત 

મો્ટા સવલન!!

ઓઇલ, સમડડયા 
િેક્ટર: ઘ્ટતી જતી 

જીએિ્ટી અિર
બીજા સત્માસિક ગાળાની કોપપોરે્ટ 

ઇન્ડયાની કામગીરી ઉપર 
િંખયાબંધ પડરબળોની અિર

આ સપતાહમાં બર્િ અતયાિસ્યધી 2.20 ટકા વધી 
છે. એનએસઈ ગનફટી – 50ના બંધાિણમાં 

શ્યક્રવાિ 29 સપટેમબિના ફેિબદલ લિભિ ગનગચિત છે. 
બર્જ ફાઈના્સ, એચપીસીએલ અને ય્યપીએલ 
એસીસી, બે્ક ઓફ બિયોડા અને ટાટા પાવિન્યં સથાન 
લેશે. ટાટા મયોટસણા જે રડફિન્સઅલ વયોરટંિ િાઈટસ 
(ડીવીઆિ) ધિાવે છે તેને બાકાત િખાશે, બે્ચમાક્કમાં 
તે વધાિાનયો સટયોક હતયો. બે્ચમાક્કના ઈગતહાસમાં પ્રથમ 
જ વખત ત્રણેય ઓએમસી ઈ્ડેકસનયો ગહસસયો બનશે. 
એચપીસીએલ 0.90 ટકા વેઈટ સાથે એ્ટ્ી કિશે અને 
ઓઈલ તથા િેસ ક્ષેત્રની બે્ચમાક્કમાં નસથગત મજબૂત 
બનાવશે. બર્જ ફાઈના્સ (1 ટકા વેઈટ)ના 
સમાવેશથી એનબીએફસીન્યં વેઈટ 9.50 ટકા સાથે 
ડબલ રડગજટની નજીક પહોંચશે.

ધ બય્યિયો ઓફ એનજી્ટ એરફગસઅ્સી (બી)એ 
ર્્ય્યઆિી 2018થી નવા એનજી્ટ િેરટંગસને ફિગજયાત 
બનાવય્યં છે. આ ધયોિણયો અિાઉ ર્્ય્યઆિી 2014માં 
બદલવામાં આવયા હતા. િેરટંિમાં ફેિબદલ સાથે 
સામા્ય િીતે રકંમતયોમાં વઘાિયો થાય છે. ખિીદીની 
યયોજના ધિાવતા ગ્રાહકયો સામા્ય િીતે ભાવ વધાિયો થાય 
તે પહેલા જ ખિીદી કિવા ધસાિયો કિતા હયોય છે. નાણાં 
વરણા 2014ના ત્રીર્ ગત્રમાગસકમાં વયોલટાસના વેચાણ 
વયોલય્યમમાં 45 ટકા (ર્્ય્યઆિી 2014થી િેરટંગસમાં 
ફેિબદલ થયા હતા) વૃગધિ જોવા મળી હતી અને નાણાં 
વરણા 2012ના ત્રીર્ ગત્રમાગસકમાં (ર્્ય્યઆિી 2012થી 

િેરટંગસમાં ફેિબદલ થયા 
હતા) આ વૃગધિ 19 ટકા 
િહી હતી. ર્્ય્યઆિી 
2018થી િેરટંગસમાં 
સૂગચત ફેિબદલને કાિણે 

