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Elective Courses (EC)-
1B Discipline Related Elective (DRE) Courses 

3. Commerce –III

(Management: Functions and Challenges) 

Course Objectives:  
To make the learners aware about conceptual knowledge and evolution of 
Management.
To familiarize the learners with the functions in Management.

Sr. 
No. 

Modules No. of 
Lectures

1 Introduction To Management 11 

2 Planning & Decision Making 10 

3 Organising 12 

4 Directing And Controlling 12 

Total 45 

 

Revised Syllabus of Courses of B.Com. Programme at Semester III 



Sr. No. Modules 

1 Introduction To Management                                                      (11) 

Management- Concept, Nature, Functions, Managerial Skills & 
Competencies   
Evolution of Management Thoughts     
Classical Approach: Scientific Management – F.W.Taylor’sContribution
Classical Organisation Theory: HenriFayol’s Principles
Neo Classical: Human Relations Approach – EltonMayo’sHawthorne 
experiments  
Modern Management Approach-PeterDrucker’s Dimensions of 
Management, Indian Management Thoughts:  Origin & Significance of Indian 
Ethos to Management. 

2 Planning & Decision Making                                                                 (10) 

Planning - Steps, Importance, Components, Coordination – Importance 
M.B.O -Process, Advantages, Management By Exception- Advantages; 
Management Information System- Concept, Components
Decision Making - Techniques, Essentials of a Sound Decision Making, 
Impact of  Technology on Decision Making. 

3 Organising                                                                                               (12)

Organising-Steps, Organisation Structures – Features of Line & Staff 
Organisation, Matrix Organisation , Virtual Organisation,  
Formalv/s Informal Organisation.
Departmentation -Meaning -Bases,Span of Management- Factors 
Influencing Span of Management, Tall and Flat Organisation.  
Delegation of Authority- Process, Barriers to Delegation, Principles of 
Effective Delegation.  Decentralisation:Factors Influencing Decentralisation, 
Centralization v/s Decentralisation

4 Directing And Controlling                                                           (12) 

Motivation – Concept, Importance, Influencing factors.
Importance of Communication, Barriers to effective Communication 
Leadership- Concept,Functions, Styles, Qualities of a good leader. 
Controlling – Concept, Steps, Essentials of good control system, Techniques 
of Controlling -PERT, CPM, Budgetary Control, Management Audit. 

 
 
 
 
 
 

 



SEMESTER – III REFERENCE BOOKS:

REFERENCES
1. Management Today Principles& Practice- Gene Burton, ManabThakur, Tata  McGraw-   

Hill,Publishing Co.Ltd. 
2. Management – JamesA.F.Stoner, Prentice Hall, Inc .U.S.A. 
3. Management : Global Prospective –Heinz  Weihrich& Harold Koontz, Tata  McGraw-   Hill, 

Publishing Co.Ltd. 
4. Essential of Database Management Systems -AlexisLeon ,MathewsLeon 
     Vijay Nicole, Imprints Pvt Ltd. 
5. Management –Task ,Resp, Practices – PetaDruche “willian Heinemann LTD.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAPER PATTERN 

Q.1 Multiple Choice Questions    

(A) Select the most appropriate answer from the option given below 10

(Any Ten out of Twelve)
  

(B) State whether the following statements are True or False    10 

       (Any Ten out of Twelve) 

Q.2 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - I   15 

a.

b. 

c. 

Q.3 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - II 15

a.

b. 

c. 

Q.4 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - III 15

a.

b. 

c.

Q.5 Answer Any Two of the following Out of Three questions - Module - IV  15 

a. 

b. 

c.  

Q.6 Write notes on Any Four out of Six  
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१ 
�यव�थापनाची ओळख 

�करण रचना : 

१.० उि�� े

१.१ �ा�तािवक 

१.२ �यव�थापन 

            १.३    �यव�थापन िवचारांची उ��ातंी  

            १.४   आधिुनक �यव�थापन �ि�कोन 

             १.५   ��स�ंह 

१.० उि�� े

�यव�थापनाची ओळख या घटकाम�ये �यव�थापन िवषयक सपूंण� मािहती याम�ये 
समािव� केली आहे. या घटकाचा अ�यास करताना पढुील बाब�चा अ�यास आपणास 
करता येईल.  

 �यव�थापनाचा अथ� आिण �या�या समजावून घेता येईल.  

 �यव�थापनाचा �या�याचंा अ�यासाव�न �याचंी वैिश�्ये सागंता येईल.  

 �यव�थापनाचे �व�प समजावून घेता येईल.  

 �यव�थापनाची उि��्ये �प� करता येईल.  

 हे�ी फेबाल�या �यव�थापन त�वाचा अ�यास करता येईल.  

 �यव�थापनाचे मह�व गरज आव�यकता समजावून घेता येईल.  

 �यव�थापन �े�ातील आधिुनक िवकासास जबाबदार कोणते घटक असतात हे पहाता 
येईल.  

 �यव�थापन मािहती �णाली अथ� आिण �या�या याचंा अ�यास करता येईल.  

 �यव�थापन मािहती �णालीची वैिश�्ये अ�यासता येतील.  

 �यव�थापन मािहती �णालीचे फायदे सागंता येतील.  

 अपवादा�मक �यव�थापनाचा अथ� आिण �या�या समजावून घेता येईल.  

 अपवादा�मक �यव�थापनाचे िमळणार ेफायदे सागंता येतील.  

 या घटकावरील ��स�ंह समजाऊन घेता येईल.  
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१.१ �ा�तािवक 

�यव�थापक�य काय� आिण आ�हाने �यव�थापन आिण िव� याचा अ�यास करताना �थम 
�यव�थापन �हणजे काय हे समजावून घेता येईल. �यव�थापनाचा ��येक �े�ाम�ये उपयोग 
केला जातो. �यव�थापन हे एक शा� आहे. �यव�थापन ही स�ंा इं�जी सं�ेसाठी 
वापर�यात येते. तो श�द Manage या �� च श�दाव�न आलेला आह.े �� चम�ये �याचा अथ� 
घोडा काबूत ठेवणे असा होतो. �हणजेच गती आिण िदशा यावर िनय�ंण ठेवणे �हणजे 
�यव�थापन �हणता येईल. �यव�थापनाची गरज फ� �यापार व उ�ोगध�ंानंा आहे अस े
नाही. जीवनातील िविवध �े�ात �यव�थापनाची गरज आहे. उदा. ि�डा महािव�ालय, 
हॉि�पटल, इ. �े�ात �यव�थापन आव�यक आह.े �यव�थापक हा इतराकंडून काम क�न 
घेतो व कामावर आपले िनय�ंण ठेवतो.  

�यव�थापनाची सकं�पना फार जनुी आहे. िशवाय ती �यापक असून सात�याने बदलणारी 
आहे. �यव�थापन या सकं�पनेचा अथ� नीट समजून घे�याक�रता �यव�थापना�या 
�े�ामधील िवचारवतंानी िविभ�न �ि�कोनातून �यव�थापनाचा अथ� आिण �या�या 
समजावून घेणे आव�यक आहे.  

१.२  �यव�थापन 

�यव�थापन ही स�ंा (Management) या इं�जी स�ेंसाठी वापर�यात येते. तो श�द 
(Manage) या �� च श�दाव�न आलेला आह.े �� चम�ये �याचा अथ� घोडा काबूत ठेवणे 
असा होतो. �हणजेच गती आिण िदशा यावर िनयं�ण ठेवणे �हणजे �यव�थापन �हणता 
येईल. �यव�थापनाची गरज फ� �यापार व उ�ोगध�ंानंा आह े असे नाही. जीवनातील 
िविव� �े�ात �यव�थापनाची गरज आहे. उदा. कुटंुबाचे �यव�थापन, महािव�ालये 
�यव�थापन, ��डा सघंषा�चे �यव�थापन, हॉि�पटलचे �यव�थापन इ. �यव�थापन ही 
��येक �े�ाची गरज आह.े �यव�थापक हा इतराकंडून काम क�न घेतो व कामावर आपले 
िनय�ंण ठेवतो.  

�यव�थापनाची सकं�पना फार जनुी आहे. िशवाय ती �यापक असून सात�याने बदलणारी 
पण आहे. �यव�थापन �ा संक�पनेचा अथ� नीट समजून घे�याक�रता �यव�थापना�या 
�े�ामधील िवचारवतंानी िविभ�न �ि�कोनातून केले�या �या�याचंा अ�यास करणे उपय�ु 
ठरले. 

�यव�थापनाची �या�या: 

१) जॉज� टेरी : ’उि��्ये ठरिव�यासाठी लोक आिण साधनसाम�ी याचंा वापर क�न ती 
गाठ�यासाठी केली जाणारी एक वेगळी �ि�या �हणजे �यव�थापन या �ि�येत िनयोजन, 
सघंटन, सचंालन व िनय�ंण या काया�चा समावेश होतो.” 

According to George R. Terry – “Management is a distint Process 
Consisting or planning, organizing, actuating and controlling, Performed 
to determine and accomplish stated objectives by the human beings and 
other resources.” 
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२) ह�ेी फेयॉल : “अनमुान करणे, िनयोजन करणे, सघंटन करणे, आदेश देणे, सम�वय 
साधणे, आिण िनय�ंण करणे �हणजे �यव�थापन करणे होय.” 

According to Henry Fayol – “To Manage is to forecast and to plan, to 
organize, to command, to coordinate and to control” 

३) पीटर �कर : “�यव�थापन �हणजे �यवसायाचे �यव�थापन करणे, �यव�थापनाचे 
�यव�थापन करणे, कम�चारी व काय� यांचे �यव�थापन करणे.” 

According to Peter Drucker – “Management is a multi – purpose organ 
that manages business and manages managers and manages workers and 
work” 

४) कुटझ : “उि��्ये गाठ�यासाठी समूहातील �य��ना काय��मतेने व प�रणामकारकपणे 
काय� कर�यास पोषक असे वातावरण एखा�ा स�ंथेत िनमा�ण करणे व िटकवणे �हणजे 
�यव�थापन.” 

According to a Koontzs – “Management is the are of getting things done 
through and with people in formally organized group.” 

५) िक�बॉल व िक�बॉल : “�यवसायाचे �वत�न, अथ�परुवठा, म�ुयधोरणाची आखणी, 
आव�यक �या साधनाचंी �यव�था, �यवसाय काय� �या अंतग�त चालणार �या सघंटनेचे 
सामा�य �व�प िनि�ती आिण �मखु अिधकाया�ची िनवड या सवा�शी सबंिधत असले�या 
कत��याचा व काया�चा समावेश �यव�थापनात होतो.” 

१.२.१  �यव�थापनाची वैिश�्ये  

 



  

 

वािण�य 

4 

१) �यव�थापन ही एक �ि�या आह े(Management is a process) : �यव�थापन 
�हणजे एक �ि�या. या �ि�येत िनयोजन, सघंटन, सम�वय, अिभ�ेरण, िनय�ंण अशा 
अनेक �ि�याचंा समावेश होतो. मालक, कामगार, �यव�थापक �ाहक हे सव� या �ि�येतील 
घटक असतात. या �ि�येचे म�ुय काय� �हणजे साधन साम�ीचा पया�� उपयोग 
समाजासाठी करणे असा अथ� लागतो. �यवसाय काया�ला आव�यक असणारी माणसे य�ें व 
साधनसाम�ीचा पया�� वापर कर�याचे काय� �यव�थापन �ि�ये�ार े चालते. य�ें, 
साधनसाम�ी व पैसा या�ंयात चैत�य आण�याचे काय� �यव�थापनामळेु श�य होते.  

२) �यव�थापन ह े चांग�या कामाचे फळ आह े (Management is result 

oriented): �यव�थापन करणे हे चागं�या कामाचे फळ आहे. �यव�थापन ह े नेहमी 
काहीतरी सा� कर�या�या मागे असते. �यव�थापनाला ठरािवक उि��्ये पार पाडायची 
असतात. उदा. नफा उि��्ये, िव�� उि��्ये, �ाहक समाधान इ. उि��्ये गाठ�याचे काम 
�यव�थापन करीत असतात.  

३) �यव�थापन �हणजे इतरांकडून काय� क�न घेण े (Management Involves 

getting things done through people) : �यव�थापकाला आप�या �यवसायाची 
काय� पार पाड�यासाठी आप�या संघटक अिधकाया�कडून, कम�चाया�कडून काय� क�न 
�यायचे असते. ही काय� क�न घेत असताना �याला आप�या सहा�यकाला स�ला देणे, 
माग�दश�न करणे, अिभ�े�रत करणे, सहकाय� करणे इ. काय� करावी लागतात. थोड�यात 
�यव�थापकाला आप�या सहा�याकडून कुशलतेने व कौश�याने काय� क�न �यावी 
लागतात.  

४) �यव�थापन ह े एक सामिुहक काय� आह े (Management is a group) : 
�यव�थापन ही एक सामिुहक ि�या आहे. �यवसायाची उि��्ये सामूिहक �य�नानंी लवकर 
सा�य होतात. �यव�थापनाचा सबंंध सामूिहक �य�नांशी येतो. �यि�गत �य�नांना 
�यव�थापन �हणता येणार नाही. �यवसायातील िविश� समूह �यवसायाचा उ�ेश सफल 
�हावा �हणून करीत असलेले �य�न �हणजे �यव�थापन �हणता येईल. �य��समूहा�या 
एकि�त �य�नानंा �यव�थापन �हणता येईल.  

५) �यव�थापन ह ेअ��य �व�पाचे असते (Management has no substitute): 
�यव�थापन ही न िदसणारी अ��य श�� होय. �यव�थापन हे एक शासना�माणे असते. 
आपण ��य� �यव�थापन पाह� शकत नाही. परतूं �यव�थापनाचे चागंले व वाईट प�रणाम 
पाह� शकतो. �हणजेच कम�चाया�चा उ�साह �याचंी काय��मता व उ�पादन चागंले असेल तर 
�या स�ंथेचे �यव�थापन चागंले आहे असे आपणास �हणता येईल.  

६) �यव�थापनाला पया�य नाही (Management has no substitute) : 
�यव�थापनाची काय� कर�यासाठी सगंणकाचा वापर मोठ्या �माणावर होऊ लागला आहे. 
�यामळेु �यव�थापका�या काम कर�या�या �मतेम�ये भर घातली आह.े सगंणका�या 
सहा�याने �यव�थापक िनण�य घेऊ लागला आहे. तसेच िविवध �कारची मािहती िमळिवणे 
ही कामे अिधक �भावीपणे क� शकतात.  
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७) �यव�थापन ही एक कला आह े(Management is an art) : �यव�थापन ही कला 
आहे कारण �यव�थापक�य कौश�य ही �य��गत बाब आह.े वा�तिवक �यव�थापन हे एक 
शा� आहे तथािप, शा�ाचा अवलंब करतेवेळी �यात वैयि�क कौश�यामळेु फरक पडतो. 
�हणून �यव�थापन ही एक कला आहे. �यव�थापकाला अनेक िनण�य �यावे लागतात. 
�यासाठी �या�याकडे हे चागंले कौश�य असणे आव�यक आह.े �याला अनेक ��, सम�या 
सोडवा�या लागतात �या सोडिव�याची कला �यव�थापकाला अंगी असते.  

