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બિઝનેસ વુમન િનવાનું િીજ  
િાળપણથી જ રોપાયું હતું

37 વર્ષીય બીજલ દેસાઈએ જણાવયયું કે, ‘‘મારો 
જનમ નવસારીમાું થયો હતો. મારા મધર જાનકીબેન  
નાયક  રરટાયર્ડ ટીચર છે જયારે મારા ફાધર 
રકશોરભાઈ નાયક પણ સયરતમાું આઈ. પી મમશન 
સકકૂલમાું ટીચર હતા. ઉચ્ચ મશમષિત માતા-મપતાને 
કારણે મારે પણ એનનજમનયરીંગની રીગ્ી મેળવવી 
હતી. જો કે આ રરગ્ીના માધયમથી હયું મબઝનેસ વયમન 
બનવાનાું સપનાું સેવતી હતી. મેં નવસારીમાું 10મા 
ધોરણ સયધીનયું એજયયકેશન ટાટા ગરસ્સ હાઇસકકૂલમાું, 
સાયનસ સટ્ીમમાું 11મયું, 12મયું ધોરણ શેઠ આર.જે. 
જે. હાઇસકકૂલમાુંથી પ્ાપત કયયું હતયું. 2008માું સયરતની 
સી.કે. પીઠાવાળા કોલેજ ઓફ એનનજમનયરીંગમાુંથી 
ઇલેક્ટ્ોમનક્સ એનર કોમયયમનકેશનમાું B.E. ની 
રીગ્ી  દયાળજી આશ્રમ હોસટેલમાું રહીને મેળવી 
હતી. આ દરમમયાન E.C. એટલે કે ઇલેક્ટ્ોમનક્સ 
એનર કોમયયમનકેશન રફરરની રીમાનર ઘટી ગઈ હતી 
એટલે તેમાું જોબના ચાનસીસ ઓછા હતા અને મારે 
કાુંઈક અલગ લાઇન મેળવવી હતી એટલે મેં મયુંબઈમાું 

ઇનટરનેશનલ ટ્ેર મેનેજમેનટ જેને એક્સપોટ્ડ- ઈમપોટ્ડ 
મેનેજમેનટ પણ કહેવાય છે તેમાું M.B.A. ની રીગ્ી 
મેળવી. હયું સેકનર યરમાું હતી તયારે મારા મેરેજ 
વલસારમાું રહેતા નીરવ દેસાઇ સાથે થયા હતા. 
તયાર બાદ મેં સયરતમાું એક કંપનીમાું ઇનટરનેશનલ 
માકકેરટંગ મેનેજર તરીકે 8 મમહના વલસારથી સયરત 
અપરાઉન કરીને જોબ કરી હતી. આ દરમમયાન મેં 
માકકેરટંગ મેનેજમેનટનયું પ્ેનક્ટકલ જ્ાન મેળવયયું. પછી 
2012માું મને પ્ેગનનસી રહેતાું મેં જોબ છોરી અને 
પછી મેં મબઝનેસ વયમન બનવા તરફ પગરણ માુંડાું.

નોનવુવન ફેબરિકસનું 
ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ કયુું

મારે પોતાના દમ પર મબઝનેસ તો કરવો હતો 
પણ આઈરરયા નહોતો. એક મદવસ મેં પેપરમાું 
નોનવયવન ફેમરિક્સની રીમાુંર આવનારા સમયમાું કેવી 
રહેશે તે મવશે વાુંચયયું અને તેના ઓનલાઇન ટ્ેરરંગ 
બાબતમાું મારા ફાધર ઇન લો નીમતનભાઈ દેસાઈ 
પાસે માગ્સદશ્સન મેળવયયું. મેં મારા પસ્સનલ પ્ોફાઈલ 
બીજલ દેસાઈના નામ પર નોનવયવન ફેમરિકસનયું 
ટ્ેરરંગ શરૂ કયયું. એક મદવસ મને મયુંબઈથી રાયપર 
માટેનો ફોન આવયો અને મેં  2014માું ચાઇના, 
મલેમશયા, ઇનરોનેમશયાથી રાયપર ઈમપોટ્ડ કયા્સ જે મેં 
મારી હેપપી રજીસટર્ડ રિેનરથી સેમલુંગ કરવાનયું શરૂ કયયું. 

