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ભહશરા ઉદ્યોગ વાશનવક 

 ખ્માર, કામો, ભ.ઉ.વા.ની વભસ્માઓ / ડકાય. બાયતભાં ભ.ઉ.વા.ન વલકાવ, ભહશરા 

વંગઠનની બૂવભકા. 

વ્માખ્માઃ- 

 બાયતીમ કામદા ળાસ્ત્ર ભુજફ સ્ત્રી, ઉદ્યગ વાશવ એ છ ેકે જ્માં વભગ્ર ઉદ્યગ સ્ત્રી દ્વાયા 

વનમંવિત કયલાભાં અલે છ.ે તેભજ કુર ભુડી ભાંથી 51 ટકા હશસ્વ સ્ત્રી દ્વાયા ૂય ાડલાભાં અલત 

શમ ને અજ એડભ દ્વાયા ૂયી ાડલાભાં અલતી યજગાયીભાં ણ 51 ટકા યજગાયી સ્ત્રીઓ 

થલા ભહશરાઓને અલાભાં અલતી શમ. 

 ભ.ઉ.વા. એટરે એલી ભહશરાઓ જ ે ધંધાકીમ એકભની સ્થાના કયે છ.ે ઉત્ાદનના 

વાધનને એકવિત કયી તેના ઉમગથી કઆ ધંધ ચરાલે છ ે ન ે જોખભ રઆને અવથિક 

વનવિતથાન વાભન કયે છ.ે 

 ભ.ઉ.વા. એટરે ભહશરા થલા ભહશરાઓનું એક એલું વભુદામ જ ે ધંધ કયલા ભાટ ે ના 

ખ્મારને ભરભાં ભૂકે છ ેને ધંધાકીમ એકભ ચરાલે છ.ે 

 કઆણ ભહશરા કે ભહશરાઓનુંવભુદામ જ ેનલા વલચાયનું વજ િન કયી તે ખ્મારને રભભાં 

ભુકલાની શેર કયી અવથિક પ્રલૃવિ ળરૂ કયે છ ેતેને ભ.ઉ.વા. કશી ળકામ. 

ભ.ઉ.વા.ના કામોઃ- 

1. નલીનીકયણ 

2. જોખભ રેલું 

3. વંસ્થાકીમ ભાખાની યચના કયલી. 



 ભ.ઉ.વા.ને એક ભહશરા થલા ભહશરાઓના જૂથ તયીકે વ્માખ્માવમત કયી ળકામછ.ે જઓે 

વ્માલવાવમક એકભ ળરૂ કયે છ.ે જરૂયી વાધન બેગા કયે છ ે ને ઉદ્યગ ચરાલે છ ે તેભને 

ભ.ઉ.વા.તીયકે ઓખી ળકામ. ભ.ઉ.વા. એલી ભહશરાઓ છ ેજલે ધંધાકીમ એકભ વલળે વલચાયે છ.ે 

તેને ળરૂ કયે છ.ે ઉત્ાદનના હયફને વંગહઠત કયે છ.ે તેનું વંમજન કયે છ.ે ધંધાકીમ એકભનું 

વંચારન કયે છ.ે ને જોખભ ઉઠાલે છ.ેતેઓ ધંધ કયલાભાં યશેરી અવથિક વનવિતથાઓન 

વાભન કયે છ.ે 

 એક ઉદ્યગ વાશવવક તયીકે  એક ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકે ધંધાકીમ એકભની સ્થાનાભાં 

વાભેર તભાભ કામિકયલા ડ ેછ.ે અભાં ધંધ કયલાના વલચાયની ઉત્વિ, ધંધાના ઉદ્દળેનું વનધાિયણ, 

પ્રજકે્ટની ળધ ઉત્ાદન વલશે્લણ, વ્માલવાવમક એકભના સ્લરૂનું વનધાિયણ, ધંધ ળરૂ કયલાની 

તૈમાયીઓ, બંડ ઉબું કયલું, ભળીન, ભાણવ તથા કાચાભારની ખયીદી કયલી નેવભગ્ર 

વ્મલસ્થાતંિનું વંચારન કયલું જલેાકમોન વભાલેળ થામ છ.ે 

પેડહયક ડાવલિવન (1956)- પેડહયક ડાવલિવને ભ.ઉ.વાના નીચેના ાંચ કમોનું લણિન કમંુ છ.ે 

1. નલું ધંધાકીમ એકભ ળરૂ કયલાની વંબાલના / ખ્માર વલશે્લણ 

2. વ્મલવામભાં વંકામેર જોખભ તથા અવથિક વનવિતથાઓન વાભન કયલ. 

3. નલીનીકયણ કયલું થલા નલીનતાનું નુકયણ કયલું. 

4. વંકરન લશીલટ ને ંકુળ 

5. દેખયેખ ને નેતાગીયી. 

 ઉદ્યગ વાશવવકની વ્માખ્માની જભે જુદાં-જુદાં વલધલાનએ ઉદ્યગ વાશવવક દ્વાયા કયલાભાં 

અલતા કામિને જુદી-જુદી યીતે વલબાજીત/ લગીકયણ કમંુ છ.ે બરે એ ુરૂ શમ કે સ્ત્રી તભાભ 

ઉદ્યગ, વાશવવકના કામોને નીચેની િણ શે્રણીઓભાં લગીકૃત કયી ળકામ. 



1. નલીનીકયણ કયલું. 

2 જોખભ ખેડલું. 

3. વ્માલવાવમક ભાખાની યચના કયલી. 