८) �यव�थापन ह े एक शा� आह े (Management is a Science) : �यव�थापन 
करत असताना �यव�थापक �याचा �ानाचा वापर करतो. �यव�थापनाम�ये अनेक त�वाचा 
समावेश होतो. �यव�थापना�या �ानाम�ये तक� सगंत सात�य आढळते. �यव�थापनासबंंधी 
काही िस�ातं त�वे आहेत. शा�ीय �योगा�या कसोटीवर तपासणी व िव�ेषण क�न 
�यव�थापनाचे �ान सपंादन केलेले असते. या सव� कारणांमळेु �यव�थापन हे एक शा� 
आहे.  

९) �यव�थापन हा एक �यवसाय िकंवा पेशा आह े (Management is a 

profession) : �यव�थापकास चौफेर �ानाची गरज अस�याने �यास काही शै�िणक, 
�यावसाियक व �िश�णा�मक िश�ण �यावे लागते. �हणून �यव�थापन हा एक पेशा आहे.  

१०) �यव�थापन सव� - �यापी �ि�या आह े (Management is all pervasive) : 
�यव�थापन मानवी ��ाची सोडवणूक करते क� �यामळेु �यवसाय उि��्ये सा�य होतात. 
�यव�थापन ��येक �े�ासाठी आव�यक असते. उदा. शाळा, महािव�ालय, धािम�क स�ंथा, 
हॉि�पटल, राजक�य �े� खेळ इ. �हणून �यव�थापन सव� �यापी �ि�या आहे.  

११) �यव�थापन ह े गितमान आह े (Management is a Dynamic activity) : 
�यव�थापन ही एक गितमान ि�या आहे. �यव�थापन ही स�ा िवकिसत होणारी एक 
गितमान ि�या होय. �यव�थापनाची �या�ी, �व�प, त�वे व िस�ातं याम�ये काळानसुार 
अनेक प�रवत�ने झालेली िदसून येतात. �यव�थापनाचे परपंरागत �व�प आज पूण�त: 
बदललेले आहे. भिव�यात स�ुा ही प�रवत�नाची ि�या अशीच स�ु राहणार आहे.  

१२) �यव�थापन अनेक त�वांचा अवलंब करते (Management follows certain 

principles) : �यव�थापन करीत असताना �यव�थापना�या त�वाचंा अवलंब करावा 
लागतो. उदा. हे�ी फेयॉलने सािंगतलेली चौदा त�वे काय�िवभाजन, अिधकार व जबाबदारी, 
िश�त आदेशातंील एक वा�यता, िनद�शनातील एक वा�यता, इ. त�वाचा अवलंब करावा 
लागतो. �हणून �यव�थापनाम�ये अनेक त�वाचंा समावेश होतो.  

१३) �यव�थापन सव� �तरावर असते (Management has different 

operational) : �यव�थापनाचा अवलंब हा सव� �तरावर केला जातो. उदा. उ�च 
�यव�थापन (Top management) म�यम �यव�थापन (Middle level)  आिण किन� 
�यव�थापन (Lower level) या सव� �तरासंाठी �यव�थापकाला �यव�थापन करावे 
लागते. याम�ये उ�च �यव�थापनावर �यव�थापकाला अिधक मह�वाची कामे करावी 
लागतात. किन� �यव�थापनावर रोजची असणारी कामे �यव�थापकाला करावी लागतात.  
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१४) �यव�थापन सतत चालणारी �ि�या आह े(Management is a Continuous 

Process) : �यव�थापन ही सतत चालणारी अशी �ि�या आहे �यव�थापनाला आपली 
काय� अखडंपणे करावी लागतात. �यव�थापन थाबं�यास �यवसायातील सव�च ि�या 
थाबंतात. �हणून �यव�थापनाला आपले काम सतत स�ु ठेवावे लागते.  

१५) �यव�थापन सामािजक �ि�या आह े(Management is a Social process) : 
�यव�थापनाचा सबंंध मानवाशी येतो. उ�ोग स�ंथेतील �येय पूण� कर�यासाठी 
कामगारामं�ये सम�वय साधणे, �यानंा माग�दश�न करणे, �ो�साहन देणे, �या�ंया सम�या 
सोडिवणे, �या�यावर देखरखे व िनय�ंण करणे �हणजे �यव�थापन, �हणजेच �य��िवकास 
होय.  

१.२.२  �यव�थापनाचे �व�प  

१) �यव�थापन ह े एक आिथ�क साधन आह े (Management as an economic 

resource) : उ�पादनाचे घटक �हणजे भूमी, �म, भाडंवल हे आहेत. या सव� उ�पादन 
घटकाचंा वापर करताना कमीत कमी नासधसु व पया�� वापर करणे आव�यक असते. 
�यव�थापन या सवा��या बाबतीत सम�वय साधून �यावर �भावी िनय�ंण ठेवत असतो. 
उि�� पार पाड�यासाठी या आिथ�क साधनांचा पया�� उपयोग करणे आव�यक असते.  

२) �यव�थापन ही अिधकार प�ती असते (Management as a system of 

authority) : �यव�थापनाला आपले काय� कर�यासाठी आव�यक ते अिधकार असले 
पािहजेत. िनयोजन, सघंटन, िनद�शन, िनण�य घेणे, सम�वय व िनय�ंण याबाबत आव�यक 
ते अिधकार �यव�थापनाकडे सोपिवले जातात. या अिधकारामळेु �यव�थापनाला 
�यवसायाचे �यव�थापन करता येते. �हणूनच �यव�थापन ही एक अिधकार प�ती आहे या 
अिधकार प�तीम�ये ह�कुमत व िनय�ंण यांची अिधस�ा अंतभू�त असते. �यवसायातील 
िविवध काय� क�न घे�यासाठी ह�कुमत व िनय�ंण याचंी गरज असते. �यासाठी ��येक 
�यवसायात ह�कुमत व िनय�ंणा�या ��ीने अिधकार पात�या िनि�त के�या जातात. 
कम�चाया�ना काया�स जुपंव�यासाठी लागणार े अिधकार व ह�कुमत हा �यवसाय 
�यव�थापनाचा पाया समजला जातो.  

३) �यव�थापन ही एक सामिुहक ि�या आह े (Management is a group 

activity): �यव�थापन इतराकंडून काय� क�न घे�याचे कौश�य अिभ�ेत असते. 
�यवसायातील काया��या िबनचूक व काय��म अंमलबजावणीसाठी पा� लोकाचंी िनय�ु� 
करणे आिण �यां�याकडून काय� क�न घेणे याच �यव�थापनाचे खर ेकौश�य आहे. कारण 
कम�चारी वग� हा घटक सजीव ि�याशील असतो. �म आिण इतर साधने यातं हाच मलुभूत 
फरक आहे. कम�चाया�कडून सहकाय� व कृितशील �ितसाद िमळिवणे आव�यक असते. 
�यािशवाय �यवसायाला लाभदायक ि�थती येणार नाही. पढुाकार घेऊन �यवसायातील 
िविवध ि�याचें सघंटन करणे आिण सबंंिधत ि�यामं�ये सात�य काम राखणे मह�वाचे 
असते. इतराकंडून कौश�याने काय� क�न घेतले तरच हे श�य होते. �यव�थापकाने 
कम�चाया�ना �य�नाना िश�त व यो�य िदशा लावली पािहजे. तरच ते �य�न उ�पादक ठ�न 
�यवसाय लाभदायक ठरले.  
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अ . वै�ािनक �ि�कोन-पूव�  �यव�थापन कालावधी : 

औ�ोिगक �ातंीने उ�पादना�या प�ती, उपकरणे आिण साधने, कामगार सघंटना आिण 
भाडंवल उभारणी�या प�तीम�ये �ािंतकारी बदल घडवून आणला . �यवसाय �यव�थािपत 
करणे अिधक जिटल आिण गुतंागुतंीचे झाले.या सव� बदलामंळेु मळेु �यव�थापन �े�ात 
आमूला� बदल घडून आला. पारपं�रक आिण ज�ुया �यव�थापन िवचारांचा  �ास होऊन 
�या ऐवजी न�या  �यव�थापन  िवचारांचा उदय  झाला.  

काही �णे�यानंी जसे िक चा�स� बॅबेज,जे�स वॅट (जिुनअर), रॉबट�  ओवेन यांनी न�या 
क�पना आिण नवे �वाह �यव�थापनात िनण�य �णालीसाठी आिण �यवसायातील सम�या 
सोडिव�यासाठी अमलात आणले  जसे िक- 

१. िव�ान आिण गिणतामधील िविव ध  त�वाचंा उपयोग हा िविवध सम�या 
सोडिव�यासाठी, 

२.  कामा�या िठकाणातंील  प�रि�थती आिण औ�ोिगक सबंधं सधुार�यासाठी, 

३. अथ�शा�ीय आिण अिभयािं�क�मधील मधील िविवध त�वाचंा उपयोग औ�ोिगक 
उ�पादकता सधुार�यासाठी , 

४.  कामगार क�याण योजनाचंी आव�यकता औ�ोिगक सबंंध सधुार�यासाठी इ�यादी.   

ब. शा�ीय ��ीकोन / वै�ािनक �यव�थापन  

१९�या शतका�या शेवट�या दशकात  शा�ीय �यव�थापनाचा उपयोग स�ु झाला. या 
शा�ीय िस�ातंाचें उदगाते जसे िक �ेड�रक टेलर आिण  हे�ी फेयॉल  यानंा वै�ािनक 
�यव�थापनाचे स�ंथापक असे  सबंोधले जाते. 

१.२.३  �यव�थापनाची काय� 

�यव�थापन काया�बाबत अनेक तं�ानी आपले मते माडंली आहेत ती पढुील�माणे: 

�ा. �यथुर गिलक - यानंी �यव�थापन समािव� काया�ची अ�ा�र े घेऊन एक श�द तयार 
केला आहे.  

“PODSCORB”  

१) P = Planning - िनयोजन 

२) O = Organisation - सघंटन 

३) D = Direction - माग�दश�न करणे 

४) S = Staffing - कम�चारी िनय�ु� करणे 

५) C = Co-ordination - सम�वय साधने 

६) R = Reporting - अहवाल देणे 

७) B = Budgeting - अंदाजप�क तयार करणे 
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वरील सव� काया�चा अ�यास के�यानतंर �यव�थापनाची काय� पढुील�माणे सागंता येतील.  

 

१) िनयोजन करण े (Planning) : ’िनयोजन ही एक बौि�क �ि�या असून काय� 
कर�या�या मागा�चे ते जाणीवपूव�क िनधा�रण होय. उि��्ये वा�तव, मािहती व िवचारपूव�क 
िनि�त केलेले अंदाज या�ंया आधारावर िनण�य घे�याची ही �ि�या होय.“ 

िनयोजनात खालील ट��याचंा समावेश होतो.  

१. अंतग�त पया�वरणाचे पथृ:करण क�न सघंटने�या उिणवा ओळखणे.  

२. सघंटने�या बा� पया�वरणाचे पथृ:करण क�न �यातील असणाया� सधंी आिण सभंा�य 
धोके ओळखणे.  

३. �प� �येय व व�तिु�थती ठरिवणे.  

४. पया�यी योजना ठरवणे.  

५. पया�यी योजनांचे मू�यमापन करणे.  

६. यो�य पया�याची मू�यमापन करणे.  

७. योजनेची काय�वाही करणे.  

८. योजनेचे प�र�ण करणे.  

२) संघटन करण े(Organising) : सघंटन ही अशी �ि�या आहे क� �यात काम िनि�त 
क�न �यांचे वग�करण करणे. �याकरता आव�यक ते अिधकार व कत��य िनि�त करणे. 
अिधकार �दान करणे, काम आिण मन�ुयबळ अशा�कार े सबंंध ��थािपत करणे याचा 
समावेश होतो व �यामळेु एकि�त काय� अिधक काय��मतेने होऊन �यवसायाची उि��्ये 
पूण� होतील.  
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सघंटन �ि�या िकंवा ट�पे पढुील�माणे : 

१. काया�ची यादी तयार करणे.  

२. काया�चे वग�करण. 

३. िवभागीकरण 

४. काय�िवशेष व �यि�िवशेष ठरिवणे 

५. काय�वाटप 

६. अिधकार �दान 

७. जबाबदारी िनि�त करणे 

८. काय� समूहातील सम�वय 

९. ��य� काय� सघंटन 

३) कम�चारी िनयु�� करण े (Staffing) : कम�चारी िनय�ु� करणे �हणजे ते 
�यव�थापकाचे एक काय� असून �याम�ये सघंटनेसाठी कम�चाया�ची भरती, िनवड, कम�चारी 
िवकास इ. काय� पार पाडली जातात.  

थोड�यात या सं�ेम�ये 

१. कम�चारी भरती व िनवड 

२. यो�य िठकाणी यो�य �य��ची िनवड 

३. काय�मू�यमापन 

४. कम�चाया�ची बदली व बढती 

५. �िश�ण आिण कम�चारी िवकास 

६. कम�चाया�ना अिभ�े�रत करणे 

४) िनण�य �ि�या (Decision Making) : िविश� प�रि�थतीत काम करणे हे िनि�तपणे 
ठरवून िनरिनराळे माग� उपल�ध असताना यो�य मागा�ची िनवड कर�या�या कलेला िनण�य 
�ि�या �हणतात.  

िनण�य �ि�येत खालील ट��यांचा समावेश होतो.  

१. �यव�थापनाची सम�या ओळखणे.  

२. ��ाचें िव�ेषण करणे.  

३. पया�यी उपायाचें मू�यमापन 

४. सव��कृ� पया�याचंी िनवड 

५. िनण�याचे प�रणामकारक कृतीत �पातंर 

६. िनण�या�या प�रणामाचे मू�यमापन 
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५) संचलन करण े (Directing) : �यवसायाची उि��्ये गाठ�यासाठी सहा�यकानंा ही 
उि��्ये कळावी �हणून आिण �या िदशेने प�रणामकारकपणे काय��मतेने योगदान करणे 
�हणून नेत�ृव देणारी �यव�थापनाची बाजू �हणजे संचलन िकंवा िनद�शन होय.  

दसुया�कडून काम क�न घे�यासाठी द�ुयम अिधकाया�ना आदेश व सूचना �ावा लागतात. 
द�ुयम अिधकाया�ना �या�या कामात माग�दश�न करणे �यांना �ो�साहन देणे, �या�यावर 
देखरखे करणे.  

सचंलनाम�ये पढुील उपकाय� करावी लागतात.  