નાણાં વરણા 2018ના ત્રીર્ ગત્રમાગસકમાં ખિીદી માટે 
ધસાિયો જોવા મળી શકશે. ડીમયોગનટાઈઝેશનને કાિણે 
નાણાં વરણા 2017ના ત્રીર્ ગત્રમાગસકમાં વેચાણ વૃગધિ 
પિ થયેલી અસિને જોતા નાણાં વરણા 2018ના ત્રીર્ 
ગત્રમાગસકમાં વયોલય્યમ વૃગધિને વેિ મળશે. નાણાં વરણા 
2017ના ત્રીર્ ગત્રમાગસકમાં એસીના વેચાણમાં ઘટાડયો 
નોંધાયયો હતયો. નવા િેરટંગસ અમલમાં આવે તે પહેલા 
સટયોક ન્લઅિ કિવાની પ્રવૃગત હાથ ધિાવાને કાિણે 
રડલિયો દ્ાિા થયોડું રડસટયોરકંિ જોવા મળી શકે છે. વયોલટાસ 
પિ અમે સેલ િેરટંગસ ધિાવીએ છીએ જયાિે બલય્યસટાિ 
પિ તટસથ મત ધિાવીએ છીએ. મીરડયા ક્ષેત્રના 
ગનષણાતયો, એડ પલાનસણા અને ટીવી/િેરડયયો પ્રસાિણ સાથે 
અમે શ્રેણીબધિ વાતાણાલાપયો કયાણા હતા. જીએસટીને કાિણે 
થયેલી અસિ ઓસિી િહી છે. તહેવાિયોની મયોસમ શરૂ 
થવા સાથે એડવટાણાઈગઝંિમાં વૃગધિ મજબૂત રિકવિીના 
સંકેત દશાણાવી િહી છે. ટીવી, ગપ્ર્ટ તથા િેરડયયો 
સેિમે્ટસમાં સ્યધાિયો જોવા મળી િહયો છે. િેરડયયો ફેઝ 3 
મયોટા ખેલાડીઓ સ્યધી પહયોચય્યં છે અને એડવટાણાઈઝિયોમાં 
આકરણાણ વધાિી િહ્યં છે. એડની માિને કાિણે આિામી 
3-5 વરણામાં િેરડયયો ઉદ્યોિ ટીવી તથા ગપ્ર્ટથી આિળ 
વધી શકે છે. જંિી ઈ્વે્ટિી સપલાય છતાં િેરડયયો 
ક્ષેત્રમાં ભાવ મક્કમ િહા છે. મીરડયા ક્ષેત્રમાં અમે 
પીવીઆિ અને ઝીમાં ખિીદીનયો કયોલ ધિાવીએ છીએ. 
(લેખક: એમઓએિએલના વાઇિ પ્ેસિ., ઇનકવ્ટી ડરિચ્ષ છે)

સેકટર 
વયોચ

યોગેિ મહેતા
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નાના ઉદ્ોગો મા્ટે વધુ અને વધુ સ્ટા્ટ્ટઅપ અને એિએમઇને પ્ોતિાહન આપો

સનિાન ઊંચું રાખો, તેને નાના લકયાંકોમાં 
સવભાસજત કરો, જેથી વયનકત પ્ેડરત થાય

ના સકયોમ અને ઝે્નયોવનાં અભયાસ મ્યજબ, ભાિતને 
વરણા 2025 સ્યધીમાં નવી કુશળતાઓ ધિાવતા 

500,000થી વધાિે ગલયોબલ લીડસણાની જરૂિ પડશે. હાલનાં 
વૃગધિદિને જોતાં આપણી પાસે વરણા 2025 સ્યધીમાં આશિે 
400,000 લીડિ હયોઈ શકે છે, જેથી વરણા 2025 સ્યધીમાં 
આશિે 100,000 લીડિ ઓછા હશે. આપણે આ ખૂટતી 
સંખયા કેવી િીતે ભિી શકીએ? તેનયો એકમાત્ર માિણા વધ્ય અને 
વધ્ય સટાટ્ટઅપ અને એસએમઇને પ્રયોતસાહન આપવાનયો છે, 
જેથી ભાિતમાં વધ્યને વધ્ય ય્યવા લીડસણા પેદા થઈ શકે છે. 

