
સફળ સાહસસકતા 
 

સભંસિત સાહસસકો માટે માર્ગદસશિકા 

 

 

 

 

 

 

GURINDER “RICKY” SINGH



સફળ સાહસસકતા 
 
આ પસુ્તક કોપીરાઈટ છે. આ પસુ્તકમાાં વપરાયેલ તમામ અવતરણો ગૌણ સ્ત્રોતોમાાંથી છે. જો આ પસુ્તકમાાંથી અવતરણ હોય, 

તો કૃપા કરીને અનરુૂપ સાંદર્ભનો ઉપયોગ કરો. જો રરકી સસિંઘને ટાાંકતા હો, તો કૃપા કરીને ક્વોટનો સાંદર્ભ આપો. 
 
 

િેબસાઇટ 

www.ricky-singh.com 
 
આ પસુ્તકની વધારાની નકલો માંગાવવા માટે, કૃપા કરીને મલુાકાત લો:  
 
Amazon.com 
 

અથવા રરકી સસિંહનો સાંપકભ કરો: 
 

ઈ-મેલ: 711ricky@gmail.com 

302-740-7066 
 

કૃપા કરીને તમારુાં નામ અને ફોન છોડો 
નાંબર અને લેખક સાંપકભ કરશે 

તમે તમે ટેક્સ્ટ સાંદેશાઓ પણ મોકલી શકો છો. 
 

દ્વારા પ્રકાસશત: રરકી સસિંઘ 

દ્વારા સવતરરત: રકન્ડલ ડાયરેક્ટ પબ્લલસશિંગ 

 
 

 

 

 

Book is Copyrighted------Gurinder Singh 

ISBN: 97984947251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

iii 

સમર્ગણ 

 
 

આ પસુ્તક એિા તમામ સભંસિત સાહસસકોને સમસર્િત છે જેઓ વ્યિસાય શરૂ કરિાનુ ં
સિચારી રહ્યા છે. તે હાલના ઉદ્યોર્સાહસસકોને ર્ણ સમસર્િત છે જેઓ તેમના 
વ્યિસાસયક પ્રયાસોને િધ ુસિકસાિિા માટે પે્રરરત થઈ શકે છે. ઉદ્યોર્સાહસસકતા એ 
મડૂીિાદી સમાજનો ર્ાયો છે અને માનિ પ્રર્સતની શે્રષ્ઠ સભંાિના તરીકે સેિા આરે્ 
છે. તેથી, આ પસુ્તક તમને, િાચકને હૃદયપિૂગક સમસર્િત છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

iv 

  



 

v 

સ્િીકૃસતઓ 

 
 

    ઉદ્યોર્સાહસસકતામા ં મારી સફળતા ઘણા માર્ગદશગકોને કારણે છે જેમણે મને 
સફળતા તરફ ખબૂ જ મશુ્કેલ અને અસનસિત માર્ો ર્ર માર્ગદશગન આપ્ુ ંછે. હું આ 
માર્ગદશગકો અને અન્ય ઘણા લોકોને સ્િીકારંુ છં જેમણે મને વ્યિસાસયક સફળતા 
તરફની મારી સફરમા ંપ્રોત્સારહત કયાગ છે. 
    

   િધમુા,ં હું મારી ર્ત્ની મનજીત કૌરને મારા તમામ વ્યિસાસયક પ્રયાસોમા ંસતત 
સમથગન આર્િા બદલ ઓળખિા ઈચ્છં છં. તેણીની ધીરજ, સ્સ્થરતા અને ડહાર્ણ 
હંમેશા મને ટેકો આરે્ છે. ઘણા ધધંાકીય પ્રયાસોને લીધે, હું ઘરે ઈચ્છં તેટલો સમય 
ર્સાર કરી શક્યો નથી, અને મારી ર્ત્નીએ અમારા બનેં બાળકોના ઉછેર સાથે 
અસાધારણ કામ ક્ુું છે. તે તેની સાથે જ છે. સમથગન અને પ્રોત્સાહન કે હું મારા 
વ્યિસાસયક સાહસો અને વ્યસ્તતર્ત સસદ્ધિઓને સિસ્તારિામા ંસક્ષમ બન્યો છં. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  



 

vii 

સામગ્રી 
 

ત્રણ માર્ગદશગક સસિાતંો  
1 

 

એન્ટરપે્રન્યોરસશર્નો ર્રરચય 

3 - 52 

 

સફળ સાહસસકોની ગણુિત્તા 
54 – 115 

 
સર્જનાત્મકતા 

55 
 

સમર્ગણ 

57 
 

લિચીકતા 
59 

 
નેતતૃ્િ 

61 
 

ર્ેશન 

63 
 

આત્મ સિશ્વાસ 

66 
 

સ્રીટ સ્માટગ  
68 



 

viii 

ઉદ્યોર્સાહસસક દ્રષ્ષ્ટ 

70 
 

ઉદ્યોર્સાહસસક માનસસકતા 
73 

 
તકની ઓળખ  

75 
 

સશસ્ત 

78 
 

સ્િ-જાગસૃત 

80 

 
સસંાધન 

82 

 
પ્રરિયા લક્ષી માનસસકતા 

84 
 

સહાનભુસૂત 

86 
 

સ્િય ંપ્રોત્સાહન 

88 
 

 મશુ્કેલ લક્ષ્યો હાસંલ કરિા 
90 

 
સ્સ્થસતસ્થાર્કતા 

93 



 

ix 

સ્િ અસરકારકતા 
95 

 
સનયતં્રણ સ્થાન 

 97 

 

અસનસિતતા સહનશીલતા 
99 

 
જોખમ લેવુ ં

101 

 
વ્યિસ્થાર્ન 

104 
 

સ્િ-સ્ર્ધાગ 
106 

 
ગ્રાહક ઓરરએન્ટેશન 

108 

 
નેટિકગની ક્ષમતા 

110 

 
આશાિાદ 

113 

 

સદંભગ 
116-119 

 
લેખક સિશ ે

120





1 

ત્રણ માર્ગદશગક સસિાતંો 
 
માત્ર એક સિચાર હોિો પરૂતો નથી. એક મહાન કાયગ નીસતની જરૂર છે અને 
ર્ચંોને શોષિા માટે ર્ેટ હોવ ુ ંજોઈએ. ઉતાર-ચઢાિમાથંી ર્સાર થિા માટે 
મજબતૂ મનોબળ કેળિવુ ંજોઈએ જે અસનિાયગર્ણે કોઈર્ણ વ્યિસાય 
સાહસને અનસુરશ.ે 

  - રરકી સસિંઘ 

 
ઉદ્યોર્સાહસસકતા સમાજના મલૂ્યો અને સમાજના મલૂ્યો સાથ ે કેિી રીતે 

ગ ૂથંવ ુ ંતે શીખિાથી શરૂ થાય છે. 
 

- રરકી સસિંઘ 

 
 

એક ઉદ્યોર્સાહસસકની સિશષેતા એ છે કે જેમ-જેમ સિકાસ થાય છે તેમ-તેમ 
ર્રરસ્સ્થસત બદલાતી રહ ેછે અને નિીન અને અનકુલૂનશીલ ઉકેલો 
લાિિામા ંસક્ષમ બનવુ,ં જે નફો કરતી િખતે ગ્રાહકો/ગ્રાહકોને સેિા આર્ી 
શકે છે. 

  - રરકી સસિંઘ 
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એસમલ જેલીનેક-મસસિડીઝ (1853-1918), અહીં તેના ફોસનક્સ ડબલ-ફેટોનના 

સ્ટીયરરિંગ વ્હીલ પર, એક યરુોસપયન ઉદ્યોગસાહસસક હતા જેમણે પ્રથમ આધસુનક 
કાર રડઝાઇન કરવામાાં મદદ કરી હતી.0.1 
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એન્ટરપે્રન્યોરસશર્નો ર્રરચય 
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ર્ૈસા, ર્ૈસા અને િધ ુર્ૈસા! મોટાભાર્ના લોકોને ર્ૈસા જોઈએ છે અન ે
તેમાાંથી વધ ુજોઈએ છે. નાણાકીય અને વ્યક્ક્તગત ધ્યેયો સસદ્ધ કરવા માટે જીવનમાાં 
ઘણા રસ્તાઓ અપનાવી શકાય છે. કોઈ શાંકા સવના, ઉદ્યોગસાહસસકતા લગર્ગ કોઈ 
પણ નોકરીમાાં, અન્ય કોઈ માટે કામ કરીને વતભમાન નાણાકીય મયાભદાઓને તોડવાનો 
એક માગભ પ્રદાન કરે છે. પોતાના વ્યવસાયમાાં નાણાકીય વદૃ્ધદ્ધની શક્યતાઓ કોઈ 
બીજાના વ્યવસાયમાાં કમભચારી હોવા કરતાાં ઘણી વધી જાય છે. તમે છતાાં, 
ઉદ્યોગસાહસસકતા દરેક માટે નથી. જોખમો છે, વ્યક્ક્તની દ્રષ્ટટ માટે ફરજજયાત સાંપણૂભ 
પ્રસતબદ્ધતા સાથે લાાંબા કલાકો. 

 

     મડૂીવાદી પ્રણાલીમાાં પોતાના સમદુાય અને સમાજન ેમલૂ્યવાન કાંઈક પ્રદાન 
કરવાના સવચાર સાથે ઉદ્યોગસાહસસકતા. મલૂ્ય બનાવવાની અને કાઢવાની ક્ષમતા 
વ્યક્ક્તના વ્યવસાયની શરૂઆતના મળૂમાાં છે. સફળતાની અસનસિતતાને જોતાાં 
અસાંરદગ્ધ જોખમો છે અને અમકુ પ્રયાસોમાાં, જોખમો સામાન્ય રીતે શરૂ કરેલ 
વ્યવસાયમાાં જે સામનો કરવામાાં આવે છે તેનાથી વધ ુહોઈ શકે છે. તેમ છતાાં, એક 
ઉદ્યોગસાહસસક બનવા માટે, કોઈપણ નવા વ્યવસાયને રડઝાઇન કરવા, લોન્ચ કરવા 
અને સફળતાપવૂભક ચલાવવાની ક્ષમતાન ેસવકાસની જરૂર છે. આવા સવકાસના ઘણા 
પાસાઓ છે, જેમ કે સનપણુતા અને અમકુ જોખમો સ્વીકારવાની સાથે વ્યવસાસયક 
સાહસ શરૂ કરવાની ઈચ્છા, છેવટે નફો મેળવવા માટે. હાલના ઉત્પાદનને પહોંચાડવા 
અથવા હાલમાાં અક્સ્તત્વમાાં ન હોય તેવી નવી પ્રોડક્ટ/સેવા બનાવવા માટે નવા 
અભર્ગમની કલ્પના કરવાની ક્ષમતા એવા લોકોમાાં સવકસી શકે છે જેઓ વ્યવસાયની 
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તકોમાાં રસ ધરાવતા હોય. વધમુાાં, ઉત્પાદન/સેવા માટે વ્યક્ક્તના જુસ્સાને સવકસાવવા 
માટે સશક્ષણ, આગળ શીખવાની ઇચ્છા અને સફળતાની રદશામાાં સચોટ પગલાાં લેવાની 
જરૂર છે. 

      એમાાં કોઈ શાંકા નથી કે કમભચારી તરીકે કામ કરવાથી ઘણા ફાયદાઓ પણ 
થઈ શકે છે, જેમ કે વધ ુસરુક્ષા, આવકની ક્સ્થરતા અને જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્ત રજા પર 
હોય ત્યારે "કામ પણૂભ થઈ જાય" તેવી ર્ાવના. ઉદ્યોગસાહસસકતા, ખાસ કરીન ે
પ્રારાંભર્ક તબક્કામાાં, ઘણી અસનસિતતાઓ હોય છે જેનો રહિંમત, સખત પરરશ્રમ અન ે
પ્રારાંભર્ક સ્ટાટભ-અપ પડકારો હોવા છતાાં આગળ વધવાનુાં ચાલ ુરાખવાની અસવરત 
ભખૂ સાથે સામનો કરવો પડ ે છે. ઉદ્યોગસાહસસકો એવા લોકો છે જેઓ વ્યવસાયો 
બનાવે છે અન ેઆમ, સમાજને આગળ લઈ જાય છે. 

 

          એ પણ એક હકીકત છે કે સ્ટાટભ-અપ વ્યવસાયોની નોંધપાત્ર ટકાવારી 
ઘણા પરરબળોન ેકારણ ેબાંધ થવી જોઈએ જેમ કે નબળા વ્યવસાસયક સનણભયો, યોગ્ય 
વ્યવસાય આયોજનનો અર્ાવ, સરકારી નીસતઓની જાગસૃતનો અર્ાવ, આસથિક 
અક્સ્થરતા, બજારની માાંગમાાં વધઘટ વગેરે. વદૃ્ધદ્ધ. પયાભપ્ત પવૂભ આયોજન સાથે આ 
મશુ્કેલીઓમાાં નેસવગેટ કરવાની આંતરરક શક્ક્ત વ્યક્ક્તન ેશોધો, તકનીકો અન ેનવા 
અભર્ગમોને સક્ષમ ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાાં અનવુારદત કરવાની માંજૂરી આપે છે. 
વ્યવસાયની તકોન ે ઓળખવી, તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી સાંસાધનોને 
સનધાભરરત કરવા, અને તેમને કોઈની શૈક્ષભણક અને કાયભ પટૃઠભસૂમ સાથ ેમેચ કરવાથી 
વ્યક્ક્ત ઉદ્યમી બનવાની સાંર્ાવનાને ઉદે્દશ્યપવૂભક ધ્યાનમાાં લેવાની માંજૂરી આપે છે. 
ઘણા લોકો ઉદ્યોગસાહસસક બનવાનુાં સપનુાં જોતા હોવા છતાાં, આવા સપનાઓનુાં 
વાસ્તસવકકરણ વતભમાન બજારના વલણોના સ્પટટ અભ્યાસથી શરૂ થાય છે જ્યાાં 
આસથિક સાંસાધનોને એક ક્ષેત્રમાાંથી બીજા ક્ષેત્રમાાં ખસેડી શકાય છે. ઉચ્ચ ગણુવત્તા, 
ઉત્પાદકતા, ઉપજ અને ઉપર્ોક્તા સાંતોષના નવા ક્ષેત્રમાાં આવા સ્થાનાાંતરણન ે
કોઈપણ સાંર્સવત ઉદ્યોગસાહસસકના મગજમાાં જાળવવાની જરૂર છે. તકોની ઓળખ 
કરવી, સમાજની અંદરની જરૂરરયાતન ે ઓળખવી અને નફો પેદા કરવા માટે 
સાંસાધનોને ફરીથી જોડવા માટે સર્જનાત્મક દ્રષ્ટટકોણ એ કોઈપણ વ્યવસાસયક પ્રયાસ 
શરૂ કરતા પહલેા પરૂતો સમય કાઢવાનો એક ર્ાગ છે. તકન ેઓળખવાની ક્ષમતા એ 
એક જરૂરી પ્રથમ પગલુાં છે. આના માટે ખલુ્લા મનની, આવા માગભની મસુાફરી કરનારા 
અન્ય લોકોનુાં સારુાં માગભદશભન અને ધીરજની જરૂર છે. ધીરજ અને કાળજીપવૂભક 
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અભ્યાસ કયાભ સવના, જેઓ ર્ાવનાત્મક રીતે ઝડપી નફો મેળવવા માટે પ્રેરરત છે તેઓ 
થોડો સમય, પૈસા અન ે શક્ક્ત ગમુાવી શકે છે. આવા નકુસાન સનરાશાજનક છે, 

ર્ાવનાત્મક રીતે ડ્રેઇન કરે છે, અને નાણાકીય રીતે સવનાશક હોઈ શકે છે. આથી, શ્રેટઠ 
આયોજન, સાંશોધન, અભ્યાસ, ધૈયભ અને પ્રરિયા લક્ષી માનસસકતા ભબનજરૂરી જોખમ 
સામે રક્ષણાત્મક કવચ બનાવે છે. 

 

     સમાજન ે ઉત્પાદન/સેવા, અલગ રીતે અથવા નવીન રીત ે ઓફર કરવી એ 
કોઈપણ વ્યવસાસયક પ્રયાસ માટે કેષ્ન્દ્રય છે. ઘણા લોકો અંસતમ ધ્યેય પર ધ્યાન 
કેષ્ન્દ્રત કરે છે જેમ કે સાંપસત્ત સાંચય, નામ, ખ્યાસત, વગેરે, પરાંત ુતે બધુાં સવસશટટ અને 
રચનાત્મક રીતે સમાજની સેવા કરવા સવશે છે. એકવાર સર્જનાત્મક ગણુો જાગતૃ થઈ 
ગયા પછી, ઉદ્યોગસાહસસક મનમાાં નવી શક્યતાઓ ઉદર્વે છે જ્યાાં સમાજની 
જરૂરરયાતો અને ઈચ્છાઓને મોખરે રાખવામાાં આવે છે. વતભમાન ઉત્પાદન/સેવાને 
વધ ુ કાયભક્ષમતા અને ઉન્નત અપીલ સાથે પ્રદાન કરવુાં શક્ય છે. નવા 
ઉત્પાદનો/સેવાઓ બનાવવાની અને ઉપર્ોક્તા માાંગ પેદા કરવાની પણ શક્યતા છે. 
આવી નવીનતા દુલભર્ હોય છે અને વ્યક્ક્તના વ્યવસાયને વધ ુઊંચાઈએ લઈ જવાની 
સાથે મોટી સાંખ્યામાાં લોકોન ે પ્રર્ાસવત કરવાની મોટી સાંર્ાવના ધરાવે છે. નફો 
કમાવવા માટે નવા વ્યાપારી સાહસ(ઓ) સવકસાવવા અને તેમાાં ર્ાગ લેવાની ક્ષમતા 
અને ઈચ્છા બજારમાાં નવા ઉત્પાદનો/સેવાઓને દાખલ કરવાની માંજૂરી આપે છે. 
આવી દ્રષ્ટટ સવસવધ રીતે સમાજોના સામાજજક-આસથિક સવકાસમાાં ફાળો આપે છે.  
 

     ઉપર્ોક્તાની જરૂરરયાતો/ઇચ્છાઓ/ઇચ્છાઓનો સાંતોષ મેળવવો એ 
ઉદ્યોગસાહસસક સાહસોમાાં કેષ્ન્દ્રય છે. આને સતત બજાર તપાસની જરૂર છે જે હાલની 
ગ્રાહક જરૂરરયાતોની આંતરદૃષ્ટટ પ્રદાન કરે છે. ઉદ્યોગસાહસસકતા ઔપચારરક અન ે
અનૌપચારરક વ્યવસાસયક પ્રયાસો દ્વારા બેરોજગારીના તફાવતને દૂર કરવામાાં મદદ 
કરે છે જે સવકાસશીલ અન ેઅદ્યતન રાટરોમાાં મોટી સાંખ્યામાાં લોકોન ેનોકરી પર રાખી 
શકે છે. કરની ચકુવણી દ્વારા, વ્યવસાયો સરકારી આવકમાાં ફાળો આપે છે જે પરરણામે 
આસથિક સવકાસમાાં યોગદાન અને સવકાસના સાંદર્ભમાાં કોઈપણ રાટરના સવાાંગી સવકાસ 
અને સાંરક્ષણન ેવેગ આપે છે. ઉદ્યોગસાહસસક પ્રોજેક્્સ તેમના પડોશમાાં માળખાકીય 
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સવકાસને ખોલ ેછે. વ્યવસાયો શરૂ કરવાથી ઘણીવાર પરરવહન અને સાંદેશાવ્યવહાર 
નેટવકભની વદૃ્ધદ્ધ થાય છે, જે કાંપનીઓ દ્વારા બનાવેલ ઇન્રાસ્રક્ચરની જરૂરરયાત દ્વારા 
સાંચાભલત થાય છે. સારા પરરવહન અને સાંદેશાવ્યવહારના આઉટલે્સનો લાર્ 
લઈને, એન્ટરપ્રાઈઝ સ્થાસનકોને સધુારી શકે છે, સમદૃ્ધ વ્યવસાયોન ેમળૂ બનાવવા 
માટે સક્ષમ બનાવ ેછે. 

 

     ઉદ્યોગસાહસસકો કોપોરેટ સામાજજક જવાબદારીમાાં તેમની ર્ાગીદારી દ્વારા 
કોઈપણ સમાજના સવકાસ માટે જરૂરી સશક્ષણ, આરોગ્યસાંર્ાળ, વ્યવસાસયક તાલીમ 
અને માગભદશભન અન ેઅન્ય સામાજજક પવૂભજરૂરીયાતો માટે ઈન્રાસ્રક્ચરના સનમાભણમાાં 
ર્ાગ લે છે અન ેયોગદાન આપે છે. લગર્ગ 200 વષો સધુી, ઉદ્યોગસાહસસક પરાિમ ે
નોંધપાત્ર આસથિક પ્રગસતને વેગ આપ્યો. નવીન ઉત્પાદનો/સેવાઓ દ્વારા નોંધપાત્ર 
નવીનતા ચિો શરૂ થયા છે, જે બજારના ફેરફારોનો સામનો કરવા માટે મડૂીવાદી 
વ્યવસ્થાની ક્સ્થસતસ્થાપકતા દશાભવે છે. 

 

     મડૂીવાદની ક્સ્થસતસ્થાપકતા એ મડૂીવાદનુાં લક્ષણ છે જે માનવ સ્વર્ાવ સાથ ે
પડઘો પાડે છે અને સવકાસ પામે છે. કોઈપણ અથભતાંત્રની િેશમાાંથી પનુઃપ્રાપ્ત થવાની 
અને પોતાન ેપનુઃસ્થાસપત કરવાની ક્ષમતા એ આસથિક પરરક્સ્થસતઓન ેધ્યાનમાાં લીધા 
સવના માલસામાન અને સેવાઓના પરુવઠાની નવીન પદ્ધસતઓની જરટલ પ્રકૃસતને 
શ્રદ્ધાાંજભલ છે. માનવ ઇસતહાસમાાં અસાંખ્ય વોટરશેડ ક્ષણો ઉદ્યોગસાહસસક-પ્રેરરત શોધના 
પરરણામે આવી છે. એકવાર પ્રજ્વભલત થયા પછી, આ ર્ાવના સતત રહી શકે છે 
અને સતત વધી શકે છે. કલ્પના દ્વારા પ્રેરરત નવીનતા એ ઉદ્યોગસાહસસક 
માનસસકતાનો મળૂભતૂ સસદ્ધાાંત છે જે માનવતાન ે સતત સવકાસશીલ રહવેા માટે 
જીવન-ટકાઉ અન ેઆસથિક સવકાસ આપવાની ઇચ્છાથી પ્રેરરત છે. ઉદ્યોગસાહસસકતા 
અને સાંલગ્ન કાંપનીઓ માટે સાંપસત્તના સનમાભણના પરરણામે જીવનધોરણમાાં વધારો 
થયો છે. નવીનતા જે નવી અન ેસધુારેલી સેવાઓ/ઉત્પાદનોમાાં પરરણમે છે તે નવા 
બજારોની રચનાન ેસક્ષમ બનાવે છે. આ પ્રકારનુાં બજાર સનમાભણ માનવ સાંસ્કૃસતને 
આગળ ધપાવ ેછે અને બહુ-પેઢીના આસથિક સવકાસ અને સવસ્તરણમાાં મદદ કરે છે. 
નવીન ચીજવસ્તઓુ/ઉત્પાદનો/સેવાઓમાાં કેસ્કેરડિંગ અસર બનાવવાની ક્ષમતા હોય 
છે, જે નવા પ્રયાસન ેટકાવી રાખવા માટે જરૂરી હોય તેવા નજીકના વ્યવસાયોન ે
ઉત્તેજીત કરે છે. આના પરરણામે વધ ુઆસથિક વદૃ્ધદ્ધ થાય છે અને નાણાાંની રહલચાલ 
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અને સાંચયની સસુવધા મળે છે. 
 

        મહરેબાની કરીને નોંધ કરો કે લેખક મલૂ્ય-લક્ષી સવહાંગાવલોકન પ્રદાન કરે 
છે અન ેનવા વ્યવસાસયક પ્રયાસની શરૂઆત સવશે સવચારતા કોઈપણ માટે એક સારો 
પ્રારાંભર્ક ભબિંદુ પ્રદાન કરે છે. પ્રસ્તતુ સવચારો સ્થાસપત વ્યવસાયો માટે પણ ઉપયોગી 
છે, કારણ કે તેઓ વધ ુટકાઉપણુાં અથવા વધ ુસવસ્તરણ તરફ આગળ વધે છે. શ્રેટઠ 
માનસસકતા અને અસનસિતતાઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતાની સાથ ેમહત્વના ગણુોની 
ચચાભ કરવામાાં આવી છે. વધમુાાં, ઉત્સાહના મહત્વની સાથે એક વાસ્તસવક દૃષ્ટટકોણ, 

તેન ે સવભસ્વ આપવુાં, રહિંમત અને દ્રઢ સનિય પર ર્ાર મકૂવામાાં આવ્યો છે. ત્યાાં 
એકબીજા સાથે જોડાયેલા લક્ષણો, ગણુો અને સવચારો છે જે ઉદ્યોગસાહસસક દ્રષ્ટટ 
કેળવવા માટે વ્યવહારુ માગભદસશિકા સાથે પ્રોત્સારહત કરી શકે છે. 

 

         શુાં વ્યક્ક્ત પોતાની જાત ેજ હડતાળ કરવા અને વ્યવસાય શરૂ કરવા તરફ 
દોરી જાય છે? સાંર્વતઃ વ્યક્ક્તન ેએક અથવા વધ ુવખત છૂટા કરવામાાં આવ્યા છે. 
કેટલીકવાર વ્યક્ક્ત તેની વતભમાન નોકરીથી સનરાશ હોય છે અને તેન ે ભક્ષસતજ પર 
કારરકદીની વધ ુસારી સાંર્ાવનાઓ દેખાતી નથી. કેટલીકવાર વ્યક્ક્તને ખ્યાલ આવે 
છે કે તેની નોકરી જોખમમાાં છે. એક પેઢી કટબેક્સ પર સવચાર કરી રહી છે જે નોકરીને 
સમાપ્ત કરી શકે છે અથવા કારરકદી અથવા પગારની સાંર્ાવનાઓન ેમયાભરદત કરી 
શકે છે. કદાચ કોઈ વ્યક્ક્ત પ્રમોશન માટે પહલેાથી જ પસાર થઈ ગઈ હોય અથવા 
તેની રુભચઓ અને કૌશલ્યો ધરાવતા કોઈ વ્યક્ક્ત માટે હાલના વ્યવસાયોમાાં કોઈ તક 
દેખાતી નથી. કેટલાક લોકો બીજા માટે કામ કરવાના સવચારથી ર્ગાડવામાાં આવે છે. 
તેઓ એવી સસસ્ટમ સામ ેવાાંધો ઉઠાવે છે કે જ્યાાં પરુસ્કાર ઘણીવાર સસદ્ધદ્ધને બદલ ે
વરરટઠતા પર આધારરત હોય છે, અથવા જ્યાાં તેમન ેકોપોરેટ સાંસ્કૃસતને અનરુૂપ હોય 
છે. અન્ય લોકો ઉદ્યોગસાહસસક બનવાનુાં નક્કી કરે છે કારણ કે તેઓ સ્થાસપત વ્યવસાય 
અથવા વ્યવસાયમાાં આગળ વધવામાાં સામેલ અમલદારશાહી અથવા રાજકારણથી 
ભ્રસમત છે. કેટલાક એવા ઉત્પાદન, સેવા અથવા વ્યવસાય કરવાની રીતન ેપ્રમોટ 
કરવાનો પ્રયાસ કરીને થાકી ગયા છે જે મોટી કાંપનીના મખુ્ય પ્રવાહની કામગીરીની 
બહાર છે. તેનાથી સવપરીત, કેટલાક લોકો વ્યવસાય શરૂ કરવાના ફાયદાઓ દ્વારા 
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ઉદ્યોગસાહસસકતા તરફ આકષાભય છે.1  
 

     ઉદ્યોગસાહસસકો તેમના એમ્પપ્લોયર છે અને તેમના પોતાના સનણભયો લે છે, જે 
ઉદ્યોગસાહસસકતાના પ્રાથસમક ફાયદાઓમાાંનો એક છે. તેઓ તેમના વ્યવસાસયક 
ર્ાગીદારો અન ે આ ર્ાગીદારો જે કાયભ કરશ ે તે પસાંદ કરે છે. કામના કલાકો, 
કમભચારીઓ માટે પગાર દર, કમભચારીઓના લાર્ો જેમ કે વેકેશન, અને આવા અન્ય 
સનણભયો લેવામાાં આવે છે. ઉદ્યોગસાહસસકતા અન્ય વ્યવસાયમાાં રોજગાર કરતાાં મોટા 
નાણાકીય પરુસ્કારો મેળવવાની વધ ુસારી તક પરૂી પાડે છે. વધમુાાં, તે પેઢીના તમામ 
પાસાઓમાાં સહર્ાભગતાન ેસક્ષમ કરે છે, સવર્ાવનાથી લઈન ેવ્યહૂરચના/રડઝાઇન, 

રચના/બાાંધકામ, વેચાણ, કોપોરેટ પ્રરિયાઓ અને ઉપર્ોક્તા પ્રસતર્ાવ. 
ઉદ્યોગસાહસસકતા આદેશમાાં હોવાના સવશેષાસધકારને સમાવે છે. તે વ્યક્ક્ત માટે 
ઇક્ક્વટી એકઠા કરવાની તક પરૂી પાડે છે, જે જાળવી શકાય છે, માકેરટિંગ કરી શકાય 
છે અન ેસતત સવકાસ અને પ્રગસત માટે આગામી પેઢીને સોંપી શકાય છે. વધમુાાં, 
ઉદ્યોગસાહસસકતા વ્યક્ક્ત માટે નોંધપાત્ર યોગદાન કરવાની તક પરૂી પાડે છે. 
મોટાર્ાગના નવા સાહસો સ્થાસનક અથભતાંત્રના સવકાસમાાં ફાળો આપે છે. કેટલીક 
વ્યક્ક્તઓ તેમની નવીનતાઓ દ્વારા સમાજમાાં યોગદાન આપે છે. આવુાં જ એક 
ઉદાહરણ છે ઉદ્યોગસાહસસક સ્ટીવ જોલસ, જેમણે 1976 માાં Appleપલની સહ-
સ્થાપના કરી અન ે ત્યારપછીની ડેસ્કટોપ કમ્પપ્યટુર િાાંસતનુાં નેતતૃ્વ કયુાં. અમકુ 
વ્યક્ક્તઓ તેમના સવસ્તારમાાં વ્યવસાસયક અને વ્યાવસાસયક તકોનુાં મલૂ્યાાંકન કરે છે 
અને ખાનગી સાહસન ેઆગળ ધપાવવાનો સનધાભરરત સનણભય લે છે. સાહસ શરૂ કરવાના 
વ્યક્ક્તના સનણભયન ે હળવાશથી ન લેવો જોઈએ. ઉદ્યોગસાહસસકતા માટે નોંધપાત્ર 
રહિંમત, સનણભય લેવાની ક્ષમતા, મક્કમતા, શોધ અને અનકુૂલનક્ષમતા જરૂરી છે. 
કારરકદીના માગભ તરીકે ઉદ્યોગસાહસસકતાન ેધ્યાનમાાં લેતી વખત,ે તમારા માટે કેવી 
રીતે, શા માટે અને ક્યારે ઉદ્યોગસાહસસકતા શ્રેટઠ કારરકદી સવકલ્પ હોઈ શકે છે તે 
સનધાભરરત કરવા માટે કેટલાક સ્વ-પ્રસતભબિંબોનુાં સાંચાલન કરવુાં આવશ્યક છે. અભ્યાસ, 

સાંશોધન અન ેતમારા હતેપુવૂભકના પ્રયાસો સાથે જોડાયેલ પ્રવસૃત્તઓ અન ેહોદ્દાઓનો 
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પ્રયાસ કરવો એ તમારા ઉદ્યોગસાહસસકતાના માગભને સનધાભરરત કરવા તરફનુાં એક 
મહત્વપણૂભ પગલુાં છે. તમારા માટે ઉપલલધ સાંર્સવત ઉદ્યોગો અથવા ઉદ્યોગસાહસસક 
તકોનુાં સાંશોધન કરવાથી થોડો આરામ મળશે અને આગળ શુાં કરવુાં તે અંગેના તમારા 
સનણભયન ેન્યાયી ઠેરવશે. આ પરરપણૂભ કરવા માટેનો એક વ્યવહારુ અભર્ગમ એ છે કે 
તમારા મનપસાંદ ક્ષેત્રમાાં સનટણાતન ે"છાયો" બનાવવો. આમાાં સામાન્ય કાયભરદવસ 
દરસમયાન સનરીક્ષક બનવાની ગોઠવણનો સમાવેશ થાય છે જેથી તે પ્રકારનો 
વ્યવસાય ચલાવવામાાં શુાં થાય છે તેનુાં પ્રથમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. વધમુાાં, તમે 
એપ્રેષ્ન્ટસ, ઇન્ટનભ અથવા સ્વતાંત્ર કોન્રાક્ટર તરીકે કામ કરીને અનરુ્વ મેળવી શકશો. 
ઉદ્યોગસાહસસકતા એ અસનયાંસત્રત નાણાકીય અને વ્યક્ક્તગત પ્રગસતનો માગભ છે. ત્યાાં 
કોઈ પ્રસતબાંધો નથી. તમે તમારા ર્ાગ્યના વાસ્તસવક શાસક છો, ફક્ત તમારી દ્રષ્ટટ 
દ્વારા મયાભરદત છે. હજી સધુી શોધાયેલ તકનો લાર્ લેવા માટે, "ઉદ્યોગ સાહસસક 
પ્રયાસ" માટે નવી કાંપની અથવા સાંસ્થાની રચનાની સાથ ેસાથે ચોક્કસ જોખમની 
સ્વીકૃસત જરૂરી છે. આદશભ રીતે, આ સવર્ાગમાાં વણભવેલ સવર્ાવનાઓ કોઈપણ અન ે
તમામ ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસોન ે લાગ ુ પડશ,ે ઉદ્યોગને અનલુક્ષીને. વ્યવસાયો, 
ઉદાહરણ તરીકે, પ્રચાંડ અવરોધો છતાાં તરતા રહવેા માટે સક્ષમ છે કારણ કે તેઓ 
સતત રહવેા માટે સાંકલ્પબદ્ધ હતા. જ્યારે કોઈ આંચકાનો સામનો કરવો પડ ેછે, ત્યારે 
ઉદ્યોગસાહસસકો પરરક્સ્થસતના ખરાબ પાસાઓ પર ધ્યાન આપવાને બદલે ઉકેલો શોધે 
છે. બાહ્ય પરરક્સ્થસતઓએ ઉદ્યોગસાહસસકના તેના લક્ષ્યો અને ઉદે્દશ્યોને પ્રાપ્ત કરવાના 
પ્રયત્નોમાાં દખલ ન કરવી જોઈએ. ઘણા ઉદ્યોગસાહસસકોને તેમની નોકરી (જો તેઓ 
પાસે હોય તો), કુટુાંબની જવાબદારીઓ અન ેતેમના વ્યવસાયના રોજજિંદા કામકાજનુાં 
સાંચાલન કરવા માટે લગર્ગ ચોક્કસપણે સહાયની જરૂર પડશ.ે ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત રહવેા 
અને તેમના સવચારોને પણૂભતા સધુી જોવા માટે, ઉદ્યોગસાહસસકો તેમને વ્યવક્સ્થત 
રહવેામાાં મદદ કરવા માટે દૈસનક જીવનપદ્ધસત બનાવે છે. એક નાની કાંપનીના માભલક 
તરીકે, તમે વ્યવસાસયક કામગીરી દરસમયાન જે કાંઈ પણ થાય છે તેના માટે આખરે 
જવાબદાર છો. ઉદ્યોગસાહસસકોને વધ ુઝડપથી અન ેસ્પટટ રીતે સવચારવામાાં સક્ષમ 
થવાથી ફાયદો થાય છે કારણ કે તે તેમને ભબનઅસરકારક સવચારો અથવા પ્રવસૃત્તઓ 
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પર સમય પસાર કરવાનુાં ટાળવા દે છે. સ્વ-સનર્ભરતા એ વ્યક્ક્તની સહાય સવના 
સમસ્યાઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતાનો ઉલ્લેખ કરે છે. ઉદ્યોગસાહસસકો ખબૂ જ 
અસામાન્ય છે કારણ કે તઓે તકો લેવાથી ડરતા નથી અન ેતેમના પોતાના જવાબો 
સાથે આવે છે. જે વ્યક્ક્તએ કાંપનીમાાં લાાંબા સમય સધુી કામ કયુાં છે તે વધ ુસ્વતાંત્રતા 
મેળવવા માટે સ્વ-રોજગારમાાં જવાનુાં નક્કી કરી શકે છે.  
 

     વ્યવસાયની સફળતા બદલાતા સાંજોગોમાાં એડજસ્ટ થવાની ઉદ્યોગસાહસસકની 
ક્ષમતા પર આધારરત છે. ઘણા લોકો ધોરણ 9 થી 5 ની નોકરીની જવાબદારીઓ 
સનર્ાવવામાાં અસમથભ અથવા અસનચ્છા હોય છે. આવા લોકો રદવસ કે રાસત્રના તમામ 
કલાકો પર કામ કરતા રહવેા માાંગ ેછે, સપ્તાહના અંતે પણ, કારણ કે તેઓ હાંમેશા 
નવા સવચારોની શોધમાાં હોય છે. તેમની અતપૃ્ત જજજ્ઞાસાના પરરણામ સ્વરૂપે, ઘણા 
સફળ ઉદ્યોગપસતઓ અન ેમરહલાઓએ એવા ક્ષેત્રોમાાં સ્નાતકની રડગ્રી અન ેએડવાન્સ 
રડગ્રીઓ મેળવી છે જેમાાં તેઓ ચોક્કસ જુસ્સો ધરાવે છે. પરરણામે, તેઓ તેમના લક્ષ્ય 
વસ્તી સવષયકન ે વધ ુ સારી રીતે સમજી શકશે. મોટા ર્ાગના લોકો જેઓ 
ઉદ્યોગસાહસસકતામાાં પ્રગસત કરવા માાંગ ેછે તેઓ એવા સનટકષભ પર આવ્યા છે કે તેમના 
સવચારોને સ્થાન ેમકૂતા પહલેા વધ ુતપાસ જરૂરી છે. કોઈપણ વ્યાપારી પ્રયાસ માટે 
બોક્સની બહાર સવચારવાની અને કોઈપણ વ્યવસાસયક ક્ષેત્રમાાં સધુારો કરવાની 
ક્ષમતા જરૂરી છે. પરરક્સ્થસતઓમાાં ખામીઓ જોવાની અને તેન ેકેવી રીતે ઠીક કરવી 
તે અંગ ેર્લામણો કરવાની ક્ષમતા પણ સવકાસ માટે જરૂરી છે. 
 

     જો તમે તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનુાં પસાંદ કરો છો, તો તમે તમારી 
જાતને કઈ ભસૂમકા ર્જવવાની અપેક્ષા રાખો છો? કેટલાક ર્ૌસતક લક્ષણોને નામ 
આપવા માટે ઉદ્યોગસાહસસકો સવસવધ પ્રકારના સ્વરૂપો અને કદ તેમજ સવસવધ વય 
અને શૈક્ષભણક સ્તરોમાાં આવે છે. ટૂાંકા ગાળામાાં સફળ ગણવા માટે, તમારે લાાંબા ગાળે 
સફળ ગણાય તે પહલેાાં તમારે પહલેા અસાંખ્ય તબક્કાઓમાાંથી પસાર થવુાં પડશ.ે 
દરેક સ્તરે, દરેક વ્યક્ક્તએ સવસશટટ નેતતૃ્વ, સાંદેશાવ્યવહાર અને ઉદ્યોગસાહસસક 
ક્ષમતાઓ સવકસાવવી જોઈએ. આખા વષભ દરસમયાન રોજગાર બજારની વધઘટ થતી 
હોવાથી, સવસવધ પટૃઠભસૂમ અને રુભચઓ ધરાવતી વ્યક્ક્તઓ સવસવધ કાંપનીઓ અન ે
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ઉદ્યોગો તરફ આકષાભય છે. વ્યવસાયમાાં, સર્જકો, ભબલ્ડરો અને ઓપરેટરો છે. 
વ્યવસાયના સર્જક અથવા આરકિટેક્ટ ચોક્કસ ઉત્પાદન અથવા ખ્યાલને સાંપણૂભ રીત ે
સમસપિત હોય છે અને તે તેજસ્વી/સર્જનાત્મક મન ધરાવે છે જે હાંમેશા નવા અને મળૂ 
સવચારો ઉત્પન્ન કરે છે. સર્જકો વારાંવાર સવસવધ પ્રકારના વ્યવસાયો માટે વ્યવસાસયક 
સવચારો ઉત્પન્ન કરે છે. 
 

     આંત્રસપ્રન્યોરસશપ એક એવી સફર છે જેમાાં ઘણા ઊંચા અને નીચા હશ.ે તેમાાંથી 
દરેકને શાાંત અને સ્પટટ મનથી સાંર્ાળવા માટે વ્યક્ક્તએ તૈયાર રહવે ુાં જોઈએ. જો 
તમે કોઈ સાહસ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છો, તો તમને તમારી રુભચઓને અનસુરવા 
માટે અસાંખ્ય પરરક્સ્થસતગત તકો મળશ.ે તમે જ્યાાં કામ કરો છો, તમારી કૌટુાંભબક 
જવાબદારીઓ, તમારા સવચાર અથવા શોધ, તમારી અનન્ય સર્જનાત્મક અભર્વ્યક્ક્ત 
અથવા તાજેતરની કારરકદીની શોધ અથવા નોકરીમાાં ફેરફાર જેવા પરરબળોને આધારે 
પરરક્સ્થસતગત તક ઉપલલધ બને છે. ઉદ્યોગસાહસસકતાની ઉત્િાાંસત, ઉદ્યોગસાહસસક 
સવચારસરણી પ્રત્ય ેતમારી ગ્રહણશીલતા અન ેઘણા અક્સ્તત્વમાાં રહલેા અને ઉર્રતા 
પ્લેટફોમભ આને શક્ય બનાવે છે.12.1 

 

જેમ તમે તમારા સાહસની યોજના બનાવો છો, તમારે આ ક્ષેત્રોમાાં તકો ધ્યાનમાાં લેવી 
જોઈએ:2 

• જોબ ર્ર. કેટલાક કાયગસ્થળો ઉદ્યોર્સાહસસક-માનસસક વ્યસ્તતઓ માટે 
ઇન્રાપે્રન્્રુરયલ તકો અથિા કંર્નીમા ં બનાિેલા સાહસો પ્રદાન કરે છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, રે્ઢી 3M એ ઐસતહાસસક રીતે કમગચારીઓની સર્જનાત્મકતાને 
ર્ોષી છે અને કમગચારીઓ માટે નિીન તકોને પ્રોત્સાહન આપ્ુ ં છે. આ 
િાતાિરણે કમગચારી પ્રોજેતટને પે્રરણા આર્ી જેના ર્રરણામે ર્ોસ્ટ-ઇટ 
નોટ્સની શોધ થઈ. જો કોઈ કંર્ની સાહસ સનમાગણને સમથગન ન આરે્ તો 
ર્ણ, તમારંુ સાહસ બનાિિા માટે કંર્નીમાથંી ઉદ્યોર્સાહસસક સિચાર લેિાની 
શક્યતા ર્ણ છે. 
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• કૌટંુબબક જિાબદારીઓ. તમે કુટંુબની માબલકીના વ્યિસાયમા ંકામ કરી શકો 
છો અથિા કુટંુબના સભ્યો સનવતૃ્ત થયા ર્છી અથિા અન્ય કુટંુબના સભ્યોને 
માબલકી રાન્સફર કરી શકો છો. 

• ફે્રન્ચાઇઝીસ. તમે હાલની ફે્રન્ચાઈઝી ખરીદી શકો છો, જે ફે્રન્ચાઈઝીના નામ 
હઠેળ કામ કરિા માટે ઉદ્યોર્સાહસસકને આર્િામા ંઆિેલ લાઇસન્સ છે. 

• િેબ-આધારરત સાહસ. તમે Etsy, Shopify અથિા અન્ય ઈ-કૉમસગ િેબસાઇટ 
દ્વારા ઉત્ર્ાદન સાહસ શરૂ કરી શકો છો. 

• હાયર અથિા સ્િતતં્ર કોન્રાતટર માટે કામ કરો. તમે લિચીક શેડયલૂ ર્ર 
ગ્રાહકો, અનભુિ અને આિક મેળિિા માટે કન્સષ્લ્ટિંર્ બબઝનેસ શરૂ કરી શકો 
છો અથિા સ્િતતં્ર કોન્રાતટર તરીકે કામ કરી શકો છો. 

• બેરોજર્ારી. ઓછા રોજર્ાર અથિા બેરોજર્ાર હોિાને કારણે 
ઉદ્યોર્સાહસસકતા આસથિક સ્િતતં્રતાનો માર્ગ બની શકે છે. 

• ખરીદી. તમે સનવતૃ્ત વ્યસ્તત, તમારી િતગમાન કંર્ની અથિા વ્યિસાય 
ધરાિતા કુટંુબ ર્ાસેથી હાલનો વ્યિસાય ખરીદી શકો છો. જેમ જેમ વ્યિસાય 
માબલકના જીિનની ર્રરસ્સ્થસતઓ બદલાય છે, વિૃત્િ અથિા નિી રુબચઓને 
કારણે, વ્યિસાય નિી માબલકી માટે ઉર્લબ્ધ બને છે. કંર્ની માટે કામ 
કરિાથી નિા માબલક બનિા માટે િતગમાન માબલકને ખરીદિાનો સિકલ્ર્ 
મળી શકે છે. હાલની કંર્નીની ખરીદી ઐસતહાસસક નાણાકીય ડેટા અને સનણગયો 
પ્રદાન કરે છે જે ભસિષ્યની સફળતાઓને સમથગન આરે્ છે. જો તમે કંર્ની 
દ્વારા નોકરી કરતા હો, તો તમારી ર્ાસે વ્યિસાયનુ ંસચંાલન કેિી રીતે થાય 
છે તે સિશેની સિર્તો શીખિાની તક છે, એક ફાયદો જે કંર્નીની ખરીદી અને 
સચંાલનમા ંતમારી સફળતાને સમથગન આર્ી શકે છે.3 

     આગામી મોટી કાંપનીની તકન ેઓળખવી એ ઉદ્યોગસાહસસકતાના સૌથી મશુ્કેલ 
ઘટકોમાાંનુ ાં એક છે. બીજી તક હાંમેશા રહશેે, પરાંત ુસારા અને ખરાબન ેઅલગ પાડવાની 
અને નક્કર વ્યવસાસયક સનણભયો લેવાની જવાબદારી તમારી છે જેનાથી તમને અથવા 
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તમારી કાંપનીને લાાંબા ગાળે ફાયદો થશે. ઉચ્ચ-ગણુવત્તાવાળી સામગ્રી બનાવવી એ 
તમારા વ્યવસાયન ેતેના ક્ષેત્રમાાં અગ્રણી તરીકે સ્થાન આપે છે. અસાધારણ સામગ્રીનુાં 
ઉત્પાદન કરવુાં એ નવા વેચાણ પેદા કરવા માટેનો સૌથી અસરકારક અભર્ગમ છે, 

અને તેથી દરેક વ્યવસાય માભલકે સ્પધાભત્મક ધાર મેળવવા માટે આ તકનો ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ. કાળજીપવૂભક તમારી કાંપની અને બ્રાન્ડને સાંવાદોના કેન્દ્રમાાં રાખીન ે
અને બ્રાન્ડ કલ્ચર સવકસાવીને, તમે ગ્રાહકો સાથે તેમના માટે મહત્વના મદુ્દાઓ પર 
વાતચીત કરીને સફળતાપવૂભક તમારી જાતન ેપ્રસતસ્પધીઓથી અલગ કરી શકો છો. 
જો તમે હાલમાાં નોકરી કરતા હો, તો તે વ્યવસાયની તકોની તપાસ કરવા માટે 
ઉપયોગી થઈ શકે છે જેને ન્યનૂતમ સમય અથવા પ્રયત્નની જરૂર હોય. અસાંખ્ય પાટભ-
ટાઇમ વ્યવસાયો ઘરેથી અથવા ઑનલાઇન પણ કરવા શક્ય છે. અમકુ વ્યવસાયો 
સનષ્ટિય આવક પેદા કરવા માટે રચાયેલ છે, જેનો અથભ છે કે તેમને જાળવવા માટે 
ઘણો સમય અથવા પ્રયત્નની જરૂર નથી. અન્ય વ્યવસાયની તકો સવસ્તતૃ થઈ શકે 
છે, જે લોકોન ેતેમની હાલની નોકરીઓમાાંથી ઉદ્યોગસાહસસકતા તરફ સાંિમણ કરવાની 
માંજૂરી આપે છે. સાંયોગો તમને માત્ર તકો જ લાવી શકે છે, પરાંત ુતેમને ઓળખવા 
અને તેના પર કાયભ કરવા માટેની આતરુ નજર તમન ેતે તકોનો લાર્ ઉઠાવવા દેશે. 
 