१) स�ंापन करणे (Communication) 

२) नेत�ृव करणे (Leading) 

३) अिभ�ेरण करणे (Motivating) 

६) िनयं�ण करण े (Controlling) : िनय�ंण �हणजे काय चालते आहे याचे िनरी�ण 
करणे, कामिगरीचे मू�यमापन करणे व ठरिवले�या योजनेनसुार कामिगरी नस�यास दोष 
सधुा�न उपाय अवलंबणे होय. 

िनण�य �ि�येतील ट�पे. 

१. �माण िनि�त करणे 

२. ��य�ात झाले�या काया�चे मोजमाप करणे 

३. काय� आिण �माणाची तलुना करणे 

४. तफावत दूर कर�यासाठी उपाय योजना करणे 

७) सम�वय (Co-ordination) : “उप�माने काय� स�ुरळतपणे चालावे आिण यश �ा� 
�हावे याक�रता उप�मा�या सव� काया�म�ये ससुगंती ��थािपत कर�याची �ि�या �हणजे 
सम�वय.” 

सम�वय हा �यव�थापनाचा आ�मा आह ेकारण - 

१. िनयोजन आिण सम�वय याचंा सबंंध 

२. सघंटन आिण सम�वय 

३. कम�चारी िनय�ु� आिण सम�वय 

४. स�ंापन आिण सम�वय 

५. नेत�ृव आिण सम�वय 

६. अिभ�ेरण आिण सम�वय 

७. िनय�ंण आिण सम�वय 

८. िनण�य �ि�या आिण सम�वय 
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�यव�थापनाची काय� क�रत असताना सव� काया�म�ये सम�वय असावा लागतो आिण �हणून 
सम�वय हा �यव�थापनाचा आक�  िकंवा सार आहे असे �हणता येईल.  

८) अिभ�रेण : “ठरािवक मागा�चा अवलंब कर�यासाठी इतर �य��ना िकंवा �वत:ला 
उ�ेिजत कर�याचा काया�ला अिभ�ेरण असे �हणतात.” 

अिभ�रेणमे�ये : 

१. �यव�थापनाकडून �ेरणा िदली आहे.  

२. अिभ�ेरणा ही एक मानिसक �ि�या आहे.  

३. अिभ�ेरणा ही सतत चालणारी �ि�या आहे.  

४. अिभ�ेरणेमळेु सघंटनेची उि��्येक पार पाडली जातात.  

५. अिभ�ेरणा ही िव�ततृ सकं�पना आह.े  

६. अिभ�ेरणा ही �ि�या �यव�थापनासाठी आव�यक आह.े  

७. �यव�थापन आिण कामगारां�या फाय�ासाठी अिभ�ेरणा आव�यक आह.े  

१.२.४  �यव�थापक�य कौश�ये आिण २१ �या शतकातील �याचे साम�य� 

 हे�ी फेयॉलचे �यव�थापक�य कौश�याचे तीन भागात वग�करण केले आहे.  

१) क�पना श��चे कौश�य (Conceptual Skill) 

२) मानवी सबंंधाचे कौश�य (Human Relation Skill) 

३) तािं�क कौश�य (Technical Skill) 

 

१) क�पना श��चे कौश�य (Conceptual Skill) : क�पनाश��चे कौश�य �हणजे 
क�पना, क�पनाश�� आिण ब�ुीम�ा यांचे एक�ीकरण �हणजे क�पना श��चे कौश�य. 
भिव�यकाळासाठी या श��चा खपु उपयोग होतो. उदा. �यावसाियक पया�वरण कोणते बदल 
होणार आहे. याचा अंदाज बांधणे क�पना श��मळेु स�ंथेचे उि�� गाठता येते आिण �हणून 
व�र� पातळीवरील �यव�थापनाला क�पनाश��चे कौश�य असणे आव�यक असते.  

२) मानवी संबंधांचे कौश�य (Human Relation Skill) : मानवी सबंंधाचे कौश�य 
�यव�थापना�या सव� �तरावर आव�यक असते. �यव�थापकाला आप�या सहा�यकाकडून 
काम क�न घे�यासाठी �या�ंयाशी सम�वय साधावा लागतो. सचंलन करणे, माग�दश�न करणे 
�याचबरोबर सहा�यकाबरोबर चागंले सबंंध असणे आव�यक आहे. सािंधक भावना 
वाढिव�यासाठी �यव�थापकाकडे हे कौश�य असणे आव�यक आहे. आिण �हणून 
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�यव�थापका�ंया अंगी मानवी सबंंधाचे कौश�य असणे आव�यक आहे आिण �हणून 
�यव�थापका�या अंगी मानवी सबंंधाचे कौश�य असणे आव�यक आहे.  

३) तांि�क कौश�य (Technical Skill) :�यव�थापकाला �यव�थापन करत असताना 
तािं�क कौश�य असावे लागते. �यासाठी �याला आधिुनक तािं�क कौश�य मािहती असणे 
आव�यक आहे. �यासाठी �याला �यव�थापन त�वे व साधने याचंा वापर करावा लागतो.  

४) आराखड्यांचे कौश�य (Design Skill) :या कौश�याम�ये असणाया� सम�या 
सोडिव�याचे कौश�य असते. �यव�थापना�माणे काही सम�या ओळखता येत नाही. परतूं 
अि�त�वात असणारा आराखडा �या सम�येचे उ�र देत असते. �यासाठी �यव�थापकाला 
चागंला अनभुव असणे आव�यक आहे व �याम�ये वेळोवेळी सधुारणा केली पािहजे. 
आराखड्या�या कौश�यामळेु सम�येचे यो�य उ�र िमळू शकते.  

५) �शासक�य कौश�य (Administrative Skill) : �यव�थापकाला संघटनेची 
योजना आिण धोरण आखणे आव�यक आहे �यासाठी �या�याकडे �शासक�य कौश�य 
असणे आव�यक आहे. �यासाठी �याला चागंले काम करणे अपेि�त आहे. �यासाठी िविवध 
िवभागामं�ये सम�वय ठेवणे, िनय�ंण ठेवणे आव�यक आहे.  

६) िनण�य घे�याचे कौश�य (Decision Making Skills) : �यव�थापना�या सव� 
�तरावर सव� �यव�थापकानंा िनण�य �यावे लागतात. �यासाठी �या�याकडे िनण�य घे�याचे 
कौश�य असावे लागते. �या�याकडे कुठ�याही सम�येबाबतच िनण�य घेत असताना दोन 
तीन पया�यी िनण�य �या�याकडे असतात. �यासाठी यो�य िनण�य घेणे अपेि�त असते आिण 
�यासाठी िनण�य घे�याचे कौश�य �या�याकडे असते.  

७) सं�ापनाचे कौश�य (Communication Skills) : �यव�थापकाला �भावी 
स�ंापनाची गरज असते. �यासाठी कोण�या वेळी, कोणाला, के�हा कशा�कार े स�ंापन 
करावे याबाबतचे कौश�य वापरावे लागते. �भावी स�ंापनाचे कौश�य ��येक 
�यव�थापका�या अंगी असणे आव�यक आह.े  

८) नेतृ�व कर�याचे कौश�य (Leadership Skills) : �यव�थापक हा नेहमी नेत�ृवाची 
भूिमका पार पािडत असतो. �यासाठी �या�याकडे नेत�ृवाचे कौश�य असणे आव�यक आह.े 
�याने �यासाठी सा�कानंा अिभ�े�रत करावे लागते. �यासाठी नेत�ृवाची शैली �याला 
वापरावी लागते. प�रि�थतीनसुार यो�य �भावी नेत�ृव �या�याकडून होणे अपेि�त आहे.  

९) संवाद साध�याचे कौश�य (Persuding & Negotiating Skills): 
�यव�थापकाला सवंाद साध�याचे कौश�य वापरावे लागते. इतराशंी सवंाद साधताना या 
कौश�याचा वापर करावा लागतो. िविवध करार करताना �याला या कौश�याचा वापर 
करावा लागतो. माल खरदेी करताना, िव�� करताना, मालम�ा खरदेी करताना कामगार 
भरती यासाठी �याला संवाद साधावा लागतो �यासाठी सवंाद साध�याचे कौश�य 
�या�याकडे असावे लागते. उदा. मन�ुय बळ �यव�थापकाला कामगाराशंी संवाद साधणे 
�यानंा �ेरणा देणे इ�यादी कौश�याचा वापर �याला करावा लागतो.  
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१०)  इतर कौश�य (Other Skill) : वरील कौश�या �यित�र� �या�याकडे इतर काही 
कौश�य असणे आव�यक आहे.  

१. भाडंणे िमटिव�याचे कौश�य (Conceptual Skill) 

२. गुतंागुतं सोडिव�याचे कौश�य (Human Relation Skill) 

३. सािंधक भावना वाढिव�याचे कौश�य (Technical Skill) 

४. सादरीकरणाचे कौश�य 

 इ. कौश�याचा वापर �यव�थापकाला करावा लागतो.  

होतो �यामळेु �यव�थापन िनयोजनास ल� देता येते. 

१.३     �यव�थापन िवचाराचंी उ��ातंी 

मन�ुय ज��हा एक� राह� लागला त��हापासूनच  �यव�थापन िवचाराचंी उ�प�ी  झाली. 
�यव�थापन त�वे ही  रोमन कॅथिलक चच� आिण  �ाचीन �ीक सै�य सघंटनेम�येदेखील  
वापरली गेली होती.  नाग�रक�करणा�या उदयाबरोबरच जगातील िविवध भागामं�ये �ा 
त�वाचें उपयोजन केले गेले. औ�ोिगक �ातंीनतंर उ�ोगाची रचना  अ�यतं गुतंागुतंीची 
बनली आिण �ामळेु आधिुनक  �यव�थापन िवचार  हे  अि�त�वात आले. 

१.३.१   एफ  ड�लू  टेलर यांचा वै�ािनक  �यव�थापन िस�ांत : 

एफ  ड�लू  टेलर यानंा "वै�ािनक �यव�थापन िस�ातंाचे" जनक असे सबंोधले  जाते 
कारण िक,  �थमतः �यानंी �यवसाय उप�म �यव�थािपत कर�यासाठी वै�ािनक �ि�कोन 
िवकिसत केला. �यांनी उ�पादना�या कमी काय��मतेचा अ�यास क�न असा िन�कष�  
काढला क� �यवसायातील िश�ती�या आिण �णाली�या अभावामळेु िन�फळता आिण 
अन�ुपादकता  वाढीस  लागते. तसेच , �यानंी असे िनदश�नास आणून िदले िक, �यवसाय 
कर�यासाठी उ�कृ� प�ती आिण कोटा �णाली (quota system) याचंा अभाव आहे. 
�हणूनच �यांनी उ�च काय��मतेसाठी �यव�थापकानंी “वै�ािनक �ि�कोनाचा” वापर केला 
पािहजे �ाचा आ�ह केला. 

�यव�थापनातील  खािलल बाब�चा वै�ािनक �ि�कोनाम�ये समावेश आव�यक आह े 

१. �यव�थापन हे वै�ािनक �ि�कोनावर आधा�रत असून ��येकवेळी अंगठ्या�या 
िनयमावर (Rule of Thumb) आधा�रत नसते.   

२. �यव�थान आिण कामगारामं�ये सौदाह�पूण� सबंंध.  

३. �यव�थान आिण कामगारामं�ये समंजसपणा व सहकार.  

४. कामा�या िवभागणी व कामगारा�ंया िवशेष�तेनसुार काय��मता व उ�पादकता 
सधुार�यावर भर.  

५. कामगारानंा �यां�या िवकासासाठी �िश�णावर भर.  

६. कामाचे िनयोजन. 
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७. उ�म साधने, उपकरणे व य�ंसाम�ी याचा वापर.  

८. वेळ, हालचाल आिण थकवा अ�यास. 

९. िभ�न वेतन �णाली 

१०. सयुो�य प�तीने कामगाराचंी िनवड  

११. मानका�माणे कामिगरी सा�य  कर�यासाठी  कामाची यो�य प�रि�थती �दान करणे 
जसे िक, खेळती  हवा, सरु�ेचे उपाय. 

१२.  कामगारामं�ये नफा वाटून घे�याची प�त इ�यादी. 

एफ.ड��यू. टेलर यांनी उ�ृत केले�या  वै�ािनक �यव�थापनाच ेफायदे खालील�माणे  
आहते 

१.  िवशेषतेसाठी िव�ततृ सधंी 

२.  कामाचे िनयोजन कर�यावर भर 

३.  �मािणत प�त�चा वापर 

४.   उ�च काय��मता आिण उ�पादकता 

५. आउटपटुची चागंली गणुव�ा. 

६.  कमी खच�, कमीतकमी सािह�य, वेळ आिण उजा� 

७.  �यव�थापन आिण कामगार यां�यात सौहाद�पूण� सबंंध. 

तथािप,वै�ािनक �यव�थापना�या  वापरािव�� काही युि�वाद आहते  जे 
खालील�माण ेिदले जाऊ शकतात  

१. िवशेषीकरण आिण कामा�या िवभागणीमळेु कामगारानंा कामा�या नीरसतेला सामोर े
जावे लागू शकते.  

२.  कामगारा�ंया पढुाकाराला , नािव�यपूण�तेला  आिण सज�नशीलतेला वाव नाही. 

३.  रोजगारा�या सधंी कमी होतात.  

४.  कामगाराचें वेतन आिण कामा�या अटी �यव�थापना�ार े ठरिव�या जात अस�यामळेु 
कामगार सघंटनानंा  कमी मह�व �ा� होते.  

५.  कामगारा�ंया  शोषणाची  श�यता. 

६.  �यवसायात वाढीव गुतंवणूक�ची गरज. 

७.  छोट्या आ�थापनाकं�रता क�रता अयो�य. 

१.३.२  ह�ेी फेयालची �यव�थापनाची त�व े

हे�ी फेयॉल हा �ा�समधील �यव�थापन िवचारवतं होय. हे�ी फेयॉल १८६० म�ये एका 
कोळसा व अणिुनिम�ती कंपनीम�ये इंिजिनयर �हणून नोकरीस लागला. बढ�या िमळवीत तो 
१८८८ म�ये कंपनी�या �यव�था सचंालक बनला. १८८८ ते १९१८ पय�त �हणजे िनव�ृ 
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होईपय�त�या कालखडंाम�ये �याने िदवाळखोरीत िनघाले�या सदर कंपनीला उ�वल 
आिथ�क यश िमळून िदले. कारण सखोल अ�यास व �योगा�ार े �यानें कंपनीची आिथ�क 
ि�थती सधुारली. कंपनीचे यश�वी �यव�थापन के�यामळेु �याची �यव�थापन िवचारवंत 
�हणून जगभर �याती झाली. �या सदंभा�त �याने (General and Indळstrial 

Administration) हा �थं िलिहत व �याम�ये आपला “�यव�थापनाचा सव�साधारण 
िस�ातं (General Theory of Management)” हा जग�िस� िस�ातं माडंला आहे. 
आप�या िस�ातंाम�ये �यव�थापनाची चौदा त�वे सांिगतली आहे. 