પછી મેં રેઈનબો ટેક્સ ફેબ કંપનીની સથાપના કરી. 
તયારે તો મબઝનેસનયું અનસતતવ ઊભયું કરવયું તે જ મયખય 
હતયું એટલે નફા કે નયકસાનની વાત જ નહીં આવે. 
તયારે ગયજરાતમાું માકકેરટંગ માટે હયું, મારા હસબનર 
અને અનય એક માકકેરટંગ માટેની વયનક્ત હતી. 

ડિસપોઝેિલ પ્ોિક્ટ 
મેનયુફેક્ચડરંગ યુબન્ટ મા્ટરે મળી 
સિબસિી

બીજલ દેસાઈએ પોતાના મબઝનેસની આગળ 
વધી રહેલી જનષી મવશે જણાવયયું કે, ‘‘મારે પોતાના 

મેનયયફેક્ચરરુંગ યયમનટની સથાપના કરવી હતી. 
એ સમયે 2019માું કોરોનાનો સમય આવયો તયારે 
યયઝ એનર થ્ો પ્ોરક્ટસ, માસક, ગલવઝ, વાઇપસની 
રીમાનર વધી હતી. તયારે મને કોરોનાના પેશનટ માટે 
યયઝ એનર થ્ો વાઇપસના મેનયયફેક્ચરરુંગનો મવચાર 
આવયો. આ દરમમયાન એક મદવસ નયયૂઝપેપરમાું 
પ્ધાનમુંત્ી એમપલોયમેનટ જનરેશન યોજનાની જાણ 
થઈ અને જરા પણ મવલુંબ કયા્સ વગર સીધા વલસાર 
મજરલા ઉદ્ોગ કેનદ્રમાું પહોંચી યોજનાની મામહતી 
મેળવી યોજનાના પોટ્ડલ પર લોગીન થઈ. બાદમાું 
મારો ઇનટરવયયૂ લેવાયો હતો, જેમાું પાસ થયા બાદ 
પ્ોજેક્શન ફાઇલ મુંજયૂર થતાું 21 લાખ રૂમપયાની 
લોન સરકારી બેંકમાુંથી મળી. જેમાું 42% કેનદ્ર અને 
રાજયની સબસીરી મળી. વધારાની 2 %ની સબમસરી 
લેરી આુંત્મપ્નયોર હોવાથી મળી. આમ કુલ 44%  
સબમસરી મળતા મને દોરવયું હતયું અને ઢાળ મળયો. 
મારી આ રરસપોઝેબલ પ્ોરક્ટમાું કેમમકલ યયઝ થતયું 
હોવાથી ફૂર એનર ડ્રગસ રરપાટ્ડમેનટનયું લાઇસનસ 
મેળવયયું.’’

90 % મબહલાઓનો સ્ટાફ રાખી 
મબહલા સશકકતકરણનું ઉત્તમ 
ઉદાહરણ િનયાં

બીજલ દેસાઈએ તેમના મેનયયફેક્ચરીંગ યયમનટમાું 

90 % મમહલા સટાફ રાખી  મમહલા સશનક્તકરણનયું 
ઉત્તમ ઉદાહરણ પયૂરયું પાડયું છે. તેમણે વાપી, 
પરરયા, આમચક, વલસારની આસપાસનાું ગામોની 
મમહલાઓને  રોજગારી પયૂરી પારી છે. આ મમહલાઓને 
ધારા-ધોરણ મયજબ વેતન ચયૂકવાય છે. પહેલાું આ 
મમહલાઓનો પરરવાર ખેતી પર મનભ્સર હતો. 
વાતાવરણમાું પલટો આવે તો ખેતીને નયકસાન થતાું 
વધય આવક નહીં મળતી પણ અમારા મેનયયફેક્ચરીંગ 
યયમનટમાું કામ કરવાથી તેમને મળતી આવકને કારણે 
તેમનયું જીવનધોરણ બદલાયયું છે. બાળકોના ભણતરનો 
ખચ્સ ઉઠાવવા આ મમહલાઓ સષિમ બની છે. અતયારે 