     વ્યક્ક્તના વ્યવસાસયક અનરુ્વો અન ેઉદ્યોગસાહસસક સવચારસરણીની પ્રરિયાના 
રડઝાઇસનિંગ અને એકીકરણમાાં સહાય કરવા માટે ઘણા માળખાાં છે. રેમવકભના 
સનમાભણમાાં બે મળૂભતૂ સવચારો છે: ખચભ માળખુાં અન ેઆવકના પ્રવાહો. ખચભનુાં માળખુાં, 
મખુ્ય ર્ાગીદારોની ઓળખ, મખુ્ય પ્રવસૃત્તઓ અને સાંબાંસધત સાંસાધનો આ બધુાં રેમવકભ 
બનાવવાનો ર્ાગ છે. વધમુાાં, ગ્રાહકો સાથેના સાંબાંધના પ્રકારને સનધાભરરત કરવુાં, ગ્રાહક 
સવર્ાગો સાથે સાંબાંસધત આવક પ્રવાહની સવસવધ ચેનલો એ તમામ માળખાના 
સવકાસનો ર્ાગ છે. કોઈના માળખાના ર્ાગ રૂપે, બજારના વલણો અનસુાર ઉત્પાદન 
સધુારણા અને વધ ુ સવકાસ માટે ગ્રાહક પ્રસતસાદની જરૂર છે. આવશ્યક પટૃઠભસૂમ 
સાંશોધન બજારના વલણોની સ્પટટ સમજણને પ્રોત્સાહન આપે છે જ્યાાં આવા 
સાંશોધનના આધારે ખચભ માળખુાં અને આવકના પ્રવાહો સવકસાવી શકાય છે.4 
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     સમસ્યાઓન ેસાંબોધવા અને ઉકેલવા માટે અન ે સવસવધ વ્યવહારુ ઉકેલો માટે, 

પદ્ધસતસરની અન ેતારકિક અભર્ગમની જરૂર છે. રડઝાઇન સથિંરકિંગ એ એક શલદ છે જે 
જ્ઞાનાત્મક, વ્યહૂાત્મક અને વ્યવહારુ પ્રરિયાઓના સાંગ્રહનો સાંદર્ભ આપે છે જેનો 
ઉપયોગ ઉત્પાદનના સનમાભણના સવચારો પેદા કરવા માટે થાય છે. મલૂ્ય સનમાભણ 
સવકાસમાાં ત્રણ મખુ્ય ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે: કાંપની તેના ગ્રાહકોને શુાં મલૂ્ય પ્રદાન 
કરી શકે તે આકાર આપવી ('મલૂ્ય ગ્રાહક મેળવે છે'); સાંસ્થાને તેના આશ્રયદાતાઓ 
પાસેથી જે મલૂ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે નક્કી કરવુાં ('મલૂ્ય સાંસ્થા મેળવ ેછે') અને આ 
મલૂ્ય સવસનમયનુાં સફળતાપવૂભક સાંચાલન કરીન ેઇચ્છનીય ગ્રાહક ક્ષેત્રોના આજીવન 
મલૂ્યને મહત્તમ કરે છે. ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાન ેપાાંચ તબક્કામાાં સવર્ાજજત કરી શકાય 
છે: સવર્ાવના સનમાભણ, તક મલૂ્યાાંકન, આયોજન, વ્યવસાયની રચના/લોન્ચ અને 
વદૃ્ધદ્ધ. ચાર-પગલાાંનુ ાં માળખુાં વતભમાન માલસામાનને શદુ્ધ કરતી વખત ેધ્યાનમાાં લેવા 
માટેની ચાર આવશ્યક પ્રવસૃત્તઓને ઓળખ ેછે. આ યાદ રાખવાના શલદો છે: વધારો, 
ઘટાડો, દૂર કરો અને જનરેટ કરો. બજારમાાં ઉપલલધ ઉપર્ોક્તા ચીજવસ્તઓુને મલૂ્ય 
પહોંચાડવાની કાંપનીની ક્ષમતા સામે આલેખ કરવા અને તેથી સમય જતાાં સ્પધાભત્મક 
રહ ેછે. એક પદ્ધસત એ છે કે નવી માાંગ ઊર્ી કરવા અને નવી બજાર જગ્યા ખોલવા 
માટે એક જ સમયે સવસશટટતા અને ઓછી રકિંમતન ેઅનસુરવી. તે બધ ુજ ભબનહરીફ 
બજાર જગ્યાન ેસરુભક્ષત કરવા અને સ્પધભકોને અપ્રચભલત રેન્ડર કરવા સવશે છે. ચાર-
પગલાાંનુ ાં માળખુાં વતભમાન માલસામાનને શદુ્ધ કરતી વખત ેધ્યાનમાાં લેવા માટેની 
ચાર આવશ્યક પ્રવસૃત્તઓને ઓળખ ેછે. આ યાદ રાખવાના શલદો છે: વધારો, ઘટાડો, 
દૂર કરો અન ે જનરેટ કરો. બજારમાાં ઉપલલધ ઉપર્ોક્તા ચીજવસ્તઓુને મલૂ્ય 
પહોંચાડવાની કાંપનીની ક્ષમતા સામે આલેખ કરવા અને તેથી સમય જતાાં સ્પધાભત્મક 
રહ ેછે. 
 

     રેમવકભ બનાવવા માટે પ્રથમ લક્ષ્ય બજાર સવસ્તારનો અભ્યાસ કરવો અન ેતેની 
વ્યવસાય ક્ષમતાન ેસમજવી જરૂરી છે. ભબઝનેસ જગતમાાં સ્પધાભ સ્વાર્ાસવક છે અને 
સ્વસ્થ પણ છે. વ્યક્ક્ત જે પ્રકારનો સામનો કરશે તે સ્પધાભના સાંબાંધમાાં વ્યક્ક્તનુાં 
માળખુાં બાાંધવાની જરૂર છે. રેમવકભ ડેવલપમેન્ટ એક અન્વેષણાત્મક માનસસકતા સાથ ે
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શરૂ થાય છે જે આખરે આગળ સ્પટટ માગભ નક્કી કરવા તરફ દોરી જાય છે. આજે, 

ઘણા ઉદ્યોગો અક્સ્તત્વમાાં નથી - ભબનઉપયોગી બજાર સવસ્તાર, હરીફાઈથી મકુ્ત. 
માાંગ સનમાભણ એ એક વ્યહૂાત્મક તકનીક છે. આકષભક અને ઝડપી સવસ્તરણ બાંને માટે 
પટુકળ જગ્યા છે. આવી વ્યહૂરચનામાાં સ્પધાભ અથભહીન છે કારણ કે રમતના સનયમો 
હજી સ્થાસપત થવાના બાકી છે. અન્વેસષત બજાર ક્ષેત્ર મોટી, વધ ુગહન સાંર્ાવના 
ધરાવે છે. આકષભક સવસ્તરણની દ્રષ્ટટએ, સવશાળતા, ઊંડાઈ અને તાકાત છે. 
વ્યવસાયના સવકાસ અન ે સનવાભહને અસર કરતા પરરબળોન ે સમજવુાં, સવસવધ 
દ્રષ્ટટકોણથી, શ્રેટઠ વ્યહૂરચના અમલીકરણ અને પસાંદગીના સાંદર્ભમાાં વ્યક્ક્તના 
સનણભયોન ેસીધી અસર કરે છે. 
 

     તમારી સાહસ સવકાસ પ્રરિયા દરસમયાન અમકુ સમયે, તમારા સવચારો અન ે
ઇરાદાઓને અથભપણૂભ અન ેઉત્પાદક રીતે કેપ્ચર કરવા તે મહત્વપણૂભ બની જાય છે. 
કસ્ટમાઇઝ્ડ એક્શન પ્લાન બનાવવો—એક સાંગરઠત, પગલુાં-દર-પગલાની રૂપરેખા 
અથવા માગભદસશિકા જે સવચારો, સવચારો અને મખુ્ય પગલાાંને એકસાથે ખેંચે છે જે 
ઉદ્યોગસાહસસક સફળતા માટે સ્ટેજ સેટ કરવામાાં મદદ કરે છે—પ્રારાંભર્ક તબકે્ક 
ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાને વધ ુસરળ બનાવશે અન ેલાાંબા ગાળે સાંર્સવત રીત ેવધ ુ
સફળ.5 

 

     તમને પ્રારાંર્ કરવામાાં મદદ કરવા માટે વ્યવસાસયક કાયભ યોજના હોવી 
મહત્વપણૂભ છે. તે એક આંતરરક વ્યવસાય દસ્તાવેજ છે જે તમારી પેઢી ચલાવતી 
વખત ેધ્યેય સધુી પહોંચવા માટે તમારે ચોક્કસ સમયમયાભદામાાં કયા પગલાાં ર્રવા 
જોઈએ તેનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ પાાંચ પગલાાંને અનસુરીને તમારા ધ્યેયને હાાંસલ 
કરવામાાં તમારી મદદ કરવા માટે એક એક્શન પ્લાન બનાવો: 
 

સ્માટભ ગોલ સેટ કરો. 
રિયાઓની સભૂચ બનાવો. 
સમયરેખા સેટ કરો. 
સનયકુ્ત સાંસાધનો. 
પ્રગસત પર નજર રાખો. 
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      રિયા યોજના તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકે? તમારા ઉદે્દશ્યોને હાાંસલ કરવા 
માટે, તમારી પાસે એવી વ્યહૂરચના હોવી જરૂરી છે જે તમને પ્રેરરત રાખ ેઅન ેખાતરી 
કરે કે તમે યોગ્ય સમયગાળામાાં તમારા ગાંતવ્ય પર પહોંચો. જ્યારે સાંદેશાવ્યવહારના 
સાધન તરીકે ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે કાયભ યોજનાઓ જરટલ કાયભિમો અને પહલેોને 
સરળ બનાવી શકે છે. એક્શન પ્લાનના ઉદાહરણોમાાં વધારાની ગ્રીન સ્પેસ, 

સસુવધાઓ, ચાલવાના રસ્તાઓ અને રેલ સેવામાાં વધારો સાથે સમદુાય સવકસાવવાની 
પહલેનો સમાવેશ થાય છે. 
 

એતશન પલાસનિંર્ની પ્રરિયાને આઠ તબક્કામા ંિહેંચિામા ંઆિી છે. 
 

1) સમસ્યા(ઓ) ની વ્યાખ્યા 
2) સમસ્યા (ઓ) ની ઓળખ અને વ્યાખ્યા 
3) ડેટાનુ ંસકંલન અને મલૂ્યાકંન કરો 
4) હાથમા ંરહલેા મદુ્દાઓને ઓળખો અને પ્રાથસમકતા આર્ો 
5) દરેક ઉર્લબ્ધ સિકલ્ર્ો માટે, તમારા માટે એક ધ્યેય સનિેદન લખો 
6) સોલ્્શુન્સ પે્રષ્તટસમા ંમકૂિા માટે એતશન પલાન. 

7) દરેક િસ્ત ુર્ર સાિચેતી રાખો અને અિલોકનો લખો. 
8) જો જરૂરી હોય તો, નિી સમસ્યા સાથે પ્રારંભ કરો અથિા જૂની સમસ્યાને સિસ્તતૃ કરો. 
 
     તમારી એક્શન પ્લાન તમે તમારા વ્યવસાયને ચલાવવા અન ેસાંચાભલત કરવા 
માાંગો છો તે રીતે વ્યાખ્યાસયત કરે છે. તમારી કાંપનીની માકેરટિંગ અને વેચાણ 
વ્યહૂરચના તેના નાણાકીય અને વેચાણ ઉદે્દશ્યોન ેહાાંસલ કરવા માટે તે અનસુરવા 
માગે છે તે પગલાાંઓ દશાભવે છે. ભબઝનેસ એક્શન પ્લાન સમજાવ ેછે કે તમે ર્સવટયમાાં 
તમારી સાંસ્થાને કેવી રીત ેસાંચાભલત અને સાંચાભલત કરવા માાંગો છો. 
 

* િાસષિક વ્યિસાય યોજનાના ટોચના 5 તત્િો: 
 
1. ર્રરસ્સ્થસતનુ ંસિશ્લેષણ કરો. િતગમાન સ્સ્થસતને દૃશ્ય સિશ્લેષણ દ્વારા વ્યાખ્યાસયત કરિામાં આિે છે, 

જે ઉદે્દશ્ય મલૂ્યાકંન હોવુ ંઆિશ્યક છે. 
2. સ્ટોક એતસચેન્જ. તમારા સ્ર્ધગકો અને તેમની માકેરટિંર્ વ્્હૂરચનાઓ સિર્તિાર તર્ાસો... 
3. ઉત્ર્ાદન અથિા સેિાની સ્સ્થસત... 
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4. ઉદે્દશો સેટ કરી રહ્યા છીએ... 
5. વ્્હૂરચના 
 
નાના વ્યવસાયની સફળતા અનકુૂલનક્ષમતા, મક્કમતા અન ે સખત મહનેત પર 
આધારરત છે. તમે તમારી પેઢીન ેકેવી રીતે ચલાવશો અને મેનેજ કરશો તે એક્શન 
પ્લાનમાાં દશાભવેલ છે. તમારા નાણાકીય અને વચેાણ ધ્યેયો હાાંસલ કરવા માટે, 

માકેરટિંગ અને વેચાણ યોજનાઓ તેમને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારી પેઢી જે પગલાાં 
લેશે તે વ્યાખ્યાસયત કરે છે. તમારી પેઢીનુાં સાંચાલન અને સાંચાલન કેવી રીતે થશે? 

એક્શન પ્લાન એ માટે જ છે! ઇચ્ચ્છત ઉદે્દશ્યો હાાંસલ કરવા માટે, કાયભ યોજનામાાં 
યોજનાઓનો સાંપણૂભ સાંગ્રહ હોવો આવશ્યક છે. વ્યક્ક્તગત રિયાઓની યોજનાઓ 
વ્યક્ક્તના પાયાને મજબતૂ બનાવે છે, જેનાથી તેઓ સવકાસ કરી શકે છે અને તેમના 
લક્ષ્યો હાાંસલ કરી શકે છે. પ્રરિયાના દરેક તબક્કા માટે સનધાભરરત સમયરેખા સાથ,ે 

એક સારો એક્શન પ્લાન તમને તમારુાં લક્ષ્ય હાાંસલ કરવા માટે જરૂરી તમામ કાયોન ે
વ્યાખ્યાસયત કરીને તમારા ધ્યેયને હાાંસલ કરવામાાં મદદ કરશે. તમારી જરૂરરયાતો 
અને પસાંદગીઓ પર આધાર રાખીને, તમે એક અથવા ઘણા ઉદે્દશ્યોને વ્યાખ્યાસયત 
કરવા માટે આ નમનૂાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અંસતમ પરરણામને ધ્યાનમાાં રાખવાથી 
વ્યક્ક્ત સવચારવાની, યોજના બનાવવા અને વ્યહૂરચના સાથ ેકાયભ કરવાની માંજૂરી 
આપે છે. વ્યવસાયની સફળતા સારી રીતે રચાયલેી વ્યહૂરચના અને પ્રરિયા લક્ષી 
માનસસકતાના સવકાસ પર આધારરત છે. 
 

     કેટલાક લોકો માટે, ઉદ્યોગસાહસસક પરરપ્રેક્ષ્ય સ્પટટ અને તારકિક છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, બાયોમેરડકલ લેબમાાં કારરકદી સાંશોધન અને ચ્ક્લસનકલ રાયલ્સનો સમાવેશ 
કરી શકે છે જે બજારમાાં વેચવા માટે ઉત્પાદન માટે પેટન્ટ એચ્પ્લકેશન તરફ દોરી 
જાય છે, જે નવા સાહસ તરફ દોરી જાય છે. અન્ય લોકો ભબનપરાંપરાગત પદ્ધસતઓ 
દ્વારા ઉદ્યોગસાહસસક માગભનો અનરુ્વ કરે છે, જેમ કે જ્યારે કોઈ અણધારી તક ઊર્ી 
થાય છે. જેમ જેમ વૈસિક બજાર સવકસસત થવાનુાં ચાલ ુરાખ ેછે, તેમ તેમ વ્યક્ક્તઓ 
માટે નવી ઉદ્યોગસાહસસક તકો ખલુશે જેઓ સર્જનાત્મકતા અન ે નવીનતા પર 
આધારરત તકો માટે ખલુ્લા હોય છે.6 
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     ઉદ્યોગસાહસસકતાના ચાર પ્રાથસમક પ્રકારો છે: સ્ટાટભ-અપ્સ, મધ્યમ કદના 
વ્યવસાયો અન ે ભબનનફાકારક સાંસ્થાઓ. બીજા શલદોમાાં કહીએ તો, આ મોડેલો 
ઉદ્યોગસાહસસકની ઘણી કુશળતા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવાને બદલ,ે એક પેઢી બનાવવા 
અને ચલાવવા સવશે છે. કાંપનીઓ સમય સાથે સવકસસત થવી જોઈએ, કારણ કે તેમની 
આસપાસની દુસનયા બદલાય છે. ઉદ્યોગસાહસસકો હવ ેવધ ુજોખમ લઈ શકે છે અને 
નવી અન ેઆકષભક નવીનતાઓ રજૂ કરી શકે છે, જે તેમના માટે મોટી જીત છે. 
કોઈપણ પ્રકારનો નાનો વ્યવસાય કે જેની સ્થાપના કોઈ એક વ્યક્ક્ત દ્વારા કરવામાાં 
આવી હોય, વદૃ્ધદ્ધ અથવા રેન્ચાઈઝીંગના ધ્યેય સવના તેન ે"નાના વેપાર સાહસસકતા" 
કહવેામાાં આવે છે. જ્યારે મોટાર્ાગના લોકો પોતાના માટે વ્યવસાયમાાં જવાનુાં નક્કી 
કરે છે, ત્યારે તેઓ ઘણી વખત ઘણા સ્થળો ખોલ ેછે. અસાંખ્ય ઉદાહરણો અક્સ્તત્વમાાં 
છે, જેમાાં નેઇલ સલનૂ, જનરલ સ્ટોસભ, ટેકો રક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તમારી 
કાંપનીને જમીન પરથી ઉતારવા માટે તમારે કદાચ સ્થાસનક કામદારો અથવા કદાચ 
પરરવારના સભ્યોની ર્રતી કરવી પડશ,ે અન ેતમારે તમારા સાંસાધનો વ્યવસાયમાાં 
મકૂવા પડશ.ે 
 

     "સ્કેલેબલ સ્ટાટભઅપ્સ" પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરતી કાંપનીઓ પાસે ભબઝનેસ મોડલ 
હોય છે જેને ડુચ્પ્લકેટ કરી શકાય છે અન ેઉગાડવામાાં આવે છે, એવી માન્યતાથી 
ઉદ્દર્વે છે કે આમ કરવાથી સવિ વધ ુસારુાં સ્થાન બનશ ે(વધ ુસાંસાધનો સાથે વધ ુ
વેચાણ). ઝડપથી અને નફાકારક રીતે સવસ્તરણ કરવા માટે, આ પ્રકારની પેઢી 
શરૂઆતથી જ ઝડપી વદૃ્ધદ્ધ અને મોટા નફા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે. શરુઆતમાાં, 
રોકાણકારોની સહાયતા સાથે ઉદ્યોગસાહસસકો તમેના સવચારોને ગેરેજમાાંથી પથૃ્વી 
પરના સૌથી વધ ુવસ્તીવાળા ખાંડમાાં લઈ જાય છે. જ્યારે એમેઝોન, ગગૂલ અને 
એપલ જેવા સવિ પર નોંધપાત્ર અસર કરી હોય તેવા રાયલલલેભઝિંગ વ્યવસાયોના 
ઘણા ઉદાહરણો છે, તેમ છતાાં, તે બધાના પોતાના તફાવતો છે. આ પ્રકારની 
સાહસસકતા મોટાર્ાગના લોકો માટે નથી, તેથી બહુ ઓછા લોકો તેનો લાર્ લેશે. 
સામાન્ય રીત,ે ખરીદનાર પાસે મોટી નેટવથભ છે અને તે પહલેાથી જ સાંપસત્તનો આનાંદ 
માણે છે. તેઓ માત્ર ત્યારે જ ખરીદે છે જો તેઓને લાગ ેકે તે સમદૃ્ધ થશે. એકવાર 
તેઓએ કાંપની ખરીદી લીધા પછી, તેઓ થોડા ગોઠવણો કરે છે અન ેતેને સામાન્ય 
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રીતે ચાલવા દે છે. ખરીદી-ઉદ્યોગસાહસસક-રોકાણ માટેના રોકાણને ર્ાંડોળ આપવા 
માટે, ખરીદનાર કાાં તો સફળ હોવો જોઈએ અથવા તેની બાજુમાાં સમદૃ્ધ રોકાણકારો 
હોવા જોઈએ. 
 

     ઘણી વ્યક્ક્તઓ આવકના ગૌણ સ્ત્રોત તરીકે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરે છે, જેમ 
કે સોલોપ્રેન્યોર. જો તેઓ તેમના રદવસનુાં કામ છોડવાનુાં આયોજન ન કરતા હોય, તો 
પણ તેઓને અમકુ વધારાના સાઈડ મનીનો લાર્ મળશ.ે બની શકે કે તેમનો પ્રેમ 
કલા અથવા અન્ય હસ્તકલા માટે હોય અને તેઓ તને ેશેર કરવા માાંગતા હોય. એકલ-
સાંચાભલત નાના વ્યવસાય અથવા એકમાત્ર માભલકી એ એક-પરુુષ અથવા એક-સ્ત્રીનો 
શો છે. તેમની પાસે તેમની કામગીરીને વધારવા સવશ ેસવચારવાનો સમય ન હોવાથી, 
તેમના માટે કોઈ કામ કરત ુાં નથી. ભબલ્ડરની પ્રાથસમકતા કાંપનીની વદૃ્ધદ્ધ અને 
નફાકારકતા વધારવાની હોય છે. સ્થાપકો જે કાંપનીઓ બનાવતા અને વેચતા રહ ેછે 
તેઓ સૌથી વધ ુપ્રચભલત હોય છે. ઉચ્ચ કક્ષાના કમભચારીઓ, રોકાણકારો અને ગ્રાહકોને 
પ્રોજેક્ટ તરફ આકસષિત કરવાની પ્રસતર્ા હોવી એ ભબલ્ડરોમાાં સામાન્ય કૌશલ્ય છે. 
 

     ઘણા ઉદ્યોગસાહસસકોને નકલ કરનારા કહવેામાાં આવે છે, અન ેતેઓ અનન્ય 
વ્યવસાય ખ્યાલો લે છે અને તેનો સવકાસ કરે છે. તેઓ તેમના ઉત્પાદનને બહતેર 
બનાવવા માટે હાંમેશા નવા રસ્તાઓ શોધીન ેબજારમાાં ફાયદો મેળવવા માાંગ ેછે. તે 
જોખમ લેનારાઓ અને સનયમ તોડનારાઓનુાં સાંયોજન છે જેઓ ઘણી બધી 
આત્મસવિાસ ધરાવે છે. તમામ સાહસસકો માટે અંસતમ ધ્યેય હાંમેશા સમાન હોય છે. 
રસ્તાઓ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે પરાંત ુબધાના સપના એક જ છે. સાચી નાણાકીય 
સ્વતાંત્રતા એ સ્વપ્ન છે. 
 

એક રહસ્સેદારન ેકાંપનીમાાં સનરહત રહત હોય છે અને તે વ્યવસાયની કામગીરી અન ે
કામગીરીને અસર કરી શકે છે અથવા અસર કરી શકે છે. લાક્ષભણક રહસ્સેદારો 
રોકાણકારો, કમભચારીઓ, ગ્રાહકો, સપ્લાયસભ, સમદુાયો, સરકારો અથવા વેપાર 
સાંગઠનો છે.7 
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     મોટા ર્ાગની વ્યક્ક્તઓ માને છે કે વ્યવસાયો ફક્ત તેમના ગ્રાહકોને સેવાઓ 
પહોંચાડવા માટે અક્સ્તત્વ ધરાવે છે. સેવા/ઉત્પાદનોની ગણુવત્તા અને આવી વસ્તઓુ 
અને સેવાઓની રકિંમત તેમને પ્રર્ાસવત કરતી હોવાથી, ગ્રાહકોને પેઢીમાાં રહસ્સેદાર 
ગણવામાાં આવે છે. ગ્રાહકો તેમના જીવનને એરલાઇનને સોંપ ેછે, ઉદાહરણ તરીકે, 

તેમની સાથ ે ઉડાન ર્રીને. કોપોરેશનમાાં, શેરધારકો અને દેવુાં ધારકો બાંનેન ે
એન્ટરપ્રાઇઝમાાં રોકાણકારો તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. જ્યારે શેરધારકો કાંપનીમાાં 
રોકાણ કરે છે, ત્યારે તેઓ તેમના નાણાાં પર ચોક્કસ વળતર મેળવવાની અપેક્ષા સાથ ે
આમ કરે છે. રોકાણના સાંદર્ભમાાં, શેરહોલ્ડર મલૂ્યનો સવચાર સામાન્ય રીત ે ભચિંતાનુાં 
કારણ બને છે. સવસવધ પ્રકારના મડૂી સ્ત્રોતો, જેમ કે સધરાણકતાભ અને સાંર્સવત સાંપાદકો, 
"અન્ય મડૂી પ્રદાતાઓ" ની શ્રેણી હઠેળ જૂથબદ્ધ છે. વ્યાખ્યા મજુબ, બધા શેરધારકો 
રહતધારકો છે, પરાંત ુરહસ્સેદારો શેરધારકો નથી, અન ેશેરધારકો રહસ્સેદારો નથી, તેમજ 
અન્ય રીતે. નીચેના મખુ્ય રહસ્સેદારો છે: લેણદાર સાંસ્થાઓ, બોડભના સભ્યો અથવા 
કોપોરેશનોના સનદેશકો, કમભચારીઓ, સરકાર (અને તેની એજન્સીઓ), કોપોરેશનોના 
માભલકો (શેરધારકો), સપ્લાયસભ, મજૂર યસુનયનો અને સમદુાય કે જેમાાંથી કોપોરેશન 
તેના સાંસાધનો મેળવ ેછે. મારહતીનો ઉપયોગ તેમના સાંબાંસધત ઉદ્યોગોની મારહતીના 
આધારે મખુ્ય રહતધારકોની જરૂરરયાતો અન ે પ્રસતબાંધોને ધ્યાનમાાં લઈને પ્રોજેક્ટ 
અવરોધો અન ે જોખમો નક્કી કરવા માટે થઈ શકે છે. તમારા સમગ્ર પ્રોજેક્ટમાાં 
રહતધારકોને સામેલ કરીને અને તેમાાં સામેલ કરીને, તમે જોખમો ઉર્રી આવતાાં તેન ે
દૂર કરવામાાં અન ેઓળખવામાાં સક્ષમ થવાની તકો વધારશો. જ્યારે તે રહતધારકોની 
વાત આવે છે, ત્યારે વપરાશકતાભઓ હાંમેશા ધ્યાનમાાં લેવા માટે સૌથી આવશ્યક છે. 
છેવટે, જો કોઈ પેઢી પાસ ેકોઈ ગ્રાહક અથવા ઉપર્ોક્તા ન હોય તો તે તેના સામાન 
અને સેવાઓ પ્રદાન કરી શકે તે માટે શુાં સારુાં છે? મખુ્યત્વે, કોપોરેશનના મખુ્ય 
રહસ્સેદારો તે વ્યક્ક્તઓ અથવા સાંસ્થાઓ છે જેઓ સાંસ્થા સાથે વારાંવાર અન ેસીધી 
આસથિક રિયાપ્રસતરિયા કરે છે. નોંધપાત્ર રહસ્સેદારોના કેટલાક ઉદાહરણો કમભચારીઓ, 

ગ્રાહકો અન ે સપ્લાયસભ છે, થોડા ઉદાહરણોને નામ આપવા માટે. કાંપનીના ગૌણ 
રહતધારકો એવી વ્યક્ક્તઓ અથવા સાંસ્થાઓ છે જેઓ કાંપનીની આસથિક પ્રવસૃત્તઓમાાં 
સીધી રીત ેસાંકળાયેલા નથી અને તેની સનણભય લેવાની પ્રરિયામાાં ર્ાગ લેતા નથી. 
જ્યારે તે રહસ્સેદારોની અપેક્ષાઓને યોગ્ય રીતે સાંચાભલત કરવાની વાત આવે છે, 
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ત્યારે ધ્યાનમાાં લેવા માટે ચાર આવશ્યક બાબતો છે: ખાતરી કરો કે તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ 
પર કામ કરવાનુાં શરૂ કરો તે પહલેાાં તમને "પ્રોજેક્ટ સફળતા" શુાં વ્યાખ્યાસયત કરે છે 
તેનો સ્પટટ ખ્યાલ છે. રોકાણના લાર્ો મેળવતા પહલેા રહસ્સેદારોએ વધ ુપડતી રાહ 
જોવી ન પડ ેતેની ખાતરી કરો. પ્રોજેક્ટની સફળતા હાાંસલ કરવા માટે, હતેઓુને 
અનરુૂપ યોજના હાથ ધરવી જરૂરી છે. પ્રોજેક્ટના રહસ્સેદારો સાથ ેકામ કરતી વખત,ે 

મ ૂાંઝવણ ટાળવા માટે વસ્તઓુ શક્ય તેટલી સરળ રાખો. કમભચારીઓ કાંપનીની 
કામગીરીમાાં સૌથી મહત્વપણૂભ આંતરરક રહસ્સેદારો છે કારણ કે તેઓ સૌથી વધ ુઇનપટુ 
પ્રદાન કરે છે. સાંસ્થા માટે મખુ્ય નાણાકીય અને સમયની પ્રસતબદ્ધતાઓ કરવા 
ઉપરાાંત, કમભચારીઓ સાંસ્થાની એકાંદર વ્યહૂરચના તેમજ તેની વ્યહૂાત્મક અન ે
ઓપરેશનલ યોજનાઓના સનમાભણમાાં પણ મહત્વપણૂભ ર્ાગ ર્જવ ેછે. રહસ્સેદારો પાસ ે
મારહતીની પટુકળતાની ઍક્સેસ છે, જેમાાં વતભમાન પ્રથાઓ, ઐસતહાસસક ડેટા અને 
ઉદ્યોગની કુશળતાનો સમાવેશ થાય છે. એવુાં વારાંવાર બન્યુાં છે કે વ્યક્ક્તઓના આ 
જૂથે પ્રોજેક્ટ મેનેજર અથવા ટીમના અન્ય સભ્યો કરતાાં પેઢીમાાં અથવા પ્રોજેક્ટ પર 
વધ ુસમય સવતાવ્યો છે. પેઢીની લાાંબા ગાળાની સફળતા તમામ રહતધારકો સાથેના 
સાંબાંધોના સાંચાલન પર આધારરત છે.  
 

     વ્યાપાર અને ઉદ્યોગસાહસસક નીસતશાસ્ત્રના વ્યાપક દૃષ્ટટકોણ માટે શરેધારકો, 
નાના જૂથ કે જેઓ માભલકો (અથવા સ્ટોકહોલ્ડસભ) છે અને રહતધારકો છે, એક મોટુાં 
જૂથ કે જેમાાં વ્યવસાયમાાં સનરહત રહત ધરાવતા તમામ લોકો અને સાંસ્થાઓનો 
સમાવેશ થાય છે તે વચ્ચેના તફાવતની સમજ જરૂરી છે. શેરધારકોની જરૂરરયાતો 
પરૂી કરવી એ સાંસ્થાકીય હતેનુા મયાભરદત દૃષ્ટટકોણ પર આધારરત છે.8 

 

     ભબઝનેસ રાઉન્ડટેબલમાાંથી કોપોરેશનના હતે ુ પરનુાં સનવેદન નીચ ે મજુબ છે: 
“અમેરરકનો અથભતાંત્રને પાત્ર છે જે દરેક વ્યક્ક્તન ેસખત મહનેત અને સર્જનાત્મકતા 
દ્વારા સફળ થવા દે છે અન ેઅથભ અને ગૌરવનુાં જીવન જીવી શકે છે. અમે માનીએ 
છીએ કે રી-માકેટ સસસ્ટમ સારી નોકરીઓ, મજબતૂ અને ટકાઉ અથભતાંત્ર, નવીનતા, 
તાંદુરસ્ત વાતાવરણ અને બધા માટે આસથિક તકો પેદા કરવાનુાં શ્રેટઠ માધ્યમ છે. 
વ્યવસાયો નોકરીઓનુાં સર્જન કરીને, નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપીને અને આવશ્યક 
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ચીજવસ્તઓુ અન ે સેવાઓ પરૂી પાડીન ે અથભતાંત્રમાાં મહત્વપણૂભ ભસૂમકા ર્જવ ે છે. 
વ્યવસાયો ગ્રાહક ઉત્પાદનો બનાવે છે અને વેચે છે; સાધનો અને વાહનોનુાં ઉત્પાદન; 

રાટરીય સાંરક્ષણન ેટેકો આપો; વધવા અને ખોરાક પેદા; આરોગ્યસાંર્ાળ પ્રદાન કરો; 
ઊજાભ ઉત્પન્ન કરો અને પહોંચાડો; અને નાણાકીય, સાંચાર અને અન્ય સેવાઓ પ્રદાન 
કરે છે જે આસથિક વદૃ્ધદ્ધને આધાર આપે છે. જ્યારે અમારી દરેક વ્યક્ક્તગત કાંપની તેના 
પોતાના કોપોરેટ હતેનેુ પણૂભ કરે છે, અમે અમારા તમામ રહતધારકો માટે મળૂભતૂ 
પ્રસતબદ્ધતા શેર કરીએ છીએ. અમે પ્રસતબદ્ધ છીએ:9  

 

અમારા ગ્રાહકોને મલૂ્ય ર્હોંચાડવુ.ં અમે અમેરરકન કંર્નીઓની ર્રંર્રાને આર્ળ ધર્ાિીશુ ં
જે ગ્રાહકોની અરે્ક્ષાઓ પરૂી કરિામા ંઅથિા તેનાથી િધ ુકરિામા ંઆર્ળ િધી રહી છે. 

અમારા કમગચારીઓમા ંરોકાણ. આ તેમને યોગ્ય રીતે િળતર આર્િા અને મહત્િપણૂગ લાભો 
આર્િાથી શરૂ થાય છે. તેમા ંતાલીમ અને સશક્ષણ દ્વારા તેમને ટેકો આર્િાનો ર્ણ સમાિેશ 
થાય છે જે ઝડર્થી બદલાતી દુસનયા માટે નિી કુશળતા સિકસાિિામા ંમદદ કરે છે. અમે 
સિસિધતા અને સમાિેશ, ર્ૌરિ અને આદરને પ્રોત્સાહન આર્ીએ છીએ. 

અમારા સપલાયસગ સાથે ન્યાયી અને નૈસતક રીતે વ્યિહાર કરિો. અમે અન્ય મોટી અને નાની 
કંર્નીઓને સારા ભાર્ીદારો તરીકે સેિા આર્િા માટે સમસર્િત છીએ, જે અમને અમારા 
સમશનને પણૂગ કરિામા ંમદદ કરે છે. 

અમે જે સમદુાયોમા ં કામ કરીએ છીએ તેને સમથગન આર્વુ.ં અમે અમારા સમદુાયોમાનંા 
લોકોનો આદર કરીએ છીએ અને અમારા વ્યિસાયોમા ં ટકાઉ પ્રથાઓને અર્નાિીને 
ર્યાગિરણનુ ંરક્ષણ કરીએ છીએ. 

શેરધારકો માટે લાબંા ર્ાળાના મલૂ્યનુ ં સનમાગણ કરવુ,ં જે મડૂી પ્રદાન કરે છે જે કંર્નીઓને 
રોકાણ, વદૃ્ધિ અને નિીનતા કરિાની મજૂંરી આરે્ છે. અમે શેરધારકો સાથે ર્ારદસશિતા અને 
અસરકારક જોડાણ માટે પ્રસતબિ છીએ. 

અમારા દરેક રહતધારકો જરૂરી છે. અમે અમારી કંર્નીઓ, અમારા સમદુાયો અને અમારા 
દેશની ભાસિ સફળતા માટે તે બધાને મલૂ્ય ર્હોંચાડિા માટે પ્રસતબિ છીએ. 

જ્યારે તમે તમારા વ્યવસાસયક અને અંગત જીવનમાાં તમારા માટે જે વતભનની માાંગ 
કરો છો તેન ેધ્યાનમાાં લો, ત્યારે તમે તમારી સાથે દાશભસનક વાતાભલાપ કરી રહ્યા છો 
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તે વતભનના ધોરણો જે તમ ેજાળવી રાખવા માાંગો છો - તમારી નીસતશાસ્ત્ર. તમે નક્કી 
કરી શકો છો કે તમારે તમારા પરરવાર, સમત્રો, ગ્રાહકો, ગ્રાહકો અને રહતધારકો સાથ ે
હાંમેશા સત્ય બોલવુાં જોઈએ અને જો તમે તેમ ન કરી શકો, તો તમારી પાસ ેશા માટે 
ખબૂ જ ઉત્તમ કારણો હોવા જોઈએ. તમારી પાસ ે તમારા વ્યવસાય ર્ાગીદારોને 
ક્યારેય છેતરવાનો અથવા ગેરમાગ ેદોરવાનો સવકલ્પ પણ છે. તમે એ પણ નક્કી 
કરી શકો છો કે જ્યારે તમે તમારા વ્યવસાયમાાં નફો મેળવવા માાંગતા હો, ત્યારે તમારે 
જે પૈસા આવે તેની જરૂર નથી. તેના બદલ,ે તમારા સસવાય અન્ય રહસ્સેદારોને તેમાાંથી 
એક ર્ાગ આપવા માટે પરૂતી કમાણી હોઈ શકે છે, જેમ કે જેઓ નોંધપાત્ર છે કારણ 
કે તેઓએ તમને મદદ કરી છે અથવા તમારી પેઢી દ્વારા કોઈ રીતે સ્પશભ કરવામાાં 
આવ્યો છે. તે વ્યવસાસયક નીસતશાસ્ત્ર દ્વારા છે કે ઉદ્યોગસાહસસકો અને તેમની કાંપનીઓ 
કાયદાનુાં પાલન કરે છે અન ેતેમના ગ્રાહકો, ગ્રાહકો અને કામદારો તેમજ આસપાસના 
સમદુાય સરહત તેમના રહતધારકોનો આદર કરે છે. માભલક/સ્થાપકનો દરેક રહસ્સેદાર 
સાથે શ્રેટઠ અને ઉત્પાદક સાંબાંધ હોવો જોઈએ. જ્યાાં સધુી શેરધારકો અને રહસ્સેદારો 
એક જ પટૃઠ પર ન હોય ત્યાાં સધુી કોઈ પણ એન્ટરપ્રાઈઝ સફળ થઈ શકતી નથી. 
નૈસતક રિયાઓ ખરેખર સફળ ઉદ્યોગસાહસસકતાનો પાયો છે. ખણૂાઓ કાપવાનો પ્રયાસ 
કરવાથી વ્યક્ક્તના વ્યવસાય, પ્રસતટઠા અને ર્સવટયની સાંર્ાવનાઓને જ નકુસાન 
થાય છે. 

     કોપોરેટ સોસશયલ રરસ્પોક્ન્સભબભલટી (CSR) શલદ સવિ પર સકારાત્મક પ્રર્ાવ 
પાડવાના હતેથુી કોપોરેશનો દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવતી પ્રથાઓ અને નીસતઓનો 
સાંદર્ભ આપે છે. CSR પાછળનો મખુ્ય સવચાર કોપોરેશનો માટે નફો વધારવા ઉપરાાંત 
અન્ય સામાજજક-તરફી ઉદે્દશ્યોન ેઆગળ ધપાવવાનો છે. સામાન્ય CSR ઉદે્દશ્યોના 
ઉદાહરણોમાાં પયાભવરણીય બાહ્યતાઓન ે ઓછી કરવી, કાંપનીના કમભચારીઓમાાં 
સ્વયાંસેવકતાને પ્રોત્સાહન આપવુાં અને ચેરરટીમાાં દાન આપવાનો સમાવેશ થાય છે.10 

     કોપોરેટ સોસશયલ રરસ્પોક્ન્સભબભલટી (CSR) એ અત્યાંત અદ્યતન મનેેજમેન્ટ 
કન્સેપ્ટ છે જે લાાંબા ગાળાના ધ્યેયો અને નફાકારકતાને પ્રાથસમકતા આપે છે. તે વધનેુ 
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વધ ુલોકસપ્રય બની રહ્ુાં છે. કાનનૂી અને નૈસતક ધોરણોથી ઉપર અને બહાર જતા 
કાયભિમોની ઓળખ અને અમલીકરણ દ્વારા, કોપોરેટ સામાજજક જવાબદારી (CSR) 

રહતધારકો સાથેના સાંબાંધોને સમેુળ સાધવાનો પ્રયાસ કરે છે. કોપોરેટ સોસશયલ 
રરસ્પોક્ન્સભબભલટી એ મેનેજમેન્ટ કન્સેપ્ટ છે જેમાાં કાંપનીઓ તેમના ભબઝનેસ 
ઓપરેશન્સ અન ે તેમના રહસ્સેદારો સાથેની રિયાપ્રસતરિયાઓમાાં સામાજજક અને 
પયાભવરણીય ભચિંતાઓન ેએકીકૃત કરે છે. 11 સામાજજક, પયાભવરણીય અને નાણાકીય 
પાસાઓ વચ્ચે એક નાજુક સાંતલુન છે જે એકાંદર લાર્ માટે એકબીજા સાથ ેજોડાય 
છે. શ્રેટઠ અભર્ગમ નક્કી કરવા માટે સાવચેત અભ્યાસ, ધીરજ અને શ્રેટઠ સાંર્સવત 
અમલીકરણ સાથ ેજવાબદારી સવકસાવવાની ઇચ્છાની જરૂર છે. મખુ્ય CSR પાસાઓ: 
પયાભવરણીય વ્યવસ્થાપન, પયાભવરણીય કાયભક્ષમતા, જવાબદાર સોસસિંગ, 

રહસ્સેદારોની સગાઈ, શ્રમ ધોરણો અને કામ કરવાની પરરક્સ્થસતઓ, કમભચારી અન ે
સમદુાય સાંબાંધો, સામાજજક સમાનતા, ભલિંગ સાંતલુન, માનવ અસધકાર, સશુાસન અન ે
ભ્રટટાચાર સવરોધી પગલાાં.12 દરેક CRS મદુ્દાને કોઈના ચોક્કસ વ્યવસાયના 
સાંબાંધમાાં ધ્યાનમાાં લેવો જોઈએ અન ેશક્ય તેટલી શ્રટેઠ રીતે લાગ ુકરવો જોઈએ. એક 
ઉદ્યોગસાહસસક એકલતામાાં સફળ થતો નથી. CRS ના દરેક પાસાઓ સાથ ેશ્રેટઠ 
સાંબાંધો સવકસાવવામાાં આવે તો જ સફળતા શક્ય છે. 

     મડૂી અન ે બજારોની ઍક્સેસમાાં સધુારો, વેચાણ અને નફામાાં વધારો, 
કામગીરીમાાંથી ખચભ બચત, ઉત્પાદકતામાાં વધારો, સેવાની ગણુવત્તામાાં સધુારો, વધ ુ
કાયભક્ષમ માનવ સાંસાધન આધાર, સધુારેલી બ્રાન્ડ ઇમેજ અને પ્રસતટઠા, ગ્રાહકોની 
વફાદારીમાાં વધારો, સનણભય લેવાની પ્રરિયામાાં સધુારો. , અને જોખમ વ્યવસ્થાપન 
પ્રરિયાઓમાાં સધુારણા એ યોગ્ય રીતે અમલમાાં મકુાયેલ CSR ખ્યાલના તમામ 
સાંર્સવત લાર્ો છે. કોપોરેટ સામાજજક જવાબદારી પરાંપરાગત રીતે ચાર શ્રેણીઓમાાં 
સવર્ાજજત થાય છે: પયાભવરણીય, પરોપકારી, નૈસતક અને આસથિક જવાબદારી.13  

પયાભવરણીય જવાબદારી એ માન્યતાનો સાંદર્ભ આપે છે કે સાંસ્થાઓએ શક્ય તેટલુાં 
પયાભવરણને અનકુૂળ વતભન કરવુાં જોઈએ. તે કોપોરેટ સામાજજક જવાબદારીના સૌથી 
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સામાન્ય સ્વરૂપોમાાંનુ ાં એક છે. કેટલીક કાંપનીઓ આવી પહલેનો સાંદર્ભ આપવા માટે 
"પયાભવરણ સ્ટેવાડભસશપ" શલદનો ઉપયોગ કરે છે. જે કાંપનીઓ પયાભવરણીય 
જવાબદારી સ્વીકારવા માાંગ ે છે તે ઘણી રીતે આમ કરી શકે છે: પ્રદૂષણ ઘટાડવુાં, 
ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન, સસિંગલ-યઝુ પ્લાષ્સ્ટકનો ઉપયોગ, પાણીનો વપરાશ અન ે
સામાન્ય કચરો.13 

નૈસતક જવાબદારી એ ખાતરી કરવા સાથે સાંબાંસધત છે કે સાંસ્થા ન્યાયી અન ેનૈસતક 
રીતે કાયભ કરી રહી છે. સાંસ્થાઓ કે જે નૈસતક જવાબદારી સ્વીકારે છે તેનો ઉદે્દશ્ય 
નેતતૃ્વ, રોકાણકારો, કમભચારીઓ, સપ્લાયસભ અન ેગ્રાહકો સરહત તમામ રહતધારકો 
સાથે ન્યાયી વ્યવહાર પ્રાપ્ત કરવાનો છે.13 

પરોપકારી જવાબદારી એ વ્યવસાયના ઉદે્દશ્યને સરિયપણે સવિ અને સમાજન ેવધ ુ
સારુાં સ્થાન બનાવવાનો ઉલ્લેખ કરે છે.13 

આસથિક જવાબદારી એ એક પેઢીની પ્રથા છે જે ઉપર સભૂચબદ્ધ ક્ષેત્રોમાાં સારુાં કરવા 
માટે તેની પ્રસતબદ્ધતામાાં તેના તમામ નાણાકીય સનણભયોન ેસમથભન આપે છે. અંસતમ 
ધ્યેય ફક્ત નફો વધારવાનો નથી, પરાંત ુપયાભવરણ, લોકો અને સમાજ પર હકારાત્મક 
અસર કરે છે. 

કોપોરેટ સામાજજક જવાબદારી પહલેો, તેમના સ્વર્ાવ દ્વારા, વ્યવસાયના નતેાઓન ે
તેઓ કમભચારીઓ, સ્ત્રોત ઉત્પાદનો અથવા ઘટકોન ેકેવી રીત ેર્ાડે રાખે છે અને તેનુાં 
સાંચાલન કરે છે અન ેગ્રાહકોન ેમલૂ્ય પહોંચાડે છે તે સાંબાંસધત પ્રથાઓનુાં પરીક્ષણ કરવા 
દબાણ કરે છે. 

     સામાજજક સાહસસકતા એવા સાહસસકો દ્વારા શરૂ કરાયેલ સાહસોનુાં વણભન કરે છે 
જેઓ સામાજજક હતે ુમાટે પ્રથમ અને અગ્રણી રહમાયતી અથવા ચેક્મ્પપયન છે. જો કે, 

તેઓ આસથિક રીતે સધ્ધર સાંસ્થાને સવકસાવવા અને જાળવવા માટેના પ્લેટફોમભ તરીકે 
તે કારણનો લાર્ લેવામાાં સક્ષમ છે. આ વ્યક્ક્તઓ મખુ્યત્વે ઉચ્ચ દ્રષ્ટટ અથવા ર્વ્ય 
હતે ુદ્વારા સાંચાભલત અન ેપ્રેરરત છે. ઉદ્યોગસાહસસકની આ નવી જાસત તેમના સામાજજક 
ધ્યેયો અન ેવ્યક્ક્તગત કાયભસભૂચને આગળ વધારવા માટે એક વાહન અથવા પ્લેટફોમભ 
તરીકે તેમની ક્સ્થસત, સમદુાયમાાં તેમની ક્સ્થસત અને એન્ટરપ્રાઇઝની સાંર્સવત સસનજી 
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અને સાંપસત્ત-સનમાભણ શક્ક્તનો લાર્ લે છે. આ સામાજજક કારણોમાાં ઘણીવાર મોંઘી 
અને દીઘભકાલીન સામાજજક સમસ્યા અથવા પીડા, સામાજજક ખોટો અથવા અન્યાય કે 
જેને સધુારવો જોઈએ, અથવા વૈસિક સમસ્યા કે જેને સમાજ અથવા સાંસ્થાઓ દ્વારા 
અવગણવામાાં આવી છે અથવા હાાંસસયામાાં ધકેલી દેવામાાં આવી છે તેનો સમાવેશ 
થાય છે. 

સામાજજક એન્ટરપ્રાઇઝ માટે ઉદ્યોગસાહસસક-સવસશટટ લાર્ો છે, જેમાાં નીચેનાનો 
સમાવેશ થાય છે: 

a)  સામાજજક સાહસસકો માટે નાણાાં મેળવવુાં એ અન્ય વ્યવસાયો કરતાાં વારાંવાર સરળ 
છે. આ સાંદર્ભમાાં, સરકાર સાંખ્યાબાંધ મખુ્ય પ્રોત્સાહનો અને કાયભિમો આપે છે. આ 
રાટરમાાં રોકાણ ઉદ્યોગના નૈસતક પાત્રન ેકારણ,ે બજારની સરેરાશ કરતા ઓછા દરે 
ર્ાંડોળ ઊભુાં કરવાનુાં સરળ છે. 

b) માકેરટિંગ અને જાહરેાત પણ આ વ્યવસાયો માટે ખબૂ જ સરળ છે. કારણ કે 
સામાજજક સમસ્યાન ેઉકેલ સાથે સાંબોધવામાાં આવી રહી છે, આ પહલે માટે લોકો અન ે
મીરડયાનુાં ધ્યાન આકસષિત કરવુાં વધ ુ સરળ છે. આપેલા જવાબની સવસશટટતાના 
આધારે પ્રાપ્ત એક્સપોઝરનુાં સ્તર સનયસમતપણ ેબદલાય છે. 