 ही चौदा त�वे आकृती�या साहा�याने �प� करता येतील.  

 

१) काय� िवभाजन (Division of work) :कारखा�यात करावया�या एकूण काया�चे 
यो�य �कार े िवभाजन के�याने ��येक कम�चा�याला �या�या यो�यतेनसुार 
आवडीिनवडीनसुार ठरािवक काम देता येते. काय�िवभाजन �हणजेच �मिवभागणी 
�मिवभागणीमळेु ��येक कामगाराला िकंवा कम�चा�याला आप�या काय��मतेनसुार व 
लायक�नसुार काय� कर�याची सधंी िमळते. कामगाराला एकच काम प�ुहा प�ुहा करावे 
लाग�यामळेु �या काया�त �याला वैिश�ीकरण करणे श�य होते. �मिवभागणी व 
वैिश�ीकरणामळेु उ�पादन खच� कमी येऊन चागं�या दजा��या व�तूची िनिम�ती करता येते. 
काय� िवभाजनामळेु अिधकार व जबाबदारी िनि�त करता येते. िनण�य घेणे, धोरण ठरिवणे, 
माग�दश�न करणे आिण िनयं�ण करणे या काया�त “वैिश�ीकरण” िकंवा काय�िवभाजन 
के�यामळेु सघंटनेची काय��मता वाढते आिण काय�प�तीत एकसू�ीपणा आणता येतो. 

२) अिधकार व जबाबदारीचे त�व : जबाबदारी व अिधकार पर�परानंा पूरक असून �या 
एकाच ना�या�या दोन बाजू आहेत. सघंटनेत �यव�थापकाला बरचे अिधकार असतात. 
अिधकाराचे �व�प बिु�म�ा, अनभुव, �ान, िनतीम�ा, कामाचा काळ व नैितक वजन इ. 
घटकावर अवलंबून असते. �यव�थापनात काय��मता �ा� कर�यासाठी �यव�थापकाला 
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आव�यक �या �माणात अिधकार �दान करणे आव�यक आहे. अिधकार �दान करताना 
�या �य��ला आपली जबाबदारी समजली पािहजे. अिधकाराचा द�ुपयोग झा�यास 
�याब�ल जबाबदार धरले जाईल. याबाबतची �प� क�पना सघंटनेतील अिधकारी वगा�ला 
िदली पािहजे. अिधकार अस�यािशवाय काय� पार पाडता येत नाही. सघंटनेतील 
अिधका�यानंा अिधकार व जबाबदारीची जाणीव क�न िद�यास काय��मता �ा� करता 
येते. थोड�यात अिधकार जबाबदारी पूरक �या एकाच ना�या�या दोन बाजू आहेत. 
अिधकार व जबाबदारी एक� असते ती वेगळी करता येत नाही. खालील आकृती�या 
साहा�याने अिधकार व जबाबदारी अिधक चागं�या �व�पात �प� करता येईल. 

 

आदेशाची साखळी A B C D E F      

आिण A L M N O P       

परतं ु B व L, C व M, D व N, E व O, f व P इ�यादी समान पातळी अस�याने ते 
एकमेकातं िवचार क� शकतात.  

३) िश�त (Discipline) : �यवसायाम�ये �यव�थापकाने काही िनयमाचे पालन करणे 
आव�यक आहे. या िनयमांना आचारसिंहता असे �हणतात. िश�त या श�दाचा अथ� 
�यव�थापकाने िदले�या आदेशाचे कम�चा�यानंी पालन करणे असा होतो. सघंटनेत िश�त 
िनमा�ण कर�याची जबाबदारी सव� कम�चा�याचंी असते. �िस� लेखक टेरी या�ंया 
मतानसुार, कम�चा�यांनी �वतः िश�त लावून घेणे आव�यक आहे �यासाठी �यव�थापकानंी 
�य�न करणे आव�यक मान�यात येते हे�ी फेयॉल�या मतानसुार “Respect for 

agreements which are directed at achieving obedience, application of 
energy and outward makes of respect” अपेि�त यश व उ�पादन वाढ कर�यासाठी 
सघंटनेतील कम�चारी व अिधकारी वगा�त िश�त असणे आव�यक आहे. िदलेले काम करणे, 
व�र�ा�ंया आ�ा पाळणे, न�ता इ�यादी गणु िश�तब� कम�चाया�त िदसून येतात.  

४) आदेशातील एक वा�यता (Unity of command) : आदेशातील एकवा�यता याचा 
अथ� असा क�, सघंटनेतील द�ुयम अिधकारी व कम�चाया�ना एकाच अिधकाया�कडून काय� 
कर�याबाबतचे आदेश िमळाले पािहजेत. �यामळेु �या�याकडून आदेशाचे पालन झाले नाही 
तर �याब�ल �याला जबाबदार धरता येते. या त�वामळेु �यव�थापकाला जा�तीत जा�त 
काम क�न घेता येते. �िस� लेखक हे�ी फेयॉल या�ंया मतानसुार, कम�चाया�ना एकाच 
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व�र� अिधकाया�कडून काय� कर�याबाबतचे आदशे िदले तर कामात ग�धळ िनमा�ण होते. 
कोणाचे आदेश �थम पाळावयाचे याबाबत कम�चाया��या मनात ग�धळ िनमा�ण होतो. 
जॉ�सन या�ंया मतानसुार, किन� कम�चाया�ला आप�या कामाचा अहवाल एकाच व�र� 
अिधकाया�कडून �यावे लागणे आव�यक आह.े अशा �रतीने आदेशातील एकवा�यतेमळेु 
कामगार व कम�चाया�त िश�त िनमा�ण करता येते.  

५) िनद�शनातील एकवा�यता (Unity of Direction) : एकाच �कारचे काय� करणाया�  
व समान उ�ेश असणाया� कम�चाया�ना एकाच व�र� अिधकाया�कडून माग�दश�न झाले पािहजे. 
थसेच समान काय� करणाया� कम�चाया�ना एकच खाते�मखु असावा व �यांना एकाच योजना 
िकंवा काया�चा आराखडा असणे आव�यक आह.े िनदेशनाट्य माग�दश�ना�या एकवा�यतेचा 
सबंंध उ�ोगातील �यव�थापना�या सदंभा�त आह.े उ�पादनातील �ि�याचंा सहसबंंध व 
�म ठरािवक असतो. या �ि�या कोणी, कशा�कार ेव िकती वेळात पणु� करावया�या आहेत 
याबाबतचे िनद�श एकाच व�र� अिधकाया�कडून झाले पािहजेत. हे�ी फेयॉल�या 
मजतानसुार िनद�शनातील एक वा�यतेमळेु िनरिनरा�या िवभागात सम�वय साधता येतो.  

६) �य��गत िहताऐवजी सामा�य िहतास �ाधा�य (Subordination of individual 

Interest to general Interest) : �य��पे�ा सघंटना �े� असते. याचा अथ� असा क�, 
�यव�थापकाने िनण�य घेताना �यि�िहतापे�ा सघंटने�या िहताला (फाय�ाला) �ाधा�य 
�ावे. एखादा िनण�य घेताना िकंवा िनयमांची अंमलबजावणी करताना सघंटनेचा फायदा 
होत असेल तर व �यामळेु काही �य��चा तोटा होत असला तरी सघंटने�या िहताची 
जाणीव कर�याची जबाबदारी �यव�थापकाची असते. �यि�गत िहताला �ाधा�य िद�यास 
कम�चाया�त मतभेद िनमा�ण होतात. �याचा उ�पादनावर िवपरीत प�रणाम होतो. समान 
पातळीवरील अिधकाया�त एखा�ा ��ाबाबत मतभेद िनमा�ण झाले तर �याबाबतची 
सोडवणूक कर�याची काय�प�ती िनि�त कर�यासाठी हे त�व उपय�ु ठरते.  

७) काया�चा मोबदला (Remuneration) : �यवसायातील ��येक �िमकाला व 
कम�चाया�ला काय��मतेनसुार कामाचा मोबदला िमळणे �याय व यो�य आहे. सघंटनेत 
कामगारानंा मोबदला िकंवा वेतन दे�याची प�त सोपी व सलुभ असावी. �िमकानंा 
िमळणाया� वेतनापासून समाधान �ा� झा�यास ते आ�मीयतेने काय� करतात. �याचा फायदा 
होऊन उ�पादनवाढ होते व सघंटकाला िमळणाया� नपÌयात वाढ होते. औ�ोिगक शातंता 
िटकिव�यासाठी व मजूर-मािलक या�ंयात सलो�याचे सबंंध िनमा�ण कर�यासाठी वेतनाचा 
�� समाधानकारकपणे सोडिवणे आव�यक आह.े समाधानी नोकरवग� ही सघंटनेची सपं�ी 
असते. कामगारानंा वेतनािशवाय नपÌयातील ठरािवक िह�सा िमळाला पािहज.े तसेच 
ठरािवक दराने व सरकारी िनयमानसुार बोनस िमळ�याची सोय झाली पािहजे. कामगाराचे 
वेतन जीवनमान िनद�शाकंाशी जळुणार ेअसावे. 

८) क� �ीकरण (Centralisation) : एकाच �य���या िठकाणी िनण�य घे�याचे फार मोठे 
अिधकार असणाया� �ि�येला क� �ीकरण असे �हणतात. जे�हा सघंटनेचे द�ुयम 
अिधकाया��या मह�व व जबाबदारीत वाढ होते. �यावेळी अिधकाराचें िवक� �ीकरण झाले 
असे �हणतात. सघंटनेची काय��मता व �व�प क� �ीकरण िकंवा िवक� �ीकरणावर अवलंबून 
असते. िवक� �ीकरणामळेु संघटनेत द�ुयम अिधकाया�ना अिधकार िमळतात. �यामळेु 
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आप�या वैयि�क काय��मतेचा व ब�ुीकौश�याचा उपयोग ते क� शकतात. लहान 
आकारा�या संघटनेत क� �ीकरण तर मोठ्या आकारा�या सघंटनेत अिधकार व जबाबदारीच 
िवक� �ीकरण करणे फाय�ाचे असते.  

९) अिधकार �णेी साखळी (Scalar Chain) : आधिुनक �यवसायात अिधकाया�ची 
स�ंया बरीच असते. या अिधकाया�तील पर�पर सबंंध िनि�त होणे आव�यक आह.े कारण 
व�र� अिधकारी किन� अिधकाया�ना आदेश देऊ शकतात. ही अिधकाया�ची साखळी व�र� 
�यव�थापकापासून ते किन� �यव�थापकापंय�त ठरािवक �माने असणे आव�यक आहे. 
�यामळेु आदेशाचे वहन करणे सलुभ होते. सघंटनेत काय��मता �ा� कर�यासाठी ही 
साखळी फार लाबं असू नये. �िस� लेखक हे�ी फेयॉल�या मतानसुार सघंटनेचा 
आराखडा तयार करताना कोण कोणाला जबाबदार आहे हे िनि�त झाले पािहज.े �यामळेु 
आपसातील सबंंध िनि�त होतात. ��येक अिधकाया�ची जबाबदारी व अिधकार याबंाबत 
�प�ता असावी. �यामळेु िनण�य घे�याची �ि�या सरुळीत चालू राहते. पढुील आकृती�या 
साहा�याने अिधकार �ेणी साखळी अिधक चागंली �प� करता येईल.  

 

  

१०) �यव�था (Order) : सवा�साठी यो�य �थान आिण यो�य �थानी ��येक या त�वाचा 
अंमलबजावणीमळेु सव� �कार�या अप�यय टाळता येतो. वेळेची व �माची बचत होते व 
उ�ोग �यवसायाची एकूण काय��मता वाढते. फेयॉल�या मते  

११) समानता (Equality) : सघंटनेतील कम�चाया�ना चांग�या �कारची वागणूक उ�च 
�यव�थापकाने िदली पािहजे. द�ुयम अिधकाया�नी कम�चाया�शी सहानभूुतीने वागणूक 
ठेवावी. सघंटनेतील कम�चाया�चा यो�य �याय व ��ाचंी सोडवणूक करणे �यव�थापकाचे 
कत��य आहे. समानते�या वागणूक�मळेु मजूर - मालक सबंंध सलो�याचे िनमा�ण हो�यास 
मदत होते. �यव�थापक हा माग�दश�क िम� व स�लागार असणे आव�यक आह.े �या�या 
वागणकु�वर सघंटनेचे यश अवलंबून असते.  

१२) कम�चाया�तील �थैय� (Stability of Tenure) or (Stability of Personnel) : 
सघंटनेतील कम�चाया�ना व कामगारानंा आप�या नोकरीबाबत �थैय� िकंवा ि�थरता लाभणे 
आव�यक आहे. नोकरीची शा�ती नस�यास कोणताही कम�चारी काय��मतेने व आ�मीयतेने 
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काय� करत नाही. दसुया� सघंटनेत बढतीची जागा िमळा�यास कम�चारी नोकरीचे िठकाण 
बदलतात. �याचा प�रणाम कामगाराचंी गैरहजेरी व अदलाबदल वाढ�याकडे होतो. 
कामगाराचंी �यावसाियक व भौगोिलक गित�मता जा�त असेल तर �या�या बदली नवीन 
कामगाराचंी भरती करणे सघंटनेला िहतावह ठरत नाही. कम�चाया�ना नोकरीची शा�ता व 
�थैय� अस�यास म�ृयूपय�त सेवा कर�याचे िन�ावान सेवक संघटनेला िमळतात.  

१३) �रेणा िकंवा पुढाकार (Initiative) : �ेरणा �हणजे कामगारा�ंया वैयि�क 
िवचारश��ला चालना देणे होय. कामगारांना आपले काय� करतात �याबाबत िवचार 
कर�याचे वैयि�क �वातं�य देणे आव�यक आह.े �यामळेु कामगार आ�मीयतेने काय� 
करतात. �यासाठी द�ुयम अिधकाया�नी काही सूचना, योजना व उपाय सचुिवले असतील 
तर व�र� अिधकाया�नी �याचा िवचार करणे आव�यक आहे. कामगारानंा यो�य �कार े�ेरणा 
िदली तर ते चागं�या �कार े काय� क�न उ�पादन वाढ क� शकतात. हे�ी फेयॉल�या 
मतानसुार ’कामगारानंा धोरण सचुिव�याचे व �याची अंमलबजावणी कर�याचे �वातं�य 
असणे �हणजे �ेरणा होय.“ 

१४) एक� हचे बळ (Esprite de – crops) : सघंटनेचा कारभार काय��मतेने 
चालिव�यासाठी कामगारात एकोपा िकंवा एक� असणे आव�यक आहे. �यासाठी 
�यव�थापकाने कम�चाया�त एकिजनसीपणा व आ�मीयता िनमा�ण केली पािहजे.  