ચીનનાં પ્રગસધિ રફલસૂફ લાઓ તઝ્યએ કહ્યં છે કે, “એ 
લીડિ જ શ્રેષઠ છે, જે સહજતાથી લયોકયોને પયોતાનાં બનાવીને 
તેમની સાથે ભળી ર્ય છે અને બધાને પ્રેરિત કિે છે, એ 

લીડિ બહુ સાિયો નથી, જેની 
આજ્ાન્યં પાલન લયોકયો કિે છે. 
જોકે એ લીડિ બહુ જ ખિાબ 
છે, જેને બધા ગધક્કાિે છે. સાિયો 
લીડિ કામ પૂણણા કિે છે, વાતયો 

ઓછી કિે છે, તેનાં પરિપૂણણા થયેલા ઉદ્ેશ જ તેની કુશળતાને 
બયાન કિે છે.”

સંશયોધનનાં અભયાસ- ‘ગવગવધ ગબઝનેસ મયોડલસ, 
ગવગવધ ઓફિ, ગવગવધ બર્િ, જેને ગ્રાહકયો ઇચછે છે’ 
મ્યજબ, રડગજટલ ય્યિની માિ પૂણણા કિવા લીડિગશપની 
અક્ષમતાને કાિણે આશિે 30 ટકા આઇટીએસ કંપનીઓનાં 
અનસતતવનયો અંત આવે તેવ્યં બની શકે છે. જયાિે આપણે 
ભાિતમાં આઇટી કંપનીઓની વાત કિીએ છીએ, તયાિે 
80 ટકા આઇટી કંપનીઓ એસએમઇ છે, જે ભગવષય માટે 

લીડિગશપ ક્ષમતાન્યં ગનમાણાણ કિવા િયોકાણની ક્ષમતા ધિાવતી 
નથી. એટલે ઉપિયો્ત તમામ બાબતયોને ધયાનમાં િાખીને 
લીડસણાની જરૂરિયાત પયોતાની કંપની માટે જ નહીું, પણ સંસથા 
કે રડગવઝનન્યં નેતૃતવ લેવા માટે પણ અગત મહત્વપૂણણા છે. 
જયાિે આપણે વધ્ય લીડસણા પેદા કિવાની વાત કિીએ છીએ, 
તયાિે સવાભાગવક પ્રશ્ર એ હશે કે લીડિ બનવા માટે કયોઈ 
વયન્ત પાસે કયા પ્રકાિની કુશળતાની જરૂિ છે? લીડિે શ્યં 
કિવ્યં જોઈએ: દિેકનયો અગભપ્રાય સાંભળવયો, દિેકમાંથી 
શીખવાની ભાવના હયોવી અને પછી નેતૃતવ કિવ્યં.

સામા્ય િીતે આપણે લીડસણા એટલે ટયોપ મેનેજમે્ટ 
િણીએ છીએ, પણ માિાં મત મ્યજબ, આ બંને બાબતયો 
અલિ છે. તમામ લીડસણા શ્રેષઠ મેનેજિ હયોય અને તમામ 
મેનેજિ સાિાં લીડિ હયોય એ હંમેશા જરૂિી નથી. લીડિગશપ 
એટલે સપષટ ગદશા અને આયયોજન સાથે પરિવતણાન લાવવ્યં, 
લયોકયોને એક તાંતણે બાંધી િાખવા અને તેમને પ્રેરિત અને 
પ્રયોતસાગહત કિીને તેમની અંદિ િહેલી મહત્તમ ક્ષમતાને 
ખીલવા માટે તકયો આપવી. જયાિે મેનેજમે્ટ આયયોજન 
અને બજેરટંિ પછી અપેગક્ષત પરિણામે મેળવવા સાથે 
સંબંગધત છે, તયાિે તેમાં ગનયંત્રણ અને સમસયાન્યં સમાધાન 
વધાિે છે. સટીફન આિ કવીએ કહ્યં હત્યં કે, “મેનેજમે્ટ 
સફળતાની સીડી ચડવાની કાયણાદક્ષતા છે; તયાિે લીડિગશપ 
નક્કી કિે છે કે સીડી યયોગય ગદવાલ સામે મૂકવામાં આવી છે 
કે નહીું.” છેલલે કહેવ્યં છે કે, ડાયમ્ડ દ્યલણાભ છે અને આપણે 
હર્િયોમાંથી તેને શયોધવાની જરૂિ છે! 