ડૉ. જો જોહ્નન્સન એક ઉદ્યોગસાહસસક છે જેમણે 25 વષભથી આ ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કયો 
છે. તેઓ વેલફોન્ટના સ્થાપક છે, જેણે એક ડઝનથી વધ ુસ્ટાટભ-અપ્સને ર્ાંડોળ પરુૂાં 
પાડ્ુાં છે અન ેલોન્ચ કયુાં છે. ડૉ. જોહ્નન્સનન ેતે ચાર સૌથી સામાન્ય પ્રકારના સામાજજક 
સાહસસકો શુાં માને છે તેની રૂપરેખા આપી છે.15 

 1. સમદુાય સામાજજક ઉદ્યોગસાહસસક 

આ ઉદ્યોગસાહસસક નાના ર્ૌગોભલક સવસ્તારની અંદર સમદુાયની સામાજજક જરૂરરયાતો 
પરૂી કરવા માાંગ ેછે. આ ઉદ્યોગસાહસસક પહલેો હાાંસસયામાાં ધકેલાઈ ગયેલા સભ્યો માટે 
નોકરીની તકો ઊર્ી કરવાથી માાંડીને સામદુાસયક કેન્દ્ર બનાવવા સધુી કાંઈપણ હોઈ 
શકે છે. આ સ્કેલ પર સામાજજક સાહસસકો સામાન્ય રીતે વ્યક્ક્તઓ અથવા નાની 
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સાંસ્થાઓ હોય છે. માઈિોફાઈનાન્સ લોન એ એક ઉદાહરણ છે - બેંરકિંગની કોઈ ઍક્સેસ 
ધરાવતા સ્થાસનક લોકોને નાણાકીય ઉકેલો ઓફર કરે છે.15 

આ સાહસસકો સમદુાયના સભ્યો સાથે સીધા કામ કરે છે. આનો અથભ વધ ુસનરહત રહત 
અને ધીમી સનણભય પ્રરિયા છે, પરાંત ુતે લાાંબા ગાળાના ઉકેલોના ફાયદા સાથ ેઆવે 
છે. સમદુાયના સભ્યો અન ેસ્થાસનક સાંસ્થાઓ બાંને ઉદ્યોગસાહસસકની સીધી સાંડોવણી 
સવના પણ પ્રોજેક્ટન ેટકાઉ રૂપે ચાલ ુરાખવાની સાંર્ાવના છે.15 

2. ભબન-લાર્કારી સામાજજક ઉદ્યોગસાહસસક 

આ સાહસસકો સામાજજક પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે, ર્ૌસતક લાર્ પર નહીં, એટલ ેકે 
તેઓ પરાંપરાગત વ્યવસાસયક જરૂરરયાતો કરતાાં સામાજજક સખુાકારીને પ્રાથસમકતા 
આપે છે. તેઓ સેવાઓના વધ ુ સવસ્તરણને સરળ બનાવવા માટે કોઈપણ નફાન ે
વ્યવસાયમાાં ફરીથી રોકાણ કરે છે.15 

3. પરરવતભનશીલ સામાજજક ઉદ્યોગસાહસસક 

આ લોકો એવા વ્યવસાય બનાવવા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે જે સામાજજક જરૂરરયાતોન ે
પરૂી કરી શકે જે સરકાર અને અન્ય વ્યવસાયો હાલમાાં પરૂી કરી રહ્યાાં નથી. 
પરરવતભનશીલ કેટેગરી ઘણી વખત ભબન-લાર્કારીઓ પરૂતા સમય અને વદૃ્ધદ્ધ સાથ ે
સવકસસત થાય છે. તેઓ સનયમો અને સવસનયમો સાથે મોટી સાંસ્થાઓ બની જાય છે - 
કેટલીકવાર સરકારી સાંસ્થાઓ સાથે કામ કરવા અથવા એકીકૃત થવાના ભબિંદુ સધુી 
વધે છે. 15 

4. વૈસિક સામાજજક ઉદ્યોગસાહસસક 

આ ઉદ્યોગસાહસસકો વૈસિક સ્તરે મોટી સામાજજક જરૂરરયાતોન ેપહોંચી વળવા સામાજજક 
પ્રણાલીઓને સાંપણૂભપણે બદલવાનો પ્રયાસ કરે છે. મોટાર્ાગે મોટી કાંપનીઓ જ્યારે 
તેમની સામાજજક જવાબદારીનો અહસેાસ કરે છે અને માત્ર નફાના સવરોધમાાં 
હકારાત્મક પરરવતભન પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવાનુાં શરૂ કરે છે ત્યારે તે સમાપ્ત થાય છે. 
ભબલ એન્ડ મેભલન્ડા ગે્સ ફાઉન્ડેશન જેવી સૌથી મોટી ચેરરટી સાંસ્થાઓ પણ તે સ્થાને 
છે.15 
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પ્રશ્નમાાં વૈસિક જરૂરરયાત સશક્ષણની મફત ઍક્સેસથી લઈન ેસ્વચ્છ પાણી સધુી કાંઈપણ 
હોઈ શકે છે. આ સામાન્ય રીત ેએક ઉચ્ચ ધ્યેય છે જે ખાંડોને ફેલાવે છે અન ેઘણી 
સાંસ્થાઓ અન ેરુભચઓને એકસાથે જોડ ેછે. જો કે, રેડ-ઓફ તપાસમાાં છે - જો વૈસિક 
સામાજજક સાહસસકો જરૂરરયાતો પરૂી કરવામાાં અન ેપરૂતો ટેકો મેળવવામાાં સનટફળ 
જાય, તો તેમની સનટફળતા નાની સાંસ્થાઓ કરતાાં મોટી અસર કરે છે.15 

આ સાંસ્થાઓ સામાન્ય રીતે કોઈ ચોક્કસ કારણ સાથે જોડાયેલી હોય છે અને તે થાય 
તે માટે અન્ય સામાજજક સાહસસકો સાથે કામ કરે છે. જેમ કે, જો તમે અન્ય સામાજજક 
સાહસસકો સાથ ે જોડાશો અને સામાજજક મદુ્દાઓને ઉકેલવા માટે વસૈિક સમદુાયનુાં 
સનમાભણ કરશો તો તમે આ ઊંચાઈઓ હાાંસલ કરી શકશો.15 

     સામાજજક કારણો માટેના જુસ્સાને પોતાને વ્યક્ત કરવા માટે યોગ્ય માળખુાં 
આપવાની જરૂર છે. સામાજજક સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે ઉદ્યોગસાહસસક અભર્ગમનો 
ઉપયોગ કરવાથી વધ ુસફળતા મળે છે. 
 

     સામાજજક સાહસસકતાની જેમ જ, પયાભવરણીય સાહસસકતા અથભપણૂભ અન ે
લાર્દાયી સામાજજક ઉદે્દશ્યની રહમાયત કરે છે જે આસથિક રીત ેપણ સધ્ધર છે. આ 
પયાભવરણીય ધ્યાન સ્વચ્છ અને નવીનીકરણીય ઉજાભ, કચરો વ્યવસ્થાપન, આબોહવા 
પરરવતભનનો સામનો કરવા માટેના કાયભિમો, સધુારેલ પાણી પરુવઠો, જૈવસવસવધતાનુાં 
રક્ષણ અન ે પયાભવરણીય અધોગસત અને વનનાબદૂીમાાં ઘટાડો જેવી પહલેો સાથ ે
વ્યવહાર કરે છે. આ પહલેો વ્યવસાસયક દૃષ્ટટકોણથી આસથિક રીતે યોગ્ય છે અને તે 
જ સમયે, પ્રદૂસષત, કચરો, નાશ અને નકારાત્મક પયાભવરણીય પદભચહ્ન છોડતા નથી. 
 

     પયાભવરણ પ્રત્ય ેસર્ાન સાહસસકો આસથિક સફળતા માટે મહત્વપણૂભ છે. લીલા 
ઉદ્યોગસાહસસકો પાસે બેરોજગારી, ગરીબી અન ેપયાભવરણીય મદુ્દાઓને દૂર કરવામાાં 
નોંધપાત્ર યોગદાન આપવાની ક્ષમતા છે. અન્ય વ્યવસાયોની તલુનામાાં, લીલા 
ઉદ્યોગસાહસસકો પયાભવરણને અનકુૂળ પ્રવસૃત્તઓ અને પયાભવરણીય ફરજોમાાં મોટી 
ભસૂમકા ર્જવ ેછે. ગ્રીન એન્ટરસપ્રન્યોર પયાભવરણને અનકુૂળ તકનીકોના ઉપયોગ દ્વારા 
ગ્રીન ભબઝનેસની ખેતી કરે છે. ઉદ્યોગસાહસસક ખ્યાલોના જ્ઞાન દ્વારા, ગ્રીન 
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ઉદ્યોગસાહસસક પયાભવરણીય અથવા સામાજજક સમસ્યા/જરૂરરયાતને ઇરાદાપવૂભક હલ 
કરે છે. પયાભવરણીય ઉદ્યોગસાહસસકતામાાં ટકાઉ ઉત્પાદન રડઝાઇનનો સમાવેશ કરવા 
માટેની કેટલીક પદ્ધસતઓમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 
 

રડઝાઇનની જરટલતા ઘટાડવી - ઓછી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો અને ટકાઉ સામગ્રી 
બદલો 

સામગ્રીને ટકાઉ રીતે મળેવો - એવા સાંસાધનો પસાંદ કરો કે જેના સનટકષભણથી 
આસપાસના પયાભવરણન ે નકુસાન ન થાય અને સૌથી વધ ુ પયાભવરણને અનકુૂળ 
સનટકષભણ પદ્ધસતઓનો ઉપયોગ કરો. 

સામગ્રી ઘટાડવી - સામગ્રીનુાં વજન અથવા પરરવહન કરેલ સામગ્રીનુાં પ્રમાણ ઘટાડવુાં 

ઑષ્પ્ટમાઇઝ ઉત્પાદન - ઉત્પાદન પ્રરિયાઓનો ઉપયોગ કરો જેમાાં શક્ય તેટલા ઓછા 
નકારાત્મક પયાભવરણીય પરરણામો હોય, જેમ કે જોખમી રાસાયભણક સ્રાવ, કચરો અને 
ઉત્સર્જન 

સવતરણને વધારવુાં - ઓછા અથવા ફરીથી વાપરી શકાય તેવા પેકેજજિંગનો ઉપયોગ 
કરો, વધ ુઅસરકારક રીત ેવસ્તઓુનુાં પરરવહન અને સવતરણ કરો 

તમારી અસરમાાં ઘટાડો - તમારી ઉજાભનો ઉપયોગ ઓછો કરો અને સૌર અથવા પવન 
ઉજાભ જેવા હરરયાળા ઉજાભ સ્ત્રોતો પર ક્સ્વચ કરો. 

આયટુય લાંબાવવુાં - ઉત્પાદનની ટકાઉપણુાં અન ેસવિાસપાત્રતા વધારવી, સમારકામ 
સેવાઓ પ્રદાન કરવી અન ેતટેૂલી અથવા ભબનજરૂરી વસ્તઓુનો પનુઃઉપયોગ કરવો 

કચરાપેટી વ્યવસ્થાપન - રરસાયચ્ક્લિંગ અને પનુઃઉપયોગની પહલે કરો. ઉત્પાદનોને 
રરસાયકલ કરો અને તેનો સરુભક્ષત રીતે સનકાલ કરો. 

પયાભવરણીય ઉદ્યોગસાહસસકતા (ઉફે "ઇકોપ્રેન્યોરસશપ") ને પયાભવરણીય મદુ્દાઓ 
અથવા ટકાઉ રીતે કાયભ કરતી કાંપનીઓની સ્થાપના માટે ઉપયોગમાાં લેવાતી 
ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયા તરીકે વણભવી શકાય છે. આ વાક્ય 1990 ના દાયકામાાં 
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લોકસપ્રય બન્યુાં હત ુાં. ઇન્ટરનેટ પર ઇકો-આંત્રસપ્રન્યોરસશપના કેટલાક ઉદાહરણોમાાં 
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

- એક હતે ુસાથ ેલલોભગિંગ 

- સોસશયલ મીરડયાનો પ્રર્ાવ 

- પોડકાષ્સ્ટિંગ 

- ઇલેક્રોસનક પસુ્તક અથવા ઑરડઓબકુ બનાવવી 

- રડજજટલ પ્રોડક્ટ અથવા તાલીમ અભ્યાસિમ સવકસાવવો 

- એચ્પ્લકેશન અથવા SaaS (સેવા તરીકે સોફ્ટવેર) સવકસાવવી 

જ્યારે તમે સ્પધાભત્મક વ્યહૂરચનાઓમાાં તમારી પસાંદગી કરો છો, ત્યારે ધ્યાનમાાં લો: 
સમય, પ્રયત્ન, જોખમ, ઉપલલધ રોકડ અન ેરોકાણકારો સાથેના સાંબાંધોનો પ્રકાર. 
ટકાઉપણુાં રિયાઓ અન ેજીવનની રીત સાથ ેવ્યવહાર કરે છે જે ર્સવટયની પેઢીઓની 
સાતત્યને ધ્યાનમાાં લે છે. જે નૈસતક/નૈસતક છે તે કરવામાાં તેનુાં મળૂ ઊંડે છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, વતભમાન પેઢીન ેફાયદો થાય અને ર્સવટયની પેઢીઓન ેનકુસાન થાય તેવા 
પગલાાં લેવા તે અન્યાયી છે. આનો અથભ એ છે કે એક ટકાઉ ઉદ્યોગસાહસસક પણ તેના 
દ્વારા સાંચાભલત થાય છે અને તે વ્યવસાયની માભલકી અને ચલાવવા માટે સામાજજક 
રીતે જવાબદાર અભર્ગમનો રહમાયતી છે, જે તે સવિમાાં મલૂ્ય ઉમેરવા માટે 
નવીનીકરણીય અને સરળતાથી ઉપલલધ સાંસાધનોની આસથિક સાંર્ાવનાનો લાર્ લે 
છે. જો કે, ટકાઉપણુાં એટલે માત્ર પયાભવરણીય જાગસૃત કરતાાં વધ.ુ ટકાઉપણુાંની એક 
સરળ વ્યાખ્યા એ ચોક્કસ દર અથવા સ્તરે જાળવી રાખવાની ક્ષમતા છે. આનો અથભ 
માત્ર પયાભવરણ જ નહીં, પણ કુદરતી સાંસાધનો, માનવ સાંસાધનો, ઉત્પાદન સપ્લાય 
ચેન અને બહુસવધ સાંબાંસધત ખ્યાલો પણ છે. ટકાઉપણાના સાંદર્ભમાાં, ટકાઉ 
ઉદ્યોગસાહસસકતા એ વ્યવસાયની શક્યતાઓની શોધ, સર્જન અને શોષણનો ઉલ્લેખ 
કરે છે જે સમાજમાાં લોકોને લાર્ આપે છે જ્યારે એન્ટરપ્રાઇઝ માટે સામાજજક અને 
પયાભવરણીય લાર્ો પણ બનાવે છે. "ટકાઉપણુાં" નો અથભ શુાં છે? આ ખ્યાલના મળૂ 
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ટકાઉપણુાંના ખ્યાલો પર બનેલા છે, જે તે જેનુાં પ્રતીક છે તેના માટે મળૂભતૂ છે. આને 
કારણ,ે ટકાઉપણુાં ત્રણ સ્તાંર્ો પર બાાંધવામાાં આવ્યુાં છે: અથભતાંત્ર, સમાજ અન ે
પયાભવરણ (અથવા પયાભવરણવાદ). આ ખ્યાલોને અનૌપચારરક રીતે નફો, લોકો અને 
પયાભવરણ તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે. આ અનન્ય અભર્ગમ, જે ર્સવટયની 
પેઢીઓની સખુાકારી પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરીને આસથિક, સામાજજક અને પયાભવરણીય 
લાર્ોના સવકાસન ે જોડે છે, તેન ે ટકાઉ વ્યવસાયમાાં નોંધપાત્ર યોગદાન તરીકે 
ગણવામાાં આવે છે. પયાભવરણીય અને સામાજજક મદુ્દાઓને ધ્યાનમાાં લેતી કાંપનીઓને 
નવીન તરીકે જોવામાાં આવ ેછે. ટકાઉ વ્યહૂરચનાઓ લાાંબા ગાળાની સફળતા હાાંસલ 
કરવાની સાંસ્થાની ક્ષમતાને અવરોધ ેતેવી સાંર્સવત ખામીઓન ેહળવી કરીને, ઘટાડીન ે
અને રડઝાઇન કરીને સાંસ્થાની સમગ્ર જોખમ પ્રોફાઇલને બદલવાનુાં સાધન પ્રદાન કરે 
છે. 

ટકાઉ સવકાસ માટે પાાંચ મહત્વપણૂભ પગલાાં લેવાના છે. 

(1) ટેકનોલોજી; (2) ઘટાડો, પનુઃઉપયોગ અને રરસાયકલ અભર્ગમ; (3) પયાભવરણીય 
સશક્ષણ અન ેજાગસૃત; (4) વહન ક્ષમતા અનસુાર સાંસાધનનો ઉપયોગ; અને (5) 

સામાજજક, સાાંસ્કૃસતક અન ે આસથિક પરરમાણો સરહત જીવનની ગણુવત્તામાાં સધુારો 
કરવો. આપેલ દર અથવા પ્રવસૃત્તનુાં સ્તર જાળવવાની ક્ષમતા એ ટકાઉપણુાંની સીધી 
વ્યાખ્યા છે. આમાાં માત્ર પયાભવરણ જ નહીં, પણ કુદરતી સાંસાધનો, માનવ સાંસાધનો, 
ઉત્પાદન પરુવઠા નેટવકભ અને પયાભવરણ સાથે જોડાયેલા અન્ય સવચારોનો પણ 
સમાવેશ થાય છે. એક ઉદ્યોગસાહસસક દ્વારા સવસવધ સવષયો પર સવચાર કરવામાાં 
આવશે જે ટકાઉપણાની આસપાસના પડકારો સવશ ેસર્ાન છે. ઉદાહરણોમાાં પાવર 
અથવા પાણીનો જવાબદાર ઉપયોગ, સપ્લાયરની સવસવધતા/જવાબદાર સોસસિંગ 
પ્રોગ્રામ્પસમાાં સામેલ થવુાં અથવા કમભચારી વેલનેસ પ્રોગ્રામ્પસ માટે નાણાકીય સહાય 
પરૂી પાડવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે. જ્યારે તે નીચ ેઆવે છે, ત્યારે ટકાઉપણુાંનો 
ખ્યાલ ટૂાંકા ગાળાને બદલ ેલાાંબા ગાળે સવચારવાનો છે. એક ટકાઉ ઉદ્યોગસાહસસક 
નવી વ્યાપારી શક્યતાઓ શોધ ેછે જે સમાજના લોકો માટે સામાજજક અને પયાભવરણીય 
લાર્ો તેમજ પોતાના માટે નફો પ્રદાન કરે છે. આવી શોધો કરવા માટે ખલુ્લા મનની, 
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સારા સાંશોધનની અને જેઓ પહલેેથી જ સફળ ઉદ્યોગસાહસસક છે તેમની પાસેથી 
સહાય મેળવવાની જરૂર છે. 

     આપણે જે મલૂ્યોન ેસન્માન આપવા માટે પસાંદ કરીએ છીએ તે આપણી જાતનો 
સાર છે, અન ેઆપણે જ્યાાં પણ રહીએ, કામ કરીએ અને રમીએ ત્યાાં અમે તેન ેઆપણી 
સાથે લઈ જઈએ છીએ. અમે નોંધ્યુાં છે તેમ, તમે જે ઉદ્યોગસાહસસક માગભ પસાંદ કરો 
છો તે તમારા મલૂ્યોને પ્રસતભબિંભબત કરે છે, પછી ર્લે તમે નફા માટે અથવા 
ભબનનફાકારક સાંસ્થા બનાવો. તે પણ શક્ય છે કે તમે નફા માટે કાંપનીની સ્થાપના 
કરી શકો અન ે ભબનનફાકારક ક્ષેત્રમાાં તમારી પોતાની અથવા તમારી પેઢી વતી 
વ્યાપકપણે સ્વયાંસેવક બની શકો. તમારો ઉદ્યોગસાહસસક માગભ ગમે તે હોય, દાખલા 
તરીકે, વફાદારી અથવા મહનેતતુાને ઈનામ ન આપતા અન્ય લોકો દ્વારા તમારા સારી 
રીતે માનવામાાં આવતા મલૂ્યોને ઘટવા ન દેવાનુાં મહત્વપણૂભ છે.16 

તમારા મલૂ્યોન ેઓળખવા: 

તમારા વ્યક્ક્તગત મલૂ્યો શોધો: 

1. તમારા માટે જરૂરી એવા તમામ મલૂ્યોમાાંથી તમારા માટે પાાંચ સૌથી મહત્વપણૂભ 
મલૂ્યો પસાંદ કરો (દા.ત., સત્યતા, પ્રામાભણકતા, વફાદારી, ન્યાયીપણુાં, સન્માન, 

આશા, અન ેતેથી વધ)ુ. 

તે લખો જ્યાાં તમને લાગે છે કે તમે તે પછી દરેક મલૂ્ય પ્રાપ્ત કયુાં છે (દા.ત., કુટુાંબ, 

શાળા, રમતગમતની ટીમ, માન્યતા સમદુાય, કાયભ). 

3. તમે ઓળખેલા દરેક મલૂ્યને જીવવાનો પ્રયાસ કરતી વખત ેવાસ્તસવક અથવા 
સાંર્સવત અવરોધને ઓળખો જેનો તમે સામનો કરી શકો છો. શક્ય હોય ત્યાાં સધુી, 
સ્પટટ બનો. 

4. દરેક મલૂ્યના સમથભનમાાં ચોક્કસ રિયા માટેની જવાબદારી ધારો અહીં પણ 
સવસશટટતા આવશ્યક છે. 

ઉદ્યોગસાહસસકોને પ્રામાભણકતા, ઉત્સાહ, સનિય અને આત્મસવિાસ જેવી વ્યક્ક્તગત 
લાક્ષભણકતાઓની જરૂર હોય છે. કોઈ પણ વ્યક્ક્ત ઘમાંડી, અહાંકારી, બરતરફ અને 



 

35 

અહાંકારી વ્યક્ક્તઓ સાથે વ્યવસાય કરવા માાંગત ુાં નથી. દરેક ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસો 
ઉદ્યોગસાહસસકના વ્યક્ક્તગત મલૂ્યો, વલણો અને માન્યતાઓને પ્રસતભબિંભબત કરે છે. 
વ્યવસાસયક મલૂ્યો માનવીય ગણુો હોઈ શકે છે જેમ કે પ્રામાભણકતા, દ્રઢતા, સનિય, 

નવીનતા, આદર, ઉત્સાહ અને ન્યાયીપણુાં. મલૂ્યનો સવચાર તેમના કાંપનીના સનણભયો 
દ્વારા ઉદ્યોગસાહસસકોની ઉદ્યોગસાહસસક સફળતાને પ્રર્ાસવત કરે છે. કારણ કે એક 
ઉદ્યોગસાહસસકની વ્યક્ક્તગત મલૂ્ય પ્રણાલીનો પ્રર્ાવ છે કે તે કેવી રીતે ઘટનાઓને 
જુએ છે, સમસ્યાઓ ઉકેલ ે છે, સનણભયો લે છે, વ્યક્ક્તગત સાંબાંધો સવકસાવે છે, 

સફળતાનો અનરુ્વ કરે છે અને વહીવટી રીતે કાયભ કરે છે. સનણાભયક મલૂ્યોમાાં સનિય, 

જવાબદારી, પરરણામલક્ષી વતભન, જુસ્સો, સહકાર, અનકુૂલનક્ષમતા, આદર અને 
કરુણાનો સમાવેશ થાય છે. તમારી અંગત માન્યતાઓ અને સમશનની તપાસ કરવા 
માટે એક ઉદ્યોગસાહસસક પદ કરતાાં વધ ુ સારુાં વાતાવરણ હોઈ શકે નહીં. માત્ર 
ખ્યાલોના આધારે સ્ટાટભઅપને ટકાવી ન શકાય. વચ્યુભઅલ રીત ે અન્ય કોઈપણ 
પ્રકારના પ્રયત્નો કરતાાં તેમને વાસ્તસવક જવાબો અન ેઅસરકારક કાયભવાહીની જરૂર 
હોય છે. ઉદ્યોગસાહસસકો ઘણીવાર એવા ઉત્પાદન અથવા સેવાની શોધ કરીને શરૂઆત 
કરે છે જે કાાં તો આપેલ બજારમાાં દુલભર્ હોય અથવા સવપલુ પ્રમાણમાાં હોય પરાંત ુ
ખચાભળ અથવા અસવિસનીય હોય. સ્ટાટભઅપને પ્રેરણા આપતુાં એકાંદર માગભદશભક બળ 
એ પછી કાંપનીના સમશનનુાં અમલીકરણ છે, જે પેઢીની પ્રાથસમક રદશાના મોટા ર્ાગન ે
સનધાભરરત કરે છે, જેમાાં ઓછા ગ્રાહકોની ઓળખ, કામગીરીનુાં ર્ૌગોભલક સ્થાન અન ે
ર્ાગીદારો, સપ્લાયસભ, કમભચારીઓ અને સધરાણ કે જે કાંપનીને જમીન પરથી ઉતરવા 
અને પછી સવસ્તરણ કરવામાાં મદદ કરે છે. જેમ વ્યક્ક્તનુાં સમશન સ્ટેટમેન્ટ સમયાાંતરે 
સવકસસત થઈ શકે છે, તેવી જ રીતે કાંપનીનુાં સમશન બદલાતા સાંજોગો, ઉદ્યોગની 
પ્રગસત અન ેગ્રાહકની માાંગને પ્રસતભબિંભબત કરી શકે છે. વ્યવસાય એ જોડાણો સવશે છે, 

અને તે રિયાપ્રસતરિયાઓની શક્ક્ત આપણી જાતને સ્વીકારવા અને અન્યો પ્રત્યેની 
કરુણા પર આધારરત છે. આ નમ્રતા અને બહાદુરીના ગણુો દ્વારા ઉછેરવામાાં આવે છે. 
જીવનની અઘરી છતાાં આવશ્યક ફરજ એ બાંનેનો અભ્યાસ કરવો છે. તે એકમાત્ર 
પદ્ધસત છે - અને સાંર્વતઃ એકમાત્ર રસ્તો - જેમાાં આપણે માનવ અને અસરકારક 
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વ્યવસાય વ્યાવસાસયકો બની શકીએ છીએ. આપણે જે બોલીએ છીએ અન ેજે કરીએ 
છીએ તે વચ્ચે સસુાંગતતા જાળવવી, જેને ઘણી વખત પ્રામાભણકતા તરીકે ઓળખવામાાં 
આવે છે, તે ખબૂ મલૂ્યવાન લાક્ષભણકતા છે. પ્રામાભણકતા સાથ ેકાયભ કરીન,ે અમે નૈસતક 
સસદ્ધાાંતોના સમહૂ પ્રત્ય ેમજબતૂ પ્રસતબદ્ધતા દશાભવીએ છીએ જે અમન ેસપ્રય છે. 
 

     સફળ સ્ટાટભઅપ્સની એકદમ સામાન્ય લાક્ષભણકતા એ પ્રર્ાવશાળી, સ્પધાભત્મક 
માનસસકતા ધરાવતા સ્થાપકો છે. છેવટે, સ્ટાટભઅપ લીડરનો સામનો કરતી અસનવાયભ 
સનરાશાઓમાાંથી પસાર થવા માટે જાડી ચામડી અને શક્ક્તશાળી અહાંકારની જરૂર પડ ે
છે. ઘણી વખત, જોકે, કાંપનીઓ શોધ ેછે કે તેઓ જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ એક 
અલગ નેતતૃ્વ નીસત જરૂરી છે. શુાં ઉદ્યોગસાહસસકો હજી પણ સફળ થઈ શકે છે જો 
તેઓ પણ શરૂઆતમાાં માનવતાવાદી નેતતૃ્વ શૈલી અપનાવે, અથવા તે સફળતાના 
પહલેાથી જ ઓછા પ્રારાંભર્ક અવરોધોને હાંમેશા નબળી પાડશ?ે તે એક મશુ્કેલ સમસ્યા 
છે જેની સાથ ેઘણી કાંપનીઓ કુસ્તી કરે છે. સનટઠુર હોય તેવા નેતાઓની માગણી 
કરીને, સફળતા હાાંસલ કયાભ પછી પણ વફાદાર કાયભકરોને થોડુાં પાછાં આપીને સમસપિત 
કમભચારીઓને છૂટા કરી શકાય છે.17 

 

     ઉદ્યોગસાહસસક સાંસ્કૃસતના ચાર ઘટકો છે - સનખાલસતા, અનકુૂલનક્ષમતા, 
પરરણામો અન ેપરુસ્કારો, અને વદૃ્ધદ્ધ પર આધારરત સાંસ્થા સવકસાવવી - જેનો સીધો 
વ્યવસાસયક વાતાવરણમાાં અનવુાદ કરી શકાય છે. એક ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસ માટે 
સાંસ્કૃસત મહત્વપણૂભ છે કારણ કે તે અભર્ગમ છે જે તનેા સ્થાપકોના સસદ્ધાાંતોને સાંસ્થાકીય 
બનાવે છે. સાંસ્કૃસત સાંસ્થા/વ્યવસાયના નવા સભ્યોને સામાજજક બનાવવા માટે સેવા 
આપે છે. 
 

     ઉદ્યોગસાહસસક સાંસ્કૃસતને વાસ્તસવકતા બનાવવી: પ્રારાંર્ કરવાનાાં પગલાાં નીચ ે
મજુબ છે: 

1. તે સ્પટટ કરો કે તમે પ્રસતસાદ શોધી રહ્યા છો. 
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2. નવા સવચારો સબસમટ કરવા અને તેના પર પગલાાં લેવા માટે સ્પટટ પ્રરિયા 
સ્થાસપત કરો. 

3. તમામ સવચારોને હકારાત્મક પ્રસતસાદ આપીન ે ઉદ્યોગસાહસસક સવચારસરણીન ે
પ્રોત્સારહત કરો. 

4. સનટફળતા માટે પરવાનગી આપે છે. 

5. તમારા કમભચારીઓને સત્તા સોંપો. 

6. નવીનતા માટે પ્રોત્સાહનો જે કાંપનીની નાણાકીય સફળતામાાં ફાળો આપે છે. 

ઉદ્યોગસાહસસક લાક્ષભણકતાઓ શુાં છે જે સૌથી સફળ સાંસ્કૃસતઓ તરફ દોરી જાય છે? 

- એક સારા નેતા બનવુાં મહત્વપણૂભ છે. 

- આશાવાદી બનવુાં એ સારી બાબત છે. 

- આત્મસવિાસ બનવુાં. 

- ફટાકડા બનવુાં. 

- સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્ત બનવુાં. 

- સરિય રહવે ુાં મહત્વપણૂભ છે. 

- ખલુ્લુાં મન જાળવવુાં. 

- સ્પધાભત્મક વાતાવરણમાાં રહવે ુાં. 

સફળ થવા માટે નેતાએ વ્યવસાય જેવી રીતે કાયભ કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ. 
પરરણામે, તકો ઓળખવામાાં આવે છે અને સારા સવચારોનો અમલ થાય છે. લોકો 
અથવા જૂથો આ પ્રવસૃત્તઓમાાં ર્ાગ લઈ શકે છે, અને તેમને સામાન્ય રીતે કલ્પના 
અને પ્રેરણા તેમજ કેટલાક જોખમો સ્વીકારવાની તૈયારીની જરૂર હોય છે. આ વતભન 
બતાવવાની ઘણી રીતો છે: સાંપણૂભ કાયભ વાતાવરણ બનાવવા માટે વ્યક્ક્તની કાંપનીમાાં 
સરુક્ષાની ખાતરી કરવાની ક્ષમતા જરૂરી છે. 
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      એવુાં કહવેામાાં આવે છે કે ઉદ્યોગસાહસસક સાંસ્કૃસત આ ઉદે્દશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે 
સાંસ્થા અથવા સાંસ્થામાાં જૂથ અથવા વ્યક્ક્તના વલણ, માન્યતાઓ, ક્ષમતાઓ અને 
સત્તાનો સાંદર્ભ આપે છે. આપણે ધ્યાનમાાં રાખવુાં જોઈએ કે ઉદ્યોગસાહસસક સાંસ્કૃસતનુાં 
સવશ્લેષણ કરતી વખત ે નવીનતા એ કાંપનીના સવકાસ અન ે સફળતાના સૌથી 
મહત્વપણૂભ ઘટકોમાાંનુ ાં એક છે. 
 

     સર્જનાત્મક ઉદ્યોગસાહસસકતા એ સર્જનાત્મક ઉદ્યોગોમાાંના એકમાાં વ્યવસાય - 
અથવા તમારી જાતન ે સ્વ-રોજગાર તરીકે સેટ કરવાની પ્રથા છે. સર્જનાત્મક 
ઉદ્યોગસાહસસકનુાં ધ્યાન સવસશટટ વ્યવસાય ઉદ્યોગસાહસસક કરતાાં અલગ હોય છે 
અથવા, ખરેખર, સામાજજક ઉદ્યોગસાહસસક પ્રથમ અને અગ્રણી સર્જનાત્મક અથવા 
બૌદ્ધદ્ધક મડૂીના સર્જન અને શોષણ સાથે સાંબાંસધત છે. અસનવાયભપણે, સર્જનાત્મક 
સાહસસકો પ્રસતર્ામાાં રોકાણકારો છે - તેમના પોતાના અથવા અન્ય લોકોની. સૌથી 
પ્રસસદ્ધ સર્જનાત્મક સાહસસકોએ કરોડો ડોલરના ભબઝનેસ સામ્રાજ્યનુાં સનમાભણ કરવાની 
ઉદ્યોગસાહસસક ક્ષમતા સાથે સર્જનાત્મક ફ્લેરનુાં સાંયોજન કયુાં છે. ઉદાહરણોમાાં રુપટભ 
મડોક, મેડોના અને રરચાડભ બ્રાન્સનનો સમાવેશ થાય છે.18 

સર્જનાત્મક પ્રવસૃત્તઓ અથભતાંત્રના અન્ય ક્ષેત્રોથી સાત મખુ્ય આસથિક અથવા "બેડરોક" 
લાક્ષભણકતાઓ દ્વારા અલગ પડ ેછે: 
 

- માાંગ અણધારી છે 

- સર્જનાત્મક વ્યાવસાસયકો તેમની નોકરી પ્રત્ય ેઉત્સાહી હોય છે - અમકુ સર્જનાત્મક 
માલસામાનને પ્રસતર્ાઓની સવશાળ શ્રેણીની જરૂર હોય છે 

- અનન્ય માલ 

- વરટિકલી અલગ પ્રસતર્ાઓ 

- ઝડપ સાર છે 

- લાાંબા ગાળાના ઉત્પાદનો અને ર્ાડા 
 

સર્જનાત્મક સાહસસકો એવા છે જેઓ તેમના સર્જનાત્મક અથવા બૌદ્ધદ્ધક જ્ઞાન અન ે
ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ આજીસવકા મેળવવા માટે કરે છે, કાાં તો વ્યવસાયના સાંચાલન 
દ્વારા અથવા રીલાક્ન્સિંગ સલાહકાર તરીકે. આ પરાંપરાગત ઉદ્યોગસાહસસકતાથી 
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સવપરીત છે, જે મોટે ર્ાગ ેઔદ્યોભગક વસ્તઓુના ઉત્પાદન અને સવતરણ પર ધ્યાન 
કેષ્ન્દ્રત કરે છે. 
 

 સફળ સર્જનાત્મક ઉદ્યોગસાહસસકની લાક્ષભણકતાઓ નીચ ેમજુબ છે: 
- વ્યવસાય શરૂ કરવાની ક્ષમતા 
- જોખમ લેવાની ક્ષમતા એ પથૃ્થકરણ, આનાંદ અને જોખમોનો સામનો કરવાની 
ક્ષમતા છે. 
- એવી વ્યક્ક્ત કે જેની પાસે સવચારોને સફળતાપવૂભક આગળ વધારવાની ક્ષમતા 
અન ેપહલે હોય. 
- તેમના સર્જનાત્મક ક્ષેત્ર માટે જુસ્સાની મજબતૂ ર્ાવના: સર્જનાત્મક સાહસસકો 
એવા મધ્યસ્થી છે કે જેઓ બજારમાાં નવીન ચીજવસ્તઓુ લાવે છે, અને તેઓ 
પોતાની અન ેઅન્યની સર્જનાત્મકતાને ઓળખવા, આદર આપવા, સમજવામાાં અન ે
સાંચાભલત કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ. 
 

નીચ ે કોપોરેટ કૌશલ્યોના ઉદાહરણો છે: વ્યવસાય કુશળતા, વ્યાપારી જાગસૃત, 

સાંચાલન ક્ષમતા, દ્રષ્ટટ અને વ્યહૂરચના. ત્યાાં 9 ગણુો પણ છે, જે નીચે દશાભવેલ છે: 
 
1) આઈરડયાનુ ંમાકેરટિંર્ કરિાની ક્ષમતા, િાટાઘાટો અને નેટિકગ એ બધા ઉદાહરણો છે 

સર્જનાત્મક સાહસસકતા માટે જરૂરી આંતરવ્યસ્તતત્િ કુશળતા. 
 

2) સર્જનાત્મક કાયગને પે્રક્ષકો અને સમદુાયો સધુી ર્હોંચાડિા માટે નિી, સશંોધનાત્મક 
ર્િસતઓ ઓળખ ેછે અને સિકસાિે છે - ઉત્ર્ાદન, સિતરણ અને મલૂ્યના નિા મોડલ - 
જ્યારે આમ કરિાથી થતા વ્યાર્ક સામાજજક, આસથિક અને સાસં્કૃસતક લાભો ર્ર ભાર 
મકેૂ છે. 
 

3) લિચીકતા દશાગિતી િખતે મળૂ સિચારો રે્દા કરિાની ક્ષમતા અને તેમને બજારમા ં
લાિિામા ંઆત્મસિશ્વાસ. 
 

4) નેતતૃ્િ સભંસિત / તેમના ઉદ્યોર્મા ંર્રરિતગનને પ્રભાસિત કરિાની ક્ષમતા 
 

5) તેમની રચનાત્મક અને ઉદ્યોર્સાહસસક પ્રસતભાઓને તેમના રાષ્રીય સર્જનાત્મક 
સમદુાયમા ંનેતા બનિા માટે સયંોજજત કરિાની દ્રષ્ષ્ટ રાખો. 
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6) અસરકારક રીતે િાતચીત કરિાની ક્ષમતા 
 

7) ચેન્જ એજન્ટ: તફાિત લાિિાની ક્ષમતા - માત્ર હોિા દ્વારા નહીં િાબણજ્જ્યક દ્રષ્ષ્ટએ 
સફળ, ર્ણ દેશના ઈન્ફ્રાસ્રતચર ર્ર ફાયદાકારક પ્રભાિ ર્ાડિા માટે સ્થાસનક બજારમા ં
સામેલ થઈને ર્ણ. 
 

8) બજારની જાગસૃત અને સમજ 

 

9) સ્થાસનક બજારના િાતાિરણનુ ંજ્ઞાન અને તેમા ંતેમની સ્સ્થસત; બજારમા ંસછદ્રોને 
ઓળખિાની અને આ શક્યતાઓને સાચા ઉકેલોમા ંફેરિિાની ક્ષમતા એ તમામ 
મહત્િપણૂગ છે. 

 

     વ્યાવસાયીકરણ, પ્રદશભન શ્રેટઠતા અને ઓપરેશનલ ભબ્રભલયન્સ જેવા મહત્વના 
પરરમાણો કાંપનીઓમાાં ખબૂ મહત્વ ધરાવે છે. મેનેજમેન્ટ લોકો માટે આદર, સહાનભુસૂત 
અને સમથભન દશાભવે છે જે લોકો તરફથી મજબતૂ ખાંત, પ્રેરણા અને જોડાણમાાં પરરણમે 
છે. તે માત્ર તમામ આંતરરક રહસ્સેદારો તેમજ બાહ્ય ગ્રાહકોના મનમાાં ઉચ્ચ 
અખાંરડતતા, પ્રામાભણકતા અને વફાદારીની ઇકોસસસ્ટમ બનાવે છે. આંતરવ્યક્ક્તત્વ 
સાંબાંધ એ એક જ સાંસ્થામાાં સાથે કામ કરતી વ્યક્ક્તઓ વચ્ચેના મજબતૂ જોડાણનો 
સાંદર્ભ આપે છે. 20 સારી માગભદશભકતા, કોઈના વ્યવસાયની વ્યાપક છબી મેળવવી 
અને સારી ર્ાગીદારી જાળવવી એ આંતરવ્યક્ક્તત્વ સાંબાંધોને સધુારવાની બધી રીતો 
છે, કારણ કે કયા પ્રકારનો કાળજીપવૂભક સનણભય લેવામાાં સમય લે છે. સતત સવકાસ 
અને પોતાના વ્યવસાયની સવભગ્રાહી દ્રષ્ટટ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાંબાંધ શ્રેટઠ છે. જ્યારે 
કોઈના પસાંદ કરેલા ક્ષેત્રમાાં આગળ વધવાની ઈચ્છા તેમની કારરકદીમાાં આગળ હોય 
તેવા લોકો માટે આદર સાથે જોડાયેલી હોય ત્યારે આંતરવ્યક્ક્તત્વ સાંબાંધોમાાં વદૃ્ધદ્ધ 
કુદરતી રીત ેઉદ્ભવશ.ે આંતરવ્યક્ક્તત્વ કૌશલ્યો વ્યવસાસયક સાંસ્કૃસતઓને પ્રર્ાસવત કરે 
છે કારણ કે તે નોકરીની કામગીરીને અસર કરે છે, જે બદલામાાં કાંપનીની સફળતાનુાં 
પરરણામ નક્કી કરવામાાં મદદ કરે છે. ... ઘણીવાર નરમ કૌશલ્ય તરીકે ઓળખવામાાં 
આવે છે, આંતરવ્યક્ક્તત્વ કુશળતા લોકોન ેઅસરકારક રીતે વાતચીત કરવા, તકરારન ે
સનયાંસત્રત કરવા અને તે મજુબ અન્યની જરૂરરયાતોને પ્રસતસાદ આપવા દે છે. 
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ઉદ્યોગસાહસસકતાનો સાર નેટવરકિંગ અને શેરરિંગ છે, અને તે એક વ્યક્ક્ત દ્વારા કરી 
શકાત ુાં નથી. પરરણામે, જ્યારે સફળ ભબઝનેસ માભલક બનવાની વાત આવે છે ત્યારે 
આંતરવ્યક્ક્તત્વ કૌશલ્યો વ્યક્ક્તગત જેટલી જ મહત્વપણૂભ છે. આ પરરક્સ્થસતઓમાાં 
સાહસસકો માટે સાંચાર અન ેનક્કર લોકોની કુશળતા જરૂરી છે. 
      

     કોઈપણ કામના વાતાવરણમાાં તમારી રરલેશનલ કૌશલ્યો સધુારવા માટે આ 
ર્લામણોન ેઅનસુરો: 
 

1) સકારાત્મકતાના મહત્િ ર્ર િધ ુભાર મકૂી શકાય નહીં. આશાિાદી રહિેા માટે 
રોજજિંદા ધોરણે તમારા જીિન અને નોકરીના સકારાત્મક ર્ાસાઓને યાદ કરાિો. 
જો તમે કામ ર્છી કોઈ અંર્ત બાબતને લઈને નારાજ છો, તો તેને બાજુ ર્ર 
રાખો. સકારાત્મકતા શોધિી અને તેના ર્ર સનમાગણ કરવુ ંએ કામના તણાિનો 
સામનો કરિાની સૌથી મોટી ર્િસત છે. 
 

2) તમારી પ્રસતરિયાઓ ર્ર સનયતં્રણ રાખો. જ્યારે કામની િાત આિે ત્યારે તમારી 
લાર્ણીઓને સનયતં્રણમા ંરાખિી શે્રષ્ઠ છે. બચડાય છે? હતાશ? શુ ંતમે ઉત્સાહપિૂગક 
ખશુ છો? ઊંડો શ્વાસ લો અને તમારી લાર્ણીઓને સનયતં્રણમા ંરાખિાનો પ્રયાસ 
કરો. બોલતી િખતે હંમેશા શાતં અને સહનશીલ િતગન રાખો. 
 

3) બીજાના જ્ઞાનનો આદર કરો. તમારા સહકાયગકરોની કુશળતા તમને કાયગસ્થળે 
સિશ્વાસ સ્થાસર્ત કરિામા ંમદદ કરી શકે છે. પ્રોજેતટ્સ ર્ર તેમની મદદની સિનતંી 
કરો અને િેરડટ ઑફર કરો જ્યા ંિેરડટ જેમણે મદદ કરી છે તેમના કારણે છે. 
 

4) તમારે તમારા સહકાયગકરોમા ંર્ણ રસ લેિો જોઈએ. કારણ કે તમે તમારા 
કમગચારીઓ સાથે રદિસમા ંઆઠ કલાક ર્સાર કરો છો, તેથી તેમના અંર્ત જીિન 
સિશે સાભંળવુ ંસ્િાભાસિક છે. તમારા સહકાયગકરો અને તેમની પ્રાથસમકતાઓ સિશે 
જાણિા માટે તેને એક બબિંદુ બનાિો. તે તમને તેમની સાથે મજબતૂ સબંધંો 
બનાિિામા ંમદદ કરશે. 
 

5) દરેક સહકાયગકરમા ંએક અનકુળૂ વ્યસ્તતત્િ લક્ષણ ઓળખો. જો તમે તમારા 
સહકાયગકરો સાથે મેળ ખાતા નથી, તો તેમની સાથે કામ કરશો નહીં. જો કોઈ 
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સહકાયગકરોનુ ંવ્યસ્તતત્િ તમારા ર્ોતાના વ્યસ્તતત્િ સાથે સપંણૂગર્ણે સિરોધાભાસી 
હોય, તો તેમનામા ંઓછામા ંઓછં એક અનકુળૂ લક્ષણ શોધિાનુ ંશે્રષ્ઠ છે, આદશગ 
રીતે કંઈક વ્યાિસાસયક. 
 

6) નેતાની ભસૂમકા લો. તમારી જરૂરરયાતો અને પ્રસતબધંો વ્યતત કરિામા ંડરશો 
નહીં. 
 

7) અન્ય લોકો માટે તમારી સહાનભુસૂતમા ંસધુારો કરો. કોઈ બીજાના દૃષ્ષ્ટકોણથી 
િસ્તઓુને ધ્યાનમા ંલો. તમારી સહાનભુસૂત દશાગિિાની ક્ષમતા તમને એિા ઉકેલો 
સિકસાિિામા ંમદદ કરશે જે સામેલ તમામ ર્ક્ષકારો માટે ફાયદાકારક છે. 
 

8) સમત્રો અને ર્રરિાર સાથે સરં્કગ  જાળિી રાખો. જૂના કૉલેજ સમત્રો અને સાથીદારો 
સાથે સોસશયલ મીરડયા અથિા ઈમેલ દ્વારા સરં્કગમા ંરહો અને થોડા સામસામે 
મળિાનો પ્રયાસ કરો. તેઓ જોશે કે તમે તેમની કેટલી કાળજી રાખો છો, જે તમને 
તમારા કાયગમા ંસફળ કરિામા ંમદદ કરી શકે છે. 

 
     ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાને પાાંચ તબક્કામાાં સવર્ાજીત કરવી ઉપયોગી છે: સવચાર 
જનરેશન, તકનુાં મલૂ્યાાંકન, આયોજન, કાંપનીની રચના/લોન્ચ અને વદૃ્ધદ્ધ.21 

 
1. આઈરડયા જનરેશન: દરેક નિા સાહસની શરૂઆત એક આઈરડયાથી થાય છે. 
અમારા સદંભગમા,ં અમે સભંસિત ઉકેલના ખ્યાલ સાથે કેટલાક મતસિસ્તારની 
જરૂરરયાત અથિા સમસ્યાનુ ં િણગન તરીકે સિચાર કરીએ છીએ. (આ તબક્કાની 
લાક્ષબણકતા હજી ર્ણ આ સાઇટ ર્ર પ્રરિયામા ંછે.) 
 

2. તકોનુ ંમલૂ્યાકંન: આ તે ર્ર્લુ ંછે જ્યા ંતમે પ્રશ્ન પછૂો છો કે રોકાણ કરિા યોગ્ય 
તક છે કે કેમ. રોકાણ એ મખુ્યત્િે મડૂી છે, ર્છી ભલે તે કંર્નીમા ંવ્યસ્તતઓ તરફથી 
હોય કે બહારના રોકાણકારો ર્ાસેથી, અને લોકોના સમહૂનો સમય અને શસ્તત. . ર્રંત ુ
તમારે અન્ય સરં્સત્તઓ જેિી કે બૌદ્ધિક સરં્સત્ત, વ્યસ્તતર્ત સબંધંો, ભૌસતક સરં્સત્ત 
િરે્રેનો ર્ણ સિચાર કરિો જોઈએ. 
 

3. આયોજન: એકિાર તમે તે તક નક્કી કરી લો તે ર્છી, તમારે તે તકનો લાભ કેિી 
રીતે મેળિિો તે માટેની યોજનાની જરૂર છે. યોજના એકદમ સરળ સિચારોના સમહૂ 
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તરીકે શરૂ થાય છે અને ર્છી વ્યિસાય આકાર લે તેમ િધ ુજરટલ બને છે. આયોજન 
તબક્કામા,ં તમારે બે િસ્તઓુ બનાિિાની જરૂર ર્ડશે: વ્્હૂરચના અને સચંાલન 
યોજના. 
 