“फोडा आिण झोडा” (Divide and Rule) या त�वाची अंमलबजावणी करणे धो�याचे 
असते. वैयि�क �वाथा�ला वाव िद�यास सघंटनेची हानी होते. सघंटनेची श�� आिण 
कामगारातील एको�यावर अवलंबून असते. आपसातील मतभेद, �ेष, म�सर, इ�यादी वाईट 
�कारानंा यो�यवेळी पायबंद बसला पािहजे.  

१.३.३  आधुिनक शा�ीय िस�ांत िकंवा मानवी संबंध / वत�णूक ��ीकोन: 

हा िस�ातं शा�ीय िस�ातंाचा िव�तार आह.े शा�ीय िस�ांत कामावर ल� क� ि�त करतो 
तसेच  काय��मता आिण उ�पादकता सधुार�यावर भर देतो. हा िस�ातं कामा�या िठकाणी 
वैयि�क आिण गटसबंंधानंा मह�व देतो. हा िस�ातं पर�परावलंबी असून �ात कामगारांचे 
वैयि�क आिण गट वत�न समज�यासाठी  समाजशा� आिण मानसशा�ाचा अ�यास  
अ�यास समािव� आहे. 

ए�टन मयेोचा हॉथोन� �योग: 

१९२७म�ये ए�टन मेयो आिण हाव�ड�  िबझनेस �कूल�या सशंोधकां�या गटाला हॉथोन� 
वे�टन� इलेि��क कंपनीचा िशकागो येथील �लाटंचा अ�यास कर�यासाठी एक �क�प 
दे�यात आला. �या�ंया मते �यवसाय स�ंथे�या �यव�थापनात  वत�निवषयक िव�ान 
मह�वपूण� भूिमका बजावते. या �योगात, उ�पादन  आिण  परुसेा �काश, शारी�रक 
प�रि�थती, कामाचे तास , िव�ातंीचे  तास, कामगाराचंी कामािवषयीचा  ��ीकोन, कामाची 
प�रि�थती आिण देखरखे आिण गट वत�न याचंा पर�पर सबंंध शोध�याचा �य�न 
सशंोधकांनी केला. �ा �योगादर�यान असा िन�कष� िनघाला क� , कम�चा�यांची काय��मता 
आिण उ�पादकता ही  कम�चा�या�ंया शारी�रक प�रि�थतीपे�ा कामा�या समाधानावर 
अिधक अवलंबून असते. 
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हॉथोन� �योगाची मह�वाची वैिश�्ये अशी - 

१. एक �यवसाय स�ंथा ही एक सामािजक-आिथ�क �णाली आहे. 

२. एक कम�चारी माणूसच  असतो आिण �या�या भावनांचा, मनोव�ृीचा �या�या  
वाग�यावर �याचा प�रणाम होतो.  कम�चा�यांना  आिथ�क आिण गैर-आिथ�क �ो�साहन 
दो�ही वाप�न �े�रत आव�यक आह े

३. �यव�थापनाने कामगाराशंी सहकाय� केले पािहज.े 

४. �यवसाय स�ंथेम�ये  उ�पादकता �हणजे कम�चा� या�ंया समाधानाचा प�रणाम होय.  

५. �यवसाय �यव�थािपत करताना �यव�थापनाने वैयि�क आिण गट वत�न समजून 
घे�यासाठी समाजशा� आिण मानसशा�ाचा वापर केला पािहजे. 

६. �यव�थापनाशी संवाद साध�यासाठी कम�चा�यामं�ये सवंाद कौश�य असणे आव�यक 
आहे.  

७. स�ंथा�मक ल�ये सा�य कर�यासाठी उ�च मनोबल िवकिसत करणे खूप मह�वाचे 
आहे. 

१.४  आधुिनक �यव�थापन �ि�कोन 

आधिुनक िस�ातं कोण�याही �यवसायाला सामािजक-आिथ�क मानतो स�ंथा.या 
िस�ातंानसुार कोणतीही �यवसाय स�ंथा िविवध पया�वरणीय घटका�ंया �भावाखाली काय� 
करते जसे क� सामािजक, राजक�य, आिथ�क, तं��ान इ�यादी आिण �हणूनच वातावरणात 
होत असले�या बदलानंसुार �वतःला समायोिजत करणे आव�यक आहे. आधिुनक 
िस�ातंला �णाली देखील  �हणतात कारण कोणतीही स�ंथा पर�पर जोडलेला आिण 
पर�परसबंंिधत सचंाचा गट  आहे िकंवा िविश� उ�ी� ेसा�य कर�यासाठीचा घटक आह.े 
स�ंथा ही भागधारक, देणेकरी, परुवठादार , �यव�थापन, कम�चारी, �ाहक, सोसायटी 
इ�याद��या  समि�वत �य�नाचे फिलत आहे �हणूनच  स�ंथा�मक उि��्ये  सा�य 
कर�यासाठी  या सव� गटा�ंया िहताचंा िवचार करणे आव�यक आहे. 

१.४.१  पीटर �करचे यांचे �यव�थापनाचे पैलू : 

पीटर �कर यानंा आधिुनक �यव�थापनाचे  जनक �हणून ओळखले जातात.�यानंी  अ�ाप 
वापर�या जाणा�या   नेत�ृवा�या अटी आिण योजना िवकिसत के�या आहेत  �या 
‘ि�ि�सप�स ऑफ मॅनेजम�ट’(Principle of Management) या प�ुतकात �यानंी 
प�रभािषत के�या  आहेत . �यव�थापन हा एक बह�उ�ेशीय अवयव आहे जो �यवसाय 
�यव�थािपत करतो आिण �यव�थापकाचें �यव�थापन आिण कामगार व �याचें काय� 
�यव�थािपत करतो. 

पीटर �कर यां�या �यव�थापन िस�ांतात अनेक आधुिनक संक�पना समािव� आहते 
�या खालील�माण ेआहते 

१. िवक� �ीकरण - �यव�थापकानंी �यां�या अिधन�थामं�ये अिधकार आिण जबाबदा�या 
याचें  िवक� �ीकरण केले पािहजे. सदर  िवक� �ीकरणामुळे  �या�ंया अिधन�थामं�ये  
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जबाबदारीची जाणीव आिण आपलेपणा वाढीस लागतो. तथािप, जर िनण�य �यवसाया�या 
मह�वा�या बाबी जसे क� आिथ�क बाबी आिण �ित�ेशी  िनगडीत असेल तर मग अस े 
िनण�य सामा�यत: �यव�थापना�या उ�च �तरावर घेतले जातात.  

२. �ानाचे काय� - �ान कम�चारी जसे क� अिभयतंा िकंवा िव�ेषक हे मािहती हाताळणे 
िकंवा वापरणे यासारखी  आव�यक ती कामे करतात.पीटर �कर या�ंया नसुार , “जे 
कामगार सम�या सोडवतात आिण सज�नशीलपणे काय� करतात असे कामगार  मू�यवान 
आहेत". 

३. उ�ी�ांनुसार �यव�थापन - पीटर �करने 'उ�ी�ानंसुार �यव�थापन' ‘�यव�थापन’ची 
सकं�पना  िवकसीत केली.�ा �ि�येम�ये  �येय  व उि�� े िनि�त केली जातात आिण 
�यानसुार कम�चा�यांना एकि�त ल�य िमळिव�यासाठी काय� �े�रत केले जाते , �या�ंया 
कामिगरीचे मू�याकंन केले जाते आिण कम�चा�यानंा �या�ंया कामिगरीनसुार ब�ीस िदले 
जाते. तर उि�� ेठरिव�याबाबत िविश�, मोज�यायो�य, �ा�य, सबंंिधत अशी उि�� ेआिण 
वेळेचे बंधन याची काळजी घेतली जाते. �यानंी  सचुवले आहे क� �यव�थापनाने �यवसाय  
�यव�थािपत करताना �यवसाय आचार आिण नैितकतेकडे सव��च �ाधा�य िदले पािहजे . 

१.४.२  �यव�थापनातील भारतीय नीितशा� 

भारतीय नीितशा�  मू�ये �हणजे  भारतीय स�ंकृती �यव�थापना�या  सेवेत कशा  प�तीने 
नेत�ृव आिण �यव�थापन याचे  योगदान देऊ शकते या सदंभा�तील मू�ये  आिण प�ती 
होय.ही  मू�ये व  प�ती भारतीय सनातन धमा�त खोलवर �जली आहेत आहते आिण  
भारतीय त�व�ाना�या िविवध अंगानंी �भािवत आहेत. 

भारतीय सं�कृतीतून िमळवता येणारी काय� मू�ये अशी आहते 

१.  परोपकाराथ�म इद ं शरीर ं -ह े शरीर �हणजे दसु� याची सेवा करणे िकंवा सव�साधारण 
चागं�यासाठी आहे , 

२. आ�मनो मो�ाथ� जगत िहतायच  - जगा�या क�याणाची िवचार करतानाही �वतःचे 
आ�याि�मक िहत ल�ात घेऊन �य�न करावे  

३.  ि�करणश�ुी – �वतःचा िवकास कर�या �वतः�या आचार, िवचार आिण कम� याम�ये 
'श�ुता आिण एकता ' राखणे.  

४. यो�य च�रत  कम�- पिव� अप�ण �हणून कामामं�ये गुतंणे.   

भारतातील िविवध �थं सबंंिधत �यव�थापन िस�ातं समजून घे�यासाठी  उपय�ु आहेत  
कर�यासाठी - जसे क�  योगी याचें आ�मच�र�, ित��कुरल, वेद, उपिनषद , मन�ुमिृत, 
अथ�शा�,महाभारत, रामायण आिण भगव�ीता इ�यादी. 

भारतीय नीितशा�ा�माणे  भारतीय हे सव�समावेशक �ि�कोन, आ�म-िनय�ंण, कत��याचंी 
पूत�,�गतशील अ�या�म ,काय�सघं कामिगरी,  आजूबाजू�या पया�वरणाचे सरं�ण, थोराचंा 
आदर आिण िव�ास ठेवतात. �यव�थापनातील भारतीय नीितशा� �यवसाय यो�य आिण 
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�या�य प�तीने कर�यासाठी वापरले जाऊ शकते. हे �यव�थापन उ�पादन, िवपणन, िव� 
आिण मानव ससंाधन �यव�थापन इ�यादी िविवध काय� पार पाड�यासाठी नीितिनयमांचे 
पालन क� शकते .हे नीितशा� �यव�थापनाला  कोणताही �वाथ� न बाळगता स�ंथेसाठी 
सव��म  �य�न कर�यासाठी माग�दश�न करते. हे सबंंिधत ��येकाला यो�य आदर दे�यावर 
जोर देते स�ंथेसह आिण एखा�ाला सव��कृ� काय� पार पाड�यासाठी  �मता िवकिसत 
करते , भारतीय नीितशा� सकारा�मक ��ीकोन आिण चांगले िवचार आिण ि�या यावर 
अिधक भर देते.अस े ठाम मत  आहे क�, सघंटनेम�ये चागं�या िवचारामंळेु चागं�या भावना 
आिण व�ृी िनमा�ण होऊन  शेवटी चागं�या कृती होतात  आिण चागं�या कृत�मळेु अंितमतः 
यश िमळतेहे आ�हाला समाजोपयोगी कत��ये  पार पाड�यास िशकवते. हे स�ंथेस 
सामािजक-आिथ�क उि�� ेसा�य कर�यासाठी उप�म राबिव�यात मदत करते . 

१.५  ��स�ंह 

१. “�यव�थापन �हणजे काय?” �यव�थापनाची वैिश�्ये �प� करा.  

२. �यव�थापनाचे �व�प �प� करा.  

३. �यव�थापनाची त�वे �प� करा.  

४. �यव�थापनाचे मह�व �प� करा.  

५. �यव�थापनाची काय� �प� करा.  

६. �यव�थापन �े�ातील आधिुनक िवकासास कोणते घटक जबाबदार आहेत ते �प� 
करा.  

७. २१ �या शतकातील �यव�थापक�य कौश�य आिण साम�य� �प� करा.  

८. �यव�थापन मािहती �णाली �हणजे काय? �याची वैिश�्ये �प� करा.  

९. �यव�थापन मािहती �णालीचे फायदे सागंा.  

१०. अपवादा�मक �यव�थापन �हणजे काय? �याचे फायदे �प� करा.  
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२ 
िनयोजन आिण िनण�य �ि�या - भाग १ 

िनयोजन  
 

�करण रचना : 

२.० उि�� े

२.१ �ा�तािवक 

२.२ िनयोजन 

२.3  उि��पूत�साठी �यव�थापन  

२.४   ��स�ंह 

२.० उि�� े

 िनयोजन आिण िनण�य�ि�या या घटकामं�ये पढुील म�ुाचंा अ�यास करता येईल.  

 िनयोजनाचा अथ� आिण �या�या समजावून घेता येईल.  

 िनयोजना�या �या�येव�न िनयोजनाची वैिश�्ये �प� करता येईल.  

 िनयोजनाचे िविवध �कार �प� करता येईल.  

 िनयोजन �ि�येतील ट�पे िकंवा अव�था सागंता येईल.  

 िनयोजनाचे मह�व सागंता येईल.  

२.१ �ा�तािवक 

�यव�थापक�य िनयोजन करणे हे �यव�थापनाचे मह�वाचे काय� आह.े �य�न करा व चकुाचंी 
द�ु�ती करा. या क�पनेऐवजी ’उ�म योजनांची आखणी करा, कुशलेने अंमलबजावणी 
क�न यश�वी �हा“ हे आधिुनक �यव�थापकाचे त�व मान�यात येते. िनयोजन ही एक 
�यव�थापनातील �ि�या आह.े अपेि�त उि�� ेसा�य कर�यासाठी िनयोजनाचा आराखडा 
तयार करावा लागतो. �यव�थापक�य िनयोजनाचा आराखडा तयार करावा लागतो. 
�यव�थापक�य िनयोजनामळेु सघंटनेतील कोणते काय� कोणी के�हा व कशा प�तीने 
करावयाचे आहे हे अगोदर ठरिवता येते. िनयोजन ही बौि�क �ि�या आहे. �यव�थापनाचे 
�मखु काय� �हणजे िनयोजन आिण िनय�ंण होय.  
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�यव�थापनाचे मह�वाचे काय� �हणजे िनण�य घेणे होय. पीटर हकर या�ंया मते �यव�थापक 
जे काही करतो ते िनण�या�या मा�यमातून करीत असतो. �यव�थापनात िनण�य �ि�येचे 
मह�वाचे �थान अस�यामळेु िनण�य घेणे �हणजे �यव�थापक करणे अस े �हटले जाते. 
आधिुनक काळात �यवसायातील अनेक ��ाबंाबत िनण�य घे�याचे तं� िवकिसत झाले आहे. 
�या तं�ाचा उपयोग �यव�थापकाला प�रि�थतीनसुार करावा लागतो.  