(લેખક: નાસકોમની ડોમેસ્ટીક કાઉન્િલ અને દેવ આઇ્ટીના 
ચેરમેન છે) jaimin.shah@devitpl.com

્ીમને પ્ટોત્ાિન આપવા અને આગામી સતરે પિોંચાડવા લીડરે શું કરવું?
આભાર માનવટોઃ લયોકયો પ્રશંસા ઇચછે છે, સવીકૃગત ઝંખે છે! તમાિાં 
આભાિ કે પ્રશંસાનાં બે શબદયોથી મયોટયો ફિક પડી ર્ય છે. તમાિે તમાિી 
ટીમને શ્રેય આપવયો જોઈએ.
ચચાચાહવચારણા મારફતે ્શકકતકરણઃ તમાિાં સાથીદાિયોને હંમેશા 
પ્રયોતસાહન આપયો અને ઊર્ણા આપયો, જેથી તેઓ પયોતીકાપણું અન્યભવે 
તથા ઝડપથી, શ્રેષઠ ગનણણાય લે. જયાિે ગનણણાય ખયોટયો પ્યિવાિ થાય, તયાિે 
તેમનાં પિ દયોરનયો ટયોપલયો ન ઢયોળયો. પણ તેનાં બદલે તેમને ગવચાિવા 
અને મ્યશકેલ પરિનસથગતમાં કેવી િીતે ગવચાિ શકાય તેની ચચાણા કિયો તથા 
તેમને ટેકયો આપયો.
દીરચાદ્રક્્ અને નાનાં લક્ષાંકટોનું હનરાચારણઃ ગનશાન ઊંચ્યં િાખયો અને 
તેમને નાનાં નાનાં લકયાંકયોમાં ગવભાજીત કિયો, જેથી વયન્ત પ્રેરિત થઈ 
શકે, તયાિે નાનાં નાનાં લકયાંકયો પાિ પાડી શકે અને જયાિે તેઓ ભૂલયો 
કિે, તયાિે યયોગય પરિવતણાન કિી શકે, જેથી લકયાંક પિ કયોઈ ફિક ન પડે.
કામ કરટો, આનંદમાં રિટોઃ તમાિી ટીમ કામ સાથે આનંદમાં િહેવા ઇચછે 
છે. એટલે તમાિી ટીમ સાથે આનંદ કિયો અને હળવી ક્ષણયો માણયો, જેથી 
તેઓ તેમની નાની-નાની સફળતાની માણી શકશે.
અવરટોર દૂર કરટોઃ ગબઝનેસ પ્રગક્રયાને નવેસિથી પ્રસત્યત કિવાનયો પ્રયાસ 
કિયો અને ટીમ અટકી ર્ય છે તયાિે તેમની ઢાલ બનવાનયો પ્રયાસ કિયો.
ફીડબેક આપટો અને ઉદાિરણ ્ાથે નેતૃતવ પૂરું પાડટોઃ હંમેશા વધ્ય સમય 
આપયો અને વધાિે પ્રયાસ કિયો, જેથી તમાિી ટીમ તમાિ્યં ઉદાહિણ લઈ 
શકે. તમાિામાંથી તમાિી ટીમને પ્રેિણા મળશે અને તમને અન્યસિશે. 
અ્ય પાસાં તેમને જણાવયો અને તેમને ફીડબેક પણ આપયો, જેથી તેઓ 
ભૂલયો સ્યધાિી શકે અને વધાિે સાિ્યં કામ કિી શકે.

સટાટ્ટઅપ
ટયોક

ડડસજ્ટલ ઇન્ડયાનો ક્િેપ્ટ અને 
્ટાઇસમંગ ખો્ટો કેમ િાસબત થયો?