4. કંર્નીની રચના/લોન્ચ: એકિાર ર્યાગપત આકષગક તક અને યોજના મળી જાય 
ર્છી, ઉદ્યોર્સાહસસક ટીમ કોર્ોરેટ એષ્ન્ટટીનુ ં યોગ્ય સ્િરૂર્ ર્સદં કરિાની અને 
ખરેખર કાનનૂી એષ્ન્ટટી તરીકે સાહસ બનાિિાની પ્રરિયામાથંી ર્સાર થશે. 
 

5. વદૃ્ધિ: લોન્ચ થયા ર્છી, કંર્ની તેના ઉત્ર્ાદન અથિા સેિાને બનાિિા, આિક રે્દા 
કરિા અને ટકાઉ પ્રદશગન તરફ આર્ળ િધિા માટે કામ કરે છે. ભાર આયોજનથી 
અમલ તરફ જાય છે. આ બબિંદુએ, તમે પ્રશ્નો પછૂિાનુ ંચાલ ુરાખો છો ર્રંત ુતમારી 
યોજનાઓ પણૂગ કરિામા ંતમારો િધ ુસમય ર્સાર કરો છો. 
 

* સારી ઉદ્યોર્સાહસસક પ્રરિયામા ંગ્રાહકોને સાભંળવુ,ં સમય જતા ંતમારા સિચાર અને 
રોડમેર્ને સધુારવુ ંઅને પનુરાિતગનની પ્રરિયાનો સમાિેશ થાય છે. આ સસુનસિત કરે 
છે કે તમારો વ્યિસાસયક સિચાર વ્યિહારુ છે, તે ગ્રાહકો માટે મલૂ્યિાન છે અને સમય 
જતા ંતમારો સ્ર્ધાગત્મક લાભ ટકાઉ છે.22 

 
* અનકુલૂનક્ષમતા, દ્રઢતા અને સખત મહનેત એ નાના વ્યિસાયમા ં સફળતાની 
ચાિીઓ છે, ર્રંત ુ તે ત્રણ મહત્િના લક્ષણો છે, ર્છી ભલે તમારો પ્રયાસ ર્મે તે 
હોય.23 

 
* ઉદ્યોર્સાહસસક પ્રવસૃત્ત કેિી રીતે ર્સદં કરિી:24 

 
1. સમાજની જરૂરરયાતો અને ઈચ્છાઓ જાણિી જોઈએ. 
2. જ્યારે તમે ર્હલેેથી જ સમાજની ચોક્કસ જરૂરરયાત અથિા જરૂરરયાતો ર્સદં 
કરો છો - તમારંુ લક્ષ્ય બજાર - તમારે જાણવુ ંજોઈએ કે તમને કેિી રીતે 
સપલાય કરવુ ંઅને લોકોની મારં્ને કેિી રીતે સતંોષિી. 
3. તમારે કઈ કાનનૂી જરૂરરયાતો તૈયાર કરિાની જરૂર છે? 

 

ઉદ્યોગસાહસસક ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાના શોધ તબક્કાના ર્ાગ રૂપે વ્યવસાયની 
સાંર્ાવનાઓન ે ઓળખ ે છે અને તેનુાં મલૂ્યાાંકન કરે છે. તકોને ઓળખવાનુાં અને 
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મલૂ્યાાંકન કરવાનુાં કામ જરટલ છે; એક ઉદ્યોગસાહસસક શ્રેટઠ વ્યવસાય તક પર 
પહોંચવા માટે કમભચારીઓ, ગ્રાહકો, ચેનલ ર્ાગીદારો, તકનીકી સનટણાતો વગેરે 
સરહતની વ્યક્ક્તઓની સવશાળ શ્રેણી પાસેથી ઇનપટુ માાંગ ે છે. વ્યાપાર વ્યહૂરચના 
બનાવવી: એકવાર તક મળી જાય, એક ઉદ્યોગસાહસસકે સવગતવાર વ્યવસાય યોજના 
સવકસાવવી જોઈએ. કોઈપણ નવા એન્ટરપ્રાઈઝની સફળતા માટે વ્યવસાય યોજના 
આવશ્યક છે કારણ કે તે સાંસ્થા તેના ઉદે્દશ્યોને પણૂભ કરવા માટે રેક પર છે કે કેમ તે 
નક્કી કરવા માટે તે આધારરેખા અને મલૂ્યાાંકન માપદાંડ તરીકે કામ કરે છે. રરસોસસિંગ: 
રરસોસસિંગ એ ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાનુાં ત્રીજુ ાં પગલુાં છે, અને તેમાાં ઉદ્યોગસાહસસક 
સધરાણ અન ે માનવ સાંસાધનોના સ્ત્રોતોન ે ઓળખવાનો સમાવેશ કરે છે. અહીં, 
ઉદ્યોગસાહસસકને તેના નવા એન્ટરપ્રાઇઝ માટે ફાઇનાન્સસભ તેમજ તેની કામગીરી હાથ 
ધરવા માટે સ્ટાફ મળે છે. વ્યાપારનુાં સાંચાલન: નાણાાં ઊર્ા થયા પછી અને સ્ટાફને 
કામે લગાડવામાાં આવ્યા પછી, નીચેનો તબક્કો સ્થાસપત ઉદે્દશ્યોને પરૂો કરવા માટે 
વ્યવસાયની કામગીરી શરૂ કરવાનો છે. સૌપ્રથમ અને અગ્રણી, એક ઉદ્યોગસાહસસકે 
મેનેજમેન્ટ માળખુાં અથવા વાંશવેલો સનધાભરરત કરવો જોઈએ કે જે ઓપરેશનલ 
સમસ્યાઓના સવકાસ સાથે સાંબોધવા માટે જરૂરી હશ.ે હાવેષ્સ્ટિંગ: લણણી એ 
ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાનુાં અંસતમ પગલુાં છે, જેમાાં ઉદ્યોગસાહસસક તેની વદૃ્ધદ્ધ અન ેસવકાસ 
જેવી વ્યવસાયની સાંર્ાવનાઓ પર સનણભય લે છે. માલસામાન અન ે સવેાઓની 
ગણુવત્તાને ધ્યાનમાાં રાખીને સમગ્ર ઉદ્યોગસાહસસક પ્રરિયાને માગભદશભન આપ ેછે, જે 
મોટી બોટમ લાઇન તરફ દોરી જાય છે. 
 

     મોટાર્ાગના ઉદ્યોગસાહસસકો તેમના વ્યવસાયો શરૂ કરતા પહલેા અથવા જ્યારે 
તેઓ સાંસ્થાઓ માટે કામ કરે છે. ત્યાાં માચો સાહસસકતાનો સસદ્ધાાંત છે જે કહ ે છે કે 
તમારે સાંપણૂભ રીતે આગળ વધવુાં પડશ,ે "ડર" નો અનરુ્વ કરવો પડશ ેઅન ેતમારા 
સાહસ માટે અઠવારડયાના 80 કલાક તમારી જાતને સમસપિત કરવી પડશે. આમાાં 
ગભર્િત ખ્યાલ એ છે કે જો કોઈ ઉદ્યોગસાહસસક રોજગારમાાં એક પગ રાખીને તેમના 
દાવને બચાવ ેતો સફળ થઈ શકતા નથી. જો સ્ટાટભઅપ્સ સાંર્સવત ઘટનાઓ હોય, 

આપવામાાં ન આવે તો સ્ટાટભઅપમાાં શા માટે જાઓ. ઘણા એમ્પપ્લોયરો અને 
સનયમનકારો કમભચારીઓને બાજુ પર નવા સાહસોને આગળ ધપાવવાની સ્વતાંત્રતા 
આપે છે, ખાસ કરીને જેઓ તેમના નોકરીદાતાઓ સાથ ેસીધી સ્પધાભ કરતા નથી (અન ે
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તેથી વફાદારીની ફરજનો ર્ાંગ કરતા નથી). હાઇભબ્રડ આંત્રસપ્રન્યોરસશપ એ 
ઉદ્યોગસાહસસકતાનો ઉલ્લખે કરે છે જેમાાં કમભચારી બાજુ પર વ્યવસાય શરૂ કરે છે અને 
સ્ટાટભઅપ ચોક્કસ કદ સધુી પહોંચે ત્યાાં સધુી તેમની દૈસનક નોકરી ચાલ ુ રાખ ે છે. 
એકવાર વ્યવસાય સ્થાપકના સાંપણૂભ ધ્યાનને આદેશ આપવા માટે પરૂતો મોટો થઈ 
જાય, પછી કમભચારી તેમની બહાર નીકળે છે.25 

 

     હાઇભબ્રડ ઉદ્યોગસાહસસકો એવા છે જેઓ પણૂભ-સમય કામ કરતી વખતે કાંપની સ્થાપે 
છે. વણભસાંકર ઉદ્યોગસાહસસકતા એ પાટભ-ટાઈમ સાહસસકતાથી અલગ છે જેમાાં તે 
બેરોજગાર અથવા બેરોજગાર સાહસસકોને દૂર કરે છે જેઓ ખબૂ યવુાન છે, ખબૂ વદૃ્ધ 
છે, અથવા કામ કરવામાાં અસમથભ છે (દા.ત. શારીરરક અથવા માનસસક ક્ષસતઓને 
કારણ)ે, તેમજ પાટભ-ટાઇમ કમભચારીઓ, જેઓ ઓછા કામ કરે છે. તેમના રોજગારમાાં 
દર અઠવારડયે 30 કલાકથી વધ.ુ 
 

* એક વણભસાંકર ઉદ્યોગસાહસસક બનવા માટે તે શુાં લે છે જે સફળ થાય છે? 

 

1. શરૂઆત કરો: સવિમાાં દરેક વ્યક્ક્ત તેઓ શુાં કરવા માાંગ ેછે, તેઓએ શુાં કરવુાં 
જોઈએ, તેઓ શુાં કરી શક્યા હોત અને તેમના અન્ય સવચારો સવશે વાત કરે છે, 

પરાંત ુકોઈ પણ તેના સવશે ક્યારેય કાંઈ કરત ુાં નથી. ફક્ત પસાંદગી કરો અને પ્રારાંર્ 
કરો. 
2. સાંઘષભ: કેટલીક મશુ્કેલ ક્ષણો હશ,ે પરાંત ુજો તમે તમારી કાંપનીના સવદ્યાથી 
બનવા અન ેમજબતૂ કાયભ નીસત પ્રત્ય ેપ્રસતબદ્ધ છો, તો તમે તેમાાંથી પસાર થઈ 
શકશો. 
3. મોટા થાઓ: તમારી ભલૂોમાાંથી શીખો અને તમારુાં પ્રદશભન બહતેર બનાવો. 
 

1. સવજયી બનો: દરેક જણ સફળ થશે નહીં કારણ કે દરેક જણ લડતમાાં ટકી રહશેે 
નહીં. કેવી રીતે મટાડવુાં અને મજબતૂ રીતે પાછા આવવુાં તે ઓળખો. 
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* હાઇબિડ આંત્રસપ્રન્યોરસશર્ના ફાયદા 
 
- તમારો રનવ ેહજી ખલુ્લો નથી: ધાંધાના રનવ ેએ નાણાાં પરૂા થાય અન ે સનટફળ 
જાય તે પહલેાાંનો સમયગાળો છે. તમે પૈસા એકત્ર કરીને અથવા આવક વધારીન ે
તમારા રનવેને લાંબાવી શકો છો, પરાંત ુજો તમે ખબૂ જલ્દી કૂદકો મારશો, તો તમે 
સવનાશ પામશો. જો તમે અત્યારે શુાં કરી રહ્યાાં છો તેના પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરો છો, તો 
ઘરડયાળ રટકીંગ કરવાનુાં શરૂ કરત ુાં નથી, અન ેતમે રકિંમતી સમય મેળવો છો. 
 

- તમે તમારા સાંપકો રાખો. સ્થાપકનુાં નેટવકભ એ વ્યવસાય શરૂ કરવા માટેના સૌથી 
ઓછા આંકેલા ઘટકોમાાંનુ ાં એક છે. જ્યારે તમે નોકરી છોડો છો, ત્યારે તમે તે નેટવકભના 
મોટાર્ાગના સાંસાધનોની ઍક્સેસ ગમુાવો છો, જેનાથી ર્ાંડોળ ઊભ ુકરવાની ઝાંબેશ 
શરૂ કરવા અથવા ગ્રાહકો મેળવવાના જોખમી પાણીમાાં નેસવગેટ કરવાનુાં વધ ુમશુ્કેલ 
બને છે. 
 

- જો તમે સનટફળ થશો તો તમે ઝડપથી પાછા બાઉન્સ કરી શકશો. તમે સ્ટાટભઅપ 
ઉદ્યોગ સાથે આવતી કારમી તાણને સમજી શકશો નહીં જ્યાાં સધુી તમે તેનો ર્ાગ ન 
હોવ. જો તમન ેવણભસાંકર ઉદ્યોગસાહસસકતામાાં આંચકો આવે તો તે સવિનો અંત નથી. 
જો તમે ડૂબકી માયાભ પછી અને ભલૂ માટે વચ્યુભઅલ રીત ેકોઈ માજર્જન ન હોય તો તે 
તમને ખબૂ જ સખત પ્રહાર કરે છે. 
 

હાઇભબ્રડ સાહસસકતા એ વ્યક્ક્તઓ માટે એક શક્ય સવકલ્પ છે જેઓ તેમના વ્યવસાસયક 
લક્ષ્યોને વધ ુ કુદરતી અને જોખમ-મકુ્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવા માાંગે છે. ઘણા 
ઉદ્યોગસાહસસકો પણૂભ-સમયના વ્યવસાય માભલકો બનવાની ઈચ્છા ધરાવતા નથી. 
કેટલાક લોકોન ેસારી કમાણી, સરુભક્ષત અને પ્રસતષ્ટઠત કામ કરવાનો લાર્ મળે છે 
જ્યારે સાથે સાથ ે ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસો દ્વારા પસૈા કમાય છે જે તેમને તેમની 
જીવનશૈલીને વધારવામાાં મદદ કરી શકે છે. તે સારુાં કે ખરાબ નથી કે કેટલાક 
વણભસાંકર ઉદ્યોગસાહસસકો પાસે તેમના વ્યવસાયને સવસ્તારવાની અથવા પાટભ-
ટાઇમમાાંથી પણૂભ-સમયની સાહસસકતામાાં સાંિમણ કરવાની કોઈ યોજના નથી. 
ઉદ્યોગસાહસસકતાના પાણીને ચકાસવા અન ેસાહસની અપડ સાંર્સવતતા સવશે જાણવા 
અથવા ઉદ્યોગસાહસસક વાતાવરણમાાં વ્યક્ક્તની યોગ્યતા સવશે જાણવા માટે, સ્વ-
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રોજગારમાાં સાંપણૂભ સનમજ્જન કરતાાં વણભસાંકર ઉદ્યોગસાહસસકતા પ્રાધાન્યક્ષમ હોઈ શકે 
છે. ઓછા આત્મસવિાસ ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસકો તેમની અસનસિત ક્ષમતાઓ પર ડેટા 
એકસત્રત કરતી વખતે તેમની ડૂબી ગયેલી પ્રસતબદ્ધતાને ન્યનૂતમ રાખવા માટે તારકિક 
રીતે હાઇભબ્રડ સાહસસકતા પસાંદ કરી શકે છે. 
 

     વ્યક્ક્તના વતભણકૂોના સૌથી મહત્વપણૂભ સનણાભયકો એ વતભનમાાં સામેલ થવાનો 
ઇરાદો છે - વતભણકૂો પ્રત્યેનુાં તેમનુાં વલણ નહીં કારણ કે આ માત્ર ઇરાદાઓને અસર 
કરે તેવી અપેક્ષા છે. ઇરાદાઓની સવર્ાવનાને વ્યક્ક્તની પ્રેરણા અને સર્ાન સનણભય 
અથવા વતભન લાવવા માટે પ્રયત્નો ખચભવાની યોજના તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં 
આવે છે.26 

 

     જ્યારે ઈરાદા અન ેરિયા વચ્ચે ટૂાંકા સમયનુાં અંતર હોય છે, તેમજ જ્યારે ઈરાદા 
અને કરવામાાં આવનાર રિયા વચ્ચે ચોકસાઈનુાં યોગ્ય સ્તર હોય છે, ત્યારે એવુાં 
અનમુાન કરવામાાં આવે છે કે ઈરાદા અને રિયા વચ્ચેની કડી વધ ુમજબતૂ હશ.ે 
વ્યક્ક્તત્વ, વસ્તી સવષયક સવશેષતાઓ, વલણ અથવા માન્યતાઓથી સવપરીત, 

ઉદ્યોગસાહસસકતા એ ઇરાદાપવૂભકનો સનણભય છે, અને તેથી હતેઓુ અન્ય પરરબળો 
કરતાાં સફળતાના વધ ુ સચોટ અનમુાનો છે. ઉદ્યોગસાહસસક ઉદે્દશો સવચારો, 
માન્યતાઓ, મારહતી અને ક્ષમતાઓ દ્વારા રરગર થાય છે, જે બદલામાાં ઉદ્યોગસાહસસક 
રિયા દ્વારા રરગર થાય છે. ઉદ્યોગસાહસસકતાન ેપયાભવરણીય પરરક્સ્થસતઓમાાં સમાસવટટ 
ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસોની શરૂઆત, જોડાણ અને પ્રદશભન તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં 
આવે છે, જ્યાાં ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસન ે શોધ (અન્વેષણ) માાં સાંસાધનોના રોકાણ 
(એટલ ે કે, જ્ઞાનાત્મક, વતભન, નાણાકીય અને અન્ય સાંસાધનો) તરીકે વ્યાખ્યાસયત 
કરવામાાં આવે છે. અથવા શોષણ) સાંર્સવત તક કે જેને ઓળખવામાાં આવે છે. તે રહત 
છે જે વતભન દ્વારા પ્રસતભબિંભબત થાય છે જેને ઇરાદા ગણવામાાં આવે છે. રુભચઓ, જ્યારે 
બીજાના માનસસક ક્ષેત્રમાાં હાજર હોય છે, ત્યાાં સધુી તે પોતાનામાાં સ્પટટ ન બને ત્યાાં 
સધુી તે હતેઓુ નથી. ઇરાદાઓના કેન્દ્રમાાં રુભચઓનુાં જ્ઞાનાત્મક અને વતભન પ્રરિયામાાં 
સાંિમણ છે જે સર્ાન ધ્યયે તરફ લક્ષી છે. વ્યક્ક્તગત ઇરાદો ચોક્કસપણે વતભનની 
આગાહી કરનાર છે. ઇરાદો સવચારો પર આધારરત મનની ક્સ્થસતનો સાંદર્ભ આપી શકે 
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છે અને વ્યક્ક્તના વ્યવસાયને કેવી રીતે સવકસસત કરવો તે સવશેની પ્રેરણાનો સાંદર્ભ 
પણ આપી શકે છે. પ્રેરણા અને ઇચ્છાને તારકિક રીત ેએકબીજાને પરૂક બનાવવાની 
જરૂર છે. ઈચ્છા પ્રેરણા ઉત્પન્ન કરી શકે છે અન ે તેન ે કાયભની રક્ષણાત્મક શ્રેણી 
આપવાની જરૂર છે. આવી રક્ષણાત્મક શ્રેણી સવના, માત્ર પ્રેરણા સારી ગણુવત્તાયકુ્ત 
આયોજજત વતભનન ેનકુસાન પહોંચાડી શકે છે. ઈચ્છા, પસાંદગી અને સનણભય એ બધા 
સાવચેતીપવૂભક સનણભય લવેાની પ્રરિયાનો ર્ાગ છે. તમામ ઉદ્યોગસાહસસકોએ જોખમ 
ઓછાં કરતી વખત ેઉપલલધ શ્રેટઠ મારહતી પર સનણભય લેવાનો હોય છે. જોખમના 
સ્તર, ર્ાવનાત્મક અનરુ્વો અને આગળ વધવામાાં તારકિક અભર્ગમ વચ્ચ ેનાજુક 
સાંતલુન છે. વ્યક્ક્તએ દરરોજ લેવાની જરૂર હોય તવેા પગલાાં સાથ ેસાંબાંસધત સાંર્સવત 
રિયાઓ રાખવી જોઈએ. માનસસક ઇરાદા એ યોગ્ય પગલાાં લેવાનુાં પવૂભ-પ્રદશભન સ્તર 
છે. ઇરાદો પણ વ્યવસાયની એકાંદર દ્રષ્ટટમાાંથી ઉદ્ભવે છે. આ દ્રષ્ટટ જેટલી સ્પટટ, 

વ્યક્ક્તના ઇરાદાઓ અને અનગુામી રિયાઓ સ્પટટ. ઉદ્યોગસાહસસકતા સશક્ષણ અને 
વ્યક્ક્તગત વલણ શ્રેટઠ પગલાઓ આગળ વધારવાના હતે ુઅને પ્રેરણાને અસર કરે 
છે. જેમ કે તે સામાન્ય રીતે જાણીત ુાં છે, "જ્ઞાન એ શક્ક્ત છે." વ્યક્ક્તની પસાંદગીના 
વ્યવસાયને લગતી શ્રેટઠ ગણુવત્તા સશક્ષણ સકારાત્મક વલણ અને આગળના શ્રેટઠ 
વતભણકૂલક્ષી પગલાાંઓ નક્કી કરવામાાં એકાંદર હતેનેુ વધારે છે. કૌટુાંભબક સમથભન 
ઉદ્યોગસાહસસક ઇરાદામાાં પણ વધારો કરે છે કારણ કે કુટુાંબ ભબનજરૂરી જોખમો 
ઉઠાવીને કૌટુાંભબક નાણાાંને જોખમમાાં મકૂ્યા સવના ઉદ્યોગસાહસસકને આગળ વધવા માટે 
માગભદશભન, ર્ાવનાત્મક ટેકો અને સમથભન પરુૂાં પાડ ેછે. એકાંદર લાર્ માટે "આયોજજત 
વતભન" માટે સનયસમત કૌટુાંભબક ચચાભઓ એ સારી રીત છે. ઉદ્યોગસાહસસકો સવચારણા 
હઠેળના મદુ્દાઓ અને વ્યવસાયમાાં આગળ વધવા લાયક હોવાના સાંદર્ભમાાં અલગ 
પડે છે. ઇરાદાપવૂભકની વતભણકૂ એ માનસસકતાનુાં પરરણામ છે જેનો હતે ુ વ્યવસાય 
સવિમાાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપવા તરફ છે. આમ કરવાથી, વ્યક્ક્તનુાં લક્ષ્ય 
નાણાકીય સફળતા અને તે પછીની તકો છે જે આવી સફળતાઓ ખોલ ેછે. 
 

     આવેગજન્યતા એ પ્રથમ તેના સવશે સવચાયાભ સવના અને સનણભય લેતા પહલેા ડેટાન ે
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ધ્યાનમાાં લીધા સવના પગલાાં લેવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. સવચાયાભ સવના કાયભ કરવુાં એ 
એવી પરરક્સ્થસતઓમાાં ઝડપી સનણભય લેવાની લાક્ષભણકતા છે કે જેને વ્યાપક સવશ્લેષણ 
અને સવચાર-સવમશભની જરૂર લાગ ે છે. તેઓ સમજાવ ે છે કે વ્યક્ક્તઓએ કેટલીક 
ઉદ્યોગસાહસસક પરરક્સ્થસતઓમાાં આવેગપવૂભક કાયભ કરવાની જરૂર છે કારણ કે 
અસનસિતતા, અસ્પટટતા અને તાકીદને કારણ ેસમગ્ર સવશ્લેષણ પણૂભ કરવુાં અશક્ય છે. 
પથૃ્થકરણના લકવાને વશ થવાને બદલ,ે ઉદ્યોગસાહસસકો સવિાસની છલાાંગ લગાવે 
છે જે મોટાર્ાગના અન્ય લોકો ઈચ્છતા નથી. આવેગજન્ય વ્યક્ક્તઓ ઉદ્યોગસાહસસકતા 
જેવી અણધારી પરરક્સ્થસતઓ તરફ દોરવામાાં આવે છે અને અસનસિતતા હોવા છતાાં 
કાયભ કરે તેવી શક્યતા વધ ુ હોય છે. હાલના સાંશોધનો મખુ્યત્વે વતભન પર 
અસનસિતતાના પ્રર્ાવ માટે પયાભપ્ત રહસાબ આપ્યા સવના સર્ાન જ્ઞાનાત્મક પ્રરિયા 
તરીકે ઉદ્યોગસાહસસકતાન ેભચસત્રત કરે છે. દરેક રદવસના અંતે એક ડાયરી રાખો જેમાાં 
તમને લાગ્યુાં કે તમે નબળા આવેગ સનયાંત્રણનુાં પ્રદશભન કયુાં છે અને ખબૂ ઝડપથી 
પ્રસતસાદ આપ્યો છે, તેમજ એવી ઘટનાઓ કે જેમાાં તમને લાગ્યુાં કે તમે સારા આવેગ 
સનયાંત્રણનુાં પ્રદશભન કયુાં છે અને તમારા આવેગ પર કાયભ કરતા પહલેા સાાંર્ળયુાં અને 
રાહ જોઈ. બે અઠવારડયાના અંતે કોઈપણ પેટનભ માટે તમારા લોગની તપાસ કરો. 
કોઈપણ રરગસભ માટે જુઓ કે જેણે તમને ખબૂ જ જલદી રિયામાાં ધકેલી દીધા, તેમજ 
કોઈપણ રરગસભ કે જે તમન ે તમારા સાંયમ અન ે એકાગ્રતા જાળવી રાખવા માટે 
પરવાનગી આપે છે. રરગસભમાાં ચોક્કસ વ્યક્ક્તઓ, પરરક્સ્થસતઓ અથવા રિયાઓનો 
સમાવેશ થઈ શકે છે. ઉદ્યોગસાહસસકોએ અસનસિત ઉદ્યોગસાહસસક તકો સવશ ેસનણભયો 
લેવા જોઈએ, તકની બારીઓ બાંધ થાય તે પહલેાાં ઝડપથી કાયભ કરવુાં જોઈએ અન ે
પ્રસતસાદમાાંથી શીખવુાં જોઈએ કારણ કે સફળ થવાની અસનસિતતા બહાર આવે છે. 
પરરક્સ્થસત એક તકનુાં પ્રસતસનસધત્વ કરે છે કે કેમ તે સનધાભરરત કરતી વ્યક્ક્ત પાસ ે
પરરક્સ્થસત "વાસ્તસવક" ઉદે્દશ્ય તકનુાં પ્રસતસનસધત્વ કરે છે કે કેમ તે જાણવાની કોઈ 
રીત નથી અથવા તે વ્યક્ક્ત તકન ેસાકાર કરવા સક્ષમ છે કે કેમ; બીજા શલદોમાાં 
કહીએ તો, ઉદ્યોગસાહસસક તકો અસનસિતતા પર આધારરત છે. અસનસિત 
પરરક્સ્થસતઓમાાં વ્યક્ક્તઓની પ્રસતરિયાઓ (ઉદાહરણ તરીકે, નવી તકન ેઓળખતી 
વખત)ે લાગણીશીલ અનરુ્વોથી પ્રર્ાસવત થાય છે, જે વધ ુ વખત પ્રસતભબિંબીત 
સવચાર પ્રરિયાઓને બદલ ે આવેગજન્યનુાં પરરણામ નથી. જ્યારે તાત્કાભલક 
અસનસિતતા અથવા ર્સવટયમાાં અસનસિત પરરણામોની સાંર્ાવનાનો સામનો કરવો પડ ે
છે, ત્યારે ભચિંતા, ડર અથવા ભચિંતા જેવા નકારાત્મક લાગણીશીલ અનરુ્વો સવલાંબનુાં 
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કારણ બની શકે છે અન ેકાયભવાહીની શરૂઆતને અટકાવી શકે છે. ખચકાટ, શાંકા અન ે
સવલાંબ એ બધા ઉદ્યોગસાહસસક અસનસિતતાના સામાન્ય પરરણામો છે, અન ેતે બધા 
સવલાંભબત કાયભવાહીની શરૂઆતમાાં ફાળો આપે છે. આનાંદના પરરણામે, તેઓ જોખમી 
પરરક્સ્થસતઓનુાં મલૂ્યાાંકન કરતી વખત ેઅનરુ્વે છે અને ર્ાસવ લાર્ો માટે તેમની 
પાસે રહલેી ઉચ્ચ અપેક્ષાઓ, સાંવેદના શોધનારાઓ આવા અનરુ્વોના બદલામાાં 
ર્ૌસતક, સામાજજક, કાનનૂી અને નાણાકીય જોખમોનો સામનો કરવા તૈયાર હોય છે. 
પરુસ્કારો પર નજર રાખો પરાંત ુતમારા ઉત્સાહને અંકુશમાાં રાખો. 
 

જ્યારે અસનસિતતાનો સામનો કરવો પડ ેછે, ત્યારે કેટલાક લોકો સનણાભયક, ઉત્સાહી 
અને વારાંવાર કાયભ કરે છે. બીજી બાજુ, અન્ય લોકો સાવધ છે અને સનષ્ટિયતાને કારણ ે
સનષ્ટિયતાથી પીડાય છે. કોઈપણ ઉદ્યોગસાહસસક સનણભયમાાં આવેગન ે સનયાંત્રણમાાં 
રાખવાની જરૂર છે. તે નાણાકીય, ર્ાવનાત્મક અન ેપારરવારરક નકુસાન પહોંચાડવાની 
ક્ષમતા ધરાવ ેછે. ઉચ્ચ સ્તરની આવેગ પ્રરિયા લક્ષી માનસસકતા માટે અનકુૂળ નથી. 
તમામ વ્યવસાયોની સફળતા માટે ટીમ વકભ મહત્વપણૂભ છે. અથભપણૂભ અને આજીવન 
કારરકદી બનાવવા માટે, તમારે અન્ય લોકો સાથે સારી રીતે કામ કરવાની જરૂર છે 
તેથી જ વ્યાવસાસયક સવિમાાં ટીમ વકભ ખબૂ મહત્વનુાં છે. ઉદ્યોગસાહસસકો સતત 
સમસ્યાઓના તાજા અને સર્જનાત્મક ઉકેલોની શોધમાાં હોય છે. તેમાાં કોઈ શાંકા નથી 
કે તમારો અનન્ય પરરપ્રેક્ષ્ય સમગ્ર કાંપનીને મદદ કરશ.ે કાંપનીએ કમભચારીઓનો 
વ્યાપક સાંગ્રહ કરવા માટે સમદૃ્ધ થવાની જરૂર છે જે દરેક તેમના અનન્ય સવચારોનુાં 
યોગદાન આપી શકે. 
 

     જૂથની સહયોગ કરવાની ક્ષમતા સમસ્યાનુાં સનરાકરણ કરવામાાં મદદ કરી શકે છે. 
સવચારમાંથનને લીધે, ટીમ નવા અને કાલ્પસનક ઉકેલો સાથે આવવા સક્ષમ બની શકે 
છે. શ્રેટઠ જવાબો શોધવા માટે સહયોગની જરૂર છે. સાથે મળીને કામ કરવુાં એ સસુનસિત 
કરે છે કે સમયમયાભદા પરૂી થાય છે અને ઉચ્ચ-ગણુવત્તાવાળા કામ થાય છે. જો 
ટીમનો એક સભ્ય પાછળ પડ ેછે, તો બીજો કબજો લેશે. કારણ કે નોકરીઓ ટીમના 
સભ્યોમાાં વહેંચવામાાં આવે છે, જૂથોમાાં કાયભ ઝડપથી અને વધ ુઅસરકારક રીતે પણૂભ 
થાય છે. જો તમે એક સામાન્ય ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે સાથ ેમળીન ેકામ કરશો તો 



 

51 

તમારુાં જૂથ વધ ુનજીક આવશ.ે એવા પ્રોજેક્ટમાાં ર્ાગ લેવાથી જે વાસ્તસવક પરરણામો 
બનાવે છે તે તમને તમારા કાયભમાાં મલૂ્યવાન લાગ ેછે. જ્યારે તમે નવી પદ્ધસત સચૂવો 
છો જે ઉત્પાદકતામાાં વધારો કરી શકે છે, ત્યારે તમ ેઆત્મસવિાસ બનાવો છો અન ે
ટીમમાાં સવિાસ વધારશો. એક જૂથ તરીકે સનપણુતાના સવસવધ સેટ પર દોરવામાાં 
આવી શકે છે. વ્યક્ક્તઓ અને જૂથો કે જેઓ સફળતાપવૂભક સાથે મળીને કામ કરે છે 
તેઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોવાની મજબતૂ ર્ાવના અને સામાન્ય ઉદે્દશ્ય પ્રત્ય ે
મજબતૂ પ્રસતબદ્ધતા ધરાવ ેછે. એક ઉદ્યોગસાહસસક ટીમમાાં બે કે તેથી વધ ુવ્યક્ક્તઓનો 
સમાવેશ થાય છે જેઓ સાહસના ર્સવટય અન ેસફળતા માટે નાણાકીય અન ેઅન્યથા 
બાંનેમાાં રસ ધરાવે છે અન ેપ્રસતબદ્ધતા ધરાવ ે છે; જેનુાં કાયભ સામાન્ય ધ્યયેો અને 
સાહસની સફળતાની શોધમાાં પરસ્પર સનર્ભર છે; જેઓ ઉદ્યોગસાહસસક ટીમ અન ેસાહસ 
માટે જવાબદાર છે. ઉદ્યોગસાહસસક ટીમ એવા ર્ાસવને સ્પટટ કરવા સક્ષમ હોવી જોઈએ 
જે તમામ વતભમાન અને સાંર્સવત કમભચારીઓ તેમજ સાંર્સવત ગ્રાહકો અને ગ્રાહકો 
માટે ઇચ્છનીય અને પ્રાપ્ય બાંને હોય. જે લોકો ઇક્ક્વટી ઇચ્છતા હોય તેમણે કાંપનીમાાં 
એટલુાં રોકાણ કરવુાં જોઇએ કે તેઓ પોતાના પૈસાનુાં યોગદાન આપવા અથવા તેના 
બદલામાાં મોટો પગાર કાપ લેવા તૈયાર હોય. અહીં અસરકારક ટીમની પાાંચ ભસૂમકાઓ 
છે: લીડસભ, રિએરટવ એડસમસનસ્રેટર, ઇસનસશયેટર, ઇન્સ્રક્ટર અને પારટિસસપન્ટ. આ 
બધા ટીમના મખુ્ય ઘટકો છે, પરાંત ુતેમને પ્રસતબાંસધત કરવાની જરૂર નથી. એક નેતા 
એક નવીન સનદેશક અને પ્રસશક્ષક તરીકે અલગ-અલગ સમયે કાયભ કરી શકે છે. સરિય 
શ્રવણ અન ેઅસરકારક બોલવુાં એ સાંચાર અને સામાજજક કૌશલ્યો પૈકી એક છે જે ટીમ 
વકભ દ્વારા શીખી શકાય છે. ટીમમાાં તેમની ફરજો સનર્ાવવા માટે, બાળકોએ નેતાઓ 
અને કોચને કેવી રીતે સાાંર્ળવુાં તે શીખવુાં જોઈએ. તેઓએ એકબીજાને સાાંર્ળવુાં 
જોઈએ જેથી તેઓ એક ટીમ તરીકે કામ કરી શકે. એક ટીમ તરીકે કામ કરવા માટે 
દરેક વ્યક્ક્તએ એક સામાન્ય ઉદે્દશ્ય માટે પ્રસતબદ્ધ હોવુાં અને એકસાથે મળીન ેકામ 
કરવુાં જરૂરી છે. ટીમવકભ દરેક ટીમના સભ્યમાાં તેમની ક્ષમતાઓન ેમહત્તમ કરીન ેશ્રેટઠ 
બહાર લાવે છે. 
 

     આ પસુ્તકના 1લા સવર્ાગને સમાપ્ત કરતી વખત,ે લેખક ર્ારપવૂભક જણાવવા 
માાંગ ેછે કે સશસ્તના બે પ્રકાર છે: આંતરરક અને બાહ્ય. જ્યારે વ્યક્ક્તનુાં જીવન બાહ્ય 
પરરબળો દ્વારા સનયાંસત્રત થાય છે, ત્યારે તેન ેબાહ્ય સશસ્ત તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 
બાહ્ય સશસ્ત સમય જતાાં આંતરરક સશસ્ત બની શકે છે. ઉદ્યોગસાહસસકતામાાં સફળતા 
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સવસવધ વ્યવસાયોમાાં અનરુ્વ મેળવીને, દોરડાઓ શીખવાથી અન ેવ્યક્ક્તની બાહ્ય 
સશસ્ત સવકસાવવાથી શરૂ થઈ શકે છે. આ સવકાસ વ્યક્ક્તના વ્યવસાયના સવકાસ અન ે
સફળ વદૃ્ધદ્ધ તરફ દોરી રહલેી પ્રવસૃત્તની સારી રીતે સવચારેલી પેટનભને અનસુરવા માટે 
આંતરરક શક્ક્તની સસુવધા આપે છે. આવી આંતરરક સશસ્ત દ્રઢતા, સખત મહનેત, 

દદીઓ અન ેઅન્ય ઘણા ગણુોની માાંગ કરે છે. આ બધા અદ્ભુત ગણુોનો ઉપયોગ કરવો 
(આ પસુ્તકના આગળના સવર્ાગમાાં વણભવ્યા પ્રમાણ)ે એ આંતરરક સશસ્તનો સાર છે, 

જે વ્યક્ક્તના વ્યવસાયની સતત વદૃ્ધદ્ધ તરફ દોરી જાય છે. અલબત્ત, જીવનમાાં કોઈ 
ગેરાંટી નથી. વ્યક્ક્તએ પોતાના જીવનને દરેક પરરપ્રેક્ષ્યમાાં તપાસવુાં પડશે અને નક્કી 
કરવુાં પડશ ેકે શુાં ઉદ્યોગસાહસસક માગભને અનસુરવા યોગ્ય છે. ઘણા એવા છે કે જેઓ 
પરૂતા આયોજન અને તયૈારી સવના, સવસવધ વ્યવસાસયક પ્રયાસોમાાં ઝાંપલાવે છે. આ 
નોંધપાત્ર ભબનજરૂરી જોખમ અને સાંર્સવત નકુસાન તરફ દોરી શકે છે. લેખક ધીરજ 
અને વદૃ્ધદ્ધની ર્ાવના સાથ,ે આ પસુ્તકમાાં રજૂ કરાયલેા ઘણા બધા સવચારો પર ભચિંતન 
કરવા વાચકોને પ્રોત્સારહત કરવાનો ઇરાદો ધરાવ ેછે. આગળના સવર્ાગમાાં, સફળ 
ઉદ્યોગસાહસસકોના ગણુો બધા વાચકોને આ ગણુો સવકસાવવા માટે પ્રોત્સારહત કરવા 
માટે રજૂ કરવામાાં આવ્યા છે જો તેઓ કોઈપણ વ્યવસાસયક પ્રયાસન ેઆગળ ધપાવવા 

જઈ રહ્યા હોય. 
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સફળ સાહસસકોની ગણુિત્તા 
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સર્જનાત્મકતા 
 

ઉદ્યોગસાહસસકતામાાં સર્જનાત્મકતા એ આંતરરક સ્પાકભ છે જે નવા ઉત્પાદન/સેવા 
અથવા નવી પ્રોડક્ટ/સેવા પ્રદાન કરવાની અલગ રીતના સવકાસન ેચલાવે છે. કોઈની 
સવચારસરણીનો નવીનતાથી ઉપયોગ કરવાની આંતરરક ડ્રાઈવ છે. સમાજ સનયત 
ફોમ્પયુભલા આપે છે. વ્યક્ક્ત તેમને સમજે છે અને બોક્સની બહાર શીખે છે, પ્રશ્નો કરે છે 
અને સવચારે છે.27 

 

* સર્જનાત્મકતામાાં પાાંચ ઘટકો છે: પ્રાવીણ્ય, સાંશોધનાત્મક સવચાર કૌશલ્ય; એક 
સાહસસક પાત્ર; સહજ ઉત્સાહ; અને એક કલ્પનાશીલ વાતાવરણ કે જે સર્જનાત્મક 
સવચારોન ેપ્રજ્વભલત કરે છે, મજબતૂ કરે છે અને શદુ્ધ કરે છે. 
 

* સર્જનાત્મકતા આપણને સમસ્યાઓન ેવધ ુખલુ્લેઆમ અને મૌભલકતા સાથ ેસમજવા 
અને ઉકેલવા દે છે. સર્જનાત્મકતા મન ખોલ ેછે. જે સમાજ તેની રચનાત્મક બાજુથી 
સાંપકભ ગમુાવી બેસે છે, તેમાાં ફસાઈ જાય છે, તેમાાં પેઢીઓની પેઢીઓ સાંકુભચત 
સવચારધારાવાળા બની શકે છે. તે આપણી ધારણાઓન ે સવસ્તતૃ કરે છે અને 
પવૂભધારણાઓને દૂર કરવામાાં મદદ કરી શકે છે. 
 

સર્જનાત્મકતા કુશળતાના ઉદાહરણો: 
• સાંબાંધો બનાવવા. 
• પ્રશ્નો પછૂવા. 
• અવલોકનો કરવા. 
• રિયાપ્રસતરિયા અને નેટવરકિંગ. 
• તપાસ અને પ્રયોગ. 

 

* સર્જનાત્મકતા ફક્ત કાંઈક નવુાં બનાવવા સવશે જ નથી. તે સફળ થવા માટે 
જરૂરી મહત્વપણૂભ કુશળતા સવકસાવવા માટે પણ સધરાણ આપે છે. ઉદાહરણ 
તરીકે: સર્જનાત્મક કસરતોમાાં જોડાવુાં એ અમારી સમસ્યાનુાં સનરાકરણ કરવાની 
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ક્ષમતાઓ બનાવવામાાં મદદ કરે છે, જૂના કાયભન ેપણૂભ કરવાની નવી તકનીક 
શોધવાથી અથવા કાંઈક નવુાં બનાવવાથી. 
 

* સર્જનાત્મકતા એ કદાચ સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો માટે જાળવી રાખવા અને ખેતી કરવા 
માટે સૌથી મહત્વપણૂભ લાક્ષભણકતા છે. છેવટે, સર્જનાત્મકતા શક્ક્તની શોધ જૂના 
પડકારોના નવા ખણૂા અને ઉકેલો સ્થાસપત કરે છે અને ભબઝનેસ લીડસભને તેમના 
સાહસો માટે બોલ્ડ કોન્સપે્ટ બનાવવા અને તેન ેસાવચેતીપવૂભક આગળ વધારવા 
પ્રોત્સારહત કરે છે. 
 

* સ્પધાભત્મક લાર્ માટે નવી સવર્ાવનાઓ બનાવવી. ઉદ્યોગસાહસસકતાની સમગ્ર 
પ્રરિયાનુાં મળૂ નવા સવચારોની રચના અને શોધમાાં છે. જ્યારે કોઈ ઉદ્યોગસાહસસક એક 
નવો સવચાર પેદા કરી શકે છે જે શક્ય અને કાયભક્ષમ હોય, ત્યારે તે તેને સ્પધાભમાાં 
આગળ વધે છે. સવસવધ માળખાઓની તપાસ કરવાની ક્ષમતા એ શીખેલ કૌશલ્ય 
અથવા સાંસાધનની જેમ જ છે જે વ્યક્ક્ત પાસે હોય છે. તમારા ઉત્પાદનને બનાવવા 
અને વ્યવસાયમાાં સધુારો કરવા માટે નવીન રીતો સવશ ેસવચારવાની આંતરરક ડ્રાઇવ 
તમારી અંદર સર્જનાત્મક શક્ક્તન ેસવકાસ કરવાની માંજૂરી આપે છે. વતભમાન ઉત્પાદનો 
અથવા સેવાઓના સધુારણાને સર્જનાત્મક દ્રષ્ટટ દ્વારા સસુવધા આપવામાાં આવ ેછે, જે 
વ્યક્ક્તના પસાંદ કરેલા વ્યવસાયના ઑષ્પ્ટમાઇઝેશન તરફ દોરી જાય છે. વ્યવસાયના 
રડભલવરેબલ્સમાાં સવસ્તરણ માટે હાંમેશા જગ્યા હોય છે; તે કલ્પનાશીલ ઉદ્યોગસાહસસક 
છે જે તે કેવી રીતે કરવુાં તે માપી શકે છે. અસાંર્સવત, આઉટ ઓફ ધ બોક્સ સવચારવુાં 
પ્રગસત તરફ દોરી જાય છે. સૌથી વધ ુ અગમ્પય સવચારો ઉત્પન્ન કરવા માટે 
સર્જનાત્મકતાને કલ્પનાની જરૂર હોય છે. "સામાન્ય" અને "સનયસમત" ની સીમાન ે
પાર કરવા અન ેબૉક્સની બહાર સવચારવા માટે પ્રેરણા અને કલ્પનાની જરૂર છે. 
આનાથી વેપારીઓ પરાંપરાગત ઉકેલોથી આગળ સવચારી શકે છે, કાંઈક અલગ, 

ઉત્તેજક, બહુમખુી અને સફળતાની સાંર્ાવના ધરાવે છે. જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાાં સમાન 
પેટનભ શોધવાનુાં ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ નવા પરરપ્રેક્ષ્યથી કોઈપણ વ્યવસાસયક 
સવચારનો સાંપકભ કરે છે. કેટલીકવાર, સનયસમત અથવા આદતન ેઅનસુરવાને કારણ,ે 
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સવચાર પ્રરિયા પણ તે સ્થાસપત પ્રરિયાઓની રેખા સાથ ેજાય છે. સર્જનાત્મકતા લોકોને 
અસાંબાંસધત અને અસાંબાંસધત સવષયોન ેજોડવા અને અસરકારક ઉદ્યોગસાહસસક સવચારો 
બનાવવા સક્ષમ બનાવે છે.  
 

સર્જનાત્મકતા એ જ સમસ્યાને અલગ રીતે જોવી અને ભબન-પરાંપરાગત ઉકેલો સાથ ે
આવી રહી છે.  

 

સમર્ગણ 

 

સમપભણ એ ઉદ્યોગસાહસસકને રદવસના 12 કલાક કે તેથી વધ ુકલાક, અઠવારડયાના 
સાતેય રદવસ, ખાસ કરીને શરૂઆતમાાં, પ્રયાસને જમીન પરથી ઉતારવા માટે સખત 
મહનેત કરવા પ્રેરે છે. સફળ થવા માટે સખત પરરશ્રમ સાથે આયોજન અને સવચારો 
જોડાવા જોઈએ. સમપભણ તે થાય છે.28  

 

* પ્રસતબદ્ધ ઉદ્યોગસાહસસક સાથી સ્પધભકોને પાછળ રાખવા અને સતત વ્યવસાયની 
તકો શોધવા માટે સ્વ-પ્રેરરત હોય છે. આ સાથ,ે પ્રસતબદ્ધતા અને સમપભણ મશુ્કેલ 
સમયમાાં સહલેાઈથી સફર કરવામાાં મદદ કરે છે અને હાંમેશા ખાતરી આપ ે છે કે 
ઉદ્યોગસાહસસક કોઈના વ્યવસાયના સવકાસમાાં સસુ ાંગત અને સસુાંગત છે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસક પ્રવસૃત્તઓ અને તેન ેલગતી સવસવધ પ્રરિયાઓ દ્વારા ઘણા પડકારોનો 
સામનો કરવો પડશ.ે આ પડકારોને હને્ડલ કરવા માટે, એક ઉદ્યોગસાહસસકે સનિય, 

સનિય અન ેખાંત દશાભવવુાં જોઈએ. સવકસતી વ્યહૂરચનાઓને આગળ ધપાવવા અન ે
પોતાના ઇચ્ચ્છત ધ્યેયો હાાંસલ કરવા માટે દ્રઢતા પણ જરૂરી છે. 
 

* સનિય એ કામ પણૂભ કરવાની ઝાંખના છે અને તેમાાં પહલે, દ્રઢતા, વચભસ્વ અન ેલાાંબા 
સમય સધુી પ્રયત્નો જેવી લાક્ષભણકતાઓનો સમાવેશ થાય છે. દૃઢ સનિય ધરાવતા 
લોકો પોતાની જાતને ર્ારપવૂભક જણાવવા તૈયાર હોય છે, તેઓ સકારાત્મક અને 
પવૂભગ્રહયકુ્ત હોય છે અન ે તેમની પાસે અવરોધોનો સામનો કરીને ટકી રહવેાની 
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ક્ષમતા હોય છે. સનિય એ સફળતા સધુી પહોંચવાની અત્યાંત પ્રબળ ઝાંખના છે. તેમાાં 
દ્રઢતા અન ેખરબચડા સમય પછી પાછા ઉછાળવાની ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે. તે 
ઉદ્યોગસાહસસકને 10મો ફોન કૉલ કરવા માટે પ્રોત્સારહત કરે છે જ્યારે નવમાાં કાંઈ ન 
આવ્યુાં હોય. સાચા ઉદ્યોગસાહસસક માટે, પૈસા એ પ્રેરણા નથી. સફળતા અન ે સસદ્ધદ્ધ 
પ્રેરક છે; પૈસા એ પરુસ્કાર છે.  