1. નલીનીકયણ કયલુઃ-  નલીનતા એ સ્ત્રી ઉદ્યગ વાશવવકનું ભુખ્મ કામિ કયે છ.ે એક ઉદ્યગ 

વાશવવક તયીકે ભ.ઉ.વા. જુદી-જુદી પ્રલૃવિઓ જલેી કે કાચાભારની ખયીદી, ઉત્ાદન પ્રહિમા, 

લસ્તુનું ભાકેહટગં ને જાશેયાત લગેયેભાં ળું નલીનતા ળક્મ છ ેતેન વતત ભ્માવ કયલ ડ ેછ.ે 

એક વાયી તથા નલીન ળધ ધંધાકીમ એકભ ને નલીન ઊંચાઆ ય રઆ જલાભાં ખૂફ ભદદરૂ યશે 

છ.ે 

2. જોખભ રેલુઃ- એક ધંધાકીમ એકભભાં એકભ ળરૂ કયલાભાં તથા તે એકભ ને ચરાલલાભાં 

અવથિક વનવસ્છતથાઓ તથા જોખભ યશેરું છ.ે ઘણીલાય શયીપાઆને કાયણે ગ્રાશકની વંદગીભાં 

થમેરા પેયપાયને કાયણે ફજાયભાં તથા ઉતાય-ચઢાલને કાયણે થલા ન્મકઆ કાયણ વય લસ્તુની 

ભાંગભાં તથાતેભાંથી થઆ અલકભાં લધાય-ઘટાડ જોલા ભે છ.ે એક ઉ.વાશવવક તયીકે ભહશરાએ 

અવથિક વનવિતથાઓ તથા ધંધાભાં યશેરી તેજી-ભંદીન વાભન કયલ ડ ે છ.ે જોખભ લગય 

ઉદ્યગ સ્થાલ તથા તેને વપર યીતે ચરાલલ ળક્મ નથી.શંભેળા નલીન ખ્મારને વ્માાયભાં રાલી 

તેનું ભરીકયણ કયી ને તેના કાયણે ઊબા થતા જોખભને ખેડલા ભાટ ેભ.ઉ.વા. તત્ય યશેલું ડ ે

છ.ે 

3. વ્મલવાનમક ભાખાની યચના કયલીઃ- 

 ભ.ઉ.વા.નું ભુખ્મકામિ ઉદ્યગ એકભની સ્થાના તથા તેનું વંચારન કયલાનું છ.ે એક 

ઉદ્યવગક એકભને ચરાલલા ભાટ ેતેભના વંચારનના વલવલધ વલવલધ કામિ જભે કે અમજન, વંકરન, 

દયલણી, ંકળ લગેયે વપતાૂલિક કયલા ડ ેછ.ે વ્મલવાવમક એકભનું વભમવય જરૂયી વાધન 



જલેા કે ભાણવ, ભળીન, ભૂડી ભી યશે તથા તેન શે્રષ્ઠતભ ઉમગ થામ તે જોલાનું કામિ ભ.ઉ.વા. 

કયે છ.ે 

ભ.ઉ.વા.ની વભસ્માઓ/ડકાયોઃ- 

 ભ.ઉ.વા. ઘણી વભસ્માઓન વાભન કયલ ડ ેછ.ે જભેાંની કેટરીક વભસ્માઓ વાભાન્મ 

વભસ્માઓ છ.ે જને ઘણા ઉદ્યગ વાશવવક વાભન કયી યહ્યા છ.ે જ્માયે કેટરીક ભસ્માઓ ભાિ 

ભ.ઉ.વા. ૂયતી ભમાિહદત છ.ે 

 ભ.ઉ.વા.ની ભુખ્મ વભસ્માઓ નીચે ભુજફ છ.ે 

1. નાણાનંી વભસ્માઃ- નાણાંને કઆણ ઉદ્યગ ભાટ ે રેઆપબ્લ્ડ ેગણલાભાં અલેછ.ે ભહશરાઓ 

વાથે વંકામેરી ઉદ્યગભાં નાણાંકીમ તંગી જોલા ભે છ.ે ભહશરાઓ ાવે વાભાન્મ યીતેતેભના નાભ 

ય વભરકત શતી નથી. તેન ઉમગ કયીતેઓ ફાહ્ય સ્રતભાંથી બંડ ભેલી ળકે. અભ, 

બંડના ફાહ્ય સ્રત વુધી ભહશરાની શંચ ભમાિહદત છ.ે 

 ફંક ણ ભહશરાઓને ઓછી વધયાણ ાિ ગણે છ ે તથા ભહશરાઓ કઆ ણ વભમે 

વ્મલસ્થા છડી ળકે છ.ે તેલી ભાન્મતાને કાયણે ભહશરાઓને વધયાણ રેલાભાં ઘણી તકરીપ ડ ેછ.ે 

લી, ફંકભાંથી વધયાણ રેલાની જટીર પ્રહિમા ભ.ઉ.વા.ને નાળીાવ કયી દે છ.ે અલી હયવસ્થવતને 

જોતા ભ.ઉ.વા. તાની ફચત, વગા-વંફંધ તથા વભિ ાવેથી ભતી રન ય અધાય યયાખલા 

ભજફૂય ફને છ.ે અભ, ભહશરા વાશવ નાણાંની છતનેકાયણે વનષ્પ જામ છ.ે 

2. કાચાભારની છતઃ- ભ.ઉ.વા. ને કાચભાર ને જરૂયી વાભગ્રી પ્રાપ્ત કયલાભાં ભુશ્કેરી 

ડ ેછ.ે એક તયપ ભહશરાઓ કાચાભારના લધુ બાલ ચુકલલા ડ ેછ.ે ને ફીજીતયપ તેભન ખૂફ 

ઓચા લટાલથી કાચભાર ભે છ.ે 1971ભાં લાસ્કેટ વનભાિણભાં યકામેરી ઘણી ભહશરા વંસ્થાઓ 



વનષ્પ ગઆ. જનેું ભુખ્માકયણ ભહશરાઓને વાભન કયલ ડતી છતનું છ.ે અ ઉદાશયણ ફતાલે 

છકેે કેલી યીતે કાચાભારની છતને કાયણે ભહશરા દ્વાયા ચરાલલાભાં અલતા ઉદ્યગ ફંધ થામ છ.ે 