પરંપરાગત નોકરી બંધ થતાં 65 ્ટકા યુવા વિસતને નોકરીની તલાિ છે

દે શમાં રડગજટલ ક્રાંગત કિવાના નાિા જોિશયોિથી થઈ 
િહા છે, પણ રડગજટલ ઇન્ડયા કિવાનયો ટાઇગમંિ 

(સમયિાળયો) ખયોટયો છે. દેશમાં હજી રડગજટલ સ્યગવધા 
સંપૂણણાપણે ગવકસી નથી. કાિણ કે દેશના અંતરિયાળ 
ભાિયોમાં મયોબાઇલ નેટવક્ક અને વીજધાંગધયા છે. જેને કાિણે 
બ્યોડબે્ડ કે મયોબાઇલ નેટવક્ક સંપૂણણા િીતે ઉપલબધ નથી. 
બીજી બાજ્ય દેશમાં રડગજટલ સાક્ષિતા એટલી વધી નથી, કેમ 
કે આઇટી અને પ્રયોફેશનલ વયન્તઓ પણ ગબલ ભિવા, 
ઓનલાઇન રટરકટ બ્યક કિાવવી કે બેન્કંિની સ્યગવધા -બધી 
જ સ્યગવધા માટે ટે્નયોલયોજીનયો ઉપયયોિ કિતી નથી. વળી 
રડગજટલ સ્યગવધા ઊભી કિવાથી નયોકિીકાપ થાય છે, જે 
જિાય ઇચછનીય નથી, કેમ કે આપણાં દેશની વસગત 130 
કિયોડ જેટલી છે. વળી, દેશની દિેક વયન્ત માટે સામાગજક 

- નાણાકીય સ્યિક્ષા ઊભી થઈ 
શકી નથી, કાિણે હજી 
આપણી આસપાસ સામાગજક 
કંકાસને કાિણે કે પછી નબળી 
આગથણાક નસથગતને કાિણે 

ગસગનયિ ગસરટઝનયો આપણે કામ કિતા જોઈએ છીએ. વળી, 
દેશની 65 ટકા વસગત ય્યવા છે, જેને નયોકિીની તલાશ છે. 
આપણા દેશમાં હાલ ગશગક્ષત બેિયોજિાિીમાં ખાસસયો વધાિયો 
થયયો છે. જેને કાિણે પણ રડગજટલ કાયણાક્રમનયો સમય યયોગય 
નથી. વળી રડગજટલ ક્રાંગત પિુંપિાિત નયોકિીઓનયો છેદ 
ઉડાડી િહી છે અને એની સામે નવી નયોકિીઓન્યં એટલ્યં 
જલદી ગનમાણાણ થત્યં નથી. દેશમાં ઝડપથી ગવકસી િહેલી યસ 
બે્કે હાલમાં તેની નયોકિીઓમાં 12 ટકા કાપ મૂ્યયો છે, 
જયાિે અબજોપગત મ્યકેશ અંબાણીની માગલકીની રિલાય્સ 
ઇ્ડસટ્ીઝ ગલ. ટૂંક સમયમાં નવી બે્ક શરૂ કિવાની છે, પણ 
એની એક પણ શાખા ખયોલયા વિિ.
ગજયયો પેમે્ટ બે્કન્યં બધ્યં કામકાજ ઓનલાઇન શરૂ થવાન્યં 
છે. માત્ર દ્યકાનમાં તેના ફયોનયો મળશે, જેના દ્ાિા તમે 
તમાિી બેન્કંિ કામિીિી કિી શકશયો. આમ આ રડગજટલ 
ક્રાંગતના ઘણાં ઉદાહિણયો પૈકીના બે ઉદાહિણયો છે, જે જૂની 
નયોકિીઓનયો નાશ કિે છે અથવા િયોજિાિી સજણાન થત્યં નથી. 