२.२ िनयोजन 

�यव�थापक�य िनयोजन करणे हे �यव�थापनाचे मह�वाचे काय� आहे. �य�न करा व चकुाचंी 
द�ु�ती करा, या क�पनेऐवजी ’उ�म योजनांची आखणी करा, कुशलतेने अंमलबजावणी 
क�न यश�वी �हा“ हे आधिुनक �यव�थापनाचे त�व मान�यात येते. िनयोजन ही एक 
�यव�थापनातील �ि�या आहे. अपेि�त उि�� ेसा�य कर�यासाठी िनयोजनाचा आराखडा 
तयार करावा लागतो. �यव�थापक�य िनयोजनामळेु सघंटनेतील कोणत काय� कोणी के�हा व 
कशा प�तीने करावयाचे आहे. ह ेअगोदरच ठरिवता येते. हमे�स आिण मेसी या तं�ा�या 
मते ’िनयोजन ही बौि�क �ि�या आहे. �यासाठी सजृना�मक िचतंन आिण क�पकतेची 
आव�यकता असते. याचा अथ� असा क� कोणतेही काय� कर�यापूव� �याबाबत सखोल व 
पूण� िवचार करणे आव�यक आह.े कोण�याही �कारचा �यवसाय िकंवा धदंा कर�यापूव� 
�यव�थापक�य िनयोजन करणे आव�यक आह.े“ 

�यव�थापनशा�ाचा जनक हे�ी फेयॉल यां�या मते, �यव�थापनाची �मखु काय� �हणजे 
िनयोजन आिण िनयं�ण ही होत. िनयोजन ही एक �ि�या मान�यात आली असून या 
क�पनेला मेरी पाक� र फॅिलट, चे�टर बना�ड�  या त�ांनी मा�यता िदली आह.े �यावसाियक 
पूवा�नमुानाची (Eorecasting) सीमा सपं�यानतंर िनयोजन �ि�येला �ारभं होतो. या 
�ि�येत काय�बाबत�या �परषेेची आखणी क�न ��य� अंमलबजावणी कशा�कार ेकरावी, 
याबाबत िवचार कर�यात येतो. तसेच ��य� काय� करताना येणाया� अडचणी व �यावरील 
उपाययोजना याबाबत सखोल िवचारिविनमय कर�यात येतो.  

२.२.१  िनयोजनाचा अथ� व �या�या (Meaning and Defination of Planning) : 

िनयोजन ही बौि�क �ि�या असली तरी �याची सोपी, सलुभ �या�या देणे श�य आहे. 
�यव�थापन �े�ातील िविवध त� व मा�यवर लेखकांनी िनयोजना�या वेगवेग�या �या�या 
िदले�या आहेत. िनयोजनाचा नेमका अथ� समज�यासाठी पढुील �या�या उपयोगी ठरतील.  

१) जॉज टेरी : ’िनयोजन �हणजे व�तूि�थतीवर आधा�रत िनवड केले�या पूवा�नभुवाचा 
उपयोग क�न भावी काळातील अपेि�त उि��े सा�य कर�यासाठी सू�ब� आव�यक 
काय�िदशा होय.“  

According to George R. Terry - “Planning is the selecting and relating of 
facts and the making and using of assumptions regarding the future in the 
visualization and formulation of purposed activities believed necessary to 
achieved desired results.” 
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२) कू�टज आिण ओ डोनेल : ’िनयोजन ही एक बौि�क �ि�या असून काय� कर�या�या 
मागा�चे ते जाणीवपूव�क िनधा�रण होय. उि��े, वा�तव मािहती व िवचारपूव�क िनि�त केलेले 
अंदाज या आधारावर िनण�य घे�याची ही �ि�या होय.“ 

Koontz and O’Donnell - Planning is intellectual process, the conscious 
determination of courses of action the taking of decisions on purpose, facts 
and considered estimaters.” 

३) लुईस अॅलन : ’�यव�थापक�य िनयोजनात पूवा� नूमान, उि��े धोरणे, काय�प�ती, 
काय�वेळाप�क व अंदाजप�क तयार कर�याचा समावेश होतो.“ 

Louis A. Allen - “Management planning involves the development of 
forecasts, objectives, policies, programmes, procedures, schedules and 
budgets.” 

४) िथयो हमॅन : ’काय� करावयाचे आहे हे अगोदरच ठरिवणे �हणजे िनयोजन होय, जे�हा 
�यव�थापक िनयोजन करतो ते�हा भिव�यकाळाचे िच� रखेाटीत असतो. तसेच अपेि�त 
उि�� पूण� कर�यासाठी ससुगंत व सू�ब� काय�रचना कर�याचा �य�न करीत असतो.“ 

५) एम. ई. हल� : ’एखादे काय� कर�यापूव� ते कसे करावयाचे हे अगोदरच ठरिव�या�या 
ि�येला िनयोजन �हणतात. िनयोजनाम�ये अनेक पया�यातून उि�� ेधोरणे, काय�प�ती व 
काय��माची िनवड अिभ�ेत आह.े“ 

M.E. Hurley - “Planning is deciding in advance what is to be done. It 
involves the selection of objectives. Policies, procedures and programme 
from among alternatives.” 

२.२.२  िनयोजन �ि�येतील ट�पे  

िनयोजन ही एक �यव�थापनातील �ि�या आहे. �यव�थापक�य िनयोजनामळेु काय 
करावयाचे आह.े याबाबतचा बोध होतो. िनयोजन �ि�येतील असणार ेट�पे िकंवा अव�था 
खालील आकृती�या सहा�याने �प� करता येतील.  

िनयोजन �ि�येतील ट�पे 

 

 



  

 

वािण�य 

26 

१) ��ांचे वग�करण करण े (Classifying the Problems) : �यवसाय संघटनेचे जे 
िविवध �� व सम�या असतात �या शोधणे व �याचें वग�करण करणे. या सम�या 
सोडिव�यासाठीच िनयोजन केले जाते.  

२) उि�� ठरिवण े (Determining the Objectives): िनयोजन काया�तील पिहला 
ट�पा �हणजे िनयोजना�या काया�चा उ�ेश िनि�त करणे. सव�साधारणपणे �थम सव� 
�यवसाय स�ंथेचा उ�ेश िनि�त केला जातो. सव� �यवसाया�या काया�चा उ�ेश िनि�त 
के�यावर �यवसायातील िविवध िवभाग, उपिवभाग, शाखा या�ंया काया�चा उ�ेश देखील 
�यानतंर िनि�त केला जातो. �यवसायातील िविवध िवभाग, उपिवभाग इ. उ�ेश िनि�त 
के�यामळेु �यवसाया�या काया�ची िदशा �थूलमानाने िनि�त होते. तसेच भिव�यकाळाचे 
धोरण देखील िनि�त होते. उ�ेश िनि�त के�याने काय करावे, काय� करताना कशावर भर 
�ावा, िविवध धोरणानंी, िनयमानंी, काय�प�तीने आिण डावपेचानंी कोणता उ�ेश सा�य 
केला जावा हे �प� करणे सोपे जाते.  

३) पूवा�नूमान िकंवा गृिहते िनि�त करण े(Forecasting) : पूवा�नूमान िकंवा गिृहते याचा 
अथ� भिव�यकाळातील प�रि�थती व घटनािवषयीचा अंदाज �हणजेच योजना जे�हा 
��य�पणे राबिवली जाईल �यावेळी कोण�या �कारची �यावसाियक प�रि�थती असेल 
�याला (िनयोजनाची गिृहते) �हणता येईल. सव�साधारणपणे भिव�यकाळाक�रता योजना 
वत�मान काळात आख�या जातात. योजना आखताना भिव�यकाळातील कोणती प�रि�थती 
असेल याचा अंदाज केला जातो. अंदाजािशवाय योजना आखता येत नाही. थोड�यात 
गिृहते िनि�त के�यािशवाय िनयोजन �ि�या पूण� घेऊ शकत नाही.  

४) धोरण व काय��म ठरिवण े: उि�� ठरिव�यानतंर व पूवा�नमुान िनि�त के�यानतंरची 
िनयोजन �ि�येतील पढुील पायरी �हणजे धोरण व काय��म ठरिवणे होय. उि�� सा�य 
कर�यासाठी काही माग�दश�कत�वे िनि�त करावी लागतात. या त�वाचा समावेश धोरणात 
होतो व ही धोरणे अंमलात आण�यासाठी काही काय��म ठरवावा लागतो. धोरणात 
कृतीिवषयी िववेचन असते. कोणते काय�, के�हा व कशा �रतीने पूण� करावयाचे आह.े 
याबाबतची िनि�त �परषेा �हणजे काय��म होय. धोरण दीघ�कालीन असते. काय��म 
अ�पकालीन असतो. पण िनयोजनासाठी दो�ह�ची आव�यकता असते.  

५) पया�यी साधनांची िनवड करण े : िनयोजन �ि�येची पढुील पायरी �हणजे उपल�ध 
असले�या साधनापैक� पया�यी साधनांची िनवड करणे हे होय. िनयोजनाची अंमलबजावणी 
करताना अनेक साधने उपल�ध असतात. उपल�ध असणाया� साधनामंधून सव��म व 
अनकूुल माग� िनधा��रत करावा लागतो. िनयोजनाची उि��े गाठ�यासाठी यो�य पया�याची व 
पया�यी साधनाचंी िनवड कर�याची जबाबदारी उ�च �यव�थापकाची असते.  

६) वेळाप�क व काय�प�ती िनि�त करण े: िनयोजनात वेळाप�काला अ�यतं मह�वाचे 
�थान आहे. िविश� काय� िनयोिजत वेळा पूण� करणे �हणजे िनयोजन काय��मातून 
िनयोिजत काया�ची �परषेा होते तर वेळेनसुार काय��माची अंमलबजावणी कशी करायची 
याचे माग�दश�न वेळाप�कातून �ा� होते जे काही करावयाचे आहे �याची वेळेनसुार �मवार 
रचना करणे �हणजे वेळाप�क होय. वेळाप�क व काय�प�ती यामळेु काय��वाह सतत व 
अखिंडत वाहत राहतो. �याच�माणे िविवध काय�प�तीचा शोध घेऊन �याचें यो�य 
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मू�याकंन क�न सव��म काय�प�तीची िनवड करावी लागते. िनयोजनाची उि�� पूण� 
कर�यासाठी दोन िकंवा अिधक काय�प�तीचा एकि�तपणे उपयोग करावा लागतो.  

७) ि�यांचा �म िनि�त करण े: योजना तयार करताना ितला �यावहा�रक �व�प �ावे 
लागते. �याक�रता मूळ योजना व ित�या उपाययोजना यांचा �म िनि�त करावा लागतो. 
कारण ि�याचंा �म िनि�त के�यािशवाय िनयोिजत उि��े पूण� होऊ शकत नाहीत. ��येक 
िवभागातील िविश� ि�या वेळेवर पूण� झाली पािहज.े कारण उ�पादनात बया�च वेळा एका 
िवभागातील ि�येवर दसुया� िवभागा�या ि�या अवलंबून असतात. या सव� ि�याचंी एक 
मािलका असते. यातील एक ि�या जरी यो�य प�तीने िकंवा वेळेत पूण� झाली नाही तर 
�याचा इतर िवभागा�या काया�वर प�रणाम होतो. �यासाठी सव� ि�यांचा �म िनि�त करावा 
लागतो.  

८) अंदाजप�क तयार करण े : िनयोजना�या सबंंध अंदाजप�काशी असतो. ठरािवक 
कालावधीशी सबंोधन काय��माची स�ंयाशा�ीय �व�पात िनि�त आकडेवारी माडंणी 
करणे �हणजे अंदाजप�क तयार करणे होय. अंदाजप�क �हणजे िविश� कालावधीशी 
सबंंिधत आराखडा होय. खरदेी िव��, उ�पादन खच�, उ�प�न याबाबतीत अंदाजप�के 
तयार करता येतात. मू�याकंन व िनय�ंणासाठी अंदाजप�क आव�यक असते. �यामळेु 
�भावी योजना करताना अंदाजप�क तयार कर�यात येते.  

९) उपाययोजनांची िनिम�ती करण े : िविश� काय� कर�यासाठी मूळ योजना तयार 
के�यानतंर ितला सहा�यक ठरणाया� इतर उपाययोजनांचाही िवचार करावा लागतो. कारण 
मूळ योजना�ंया पूत�साठी उपाययोजनाचंी आव�यकता असते. उदा. नदीवर धरण 
बाधं�याची योजना आख�यावर केवळ धरणाची िनिम�ती क�न चालणार नाही तर धरणामळेु 
अडिवले�या पा�या�या शेतीसाठी व इतर कारणासंाठी वापर कर�याक�रता काल�याचंीही 
िनिम�ती करावी लागते. �हणजे धोरणाची योजना ही मूळ योजना व काल�याचंी योजना ही 
उपाययोजना ठरते. �याच�माणे �यवसाय सघंटनेतही मूळ योजनेबरोबर उपाययोजनाही 
तयार करा�या लागतात.  

१०) अनुसरण िकंवा पाठपुरावा (Follow up) : अनसुरण ही �यव�थापक�य 
िनयोजनातील शेवटचा ट�पा होय. कोण�याही योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक 
अडथळे उ�प�न होतात हे अडथळे दूर करणे आव�यक असते. योजने�या अंमलबजावणीत 
अडथळे दूर कर�यासाठी कर�यात येणाया� �य�नांना 'अनसुरण' असे �हणतात.  

थोड�यात काय करावयाचे आहे. कोण�या प�तीने करायचे आहे िकती वेळात पूण� 
करावयाचे आहे. कोणी व कसे पूण� करावयाचे आहे या सव� गो��चा तपशीलवार िवचार 
क�न योजना तयार करावी लागते.  

२.२.३  िनयोजनाचे मह�व  

१) �यवसायातील अिनि�तता : कोण�याही �यवसायातील अिनि�तता कमी 
कर�यासाठी िनयोजनाची गरज असते. िनयोजन ही भिव�यातील अिनि�तता दूर कर�याची 
�ि�या होय. �यवसाय पूवा�नमुाना�या आधार ेिनयोजन क�न अिनि�तता कमी करता येते.  
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२) जोखीम िकंवा धोका कमी करण े (To Minimise the risk) : �यवसायात नफा 
तसेच धोका हो�याची श�यता असते. नकुसान होऊ नये व जा�तीत जा�त नफा �हावा 
�हणून िनयोजनाची गरज असते. सभंा�य टाळ�यासाठी िनयोजन आव�यक असते. 
�या��ीने �यवसायात िनयोजनाचे मह�व आह.े  

३) उि��ांची पूत�ता (Focus attention on objectives) : उि�� पूत�ता कर�यासाठी 
िनयोजनाची आव�यकता असते. सघंटनेची उि��े पूण� करणे हा िनयोजनाचा क� �िबंदू 
असतो. �यव�थापकाला उि��ा�ंया पूत�तेसाठी �े�रत कर�याचे काय� िनयोजन करीत 
असते.  