3. વખત શયીપાઇ/સ્ધાાઃ- 

 ભ.ઉ.વા. ાવેકઆ વ્મલવસ્થત વંસ્થાકીમ ભાખું શતું નથી. તથા તેભની ાવે પ્રચાય ને 

જાશેયાત ભાટ ેુષ્ક નાણાં ખચિલાની તાકાત શતી નથી. અભ, ભ.ઉ.વા. વંગહઠત ક્ષેિે ને તેભના 

વભકક્ષ, ુરુ ઉદ્યગ વાશવવક ફને છ ે વાથે તેભના ઉત્ાદનનું ભાકેહટગં કયલા ભાટ ે વખત 

સ્ધાિન વાભન કયલ ડ ે છ.ે ઘણીલાય અ વખત સ્ધાિભાં ટકી ન ળકલા નેકાયણે ભહશરા 

વાશવ ફંધ થામ છ.ે 

4. ભમાાહદત ગનતળીરતાઃ- 

 બાયતભાં ભહશરાઓની ગવતળીરતા વલવલધ કાયણવય થ્મંત ભમાિહદત છ.ે એક ધંધાકીમ 

વાશવ ળરૂ કયલા ભાટનેી ઘયી કાભગીયી તથા ભહશરાઓ પ્રત્મે ઉયી અવધકાયીઓનું લરણ 

ભહશરાઓને ઉદ્યગ વાશવવક ફનતા યકે છ.ે શજુ ણ ઘણી જગ્માએ સ્ત્રીઓને વ્માજફી બાલે 

ને ઉદાય ભાર વાભાન રેલાભાં તકરીપ ડ ેછ.ે 

5. કૌટંુનફક થલા ાહયલાહયક વંફંધોઃ- 

 બાયતીમ ભહશરાઓની ભુખ્મ પયજ તેભના હયલાય તથા ન્મ વભ્મ તેભજ ફાકની 

દેખયેખ યાખલાનું શમ ચે. ઘયના કામોભાં ુરૂની બૂવભકા ગોણ શમ છ.ે યવણત સ્ત્રીઓના 

વખસ્વાભાં વ્મલવામ ને કુટુફં લચ્ચે મગ્મ વંતુરન જાલલું ડ ેછ.ે વતના તેભજ હયલાયના 

વશકાય ને નુભવત લગય ધંધ ળરૂ કયલ ને વપ થલું ળક્મ નથી. વતનું વળક્ષણ ને 

હયલાયન ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવક પ્રત્મેનું લરણ ભહશરા ઉ.વા.ના વલકાવ ભાટ ેલયધક ફને છ.ે 

લધુ ડતી કોટુવંફક જલાફદાયીને કાયણે ઘણી ભહશરાઓ વ્મલવામ છડી દેલાનું વંદ કયે છ.ે 



6. નળક્ષણનો બાલઃ-  

 બાયતભાં શજુ ણ રગબગ 60 ટકા સ્ત્રીઓન વળક્ષણનું પ્રભાણ ઓછુ ંછ.ે વનયક્ષયતાએ 

વાભાવજક ને અવથિક વભસ્માઓનું ભુખ્મ કાયણ છ.ે વળક્ષણન બાલ નેતેભાં ણ ગુણાત્ભક 

વળક્ષણ જલેું કે વલજ્ઞાન ને ટકેનરજી લગેયેથી ભહશરાઓ લાકેપ નથી. વળક્ષણન બાલ 

ભહશરાઓભાં ઓછી વવવિ પ્રેયણાનું કાયણ ફને છ.ે અભ, વળક્ષણન બાલ ધંધાકીમ એકભની 

સ્થાના ને વંચારનભાં ભહશરાઓ ભાટ ેડકાયરૂ ફને છ.ે 

7. ુરુ પ્રધાન વભાજઃ-  

 બાયતનું ફંધાયણ સ્ત્રી તથા ુરુ લચ્ચેનું વભાનતા ફતાલે છ.ે યંતુ વ્મલશાયભાં સ્ત્રીને ુરુ 

કયતા નફી વભજલાભાં અલે છ.ે બાયતભાં સ્ત્રીને શજુ ણ ફરા તયીકે જોલાભાં અલે છ.ે તથા 

ુરુને વભકક્ષગણલાભાં અલતી નથી. વભાજનું અ બેદબાલ બમું લરણ વ્મલવામભા ં

ભહશરાઓના પ્રલેળ ભાટ ેલયધક ફને છ.ે 

8. ઓછુ ંજોખભ ખેડલાની ક્ષભતાઃ- 

 બાયતભાં ભહશરાઓ વુયવક્ષત જીલન જીલે છ.ે ઘણી ભહશરાઓભાં વળક્ષણનું પ્રભાણ ઓછુ ંછ.ે 

જ ેતેભની જોખભ લશન કયલાની ક્ષભતાને ઘટાટ ેછ.ે અવથિક યીતે વિય ન શલાથી ઘણી શભરાઓ 

જોખભ  બમાિ ધંધાના વનણિમ રઆ ળકતી નથી. કઆ ણ ઉદ્યગ વાશવવકની વપતા ભાટ ેજોખભ 

ખેડલું ખૂફ અલશ્મક છ.ે ભહશરાઓની ઓછુ ંજોખભ ખેડલાની ક્ષભતા તેભની ભ.ઉ.વા.ની માિાભાં 

લયધરૂ ફને છ.ે 

9. ઓછી નવનિ પે્રયણાઃ- 

 વવવિ પ્રેયણા એ ઉ.વા. ભાટ ે ભશત્ત્લન અદાય સ્તંબ છ.ે વવવિથી પ્રેયણા વંફંધી નેક 

પ્રેયણા વંળધન થમેરા છ.ે જભેાંથી ડવેલડભેડરેન્ડ ેયજૂ કયેરી જરૂયીમાત રક્ષી પ્રેયણાન ભ્માવ 