પરિવતણાન સંસાિનયો ગનયમ છે અને એને આવકાિવાન્યં જ 
હયોય, પણ બેન્કંિ સેવાઓ 500ની જગયાએ 50 લયોકયો 
આપી શકે તયો બેન્કંિ ખચણામાં કાપ આવે, જેથી કમણાચાિીની 
ઉતપાદકતા 10 િણી વધે છે, પણ પિુંપિાિત ઉદ્યોિયોમાં 
રડગજટલ ટે્નયોલયોજીના વધતા વપિાશને કાિણે પૂિતા 
પ્રમાણમાં િયોજિાિી સજણાન થથી થત્યં એન્યં શ્યં?

એક સૌથી મયોટી ર્ણીતી નયોકિી આપતી કંપનીના 
જણાવયા પ્રમાણે 2016થી મે્ય્યફે્ચરિુંિ નયોકિીઓમાં 30 
ટકાતી 40 ટકાનયો ઘટાડયો થયયો છે. દેશના સૌથી મયોટા એલ 
એ્ડ ટી ગ્ર્યપે પણ કહ્યં છે કે ખાનિી ક્ષેત્રના બે વરણાના ઇ્ફ્ા 
પ્રયોજે્ટયોમાં નોંધપાત્ર વળતિ નથી મળત્યં.

વળી, નવી આવેલી રિલાય્સ ગજયયોને કાિણે ટેગલકયોમ 
ક્ષેતે્ર િળાકાપ હિીફાઇને કાિણે મયોબાઇલ દિયોમાં ઘટાડાને 
કાિણે મયોટી કંપનીઓ ગસવાય અનેક કંપનીઓએ ગવગવધ 
સક્કલમાં કામિીિી બંધ કિવાની કામિીિી કિી છે, જેને 
કાિણે ઘણા લયોકયોએ નયોકિીઓ િ્યમાવવી પડી છે અને હજી 
એમાં વધાિયો થવાની શ્યતા છે.

 amishjoshi2011@gmail.com

કરનટ 
અફેસ્સ

અસમર્ જોર્ી 2021 ્ુરીમાં ઓ્ટોમેશનને કારણે 
ભારત 23 ્કા નટોકરીઓ ગુમાવશે
એક કંપનીના થયેલા સવવે મ્યજબ 2021 સ્યધીમાં ભાિત 
ગલયોબલી આશિે 23 ટકા નયોકિીઓ િ્યમાવશે. ગવશ્વ વધ્ય 
સપધાણાતમક, મે્ય્યફે્ચરિુંિ વધ્ય હિીફાઇય્ય્ત થવાને કાિણે 
અને િયોબયોરટક, ટે્નયોલયોજીને કાિણેવધ્ય ઓટયોમેશન થશે, 
જેના લીધે વધ્ય લયોકયો નયોકિીઓ િ્યમાવશે. આમાં પણ 
આઇટી, આઇટી સંબંગધત સેવાઓ, અને ગસ્યયોરિટી 
સગવણાગસસ અને તયાિ બાદ બેન્કંિ પહેલા ક્ષેત્ર હશે જયાં 
નયોકિીઓમાં કાપ મ્યકાશે. જો ભાિત આઠ ટકાના દિે 
ગવકસશે તયો મજૂિની ઉતપાદકતા 1.5 ટકાના દિે પ્રગત વરણા 
વધશે અને નયોકિીઓમાં 6.5 ટકાના દિે વધાિયો થશે, પણ 
ઓટયોમેશનને કાિણે નયોકિીઓ 4-5 ટકાના દિે આિામી 
10 વરણા સ્યધી પ્રગત વરણા વધશે. 2016માં દગક્ષણ એગશયામાં 
1.34 કિયોડ નયોકિીઓના સજણાનમાં ભાિતનયો ગહસસયો સૌથી 
વધ્ય હતયો, પણ ભાિતમાં બેિયોજિાિીનયો દિ વધીને 2017માં 
1.78 કિયોડ અને 2018માં  એ વધીને 1.80 કિયોડ થશે.