* ઉદ્યોગસાહસસક આકાાંક્ષાઓ વ્યક્ક્તગત પરરવતભનનુાં મતૂભ સ્વરૂપ છે. તે એક 
ઉદ્યોગસાહસસક બનવુાં શુાં છે તેના સવશે તમારી શાંકાઓ, ડર અને અસવિાસને દૂર કરવા 
સવશે છે. અન ેતે તમને મોટા પગલા લેવા અને જીવન જીવવા માટે પ્રોત્સારહત કરવા 
સવશે છે જે તમે કલ્પના કરી હતી તે બધુાં જ હશે. સમપભણ એ જીવનમાાં સવજયની 
સવોચ્ચ ચાવી છે. તમે તમારા માટે જેટલુાં મોટુાં લક્ષ્ય નક્કી કરો છો, તેટલુાં લાાંબુાં 
તમારે તેન ેપ્રાપ્ત કરવા માટે સેટ કરવુાં જોઈએ. ... ધ્યેયો ઘણીવાર તમારી પ્રશાંસા 
કરતા વધ ુસમય લે છે. જ્યારે તમે ર્સવટયમાાં લાાંબો રસ્તો નક્કી કરી શકો છો અને 
તેના માટે પ્રસતબદ્ધ બની શકો છો, ત્યારે તમે તે લક્ષ્યો બનવાની શક્યતા વધ ુબનાવો 
છો. 

* સમપભણ તમને તમારા મખુ્ય ધ્યેય, તમારા "શા માટે" અન ેતમારા ગ્રાહકોને પ્રથમ 
સ્થાન પર કેષ્ન્દ્રત રહવેામાાં મદદ કરે છે. તેના સવના, તમે ફક્ત તમારા માટે જ કામ 
કરી રહ્યાાં છો. તમારે કાંઈક વધ ુમાટે કામ કરવુાં જોઈએ, કાંઈક મેળવવા યોગ્ય છે, 

કારણ કે આ તમારી સફળતાની ચાવી બની જાય છે. 
 

* સાહસસકતા ઘણા કાયો અને પડકારો સાથે આવે છે કારણ કે ઉદ્યોગસાહસસક બહુસવધ 
ભસૂમકાઓ લે છે. આ ખાસ કરીને સાચુાં છે જો ઉદ્યોગસાહસસક એન્ટરપ્રાઇઝમાાં એકમાત્ર 
કમભચારી હોય. ભબઝનેસ મોડલન ે ધ્યાનમાાં લીધા સવના, તમામ ઉદ્યોગસાહસસકોએ 
તેમના ઉદ્યોગસાહસસક સાહસ અને તેમના વ્યક્ક્તગત જીવનને વધારવાની તેમની 
સનટઠા વચ્ચે તેમના જીવનમાાં સાંતલુન પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. તમારા 
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વ્યવસાસયક અને અંગત જીવનના સવસવધ ક્ષેત્રો સમાસવટટ એક ખ્યાલ સવકસાવવાથી 
આ પ્રકારના સાંતલુનને વાસ્તસવક બનાવવામાાં મદદ મળી શકે છે. 
 

* સાહસસકો માટે સફળતાના પરરબળોમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત 
કરો. મહાન ઉદ્યોગસાહસસકો એવી સાંર્ાવના પર તીવ્રપણે ધ્યેય રાખે છે જ્યાાં અન્ય 
લોકો કશુાં જ જોતા નથી. સખત કામ કરવુાં. પરરશ્રમથી જ સવજય મળે છે. પ્રવાસનો 
આનાંદ માણો. તમારા આંતરડા અંતઃપ્રેરણા પર સવિાસ કરો. લવચીક પરાંત ુસતત 
બનો. સગુમતા અને સમપભણ/દ્રઢતા એકસાથ ેજાય છે. તમારી ટીમ પર ર્રોસો રાખો. 
તમારી ટીમ સાથે શક્ય તેટલો શ્રેટઠ તાલમેલ સવકસાવો અને એકતામાાં વધારો કરો. 
અમલ પર ધ્યાન આપો. ટૂાંકા ગાળાના અને લાાંબા ગાળાના ધ્યેયો સધુી પહોંચવા 
માટે લેવામાાં આવતી દરેક વ્યવહારરક ચાલ પર ધ્યાન રાખો.  
 

સમપભણ એ 9 થી 5 પ્રયત્નો નથી. તે જીવનશૈલી છે, સવચારવાની રીત છે અને તે 
હાંમેશા તમારી વ્યક્ક્તગત જરૂરરયાતો કરતાાં વ્યવસાયની જરૂરરયાતોને આગળ રાખ ે

છે. 
 

લિચીકતા 
 

લવચીકતા એ બજારની બદલાતી જરૂરરયાતોના પ્રસતર્ાવમાાં ઝડપથી આગળ 
વધવાની ક્ષમતા છે. બજારની વાસ્તસવકતાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને તે એક સ્વપ્નનુાં 
સાચુાં છે. વાતાભ એક ઉદ્યોગસાહસસક સવશ ેકહવેામાાં આવે છે જેણે ફક્ત રેન્ચ પેસ્રી 
વેચતી ફેન્સી શોપ શરૂ કરી હતી. પરાંત ુગ્રાહકો મરફન્સ પણ ખરીદવા માાંગતા હતા. 
આ ગ્રાહકોના નકુશાનનુાં જોખમ ઉઠાવવાને બદલ,ે ઉદ્યોગસાહસસકે આ જરૂરરયાતોન ે
સમાયોજજત કરવા માટે તનેી/તેણીની દ્રષ્ટટમાાં ફેરફાર કયો.29 

 

* ઉદ્યોગસાહસસકો અનકુૂલનક્ષમ હોય છે, તેઓ શીખવાની સવકસસત ક્ષમતા સાથ ેઅન ે
વધઘટ અન ેબદલાતા વાતાવરણમાાં ટેવાયેલા હોય છે. સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો ખલુ્લુાં 
મન ધરાવ ે છે અને તેમના સનણભયો બદલવામાાં ખચકાટ અનરુ્વતા નથી જો 
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ગણુદોષનુાં મલૂ્યાાંકન કયાભ પછી, તેઓ તારણ કાઢે છે કે તેમની પરરક્સ્થસતમાાં 
પરરવતભનની જરૂર છે. સાંર્સવત ફયચુસભમાાં આગળ સવચારવુાં એ લવચીકતાની એક 
મહત્વપણૂભ ઓળખ છે. 
 

* શારીરરક સગુમતા એ પ્રથમ પ્રકારની લવચીકતા છે જેને ધ્યાનમાાં લેવી જોઈએ. 
તમે જે કામ કરો છો તેના શારીરરક દબાણન ેતમે હને્ડલ કરી શકો છો? શારીરરક 
સગુમતા એકાંદર આરોગ્ય અને વ્યવસાય-સાંબાંસધત કાયોન ેપણૂભ કરવામાાં મહત્વપણૂભ 
ભસૂમકા ર્જવ ે છે. નબળાં શરીર, નક્કર શરીર અથવા ક્સ્થર શરીર ઉદ્યોગસાહસસક 
વદૃ્ધદ્ધને પરૂક નથી. તાંદુરસ્ત શારીરરક શરીર એ પાયો છે જેના પર તમામ પ્રવસૃત્તઓ 
દૈસનક ધોરણે થાય છે. 
 

* લવચીક બનવા માટે, વ્યક્ક્તએ નવા સવચારો માટે ખલુ્લા હોવા જોઈએ. ખલુ્લુાં મન 
રાખવા માટે, વ્યક્ક્તએ ઘણા સવકલ્પો અન્વેષણ કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ, જે ઘણી 
વખત એક ઉત્તેજક અને પ્રેરણાદાયક અનરુ્વ માનવામાાં આવે છે. વૈજ્ઞાસનક સાંશોધન 
મજુબ, જેમ તમારી જ્ઞાનાત્મક સગુમતા વધે છે, તેમ તમારા માટે અઘરી લાગતી 
સમસ્યાઓના જવાબો શોધવાનુાં સરળ બનશ ેઅન ેતમે એવા પડકારોને દૂર કરવામાાં 
વધ ુસારી રીત ેસક્ષમ હશો કે જેનો કોઈ સ્પટટ ઉકેલ નથી. . શારીરરક વ્યાયામમાાં 
સામેલ થવાથી અને નવી કુશળતા અને રુભચઓ પ્રાપ્ત કરીને પણ જ્ઞાનાત્મક સગુમતા 
સધુારી શકાય છે. 
 

* નાણાકીય વસેરટભલટી, અલબત્ત, લવચીકતાનુાં મખુ્ય સ્વરૂપ છે. તમારી કાંપની 
નાણાકીય રીત ેલવચીક બને તે માટે, તમારે તમારી આવક અને ખચભને એવી રીત ે
હને્ડલ કરવા માટે તૈયાર રહવે ુાં જોઈએ કે જ્યારે તમને તેની સૌથી વધ ુજરૂર હોય 
ત્યારે તમારી પાસે થોડો નાણાકીય બેકઅપ સલુર્ થઈ શકે. 
 

* સમયની સગુમતા એ સગુમતાનુાં ચોથુાં સ્વરૂપ છે. સમયની સગુમતા સચૂવે છે કે 
તમે તમારુાં સમયપત્રક કેવી રીતે સ્થાસપત કરો છો અને તમારા રદવસોનુાં સાંચાલન 
કરો છો તેના પર તમારી પાસે થોડુાં સનયાંત્રણ અને સ્વતાંત્રતા છે. એવા રદવસો આવશે 
જ્યારે તમે વધ ુકામ કરો છો અને એવા રદવસો આવશે જ્યારે તમે ઓછાં કામ કરો 
છો અને કાંપનીની વ્યહૂરચના છે જે તમને એકાંદરે એક ઉદ્યોગસાહસસક તરીકે વદૃ્ધદ્ધ 
કરવાની માંજૂરી આપે છે. 
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* પયાભવરણીય સગુમતા એ સગુમતાનુાં છઠ્ઠાં સ્વરૂપ છે. આનો અથભ એ છે કે તમારે 
ઓછામાાં ઓછી ક્યારેક અલગ જગ્યાએ કામ કરવા માટે સમથભ હોવા જોઈએ. 
 

* લાગણીશીલ સગુમતા એ લવચીકતાનુાં છઠ્ઠાં સ્વરૂપ છે. આ અનકુૂલનક્ષમતા ભબઝનેસ 
માભલક તરીકે સવિ સાથે વ્યવહારમાાં વ્યક્ક્તગત ક્સ્થસતસ્થાપકતાનો ઉલ્લેખ કરે છે. 
ર્ાવનાત્મક સગુમતા વ્યક્ક્તન ેર્ાવનાત્મક રીતે અકબાંધ અને આંતરરક રીતે સ્વસ્થ 
રાખવા માટે સાવચેતી લતેી વખત ેલાગણીઓની સવશાળ શ્રેણીનો અનરુ્વ કરવાની 
માંજૂરી આપે છે. 
 

* ર્ાસવ સગુમતા એ સગુમતાનુાં સાતમુાં અને છેલ્લુાં સ્વરૂપ છે જેને ધ્યાનમાાં લેવાનુાં 
છે. જ્યારે તમે આગળ જુઓ ત્યારે શુાં તમને ર્સવટય સવશે સરુક્ષા અને ઉત્તજેના હોય 
છે? શુાં તમે માનો છો કે તમે ઇચ્છો તે પરરણામો મળેવવાની તમારી પાસે ક્ષમતા છે? 

 

જે વાતાવરણમાાં ઉદ્યોગસાહસસક કામ કરે છે તે સતત બદલાત ુાં રહ ેછે. બદલાતી 
પરરક્સ્થસતઓન ેસ્વીકારવાની ક્ષમતા સાથે ખલુ્લુાં મન એ સફળતાની ચાવી છે. 

  

નેતતૃ્િ 

 

નેતતૃ્વ એ સનયમો બનાવવાની અને લક્ષ્યો નક્કી કરવાની ક્ષમતા છે. સનયમોનુાં પાલન 
થાય છે અન ેધ્યેયો સસદ્ધ થાય છે તે જોવા માટે તે અનસુરવાની ક્ષમતા છે.30 

 
ત્યાાં ચાર દૃશ્યો છે જેમાાં એક સવસશટટ શૈલી સાથે ઉદ્યોગસાહસસક નેતતૃ્વ જરૂરી છે. આ 
બધા છે: 
1) નવો વ્યવસાય ખોલવાનુાં નક્કી કરવુાં. પરાંપરાગત રીત,ે સાહસસકો સ્ટાટભ-અપ 
કાંપનીઓ સાથે સાંકળાયેલા હોય છે. સનઃશાંકપણે, સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો એવા હોય છે 
જે બજારના હાલના અંતરને ઓળખી શકે છે અને તેને ર્રી શકે છે તેમજ નવા ગ્રાહકો 
અને રોકાણકારોને આકસષિત કરી શકે છે. નાની કાંપનીઓએ અલગ રીત ેકાયભ કરવુાં 
જોઈએ કારણ કે તેમની પાસે સવશાળ કોપોરેશનો જેવા સાંસાધનો નથી. આને પરરણામ 
મેળવવા માટે ઓછા ખચે પ્રયોગ અને ટીમ વકભની જરૂર છે. 
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2) મખુ્ય બે પ્રકારના વ્યવસાયો છે, આસથિક અને સામાજજક શરૂઆત. આ બાંનેનો 
અપણૂભ સામાજજક અથવા આસથિક જરૂરરયાતોન ેપહોંચી વળવાનો સમાન ઉદે્દશ્ય છે. 
સામાજજક પ્રોજેક્્સના નતેાઓએ અન્ય જૂથો અને વ્યક્ક્તઓ સાથે સહયોગ કરવામાાં 
વધ ુ સમય પસાર કરવો જોઈએ. આસથિક વ્યવસાયો નફા માટેના મોડલ દ્વારા 
ચલાવવામાાં આવે છે, જ્યારે સામાજજક વ્યવસાયો સમાજની સધુારણા માટે સમશન 
આધારરત હોય છે. 
 

3) એક પારરવારરક પ્રણય, તેના સવશે જ છે. જેઓ કુટુાંબની માભલકીની પઢેી ચલાવ ે
છે તેઓએ એકસાથ ેવ્યક્ક્તગત અને કોપોરેટ ભચિંતાઓ સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. 
બજારની બદલાતી પરરક્સ્થસતઓને અનકુૂલન કરવા માટે, વ્યવસાયન ેઅદ્યતન અન ે
ટીમ તરીકે કામ કરતા કુટુાંબના એકમ દ્વારા સાંચાભલત કરવો આવશ્યક છે. 
 

4) સાંસ્થાકીય નવીનતાની કલા અને સવજ્ઞાન. કેવી રીતે શરૂ કરવુાં? બધી સાંસ્થાઓ, 

મોટી કે નાની, સતત બદલાતા વાતાવરણમાાં ટકી રહવેા અને ખીલવા માટે નવીન 
હોવી જોઈએ. ઇચ્ચ્છત પરરણામો મેળવવા માટે, વ્યહૂરચના અન ેસાંસ્કૃસત એકબીજા 
સાથે સમેુળમાાં હોવા જોઈએ. આ ધ્યેય સસદ્ધ કરવાના સાધન તરીકે ઉદ્યોગસાહસસક 
નેતતૃ્વ સર્જનાત્મકતા અન ેનવીનતાને પ્રોત્સાહન આપે છે. 
ઉદ્યોગસાહસસક નેતતૃ્વ તમારી સફળતા માટે સનણાભયક બનશ,ે તમે જે વાતાવરણમાાં 
કામ કરો છો તેન ે ધ્યાનમાાં લીધા સવના. પ્રસતર્ા સવકસાવવા, નવી વસ્તઓુ અન ે
સેવાઓ શરૂ કરવા, કાયભક્ષમતા વધારવા અન ે બજાર રહસ્સો જીતવા માટે નેતતૃ્વ 
ક્ષમતાઓ કેળવો. આવી નેતતૃ્વ શૈલી બનાવવા માટે વદૃ્ધદ્ધ-લક્ષી અભર્ગમનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છે. 
અહીં કેટલીક આવશ્યક નેતતૃ્વ ક્ષમતાઓ છે જે કોઈપણ વ્યવસાય માભલકે સવકસાવવી 
જોઈએ: 
 

1. વ્યહૂાત્મક દ્રષ્ટટ બનાવો: વ્યવસાયમાાં ખીલવા માટે ઉત્કટ અને તેજસ્વી કાંપની 
ખ્યાલ કરતાાં વધ ુજરૂરી છે. 
 

2. સનખાલસતા સાથે વાતચીત કરો: તમારી ટીમને તમારી સફળતાઓ અને ભલૂો 
સવશે કહો. જ્યારે મારહતી સ્પટટ રીતે સાંચાર કરવામાાં આવે છે ત્યારે તેઓ પરરપ્રેક્ષ્ય 
અને પેઢી સાથ ેજોડાયેલા હોવાની ર્ાવના મેળવે છે. 
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3. શ્રેટઠ પ્રસતર્ાને ઓળખો અને જાળવી રાખો: તમારી કાંપની તેના માટે કામ કરતા 
વ્યક્ક્તઓ જેટલી જ સફળ છે. એક વસ્ત ુજે તમામ મહાન ભબઝનેસ એચ્ક્ઝક્યરુટવ્સમાાં 
સમાન હોય છે તે એ છે કે તેઓ પોતાની જાતન ેતેજસ્વી, બહાદુર અને સવિાસપાત્ર 
વ્યક્ક્તઓથી ઘેરી લે છે. 
 

4. ક્યારે અને કેવી રીત ે સોંપવુાં તે જાણો: ઉદ્યોગસાહસસકો સ્વર્ાવે આત્મસવિાસ 
ધરાવતા હોય છે. જ્યારે તેમની પેઢીની વાત આવે છે ત્યારે લગર્ગ દરેક 
ઉદ્યોગસાહસસક જાહરે કરશ,ે "મારાથી વધ ુસારુાં કોઈ કરી શકશ ેનહીં". 
 

5. એક સારુાં ઉદાહરણ સેટ કરો: તમે જે પણ કરો તેમાાં પ્રમાભણક અને નસૈતક બનો. 
મજબતૂ નૈસતક સસદ્ધાાંતો રાખો. તમે જે ઉપદેશ આપો છો તેનો તમારે અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ. 
 

6. સલાહ મેળવો: ફેરફારો વ્યક્ક્તના વ્યવસાયમાાં ફેરફાર કરે છે, પછી ર્લેન ેવ્યક્ક્ત 
તેના ક્ષેત્રન ે કેટલી સારી રીતે જાણ ે છે. ઉદ્યોગસાહસસકો અંધ સ્પો્સ સવકસાવવા 
અથવા આગળ કેવી રીતે આગળ વધવુાં અને નીચેના પગલાાં લેવા તે અંગ ેમ ૂાંઝવણમાાં 
હોય છે. 
 

7. નેતાઓનો સવકાસ કરો: જો કે નેતતૃ્વની શરૂઆત કાંપનીની ટોચથી થવી જોઈએ, 

નેતાઓ મોટાર્ાગે સત્તાના હોદ્દા પરથી બહાર આવતા નથી. તેઓ કાંપનીમાાં કોઈપણ 
સ્તરે મળી શકે છે. 
 

નેતતૃ્વ શીષભકો સવશે નથી, પરાંત ુસામેલ તમામ પક્ષો માટે જીત-જીતની 
પરરક્સ્થસતઓ બનાવવા સવશે છે. 

 

રે્શન 

 
જુસ્સો એ છે જે ઉદ્યોગસાહસસકોને શરૂ કરે છે અને તેમને ત્યાાં રાખ ે છે. તે 
ઉદ્યોગસાહસસકોને તેમના સવઝનમાાં સવિાસ કરવા માટે અન્ય લોકોને સમજાવવાની 
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ક્ષમતા આપે છે. તે આયોજનનો સવકલ્પ લઈ શકતો નથી, પરાંત ુ તે તેમને ધ્યાન 
કેષ્ન્દ્રત કરવામાાં અને અન્ય લોકોન ેતેમની યોજનાઓ જોવામાાં મદદ કરશે.31  

 

* જુસ્સો એ આંતરરક ઉજાભ છે જે ઉદ્યોગસાહસસકોને વધ ુને વધ ુઆગળ વધવા માટે 
જરૂરી છે. ઉત્કટ એ ઉદ્યોગસાહસસકોની સર્જનાત્મકતા, દ્રઢતા અને સાહસ પ્રદશભનનુાં 
મખુ્ય અનમુાન છે. બીજા શલદોમાાં કહીએ તો, ઉદ્યોગસાહસસક જેટલો ઉત્સાહી હશ,ે 

તેટલી સફળતાની સાંર્ાવના વધારે છે. 

* કેટલાક ઉદ્યોગસાહસસકો શોધ કરવા માટે ઉત્સાહી હોય છે: તેઓ નવી તકો શોધવા 
અથવા નવા ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓનુાં ઉત્પાદન કરવા પર ર્ાર મકેૂ છે. આ 
લાક્ષભણક વૈજ્ઞાસનકો અથવા ઉત્પાદન-લક્ષી સાહસસકો છે. 

* કેટલાક ઉદ્યોગસાહસસકો વ્યવસાય શરૂ કરવાની ઇચ્છાથી પ્રેરરત હોય છે, અને તેઓ 
તેમના પ્રયત્નોન ેવ્યાપાર સ્થાસપત કરવા અને તેન ેગ્રાઉન્ડ ઉપરથી વધારવા માટે 
સમસપિત કરે છે. આ સાહસસકો પેઢી શરૂ કરવાના કાયભથી ઉત્સારહત થાય છે. તેઓ 
વારાંવાર કોઈ ચોક્કસ તબકે્ક બહાર નીકળી જાય છે અન ેનવા સાહસ સાથ ેફરીથી 
પ્રરિયા શરૂ કરે છે. 

* અન્ય ઉદ્યોગસાહસસકો સવકાસ દ્વારા સાંચાભલત થાય છે: તેઓ પેઢીન ેવધારવા, નવા 
ગ્રાહકોની ર્રતી કરવા, નવા સ્ટાફની ર્રતી કરવા અને સાંસ્થાકીય સાંસ્કૃસત સ્થાસપત 
કરવા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે. 

* ઉદ્યોગસાહસસક તરીકે સફળતા મેળવવા માટે ઉત્સાહની મજબતૂ ર્ાવના શા માટે 
જરૂરી છે તેના કેટલાક કારણો અહીં આપ્યા છે: 

1. તમારી વ્યવસાસયક દ્રષ્ટટ તમારા જુસ્સાથી પ્રેરરત છે, પછી ર્લે તે એવા ક્ષેત્રમાાં 
હોય કે જ્યાાં પહલેાાં કોઈ ગયુાં ન હોય. 

2. તમારી પઢેી યોગ્ય ગ્રાહકોને આકસષિત કરશ ેજો તમે જે કરો છો તેના પ્રત્ય ેતમે 
ઉત્સાહી હોવ. 
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3. જુસ્સો વાસ્તસવક બ્રાન્ડ અને વાતાભના સનમાભણમાાં મદદ કરે છે. 

4. જ્યારે તમે અટવાઈ જાઓ અથવા અસ્પટટ હોવ, ત્યારે તમારો જુસ્સો તમને 
સ્પટટતા શોધવામાાં મદદ કરી શકે છે. 

5. તમારી સાંસ્થા માટે મળૂભતૂ સસદ્ધાાંતો અને મજબતૂ આધારની સ્થાપનામાાં જુસ્સો 
મદદ કરે છે. પેશન તમને પ્રેરણા અને આત્મસવિાસ આપે છે કે તમે જે કરો છો અન ે
શા માટે કરો છો તેના માટે તમારે તમારા સમશન અને હતેનેુ પહોંચાડવાની જરૂર છે. 

6. પેશન તમને યોગ્ય લોકો સાથે જોડાવા દે છે જેઓ તમારા માંતવ્યો શેર કરે છે. 

7. તમે તમારા સ્થાનના માભલક બની શકો છો અન ેજો તમને તેના માટે જુસ્સો હોય 
તો તમે જે કરો છો તેમાાં સનટણાત બની શકો છો. 

8. ઉત્કટ વાસ્તસવક સામગ્રીના સનમાભણમાાં સહાય કરે છે જે ઇચ્ચ્છત પ્રેક્ષકો સાથ ેપડઘો 
પાડે છે. 

9. જો તમે જે કરી રહ્યાાં છો તેના સવશે જો તમે જુસ્સાદાર છો તો તમે ર્ીડમાાંથી અલગ 
દેખાશો. 

* ઉદ્યોગસાહસસક જુસ્સો એ સકારાત્મક ર્ાવનાત્મક ઉત્તેજના, આંતરરક ઉત્સાહ અન ે
વ્યક્ક્તગત અથભપણૂભ કાયભ સાથે જોડાણ દ્વારા ભચદ્ધહ્નત થયેલ પ્રેરક સવચાર છે જે 
ઉદ્યોગસાહસસકની સ્વ-ઓળખનુાં કેન્દ્ર છે. 

* ઉદ્યોગસાહસસકના જુસ્સાના પરરણામે, ગ્રાહકો, રોકાણકારો અને કામદારો 
ઉદ્યોગસાહસસક અને તેમના ઉત્પાદનને વધ ુ અનકુૂળ પ્રકાશમાાં જુએ છે. લોકો 
ઉદ્યોગસાહસસકના જુસ્સા દ્વારા સમજાવવામાાં આવે તેવી શક્યતા છે જ્યારે તઓે તેન ે
અનરુ્વી શકે છે. જુસ્સો આ લોકો માટે નીચેનાનુાં મખુ્ય સચૂક છે: પ્રેરણા, પ્રસતબદ્ધતાનુાં 
સ્તર, તેમની દ્રષ્ટટમાાં સવિાસ, અવરોધોનો સામનો કરવા માટે દ્રઢતા, અન ેતેઓ 
તેમના સાહસમાાં અન્ય લોકોન ે કેટલી સારી રીત ેદોરી શકે છે, સમજાવટ કૌશલ્ય, 

તેથી તે જરૂરી છે. ગ્રાહકો, કમભચારીઓ અને જુસ્સા સાથે ર્ાંડોળના સનણભયો લેતી 
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કોઈપણ વ્યક્ક્ત સાથે વાતચીત કરો, કારણ કે આ તેમને સાહસ અથવા સવઝનન ેટેકો 
આપવા માટે સમજાવવામાાં મદદ કરશ.ે 

પેશન એ સવભ-હવામાન બળતણ છે જે તમારા એન્ટરપ્રાઇઝને સવર્ાવનાથી સફળતા 
તરફ લઈ જાય છે.  

 

આત્મ સિશ્વાસ 

 
આત્મસવિાસ સાંપણૂભ આયોજનથી આવે છે, જે અસનસિતતા અને જોખમનુાં સ્તર ઘટાડ ે
છે. તે સનપણુતાથી પણ આવે છે. આત્મસવિાસ ઉદ્યોગસાહસસકને સરળતાથી પ્રર્ાસવત 
થયા સવના અથવા ડયાભ સવના સાાંર્ળવાની ક્ષમતા આપે છે. "સ્માટટભસ" એ સાંબાંસધત 
વ્યવસાય અથવા પ્રયાસમાાં જ્ઞાન અથવા અનરુ્વ સાથ ેજોડાયેલી સામાન્ય સમજ 
ધરાવે છે. ભતૂપવૂભ વ્યક્ક્તને સારી વસૃત્ત, બાદમાાં, કુશળતા આપે છે. ઘણા લોકો પાસ ે
એવા સ્માટભ હોય છે જેને તેઓ ઓળખતા નથી. જે વ્યક્ક્ત સફળતાપવૂભક પરરવારન ે
બજેટ પર રાખ ેછે તેની પાસે સાંસ્થાકીય અને નાણાકીય કુશળતા હોય છે. રોજગાર, 

સશક્ષણ અન ેજીવનના અનરુ્વો બધુાં જ સ્માટભમાાં ફાળો આપે છે.32 

 

* આત્મસવિાસ ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસકો પાસે નવી પેઢી શરૂ કરવાની અન ેસફળ 
થવાની વધ ુતક હોય છે. સ્વ-અસરકારકતા તેમને સવિાસ કરે છે કે તેઓ સફળ થઈ 
શકે છે. આને કારણ,ે તેઓ નવી કાંપની સાહસ શરૂ કરવાનુાં જોખમ વધારે લે તેવી 
શક્યતા છે. પરરણામે, તે વ્યવસાયમાાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવાથી આત્મસવિાસ પણ વધ ુ
વધે છે. પરરણામે, તે તમારી સામાન્ય સખુાકારીમાાં સધુારો કરે છે અને તમને વધ ુ
સફળ બનાવ ેછે. 

* આત્મસવિાસ ધરાવતા વેપારી લોકો છે: 

 • તકો પાછળ જવાની શક્યતા વધ ુ

• વધનેુ વધ ુદ્રઢતા 
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• અવરોધોને દૂર કરવામાાં વધ ુસક્ષમ 

• અન્ય લોકો મોટા પ્રમાણમાાં સવચારો સ્વીકારશ ે

આત્મસવિાસ ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસકો માટે નવા વ્યવસાયની સ્થાપના અન ે
સવકાસની સાંર્ાવના વધારે છે. તેઓ સવચારે છે કે તમેની પાસ ેહાાંસલ કરવાની ક્ષમતા 
છે કારણ કે તેમની પાસ ેસ્વ-અસરકારકતા છે. પરરણામે, તેઓ અન્ય લોકો કરતાાં 
નવા વ્યવસાયના પ્રયાસો શરૂ કરવાનુાં જોખમ લેવા માટે વધ ુવલણ ધરાવે છે. તે 
વ્યવસાયમાાં સફળ થવાથી તે સફળતાના પરરણામે વધ ુ આત્મસવિાસ વધે છે. 
પરરણામે, તે તમારી એકાંદર સખુાકારીને વધારે છે અને તમને વધ ુ સસદ્ધદ્ધ હાાંસલ 
કરવામાાં મદદ કરે છે. 

* જો તમને નોકરીમાાં સવિાસ હોય તો તમે પરરક્સ્થસતકીય રીત ેસરિય, આિમક અન ે
ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરી શકો છો. આત્મસવિાસ મેળવવા માટે, તેઓએ કાયભ કરવુાં જોઈએ 
અને મોટા ધોરણો નક્કી કરવામાાં અચકાવુાં જોઈએ નહીં. સ્વની મજબતૂ ર્ાવના તેમને 
અસરકારક રીતે નેતતૃ્વ કરવામાાં મદદ કરે છે. 

* પ્રતીસત જરૂરી છે કારણ કે તે તમને સાંઘષભનો વધ ુસારી રીતે સામનો કરવામાાં મદદ 
કરે છે, તમારી વાતચીત કૌશલ્યન ેવધારે છે અને તમને કામ પર વધ ુખશુ કરી શકે 
છે. 

*આત્મસવિાસનુાં મહત્વ એ છે કે તે અજાગતૃપણે અન્ય લોકોન ેકહ ેછે કે તઓે એવા 
વ્યક્ક્તની સાંગતમાાં છે જે એક નેતા છે અને પોતાની ક્ષમતાઓમાાં સવિાસ ધરાવ ેછે... 
એવા લોકો કે જેઓ પોતાની જાતની ગજબની ર્ાવના ધરાવ ેછે અને જેઓ પોતાની 
અંદરની વાત વ્યક્ત કરવામાાં સક્ષમ છે. આત્મસવિાસને તેમના જીવનમાાં વધારો, 
પ્રમોશન અન ેએકાંદર સફળતા મળવાની શક્યતા વધ ુહોય છે. 

* સફળતા હાાંસલ કરવા માટે આત્મસવિાસ એ એક આવશ્યક ઉદ્યોગસાહસસક કૌશલ્ય 
છે. આત્મસવિાસ વ્યક્ક્તની તેની ક્ષમતાઓ પ્રત્યેની ધારણા સાથે સાંબાંસધત છે. સફળ 
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ઉદ્યોગસાહસસકને તેની પ્રસતર્ામાાં સવિાસ હોય છે. અજાણ્યા પ્રદેશ, જોખમ અને મશુ્કેલ 
સનણભયોના ચહરેામાાં, તે જોખમ લેવા અને મશુ્કેલ સનણભયો લેવામાાં ડરતો નથી. 

* જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્તનુાં આત્મસન્માન ઓછાં હોય છે, ત્યારે તેમની ક્ષમતાઓમાાં 
આત્મસવિાસનો અર્ાવ હોય છે. તેઓ વારાંવાર માને છે કે તેઓ અયોગ્ય, અસનચ્છનીય 
અથવા અપરૂતા છે. સામાન્ય રીતે, જે વ્યક્ક્તઓ નીચા આત્મસન્માન સાથ ેલડ ેછે 
તેઓ હાંમેશા ભલૂો કરવા અથવા અન્ય લોકોન ેસનરાશ કરવા માટે ભચિંસતત હોય છે. 

* "સ્વસ્થ આત્મસવિાસ" શુાં છે અને તે કેવી રીતે કાયભ કરે છે? આત્મસવિાસની સારી 
ર્ાવના જાળવવા માટે પોતાની જાતન ેસાંતભુલત પરરપ્રેક્ષ્ય ધરાવવા માટે સક્ષમ બનવુાં 
જરૂરી છે. આનો અથભ એ છે કે તમારી ખામીઓ અને નબળાઈઓના ક્ષેત્રોને ઓળખીને 
તમારી શક્ક્તઓનો આનાંદ લેવો. 

આત્મસવિાસ એ તમારી ક્ષમતાઓમાાં સવિાસ છે કે ર્લે ગમે તેટલા અવરોધો આવે, 

તમે તેન ેદૂર કરશો અને અંતે સફળ થશો. 
 

સ્રીટ સ્માટગ  
 

"સ્માટટભસ" એ સાંબાંસધત વ્યવસાય અથવા પ્રયાસમાાં જ્ઞાન અથવા અનરુ્વ સાથ ે
જોડાયેલી સામાન્ય સમજ ધરાવે છે. ભતૂપવૂભ વ્યક્ક્તન ેસારી વસૃત્ત, બાદમાાં, કુશળતા 
આપે છે. ઘણા લોકો પાસે એવા સ્માટભ હોય છે જેને તેઓ ઓળખતા નથી. જે વ્યક્ક્ત 
સફળતાપવૂભક પરરવારને બજેટ પર રાખ ે છે તેની પાસે સાંસ્થાકીય અને નાણાકીય 
કુશળતા હોય છે. રોજગાર, સશક્ષણ અને જીવનના અનરુ્વો બધુાં જ સ્માટભમાાં ફાળો 
આપે છે.33 

* સ્રીટ-સ્માટભ વ્યક્ક્ત તકોને ઓળખ ેછે, રોજજિંદા સમસ્યાઓ/સમસ્યાઓના ઉકેલની 
કલ્પના કરે છે. આવી વ્યક્ક્ત પ્રસ્તતુ મદુ્દાઓ દ્વારા નેસવગેટ કરવા માટે ઉપલલધ 
સાંસાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 
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* અનકુૂલન, આકાર અને પસાંદગીની ત્રણ પ્રરિયાઓ દ્વારા, વ્યક્ક્તઓ પોતાની જાતન ે
અને તેમના પયાભવરણ વચ્ચ ેએક આદશભ રફટ બનાવે છે. આ પ્રકારની બદુ્ધદ્ધને ઘણીવાર 
"સ્રીટ સ્માટટભસ" તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. અનકુૂલન ત્યારે થાય છે જ્યારે વ્યક્ક્ત 
પોતાની આસપાસના વાતાવરણને વધ ુસારી રીત ેસમાયોજજત કરવા માટે પોતાની 
અંદર ફેરફાર કરે છે.33.1 

 

* વ્યવહારુ બદુ્ધદ્ધમાાં વાસ્તસવક દુસનયામાાં દૈસનક કાયો સાથે વ્યવહાર કરવાની ક્ષમતાનો 
સમાવેશ થાય છે. તમે તેને "સ્રીટ સ્માટટભસ" કહી શકો છો જે દશાભવે છે કે વ્યક્ક્ત બાહ્ય 
વાતાવરણ સાથ ેકેટલી સારી રીતે સાંબાંસધત છે. તે એવા ધ્યેયો તરફ પણ સનદેસશત 
છે જે તમારી આસપાસના સવિને અનકુૂભલત કરવા અથવા પરરવતભન કરવાનો પ્રયાસ 
કરે છે.33.2 

 

* બદુ્ધદ્ધપવૂભક કામ કરો. આમાાં રોજગાર શરૂ કરતા પહલેા સ્માટભ બનવા માટે સ્વ-
સશસ્તની પ્રેષ્ક્ટસ કરવી જરૂરી છે. તમે જે ભબઝનેસ ડોમેનને લક્ષ્ય બનાવવા માાંગો છો 
તેના સવશે તમે જેટલુાં કરી શકો તેટલુાં જાણો. પરરવતભન-લક્ષી, ર્ાસવ-કેષ્ન્દ્રત 
માનસસકતા, તેમજ કાયભક્ષમ અમલ વ્યહૂરચના જાળવી રાખો. જ્યારે કોઈ કહ ેછે કે 
તેઓ સખત મહનેત કરી રહ્યાાં છે ત્યારે તે ઘણીવાર બદુ્ધદ્ધપવૂભક કામ ન કરવા માટેનુાં 
બહાનુાં છે. 
 

* બધુાં જ બતાવવુાં જોઈએ. જો તમે પ્રસતબદ્ધતાને સમજાવવા અથવા કમાવવાનો 
પ્રયાસ કરી રહ્યાાં હોવ તો મૌભખક બકબકથી આગળ સવચારવાની સશસ્તનો અભ્યાસ 
કરો. તૈયારી, રરહસભલ, એક્ઝેક્યશુન અને કોઈની પ્રોડક્ટ/સેવા વેચવી એ સારી 
રજૂઆતના ચાર તબક્કા છે. ર્ાગીદારો, ગ્રાહકો અન ેજૂથના સભ્યો સાથેની તમામ 
રિયાપ્રસતરિયાઓમાાં તેમને શામેલ કરો. 
 

* તમારે અન્ય લોકો સાથ ેવાતચીત કરવી પડશ.ે તે તમારુાં સ્ટાટભઅપ નથી કે જેની 
સાથે લોકો ભબઝનેસ કરવા માગ ેછે; તેઓ તમારી સાથ ેવેપાર કરવા માાંગ ેછે. જો 
તમારી પાસ ેસારી રીતે સવકસસત લોકોની કુશળતા હોય તો તમે વધ ુસખુદ, દયાળ, 

ખલુ્લા અન ેઅસરકારક બનશો. તમારી જાતન ેતેમની ક્સ્થસતમાાં મકૂો અને વસ્તઓુને 
તેમના દ્રષ્ટટકોણથી જુઓ. બોલતા પહલેા ધીરજ અન ેસરિય રીતે સાાંર્ળવુાં જરૂરી છે. 
સ્રીટ સ્માટટભસ ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસકો આ સશસ્તન ેઅનસુરે છે જ્યાાં સધુી તે કામ 
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કરવાનુાં બાંધ ન કરે. 
 

* તમારી નાણાકીય બાબતો પર નજર રાખો. સર્જનાત્મક વ્યવસાયના માભલકો માટે 
નાણાકીય બાબતોથી નાપસાંદ અથવા ડરાવવુાં અસામાન્ય નથી. જો આ રકસ્સો હોય, 

તો એવા ભબઝનેસ પાટભનરની શોધ કરો કે જે પેઢીની સવશ્લેષણાત્મક બાજુ માટે તમારા 
જુસ્સાને શેર કરે. નાણાને સારી રીતે હને્ડલ કરવાની ક્ષમતા માટે જરૂરી નથી કે તે 
નાણાકીય સકૂ્ષ્મ હોય. તનેે ફક્ત હાથ પરના કાયભ પર સખત ધ્યાન આપવાની જરૂર 
છે. 
 

* દરેક વ્યક્ક્ત નફો કમાવવાના ધાંધામાાં હોય છે. સ્ટાટભઅપમાાં દરેક વ્યક્ક્ત, ક્સ્થસતન ે
ધ્યાનમાાં લીધા સવના, વેચાણ કરતી હોવી જોઈએ. જ્યારે તમે પ્રથમવાર કોઈ 
રોકાણકાર અથવા ઉપર્ોક્તાને મળો છો, ત્યારે તમે તેમના મનમાાં એક છાપ અને 
ધારણા બાાંધો છો. તમારુાં સવિ તમારા પરરપ્રેક્ષ્ય દ્વારા ઘડવામાાં આવે છે, અન ેતમને 
તેન ેયોગ્ય રીત ેમેળવવાની માત્ર એક જ તક મળે છે. 
 

 

સ્રીટ-સ્માટભ વ્યક્ક્ત એવી વ્યક્ક્ત છે જે ખબૂ જ સમજશક્ક્ત ધરાવે છે અને તેના 
સશક્ષણને ધ્યાનમાાં લીધા સવના જીવન અને લોકોને સમજે છે. સશક્ષણના સ્તરને સ્રીટ 

સ્માટભ બનવા સાથે થોડો સાંબાંધ હોઈ શકે છે. 
 

ઉદ્યોર્સાહસસક દ્રષ્ષ્ટ 

 
સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો નવી વ્યાપાર શરૂ કરવા માટે જુસ્સાદાર ઊજાભને ઉત્તેજજત કરતી 
કોઈ વસ્તથુી સાંબાંસધત કોઈ છબી, સવચાર અથવા ખ્યાલથી શરૂઆત કરે છે. એક 
ઉદ્યોગસાહસસકનુાં સવઝન એ રોડમેપની શરૂઆત છે જે નક્કી કરશ ેકે કોઈનો વ્યવસાય 
શરૂ કરવાનો માગભ શક્ય છે કે નહીં. વ્યક્ક્તની દ્રષ્ટટનો સવકાસ એ સશક્ષણ, અનરુ્વ 
અને વ્યક્ક્તના ઉત્પાદન/સેવાને વેચવાની સદ્ધરતા સવશેના આંતરરક સવિાસ પર 
આધારરત છે. સવઝન સ્ટેટમેન્ટનો સવકાસ એ એક ભચત્ર છે જે વ્યક્ક્ત પોતાના મનમાાં 
બનાવે છે અન ેપછી તેન ેનક્કર બનાવે છે.34  
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તેનાથી સવપરીત, સમશન એ વ્યક્ક્તઓ સવશેનુાં સનવેદન છે જેમને એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા 
મદદ કરી શકાય છે, જ્યારે સવઝન એ એક સનવેદન છે કે તમે એક સાંસ્થા તરીકે શા 
માટે મહત્વપણૂભ છો અને ર્સવટયમાાં કાંપની શુાં હશ.ે આ સનવેદનોન ેરરફાઇન કરીને 
તમારા ઉદ્યોગસાહસસક વણભનની સ્પટટતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 

* દ્રષ્ટટ રાખવાથી પેઢીને રદશા અને હતેનુી અનભુસૂત થાય છે. જેમ જેમ તમે આગળ 
વધો તેમ, તમારી દ્રષ્ટટ તમને તમારા ટૂાંકા અને લાાંબા ગાળાના લક્ષ્યોને સ્થાસપત 
કરવામાાં અને તમારી રિયાઓન ેપ્રર્ાસવત કરવામાાં મદદ કરશ.ે સફળ થવા માટે, 

નેતા પાસ ેદ્રષ્ટટ અને સવિાસ હોવો જોઈએ કે કાંઈપણ શક્ય છે. તે આગળ શુાં કરશ ે
તે જોવા માટે અમે રાહ જોઈ શકતા નથી!" 

* તમારી નાણાકીય વ્યવસ્થાને વ્યવક્સ્થત રાખવા માટે, તમારી પાસે મલૂ્યોનો સમહૂ 
હોવો જોઈએ જે તમને મશુ્કેલ સમયમાાં માગભદશભન આપશે. સ્પટટ દ્રષ્ટટ અને સમશન 
તમને તમારા ઉદે્દશ્યો સસદ્ધ કરવા માટે સાચા માગભ પર રાખશે. તેમનો એકાંદર સ્વર 
અને રદશા તમારા ઇન્ટરનેટ એન્ટરપ્રાઇઝના સામાન્ય સ્વર અને રદશાને સનધાભરરત 
કરશ ે

* સાધારણ આકાાંક્ષાઓ રાખીને, વ્યક્ક્ત સ્વેચ્છાએ તેની અમયાભદ સર્જનાત્મકતા અને 
સાંર્સવતતાને જેલની કોટડીમાાં સીસમત કરે છે. જો તમે સવકાસ અને સવકાસ કરવા 
માાંગતા હો, તેમજ અન્ય લોકો અને તમારા માટે જબરદસ્ત મલૂ્ય પેદા કરવા 
માાંગતા હોવ તો તમારા વાસ્તસવક જુસ્સાને અનસુરો. જ્યારે તમે અન્ય લોકો માટે 
મલૂ્ય ઉત્પન્ન કરો છો, ત્યારે તમારી સાંપસત્ત અનસુરશે. 

* સ્પટટ કરવા માટે, તેમનુાં સમશન એ તેમના સમશનથી કોન ેફાયદો થઈ શકે છે તે 
અંગેનુાં સનવેદન છે, જ્યારે તેમની દ્રષ્ટટ એ તેમનુાં સમશન શા માટે એટલુાં મહત્વપણૂભ 
છે તે અંગેનુાં સનવેદન છે. આ વાક્યો વચ્ચે બહતેર સાંતલુન જાળવી રાખવાથી તમે 
તમારા ઉદ્યોગસાહસસક કથાને સનસ્યાંરદત કરી શકશો. 
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કોર્ોરેટ સિઝન શા માટે મહત્િનુ ંછે? 

 

1) તે લોકોન ેએક સાથે ખેંચે છે. 

જ્યારે કોઈ સાંસ્થાનુાં ઉદે્દશ્ય અથવા સવઝન સ્ટેટમેન્ટ સ્પટટ હોય ત્યારે દરેક વ્યક્ક્તને 
કાંઈક વધનુો ર્ાગ લાગ ે છે. આનાથી એક ઊંડો અથભ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ દરેક 
વ્યક્ક્ત એક સાંકભલત ટીમ છે જે સાંગરઠત છે અને પ્રોજેક્ટના હતે ુપર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે 
છે. 

2. તે જ્ઞાનપ્રદ છે. 

તમે જ્યાાં જવા માગો છો તે સ્પટટપણે જોવામાાં સમથભ થવુાં એ મકુ્ક્ત છે. વધમુાાં, તે 
દરેકને પોતાનુાં શ્રેટઠ કરવા માટે પ્રોત્સારહત કરે છે. પરરણામ ર્ક્ક્ત અને પરરવતભન 
વધે છે. જ્યારે આ મશુ્કેલ સમયમાાં ખાસ કરીને સનણાભયક છે, તે તમને શા માટે શરૂ 
કયુાં તેની યાદ અપાવીને તમને પ્રેરરત રહવેામાાં પણ મદદ કરી શકે છે. 

3. ધ્યેય સનધાભરણ અને વ્યવસાય આયોજન સહાય. 

જ્યારે પેઢી પાસ ેદ્રષ્ટટ હોય છે, ત્યારે તે હતે ુઅને હતેપુણૂભતાની લાગણી ધરાવે છે. 
તમે તમારી દ્રષ્ટટ દ્વારા માગભદશભન મેળવશો અને તમે જશો તેમ ટૂાંકા અન ેલાાંબા 
ગાળાના લક્ષ્યો નક્કી કરશો. 

પ્રથમ, તમારી પાસે એક દ્રષ્ટટ હોવી જોઈએ જે તમારા માટે મહત્વપણૂભ છે અને તેન ે
અન્ય લોકો સમક્ષ વ્યક્ત કરો જેથી તેઓ તમારી સાથે જોડાવા માાંગ.ે ઘણા મહાન 
ઉદ્યોગસાહસસકો તેઓ શુાં ઇચ્છે છે તેની સ્પટટ દ્રષ્ટટ સાથે શરૂઆત કરે છે, અન ેપછી 
તેમના લક્ષ્યો હાાંસલ કરવા માટે, એક સમયે ત્યાાં પહોંચવા માટે નાના પગલાાં લે છે. 
 

સીઈઓ માટે કાંપનીનુાં ર્સવટય હાંમેશા ભચિંતાનો સવષય રહ્યો છે. જ્યારે તેઓ શરૂઆતમાાં 
લોકો સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવે છે, ત્યારે મહાન ભબઝનેસ સીઈઓ સામાન્ય રીત ે
તેમની વ્યહૂાત્મક યોગ્યતા અથવા દ્રષ્ટટના સાંદર્ભમાાં દશાભવવામાાં આવે છે. 

દ્રષ્ટટ એ પાયો છે કે જેના પર વ્યક્ક્તની રિયાઓ અને કાયભ નીસત ઉદ્યોગસાહસસક 
સફળતાનુાં સનમાભણ કરશે. તમારી દ્રષ્ટટ સવકસાવવા માટે સમય કાઢો અને તમારા 
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મનમાાં અંસતમ ઉત્પાદન સ્પટટપણે જુઓ. સફળ દ્રષ્ટટ સવકાસ માટે ધીરજ અન ે
કાળજીપવૂભક અભ્યાસ જરૂરી છે. 

 

ઉદ્યોર્સાહસસક માનસસકતા 
 

ઉદ્યોગસાહસસક માનસસકતા, જાગસૃત અને સમસ્યાના ઉકેલ દ્વારા તકને ઓળખવા પર 
ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવુાં, અને તે સવચારને આગળ વધારવા માટે આગળ વધવાની ઇચ્છા 
કોઈપણ વ્યવસાયના સવકાસ માટે મહત્વપણૂભ છે. ઉદ્યોગસાહસસક માનસસકતા એ લેન્સ 
છે જેના દ્વારા ઉદ્યોગસાહસસક સવિને જુએ છે, જ્યાાં દરેક વસ્તનેુ ઉદ્યોગસાહસસક 
વ્યવસાયના પ્રકાશમાાં ગણવામાાં આવે છે. જ્યારે ઉદ્યોગસાહસસક સનણભય લે છે ત્યારે 
વ્યવસાય હાંમેશા ધ્યાનમાાં લે છે. મોટાર્ાગના રકસ્સાઓમાાં, ઉદ્યોગસાહસસક જે પગલાાં 
લે છે તે વ્યવસાયના લાર્ માટે હોય છે, પરાંત ુકેટલીકવાર, તે ઉદ્યોગસાહસસકને યોગ્ય 
માનસસકતા અપનાવવા માટે તૈયાર થવામાાં મદદ કરે છે. માનસસકતા એ 
ઉદ્યોગસાહસસક માટે જીવનનો માગભ બની જાય છે.35 

 

* ઉદ્યોગસાહસસક બનવા માટે, તમારી પાસે સાચી માન્યતા પ્રણાલી તેમજ સફળ થવા 
માટે મારહતી અને જ્ઞાનાત્મક પ્રરિયાઓ હોવી જરૂરી છે. મોટાર્ાગના ઉદ્યોગસાહસસકો 
માનવતાવાદી દૃષ્ટટકોણ ધરાવે છે, તેઓ બાહ્ય દેખાવ ધરાવતા હોય છે, અને તેઓ 
ઓળખ ેછે કે મલૂ્ય અન્ય લોકો માટે સમસ્યાઓ હલ કરીન ેબનાવવામાાં આવે છે. 
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ઉદ્યોર્સાહસસક માનસસકતા શુ ંછે? 