હેપપી રિેનર નેમથી પેપર નેપકીન, ટોયલેટ રોલ, રકચન 
રોલ, બેબી વેટ વાઇપસ, એરરટ વાઇપસનયું પ્ોરક્શન 
કરવામાું આવે છે. ગયજરાત, મહમાચલપ્દેશ, જમમય-
કાશમીર, મહારાષ્ટ્, રાજસથાન, કેરાલા, મધયપ્દેશ, 
હરરયાણા, બેંગલોરમાું મબઝનેસ નેટવક્ક ઊભયું કયયું છે. 
આમરિકા, બાુંગલાદેશ અને નેપાળમાું પણ એક્સપોટ્ડ 
કરાય છે. શરૂઆતના દોઢ વર્્સમાું ટન્સ ઓવર સારા 
પાુંચ લાખ રૂમપયા જેટલયું થયયું હતયું. છેરલાું 5 વર્્સમાું 
ટન્સ ઓવર 6 થી સારા છ કરોર થયયું છે. જે અથાક 
પરરશ્રમનયું ફળ છે.

બિઝનેસ કરતી વુમન પ્તયે 
સમાજનો દૃક્્ટકોણ િદલાયો છરે

એમપાવર વયમન બીજલ દેસાઈનયું કહેવયું છે કે બદલાતાું 
જમનાની સાથે સમાજનો દૃનષ્ટકોણ બદલાયો છે. સમાજ 
મબઝનેસ કરતી વયમનને રરસપેક્ટની નજરથી જયએ છે 
અને તેની મહુંમતને દાદ આપે છે. મારી સક્સેસ સટોરી 
પ્કાશમાું આવી તો લોકોએ મને એમપ્સીએટ કરતા 
કહયું કે રરયલી તમે ગયર વક્ક કરી રહા છો. મેં જે 90 
% મમહલાઓનો સટાફ રાખયો છે તેના માટે લોકો કહે 
છે કે એક મમહલા બીજી મમહલાઓને આગળ લાવવા 
માટે કામ કરે છે તે કોઈ નાનીસયૂની વાત નથી. હા, 
જયારે હયું માકકેરટંગ માટે જતી તયારે એવયું બનયયું કે પયરયર્ 
સપલાયસ્સનો એવો એટીટ્યર રહયો કે અમે પયરયર્ છીએ, 
અમને વધય નોલેજ છે પણ મેં ખામોશ રહીને કામ કયયું. 
અતયારે મારયું કામ જ જવાબ આપે છે.   કોઈ મમહલાએ 
એવયું પણ કહયું કે મબઝનેસ ફેમમલીમાુંથી આવો છો તમારે 
વળી કામ કરવાની શયું જરૂર? તયારે મેં જવાબ આપયો કે, 
ખાલી પૈસા માટે કામ નથી કરતી. મારા ડ્રીમને સાકાર 
કરવા, અમચવમેનટ માટે અને સમાજ માટે કાુંઈક કરવા 
કામ કરયું છંુ.