ખૂફ વયકાયક વાવફત થમ છ.ે ુરુના પ્રભાણનાં ભ.ઉ.વા.ભાં વવવિ પ્રેયણાનું પ્રભાણ ઓછુ ં

જોલા ભે છ.ે ભહશરાઓભાં વિાની અલસ્મકતા, કંઆક ભેલલાની આચ્છા ળવક્ત તેભજ વપ 

ઉદ્યગ, વા ફનલાની આચ્છાન બાલ જોલા ભે છ.ે શજુ ણ ઘણી ભહશરાઓ સ્લતંિ યીતે 

તાના વનણિમ રેતા ખચકાટ નુબલે છ.ે ભટાબાગની ભહશરાઓ ભાટ ે તેભના વત ને વતા 

દ્વાયા રેલામેરા વનણિમ ને અખયી ગણલાભાં અ છ.ે 

10. ભાકેહટંગ તથા લેચાણને રગતી વભસ્માઓઃ- 

 તાની લસ્તુના ભાકેહટગં તથા લેચાણ ભાટ ેસ્ત્રી ઉદ્યગ વાશવવક દરાર તેભજ લચેહટમા 

ભાણવ ઉય વનબિય યશે છ.ે અ રક ભટા બાગન નપ ખામ જામ છ.ે ને ભ.ઉ.વા.નું ળણ 

કયે છ.ે ભ.ઉ.વા. ભાટ ેઅ દરાર તેભજ લચેહટમાઓ લગય તાની લસ્તુનું લેચાણ કયલું ઘરંુ ફને 

છ.ે કાયણ કે તેની ગવતળીરતા ભમાિહદત શમ છ.ે તેભજ ફજાયનું ૂણિ જ્ઞાન શતું નથી. ઘણીલાય 

ભાકેહટગં તથા જાશેયાતના લધુ ખચિને ન શંચી લલાને કાયણે તેણી લેચાણ ભાટ ેભધ્મસ્થીઓ ય 

વનબિય યશે છ.ે 

11. લધુ ઉત્ાદન ખચાઃ- 

 ભ.ઉ.વા.ના વલકાવને સ્થગીત કયનાય એક ભુખ્મ હયફ ખચાિ ઉત્ાદન છ.ે વયકાય 

દ્વાયા ભતી ભદદ તેભજ વફવીડી તેભને ફજાયભાં ટકીયશેલા ભાટ ે ભદદરૂ થામ છ.ે યંત ુ

શહયપાઆભાં ટકી યશેલા તેભને ઉત્ાદન ખચિ ઘટાડી ઓછા બાલે લસ્તુઓ  લેચલી ડતી શમ છ.ે 

ભ.ઉ.વા. ને નાણાં તેભજ કાચાભારની છતભાં કાભ કયલું ડ ેછ.ે તેને ઘણીલાય ુરુના પ્રભાણભાં 

લધુ હકંભતે કાચભાર ખયીદલ ડ ેછ.ે જ ેઉત્ાદન ખચિને લધાયે છ.ે 

12. વંનિનો બાલઃ- 



 ધંધ ચારુ કયલા ભટ ે નાણું ભૂડી ખૂફ જ ભશત્ત્લની છ.ે નાણાંન ળયકાયક ઉમગ 

ભવરકતની ખયીદી તેભજ અ વભરકતન ઉમગ કયી વયકાયક યીતે ધંધ કયલ ઉદ્યગ 

વાશવવક ભાટ ેખૂફ જ જરૂયી શમ છ.ે વંવિના બાલે ભ.ઉ.વા. લધુ નાણાંનું યકાણ કયી ળકતા 

નથી. ધંધાભાં જરૂયી વભમ ને ળવક્તના બાલે ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવક વપ થતા નથી. 

13. નુબલનો બાલઃ- 

 ઉદ્યગ વાશવવકના દયેક ગવથમે નુબલની જરૂય ડ ેછ.ે તકની ઓખ કયલાથી રઆને 

ધંધાની સ્થાના વુધી ના દયેક ગવથમે ઉદ્યગ વાશવવકતાન નુબલ જરૂયી ફને છ.ે અ વાથે 

ભાહશતી બેગી કયલી ફજાય તથા તેની હયવસ્થવતનું નેતેભાં થતા પેયપાયન ંદાજ રગાલલ 

જલેા કામિભાં નુબલની અલશ્મકતા શમ છ.ે કાંઆક નલું કયલાની ને નલીતકની ઓખ 

કયલાભાં વળક્ષણ ને નુબલ ભશત્ત્લન બાગ બજલે છ.ે નુબલના બાલે ઘણા ભહશરા 

વાશવ વપ થતા નથી. 

 ઉયક્ત વભસ્માઓ ઉયાંત ૂયતી ભાખાકીમ વુવલધાઓ ટકેવનકર જ્ઞાનન બાલ 

અવથિક તથા વાભાવજક વભસ્માઓ નેવાભાવજક લરણ ભહશરાઓને ઉદ્યગ વાહશવક ફનતા 

ટકાલે છ.ે 

ભહશરા ઉદ્યોગ વાહશવકના વંગઠનોની બૂનભકાઃ- 

 ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકના વલકાવ વાથે અતંયયાષ્ટ્ રીમ ને યાષ્ટ્ રીમ સ્તયે ભહશરા 

વાશવવકના કેટરાક વંગઠનની સ્થાના કયલાભાં અલી છ.ે અ વંગઠનન ભુખ્મ શેતુ ગ્રાભીણ 

ને ળશેયી વલસ્તાયભાં ભહશરા વાહશવકતાના વલકાવ ભાટ ેનુકૂ લાતાલયણ ઉબું કયલાનું છ.ે 

અ વંગઠન નીચેના શેતુઓ ભાટ ેકામિ કયે છ.ે 

1. ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકને બેગા કયી એક છત નીચે રાલલા. 