४) उ�पादन खचा�त काटकसर : िनयोजनामळेु आिथ�क काटकसर क�न उ�पादन खच� 
कमी करता येते. तसेच उ�पादन �ि�येतील अनाव�यक अप�यय टाळता येतात. 
य�ंसाम�ीचा मह�म उपयोग करता येतो.  

५) िनयं�णाची सोय (To facilitate Control): िनयोजनामळेु सघंटनेतील अिधकारी 
व कम�चाया�वर �भावी िनय�ंण ठेवता येते. �यासाठी �यव�थापकाला िनय�ंणा�या िविवध 
प�तीचा अवलंब करावा लागतो. थोड�यात िनयोजनामळेु िनय�ंण �भावी ठेवता येते.  

६) �यवसाया�या काय��मतेत वाढ : �यव�थापक�य िनयोजनामळेु सघंटनेतील कम�चारी 
व अिधकारी वगा��या काय��मतेत वाढ करता येते. सव��कृ� मागा�ची िनवड क�न �या�माणे 
अंमलबजावणी के�यास काय��मता वाढते. तसेच उ�पादनखचा�त व अनाव�यक खचा�त 
बचत करता येते.  

७) साम�ीचे िनयं�ण : व�तू उ�पादनासाठी क�चा मालाची व उपकरणाचंी खरदेी करावी 
लागते. 

८) उ�पादन ि�थरता : उ�पादनाला �ारभं के�यानतंर �यात अनेक अडचणी येतात. 
िनयोजन के�यामळेु �यावर उपाय योजना करता येते. तसेच उ�पादन काय� खिंडत न होता 
सतत व सरुळीत स�ु राहावे �हणून �यावसाियक िनयोजनाचे मह�व आहे. �यामळेु 
उ�पादनाचा दजा� , वेळ, खच� व प�रमाण इ. घटकात सम�वय साधता येऊन उ�पादनात 
ि�थरता �ा� करता येते.  

९) व�तूं�या गुणा�मक दजा�त सधुारणा : िनयोजनामळेु व�तूचा गणुा�मक व स�ंया�मक 
दजा� सधुार�यासाठी �य�न करता येतात. तसेच कारखा�यातील कामगारांना ठरािवक 
वेळेत काम देऊन उ�पािदत व�तूंचा दजा� सधुार�यासाठी िनयोजनब� �य�न केले जातात.  

१०) अप�ययाचे उ�चाटन (Eltmination of waste) : व�तू उ�पादनात अनेक 
�कारचा खच� �यव�थापक�य िनयोजनामळेु टाळता येऊन खचा�चे �माण कमी करता येते. 
�यामळेु सघंटनेला �ा� होणाया� नपÌयात वाढ करता येते. उदा. क�चा मालाचे �माण 
य�ंसाम�ी, मानवी �म इ.  
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११) �यव�थापनाचा काया�ना पूरक : िनयोजन, सघंटन, िनण�य, अिभ�ेरण, िनद�शन, 
िनय�ंण व सदंेशवहन ही �यव�थापनाची �मखु काय� आहेत. िनयोजनाचा इतर काया�शी 
िनकटचा सबंंध येतो. कम�चाया�ची िनवड व भरती, �िश�ण, पर�परातील सहसबंंध, 
अिधकार�दान व िनय�ंणाचे �े� िनयोजनामळेुच ठरिवणे श�य होते. थोड�यात 
िनयोजनािशवाय सघंटनेची रचना पूण� होऊ शकत नाही.  

२.२.४  िनयोजनाचे घटक  

 

अ) पु�हा पु�हा करावे लागणार ेिनयोजन : 

१) िविश� काय� : िनयोजनम�ये ठरािवक िविश� काय� करावे लागते व हे सघंटनेचे 
�ाथिमक काय� असते. िनयोजन हे दीघ� काळासाठी असेल तर �या�माणे काय� ठरवली 
जातात.  

२) उि�� े(Objectives) : �या �यवसायाचे िनयोजन आव�यक आहे तसेच कशासाठी 
योजना आखायची याची सव� उ�र ेउि�� ठरिव�या�या �ि�येत असतात. योजना तयार 
करत असताना उि�� मािहत असणे आव�यक आहे. उि�� ही अनेक �कारची असतात. 
उदा. स�ंया�मक, गणुा�मक, अ�पकालीन, दीघ�कालीन इ. तसेच उि��े िह सतत बदलत 
असतात. उि�� े हा उ�च �यव�थापनाम�ये हे ठरिवली जातात व ती किन� 
�यव�थापनाकडून पार पाडली जातात.  

३) धोरण (Policy) : �यवसायाची उि��े कोण�या प�तीने सा� करायची याबाबतचे 
माग�दश�न कर�याचे काम धोरण करत असतात. धोरणामंळेु उि�� े �ा� कर�या�या 
साधनाचंी �ा�ी होते. धोरण हे उपाययोजना�या �ि�कोनातून लविचक असले पािहज.े 
सधुारणेसाठी �यात बदल करता आला पािहजे. साधारणपणे धोरणाचे वग�करण 
पढुील�माणे केले जाते.  
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१) खरदेी धोरण 

२) उ�पादन धोरण 

३) िव�� धोरण 

४) उ�च �यव�थापक�य धोरण 

५) म�यमवग�य धोरण 

६) आिथ�क धोरण 

इ. धोरणामंळेु माग�दश�न �ा� होते व �यव�थापकाला िनण�य घेणे सोपे होते.  

४) काय�प�ती (Procedure) : उ�च �तरावर व िवभागावर धोरण ठरिव�यानतंर ते 
धोरण ��य�ात आण�यासाठी िविश� काय�प�तीची आव�यकता असते. िविश� कृती कशी 
करावी हे काय�प�तीत ठरवून कम�चाया�ना सागंता येईल. दैनिंदन �व�पाची कामे 
कम�चाया�कडून क�न �यायची अस�यास �यासाठी काय�प�ती ठरवून �यावी लागते. 
काय�प�तीत कम�चाया�वर एक �कारचे िनय�ंण असते.  

५) िनयम (Rules) : िनयोजनासाठी िनयमावली तयार केली जाते. िनयमामंळेु िविश� 
कृती कर�यास चालना िमळते. प�रि�थती बाबत क�पना येते. िनयोजनाम�ये ठरािवक 
िनयमांचे पालन करावे लागते. 

६) �यूहरचना (Strategy) : �यूहरचना हा श�द �ाम�ुयाने य�ुात सै�यांची रचना कशा 
प�तीने करावी व याची कुठे व कशी आघाडी घडवायची याचा िवचार �य� कर�यासाठी 
वापरली जाते. �यवसायात देखील �यूहरचना करणे आव�यक असते. �पध�कानंी िनमा�ण 
केलेली प�रि�थती ही य�ुज�य प�रि�थती सारखीच असते �हणूनच �यावसायाची 
�यूहरचना करणे �म�ा� असते. िनयोजनात आपण आप�यापरुताच िवचार क�न चालणार 
नाही तर �पध�काचे आखलेले काय��म �याने केलेली उपाययोजना याचा िवचार क�न 
आप�यालाही िवचार िनि�त कर�या�या िकंवा �य�नांची िदशा ठरिव�याचा योजनेला 
�यूहरचना असे �हणतात. आप�यापे�ा आप�या �पध�काचंी आिथ�क मािहती 
�यूहरचनेसाठी आव�यक असते. �यूहरचना हा िनयोजनाचा भाग आहेत यात अनेक तािं�क 
बाब�चा िवचार केला जातो.  

�यूहरचनेचे फायदे : 

१) �यूहरचनेमळेु �यवसाय स�ंथेला दीघ�कालीन उि�� पार पाडता येतात.  

२) वेगवेग�या प�रि�थतीला त�ड देता येते.  

३) बाजारपेठेतील �पध�ला त�ड दतेा येते.  

४) सघंटने�या सव� �तरावर सािंधक भावना वाढते.  

५) मन�ुयबळ, साधनसाम�ी, य�ंसाम�ी याचा जा�तीत जा�त वापर करता येतो.  
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७) पूव�अंदाज िकंवा गृिहत ठरवण े (Forecasting) : �ा� झाले�या मािहती�या 
आधारावर शकंाचे िनरसन करणे �यासाठी ठरवले�या गिृहतावंर �भागावर िनयोजन 
आधारले जाणार आहे ती त�वे �प� करणे ही गिृहते भिव�यकालीन अंदाजावर अवलंबून 
असतात. उदा. भिव�यकाळात मालाचा चागंली बाजारपेठ िमळणार आहे इ.  

८) एकाच वेळी करावे लागणार ेिनयोजन : 

१) काय��म (Programme) : िविश� हेतू सा�य कर�यासाठी तयार केलेला आराखडा 
�हणजे काय��म. उदा. कंपनी�या िव�ताराचा काय��म अंमलात आण�यासाठी िव�ताराचा 
काय��म तयार कर�यात येईल. �यासाठी काही धोरणा�मक िनण�य �यावे लागतील. एक 
�कार ेधोरण व काय��म प�त व िनय�ंणाचे िनयोजन �हणजे काय��म असे �हणता येईल. 
एक काय��म पूण� झा�यावर दसुरा काय��म हाती घे�यात येई व �याक�रता वेगवेगळे धोरण 
वेगवेग�या काय�प�ती ठरिव�यात येतात. काय��माचा उ�ेश अथा�त �यवसायाचे उि�� 
गाठणे अस�यामळेु मळु उि��ानंा तो पूरकक असेल.  

२) �क�प (Projects) : �या �या गो��चे सशंोधन केलेले आह े �याबाबतच �क�प 
तयार केला जातो. �क�प �हणजे सशंोधनाचाच भाग आहे. सव� सघंटनेसाठी असे �क�प 
तयार केले जातात. �क�प हा शा�ीय सशंोधनाचा आराखडा असतो. �क�पाची तीन 
वैिश�े सागंता येईल.  

१) �क�पाची ठरािवक उि�� असतात.  

२) ठरािवक काय� कर�यासाठी �क�प तयार केला जातो.  

३) �क�प �हणजे ठरािवक काळासाठी करायचे काय� असते.  

३) काय� वेळाप�क (Schedules) : ठरािवक काय� ठरािवक वेळेत पूण� हो�यासाठी 
काय�वेळाप�क तयार केले जाते. काय� कशा प�तीने करायचे, कोणी करायचे यािवषयी �प� 
क�पना �यात असते. काय��माचा �म याम�ये िदलेला असतो. काय�वेळाप�कामळेु 
िनयोजनाची काय�वाही होते.  

४) अंदाजप�क (Schedules) : िनयोजनाचे ��य� कागदावरचे �व�प �हणजे 
अंदाजप�क होय. िनयोजना�ार े अपेि�त यश आकड्याचा �पात अंदाजप�कात िदलेले 
असते. उदा. रोख अंदाजप�क ये�या काही वषा�त िविवध मागा��ार े�यवसायात येणारी रोख 
र�कम खच� होणारी र�कम याचंा अंदाज िदलेला असतो. अंदाजप�क �पये व पैशात 
तयार केले जाईल. अंदाजप�क हे �पये, पैशात तसेच टना�ंया �पात केले जाईल. 
अंदाजप�क हे उि��ानसुार ठरवले जाते व सपूंण� �यवसाया�या अंदाजप�का�माणे 
िवभागावर अंदाजप�क तयार केले जाते. िनयोजनाची �गती यो�य िदशेने चाललेली आहे 
क� नाही हे पाह�यासाठी अंदाजप�काचा उपयोग होतो. गरजे�माणे क�चा माल, उ�पादन, 
िव��, मन�ुयबळ याचेंही अंदाजप�क तयार केले जाते.  
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२.३  उि��पूत�साठी �यव�थापन  

�यव�थापनाची ही एक नवीन प�त आहे. पीटर �कर या अमे�रकन �यव�थापन त�ाने 
१९५४ म�ये ही नवीन क�पना माडंली. आज ही प�त सव�� �वीकारली गेलेली आहे. 
�यव�थापन हे उि��पूत�तेसाठी असावे. या क�पनेवर भर िदलेला आह.े �यव�थापनात 
पूव�िनधा��रत उि�� गाठ�यावर सवा�त जा�त भर िदला जातो. िनधा� �रत उि�� गाठ�यासाठी 
�यव�थापकाला सतत �य�नशील असावे लागते कारण उि�� गाठणे हीच �यव�थापकाची 
खरी कसोटी समजली जाते. एम.बी.ओ. चे जनक पीटर �कर हे आहेत.  

उि��पूत�साठी �यव�थापनाची �या�या (Definition MBO) : 

१) पीटर �कर : “�यव�थापनात �वयमं िनय�ंण यावे अिभ�ेरणेची वेगळी गरज भासू नये 
�हणून �यानंी एम.बी.ओ. सकं�पना माडंली. �या�ंया मते �यव�थापक व �याचे सहा�यक हे 
सयंिु�क�र�या उि�� सफल हो�यासाठी �य�नशील असतात. या �कारात ��येक 
कम�चारी सघंटनेचे �येय व �याचा वाटा यां�याशी प�रिचत असतात.”  

2) George Odiane : “The Superior and subordinate managers of an 
organization joinly define its common goals, define each individuals major 
areas of responsibility in terms of the results expected of them and use 
these measures as guides in operating the unit and assessing the 
contribution of each of its members.” 

२.३.१  एम.बी.ओ. �ि�या / ट�पे  

उि��ानसुार �यव�थापनाचे तं� अनसुर�यासाठी िविश� काय�प�तीचा अवलंब करावा 
लागतो. या काय�प�तीमधील आव�यक ट�पे पढुील�माणे आहेत.  

 

 १) संघटनेची उि�� ेिनि�त करण े: �यव�थापनाम�ये सव��थम सघंटनेची उि��े िनि�त 
करावी लागतात. �याम�ये दीघ�कालीन उि��े व अ�पकालीन उि��े असे वग�करण 
कर�यात येते. ही उि�� ेअ�यतं िवचारपूव�क ठरवावी लागतात. कारण �यवसायाचे भिवत�य 
व यश या उि��ावंर अवलंबून असतात.  
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२) �यव�थापकांसाठी उि�� ेिनि�त करण े: सघंटनेची उि��े िनि�त के�यानतंर ��येक 
�यव�थापकासंाठी वैयि�क उि�� े ठरिव�यात येते. सघंटने�या उि��पपूत�साठी ही 
वैयि�क �व�पाची उि��े ठरिवली जातात. उि��ामं�ये काय�िस�ी िनकष �प�पणे नमूद 
कर�यात येतात. �यव�थापकाने दीघ�काळात पूण� करावयाची उि��े िनधा��रत केली जातात. 
�यव�थापना�या सव� पात�यावंरील �यव�थापकासंाठी अिधकाया�साठी उि��े ठरिवली 
जातात.  