 

1) સનિય છોડવાનો ઇનકાર કરીને સાહસોન ેજીવાંત રાખ ેછે. જ્યારે કોઈ આંચકાનો 
સામનો કરવો પડ ેછે, ત્યારે સાહસસકો નકારાત્મક પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવાને બદલ ે
ઉકેલો શોધ ેછે. 

2) ઉદ્યોગસાહસસકો તેમને તેમના ઉદે્દશ્યો સસદ્ધ કરવામાાં સવચભલત થવા દેતા નથી. 
ઘણા ઉદ્યોગસાહસસકોને આ ક્ષમતાઓ સવકસાવવાની જરૂર પડશ,ે જેમાાં તેમના 
રોજગાર (જો તેઓ હજુ પણ નોકરી કરતા હોય), કુટુાંબની ફરજો અને સામાન્ય 
વ્યવસાસયક કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે. 

3) ઉદ્યોગસાહસસકો તેમના સવચારોને વાસ્તસવકતા બનાવવા માટે એટલા પ્રેરરત છે કે 
તેઓ તેમને રેક પર રહવેામાાં મદદ કરવા માટે દૈસનક રદનચયાભઓ સવકસાવે છે. 

4) જ્યારે તમે કોઈ ઉદ્યોગસાહસસક એન્ટરપ્રાઈઝ પર સનયાંત્રણ રાખો છો, ત્યારે બધુાં 
તમારા પર સનર્ભર છે. ઉદ્યોગસાહસસકની ઝડપી અને તકભસાંગત સનણભયો લેવાની ક્ષમતા 
તેન ેઅનતુ્પાદક સવચારો અને પ્રથાઓન ેટાળવામાાં મદદ કરી શકે છે. 

5) આત્મસનર્ભરતા: ઉદ્યોગસાહસસકો તેમના પોતાના પર સમસ્યાઓ હલ કરવામાાં 
ડરતા નથી. જે લોકો લાાંબા સમયથી કાંપનીમાાં કામ કરે છે તેઓ સ્વાયત્તતાની ઇચ્છાન ે
કારણે એકલા જવાનુાં પસાંદ કરી શકે છે. 

6) અસધકૃતતા: ઉદ્યોગસાહસસકો દગાબાજ નથી; તેઓ અસલી છે. તેઓ જે સસદ્ધ કરવા 
ઈચ્છે છે તેના માટે વ્યક્ક્તઓની ઉત્તેજના, ર્લે તેઓ હાંમેશા તેમના સવચારોમાાં માનતા 
ન હોય, પણ પ્રશ્ન કરી શકાય નહીં. 

7) સગુમતા: 9-થી-5 નોકરી એ ઉદ્યોગસાહસસકો માટે આકષભક સવકલ્પ ન હોઈ શકે. 
તેઓને રદવસ કે રાત કોઈપણ સમયે કામ કરવાથી રોકી શકાય નહીં કારણ કે તેઓ 
હાંમેશા તેમના સવચારો સવશે સવચારતા હોય છે. 
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8) અતપૃ્ત જજજ્ઞાસા: ઉદ્યોગસાહસસકો સ્વાર્ાસવક રીતે જ જજજ્ઞાસ ુહોય છે, તેથી જ 
તેઓ સ્નાતકની રડગ્રી મેળવ ેછે. જો કે, તેઓ સર્ાન છે કે આ સવચારોને અપનાવવામાાં 
આવે તે પહલેાાં તેન ેપણૂભ કરવા માટે વધ ુઅભ્યાસ જરૂરી છે. 

9) તમારે વ્યવસાયમાાં પ્રગસત કરવા માટે, તમારે બૉક્સની બહાર સવચારવામાાં અન ે
જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે સધુારણા કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ. વધમુાાં, તેમની પાસ ે
પરરક્સ્થસતનુાં મલૂ્યાાંકન કરવાની અને તે કેવી રીત ેવધ ુસારી હોઈ શકે તેની કલ્પના 
કરવાની ક્ષમતા છે. 

કોઈ પણ વ્યક્ક્ત ઉદ્યોગસાહસસક માનસસકતા સાથ ેજન્મત ુાં નથી. તે એક હસ્તગત 
કૌશલ્ય છે. એક ઉદ્યોગસાહસસક માનસસકતા એ મકુ્ક્ત પ્રાપ્ત કરવા જેવી છે. તે જોખમ 
લેવાની યોગ્ય માત્રા છે, તમારા સપનાને અનસુરે છે, વગેરે. જે લોકોએ ઉદ્યોગસાહસસક 
માનસસકતા હાાંસલ કરી છે તેઓ કેટલા જોખમન ેસહન કરી શકે છે તેનુાં શ્રેટઠ સમશ્રણ 
શોધી કાઢ્ુાં છે કે તેમને સવસવધ પાસાઓ પર કેટલો સમય અને ધ્યાન આપવાની 
જરૂર છે. તેમનુાં જીવન. એક ઉદ્યોગસાહસસક માનસસકતા ફક્ત તમારા વ્યવસાય સવશ ે
હાંમેશાાં સવચારવાનુાં નથી. તે યોગ્ય સાંતલુન શોધવા સવશે છે, જેમ ઊંઘ મહત્વપણૂભ છે, 

કુટુાંબ, અન ેવ્યક્ક્તગત ધ્યેયો, વગેરે બધા બસૂ્ટર છે. 

 

ઉત્કટ સ્થાપકના દ્રષ્ટટકોણ અને સમશન દ્વારા સ્વર્ાસવત થવાનો છે. જુસ્સો ખાતર 
પરૂત ુાં નથી. 

 

તકની ઓળખ  

 

તકોની ઓળખ એ એક એવી પ્રરિયા છે જેમાાં વ્યક્ક્તઓ અને સાંસ્થાઓ સરિયપણે 
નવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માટેની તકો શોધ ેછે, તેમજ અનરુ્વે છે. તેને સતત 
સવચાર-સવમશભની ક્સ્થસત સાથે સરખાવી શકાય છે, જ્યાાં વ્યવસાયો હાંમેશા નવીનતા 
લાવવા અથવા સધુારવાની રીતોની શોધમાાં હોય છે.36 
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* તકની ઓળખમાાં ત્રણ અલગ-અલગ પ્રરિયાઓ સામેલ હોવાનુાં જણાય છે: (1) 

બજારની જરૂરરયાતો અને/અથવા ઓછા રોજગારી સાંસાધનોને સમજવી અથવા 
સમજવી, (2) બજારની ચોક્કસ જરૂરરયાતો અને સાંસાધનો વચ્ચે "રફટ" ઓળખવી 
અથવા શોધવી, અને (3) નવી રચના અલગ બજાર જરૂરરયાતો અને સાંસાધનો વચ્ચે 
"રફટ" 
 

વ્યક્ક્તઓ અન ે વ્યવસાયોને નવા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સવશે સવચારવા માટે 
પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવે છે જે બજારમાાં જરૂરી હોય છે જ્યારે તેઓ તકને ઓળખે છે. 
 

* તકોની ઓળખ વ્યક્ક્તઓ અને વ્યવસાયોન ેબજારમાાં જરૂરી એવા નવા ઉત્પાદનો 
અને સેવાઓ સવશે સવચારવા માટે પ્રોત્સારહત કરીને નવીનતાને પ્રર્ાસવત કરે છે. 
પદ્ધસત સતત પ્રરિયા સધુારણા માટે પરવાનગી આપે છે, જેનો અથભ છે કે હાલના 
ઉત્પાદનો અન ેસેવાઓમાાં સધુારો કરવાની રીતો શોધવાની સાથે સાથે તેમને વધ ુ
સારી બનાવવી. 
 

* તકોન ેઓળખવી એ જ્ઞાનાત્મક પ્રરિયા છે જે મગજમાાં થાય છે. તે વ્યક્ક્તઓની 
પેટનભને ઓળખવાની અન ેતેમની વચ્ચે જોડાણો બનાવવાની ક્ષમતા પર આધારરત 
છે. તેમના ભતૂકાળના જ્ઞાન અને અનરુ્વ પર દોરવાથી, લોકો મારહતીના સવભર્ન્ન 
ટુકડાઓ વચ્ચે જોડાણ સ્થાસપત કરી શકે છે. તેઓ તેમને એવા મદુ્દાઓ અથવા 
જરૂરરયાતો સાથ ેજોડવામાાં સક્ષમ છે જે તેઓ અથવા તેમની નજીકના અન્ય લોકો 
અનરુ્વી રહ્યા હોય. 
 

* * તકન ેઓળખવા માટે, ત્યાાં ત્રણ પગલાાં છે: 
- વલણોનુાં અવલોકન 

- સમસ્યાનુાં સનરાકરણ 

- બજારમાાં જગ્યાઓ ઓળખવામાાં આવે છે અને ર્રવામાાં આવે છે. 
* વ્યવસાયની તક એ નવા વ્યાપાર સાહસની રચના માટે ઉત્પ્રેરક છે, અને તે 
બજારની પરરક્સ્થસતઓના સમહૂનો સમાવેશ કરે છે જે કાંપનીના સવચારન ે સફળ 
વ્યવસાસયક પ્રયાસમાાં પરરવસતિત કરવાનુાં શક્ય બનાવે છે. વ્યવસાય ખ્યાલનુાં 
મલૂ્યાાંકન અન ેમાન્યતા સવસવધ સાધનો અને પદ્ધસતઓના ઉપયોગ દ્વારા પરરપણૂભ થઈ 
શકે છે, જેની નીચ ેચચાભ કરવામાાં આવી છે. 
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* જ્યારે તમે તેમની સામ ેઆવો ત્યારે તમે તેમને ઓળખી શકતા ન હોવ તો સારી 
ભબઝનેસ તકો શોધવી અથભહીન છે. સારી તકોન ેઓળખવા માટે ક્ષમતાની જરૂર છે, 

પછી ર્લે તમે તમારા દાાંતન ેડૂબવા માટે કાંઈક શોધી રહ્યા હોવ અથવા તમે પહલેેથી 
જ સફળતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હોય અને તેની નકલ કરવા માાંગતા હોવ. 
 

* સાંર્ાવનાઓનુાં પથૃ્થકરણ કરવા અન ેઉદ્યોગસાહસસક દ્વારા સાંચાભલત અન ેશોષણ 
કરી શકાય તેવા સાંપસત્ત-સનમાભણ સાંસાધનો શોધવા માટે, તકનુાં મલૂ્યાાંકન કરવામાાં 
આવે છે. 
 

* તકોની ઓળખ ચાર અલગ અલગ પદ્ધસતઓ દ્વારા પણૂભ કરી શકાય છે: જાગસૃત, 

અગાઉનુાં જ્ઞાન, પેટનભની ઓળખ અને આ પદ્ધસતઓનુાં સાંયોજન. જાહરે ધ્યાન મેળવવુાં; 
અસામાન્ય, અસલ, અથવા આકષભક વસ્તઓુ અથવા સેવાઓના વેચાણ દ્વારા સાંપસત્ત 
કમાવવી જેનુાં અગાઉ શોષણ કરવામાાં આવ્યુાં નથી 
 

*આ સાંદર્ભમાાં ત્રણ મખુ્ય બાબતો ધ્યાનમાાં લેવા જેવી છે: (1) તકો માટે સરિય શોધ, 

(2) તકોન ેઓળખવા માટેની જાગસૃત અને (3) ઉદ્યોગની પવૂભ જાણકારી અને કુશળતા. 
આ પેટનભની ઓળખ ક્યાાં તો અનકુરણીય મોડલ અથવા પ્રોટોટાઇપ્સ અથવા આ બે 
પદ્ધસતઓના સાંયોજનના આધારે હાથ ધરવામાાં આવે છે. 
 

* વ્યાપાર જગતમાાં સવચાર અને તક વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે, તેમ છતાાં શલદોનો 
વારાંવાર એકબીજાના બદલ ેઉપયોગ કરવામાાં આવે છે.  

 

શ્રેટઠ વ્યવસાય તકો તે છે જે વ્યક્ક્તના જુસ્સા સાથે મેળ ખાતી હોય છે... પ્રેરરત 
સ્થાપક પાસે તેની કાંપનીને બજારમાાં સફળ ર્ાસવ તરફ જોવાની આંતરરક ડ્રાઇવ 

હોય છે. 
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સશસ્ત 

 

સશસ્ત: વ્યવસાય શરૂ કરવો અને તેનુાં સાંચાલન કરવુાં એ કોઈ સરળ સસદ્ધદ્ધ નથી. 
પરાંપરાગત નોકરીથી સવપરીત જ્યાાં તમારી પાસ ેમોટાર્ાગે ઉચ્ચ-સ્તરનુાં સાંચાલન 
વ્યવસાયના ઉદે્દશ્યો ચલાવવા અને તમને જવાબદાર રાખવાનુાં હોય છે, જ્યારે તમારી 
પાસે આવુાં કરવા માટે "બોસ" ન હોય ત્યારે ઉદ્યોગસાહસસક બનવા માટે તમારી 
જાતને જવાબદાર રાખવાની ક્ષમતાની જરૂર હોય છે. જેઓ બહારના પરરબળોને 
જવાબદાર ન રાખતા છોડ બનાવવા અને ચલાવવામાાં સક્ષમ છે તેઓ વ્યવસાયમાાં 
સ્પધાભત્મક ધાર ધરાવે છે. જ્યારે ઉદ્યોગસાહસસક પાસ ેસ્વ-સશસ્ત હોય છે ત્યારે તેઓ 
સવલાંબ કરવાની ઇચ્છાન ેસાંચાભલત કરવામાાં સક્ષમ હોય છે અન ેજ્યારે જરૂર પડ ેત્યારે 
સનણાભયક પગલાાં લઈ શકે છે. કોઈ પણ સ્ટાટભઅપની સફળતા માટે ફોકસ અન ેસશસ્ત 
મહત્વપણૂભ છે તે ઓળખવુાં અગત્યનુાં છે. તે સશસ્તબદ્ધ અમલીકરણ છે જે લોકોને 
નફાકારક ઉદ્યોગસાહસસક બનાવે છે.37 

 

* સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્તઓ કે જેઓ સસસ્ટમમાાંથી કામ કરે છે તેમના જીવનમાાં સફળ 
બનવાની વધ ુસારી તક હોય છે. તેઓ વ્યાપક નોંધો લે છે, યાદીઓ લખે છે, કલૅેન્ડસભ 
રાખે છે, તેમના ફોન પર રરમાઇન્ડસભ મકેૂ છે અને પ્રવસૃત્તઓનુાં દૈસનક શેડ્લૂ ધરાવ ે
છે જેની આસપાસ તેઓ કાંઈપણ ભલૂી ન જાય તેની ખાતરી કરવા માટે તેઓ તેમના 
પ્રયત્નો ગોઠવ ેછે. વ્યક્ક્ત જેટલી વધ ુવ્યવક્સ્થત અને સશસ્તબદ્ધ હોય છે, તેટલી ઓછી 
અસ્તવ્યસ્ત તેમની રોજજિંદી ઘટનાઓ તેમની ધારણામાાં દેખાય છે. દરેક વ્યક્ક્તએ 
પોતાને ગોઠવવાની એક પદ્ધસત સવકસાવી છે જે તમેના માટે અસરકારક છે. ર્લે તેઓ 
તે કેવી રીત ેકરે છે, સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્તઓ તેમની આયોજજત પ્રણાલીને દરરોજ અન ે
દરરોજ કાયભમાાં મકેૂ છે, જેથી તેઓ તેમના સમય અને તકોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી 
શકે. 
 

* સશસ્તબદ્ધ રહવેાના સૌથી આવશ્યક પાસાઓમાાંનુ ાં એક એ છે કે અણગમતુાં બનવાનુાં 
ટાળવુાં અન ેતેના બદલ ેસાંશોધનાત્મક બનવુાં. સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્ત જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે 
રદશા શોધવામાાં અથવા તેમના કમ્પફટભ ઝોનની બહાર પગલુાં ર્રવામાાં અચકાતી નથી 
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જેથી ર્સવટયમાાં તેમને લાર્ થાય તેવા વતભનના નવા દાખલાઓ સવકસાવવા. જો 
તેમની પાસ ેજે જોઈએ છે તે ન હોય તો, સશસ્તબદ્ધ લોકો તેમની પાસે જે અર્ાવ છે 
તે મેળવવાનો માગભ શોધવા માટે તેમના પ્રયત્નોમાાં સખત હોય છે. કારણ કે તેઓ 
સાધનસાંપન્ન છે, આ વ્યક્ક્તઓ નકારાત્મક પ્રસતર્ાવ સ્વીકારશે નહીં કારણ કે તેઓ 
તેમની પરરક્સ્થસત માટે કોઈન ેકોઈ રીતે અથવા અન્ય રીતે ઉકેલ શોધી શકશ.ે 
 

* સશસ્ત એ જીવનમાાં સૌથી સફળ વ્યક્ક્તઓ દ્વારા વહેંચાયેલુાં લક્ષણ છે. સશસ્ત એ 
મળૂભતૂ કૌશલ્યોથી બનેલી છે જેનો ઉપયોગ આપણે જીવન આપણા પર ફેંકાતા પ્રશ્નો 
અને પડકારોનો સામનો કરવા માટે કરીએ છીએ. 
 

* સશસ્તબદ્ધ લોકો માને છે કે જ્યારે તેઓ ઉચ્ચ સ્તરની બળતરાનો સામનો કરે છે, 

ત્યારે તેઓ સૌથી વધ ુવદૃ્ધદ્ધ પામશ.ે તેઓ જે મશુ્કેલીઓનો સામનો કરે છે તે તેમને 
સનટફળતાથી અલગ પાડે છે અને તેમને અસફળ થવાને બદલ ે સફળ તરીકે 
વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં મદદ કરે છે. સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્તઓની સમસ્યાનુાં સનરાકરણ 
કરવાની ક્ષમતાને જ્યારે તેઓ પડકાર અથવા સનરાશ થાય છે ત્યારે તેઓ સામે આવે 
છે અન ે તેઓ તેમની સનખાલસતા અને પ્રસતબદ્ધતા જાળવી રાખે છે. સશસ્તબદ્ધ 
વ્યક્ક્તઓ અસનસિત સમયમાાં સવસવધ પડકારોનો સામનો કરે છે, અને તેમના પાત્રની 
શક્ક્ત આખરે તેઓ કેવી રીતે પ્રસતર્ાવ આપે છે તનેા આધારે નક્કી થાય છે. 
 

* સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્તઓ ઓળખ ેછે કે જીવન અથવા વ્યવસાયમાાં સફળ થવા માટે, 

તેઓએ પ્રથમ અને અગ્રણી સ્વસ્થ હોવુાં આવશ્યક છે. પરરણામે, લોકો તેમના કાયભસ્થળ 
પર સશસ્તબદ્ધ રહવેા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરતા નથી. તેઓ સ્વસ્થ આહાર લેવા, સરિય 
વ્યાયામ પદ્ધસતમાાં સામેલ થવા અને પરૂતી ઊંઘ મળેવવા માટે પ્રસતબદ્ધ છે. 
 

* સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્તઓ દ્વારા માત્ર સફળતાના સાંદર્ભમાાં સવચારવાનો ઇરાદાપવૂભકનો 
સનણભય. તેઓ આશાવાદી દૃષ્ટટકોણ જાળવી રાખ ે છે. આપેલ છે કે સફળતા હાંમેશા 
સરળ નથી આવતી, તેમની સનટફળતાને પ્રગસતની તકો તરીકે જોવામાાં આવ ેછે જે 
તેમને ર્સવટયમાાં વધ ુસફળ માગભ તરફ દોરી જશે.  

 

સશસ્તબદ્ધ લોકો સમજે છે કે તેઓ જે રીતે સવચારે છે તે તેમને નકુસાન પહોંચાડી 
શકે છે અથવા સવકસસત કરી શકે છે. 
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સ્િ-જાગસૃત 

 
સ્વ-જાગસૃત: એવા ઉદ્યોગસાહસસકો કે જેઓ સ્વ-જાગસૃતની ર્ાવના ધરાવે છે કે તેઓ 
વ્યવસાસયક સફળતા હાાંસલ કરવા માટે વ્યાવસાસયક રીતે અરજી કરી શકે છે. જ્યારે 
એક ઉદ્યોગસાહસસક સ્વયાં-જાગતૃ હોય છે ત્યારે તેઓ તેમના વ્યવસાયને ચલાવવા 
સાંબાંસધત તેમની શક્ક્તઓ અને નબળાઈઓ પર માભલકી મેળવવા સક્ષમ હોય છે. આ 
જાગરૂકતા સાથ,ે તેઓ વ્યવસાય ચલાવવાના કાયો અને તત્વોને શનૂ્ય કરી શકે છે 
જેમાાં તેઓ શ્રેટઠતા મેળવી શકે છે અન ેતે ક્ષેત્રોને સોંપવા માટે વધ ુતૈયાર છે જેમાાં 
તેઓ એટલા મજબતૂ નથી. સ્વ-જાગતૃ રહવેાનો બીજો ફાયદો એ છે કે તે વ્યક્ક્તની 
ક્ષમતામાાં વધારો કરે છે. અથભપણૂભ પ્રસતસાદ આપો, પ્રાપ્ત કરો અને લાગ ુકરો.38 

 

* સ્વ-જાગતૃ હોવુાં અને લોકોનુાં યોગ્ય રીતે મલૂ્યાાંકન કેવી રીતે કરવુાં તે જાણવુાં 
ઉદ્યોગસાહસસકોને એવા કમભચારીઓને શોધવા માટે સક્ષમ બનાવે છે જેઓ કાંપનીની 
જરૂરરયાતો માટે યોગ્ય હોય. સ્વ-જાગતૃ હોવુાં મહત્વપણૂભ છે કારણ કે તે તમને 
સવિસનીય વ્યક્ક્તગત બ્રાન્ડ બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવશ.ે બહતેર સ્વ-જાગસૃત 
દ્વારા સધુારેલ સનણભય લેવામાાં મદદ મળે છે. 
 

* ઉપરાાંત, નેતાઓ તેમની ટીમના સભ્યોની શક્ક્તઓ અને નબળાઈઓ તેમજ તેમની 
ટીમના સભ્યોની નબળાઈઓને સમજીન ે અને સ્વીકારીને અને તેમના પોતાના 
પક્ષપાતને ઓળખીને અને સ્વીકારીન ેતેમની ટીમના સભ્યોનો સવિાસ વધારી શકે 
છે. નેતાઓએ પોતાની જાતન ે અને તેમની સાંર્સવતતાને લીડર તરીકે ઓળખી 
શકવાની જરૂર છે જેથી તેઓ વ્યવસાસયક રીતે સધુારી શકે અને વ્યવસાય પર 
સકારાત્મક અસર કરી શકે. 
 

* જ્યારે આપણે આપણી પોતાની ઓળખથી વાકેફ હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણી 
જાતને અલગ અને વૈસવધ્યસર્ર લોકો તરીકે જોઈ શકીએ છીએ. અમે જ્યાાં સવકાસ 
કરી શકીએ છીએ તે સવસ્તારોને એક સાથે ઓળખતી વખત,ે અમે અમારી શક્ક્તઓ 
અને નબળાઈઓન ેઓળખી અને બદલી શકીએ છીએ. 
 

* આપણી લાગણીઓન ેદૂર કરવાને બદલ ેતેન ેસમજવા માટે સ્વ-જાગસૃતની જરૂર છે. 



 

81 

એકવાર તમે તમારી લાગણીઓ, સવચારો અને વતભણકૂો સવશે સર્ાન થઈ જાઓ, પછી 
તમે તમારી જાતન ેસધુારવા અને અન્યની સેવા કરવા માટે કામ કરી શકો છો. 
 

* જ્યારે તમે તમારા શલદો અને કાયોની અન્યો પરની અસરોન ેસમજો છો અન ેજ્યારે 
તમને તે અસરો માટે દયા આવે છે, ત્યારે તમને સ્વ-જાગસૃત હોવાનુાં કહવેાય છે. તમે 
સ્વ-જાગતૃ બનવા માાંગો છો કે નહીં, તમારા શલદો અને રિયાઓ અન્યને પ્રર્ાસવત 
કરે છે. આ પ્રકારની જાગસૃતને સામાજજક જાગસૃત તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 
 

* ઈમોશનલ ઈન્ટેભલજન્સ મેળવવા માટે તમારે સ્વયાં જાગતૃ રહવેાની જરૂર છે. 
મેનેજરો અન ેટીમના સભ્યો કે જેઓ ઉચ્ચ સ્તરની ર્ાવનાત્મક બદુ્ધદ્ધ ધરાવે છે તેઓને 
ઉચ્ચ EQ રાખવાનુાં અનકુૂળ લાગ ે છે. સ્વ-જાગસૃત માટે વ્યક્ક્તત્વ, શક્ક્તઓ અને 
(સૌથી સનણાભયક રીતે) નબળાઈઓની સમજ જરૂરી છે. 
 

* ઉચ્ચ સ્તરની સ્વ-જાગસૃત રાખવાથી નેતાને તેની ચોક્કસ પ્રસતર્ાઓને ઓળખવામાાં 
અને તેનો ઉપયોગ કરવામાાં મદદ મળે છે. આત્મ-સર્ાનતા ધરાવતા નેતાઓમાાં માત્ર 
વાતચીતની અસરકારકતા વધ ુહોય છે, પરાંત ુતેઓ અન્ય લોકો પર તેમના પ્રર્ાવને 
શોધવા માટે વધ ુસારી રીત ેસજ્જ પણ હોય છે. 
 

* જો તમે સ્વ-જાગતૃ ન હોવ, તો તમે તમારા સવચારો અને લાગણીઓ તમારી રોજજિંદી 
રિયાઓમાાં પોતાને કેવી રીતે વ્યક્ત કરે છે તે અંગ ેતમારા સાંકેતો મેળવી શકશો નહીં. 
જ્યારે તમે તમારા સવચારો અને વતભનમાાંના દાખલાઓને ધ્યાનમાાં રાખવાનો પ્રયાસ 
કરી રહ્યાાં છો, ત્યારે તમે ક્યારેય સફળ થશો નહીં. તણાવગ્રસ્ત વ્યક્ક્તઓ આ માટે 
વધ ુસાંવેદનશીલ હોય છે, કારણ કે તેઓ તેમના લક્ષ્યોને વધ ુસારી રીત ેરફટ કરવા 
માટે તેમના સનણભયોન ેકેવી રીતે સાંશોસધત કરવા તે અંગ ેઓછી સમજ ધરાવતા હોય 
છે. 
 

* વતભમાન સાંદર્ભમાાં સ્વ પ્રત્યેની મજબતૂ ર્ાવના હોવી જરૂરી છે. પોતાને યોગ્ય રીતે 
જાણ્યા સવના, તમે સશભક્ષત સનણભય લેવામાાં અસમથભ છો. અંતે, સફળ થવા માટે 
નેતાઓએ સ્વયાં જાગતૃ હોવુાં જોઈએ. ક્યાાંથી શરૂઆત કરવી તે જાણ્યા સવના, કોઈ 
અસરકારક નેતા બની શકત ુાં નથી. 
 

* અસલી જાગસૃત પવૂભગ્રહો અને સવકૃસતઓને બદલ ેપોતાને, જેમ છે તેમ જોવાથી આવે 
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છે. વ્યક્ક્તનો અહાંકાર પોતાને સ્પટટ રીતે જોવાના માગભમાાં આવી શકે છે. તે રીત ે
સારી માગભદશભકતા મહત્વપણૂભ છે. 
 

વ્યક્ક્તની લાગણીઓ અને વતભણકૂોની જાગસૃત એ સ્વ-ઓળખનુાં એક સ્વરૂપ છે. 
જ્યારે તમે આ ખ્યાલને સાંપણૂભ રીતે સમજો છો, ત્યારે તમારી પાસે તમારી 

મહત્વાકાાંક્ષાઓને સાકાર કરવા માટે તમારા જીવનના પાસાઓન ેબદલવાની 
સ્વતાંત્રતા અને ક્ષમતા હશ.ે  

 

સસંાધન 

 
કોઠાસઝૂ: ઘણા સાહસસકો એવા કાયો અને પડકારોનો સામનો કરે છે જેનો તેઓ પહલેાાં 
ક્યારેય સામનો ન કયો હોય. સાધનસાંપન્ન બનવાની ક્ષમતા એ એક માનસસકતા છે 
જે ઉદ્યોગસાહસસકોને ઉચ્ચ ધ્યેયો હાાંસલ કરવાની સ્પટટ રીત સવના તેમને પ્રાપ્ત 
કરવામાાં મદદ કરે છે. જ્યારે ઉદ્યોગસાહસસકો સાધનસામગ્રીથી કામ કરી શકે છે, ત્યારે 
તેઓ અસરકારક રીતે સમસ્યાનુાં સનરાકરણ કરી શકે છે અને તેમ કરવા માટેના તમામ 
જવાબો અથવા સાંસાધનો સવના તેમના વ્યવસાયોને વધારી અને સ્કેલ કરી શકે છે. 
કોઠાસઝૂ ધરાવનાર બનવા માટે તાત્કાભલક જાણ્યા સવના વ્યવસાયનુાં અસરકારક રીત ે
સાંચાલન કરવા માટે સર્જનાત્મક રીતે કામ કરવા માટે કરી શકાય તેવુાં વલણ અને 
ઇચ્છાની જરૂર છે.39 

 

* બીજા કરતાાં વધ ુકામ કરવાની અને વધ ુશીખવાની ઇચ્છા જરૂરી છે. જ્યારે નાણાાં 
અને સાંસાધનોની ઍક્સસે ફાયદાકારક છે, ત્યારે ઉદ્યોગસાહસસક બનવાના સૌથી 
મહત્વપણૂભ ઘટકોમાાંનુ ાં એક સ્વ-સનર્ભરતા છે. ત્યાાં કોઈ શૉટભક્સ નથી; તમારે ખાંતપવૂભક 
કામ કરવુાં જોઈએ અને તમારી જાતન ેએવી રીતે સ્થાસપત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો 
જોઈએ કે, જો નસીબ તમને અનકુૂળ કરે, તો તમે તકન ેઓળખી શકો અન ેતનેો લાર્ 
ઉઠાવી શકો. 
 

* વ્યાપાર સવિમાાં, કોઠાસઝૂને સમસ્યાઓ ઉકેલવા અને ઉદે્દશ્યો સસદ્ધ કરવા માટે 
ઉપલલધ સાંસાધનોને શોધવા અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા તરીકે વણભવવામાાં 
આવે છે. તે એક માનસસકતા છે જે મશુ્કેલીઓને ઉકેલવા માટેની સમસ્યાઓને બદલ ે
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શક્યતાઓ તરીકે જુએ છે. 
 

* કોઠાસઝૂ ધરાવનાર વ્યક્ક્ત બાહ્ય સાંજોગોને તે ક્યારે અને કેવી રીતે કાયભ કરે છે તે 
નક્કી કરવાની માંજૂરી આપતી નથી; નરહિંતર, તેઓ હાંમેશા ઓછા માટે પતાવટ કરશ.ે 
સાધનસાંપન્ન માનસસકતા નવીન સવચારસરણી, નવા સવચારોની પેઢી અને સફળતાના 
તમામ સાંર્સવત રસ્તાઓ જોવાની ક્ષમતાન ેપ્રોત્સાહન આપે છે. 
 

* કોઠાસઝૂ એ મદુ્દાઓના ઝડપી અને નવીન જવાબો ઓળખવા, દેખીતી રીતે દુસ્તર 
અવરોધોને કેવી રીતે દૂર કરવી તે સવશે કામ કરવુાં અને તેથી અન્ય લોકો ચકૂી ગયેલી 
તકો જોવા સવશે છે. સારમાાં, કોઠાસઝૂ એ સૌથી સનણાભયક ગણુવત્તા છે. 
 

* સાધનસાંપન્ન બનવુાં એ અમારા ઉદે્દશ્યોને હાાંસલ કરવા માટેની વ્યહૂરચના ઘડવાની 
સાથે સાથ ેબારમાાં વધારો કરવાની પણ જરૂર છે. જે વ્યક્ક્તઓ આ લક્ષણ પ્રદસશિત 
કરે છે તેઓ નવીન, સાહસસક માનસસકતા ધરાવે છે અને સફળ થવાની અન્ય રીતો 
ધ્યાનમાાં લેતા તેમના ધ્યયેો પ્રાપ્ત કરવા માટે તૈયાર છે. 
 

* આશાવાદી પરરપ્રેક્ષ્ય અપનાવવાથી કાયભસ્થળની કોઠાસઝૂમાાં ઘણો વધારો થાય છે. 
સકારાત્મકતા નવા સવચારો માટે ખલુ્લા મનને જાળવી રાખ ે છે અને સૌથી વધ ુ
અનરુ્વી નેતાઓન ેપણ શીખવાનુાં ચાલ ુરાખવા માટે પ્રેરરત કરે છે. 
 

* સાધનસાંપન્નતા એ અવરોધો અને અવરોધો છતાાં કાયો કરવાની ક્ષમતા છે. આ હાથ 
પરના કાયભનો સામનો કરી રહ્યો છે અને તમારી પાસ ેજે છે તે ઑષ્પ્ટમાઇઝ કરી રહ્ુાં 
છે, પછી ર્લે તમે કાંઈક નવુાં સવકસાવી રહ્યાાં હોવ અથવા ફક્ત કાંઈક સારુાં કેવી રીત ે
કરવુાં તે સવશે સવચારી રહ્યાાં હોવ. સાધનસાંપન્ન નેતાઓ નવીન અને સતત હોય છે. 
 

* બદુ્ધદ્ધશાળી લોકો યોગ્ય પ્રશ્નો પછેૂ છે, યોગ્ય ભચત્રો બનાવે છે અને યોગ્ય શલદો બોલે 
છે. આનો અથભ એ છે કે તેઓને ક્યારેય કોઈન ેપ્રશ્ન ન પછૂવાનો અથવા વધ ુસચેત 
ન રહવેાનો અફસોસ નથી થતો. નવીન બનવુાં એ બદુ્ધદ્ધશાળી હોવા કરતાાં કાંઈપણ 
પેદા કરવા સવશે ઓછાં છે. વસ્તઓુના દેખાવમાાં સધુારો કરીને અને જૂની વસ્તઓુનો 
પનુઃઉપયોગ કરીને તમે શાિત સાધનસાંપન્ન બનો છો. નવીન સવચારો આવે છે અન ે
ઝડપથી જાય છે; જો એક કામ કરત ુાં નથી, તો બીજા પ્રયાસ કરો. તે ર્લામણોમાાંથી 
એક તમને તમે શોધી રહ્યાાં છો તે ઉકેલની રદશામાાં સનદેશ કરી શકે છે. 
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* પ્રામાભણકતા: કદાચ કોઠાસઝૂ ધરાવનાર વ્યક્ક્તઓની સૌથી મહત્ત્વની ગણુવત્તા 
તેમની પ્રામાભણકતા છે. તમે કોઈ કાયભ અથવા પ્રસતબદ્ધતા સવશે ઉત્તમ જૂઠાણુાં કહવેા 
માટે સક્ષમ વ્યક્ક્તન ેક્યારેય મળશો નહીં. તેઓ જે ન રાખી શકે તેના પર વધ ુપડત ુાં 
વચન આપવાન ેબદલ ેતેમના વચનો પાળવા બદલ તેઓની પ્રશાંસા કરવામાાં આવે 
છે. "ના" અથવા "મને ખાતરી નથી" જવાબ આપવો ઠીક છે, કારણ કે જૂઠુાં બોલવામાાં 
આખરે અન્ય લોકો પર સાંશોધન અને સનરીક્ષણ કરતાાં વધ ુસમય લાગ ેછે. 

 

સમજશરકત વ્યક્ક્ત હાંમેશા તેની ચોક્કસ જરૂરરયાતો અનસુાર શક્યતાઓને અનરુૂપ 
બનાવે છે. કોઠાસઝૂ વ્યક્ક્તના વ્યવસાયના સવકાસમાાં નવા અભર્ગમો તરફ દોરી 

જાય છે અને વધ ુસારા નટેવરકિંગ તરફ દોરી જાય છે. 
 

પ્રરિયા લક્ષી માનસસકતા 
 

પ્રરિયા લક્ષી માનસસકતા: કોઈપણ સફળ ઉદ્યોગસાહસસક માટે નક્કર પ્રરિયાઓ હોવી 
જરૂરી છે. વ્યવસાયની દુસનયામાાં, પ્રરિયા એ પગલાાંઓની પનુરાવસતિત શ્રણેી છે જે 
વ્યવસાયમાાં કામ કરતા લોકોન ેજરૂરી કાયો પણૂભ કરવામાાં મદદ કરે છે. પ્રરિયાઓ 
વેચાણ, નવા ટીમના સભ્યો, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદન પરરપણૂભતા સરહત વ્યવસાયના 
સવસવધ પાસાઓ પર લાગ ુ થઈ શકે છે. જ્યારે વ્યવસાય માભલકો પ્રરિયા-લક્ષી 
માનસસકતા ધરાવ ે છે, ત્યારે તેઓ વધ ુ સ્માટભ કામ કરી શકે છે, સખત નહીં. 
વ્યવસાયના સવસવધ ક્ષેત્રોમાાં અમલીકરણ પ્રરિયાઓ કચરાને અટકાવી શકે છે, જે 
વ્યવસાયના માભલકોને તમેના વ્યવસાયોન ેમાપવા અન ેવધારવાની માંજૂરી આપે 
છે.40 

 
* સ્વ-સશસ્તબદ્ધ વ્યક્ક્તઓ સ્થાસપત સસસ્ટમો અને માળખામાાં સારી રીત ેસ્થાયી થાય 
છે. પ્રરિયા ઓરરએન્ટેશન સફર તેમજ ગાંતવ્ય સ્થાન પર ઉત્સાહપવૂભક ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત 
કરે છે. આવા ઉદ્યોગસાહસસકો વ્યવસાયના ધોરણોથી વાકેફ હોય છે અને વસ્તઓુને 
સરળ રીતે ચલાવવામાાં પારાંગત હોય છે. 
 

* બીજા કરતાાં વધ ુકામ કરવાની અને વધ ુશીખવાની ઇચ્છા જરૂરી છે. જ્યારે નાણાાં 
અને સાંસાધનોની ઍક્સસે ફાયદાકારક છે, ત્યારે ઉદ્યોગસાહસસક બનવાના સૌથી 
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મહત્વપણૂભ ઘટકોમાાંનુ ાં એક સ્વ-સનર્ભરતા છે. ત્યાાં કોઈ શૉટભક્સ નથી; તમારે ખાંતપવૂભક 
કામ કરવુાં જોઈએ અને તમારી જાતન ેએવી રીત ેસ્થાસપત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો 
જોઈએ કે, જો નસીબ તમન ેઅનકુૂળ કરે, તો તમે તકન ેઓળખી શકો અન ેતનેો લાર્ 
ઉઠાવી શકો. 
 

* વ્યાપાર સવિમાાં, એક પ્રરિયા-લક્ષી વ્યક્ક્ત કે જે સમસ્યાઓ ઉકેલવા અને ઉદે્દશ્યો 
સસદ્ધ કરવા માટે ઉપલલધ સાંસાધનોને શોધવા અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા 
ધરાવે છે. તે એક માનસસકતા છે જે મશુ્કેલીઓને ઉકેલવા માટેની સમસ્યાઓને બદલ ે
શક્યતાઓ તરીકે જુએ છે. 
 

* પ્રરિયા-લક્ષી વ્યક્ક્ત કોઠાસઝૂ ધરાવનાર હોય છે અને તે ક્યારે અને કેવી રીતે કાયભ 
કરે છે તે બાહ્ય સાંજોગોન ેવ્યાખ્યાસયત કરવાની માંજૂરી આપતુાં નથી; નરહિંતર, તેઓ 
હાંમેશા ઓછા માટે પતાવટ કરશ.ે સાધનસાંપન્ન માનસસકતા નવીન સવચારસરણી, નવા 
સવચારોની પેઢી અને સફળતાના તમામ સાંર્સવત રસ્તાઓ જોવાની ક્ષમતાને 
પ્રોત્સાહન આપે છે. 
 

* કોઠાસઝૂ એ મદુ્દાઓના ઝડપી અને નવીન જવાબો ઓળખવા, દેખીતી રીતે દુસ્તર 
અવરોધોને કેવી રીતે દૂર કરવી તે સવશે કામ કરવુાં અને તેથી અન્ય લોકો ચકૂી ગયેલી 
તકો જોવા સવશે છે. સારમાાં, કોઠાસઝૂ એ સૌથી સનણાભયક ગણુવત્તા છે. 
 

* પ્રરિયા લક્ષી હોવાને કારણ ેઉદે્દશો હાાંસલ કરવા માટેની વ્યહૂરચના ઘડવામાાં આવે 
છે જ્યારે એક સાથે બારમાાં વધારો થાય છે. જે વ્યક્ક્તઓ આ ગણુવત્તા પ્રદસશિત કરે 
છે તેઓ નવીન, સાહસસક માનસસકતા ધરાવે છે અને સફળ થવાની અન્ય રીતો 
ધ્યાનમાાં લેતા તેમના ધ્યયેો હાાંસલ કરવા માટે તયૈાર છે. 
 

* આશાવાદી પરરપ્રેક્ષ્ય અપનાવવાથી, પ્રરિયા-લક્ષી માનસસકતાના ર્ાગરૂપ,ે 

કાયભસ્થળની કોઠાસઝૂમાાં ઘણો વધારો થાય છે. સકારાત્મકતા નવા સવચારો માટે ખલુ્લા 
મનને જાળવી રાખ ે છે અને સૌથી વધ ુઅનરુ્વી નેતાઓન ેપણ શીખવાનુાં ચાલ ુ
રાખવા માટે પ્રેરરત કરે છે. 
 

* સાધનસાંપન્નતા એ અવરોધો અને અવરોધો છતાાં કાયો કરવાની ક્ષમતા છે. આ હાથ 
પરના કાયભનો સામનો કરી રહ્યો છે અને તમારી પાસ ેજે છે તે ઑષ્પ્ટમાઇઝ કરી રહ્ુાં 
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છે, પછી ર્લે તમે કાંઈક નવુાં સવકસાવી રહ્યાાં હોવ અથવા ફક્ત કાંઈક સારુાં કેવી રીત ે
કરવુાં તે સવશે સવચારી રહ્યાાં હોવ. સાધનસાંપન્ન નેતાઓ નવીન અને સતત હોય છે. 
 

* બદુ્ધદ્ધશાળી લોકો યોગ્ય પ્રશ્નો પછેૂ છે, યોગ્ય ભચત્રો બનાવે છે અને યોગ્ય શલદો બોલે 
છે. આનો અથભ એ છે કે તેઓને ક્યારેય કોઈન ેપ્રશ્ન ન પછૂવાનો અથવા વધ ુસચેત 
ન રહવેાનો અફસોસ નથી થતો. નવીન બનવુાં એ બદુ્ધદ્ધશાળી હોવા કરતાાં કાંઈપણ 
પેદા કરવા સવશે ઓછાં છે. 
 

* કદાચ સાધનસાંપન્ન વ્યક્ક્તઓની સૌથી મહત્ત્વની ગણુવત્તા તેમની પ્રામાભણકતા છે. 
પ્રરિયા લક્ષી વ્યક્ક્તઓ જે તેઓ રાખી શકતા નથી તેના પર વધ ુપડતા વચનો 
આપવાને બદલ ેતેમના વચનો પાળવા બદલ પ્રશાંસા કરવામાાં આવે છે.  
 

પ્રરિયા લક્ષી માનસસકતા એ કોઈપણ ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસમાાં લાાંબા ગાળાની 
સફળતા માટેનો પાયો છે. 

 

સહાનભુસૂત 

 

સહાનભુસૂત: સહાનભુસૂત એ ઉદ્યોગસાહસસકો માટે આવશ્યક લક્ષણ છે. ર્લે કોઈ 
વ્યવસાય માભલક કમભચારીઓની મોટી ટીમનુાં સાંચાલન કરે અથવા ઉચ્ચ-પ્રદશભન 
સોલોપ્રેન્યોર તરીકે તેમના ગ્રાહકો સાથે સીધુાં કામ કરે, તેઓ વાસ્તસવક સ્તરે અન્ય 
લોકો સાથે જોડાવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો તેમના 
કમભચારીઓ અને ગ્રાહકોના પરરપ્રેક્ષ્યન ે ધ્યાનમાાં રાખીને, તેઓ ચાવીરૂપ વ્યાપારી 
સનણભયોન ેનેસવગેટ કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાને અન્ય લોકોના જૂતામાાં મકૂી શકે છે. 
વ્યવસાયમાાં, સહાનભુસૂત તમારા ગ્રાહકની જરૂરરયાતોની અપેક્ષા રાખવા જેવી દેખાઈ 
શકે છે, તમારી ટીમના સભ્યોને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે રરચાર્જ કરવા માટે સમય 
ફાળવવા અન ેકમભચારીઓ અને ગ્રાહકો બાંનેન ેતેમના માંતવ્યો અને ભચિંતાઓ વ્યક્ત 
કરવા માટે જગ્યા આપવાનુાં સશક્ત બનાવે છે.41 

 

* સહાનભુસૂત એ જોડાણનો આધાર છે, અને જોડાણ એ ઉદ્યોગસાહસસકતાનુાં આવશ્યક 
ઘટક છે. સહાનભુસૂતથી ભબઝનેસ એચ્ક્ઝક્યરુટવ્સને સવસવધ પરરક્સ્થસતઓમાાં ફાયદો થઈ 
શકે છે, પછી ર્લે તેઓ આગામી મોટા સવચારની શોધમાાં હોય, લક્ષ્ય બજારન ે
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ઓળખવામાાં મશુ્કેલી હોય અથવા માત્ર નવા આવકના પ્રવાહો શોધી રહ્યાાં હોય. 
 

* કાયભસ્થળમાાં નેતાઓ દ્વારા સહાનભુસૂતને પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે છે: 
 

- ર્ાવનાત્મક પ્રસતર્ાવ સવકસાવવા. હુ ાં પરરભચત છાં. 
- કોનભર ઓરફસમાાંથી છટકારો મેળવવો. 
- કરુણા અન ેસહનશીલતા સાથે સહાનભુસૂત. 
- નેતતૃ્વ માટે કનેક્શન હતેઓુની સ્થાપના. 
- સાાંર્ળવાનુાં ચાલ ુરાખવુાં. 
- આશાવાદી વલણ ધારણ કરવુાં. 
- વ્યક્ક્તગત જવાબદારી લેવી. 
- તમારી પ્રશાંસાને વ્યક્ક્તગત કરો. 
- માનવ સાંસાધન સ્ટાફમાાં રોકાણ. 
 

* અન્ય વ્યક્ક્તના દૃષ્ટટકોણને ધ્યાનમાાં લેવુાં એ સહાનભુસૂતનુાં જ્ઞાનાત્મક ઘટક છે, અને 
તે બાંને જ્ઞાનાત્મક અને લાગણીશીલ ઘટકોથી બનેલુાં છે જે બીજાને સમજવા સાથ ે
સાંકળાયેલ મનોવૈજ્ઞાસનક ક્સ્થસતઓન ેસમજાવે છે. મનોવૈજ્ઞાસનક પદ્ધસતને વધ ુસારી 
રીતે સમજવા માટે કે જેના દ્વારા સાહસસકો તકો જુએ છે, અમે સવશ્લેષણાત્મક માળખામાાં 
ર્ાવનાત્મક ઘટકનો સમાવેશ કયો છે, જેને સહાનભુસૂત અથવા સહાનભુસૂત સાંર્ાળ 
તરીકે ઓળખવામાાં આવ ે છે. સહાનભુસૂતપણૂભ સાંર્ાળન ે અન્ય વ્યક્ક્તની સાચી 
લાગણીઓ, લાગણીઓ અને ભચિંતાઓન ેઓળખવાની અને સમજવાની ક્ષમતા તરીકે 
વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવ ેછે, એટલ ેકે, અન્ય વ્યક્ક્તની મશુ્કેલીઓ પ્રત્ય ેર્ાવનાત્મક 
પ્રસતર્ાવ. 
 

* સહાનભુસૂતપણૂભ સાંર્ાળની અભર્વ્યક્ક્ત કરુણાની લાગણીમાાં પરરણમે છે, જેને અન્યન ે
મદદ કરવાની ઇચ્છા અથવા ઇચ્છા તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવે છે. 
કેટલાક ઉદ્યોગસાહસસકો અન્ય પ્રકારની વ્યક્ક્તઓ કરતાાં ઓછા પરોપકારી હોઈ શકે 
છે, અન ેઅન્ય લોકોને મદદ કરવાની તેમની ઝાંબેશ અન્ય પ્રકારની વ્યક્ક્તઓ કરતાાં 
નબળી હોઈ શકે છે. સહાનભુસૂતપણૂભ ભચિંતા, પરરપ્રેક્ષ્ય-લેવા ઉપરાાંત, કમભચારીઓની 
કરુણાની લાગણી અથવા ગ્રાહકોને મદદ કરવાની ઇચ્છાને પ્રોત્સારહત કરીને આ 
ખામીઓન ે દૂર કરવામાાં મદદ કરશ,ે જે બદલામાાં, બજાર સાથે વધ ુસસુાંગત હોય 
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તેવા સવચારોના સવકાસમાાં ફાળો આપશે. શક્ય અને ગ્રાહકોને વધ ુઆકષભક. 
 