મારી સફળતા પાછળ મારા 
હસિનિનો સપો્ટ્ટ રહ્ો છરે

પયરયર્ની સફળતા પાછળ સત્ીનો હાથ રહો હોય 
છે પણ મારા કેસમાું મારી સફળતા પાછળ મારા 
હસબનરનો સપોટ્ડ રહો છે. હયું અન ેમારા હસબનર બુંને 
સાથ ેમળીન ેઆ મબઝનસે કરી રહાું છીએ. મારાું સાસય 
અન ેફાધર ઇન લોનો પણ સપોટ્ડ રહો છે મન ેસફળ 
મબઝનસે વયમન બનાવવામાું. હયું ઘરમાું માત્ રસોઈનયું 
કામ કરયું છંુ. મારા દીકરાન ેસાચવવાનયું કામ અન ેઘરનાું 
અનય કામોની જવાબદારી મારાું સાસય ઉઠાવ ેછે. મને 
મબઝનસે માટે લોન આપી મારા ફાધર ઇન લોએ મન ે
આમથ્સક સપોટ્ડ કયયો છે. હયું નવો મબઝનસે શરૂ કરનાર 
યુંગસટસ્સન ેએવો મસેેજ આપવા માુંગયું છંુ કે પ્ોબલેમ 
દરકેની લાઈફમાું આવ ેછે પણ નકારાતમકતાથી દયૂર 
રહેવયું જોઈએ. તમારયું ફોકસ વક્ક હોવયું જોઈએ.

સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે 
બિઝનેસની દુબન્યામાં પુરુષ જ સફળ થઈ શકે 
છે. લોકો એવું માનીને ચાલે છે કે બિઝનેસ અને 
કોપપોરેટ વર્લ્ડમાં મબિલાઓ વધારે સફળતા પ્ાપત 
નથી કરી શકતી કારણ કે આ ફફર્લમાં ્લગલે ને 
પગલે ગળાકાપ િરીફાઈનો સામનો કરવો પ્લે છે 
અને બિઝનેસના દાવપેચ ઘણા પેચીદા િો્ય છે 
પણ આજની આધુબનક નારીઓએ આ ધારણાને 
ખોટી સાબિત કરીને સફળતાના બશખરને િાંસલ 
ક્યાાં છે. તેમણે માત્ર પોતાને જ એમપાવર વુમન 
નથી સાબિત કરી પણ િીજી મબિલાઓને પણ 
આતમબનર્ભર િનાવવા માટે રાિિર િની છે. 
આમાં એક નામ સામેલ છે વલસા્લનાં િીજલ 
દેસાઈનું. કોરોનાની આફતને અવસરમાં પલટી 
નાંખી નોનવુવન (ફ્લસપોઝેિલ) ફેબરિકના 
બિઝનેસમાં ઝંપલાવી િીજલ દેસાઈએ પોતાના 
બિઝનેસને દેશના સીમા્લા પાર કરી બવદેશમાં પણ 
ફેલાવ્યો છે. આ દમદાર બિઝનેસ વુમને વાપીમાં 
મેન્યુફેકચફરંગ ્યુબનટ ચાલુ કરી આસપાસનાં 
નાનાં ગામ્લાંઓની મબિલાઓને રોજગાર આપી 
‘નારી તું કદાબપ ના િારી, તારા થકી છે સૃષ્ટ 
સારી,  તું છે સૌની તારણિારી’ આ ઉષકતને 
સાથ્ભક કરી છે. સકસેસફુલ બિઝનેસ વુમનની  
તેમની સફરમાં તેમણે ક્યા-ક્યા પ્લકારોનો 
સામનો ક્યપો? સરકારની કઈ ્યોજનાએ તેમને 
આતમબનર્ભર િનાવ્યાં? ગળાકાપ િરીફાઈના 
આ જમાનામાં બિઝનેસમાં અ્લીખમ રિેવા માટે 
તેમને કોણે પ્ેરણા આપી ? તે તેમના જ શબદોમાં 
જાણીએ.

હેપપી રેિનિ નામથી નોનવુવન 
ફેબરિકનું મેનયુફેક્ચડરંગ શરૂ 
કરી િીજલ દેસાઈ અનય 
મબહલાઓને આતમબનર્ભર 

િનાવવા મા્ટરે રાહિર િનયાં

બિઝનેસના બિખરને સર કરી 
નારીસિક્તિકરણનું ઉદાહરણ િન્ાં

િીજલ દેસાઈ િીજલ દેસાઈ હેપ્ી બ્ેન્ડનાં