2. ભહશરા વાશવવકભાં એકતા ને બાઆચાયાની રાગણી વલકવાલલી. 

3. ભહશરા વાશવવકભાં અત્ભવલશ્વાવ ને અળાલાદ લધાયલ. 

4. ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકની વભસ્માઓ વંફંવધત વધકાયી વભક્ષ યજૂ કયલી તથા તેના 

વનલાયણ ભાટનેા ગરાઓ ય વલચાયણા કયલી. 

5. ભ.ઉ.વા. ભાટ ેવલવલધ યાશત, વફવીડી ને વશામ ભાટ ેપ્રમત્ન કયલા. 

6. ભહશરાઓ ભાટ ેઉદ્યગ-વાશવવક વલકાવ કામિિભ શાથ ધયલા. 

7. યાષ્ટ્ રીમ ને અંતયયાષ્ટ્ રીમ વંસ્થાઓભાં વશમગથી ઉદ્યગ વાશવવકતા વલમૂલિક 

વેવભનાય ને હયદનું અમજન કયલું. 

8. ભહશરાઓભાં ઉદ્યગ વાશવવકતાના ખ્મારને વ્માક ફનાલલ. 

9. ભહશરા વાશવવકતાને પ્રત્વાશન અલા જરૂયી વંકો સ્થાવત કયલા. 

10. ભ.ઉ.વા.ને કામિકાયી કામિક્ષભતાભાં વુધાય કયલાભ ટ ેપ્રલૃવિઓ શાથ ધયલી. 

 બાયત ને વલદેળભાં ભહશરા વાશવવકન કેટરાક વંગઠનનીચે ભુજફ છ.ે 

1. NAYEની ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવક ાંચઃ- નેળનર એરામન્વ એન્ટય પ્રેન્મવિની ભહશરા 

વાશવવક ભાટ ે કાભ કયીત ગ્રણી વંસ્થા છ.ે અ વંસ્થા ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકભાં 

એકતા ફનાલલા ને દેળના ઔદ્યવગકયણભાં વિીમ ણે બાગ રેતા ભહશરાઓને 

પ્રત્વાહશત કયે છ.ે તે કેન્ર તથા યાજ્મ વયકાયને ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકને વલળે 

પ્રતવાશન ને વુવલધાઓ ુયી ાડલા વલનંતી કયે છ.ે અ વંસ્થા ભહશરા વાશવવક ભાટ ે

વેવભનાય તથા હયદનું ણ અમજન કયે છ.ે 

2. બાયતીમ ભહશરા ઉદ્યોગ વાશનવક હયદઃ-  



 તે નલી હદલ્લીભાં વસ્થત છ ેને દેળભાં ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકતાને પ્રત્વાશન અલા 

ભાટ ેભશત્ત્લન બાગ બજલે છ.ે 

3. FICCI (Fedration of Idnian Chember of Commerce and Industry) ladies 

organization FLO):- 

 અ વંસ્થા ભહશરાઓને વફઝનેળ તથા ન્મ ક્ષેિભાં વહિમ બાગ રેલા ભાટ ેપ્રેહયત કયે છ.ે 

જ ેભાટ ેતે વભહટગં ને ચચાિઓનું અમજન કયે છ.ે  વંસ્થા જ ેભહશરાઓએ ઉદ્યગ 7િે 

તાની અગલી ઓક ફનાલી શમતેભને વન્ભાવનત કયે છ.ે 

4. નેળનર કનભળન ઓન વેલ્પ એમ્રોમય લુભેન ઇન પોભાર વેક્ટયઃ- 

 અ વંસ્થા ભહશરા વાશવવકને કાચ ભાર, વધયાણ ને ફજાય વશામ પ્રાપ્ત થામતે ભાટ ે

કામિ કયે છ.ે વંસ્થા ભહશરા વાહશવકના ઉત્ાદન ભાટ ેગ્રાશક વયકાયી વંસ્થાઓ વુય-

ભાકેટ ને વશકાયી ડેનું વૂચન કયે છ.ે તે ભહશરાઓનું ઉદ્યગ વાહશવકની તારીભ 

ભેલલાભાં ભદદ કયે છ.ે તારીભ કામિિભ નાના ામાના ઉદ્યગ ચરાલલા ભાટ ેજરૂયી ગુણ 

વલકવાલલાભાં ભદદ કયે છ.ે અલા તારીભ કામિખ્રભ SIDO. વજલ્લા ઉદ્યગ વનમાભક વંસ્થા 

દ્વાયા મજનાભાં અલે છ.ે અ મમગે વૂચવ્મંુ છ ેકે..... 

1. યાજ્મ વયાકય એ ભહશરા ઉદ્યગ વાશવવકના પ્રટ પાલલા જોઆએ. 

2. ભહશરા વાહશવકને ખાવ ભાખાકીમ વુવલધાઓ ુયી ાડલી જોઆએ. 

3. ભહશરા વાશવવકને ગ્રતાના ધયણ રાઆવન્વ અલા જોઆએ. 

4. વયકાયી ખયીદીભાં શભવર વાશવવક દ્વાયા ફનાલેરી લસ્તુને પ્રથભ વંદગી અલી. 

5. લલ્ડા ળોનવએળન લીભેન ઇન્ટયેન્મોય (WAWA):- 



 અ વંસ્થા ભહશરા વાશવવકતા ય અંતયયાષ્ટ્ રીમ હયદનું અમજન કયે છ.ે વંસ્થાન 

ભુખ્મ શેતુ ઉદ્યગ કયતી તભાભ ભહશરાઓને વાથે રાલલાન છ.ે અ વંસ્થા ભહશરાઓના 

વધકાય તથા પયજો ય બાય ૂલિક ને વુધાયી ળકામ તેલા વૂચન કયે છ.ે વંસ્થાભાં 

વલશ્વબયભાંથી 27000 થી લધુ ભહશરા  વાશવવકનું વભ્મદ છ.ે વંસ્થાના લડાએ વૂચવ્મું 

છકેે વલવલધ અંતયયાષ્ટ્ રીમ વંગઠન  વાથે જોડામેરી ભહશરાઓ બાયતભાં ધંધાકીમ એકભની 

સ્થાના કયે તથા અમાત વનકાવ પ્રલૃવિ કયે તેલી વ્મલસ્થા થલી જોઆએ. 