* દરેક વ્યક્ક્તમાાં લાગણીઓ હોય છે. જેઓ પોતાના વ્યવસાયમાાં કામ કરી રહ્યા છે 
તેમની લાગણીઓ સાથે જોડવુાં એ માનસસક સહાનભુસૂતનુાં એક સ્વરૂપ છે. આ માટે 
સારા અવલોકનની જરૂર છે કારણ કે કોઈની ટીમ પાસેથી મારહતી કાળજીપવૂભક 
એકસત્રત કરવામાાં આવે છે. જ્ઞાનાત્મક સહાનભુસૂત એ વ્યવસાયમાાં કોઈપણ 
પરરક્સ્થસતને બીજાના દ્રષ્ટટકોણથી જોવાની ક્ષમતા છે. "દૃષ્ટટકોણ-ટેકીંગ" ની કસરતો 
ટીમના દરેક વ્યક્ક્ત સાથે સાચા અથભમાાં જોડાવા માટે અત્યાંત ઉપયોગી છે જ્યારે 
વ્યક્ક્તના વ્યવસાસયક લક્ષ્યોને ધ્યાનમાાં રાખીને. 
 

* કોઈના સાંદર્ભ અને અનરુ્વની રેમની બહાર કલ્પના કરવાની ક્ષમતા ધ્યાનપવૂભક 
સાાંર્ળીને, અવલોકન કરીને અને કોઈની ટીમ સાથ ેવાત કરીન ેસવકસી શકે છે. આવો 
સાંચાર પવૂભગ્રહ સવના અને સાંવેદનશીલતા સાથે થવો જોઈએ. એમ્પપ્લોયર અન ે
કમભચારી વચ્ચેનો સાચો સહાનભુસૂતપણૂભ બાંધન વ્યક્ક્તની ટીમન ે વધ ુ મજબતૂ 
બનાવવા માટે પરરણમી શકે છે. 
 

વ્યવસાસયક વાતાવરણમાાં સાચી સહાનભુસૂત એ છે કે માભલક પોતાની જાતન ે
કમભચારીની ભસૂમકામાાં મકેૂ. આમ કરવાથી સહાનભુસૂત સાંબાંધી જોડાણ થવા દે છે. 

 

સ્િય ંપ્રોત્સાહન 

 

સ્વયાં પ્રોત્સાહન: સરળ શલદોમાાં કહીએ તો, જ્યારે તમે તમારા બોસ હોવ ત્યારે તમારે 
તમારી જાતન ેઅસરકારક રીતે અને સતત કામ કરવા માટે પ્રેરરત રાખવા માટે સક્ષમ 
બનવુાં પડશ.ે ઉદ્યોગસાહસસકોએ તેમના વ્યવસાયને ચાલ ુ રાખવા માટે સર્જનાત્મક 
રૂ્સ અન ેભબનપ્રેરણા સવનાની લાગણીના મદુ્દાઓ દ્વારા કામ કરવા માટે સક્ષમ હોવા 
જોઈએ. પ્રેરણા ઓછી હોય ત્યારે તમને આગળ વધવા અન ેજરૂરી પ્રેરણા મેળવવા 
માટે તમને શુાં પ્રેરરત કરે છે તે જાણવાથી આ શરૂ થાય છે.42 

 

* એક સરેરાશ વ્યક્ક્ત એક મહાન ઉદ્યોગપસતમાાં રૂપાાંતરરત થઈ શકે છે જે 
એન્ટરપ્રાઈઝ પ્રેરણા દ્વારા તકો ઉત્પન્ન કરી શકે છે અને મહત્તમ સાંપસત્ત અન ેઆસથિક 
ઉન્નસતમાાં યોગદાન આપી શકે છે... માન્યતા, સન્માન અને સ્વ-વાસ્તસવકકરણ માટેની 
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ઉચ્ચ-સ્તરની ઇચ્છા ઉદ્યોગસાહસસક પ્રવસૃત્તને આગળ ધપાવે છે, અને આ ઈચ્છાઓ 
સ્વ-રોજગાર દ્વારા સાંતોષાય છે. 
 

* આપણે બધાએ આપણા જીવનમાાં અમકુ સમયે ભબઝનેસ શરૂ કરવાની કલ્પના કરી 
છે. આના ઘણા ફાયદા હોવા છતાાં, કલ્પનાન ે રોમેષ્ન્ટક બનાવવી સરળ છે. 
ઉદ્યોગસાહસસકતા એક સ્પટટ ધ્યેય જેવુાં લાગે છે, પરાંત ુકોઈ વ્યક્ક્ત તેનો પીછો કરવા 
માાંગ ેછે તેના અસાંખ્ય કારણો છે. વ્યવસાયના માભલક તરીકે, તમારે તમારા સ્ટાફની 
પ્રેરણાઓન ેજાણવી અને સમજવી આવશ્યક છે. 
 

* જીવનના સૌથી પ્રખ્યાત પરરણામોમાાંનુ ાં એક સમદૃ્ધદ્ધ છે. તમારી જાતને સમજાવવાનો 
પ્રયાસ કરવો એ એક પ્રકારનો સ્વ-ભ્રમણા છે કે તમે હાંમેશા પૈસા સવશે સવચારતા 
નથી. જો તમારી પાસે સમય અને યોગ્ય ખ્યાલ હોય, તો તમે પરાંપરાગત કારરકદીમાાં 
પૈસા પ્રાપ્ત કરી શકશો જે અન્યથા અશક્ય હશે (કબલૂ છે કે, તે એટલુાં સરળ નથી). 
 

* કોઈની પહલે પર કાયભ કરવાની ક્ષમતા એ સ્વ-પે્રરણાનુાં એક પાસુાં છે. સનણભયો 
લેવાની, ટીમો બનાવવાની અન ેસમય મયાભદામાાં અંસતમ સનણભય લેવાની સ્વતાંત્રતા 
એ નોંધપાત્ર ગણુો છે. તમારા પોતાના વ્યવસાયની માભલકી તમને સનણભય લેવાની 
ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાની માંજૂરી આપે છે. 
 

 

 

* વ્યક્ક્તની પોતાની આંખોથી જોવાની ક્ષમતા: કેટલાક વ્યવસાય માભલકો દ્વારા 
વ્યવસાય શરૂ કરવાને સવિમાાં પરરવતભન લાવવાના માગભ તરીકે જોવામાાં આવે છે. 
તેમની પ્રેરણા પૈસા અથવા ઘરેથી કામ કરવાની ક્ષમતા નથી; તેના બદલ,ે તે ર્સવટય 
માટેની દ્રષ્ટટ છે જે તેમને સફળ થવા માટે પ્રોત્સારહત કરે છે. 
 

* વ્યાંગાત્મક રીતે, પ્રેરરત રહવેા માટેનુાં પહલેુાં પગલુાં એ સમજવુાં છે કે ઉત્સાહ ટકી 
શકતો નથી-ઓછામાાં ઓછા કામ સવના તો નહીં. પ્રેરક રિયાપદોમાાં "ઉશ્કેરવુાં," 
"ઉત્તેજજત કરવુાં," અને "પ્રેરણા" નો સમાવેશ થાય છે. એકાંદરે, તેઓ બધા એવી કોઈ 
વસ્તનેુ ઉન્નત કરવા સવશે વાત કરી રહ્યાાં છે જે કામગીરીની ઉચ્ચ રડગ્રી સધુી અધોગસત 
પામી છે. 
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* કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ ચિીય હોય છે. પરરણામે, તમે બધુાં પણૂભ કરી શકશો નહીં. 
અન્ય રદવસોમાાં, પોશાક પહરેવો એ સાંઘષભ હોઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયના દરેક 
અન્ય પાસાઓની જેમ, પ્રરેણાને સતત કાળજી અન ેખોરાકની જરૂર છે. પરરણામે, જો 
તમે રોક બોટમન ેરહટ કયુાં હોય તો છોડશો નહીં. 
 

* પ્રેરણા એ એવી વસ્ત ુનથી કે જે ફક્ત થાય છે, અને તે એવી વસ્ત ુનથી જે ટકી રહ ે
છે. પ્રરિયા પણૂભ કરવા માટે એકાગ્રતા, સમપભણ અને ઇરાદાપવૂભકના પ્રયત્નો જરૂરી છે. 
રડવાને બદલ,ે તમારી સ્લીવ્ઝને રોલ અપ કરો અને તમારા વ્યવસાયને સવકસાવવા 
માટે કામ પર પાછા આવો! 
 

* ઘણા વ્યવસાય માભલકો તેમની સફળતાઓન ે ઓળખવામાાં અને તેમની 
સનટફળતાઓમાાંથી શીખવામાાં સનટફળ જાય છે. નકુસાન અને જીત એ બાંને 
ઉદ્યોગસાહસસક ડ્રાઇવના જાણીતા રહસ્યો છે, તેથી તે શરમજનક છે. જો તમે પહલેાથી 
ન હોય તો તેમને પ્રેરક તરીકે ધ્યાનમાાં લો. 
 

* જ્યારે તમે સનરાંકુશ અનરુ્વો છો, ત્યારે તમે પહલેેથી શુાં કયુાં છે તેના પર એક નજર 
નાખો. તમારી જાતન ેઅભર્નાંદન આપવા માટે થોડો સમય કાઢો અને સફળતાના 
પ્રકાશમાાં આનાંદ કરો. તમે શોધી શકો છો કે તમને વધ ુસસદ્ધદ્ધ મેળવવા માટે પ્રોત્સારહત 
કરવા માટે એક નાનો સવરામ લે છે. 
 

સફળતાઓ અને સનટફળતાઓ છતાાં આગળ વધવાની રહિંમત એ પ્રેરણા છે. 
 

મશુ્કેલ લક્ષ્યો હાસંલ કરિા 
 

સ્પધાભત્મક ર્ાવના: સાહસસકોને મશુ્કેલ લક્ષ્યો હાથ ધરવા અને હાાંસલ કરવા ગમે છે. 
કાંપનીની સ્થાપના એ સૌથી પડકારજનક બાબતોમાાંની એક છે જે વ્યક્ક્ત પરરપણૂભ 
કરી શકે છે, તેથી તેણે આમ કરવુાં જરૂરી રહશેે. વ્યવસાયમાાં, તમે હાંમેશા તમારા હરીફો 
સાથે વધ ુગ્રાહકો અને મોટો બજાર રહસ્સો મેળવવા માટે યદુ્ધમાાં છો. તમારા પર ધ્યાન 
કેષ્ન્દ્રત કરવા માટે આ બધી મારહતીનો ઉપયોગ કરવો એ પણ એક વ્યક્ક્તગત પડકાર 
છે અને નફા માટે વેચી અથવા હસ્તગત કરી શકાય તેવા મની-મેરકિંગ પાવરહાઉસમાાં 
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કાંટાળાથી પેઢી બનાવવી.1 

 

* કોઈપણ વ્યવસાય, પછી ર્લે તે કોપોરેશન હોય કે સાંશોધન પ્રયોગશાળા, સ્પધાભત્મક 
ર્ાવના માત્ર ત્યારે જ ઉત્તેજીત કરી શકે છે જો મેનેજમેન્ટન ેસત્તા સોંપવામાાં આવે 
અને કામદારોને લાગે કે તેમની કુશળતા અને પ્રયત્નોન ે સ્વીકારવામાાં આવે અને 
પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવે. આવી સેરટિંગ બનાવો, અને સફળતા અનસુરશે.2 

 

* આજના સ્પધાભત્મક વાતાવરણમાાં, તે સનણાભયક છે કે મેનેજરો તેમના કામદારોની 
વ્યક્ક્તત્વને સ્વીકારે અને દરેક વ્યક્ક્તના અનન્ય દૃષ્ટટકોણ, અભર્ગમ અન ે
મનોસવજ્ઞાનન ેસમજવાનો પ્રયાસ કરે. જો તમે લેબ મેનેજર છો કે જે કાયો કરવા માટે 
તમારી ટીમ પર આધાર રાખ ેછે, તો તમારે પહલેા સમજવુાં જોઈએ કે દરેક ટીમના 
સભ્યન ેશુાં પ્રોત્સારહત કરે છે અને પ્રેરણા આપે છે.3 

 

* ઘણા મનોવૈજ્ઞાસનકો માન ે છે કે દરેક વ્યક્ક્તમાાં તેની સાંપણૂભ ક્ષમતાનો અહસેાસ 
કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા હોય છે અને માસલો (1971) અનસુાર, તે સાંપણૂભ સાંર્ાવનાને 
સમજવાનો એકમાત્ર રસ્તો સ્વ-વાસ્તસવકતા દ્વારા છે, જે નીચેનામાાં પ્રાપ્ત કરી શકાય 
છે. આઠ માગો:4 

 

1. એકાગ્રતા. શક્ય તેટલી સાંપણૂભ હદ સધુી બધુાં અનરુ્વો, દરેક વસ્તનેુ ખબૂ 
સવગતવાર જુઓ, અને અમ ેજે કરી રહ્યા છીએ તે સાંપણૂભ રીતે ગ્રહણ કરો. 
2. સવકાસ માટેના સવસવધ સવકલ્પો જો આપણે જીવનન ેસનણભયોનો િમ માનીએ, તો 
સ્વ-વાસ્તસવકકરણને પોતાને બચાવવાને બદલે સવકાસ કરવાનુાં પસાંદ કરવાની 
પ્રરિયા તરીકે જોવામાાં આવ ેછે. 
3. સ્વ-જાગસૃત. સ્વ-વાસ્તસવકકરણ એ પ્રરિયા છે જેના દ્વારા આપણે આપણા આંતરરક 
સ્વર્ાવ સવશે વધ ુસર્ાન બનીએ છીએ અન ેતે પ્રકૃસત સાથે સસુાંગત હોય તે રીત ે
વતે છે. 
4. પ્રમાભણકતા. સ્વ-વાસ્તસવકતા માટે તે ખબૂ જ જરૂરી છે કે આપણે આપણી પ્રવસૃત્તઓ 
માટે સાંપણૂભ અને સનટઠાવાન જવાબદારી સ્વીકારીએ. એક વાત કરતી વખત ેબીજી 
વાત કરવી આપણા માટે શક્ય નથી. 
5. જજમેન્ટ. આપણે આપણી પોતાની સવવેકબદુ્ધદ્ધમાાં સવિાસ કેવી રીત ેમકૂવો અને 
આપણી લાગણીઓના મહત્વન ેસ્વીકારવુાં તે શોધવાનુાં છે. 
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6. સ્વ-સવકાસ. આપણી શારીરરક, ર્ાવનાત્મક અને માનસસક ક્ષમતાનો સવકાસ એ 
એક સતત પ્રરિયા છે જે સ્વ-વાસ્તસવકકરણ માટે જરૂરી છે. 
7. પીક અનરુ્વો. સ્વ-વાસ્તસવકકરણની આ ક્ષભણક ક્ષણો એવા ઉદાહરણો છે જેમાાં 
આપણે વધ ુસાંપણૂભ, સાંકભલત અને આપણા અસધકૃત સ્વની જેમ અનરુ્વીએ છીએ. 
8. અહાંકાર સાંરક્ષણ પદ્ધસતઓની ગેરહાજરી આપણા અહાંકારના સાંરક્ષણની અનભુસૂત 
અને તે અવરોધોનો ઇરાદાપવૂભક ત્યાગ એ આત્મ-વાસ્તસવકકરણનો અંસતમ તબક્કો 
છે. 
 

* તે જાદુ દ્વારા નથી કે સ્વપ્ન વાસ્તસવકતા બની શકે છે; તેના બદલ,ે તે પરસેવો, 
સમપભણ અન ેશ્રમ દ્વારા થાય છે." "નસીબ એવી વસ્ત ુછે જેમાાં હુ ાં ઘણો સ્ટોક રાખુાં છાં, 
અને હુ ાં જેટલો વધ ુપ્રયત્ન કરુાં છાં, તેટલુાં વધ ુહુ ાં તેને આકસષિત કરુાં છાં." "તમારા શ્રેટઠ 
પ્રયાસો આગળ મકૂવુાં આ ખબૂ જ સેકન્ડ તમને પછીની સેકન્ડ માટે શ્રેટઠ ક્સ્થસતમાાં 
મકૂશે." "જો પ્રસતર્ા સખત મહનેત ન કરે તો સખત પ્રયાસ પ્રસતર્ા પર કાબ ુમેળવ ે
છે 

 

* સ્વ-સશસ્ત એ એવી વસ્ત ુ છે જે પ્રયત્નો અન ેશ્રમના ઉપયોગ દ્વારા સમય જતાાં 
સવકસસત થઈ શકે છે. જ્યારે આપણે જાણતા હોઈએ છીએ કે આપણી સૌથી સરળ 
જવાબદારીઓને પણ છોડી દેવાથી આપણે સનટફળ થવાની ક્સ્થસતમાાં મકૂી શકીએ 
છીએ, તેમ છતાાં આપણે આપણી જાતન ેતોડફોડ કરવાના રસ્તાઓ શોધીએ છીએ. 
એવા સમયે હોય છે જ્યારે આપણન ેખાતરી પણ હોતી નથી કે આપણે તે શા માટે 
કરવાનુાં ચાલ ુરાખીએ છીએ! પરાંત ુજ્યારે તમે કોઈ મશુ્કેલ કાયભન ેપણૂભ કરવા માટે 
તમારી દૃષ્ટટ નક્કી કરો છો, ત્યારે સ્વાર્ાસવક રીતે સ્વ-સશસ્ત અનસુરશે. 
 

પોતાના સનધાભરરત ધ્યેયો હાાંસલ કરવાની પ્રરિયા લવચીક હોવી જરૂરી છે. ક્સ્થરતા 
તરફ લક્ષ્ય રાખતી લવચીકતા માટે ધીરજ, અભ્યાસ અને શીખવાનુાં ચાલ ુ

રાખવાની ઈચ્છા જરૂરી છે. 
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સ્સ્થસતસ્થાર્કતા 
 
ક્સ્થસતસ્થાપકતા: સફળ ઉદ્યોગસાહસસકોમાાં ક્સ્થસતસ્થાપકતાની ર્ાવના હોવી આવશ્યક 
છે. વ્યવસાય ચલાવતી વખત,ે ઉદ્યોગસાહસસકો માટે બાંધ દરવાજાનો સામનો કરવો 
અને સાંર્સવત ગ્રાહકો અને તેઓ જેની પાસેથી ર્ાંડોળ મેળવવા માાંગતા હોય તેમના 
તરફથી વારાંવાર "ના" કહવેાનુાં સામાન્ય છે. જો તેમનો પ્રારાંભર્ક સવચાર અમલમાાં ન 
આવે તો ઘણા ઉદ્યોગસાહસસકો પોતાને બહુસવધ વ્યવસાયો શરૂ કરતા શોધી શકે છે. 
લયરુો ઑફ લેબર સ્ટેરટષ્સ્ટક્સ અનસુાર, લગર્ગ અડધા નાના વ્યવસાયો પ્રથમ ચાર 
વષભમાાં સનટફળ જાય છે. કેટલાક સફળ વ્યવસાય માભલકો શોધી શકે છે કે તેમના 
પ્રથમ થોડા વ્યવસાસયક સવચારો લાાંબા ગાળે ટકાઉ ન હતા પરાંત ુતે શીખવાને નવા 
વ્યવસાયોમાાં લાગ ુ કરી શકે છે. ર્લે કોઈ ઉદ્યોગસાહસસકને વેચાણ અથવા તક 
આપવામાાં ન આવે અથવા તેન ેપ્રથમ વગભથી શરૂઆત કરવી હોય, પડકારોનો સામનો 
કરવા માટે ક્સ્થસતસ્થાપક અને સાંશોધનાત્મક બનવુાં આવશ્યક છે.44 

 
* ઉદ્યોગસાહસસકો, અન્ય કોઈપણ જૂથ કરતાાં વધ,ુ ખરાબ સાંજોગોમાાંથી પાછા 
આવવાની ક્ષમતાની જરૂર હોય છે. જો કોઈ એક જૂથ છે જેને આ કૌશલ્યની જરૂર છે, 

તો તે તે છે જેઓ તેમના વ્યવસાયો શરૂ કરે છે. જો તમારી પાસ ેક્સ્થસતસ્થાપકતા ન 
હોય તો દરેક ખોવાયેલ ગ્રાહક એક દુઘભટના જેવુાં લાગ ે છે. બેક અપ અને પીવટ 
કરવાની ક્ષમતા એ એવી વસ્ત ુછે જે કેટલાક સાહસસકો અન્ય કરતા વધ ુસારી હોય 
છે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસકો, અન્ય કોઈપણ જૂથ કરતાાં વધ,ુ ખરાબ સાંજોગોમાાંથી પાછા 
આવવાની ક્ષમતાની જરૂર હોય છે. જો કોઈ એક જૂથ છે જેને આ કૌશલ્યની જરૂર છે, 

તો તે તે છે જેઓ તેમના વ્યવસાયો શરૂ કરે છે. દરેક ખોવાયેલ ગ્રાહક જો કોઈની 
પાસે ક્સ્થસતસ્થાપકતા ન હોય તો તે દુઘભટના જેવુાં લાગ ેછે. સનટફળતા એ એક થ્રેશોલ્ડ 
હોય તેવુાં લાગ ેછે કે જેનાથી આગળ કોઈ રસ્તો નથી, તેમ છતાાં તે સામાન્ય હોવા 
છતાાં, પીડાદાયક હોવા છતાાં, કેટલાક રકસ્સાઓમાાં, વ્યવસાયની સ્થાપનાનુાં પરરણામ 
છે. 
 

* ક્સ્થસતસ્થાપકતા એ દ્ધદ્વસાંગી ખ્યાલ નથી. બેક અપ અને પીવટ કરવાની ક્ષમતા એ 
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એવી વસ્ત ુછે જે કેટલાક સાહસસકો અન્ય કરતા વધ ુસારી હોય છે. 
 

* જે સાહસસકો ક્સ્થસતસ્થાપક હોય છે તેઓ તેમના ઉદે્દશ્યો સસદ્ધ કરવા માટે સખત 
મહનેત કરે છે અને નવી શક્યતાઓનો લાર્ લેવા અને પ્રરિયામાાં તેમની ભલૂોમાાંથી 
શીખવા માટે ફેરફારો સાથ ેઝડપથી સાંતભુલત થાય છે. રરસચભ અનસુાર, ક્સ્થસતસ્થાપક 
ઉદ્યોગસાહસસકો કાંપનીના નકુસાનનુાં સાંચાલન કરવા અન ે ઉદ્યોગસાહસસક સવિમાાં 
ફરીથી પ્રવેશ કરવા માટે વધ ુસારી રીતે સક્ષમ છે. 
 

* જ્યારે ક્સ્થસતસ્થાપક બનવુાં અગત્યનુાં છે, ત્યારે તમારા ઉદે્દશ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાાં 
દ્રઢતા એ પણ વધ ુમહત્વપણૂભ છે જ્યારે તમારા નાણાકીય સાધનો મયાભરદત હોય અન ે
તમારી તકની બારી ટૂાંકી હોય. જે ઉદ્યોગસાહસસકો ક્સ્થસતસ્થાપક હોય છે તેઓ તેમનુાં 
સાંયમ જાળવી રાખ ેછે અને અણધારી મશુ્કેલીઓનો સામનો કરીને શાાંત રહ ેછે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસકો માટે મજબતૂ નેટવકભ હોવુાં મહત્વપણૂભ છે. જ્યારે કોઈ સમસ્યાનો 
ઉકેલ લાવવા અથવા જીવનની ગણુવત્તા સધુારવા માટે કોઈ સવચાર આવે અને તેન ે
સવિ સમક્ષ એક પ્રકારના અને આવશ્યક ઉકેલ તરીકે રજૂ કરવામાાં આવે ત્યારે તમારી 
બાજુ પર સવિાસની છલાાંગ જરૂરી છે. સફળ થવા માટે આપણે બધામાાં આટલો મોટો 
આત્મસવિાસ હોવો જરૂરી છે. 
 

* બીજી તરફ સફળતા હાાંસલ કરનારા સાહસસકોએ સર્જનની કળામાાં સનપણુતા મેળવી 
છે. જ્યારે કોઈ વ્યહૂરચના સવકસાવવામાાં આવી રહી હોય, ત્યારે તમારે રસ્તામાાં ઘણા 
ઓછા, અન ેઅમકુ સમયે નોંધપાત્ર, ગોઠવણો કરવા તૈયાર હોવા જોઈએ. વ્યક્ક્તની 
ખામીઓને ઓળખવાની ક્ષમતા, તેમજ એવા ક્ષેત્રોને ઓળખવાની ક્ષમતા કે જ્યાાં 
વ્યક્ક્તના લાાંબા ગાળાના લક્ષ્યો અને રડઝાઇન ખ્યાલો સધુારી શકાય છે, તે 
પોતાનામાાં એક કૌશલ્ય છે. 
 

* પ્રસતકૂળતા તમારા સવકાસમાાં મદદ કરવાની ક્ષમતા ધરાવ ેછે. વ્યક્ક્તઓને સફળતા 
પ્રાપ્ત કરવા માટે, તેઓએ પહલેા મશુ્કેલીના સમયગાળામાાંથી પસાર થવુાં જોઈએ. 
એક ઉદ્યોગસાહસસક જે કમનસીબીમાાંથી પાછા ફરી શકે છે તે મશુ્કેલીને તકમાાં ફેરવી 
શકે છે. 
 

* ઘણા વ્યવસાયો અનસુાર જેઓ ખરાબ સાંજોગોમાાંથી મજબતૂ રીત ેબહાર આવ્યા છે, 
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ક્સ્થસતસ્થાપકતાની એક વ્યાખ્યા એ માન્યતા છે કે જો કે તમે કટોકટી પહલેા જે રીત ે
વસ્તઓુ હતી તે રીતે પાછા જઈ શકતા નથી, પરાંત ુઅનરુ્વના પરરણામે તમે વધ ુ
મજબતૂ અન ેસમજદાર બની શકો છો. 
 

ક્સ્થસતસ્થાપકતા એ ઉચ્ચ આત્મસન્માન અને શક્ક્તશાળી તકનીકોનુાં સાંયોજન છે જે 
વ્યક્ક્તના વ્યવસાયને સફળ કરવામાાં મદદ કરે છે. 

 

સ્િ અસરકારકતા 
 

સ્વ-અસરકારકતા એ ચોક્કસ રીતે પ્રદશભન કરવાની ક્ષમતા છે અને જ્યારે 
મશુ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ ે ત્યારે કેવી રીતે સફળ થવુાં. સ્વ-અસરકારકતાની 
ધારણા વ્યક્ક્તના વતભનને ઓછામાાં ઓછી ત્રણ રીત ેઅસર કરે છે: (a) વ્યક્ક્તની 
પ્રવસૃત્તઓની પસાંદગી, જે કરવામાાં આવશે (b) વ્યક્ક્તની કામગીરીની ગણુવત્તા (c) 
મશુ્કેલ કાયોમાાં દ્રઢતા. તે સનટફળતાઓન ેદૂર કરવાની શક્ક્ત પણ વધારે છે. જેઓ 
સ્વ-અસરકારકતામાાં સવિાસ ધરાવતા નથી તેઓ તમેની ભબનઅસરકારકતા પર ર્ાર 
મકેૂ છે અન ે માને છે કે સાંર્સવત અવરોધોને દૂર કરી શકાતા નથી. વ્યક્ક્તની 
કાયભક્ષમતાની ગણુવત્તા અને મશુ્કેલ કાયો માટે દ્રઢતા સ્વ-અસરકારકતાની 
માન્યતાઓથી પ્રર્ાસવત થઈ શકે છે.45 

 

* ચાર સ્ત્રોતો તેમની સ્વ-અસરકારકતા સવશેની માન્યતાઓન ેઅસર કરે છે: સરિય 
સનપણુતા અનરુ્વો, વ્યગ્ર અનરુ્વો, મૌભખક સમજાવટ અને શારીરરક અન ે
ર્ાવનાત્મક પરરક્સ્થસત.37.1 

 

* શોધ અન ેસહ-સનમાભણની પ્રરિયા તરીકે, ઉદ્યોગસાહસસકતાને સામાન્ય રીતે ઉત્પાદનો 
અને સેવાઓના ઉત્પાદન માટેની શક્યતાઓ તરીકે વણભવવામાાં આવે છે જે 
ઓળખવામાાં આવે છે, મલૂ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે અને તેનુાં શોષણ કરવામાાં આવે 
છે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસક સ્વ-અસરકારકતા, જે ઉદ્યોગસાહસસક પરરણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે 
લક્ષ્યાાંરકત પ્રવસૃત્તઓ અને જવાબદારીઓને અમલમાાં મકૂવાની વ્યક્ક્તની ક્ષમતામાાં 
આત્મસવિાસનો સાંદર્ભ આપે છે, તે ઉદ્યોગસાહસસક વ્યવસાયોન ે અનસુરવા અન ે



 

96 

ઉદ્યોગસાહસસક પ્રવસૃત્તમાાં ર્ાગ લેવો કે નહીં તે પસાંદ કરતી વખત ેમહત્વપણૂભ છે. 
 

* વ્યક્ક્તઓની સ્વ-અસરકારકતા સામાન્ય વસ્તી અને કૌટુાંભબક વ્યવસાય સેરટિંગ્સમાાં 
ઉદ્યોગસાહસસક રોલ મોડલના સાંપકભમાાં અનકુૂળ રીત ેજોડાયેલી છે અને સમત્રો અન ે
પરરવાર સાથ ે ઉદ્યોગસાહસસકના મજબતૂ જોડાણો તેમની ઉદ્યોગસાહસસક સ્વ-
અસરકારકતા સાથે હકારાત્મક રીતે સાંબાંસધત છે. 
 

* ભબનજરૂરી જોખમો લેવાની લાલચથી વાકેફ રહવે ુાં એ ઉન્નત સ્વ-અસરકારકતાનો 
એક ર્ાગ છે. સ્વ-અસરકારકતા એ બદુ્ધદ્ધશાળી સનણભય લેવાની છે જ્યારે લાલચના 
બળ દ્વારા લીધેલા સનણભયો વ્યક્ક્તના વ્યવસાય અને વ્યક્ક્તના જીવનના અન્ય ઘણા 
ક્ષેત્રોને ગાંર્ીર રીતે નકુસાન પહોંચાડી શકે છે. 
 

* સ્વ-અસરકારકતાના ઉચ્ચ સ્તરમાાં નીચેના ગણુો શામેલ છે: 
 

- બજારના ફેરફારો સાથે અસરકારક અને તારકિક રીતે (ર્ાવનાત્મક સાંતલુન સાથે) 
વ્યવહાર કરવાની ક્ષમતા. 
- કોઈના વ્યવસાયના એકાંદર સાંદર્ભમાાં શ્રેટઠ માકેરટિંગ અભર્ગમોનો ઉપયોગ કરવો. 
- કોઈના વ્યવસાયના સાંચાલનના સાંબાંધમાાં શ્રેટઠ વ્યવસાસયક વ્યહૂરચનાઓનો અમલ 
કરવો. 
- જોખમ લેવાનુાં ઓછાં કરવુાં અને તકભસાંગત પસાંદગીઓને મહત્તમ કરવી. 
- સર્જનાત્મક નવીનતા માટે વ્યક્ક્તની માનસસક શક્ક્તનો ઉપયોગ કરવો. 
- ચસુ્ત નાણાકીય સનયાંત્રણ રાખો. 
- નવીન વાતાવરણ બનાવો. 
- રોકાણકારોના સાંબાંધોનુાં અન્વેષણ કરો. 
- વ્યક્ક્તના મખુ્ય હતેનેુ ધ્યાનમાાં રાખો. 
- અણધાયાભ પડકારોનો સામનો કરો. 
- માનવ સાંસાધનોનો સવકાસ કરવાનુાં ચાલ ુરાખો. 
 

* માત્ર પ્રદશભન અને પ્રદશભન સસદ્ધદ્ધઓ સ્વ-અસરકારકતાનુાં પરરણામ નથી, પરાંત ુતે 
સ્વ-અસરકારકતાના અનમુાનો પણ છે. સ્વ-અસરકારકતાના સવકાસ અન ેમલૂ્યાાંકન 
માટેનુાં સૌથી મહત્વપણૂભ પરરબળ પ્રદશભન સસદ્ધદ્ધઓ તરીકે સનધાભરરત છે. સ્વ-
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અસરકારકતાની લાગણી સવકસાવવા અને જાળવવા માટે વ્યક્ક્તઓ તેમના પ્રદશભનનુાં 
સનરીક્ષણ અને મલૂ્યાાંકન કરે છે. આમ, પ્રદશભન અને સ્વ-અસરકારકતા પરસ્પર 
મજબતૂ બને છે. સ્વ-અસરકારકતા રસ, પ્રેરણા અને દ્રઢતા દ્વારા પ્રર્ાવને પ્રર્ાસવત 
કરે છે, જ્યારે પ્રદશભન પ્રસતસાદ આપે છે જેના પર સ્વ-અસરકારકતાનુાં મલૂ્યાાંકન 
કરવામાાં આવે છે અને વધ ુબદલાય છે. 
 

* પોતાની કાંપની શરૂ કરવા અને ચલાવવાની પસાંદગીને ઉદ્યોગસાહસસક સનણભય તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે. તે એક જરટલ પ્રરિયા છે જે સવસવધ ચલો દ્વારા પ્રર્ાસવત છે. 
સાપેક્ષ અન ેવ્યક્ક્તગત ચલો ઘણા પરરબળો નક્કી કરે છે. આ પરરબળો સમાવેશ 
થાય છે; પયાભવરણીય ચલો જેમ કે જોબ રરલોકેશન અને અગાઉના કામનો અનરુ્વ. 
તેમાાં સફળતાની ઈચ્છા, સનયાંત્રણનુાં આંતરરક સ્થાન, આત્મસવિાસનુાં સ્તર અને જોખમી 
પ્રલોર્નોન ેહને્ડલ કરવાની ક્ષમતા જેવી લાક્ષભણકતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. 
 

સ્વ-અસરકારકતાની શરૂઆત વ્યક્ક્તની ક્ષમતાઓને ઓળખવાથી થાય છે અને 
તેમને માનસસક રીતે સમેુળ કરે છે. આવા સમેુળ દ્વારા દૈસનક પગલાાં લેવા એ સ્વ-

અસરકારકતા છે. 
 

સનયતં્રણ સ્થાન  

 

ઉદ્યોગસાહસસકો પાસે મજબતૂ આંતરરક સનયાંત્રણ હોય છે. સનયાંત્રણનુાં સ્થાન એ એક 
ખ્યાલ છે જે વ્યાખ્યાસયત કરે છે કે શુાં કોઈ વ્યક્ક્ત માને છે કે તે તેના/તેણીના 
ર્સવટયના સનયાંત્રણમાાં છે અથવા અન્ય કોઈ તેના સનયાંત્રણમાાં છે. ઉદાહરણ તરીકે, 

આપણે બધા એવા લોકોને જાણીએ છીએ જેઓ માને છે કે તેઓને તેમના જીવન પર 
કોઈ સનયાંત્રણ નથી. તેઓ માને છે કે તેમની સાથ ેજે થાય છે તે બહારની શક્ક્તઓ 
દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ ેછે. જે લોકો એવુાં અનરુ્વે છે કે તેઓ બહારના દળોનો 
ર્ોગ બન્યા છે તેઓ પાસે સનયાંત્રણનુાં બાહ્ય સ્થાન છે - "મારી સાથે આ બન્યુાં તે મારી 
ભલૂ નથી." તેનાથી સવપરીત, ઉદ્યોગસાહસસકો પાસ ે ખબૂ જ મજબતૂ આંતરરક 
સનયાંત્રણ હોય છે. તેઓ માને છે કે તેઓ જે પસાંદગી કરે છે તેના દ્વારા તેમનુાં ર્ાસવ 
નક્કી થાય છે. નાના ગ્રામીણ વ્યવસાયના સાંદર્ભમાાં, એક ઉદ્યોગસાહસસક એવી વ્યક્ક્ત 
છે જે કૃસષ કોમોરડટીઝ અને ઉત્પાદનો માટે બજારની તકન ેઓળખ ેછે અન ેતકન ે
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અનસુરવા માટે એક વ્યવસાય સાંગઠન બનાવે છે. તમને ઉદ્યોગસાહસસકોને 
સમજવામાાં મદદ કરવા માટે, અહીં સફળ ઉદ્યોગસાહસસકોની ચાર લાક્ષભણકતાઓ 
છે.46 

 

* લોકસ ઓફ કાંરોલ સથયરી મજુબ, વ્યક્ક્તનો તેના/તેણીના જીવનની ઘટનાઓ 
પ્રત્યેનો પરરપ્રેક્ષ્ય અંતગભત કારણો પર આધારરત છે. શુાં તમારુાં ર્સવટય તમારા 
પોતાના હાથમાાં છે, અથવા તે બાહ્ય પરરબળો (જેમ કે ર્ાગ્ય, ર્ગવાન અથવા અન્ય 
મજબતૂ લોકો) દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છે? 

 

* સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો દ્વારા વ્યવસાયની શક્યતાઓ વધ ુસરળતાથી ઓળખી 
શકાય છે. નકારાત્મક પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવાને બદલ,ે તેઓ તેમની ભલૂોમાાંથી 
શીખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 

 

* જે ઉદ્યોગસાહસસકો સફળ થાય છે તેઓ એક્શન-ઓરરએન્ટેડ હોય છે. તાકીદની 
ર્ાવના મને આ રીતે કાયભ કરવા પ્રેરે છે. પરરણામ,ે તેમની પાસ ેસફળ થવાની તીવ્ર 
ઇચ્છા હોય છે, જે તેમને તેમના સવચારોને અમલમાાં મકૂવા માટે પ્રેરરત કરે છે. 

 

* સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો પાસે સફળતાના મખુ્ય ઘટકો અને તેમના વ્યવસાયમાાં 
બધાને સામેલ કરવા માટે જરૂરી શારીરરક સહનશક્ક્તની સાંપણૂભ સમજ હોય છે. 

 

* તેમની પ્રસતર્ા, કુશળતા અને ક્ષમતાઓ ઉપરાાંત, સફળ ઉદ્યોગસાહસસકો બહારના 
સમથભન પર આધાર રાખે છે. તેઓ તેમના જુસ્સાને કારણ ેમહત્વપણૂભ રોકાણકારો, 
ર્ાગીદારો, લેણદારો અને કામદારોની ર્રતી કરી શકે છે. 

 

* સનયાંત્રણનુાં આંતરરક સ્થાન એવી વ્યક્ક્તનુાં વણભન કરે છે જે માને છે કે તેઓ 
તેમના પોતાના માસ્ટર છે અને તેમની જીવનશૈલી બદલવા માટે કાયભ કરી શકે છે. 
... તેનાથી સવપરીત, સનયાંત્રણના આંતરરક સ્થાન ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસકો માને છે કે 
સફળતા તેમના પ્રયત્નો અને ક્ષમતાઓ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

 

* સનયાંત્રણના આંતરરક સ્થાન ધરાવતી વ્યક્ક્તન ેલાગ ેછે કે તેઓ તેમના ર્ાગ્યનો 
હવાલો છે અન ે તેમના સાંજોગો સધુારવા માટે પગલાાં લઈ શકે છે. બીજી બાજુ, 

સનયાંત્રણના આંતરરક સ્થાન ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસકો સવચારે છે કે તેમના પ્રયત્નો 
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અને પ્રસતર્ા નક્કી કરશે કે તેઓ સફળ થશે કે નહીં. 
 

* વાભણબ્જ્યક સેરટિંગમાાં સાંસ્થાનુાં સાંચાલન, માગભદશભન અને સરુક્ષાને સાંસ્થાકીય 
સનયાંત્રણ પ્રરિયાઓ અને પ્રરિયાઓ કહવેામાાં આવ ે છે. આયોજન, આયોજન અન ે
આગેવાની સાથે તે ચાર પ્રાથસમક વ્યવસ્થાપન કાયોમાાંનુ ાં એક છે... તમારા રોકડ 
પ્રવાહન ેપ્રારાંર્ કરવા માટે એક ઉત્તમ સ્થળ તરીકે પણ સનયાંસત્રત કરી શકાય છે. 

 

* ઉદ્યોગસાહસસક લોકો પાસ ેમજબતૂ સસદ્ધદ્ધ ડ્રાઇવ, મધ્યમ જોખમ લેવાનુાં, નવીનતા 
લાવવાની વધ ુઇચ્છા અન ેક્ષમતા અને સનયાંત્રણનુાં આંતરરક કેન્દ્ર (બાહ્યન ેબદલ)ે 
હોય છે. વ્યવસાય કરવાની નવી રીતોનુાં અવલોકન અને લાર્ લેવો એ "નવીનતા" 
નો અથભ છે. 

 

* સનયાંત્રણનુાં સ્થાન ધરાવતી વ્યક્ક્ત માને છે કે તેમની પાસે તેમના જીવનના સાંજોગો 
પર શક્ક્ત અથવા સનયાંત્રણ છે. વ્યાપાર માભલકોને સનયાંત્રણના સ્થાનથી ફાયદો થાય 
છે કારણ કે તે એક શક્ક્તશાળી તાણ-ઘટાડાની વ્યહૂરચના છે પરરણામે, સનણભય લેવાની 
પ્રરિયા તણાવ દ્વારા નકારાત્મક રીતે પ્રર્ાસવત થઈ શકે છે. ઉદ્યોગસાહસસકોને સફળ 
થવાની તીવ્ર ઈચ્છા હોય છે, મધ્યમ જોખમ લેવુાં હોય છે, નવીનતા લાવવાની મજબતૂ 
ઈચ્છા અન ેક્ષમતા હોય છે, સનયાંત્રણના મજબતૂ સ્થાનની જરૂર હોય છે. 
 

હુાં મારા સાંજોગો નથી. હુ ાં તે વ્યક્ક્ત છાં જે મેં બનવાનુાં પસાંદ કયુાં છે. સાંજોગો એ 
મારા માટે વધ ુસારી પસાંદગીઓ કરવા માટેનુાં એક માધ્યમ છે. 

 

અસનસિતતા સહનશીલતા 
 

અસ્પટટ મારહતી સવભત્ર છે અને તે સનટકષભ તરફ દોરી શકે છે કે બહાર નીકળવાનો 
કોઈ રસ્તો નથી, સમજવાનો કોઈ રસ્તો નથી, અથવા આગળ વધવા માટે કોઈ સધ્ધર 
રીત નથી. સનણભય લેવાની પ્રરિયા અસ્પટટતા દ્વારા લકવાગ્રસ્ત બની શકે છે જે 
સનણાભયક સપ્રષ્સ્િપ્શનોને અટકાવે છે. જ્યારે કોઈ ચોક્કસ ઉદ્યોગસાહસસક સાહસ સવશ ે
ઉચ્ચ સ્તરની અસનસિતતા હોય છે, ત્યારે તે વ્યક્ક્તઓ કે જેઓ અસ્પટટતાની 
સહનશીલતાના ઉચ્ચ સ્તરનુાં પ્રદશભન કરે છે, તેઓ સફળ થવાની શક્યતા વધ ુહોય 
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છે. સવરોધાર્ાસી મારહતીને સહન કરવાની અને ખટૂતી મારહતી સાથે વ્યવહાર 
કરવાની ક્ષમતા તફાવત બનાવે છે.47  

 

* સવરોધાર્ાસી મારહતી અને અચોક્કસ મારહતીની માાંગને સહન કરવાની વ્યક્ક્તની 
ક્ષમતા વધનેુ વધ ુસનણાભયક બની જાય છે કારણ કે ચોક્કસ આસથિક સાંર્ાવના વધ ુ
અસનસિત બને છે. એક તરફ, અમે વધ ુસસુાંગત બજાર મારહતી પ્રાપ્ત કરવા માટે 
સ્થાસપત કાંપની પ્રકારો (ઉદાહરણ તરીકે, રેસ્ટોરન્્સ) માાં સાહસોની અપેક્ષા રાખી 
શકીએ છીએ, જ્યારે ઉર્રતા ક્ષેત્રોમાાં સાહસો (ઉદાહરણ તરીકે, ટેક્નોલોજી કાંપનીઓ) 
વધ ુ મ ૂાંઝવણર્રી બજાર મારહતી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્યારે ઉદ્યોગસાહસસકો નવી 
કાંપનીઓ શરૂ કરવા માટેની વ્યહૂરચનાઓનો અમલ કરે છે, ત્યારે તેઓ તેમના પ્રયત્નો 
સફળ થવાની સાંર્ાવના સવશે ઓછી જાણકારી સાથ ેઆમ કરે છે. તેઓ પોતાનો જીવ 
જોખમમાાં મકુવાને બદલ ેઅસનસિતતાનો ર્ોગ બની રહ્યા છે. 
 

* નવી વ્યહૂરચનાઓ અમલમાાં મકૂવી, નવી ચીજવસ્તઓુ સવકસાવવી અને નવા 
બજારોમાાં સવસ્તરણ આ બધુાં અસનસિતતાની રડગ્રી સાથે છે. હરીફને ખરીદવાના 
ફાયદાકારક પરરણામો આવવાની અસનસિત તકો હોઈ શકે છે. વ્યવસાયની 
અસનસિતતાને સ્વીકારીન ે નફો મેળવી શકાય છે, અને જેટલી વધ ુ અસનસિતતા 
સ્વીકારવામાાં આવે છે, તેટલો વધ ુનફો કરી શકાય છે. અસનસિતતા અને લાર્ વચ્ચેની 
કડી રેખીય અથવા તો ઘાતાાંકીય પ્રકૃસતની હોઈ શકે છે, જ્યારે બજારમાાં અસનસિતતાનુાં 
સ્તર ઊંચુાં હોય ત્યારે મોટી ચકૂવણી થાય છે. ઉદ્યોગસાહસસકો, અસનસિતતા-ધારક 
પવૂભધારણા અનસુાર, અસનસિતતાના વાહક માનવામાાં આવે છે. ઉદ્યોગસાહસસકતા 
સસદ્ધાાંત અસનસિતતાના ચહરેામાાં સનણભયો લેવાની ઉદ્યોગસાહસસકની ક્ષમતા પર 
મજબતૂ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે. 
 

* અમે અમારા ફયચુસભને સપના જોનારાઓ અને સાહસસકો માટે ઋણી છીએ, તે દુલભર્ 
વ્યક્ક્તઓ કે જેઓ પગારની સલામતી છોડી દે છે, તેઓની માભલકીનુાં બધુાં ગીરો રાખ ે
છે અન ેએવા ધ્યેયને અનસુરે છે જે અમારા ફયચુસભનુ ાં ઉત્પાદન કરે છે. તેજસ્વી 
અથભશાસ્ત્રી જોસેફ શમુ્પપેટર તેન ે તે કહ ે છે: "સવનાશનુાં પનુરાવસતિત વાવાઝોડુાં." 
પરરણામે, વ્યાપાર અસાંતલુન અને અક્સ્થરતા દ્વારા વગીકૃત થયેલ છે, જે ઓડભર અન ે
ન્યાયીપણાના સવરોધમાાં છે. 
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* ઉદ્યોગસાહસસકોએ દૈસનક ધોરણે ઉચ્ચ સ્તરના જોખમ અને અસનસિતતાનો સામનો 
કરવો પડ ે છે. તેમની પાસે બીજો કોઈ સવકલ્પ નથી. ર્સવટયન ેઆકાર આપવાનુાં 
તેમના પર છે. તેઓ સફળ થાય કે સનટફળ જાય તે તેમના પર સનર્ભર છે. પરરણામે, 
ઉદ્યોગસાહસસકોએ તેમની પેઢી અને તેમના કમભચારીઓની આજીસવકા માટે જવાબદાર 
હોવાના જોખમ અને અસનસિતતાનો સામનો કેવી રીત ેકરવો તે શીખવુાં જોઈએ. 
 

* તકો અસનસિત સેરટિંગ્સમાાં ઊર્ી થઈ શકે છે, અન ેપછીથી તેમને અનસુરવા માટે 
સાંસાધનોને પ્રસતબદ્ધ કરવા માટે જોખમ-આધારરત સનણભયોની જરૂર પડી શકે છે. આ 
ખાસ કરીન ેત્યારે સાચુાં છે જ્યારે બાહ્ય રોકાણકારો સામેલ હોય, જેઓ સાહસ અથવા 
પ્રોજેક્ટમાાં રોકાણ કરતા પહલેા જોખમનો અંદાજ ઇચ્છતા હોય. આમ, વ્યક્ક્તના 
ચકુાદાને અસ્પટટ અને જોખમી પરરક્સ્થસતઓન ેસાંશોધનાત્મક અને શોષણાત્મક સાંદર્ો 
સાથે જોડવાની જરૂર છે. 
 

* અસનસિતતા નીચેની રીત ેઅક્સ્તત્વમાાં છે: (a) ર્સવટયની ઘટનાઓના પરરણામોની 
સાંર્ાવના; (b) ર્સવટયની ઘટનાઓની સાંર્ાવના, અન્ય ઘટનાઓની અનભુસૂત માટે 
શરતી; (c) ર્સવટયની ઘટનાની સાંર્ાવના નક્કી કરવા માટે મારહતીને કેવી રીત ે
સામેલ કરવી. 
 

અસનસિતતાનો એક મોટો સોદો લાગ ેછે, તે ઘણી નવી શક્યતાઓને ધ્યાનમાાં 
લેવાની તક છે. 