6. એવોનવએટેડ કેન્રી લીભેન ઓપ ધી લલ્ડા (ACWW):- 

 અ એવવવએળનભાં જુદા-જદા 60 દેળ ભાંથી 10,000,000 (એક કયડ) ભહશરા 

વાહશવક જોડામેરા છ.ે જઓે ભુખ્મત્લે ગ્રાભીણ ઉદ્યગ વાશવવક છ.ે વંસ્થા તેનાવભ્મ 

જૂથ એકફીજાને ટકે ને ભદદ કયી ળકે તે ભાટ ેનેટલકિ ૂરંુ ાડ ેછ.ે તે કૃવ ને ગ્રાભીણ 

ઉદ્યગભાં ભહશરા વાશવવકતાને પ્રત્વાશન અી યહ્યું છ.ે 

7. બાયતભાં ભ.ઉ.વા.નો નલકાવ 

 એ હદલવ વલતી ગમા જ્માયે બાયતભાં ભહશરાઓ તેભના ઘયની ચાય હદલારભાં જ યશેતી 

શતી. ને તેભની ાય ળવક્ત ને અલડતતી રક જાણ શતા. શલે જુદી-જુદી 

પ્રલૃવિઓભાં ભહશરાઓન હશસ્વ થતા બાગીદાયી લધી યશી  છ.ે ભહશરાઓ શલે ળૈક્ષવણક 

યાજકાયણ લેાય ઉદ્યગ તથા લશીલટી ક્ષેિે ુરૂ વાભેલી બૂવભકા બજલતી જોલા ભે 

છ.ે 1981ભાં ભહશરાઓભાં વાક્ષયતાન દય રગબગ 40 ટકા શત જ ેલધીને 2001ની જન 

વંખ્માના શેલાર ભુજફ 54 ટકા જલેું થમંુ છ.ે વાક્ષયતાના દયન લધાય વળક્ષણ ભાટનેા 

ફદરામેરા લરણનું પ્રવતવફંફ ાડ ેછ.ે ઉચ્ચ વળક્ષણ તથા વ્મલવામી રક્ષી વળક્ષણભાં પ્રલેળ 

ભેલેર વલદ્યાથીઓભાં ફશેનનું પ્રભાણ 33.3 ટકા શતું જ ે 2001ભાં 40 ટકા જલેું થમંુ 



શતું.અ  પ્રકાયના વળક્ષણના વ્માને કાયણે ફશેનના વાભાવજક, અવથિક સ્લતંિની ભાિાભાં 

ઉલ્લેખનીમ લધાય થમ છ.ે નલેમ્ફય 1981ભાં નલીહદલ્લી ખાતે મજામેરી ભહશરા 

વાશવવકની પ્રથભ યાષ્ટ્ રીમ હયવદભાં ભહશરાઓને જભીન, પેક્ટયીયડ, ઔદ્યવગક 

રામવન્વ તથા લીજ ાલયની પાલણીભાં ગ્રતા અલાનું અહ્વાન કયલાભાં અવ્મું શતું. 

અ વાથે ભહશરાઓ ભાટ ેરન પ્રહિમા, કાઉવન્વંરંગ વેલા તથા કેન્રીમ ભાકેહટગં વેલા ભાટ ે

બરાભણ કયાઆ શતી. ભહશરાઓ વાશવવક ભાટ ે તારીભ કામિિભ મજલા ભાટ ેબરાભણ 

થઆ શતી. 

NAYE (National Allions of Young Entrepreneurship) દ્વાયા અમજીત ભહશરા ઉદ્યગ 

વાહશવક ફીજી અંતયયાષ્ટ્ રીમ કન્પયન્વ 1989ભાં નલીહદલ્લીભાં લ્ડિ એવેભફરી ઓપ 

સ્ભર એન્ડ ભીહડમભ એન્ટયપ્રાઆઝ (WASME)ના નેજા શેઠ મજાઆ શતી. જભેાં નીચેના 

ભુખ્મભ દ્દાઓની ચચાિ કયલાભાં અલી શતી. 

 તભાભ યાષ્ટ્ રીમ વયકાય એ વાભાવજક ને અવથિક વલકાવ કામિિભભાં ભહશરાઓની 

બાગીદાયીને પ્રત્વાશન અલું જોઆએ. અ વાથે ભહશરાઓને જરૂયી ભાખાકીમ વુવલધા તારીભ 

તથા ભાકેહટગં વુવલધા ભી યશે નેતેભના ભાગિભાં યશેરા લયધ દૂય કયલા ભાટકેામદ ઘડલ. 

ભહશરાઓ ભાટ ેજરૂયી નાણાંકીમ વશામ તથા ટકેનરજીના ફશડા ઉમગ ભાટ ેવ્મલસ્થાનું વૂચન 

થમું શતું. 

 અંતયયાષ્ટ્ રીમ એજન્વી જલેી કે UNCTAD, UNDT, ILO ને કેન્ર વયકાયે ભ.ઉ.વા. 

દ્વાયા ઉત્ાહદત ઉત્ાદનના લેાયના ભુક્ત પ્રલાશને પ્રત્વાહશત કયલા ભાટ ે મગ્મ ગરાં રેલા 

જોઆએ. અ વાથે ભહશરાઓભાં ઉદ્યગ વાશવવકતાને પ્રત્વાશન અલા ભાટકેામિકયતી. વયકાયી 

ને ન્મ એજન્વીઓને નાણાંકીમ ને વનષ્ણાંત વશામ ૂયી ાડલી જોઆએ. 



 અંતયયાષ્ટ્ રીમ ને યાષ્ટ્ રીમ લેાય ભેાભાં ભહશરા વાશવવક દ્વાયા ઉત્ાદીત ઉત્ાદન 

વ્માક ણે પ્રદવળિત થલા જોઆએ. UNESCO (મુનેસ્ક) ને વલવલધ દેળના વળક્ષણ ભંિારમ એ 

ભહશરા વલદ્યાથીઓના રાબ ભાટ ેજરૂયી વાહશત્મ. ભ્માવિભના ુસ્તક ને પ્રકાળન ભાટ ેૂયા 

ાડલા જોઆએ. 

 બાયત વયકાય તાજતેયના લોભાં ભ.ઉ.વા. ના વલકાવન લધુ ભશત્ત્લ અી યશી છ.ે છઠ્ઠી 

ંચલીમ મજનાભાં ભહશરા ભાવરકીના ઉદ્યગભાં સ્ત્રી યજગાયને પ્રત્વાશન અલાનું વૂચન થમું 

શતું. વાતભી ંચ લીમ મજનાભાં ભ.ઉ.વા.ના વલકાવ ભાટ ેતથા અવથિક વલકાવભાં ભહશરાઓભાં 

વુગ્રથન ભાટ ે ખાવ પ્રકયણ પાલલાભાં અલેર છ.ે જભેાં ભુખ્મત્લે વલકાવના કામિિભ ભા ં

ભહશરાઓને રક્ષ્માંહકત જૂથ તયીકે વલવળષ્ટ્ સ્થાન અલું ને તે નુરૂ વલવલધ પ્રકાયના તારીભ 

લગિનું અજન કયલું. અ વંદબિભાં ભહશરાઓની વભસ્માઓ દૂય થામ તથા તેભની ક્ષભતા ને 

ઉત્ાદકતાભાં લધાય થામ તે પ્રકાયની મગ્મ ટકેનરજીન વલકાવ થામ તેલું લાતાલયણ વનભાિણ 

કયલું. યાજ્મકક્ષાએ ફજાય વશામ ૂયી ાડ ેતેના પ્રમત્ન કયલા તથા વનણિમકયણની પ્રહિમાઓભાં 

ભહશરાઓની બાગીદાયી ઉય બાય ભૂકલાભાં અલેર છ.ે 

 1991ની ઔદ્યવગક વનવતભાં બાયત વયકાયે ભહશરાઓને ઉદ્યગભાં પ્રત્વાહશત કયલાના 

શેતુથી વલળે ઉદ્યગ વાશવવકતા કામિિભ ળરૂ કયલા ય બાય ભૂક્મ શત. નીવતના વનલેદનભા ં

ભહશરાઓને નાના ામાના ઉદ્યગ ળરૂ કયલા વક્ષભ ફનાલલા ઉત્ાદન ને પ્રહિમારક્ષી કામિની 

બરાભણ કયલાભાં અલી શતી. કેન્ર ને યાજ્મ ફંને સ્તયે નેક ળૈક્ષવણક વ્મલસ્થાઓ જલેી કે 

યાષ્ટ્ રીમકૃત ફંક યાજ્મ નાણાંકીમ વનગભ, ઔદ્યવગક વનગભ જીલ્લા ઉદ્યગ કેન્ર ને સ્લૈવચ્છક 

એજન્વીઓ જલેી કે FICCI રેહડઝ ઓયગેનાઆઝેળન, નેળનર એંયરાઆન્વ ઓપ મંગ એન્ટય 

પ્રેન્મવિ, દેળભાં ભ.ઉ.વા.નું યક્ષણ ને વલકાવ કયલાભાં કામિયત છ.ે  



 અંતયયાષ્ટ્ રીમ વંસ્થાઓએ ણ ભહશરાઓની અવથિક વભસ્મા ય ધ્માન અપ્મું છ.ે 

નલેમ્ફય 1978ભાં વલચેના દેળના ખાતે અમવજત UNIDOની વપ્રયેટયી ભીટંગભાં વલકાવળીર 

દેળભાં ઉદ્યગીકયણભાં ભહશરાઓની બૂવભકા ય ચચાિ કયલાભાં અલી જભેાં ભહશરાઓની લધુ 

વયકાયક બાગીદાયીભા ંનીચેના લયધ ય ચચાિ થઆ. 

 વાભાવજક લરણ ને વંસ્થાકીમ લયધ, ૂયતી યજગાયીની તક, ૂયતું ને 

મગ્મ વળક્ષણ ને તારીભ, વંતકાયક યજગાય હયવસ્થવતઓ, વનણિમ રેલાભાં બાગીદાયીન 

બાલ, ૂયતી ભાહશતી. 

 મુનાઆટડે ભેળન્વ જનયર એવેમ્ફરીના 34ભાં વીભાં યજૂ કયામેરા વળક્ષણ ને અવતિક 

તથા વાભાવજક ક્ષેિભાં ભહશરાઓની વસ્થત ને બૂવભકા ંગેના તેભના શેલારભાં મુનાઆટડે 

નળેન્વના ભશાવવચલએ ધ્માન દમંુ કે ૂયતું ભૂબૂત વળક્ષણ ને ૂયતું મગ્મ વ્મલવાવમક 

ને ટવેક્નકર જ્ઞાન ને યજગાયીની વભાન તક ભાટ ે વ્મલવાવમકત રીભ ભુખ્મ લયધ શતા. 