 

જોખમ લેવુ ં
 

જોખમ લેનાર એવી વ્યક્ક્ત છે જે સસદ્ધદ્ધની આશામાાં બધુાં જ જોખમમાાં મકેૂ છે અથવા 
સનણભયોમાાં નકુસાનની વધ ુસાંર્ાવનાને સ્વીકારે છે અને અસનસિતતાને સહન કરે છે. 
તેનાથી સવપરીત, કેટલાક મેનેજરો જોખમ-સવરોધી હોય છે, અને તેઓ એવા સવકલ્પો 
પસાંદ કરે છે કે જેમાાં ઓછા જોખમો શામેલ હોય અને પરરભચતતા અન ે સનસિતતા 
પસાંદ કરે.48 

 

* જોખમ લેવુાં એ પરરણામ સવશેની કસથત અસનસિતતા સાથેની કોઈપણ ઇરાદાપવૂભક 
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અથવા અજાગતૃપણે સનયમન કરેલ રિયા તરીકે વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
કોઈની અથવા અન્યની શારીરરક, આસથિક અથવા મનો-સામાજજક સખુાકારી માટે 
સાંર્સવત ફાયદા અથવા ખચભ. 
 

* જોખમો લેવાથી નવીનતાને માંજૂરી અને પ્રોત્સાહન મળે છે, જે ઉત્પાદન અથવા 
સેવા માટે મખુ્ય તફાવત હોઈ શકે છે. જે જોખમો સનટફળ જાય છે તે જરૂરી નથી કે 
ખરાબ હોય. તેઓ કેટલીકવાર ઉદ્યોગસાહસસકને સૌથી મહત્વપણૂભ વ્યવસાય પાઠ 
શીખવી શકે છે. સનટફળતા ર્ાસવ કાંપનીના સવચારોના સવકાસમાાં મદદ કરે છે અન ે
આખરે સવસ્તરણ તરફ દોરી શકે છે. 
 

* ધ્યેય સસદ્ધ કરવા માટે જોખમ લેવા માટે અજાણ્યાના ર્યનો સામનો કરવા માટે 
બહાદુરીની જરૂર છે. અમે પરરણામને ધ્યાનમાાં લીધા સવના પ્રરિયા દ્વારા સવકાસ કરીએ 
છીએ અન ેવધ ુમજબતૂ અને આત્મસવિાસ ધરાવીએ છીએ. હજુ પણ વધ ુસારુાં, આવી 
ક્ષમતાઓ સવકસાવવાથી તમને વધ ુજોખમો લેવા પ્રોત્સારહત થાય છે અને ર્સવટયના 
ઉદે્દશ્યો સસદ્ધ કરવાની તમારી તકો વધે છે. 
 

* સાંસ્થાની મડૂી અને નફા માટેના જોખમોન ે શોધવા, મલૂ્યાાંકન કરવા અને તેનુાં 
સાંચાલન કરવાની પ્રરિયાને જોખમ વ્યવસ્થાપન તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 
 

* જોખમની ઓળખ: પ્રોજેતટની સફળતા માટે 
સભંસિત જોખમોને ઓળખે છે. 

 
- જોખમની સાંર્ાવનાની ગણતરી કરવી, તેન ેસમજવુાં અને કાંપનીના લક્ષ્યો પર તેની 
અસર એ બધુાં જોખમ સવશ્લેષણનો એક ર્ાગ છે. 
 

- જોખમ મલૂ્યાાંકન અન ેમલૂ્યાાંકન: નક્કી કરો કે જોખમ સ્વીકાયભ છે કે કેમ અને 
કાંપનીની જોખમની ભખૂ પરૂી થાય છે કે કેમ. 
 

- ઓળખવામાાં આવેલ જોખમોને ઘટાડવા માટે વ્યહૂરચના સવકસાવો. 
 

- જોખમ મોનીટરીંગ: નવા અને હાલના જોખમો પર હાંમેશા નજર રાખો. 
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* જોખમ વ્યિસ્થાર્ન માટેની વ્્હૂરચના 
 
જોખમ ટાળવુાં: જોખમ ટાળવાની વ્યહૂરચનાનો ધ્યેય આપસત્તજનક આપસત્તના ખચાભળ 
અને સવક્ષેપકારક પરરણામોને રોકવા માટે શક્ય તટેલા જોખમોન ેદૂર કરવાનો છે. 
 

જોખમ ઘટાડવુાં: એકાંદર પ્રોજેક્ટ પ્લાન અથવા વ્યવસાય પ્રરિયાના ચોક્કસ ઘટકોમાાં 
ફેરફાર કરીને અથવા તેનો અવકાશ ઘટાડીને, તમે કાંપનીની કામગીરી પર અમકુ 
જોખમોની અસરન ેઘટાડી શકો છો. 
 

જોખમની વહેંચણી: જોખમના પરરણામો પ્રોજેક્ટ સહર્ાગીઓ અથવા કોપોરેટ સવર્ાગો 
તેમજ સવિેતા અથવા વ્યવસાય ર્ાગીદાર જેવા તતૃીય પક્ષમાાં વહેંચાયેલા અથવા 
વહેંચાયેલા હોય છે. 
 

જોખમ જાળવી રાખવુાં: જ્યારે પ્રોજેક્ટનો અપેભક્ષત નફો તેના સાંર્સવત જોખમના ખચભ 
કરતાાં વધી જાય છે, ત્યારે જોખમ જાળવી રાખવા અને કોઈપણ સાંર્સવત પરરણામોનો 
સામનો કરવાનો સનણભય લેવામાાં આવે છે. 
 

* સામાન્ય રીતે, ઉદ્યોગસાહસસકો પોતાને તેમના હરીફોથી અલગ પાડવા માટે જોખમ 
લે છે. આજના સ્પધાભત્મક કોપોરેટ વાતાવરણમાાં, જેઓ જોખમ લેવા માટે તૈયાર છે 
તેઓને લીડર તરીકે સ્થાન આપવામાાં આવે છે, જ્યારે અન્ય લોકો પાછળ રહી જાય 
છે. 
 

* જોખમ લેનારાઓને ત્રણ કેટેગરીમાાં સવર્ાજજત કરી શકાય છે: 1. આિમક જોખમ 
લેનાર કોઈપણ વ્યાપારી જોખમો સ્વીકારવામાાં ડરતો નથી. 2. મધ્યમ જોખમ લેનાર 
તકો લેવાની વાત આવે ત્યારે વધ ુસાવધ રહ ેછે. 3. રૂરઢચસુ્ત જોખમ લેનાર કોઈપણ 
પ્રકારનુાં જોખમ લેવાથી સાવચેત રહ ેછે. 
 

* તકો લેવાથી આિયભની સાંર્ાવના દૂર થાય છે, "શુાં જો?" ર્સવટયમાાં. જો તમે સનટફળ 
થશો તો પણ તમને વધ ુઅનરુ્વ અને મારહતી મળશે, જે અન્ય ક્ષેત્રોમાાં વધ ુસફળતા 
તરફ દોરી શકે છે. 
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જોખમોન ેમયાભરદત કરવુાં અને મહત્તમ સરુક્ષા એ ધ્યેય છે. વ્યક્ક્તએ સ્વીકાયભ 
જોખમ અન ેહાસનકારક જોખમ વચ્ચે તફાવત કરવો જોઈએ. ર્ાવનાત્મક અન ે

નાણાકીય નકુસાન અટકાવવા માટે મોખરે રહવે ુાં જોઈએ.  
 

વ્યિસ્થાર્ન 

 

નેતતૃ્વ કરવાનો અથભ શુાં છે? વ્યવસાયમાાં નેતતૃ્વ એ કાંપનીના મેનેજમેન્ટની ક્ષમતા 
છે જે કમભચારીઓન ેતેઓ જે સક્ષમ છે તે ઉચ્ચતમ સ્તરે પ્રદશભન કરવા, સ્પધાભમાાં 
આગળ વધવા, મહત્વાકાાંક્ષી ઉદે્દશ્યો સ્થાસપત કરવા અને સસદ્ધ કરવા, જ્યારે જરૂરી 
હોય ત્યારે ઝડપથી અને સનણાભયક રીતે આગળ વધવા, અને તેના માટે બાર સેટ 
કરવા માટે પ્રોત્સારહત કરે છે. અનસુરવા માટે અન્ય.49 

 

* તમે જે વાતાવરણમાાં તમારી પેઢીનુાં સાંચાલન કરવાનુાં પસાંદ કરો છો તેને ધ્યાનમાાં 
લીધા સવના, ઉદ્યોગસાહસસક વ્યવસ્થાપન તમારી સફળતા માટે એકદમ જરૂરી ઘટક 
બનશે. પ્રસતર્ાનુાં સાંવધભન, નવીન ચીજવસ્તઓુ અને સેવાઓનો પ્રારાંર્, સાંસ્થાકીય 
અસરકારકતામાાં વધારો અને વધ ુબજાર રહસ્સાનુાં સાંપાદન એ એવા કેટલાક લાર્ો 
છે જે નેતતૃ્વ સવકાસમાાં રોકાણ કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. 
 

* જ્યારે આપણે નેતતૃ્વ કૌશલ્યો પર આધારરત ઉદ્યોગસાહસસક સાંચાલન સવશ ેવાત 
કરીએ છીએ ત્યારે આસથિક અને સામાજજક મલૂ્યના સવકાસ માટે સમસ્યાઓને તકોમાાં 
રૂપાાંતરરત કરવા માટે કાંપનીઓને દબાણ કરતી માનસસકતાનો અથભ એ થાય છે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસકતામાાં સવિાસ ધરાવતી અને ઉદ્યોગસાહસસકતાને ટેકો આપતી વ્યક્ક્ત 
દ્વારા અન્ય લોકો પર ઈરાદાપવૂભક પ્રર્ાવ પાડીન ે જૂથ અથવા સાંસ્થાની અંદરની 
રિયાઓ અન ેજોડાણોનુાં સનદેશન અને સમથભન કરવાની તકનીકન ે ઉદ્યોગસાહસસક 
નેતતૃ્વ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આ શલદનો ઉપયોગ જૂથ અથવા સાંસ્થાના 
સાંદર્ભમાાં થાય છે અને તે ઉદ્યોગસાહસસક નેતતૃ્વના ખ્યાલનો સાંદર્ભ આપે છે. વ્યક્ક્તની 
નવીનતા કરવાની ઈચ્છા એ આસશ્રત ચલ છે જે સૌથી આવશ્યક તરીકે બીજા સ્થાન ે
છે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસક પ્રયાસોમાાં નેતતૃ્વ અને સાંચાલન એક લાક્ષભણકતા દ્વારા ઉદાહરણ 
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તરીકે આપવામાાં આવતુાં નથી, પરાંત ુ વ્યક્ક્તઓ દ્વારા કબજામાાં રહલેા સવસશટટ 
લક્ષણોના સાંગ્રહ દ્વારા. આ ક્ષમતાઓમાાં આગળની યોજના કરવાની ક્ષમતા, સાંર્સવત 
પરરણામોની કલ્પના કરવાની, અનકુૂલનક્ષમતા જાળવી રાખવાની, વ્યહૂાત્મક રીતે 
સવચારવાની અને અન્ય લોકો સાથે મળીને એવા ફેરફારોને અમલમાાં મકૂવાની 
ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે જે લાાંબા ગાળા માટે સાંસ્થાની સતત સધ્ધરતાને સસુનસિત 
કરશ.ે એકસાથે કોઈની ટીમ સાથે નજીકથી કામ કરતી વખત ેનેતતૃ્વની ક્સ્થસત જાળવી 
રાખવી એ એક પડકારજનક સાંતલુન કાયભ હોઈ શકે છે, પરાંત ુઉત્તમ ભબઝનેસ લીડસભ 
તેમની કાંપનીઓ અને તેમના કમભચારીઓ બાંનેની ઊંડી કાળજી રાખ ેછે. આ ભચિંતા એ 
હકીકતમાાં દશાભવવામાાં આવી છે કે તેઓ આ બાંને જૂથોને લઈન ેભચિંસતત છે. 
 

* ઉદ્યોગસાહસસક નેતા કામ પર સકારાત્મક વાતાવરણ કેળવવા, તકો શોધવા અને 
જપ્ત કરવાની પ્રરિયાનુાં આયોજન કરવા અને મળૂ સવચારોની પેઢીમાાં સરિયપણે 
યોગદાન આપવા માટે જવાબદાર છે. 
 

* દરેક ઉદ્યોગસાહસસકે એ હકીકત સ્વીકારવી પડશ ેકે તેઓ જે કરે છે તે બધુાં જ સફળ 
થશે નહીં, અને તાંદુરસ્ત રીતે આંચકોનો સામનો કેવી રીતે કરવો તે શીખવુાં એ 
સસદ્ધદ્ધઓની પ્રશાંસા કરવા જેટલુાં જ મહત્વપણૂભ છે. આ ખાસ કરીને સાચુાં છે જ્યારે 
સનટફળતાના મળૂ કારણો નક્કી કરવા અન ેર્સવટયમાાં સમાન ભલૂો ન થાય તેની 
ખાતરી કરવા માટે આવે છે. 
 

* એક જ, સીધા સવચારમાાં નેતતૃ્વનો સારાાંશ આપવો શક્ય છે, જે અન્ય લોકો માટે 
અનસુરવા માટે સકારાત્મક ઉદાહરણ તરીકે સેવા આપવા માટે ફાયદાકારક છે. આ 
એક આવશ્યક સવચાર છે, ખાસ કરીને આ મશુ્કેલ આસથિક સમયમાાં, જ્યારે વ્યવસાયોન ે
મશુ્કેલી આવી રહી છે અન ેકામદારો તેમની નોકરીઓ અને તેમના આગામી પગાર 
ચેકમાાં તેમને કેટલી રકમ ચકૂવવામાાં આવશે તે અંગ ે ભચિંસતત છે. જ્યારે નોંધપાત્ર 
પ્રમાણમાાં અણધારીતા હોય છે અને ર્સવટયમાાં શુાં છે તે જાણવાની કોઈ રીત ન હોય, 

ત્યારે કમભચારીઓન ે સવિાસ હોવો જરૂરી છે કે ટોચના મેનેજમેન્ટના રહત ઉપરાાંત, 

તેમના રહતોન ેસ્વીકારવામાાં આવશે અને તેનુાં રક્ષણ કરવામાાં આવશે. 
 

* લીડરશીપ અન ે મેનેજમેન્ટ એ બે અલગ-અલગ પરાંત ુ સ્તતુ્ય સવચારો છે જેનો 
એકબીજા સાથે અદલાબદલી ઉપયોગ થતો હોવા છતાાં એકબીજા સાથે મ ૂાંઝવણમાાં ન 
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આવવા જોઈએ. સનયાંત્રણ એ એક કૌશલ્ય છે જે સાંચાલકીય હોદ્દા પર હોવુાં જરૂરી છે.  
 

મશુ્કેલ સમયમાાં, લોકો ઉકેલનો ર્ાગ બનવા માાંગ ેછે અને જો તેઓ માને છે કે 
બભલદાન સાંસ્થાના ટોચ પરથી આવી રહ્ુાં છે તો બભલદાન આપવા તૈયાર છે. 

 

 સ્િ-સ્ર્ધાગ 
 

તે શા માટે છે કે કેટલાક ઉદ્યોગસાહસસકો કે જેમની પાસ ેઅગાઉની સસદ્ધદ્ધઓ છે તેઓ 
તેમની મડૂીને વારાંવાર જોખમમાાં મકેૂ છે? તેઓ સનવતૃ્ત કેમ નથી થતા? એક શક્યતા 
એ છે કે આ સાહસસકો સવિમાાં અથવા આપેલ પ્રદેશ અથવા જગ્યામાાં શ્રેટઠ બનવાનો 
પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બીજી શક્યતા એ છે કે તેઓ તેમના પહલેાના લોકો કરતાાં વધ ુ
સારા બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સ્વ-સ્પધાભ એ છે જ્યાાં વ્યક્ક્તઓ પોતાન ે
સધુારવાની ઇચ્છા સવકસાવે છે, અથવા તેના બદલ,ે તેમના ભતૂપવૂભ સ્વ. 
ઉદ્યોગસાહસસકતાને એવી વતભણકૂ તરીકે જોઈ શકાય છે જેનો ઉપયોગ વ્યક્ક્તઓ 
પોતાને વધ ુસારી બનાવવા માટે કરે છે. આ સવચાર એ પણ ધારે છે કે વ્યક્ક્તઓ 
તેમની વ્યક્ક્તગત શ્રેટઠતાનો રેક રાખ ેછે અને તેમની પાસ ેતેમની ભતૂપવૂભ શ્રેટઠ સાથ ે
સરખામણી કરવાની ક્ષમતા હોય છે.50 

 

* તમારા મલૂ્યો અને માપદાંડો પસાંદ કરવાનો સવકલ્પ એ પોતાની સામે સ્પધાભ કરવાનુાં 
સૌથી મહત્વપણૂભ પાસુાં છે. કોઈ પણ સાંજોગોમાાં, જ્યારે તમે તમારી સાથે સ્પધાભ કરો 
છો, ત્યારે તમે અન્ય લોકોની સ્પધાભ અને મલૂ્યો દ્વારા લલચાશો નહીં. આગળ વધો, 
પરાંત ુફક્ત મહત્વપણૂભ પરરબળોના આધારે જ તમારી જાતન ેનક્કી કરો. 
 

સ્વ-સ્પધાભની તાંદુરસ્ત ર્ાવનાનો માગભ 
 

1. તમારા માટે મોટા, ઉત્તેજક લક્ષ્યો બનાવો. SMART ધ્યેયો, જે ચોક્કસ, માપી 
શકાય તેવા, પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા, સાંબાંસધત અને સમયસર છે, તે ખાંજવાળના સ્ત્રોત 
ન હોવા જોઈએ. 
2. તમારા મલૂ્યો સ્થાસપત કરો. સ્વ-લેખન એ ખ્યાલ છે કે તમે તમારા સસદ્ધાાંતોના 
આધારે સનણભયો લઈ શકો છો. 
3. વદૃ્ધદ્ધની માનસસકતા અપનાવો. 
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* સ્પધાભત્મક બનવુાં તમને અગાઉની સફળતાઓથી સાંતટુટ અથવા સાંતટુટ થવાથી રોકે 
છે. સધુારણા ચાલ ુરાખવા માટે પ્રેરરત રહીને અમે અમારી સસદ્ધદ્ધઓથી આનાંદ અનરુ્વી 
શકીએ છીએ. જો આપણે ભતૂકાળની સનટફળતાનો પ્રેરણા તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ 
તો આગળ વધવુાં સરળ છે. સ્પટટતા પેદા થશે. 
 

* જે અગત્યનુાં છે તે પ્રરિયા છે, સાથે સાથ ેતમે અન્યન ેબદલ ેતમારી જાતન ેશુાં 
પ્રદસશિત કરો છો. તે ફાયદાકારક પણ છે કારણ કે તે તમને સફળતા માટે શુાં જરૂરી છે 
તે ફરીથી વ્યાખ્યાસયત કરવામાાં મદદ કરે છે: તે નવી કુશળતા પ્રાપ્ત કરવાનુાં અન ે
તમારી જાતન ેસતત સવકસસત કરવાનુાં પ્રતીક બની જાય છે. તે પરરપણૂભ હોવાથી તેના 
સવશે બડાઈ મારવાની જરૂર નથી. 
 

* સનયસમતપણ ેઅન્ય લોકો સાથે સ્પધાભ કરીને, તમે તમારી જાતન ેસતત અન્ય લોકો 
સાથે, ખાસ કરીન ેજેઓ તમારા કરતાાં વધ ુસારા છે તેમની સાથે તમારી સરખામણી 
કરવા માટે તમારી જાતને તાલીમ આપો છો. પરરણામે, તમને લાગ ેછે કે તમે ક્યારેય 
પરૂતા સારા નથી, જે તમારા જીવનના તમામ ઉત્સાહને દૂર કરે છે. તદુપરાાંત, પોતાની 
જાતન ેબીજાઓ સાથે સરખાવવાથી તમારી પાસ ેજે છે તેની કદર કરવી મશુ્કેલ બને 
છે. 
 

* પોતાની સામે સ્પધાભમાાં, તમે અન્ય લોકોના પ્રદશભન મેરરક્સન ેઅવગણો છો. જ્યારે 
કેટલાકને લાગ ેછે કે તમે પાગલ છો અથવા તમારો સમય બગાડો છો, તે તમારા 
માટે કોઈ વાાંધો નથી કારણ કે અન્ય લોકો તમારા સવશે શુાં સવચારે છે તેનાથી તમે 
બાંધાયેલા નથી. તેમને જવાબ આપવાની જરૂર નથી. 
 

* અત્યારે તમારી સરખામણી તમારા સમત્ર, સહકમી, પાડોશી અથવા જીવનસાથી સાથ ે
કરવાનુાં બાંધ કરો. તમારી જાતન ે અન્ય લોકો સાથે સરખાવવી એ એકાગ્રતા 
ગમુાવવાનો સૌથી ઝડપી રસ્તો છે અને તમે જે કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાાં છો તેમાાંથી 
બહાર નીકળો. તમારા હતેઓુ પર લેસર-કેષ્ન્દ્રત બનવુાં અને તમારા માટે સફળતાનો 
અથભ શુાં છે, એક માનવ તરીકે, તમે તમારા માટે તેમજ સવિ માટે કરી શકો તે શ્રેટઠ 
વસ્ત ુછે. 
 

* અન્યો સામે સ્પધાભ કરતી વખત,ે તમે તમારી જાતન ેહાંમેશા અન્ય લોકો સાથ,ે ખાસ 
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કરીને જેઓ તમારા કરતા સારા છે તેમની સાથે તમારી સરખામણી કરવા માટે તમારી 
જાતને સશભક્ષત કરો છો. પરરણામે, તમને લાગ ેછે કે તમે ક્યારેય પરૂતા સારા નથી, 
જે તમારા બધા આનાંદને છીનવી લે છે.  
 

તમારી પાસ ેતે બધુાં નથી, અને જો તમે કરો છો, તો તે તમને દુઃખી બનાવશે. ર્લે 
તમે તમારા ઉદે્દશ્યોને પ્રાપ્ત ન કરી શકો, પરાંત ુતેમને સસદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ તમને 

ખશુ કરે છે. 
 

ગ્રાહક ઓરરએન્ટેશન 

 

ગ્રાહક અભર્ગમ એ એક વ્યવસાસયક અભર્ગમ છે જેમાાં કાંપની ગ્રાહક માટે પ્રથમ ઉકેલ 
લાવે છે. તે બધા ગ્રાહકોને તેમના ધ્યેયો પરૂા કરવામાાં મદદ કરવા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત 
કરવા સવશે છે. આવશ્યકપણે, ગ્રાહકની જરૂરરયાતો અને ઇચ્છાઓને વ્યવસાયની 
જરૂરરયાતો પર મલૂ્ય આપવામાાં આવ્યુાં છે. ગ્રાહક સેવા માટે, આનો અથભ એ છે કે 
તમારી સપોટભ ટીમ ગ્રાહકની જરૂરરયાતોન ેપહોંચી વળવા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે.51 
 

* ગ્રાહકલક્ષી અબભર્મ કેિી રીતે અર્નાિિો 
 
1. યોગ્ય કમભચારીઓની ર્રતી કરો: 
તમે જે લોકોન ેસનયકુ્ત કરો છો તે તમારી ગ્રાહક સેવા ટીમની સફળતા માટે મહત્વપણૂભ 
છે. શીખવી શકાય તેવી ક્ષમતાઓ માટે ર્રતી કરવાન ેબદલ,ે વલણ અને સમત્રતા 
માટે કામ કરો. વધમુાાં, સહાનભુસૂત ધરાવતા વ્યક્ક્તઓને શોધો જેઓ સમસ્યાનુાં 
સનરાકરણ કરવામાાં સક્ષમ હોય. ગ્રાહક સાંર્ાળ ટીમ માટે યોગ્ય વ્યક્ક્તઓ શોધવી તે 
બનાવી શકે છે અથવા તનેો નાશ કરી શકે છે. 
 

2. તમારા કમભચારીઓની પ્રશાંસા કરો: 
ગ્રાહક સેવા એ વારાંવાર ઉપકાર સવનાનુાં કામ છે. જો કે, આ કેસ ન હોવો જોઈએ. 
તમારા કમભચારીઓ સાથે સારી રીતે વતભવાના મહત્વન ેક્યારેય અવગણશો નહીં. જો 
તેઓ તેમના કામકાજનો આનાંદ માણ ેછે, તો તે તમેના માટે ગ્રાહકો પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત 
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કરવાનુાં સરળ બનાવે છે. 
 

3. ઉત્કૃટટ તાલીમ પ્રદાન કરો: 
તમારુાં સમગ્ર કાયભબળ ગ્રાહક-પ્રથમ માનસસકતામાાં પ્રસશભક્ષત હોવુાં જોઈએ. ગ્રાહક સેવા 
તાલીમમાાં ઉત્પાદન જ્ઞાન, મશુ્કેલીસનવારણ અને ગ્રાહક સાંર્ાળ પર ર્ાર મકૂવો 
જોઈએ. 
 

4. એક સારુાં ઉદાહરણ સટે કરો: 
સમગ્ર નેતતૃ્વ અને મેનેજમેન્ટ ટીમે પરૂા રદલથી ગ્રાહક-કેષ્ન્દ્રત વ્યહૂરચના અપનાવવી 
જોઈએ. જો તેઓ આમ નહીં કરે, તો તમારી ટીમમાાં આ અભર્ગમને અમલમાાં મકૂવા 
માટે જરૂરી આત્મસવિાસનો અર્ાવ હશ.ે દાખલા તરીકે, તમે ગ્રાહકની સમસ્યાને 
ઉકેલવા માટે સ્ટાફને દાંડ કરી શકતા નથી. આનો અથભ એ છે કે તમારી કોપોરેટ 
સાંસ્કૃસતએ તમારા જણાવેલ આદશોને પ્રસતભબિંભબત કરવુાં આવશ્યક છે. ઉદાહરણ તરીકે, 

ઉત્પાદન ર્લામણો પ્રદાન કરવા માટે સહાયક કમભચારીઓને દાંડ ન થવો જોઈએ. 
 

5. ગ્રાહકને ઓળખો: 
તમારા ગ્રાહકને સમજવુાં મહત્વપણૂભ છે. ગ્રાહક સેવા માટે, અસાંતટુટ ગ્રાહકો સાથ ે
સહાનભુસૂતનો સમાવેશ થાય છે. તેમના પર ધ્યાન આપો. તમારા ગ્રાહક સપોટભ ક્રૂએ 
તમારા ગ્રાહકોની માાંગને સાંપણૂભપણ ેસમજવી જોઈએ. 
 

6. તમારી પ્રરિયાને પનુરાવસતિત કરવાનુાં ચાલ ુરાખો: 
ધ્યાનમાાં રાખો કે તમારા ગ્રાહકોની જરૂરરયાતો સતત બદલાતી રહ ેછે અન ેસમય 
દરમ્પયાન સવકસતી રહ ેછે. તમારો વ્યવસાય સવકસસત થવો જોઈએ અને તેમની સાથ ે
લોકસ્ટેપમાાં બદલાવ લાવવો જોઈએ. ગ્રાહક-કેષ્ન્દ્રત અભર્ગમ સાથે, તમારી પેઢી 
હાંમેશા સવકસતી ક્લાયન્ટની જરૂરરયાતોની અપેક્ષા અને સમાવવા પર કેષ્ન્દ્રત હોવી 
જોઈએ. 
 

7. તમારા કમભચારીઓને સશક્ત કરો: 
તમારી ગ્રાહક સેવા ટીમન ેમોટાર્ાગની ક્લાયન્ટ સમસ્યાઓના સનરાકરણ માટે સશક્ત 
હોવુાં જોઈએ. વધમુાાં, તમારા સપોટભ કમભચારીઓ પાસ ેમેનેજમેન્ટ ફેરફારો સચૂવવાનો 
અસધકાર હોવો જોઈએ જે ગ્રાહકોને લાાંબા ગાળે લાર્ કરશ.ે 
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8. પ્રસતસાદ માાંગો: 
કારણ કે ગ્રાહકની જરૂરરયાતો સતત બદલાતી રહ ે છે, તમારે તમારા ગ્રાહકો સાથ ે
તેમની જરૂરરયાતો અને ઇચ્છાઓ સવશે વાતચીત કરવાની જરૂર પડશ.ે ગ્રાહક સપોટભ 
આવુાં કરવા માટે અનન્ય રીતે લાયક છે. તમારા ગ્રાહક સાંર્ાળ કમભચારીઓને તે 
મદુ્દાઓથી વાકેફ હશ ે જેના કારણ ે ગ્રાહકો ફરરયાદ કરી રહ્યા છે અને તેમાાં કયા 
સધુારાઓ કરી શકાય છે. 
 

 

તમારે તમારી સવચારધારાને વળગી રહવે ુાં જોઈએ, તેન ેશીખવવુાં જોઈએ અન ેતેનુાં 
પાલન કરવુાં જોઈએ. ગ્રાહક-કેષ્ન્દ્રત અભર્ગમ માત્ર ત્યારે જ અસરકારક છે જો તમે 
વાત પર આગળ વધો. ગ્રાહક સેવામાાં, તમે ગ્રાહકની ફરરયાદોનો તાત્કાભલક અને 
વ્યવસાસયક રીતે જવાબ આપીને ગ્રાહકલક્ષી વલણ દશાભવી શકો છો. તમે ગ્રાહકોને 
મદદ કરી શકો છો અને તેમની સમસ્યાઓનુાં સનરાકરણ કરી શકો છો, પછી ર્લે તે 

તમારા વ્યવસાય માટે સીધો લાર્દાયક ન હોય. 
 

નેટિકગની ક્ષમતા 
 

ભબઝનેસ નેટવરકિંગ એ મારહતીની આપલે કરવા, નવા વ્યાવસાસયક સાંપકો બનાવવા 
અને મદદરૂપ સાંબાંધો બનાવવા માટે અન્ય લોકોને મળવાની પ્રરિયા છે. જ્યારે તમે 
નવી નોકરી શોધી રહ્યા હોવ, તમારી કુશળતા સવકસાવવા અથવા તમારા ઉદ્યોગ 
જ્ઞાનને વધારવા માટે આ સાંબાંધો ઉપયોગી છે. તમે એવી કોઈ વ્યક્ક્ત સાથ ેકનેક્ટ 
થઈ શકો છો કે જે તમને રસ હોય તે જ ક્ષેત્ર અથવા કાંપનીમાાં કામ કરે છે અથવા જે 
તમને ર્સવટયમાાં સાંદર્ભ અથવા ક્લાયાંટ પ્રદાન કરી શકે છે. વ્યવસાસયક રીતે નેટવકભ 
કેવી રીતે કરવુાં તે જાણવુાં તમારા માટે મલૂ્યવાન જોડાણો બનાવવાનુાં સરળ અને 
ઝડપી બનાવશ.ે52 

 

* મારહતી અન ેસેવાઓ શરે કરવા માટે સામાન્ય રુભચ ધરાવતા વ્યક્ક્તઓ અને જૂથોનુાં 
નેટવકભ બનાવવુાં એ તમામ સફળ ઉદ્યોગસાહસસકોની આવશ્યક ગણુવત્તા છે. લોકો 
સૌથી મહત્વપણૂભ સાંપસત્ત છે કારણ કે કોઈના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો સાથેના 
સાંબાંધોની શ્રેટઠ ગણુવત્તા સવના કોઈ પ્રગસત થઈ શકતી નથી. યોગ્ય સહાયક પ્રણાલી 
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સવના, વ્યક્ક્ત વ્યવસાયમાાં સફળ થઈ શકતો નથી, પછી ર્લેન ેતેની પાસ ેકેટલુાં જ્ઞાન 
અને કુશળતા હોય. 
 

* નવી તકો શોધવી, પ્રેરરત રહવે ુાં, કોઈના સવચારોન ેપ્રોત્સાહન આપવુાં અને શ્રેટઠ 
પ્રસતસાદ મેળવવો નેટવરકિંગ દ્વારા શક્ય છે. નેટવરકિંગ વ્યક્ક્તને ર્ાગીદારો શોધવા, 
સાંર્સવત ગ્રાહકો સાથે જોડાવા, રોકાણકારો સાથે સાંબાંધો સ્થાસપત કરવા અને એકાંદર 
સમદુાય સમથભન બનાવવાની માંજૂરી આપે છે. 
 

* કોઈ નિી વ્યસ્તત સાથે મલુાકાત 

 
- જ્યારે તમે કોઈ નવી વ્યક્ક્તન ેમળો, ત્યારે સવનાંતી કરશો નહીં કે તેઓ તમારા માટે 
સેવા કરે. જો તમે તેમને મદદ કરી શકો, તો તમારી સેવાઓ પ્રદાન કરો. 
 

- કોઈ નવી વ્યક્ક્તને મળયા પછી, તમારી વાતચીત સાંભક્ષપ્ત અને મદુ્દા પર રાખો. 
તેમની સાથે વધારે પડત ુાં “હને્ડઆઉટ” ન કરો અથવા તેમને આજુબાજુ અનસુરશો 
નહીં. આવી વતભણકૂ નકારાત્મક છાપ અને બળતરા પણ બનાવી શકે છે. 
 

- ઘણી બધી અંગત પછૂપરછ કરવાનુાં અથવા ઘણા બધા જોક્સ કરવાનુાં ટાળો. 
વ્યાવસાસયક વતભન જાળવો અને સાંબાંધ સવકસાવવા માટે પરવાનગી આપો. 
- અપમાનજનક ર્ાષાનો ઉપયોગ કરવાનુાં ટાળો (એટલ ેકે, સમસ્યાઓ). હકારાત્મક 
ર્ાષાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ (એટલ ેકે, પડકારો). 
 

- જો કોઈ તમારી એકાગ્રતામાાં ખલેલ પહોંચાડે તો તેની અવગણના ન કરો. તેમની 
સાથે આંખનો સાંપકભ પનુઃસ્થાસપત કરો અને તેમને તમારી વાતચીતમાાં સામલે કરો. 
 

- ઉઠો નહીં અને વાક્યની વચ્ચે વાતચીત છોડી દો. તેમના સમય માટે તેમનો આર્ાર 
અને કૃપા કરીને તમારી જાતન ેમાફ કરો. 
 

- બોડી લેંગ્વેજ, જ્યારે યોગ્ય રીતે વપરાય છે, ત્યારે તમને વધ ુસફળતા પ્રાપ્ત 
કરવામાાં મદદ મળી શકે છે. તે તમને હકારાત્મક વ્યવસાસયક સાંબાંધો સવકસાવવામાાં, 
તમને જાણ કરનારાઓને પ્રર્ાસવત કરવામાાં અન ેપ્રોત્સારહત કરવામાાં, ઉત્પાદકતા 
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વધારવા, ટીમના સભ્યો સાથે બાંધન અને તમારા સવચારોને વધ ુસારી રીત ે રજૂ 
કરવામાાં મદદ કરી શકે છે. 
 

- તમે શુાં કહો છો તે નથી, પરાંત ુતમે તેન ેકેવી રીત ેકહો છો, તે તમારા અવાજનો 
સ્વર નક્કી કરે છે. આમાાં ફક્ત તમે પસાંદ કરેલા શલદો જ નહીં, પણ તેમની પ્લસેમેન્ટ, 

લય અને ટેમ્પપો પણ શામેલ છે. વ્યાપાર અને માકેરટિંગની દુસનયામાાં, 'વોઈસનો સ્વર' 

વાક્ય લેભખત - બોલવાના બદલ ે- શલદોનો સાંદર્ભ આપે છે, જે થોડો ભ્રામક છે. 
 

* જો કે મજબતૂ આંખનો સાંપકભ જાળવી રાખવો એ કાયભક્ષમ સાંદેશાવ્યવહાર માટે એક 
મહત્વપણૂભ કૌશલ્ય છે, મોટા ર્ાગના લોકો કાયભસ્થળમાાં અને તેનાથી આગળ તફાવત 
લાવવાની તેની શક્ક્તન ેઓછો અંદાજ આપે છે. તમે જેની સાથે વાત કરી રહ્યાાં છો 
તેની સાથ ેઆંખનો સાંપકભ જાળવવો એ બતાવે છે કે તમને તેમનામાાં રસ છે અન ેતમે 
ધ્યાન આપી રહ્યાાં છો. 
 

* સારી ગણુવત્તાવાળી અન્ય લોકોનુાં સાાંર્ળવુાં એ એક કૌશલ્ય છે જે ઇરાદાપવૂભકની 
પ્રેષ્ક્ટસ સાથ ેસવકસાવી શકાય છે. જ્યારે તમે બીજાને સાાંર્ળો છો, ત્યારે જે વ્યક્ક્ત 
વાત કરી રહી છે તેના માટે સ્વાર્ાસવક આદર છે. આ આદર આખરે પરસ્પર બની 
જાય છે અન ેપરસ્પર સમજણ પર આધારરત સારા સાંબાંધો બનાવવા માટે સવેા આપે 
છે. ઘણા ગેરસાંચાર ટાળી શકાય છે અને અન્યન ેઆદર સાથે સાાંર્ળવાથી વધ ુસારા 
નેટવરકિંગ પરરણામો. 
 

* ઈન્ટીમેટ સ્પેસ, પસભનલ સ્પેસ, સોસશયલ સ્પેસ અને પબ્લલક સ્પેસ વચ્ચેના 
તફાવતથી વાકેફ રહો. અન્ય લોકો સાથે નેટવરકિંગ કરતી વખત,ે ઘસનટઠ જગ્યા 
ટાળવાનો પ્રયાસ કરો અને વ્યક્ક્તગત જગ્યામાાં રહવેાનો પ્રયાસ કરો. 
 

* શારીરરક ર્ાષા મૌભખક ર્ાષા કરતાાં વધ ુ"બોલ ેછે". સાચા ઇરાદા સાથે અસરકારક 
મૌભખક ર્ાષાનો ઉપયોગ "શરીર ર્ાષા" ને કુદરતી રીત ેઆવા ઇરાદાઓને પ્રગટ 
કરવાની માંજૂરી આપે છે. નેટવરકિંગ કરતી વખત,ે સામાન્ય ગ્રાઉન્ડ શોધવાનો પ્રયાસ 
કરો અન ે વ્યક્ક્તની બોડી લેંગ્વેજ કુદરતી રીતે આ સામાન્ય જમીન સાથ ે પડઘો 
પાડશે. 
 

* હાંમેશા સારી ગણુવત્તાવાળા ભબઝનેસ કાડભ રાખો અને પ્રેષ્ક્ટસ કરેલ પીચ તૈયાર 
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રાખો. કોઈન ેખબર નથી હોતી કે કોઈની સાથે માત્ર એક વાતચીત ક્યાાં લઈ જશે. 
 

નેટવરકિંગ એ વ્યવસાયના સવકાસનો પાયો છે. તમે કરો છો તે નાનામાાં નાના 
સાંપકભને પણ અવગણશો નહીં, કારણ કે તે અસાધારણ સફળતાની ચાવી હોઈ શકે 

છે. 
 

આશાિાદ 

 

ઉદ્યમીઓ એક યોજના સાથ ેસપના જોનારા હોય છે: તેઓ પરરક્સ્થસતની સકારાત્મક 
બાજુ જુએ છે અન ેહાંમેશા આગળ વધે છે. આશાવાદ સર્જનાત્મકતાને ટેકો આપે છે, 

તેથી તે વ્યવસાસયક નેતાઓન ેતેમના ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓ માટે નવા સવચારો 
શોધવામાાં મદદ કરે છે અને તેમની સફળતાની તકો વધારે છે. તમારો આશાવાદ 
સવકસાવવા માટે, તમે પડકારોને સવકાસની તકો તરીકે ગણી શકો છો, જે તમને 
અટકાવી શકે તેવી સમસ્યાઓન ે બદલ.ે અંસતમ ધ્યેયને ધ્યાનમાાં રાખો, અન ે
ભતૂકાળના મદુ્દાઓ પર ધ્યાન ન આપો.53 

 

આશાવાદીઓને લાગે છે કે પ્રસતકૂળતાનો સામનો કરીને પણ, તેઓ તેમની રિયાઓના 
માગભને અસર કરી શકશે, તેથી તેઓ જે કરે છે અને ર્સવટય સવશે તેઓ હકારાત્મક 
વલણ અન ેમાંતવ્યો ધરાવે છે. 
 

* આશાવાદ આંચકો પછી પાછા ઉછાળવાનુાં સરળ બનાવે છે. 
 

* મજબતુતા આશાવાદી સાહસસકોમાાં પરરણમે છે. ર્ાવનાત્મક ક્સ્થસતસ્થાપકતા 
આંચકોન ેસનયાંસત્રત કરવામાાં વધ ુસમજ અને આંતરરક શક્ક્ત લાવે છે. જ્યારે કોઈ 
વ્યક્ક્ત સનટફળ જાય છે, ત્યારે એકાંદર પરરક્સ્થસત સવશે ઘણા પનુરાવસતિત સવચારો 
આવે છે અન ેઘણી વખત, અફસોસ અન ેસ્વ-દોષની ર્ાવના હોય છે. આશાવાદીઓ 
તેમની ભલૂોમાાંથી શીખે છે અને તેમના વ્યવસાય અન ેવ્યક્ક્તગત જીવનમાાં આગળના 
પગલાઓ સાથે આગળ વધવા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે. 

 

* ક્સ્થસતસ્થાપકતા એ જ્ઞાનાત્મક લક્ષણ છે. સકારાત્મક સવચારસરણી લોકોન ેવધ ુ
વ્યાપક રીતે સવચારવા માટે પ્રોત્સારહત કરે છે, જે તેમને વધ ુઅનકુૂલનશીલ અન ે
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નવા સવચારો માટે ખલુ્લા રહવેા દે છે. તેઓ વધ ુ ઝડપથી ઉચ્ચ-ગણુવત્તાવાળા 
સવચારો તરફ આગળ વધી શકશ.ે બીજી બાજુ, સનરાશાવાદીઓ સાંકુભચત રીત ે
સવચારવાનુાં વલણ ધરાવે છે. જ્યારે કેટલીક પરરક્સ્થસતઓમાાં આ ફાયદાકારક હોઈ 
શકે છે, તે વ્યવસાયની સનટફળતામાાંથી પનુઃપ્રાપ્ત કરવાની તમારી ક્ષમતાને દબાવી 
દેશે. 

 

* આશાવાદ ચેપી છે. સફળતા (સનટફળતાના ધ્રવુીય સવરુદ્ધ) એ લક્ષ્ય અથવા 
ઉદે્દશ્યને હાાંસલ કરવા અને પણૂભ કરવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. સફળ બનવુાં એ વ્યક્ક્તની 
ઇચ્ચ્છત આકાાંક્ષાઓ અન ે ઉદે્દશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી છે. "પૈસા, સમદૃ્ધદ્ધ 
અને/અથવા ખ્યાસત પ્રાપ્ત કરવી" એ સફળતાની એક વ્યાખ્યા છે. 

 

* આશાવાદ રિયાનુાં કારણ બને છે. દરરોજ, ઉદ્યોગસાહસસકોને મશુ્કેલ સનણભયોનો 
સામનો કરવો પડ ેછે. આશાવાદીઓ આવી પરરક્સ્થસતઓમાાં રાહ જોવા અન ેસાંકોચ 
કરવાને બદલ ે કાયભ કરવામાાં અચકાતા નથી. શા માટે તે જોવાનુાં સરળ છે. 
આશાવાદીઓ તેમની આગળ ઉજ્જવળ ર્સવટય જુએ છે, જે તેઓ હાાંસલ કરવા ઈચ્છે 
છે. ઉદ્યોગસાહસસકો માટે, સનણાભયક રીતે કાયભ કરવાનો અથભ એ છે કે રિયાની યોજના 
પસાંદ કરવી અન ેપછી તનેો અમલ કરવો. આના જેવો અભર્ગમ કાંપનીના પ્રયાસન ે
આગળ વધારવા અને ચાલ ુરાખવામાાં મદદ કરે તેવી શક્યતા છે. 

 

* આશાવાદ સર્જનાત્મક સવચાર અને તાજા સવચારોને પ્રોત્સારહત કરે છે. આશાવાદી 
લોકો વધ ુસર્જનાત્મક હોય છે. ર્સવટયની અસ્પટટતાએ આશાવાદીઓને નકારાત્મક 
પ્રસતબાંધોથી બચવા અન ે સારા પરરણામોની કલ્પના કરવાની માંજૂરી આપી. આ 
પ્રકારનુાં ર્ાસવ આયોજન સાહસસકો માટે ફાયદાકારક છે. સાંશોધન દશાભવે છે કે જેઓ 
ર્સવટય લક્ષી છે (આશાવાદીઓની જેમ) અન ેજેઓ સારા ર્સવટયની આબેહબૂ કલ્પના 
કરે છે (હવેથી દસ વષભ પછી દુસનયા કેવી હશ?ે આ આવી દુસનયામાાં શુાં હશ ેઅન ે
આપણે ત્યાાં કેવી રીત ેપહોંચી શકીશુાં તે સવશ ેકલ્પનાશીલ અટકળોને પ્રોત્સારહત કરે 
છે. આ સવચારસરણીનો પ્રકાર નવા ઉત્પાદનો, સેવાઓ અથવા કાંપનીના સવચારોના 
સફળ થવાની શક્યતાઓને વધારે છે. 

 

* વધ ુપડતા આત્મસવિાસ અને આશાવાદ વચ્ચે ખબૂ જ નોંધપાત્ર તફાવત છે. 
અસતશય આત્મસવિાસ ધરાવતા ઉદ્યોગસાહસસક પરરણામો-કેષ્ન્દ્રત અભર્ગમ દ્વારા 
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ચલાવવામાાં આવે છે જે ઝડપી અને જોખમી સનણભયો તરફ દોરી જાય છે. એક 
આશાવાદી ઉદ્યોગસાહસસક જોખમ અને ર્ાવનાત્મક તકલીફને મયાભરદત કરતી વખત ે
પ્રરિયા-લક્ષી અભર્ગમ જાળવી રાખ ેછે. 

 

* જ્ઞાનાત્મક પવૂભગ્રહો ઉદ્યોગસાહસસક સનણભય લેવાની પ્રરિયાને દૂસષત કરી શકે છે. 
વ્યક્ક્તના પવૂભગ્રહોની જાગસૃત વધ ુપડતા આત્મસવિાસ અને શ્રેટઠ સનણભય લેવાની 
ક્ષમતામાાં ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે. આશાવાદી અભર્ગમ સાથે સાંતભુલત થવા માટે 
મહત્વાકાાંક્ષા, મનોબળ, સાંકલ્પ અને દ્રઢતા જરૂરી છે. એકબીજા સાથે શ્રેટઠ સાંતલુન 
શોધવા માટે આ બધા ગણુો માટે ધીરજ જરૂરી છે. 

 

તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે ઘણી પ્રેરણા, સખત મહનેત, દ્રઢતા 
અન ેરિયાની જરૂર પડે છે. પરાંત ુજો તમને લાગત ુાં નથી કે તમે તમારા પ્રયત્નોમાાં 

સફળ થઈ શકો છો તો તમે તે બધુાં કેવી રીતે કરી શકો?  
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શ્રી રરકી સસિંઘનો જન્મ 28મી જુલાઈ, 1969ના રોજ નવી રદલ્હી, ર્ારતમાાં થયો હતો, 
ત્રણ બાળકોમાાં સૌથી મોટા તરીકે (એટલ ે કે, બે બહનેો અને રરકી). 1988 માાં 
યનુાઇટેડ સ્ટે્સમાાં સ્થળાાંતર થયેલ, રરકીએ 1992 માાં તેનો પ્રથમ વ્યવસાય ખરીદ્યો 
અને તે સમયથી પાછળ ફરીને જોયુાં નથી. તેમની પાસ ેવૈસવધ્યસર્ર વ્યવસાસયક 
અનરુ્વો અન ેકુશળતા છે, જે સસુવધા સ્ટોસભ, ગેસ સ્ટેશન્સ, 7-Elevens, તમાકુ સ્ટોસભ, 
ટેક્નોલોજી સ્ટાટભઅપ્સ, રેસ્ટોરન્્સ, ડેલીસ અને અન્ય ખાદ્ય સાંસ્થાઓ ચલાવે છે. 
સસદ્ધદ્ધઓમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

a) સફળ સીરીયલ ઉદ્યોગસાહસસક 

b) ડેલવેરના તમામ સ્પીડી ગેસ સ્ટેશનોના માભલક 

c) 50 રાજ્યોમાાં 52 મેરેથોન પણૂભ કરી 
d) અલ્રા-એન્ડ્રુન્સ એથ્લેટ, 5K થી 135 માઇલ સધુીના બહુસવધ અંતર દોડે છે 

e) માઉન્ટ મનસાલ ુ(8મુાં સૌથી ઊંચુાં ભબિંદુ) અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ સરહત અનેક સશખરો પર 
ચઢી. 
f) માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર ત્રીજા ર્ારતીય અમેરરકન અને પ્રથમ અમેરરકન શીખ 

g) પ્રખર પરોપકારી, માનવ ઉત્થાનમાાં રસ ધરાવનાર 

h) સવસવધ સેરટિંગ્સમાાં પે્રરક વક્તા 
શ્રી સસિંઘ બે બાળકો સાથે પ્રેમાળ સપતા છે, તેઓ તેમની પત્ની સાથેના લગ્ન જીવનને 
સમસપિત છે અન ેતેમના માતા-સપતાની સાંર્ાળ રાખવામાાં સનસિતપણે માન ેછે. તેની 
માતા તેની સાથ ેસવચ્લ્મિંગ્ટન ડેલાવેરમાાં તેમના ઘરમાાં રહ ેછે. 

 