ભહશરાઓએ કાભની વભાન હયવસ્થવતના વંદબિભાં ને ખાવ કયીને યજગાયીની વાથે વાથે ઘય 

ને ફાકની વંબા ભુખ્મ લયધક ફને છ.ે 

 ભહશરાઓને વલવલધ તકન રાબ રેલા ને વ્મલવામભાં ડકાયન વાભન કયલા તથા 

વળક્ત ફનાલલા ભટ ેનીચેના ગરા વૂચલલાભાં અવ્મા છ.ે 

1. ભહશરા વાશવવકને પ્રેયણા, પ્રત્વાશન, વશકાય ને વતત વબપ્રેયણા અલાન પ્રમાવ 

થલ જોઆએ. 

2. વ્માલવાવમક તારીભ ભહશરા વભુદામ વુધી શંચાડલી જોઆએ જનેાતીતેઓ ઉત્ાદન 

પ્રહિમા ને ઉત્ાદન વંચારનને વભજલા ભાટ ેવક્ષભ ફને. 



3. ભહશરા તથા ભહશરાઓના વભુદામને એક છત નીચે રાલી ચચાિ-વલચાયણા ભાટ ે વુવલધા 

અલાના શેતુથી અંતયયાષ્ટ્ રીમ, યાષ્ટ્ રીમ યીવંલાદ ને યીવદ, સ્થાવનક લેાય ભેાઓ 

તથા ઔદ્યવગક પ્રદળિનનું અમજન કયલાભાં અલે. 

5. ભહશરાઓ વાશવવકભાં સ્લ વશામ જૂથ ભહશરાઓને ઉદ્યગ, લેાય ને લાવણજ્મ ક્ષેિે 

ભદદ કયલા ભાટ ેવંવાધન એકવિત કયલા તથા ભૂડી બંડ ઊબું કયલા ભાટ ેવંવાધન 

એકવિત કયલા તથા ભૂડી બંડ કયલા ભાટ ેવકાયાત્ભક બૂવભકા બજલી. વ્મવક્તગત સ્તયે 

તથા તથા ેઢી સ્તયે ભહશરા ઉ.વા.ન ખ્માર લધુ વ્માક ફને તેલા પ્રમત્ન શાથ ધયલા. 

7. વ્મલવામભાં ભહશરાઓને ઔદ્યવગક પ્રલૃવિને પ્રત્વાહશત કયલા શલી ળયત એ રન 

અલી તથા વફવીડી ુયી ાડલી. નાણાંકીમ વંસ્થાઓએ રઘુ ઉધ્મગ તથા ભટા ામાના ં

ઉદ્યગ ફંને ભાટ ેકામિકાયી ભૂડી વશામ ૂયી ાડલી જોઆએ. 

 શારના વભમની લાત કયીએ ત ભન્વા વફઝનેળભાંડકં લગાડી યહ્યા છ.ે નલા ન ે

નલાભહશરા સ્ટાટ ળરૂ થઆ યહ્યા છ.ે તાજતેયભાં ભહશરા વાશવવકતા વલળે પ્રવવિ થમેરા 

અંકડા કદાચ બાયતભાં કામિયત ભહશરા વાશવવક ભાટ ેનીયાવા જનક દેખાવે યંતુ વાથે 

લધુ તક લાા ણ છ.ે અખી દુવનમાભાં ંદાજીત 13 કયડ ભહશરા વાશવવક છ.ે જભેાંથી 

બાયતભાં નાના ભટા થઆને 50,00,000 જટેરા ભહશરા વાશવવક છ.ે વિભના દેળભાં 

રગબગ 30 ટકા ભહશરાઓ વંગહઠત દેળભાં છ ે જ્માયે બાયતભાં 24 ટકા ભહશરાઓ 

વંગહઠત 7િભાં છ.ે બાયતભાં ુરૂની વયખાભણીભાં પક્ત 13 ટકા ભહશરાઓ ટચ વાટી 

ને નેતૃત્લભાં છ ેજ્માયે વલકવવત દેળભાં અ અંક 40 ટકા થી  ણ લધાયે છ.ે બાયતભા ં

ભ.વા. ફનલા ભાટ ેભુખ્મ ડકાય ુરુ પ્રધાન વભાજ છ.ે જંા શલે ઘણ ફદરાલ જોલા ભે 

છ.ે શલે ભહશરાઓ ણ વાયા શદ્દા ય કામિ કયી યશી છ.ે ને વપ નેતા તયીકે 



પ્રસ્થાવત થઆ યશી છ.ે ભુક ક્ષેિભાં ત ભહશરાઓ ુરુ  વભલાી જ નશં યંતુ 

ચહડમાતી ફની છ.ે બાયતીમ ભહશરાઓ વપતાૂલિક ઘય ને ઓહપવ ફંનેની ફેલડી 

જલાફદાયી વનબાલી યશી છ.ે તેઓ વંચારનભાં લધાય કુભ શમ છ.ે 

વપ ભહશરા ઉદ્યોગ વાશનવકતાના ઉદાશયણોઃ- 

1. એકતા કૂય-ફારાજી ટવેરહપ્મ્વ 

2. હકયણ ભજભૂદાય ળ - ફામકન વરભેટડેના સ્થાક 

3. વૂવચ ભુખયજી- (યાઆભ યડ ને CEO ના સ્થાક 

4. પા્ગુની નામક - નામકાના સ્થાક ને CEO 

5. લંદના રુથયા - VLCCના સ્થાક 

6. ક્ના વયજ - કાભાની ટ્યૂફના ચેય વિન,  ને શેરા ભ.ઉ.વા. 

7. વીભન ટાટા- રેકભે કસ્ભેટીક્વના સ્થાક 

8. વલનીતા વવંગ- Suger Cosmetics ના સ્થાક 

9. હદવ્મા ગકુરનાથ- Byjus ના સ્થાક 

10. ડૉ. ફ્રહયડા ટીરટન- ફામઝન યીવચિ ટકેનરજીના સ્થાક 

11. આરા બટ્ટ - વેલા વંસ્થાના સ્થાક 

  

 
 