३) �यव�थापकां�या काया�चे पुनरावलोकन करण े : �यव�थापकाचंी उि�� े
ठरिव�यानतंर �या�ंया काया�वर व�र�ाकंडून ल� ठेव�यात येते. िविश� कालावधीनतंर 
�याचा काया�चा आढावा घे�यात येतो. �यानंी पूण� केले�या काया�चे व उि��ांचे 
पनुरावलोकन कर�यात येते. काया��या �गतीबाबत िवचारिविनमय व चचा� केली जाते. 
�यातून उि��पूत�कडे जा�यासाठी यो�य ते माग�दश�न कर�यात येते. उि��पूत� ही िविश� 
वेळेत व अपेि�त गतीने �हावी �हणून हे पनुरावलोकन कर�यात येते.  

४) �यव�थापकांशी स�लामसलत करण े: उि��ा�ार े�यव�थापनाम�ये व�र� आप�या 
�यव�थापकाशंी सतत सपंक�  ठेवून असतात. �यव�थापकाकडून �गतीचा अहवाल 
मागिवतात. उि�� पूत�तील उिणवा, अडचणी, अडथळे िकंवा दोष दूर कर�यासाठी 
�यव�थापकानंा स�ला दे�यात येतो कारण उि��पूत�मधील अडथळे िवनािवलंब दूर करणे 
आव�यक असते. उि��पूत�चा माग� �यवि�थत कर�यासाठी ही स�ला मसलत उपय�ु 
ठरते.  

अशा �रतीने उि��ा�ंार े�यव�थापन उि��पूत�वर सपूंण� ल� क� ि�त कर�यात येते.  

२.३.२  एम.बी.ओ. चे फायदे  

१. उि��ावंर ल� क� ि�त केले जाते.  

२. �यव�थापनाची काय��मता वाढते.  

३. उि��े �प� असतात.  

४. नावलौिककात वाढ होते.  

५. नेत�ृवात वाढ होते.  

६. �यव�थापनातील सहभाग अिधक सि�य 

७. जबाबदारीची िनि�तता करता येतात.  

८. अिभ�ेरण कर�यास उपय�ु 

९. साधनसाम�ीचा पया�� वापर  

१०. ताबडतोब िनण�य �ि�या पूण� होते.  

११. कम�चाया�चा िवकास होतो.  
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२.३.३  अपवादा�मक �यव�थापन अथ� आिण �या�या  

अपवादा�मक �यव�थापन हे एक �यव�थापक�य तं� आहे. या तं�ाचा वापर �यव�थापक 
अपवादा�मक प�रि�थतीत घेत असतात. कोण�याही घटना िकंवा उप�माम�ये गणुव�ेचे 
उ�लघनं केले जाते. अशा िठकाणीच �यव�थापक ल� क� �ीत करतात. जे�हा कम�चारी 
काय��मतेने काम करत नाही िकंवा �याचंी गणुव�ा कमी होते. अशावेळेस �यव�थापक 
�याचें काम थाबंवतो व �यानंा तशा �कार�या सचुना व माग�दश�न करत असतो. अशा 
अपवादा�मक प�रि�थतीतच याचा वापर केला जात अस�यामळेु �यास अपवादा�मक 
�यव�थापन (Management by Exception) असे �हणतात. अपवादा�मक 
�यव�थापना�या �या�या पढुील�माणे सागंता येतील.  

1) Laster Bittle - “It is a system of identification and communication that 
signals the manager when his attention is needed; conversely, it remains 
silent when his attention is not required.” 

ला�टर िबटेल – “�यव�थापकाने गरजे�या िठकाणीच ल� क� ि�त कर�याची िकंवा अशाच 
िठकाणी बोलणे, �या िठकाणी ल� दे�याची गरज नाही �या िठकाणी �ान रहाणे अशा 
�कारचे स�ंापन व ओळख कर�या�या सूचना करणारी �णाली �हणजेच अपवादा�मक 
�यव�थापन होय.” 

2) William Conventry - “It means that any those facts and figures, which 
differ from the norms and, therefore, relate to exceptional circumstances, 
need be referred to the top, where everything continues to proceed 
according to plan, these is obviously no point in top management being 
involved.” 

िव�यम को�ह�ेी – “अपवादा�मक �यव�थापन �हणजेच �या स�य घटना व स�ंया 
�मािणत पे�ा वेग�या आहेत आिण �हणून �याचंा सबंंध अपवादा�मक प�रि�थतीत येतो. 
�यानंा व�र� �म दे�याची गरज असते. परतं ु�या िठकाणी सव� िनयोजना�माणे चालू असते 
अशा िठकाणी व�र� �यव�थापनालाच ल� दे�याची गरज नसते.” 

थोड�यात िनयोजनपूव� काय� व गणुव�ेबाबत अिजबात तडजोड न ि�वकारणे अशाच 
िठकाणी व�र� �यव�थापकांचा ह�त�ेप थोड�यात सवा�नी िनयोजना�माणे गणुव�ेला 
ध�न काम करावे यासाठी केलेले �य�न �हणजे अपवादा�मक िनयोजन होय. �याची काही 
उदाहरणे पढुील�माणे सागंता येतील.  

१. �या �ाहकाकंडून (debtors) गेले दोन मिह�यापासून पैसे आले नाही �यानंा सूचना प� 
पाठिवणे. 

२. जर समाजाकडून �दूषणिवषय काही त�ारी येत असतील तर �याची दखल व�र� 
�यव�थापकानंी �यावी.  

३. जो छाप (Brand) बाजारपेठेत स�मपणे चालत नाही िकंवा सतत घट दश�िवत आह े
�याची व�र�ाकंडून चौकशी करणे.  

४. कामगाराचंी बढती �या�ंया असणाया� त�ारीची दखल घेणे.  

५.  उ�पादन िवभागाची गणुव�ा कमी अस�यास �याची दखल घेणे. 
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२.३.४  अपवादा�मक �यव�थापनाचे फायदे (ADVANTAGES OF MBE) 

 अपवादा�मक �यव�थापनाचे फायदे पढुील�माणे सागंता येतील.  

 

१) दररोज�या कामात �वाय�ा (Automation of Routine Matters) : 
अपवादा�मक �यव�थापनामळेु दररोज�या कामात �वाय�ा येते. दररोज�या कामाम�ये 
मालसाठा, देणी, येणी इ�यादी �यवहार सगंणका�ार े पार पाडले जाते. सगंणका�या 
वापरामळेु �यव�थापनाकडील जबाबदारी कमी होते. �यामळेु �याचा वेळ इतर मह�वा�या 
कामाकडे देता येतो.  

२) �यवसाय िव�तार (Business Expansion) : अपवादा�मक �यव�थापनामळेु 
�यवसाय िव�तार हो�यास मदत होते. �यव�थापकाला िनयिमत कामकाजापासून म�ुता 
िमळते. �यामळेु �यव�थापक मह�वा�या कामाकडे ल� देऊ शकतो. अपवादा�मक 
�यव�थापनामळेु वेळ आिण पैसा यांची बचत होते. �यामळेु �यव�थापकानंा उ�पादन 
िवभागाकडे ल� क� ि�त करता येते. उदा.  

 उ�पादन िवकास (Production Development) 

 बाजारपेठेत �वेश (Market Penetration) 

 बाजारपेठ िवकास (Market Development) 

 मानवी ससंाधन िवकास (Human Resources Development etc.) 

वरील िवभागाकडे ल� िद�यामळेु सघंटनेची उ�पादन�मता वाढ�यास मदत होते. �यामळेु 
�यवसाय िव�तार हो�यास मदत होते. �यामळेु उ�ोगस�ंथा नवीन नवीन उ�पादन 
बाजारपेठेत आणतात. �याच�माणे नवीन बाजारपेठ काबीज करतात.  
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३) मह�वा�या िवषयावर ल� क� ि�त करण े (Concentration on Core issues) : 

अपवादा�मक �यव�थापनाचा मह�वाचा फायदा �हणजे �यव�थापकाला मह�वा�या 
िवषयावर ल� क� ि�त करता येते. उदा. �यव�थापक उ�पादन िवभागावर अिधक ल� देतात 
कारण तो िवभाग सघंटनेला अिधक नफा िमळून देणारा असतो. �याच�माणे �यव�थापक 
िनयोजन आिण िनय�ंणावर अिधक ल� क� ि�त क� शकतात.  

४) अिधकार �दान (Delegation of Authority) : अपवादा�मक �यव�थापन 
आप�या किन�ांना अिधकार �दान करतात. अिधकार �दान के�यामळेु �यव�थापकाला 
इतर मह�वा�ंया गो�ीकडे ल� देता येते. अिधकार �दान के�यामळेु िनण�य �ि�या �भावी 
वार पाडली जाते. िनण�याची अंमलबजावणी ताबडतोब होते.  

५) सं�थेची काय��मता वाढते (Efficiency of the firm): अपवादा�मक 
�यव�थापनेमळेु स�ंथेची काय��मता वाढ�यास मदत होते. स�ंथेची उ�पादन �मता आिण 
नपÌयाचे �माण वाढ�यास मदत होते. कमीत कमी खचा�त जा�तीत जा�त उ�पादन करता 
येते. पढुील कारणामंळेु �यवसाय स�ंथेला अिधक नफा िमळू शकतो.  

 मह�वा�या �े�ावर ल� 

 किन� �व�रत िनण�य घेतात 

 खराब व कमीत कमी नासधूस 

 कामगार �वत:ह�न �े�रत होतात 

 रोज�या कामांना �वाय�ा िमळते 

६) कामगारांना �वातं�य (Freedom to Employees) : अपवादा�मक 
�यव�थापनेमळेु सघंटनेतील कम�चाया�ना अिधक �वातं�य िमळते. रोज�या कामाबाबत 
कम�चाया�ना �वातं�य दे�यात येते. �वातं�य िद�यामळेु कामगाराचंी काय��मता वाढते. 
�याच�माणे सघंटनेची काय��मता वाढ�यास मदत होते.  

७) संघटनेची �येये (Goals of the Organisation) : अपवादा�मक �यव�थापनेमळेु 
सघंटनेची �येय �यवि�थत पार पाडली जातात. उप�माचे प�तशीर िनयोजन के�यास 
सघंटना आपली �येय सहज पार पाडू शकतात. उदा.  

 बाजारपेठेतील सहभाग वाढतो (Increase in Market Share) 

 नपÌयात वाढ होते (Increase in Profit) 

 कंपनी�या �ितमेत वाढ होते (Improvement in corporate image) 

८) संघटनेची �ितमा (Corporate Image): अपवादा�मक �यव�थापनामळेु 
�यवसायाची �ितमा वाढ�यास मदत होते. उ�ोगाची �ितमा भागधारक, �ाहक परुवठ्यावर 
कामगार इ�यादी�या मनात कायम रहाते. सघंटनेची �ितमा वाढ�यामळेु सघंटनेचा 
नावलौिकक वाढतो. 
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९) �पधा��मक फायदे (Competitive Advantage): अपवादा�मक �यव�थापनामळेु 
सघंटनेची �पधा��मक फायदे िमळतात. सघंटनेची �पधा� श�� वाढते. अपवादा�मक 
�यव�थापनेमळेु कम�चाया�ची सघंटनेची काय��मता वाढते. �याच�माणे कामगारानंा नवीन 
नवीन क�पना सचुतात. उदा.  

 नवीन उ�पादने (New Products) 

 नवीन �ि�या (New Process) 

 नवीन योजना (New Schemes) 

या नवीन क�पनामळेु सघंटनेला अनेक फायदे िमळतात �यामळेु सघंटना �पध�ला त�ड 
�ावी लागते.  

१०) साधनसाम�ीचा पया�� वापर (Optimum use of Resources) : अपवादा�मक 
�यव�थापनाचा वापर होत अस�यामळेु सघंटना साधन साम�ीचा पया�� वापर करता येतो. 
साधनसाम�ी वाया जात नाही. �याचंा पया�� वापर होतो. �याच�माणे उ�पादनाचा दजा�  
देखील चागंला असतो. दजा� चागंला अस�यामळेु मालाला मोठ्या �माणात मागणी येते. 
साधन साम�ीम�ये क�चा माल, य�ंसाम�ी, भाडंवल, मानवी श�� याचंा पया�� वापर होतो.  

११) कामगारांना अिभ�रेणा (Motivation to Employees): अपवादा�मक 
�यव�थापनाचा वापर होत अस�यामळेु कामगाराचंी काय��मता वाढते. कामगारानंा �ेरणा 
िमळते. कामगारानंा अनेक सिुवधा, नपÌयातील सहभाग, बोनस इ. िदले जाते. �यामळेु 
कम�चारी काय��मतेने काम करतात.  

१२) िनयोजनास उपयु� (Facilitates Succession Planning) : अपवादा�मक 
�यव�थापन हे िनयोजनास उपय�ु असते. श्इँ मळेु �यव�थापनाला िनयोजन करता येते. 
�यव�थापकाचंा कामाचा ताण कमी होतो �यामळेु �यव�थापन िनयोजनास ल� देता येते.  

२.३.५  �यव�थापन मािहती �णाली अथ� आिण �या�या  

�यव�थापनाम�ये मािहती �णालीस अ�यतं मह�व आह.े मािहती �णालीम�ये स�ंापनाचा 
समावेश होतो. स�ंापन हे �यव�थापनाचे अ�यतं मह�वाचे काय� आहे. सघंटनेला नेहमी 
बा� �य��, कंपनी, सघंटना, बकँा इ�यादीशी सपंक�  साधावा लागतो. हा सपंक�  
साध�यासाठी स�ंापन मह�वाची भूिमका पार पाडावी लागते. सघंटना �भावी 
चालिव�यासाठी मािहती �णाली मह�वाची आह.े  

�यव�थापन मािहती �णालीची �या�या अनेक तं�ानी केलेली आह.े �यापैक� काही �या�या 
पढुील�माणे सागंता येतील.  

१) कु�टझ : “उ�ोगध�ंासाठी अंतग�त व बा� मािहती यो�य वेळेत, �भावी व काय��मपणे 
गोळा क�न, एक� करणे, तलुना करणे आिण िव�ेषण क�न सव�� परुिव�या�या 
औपचा�रकेतेस �यव�थापन मािहती �णाली असे �हणतात.” 
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२) एम.जे. बेकर : “�यव�थापनासबंंधी शा�ीय आधारावर िनण�य घे�यासाठी 
िनयोजनपूव�क �यव�थापक�य मािहती िमळिवणे, मािहतीचे िव�ेषण करणे व ती मािहती 
िनण�य घे�यासाठी उपय�ु ठरले अशा प�तीने माडंणी कर�यासाठी वापर�यात येणाया� 
�यव�थेलाच �यव�थापन मािहती �णाली असे �हणतात.” 

२.४  ��स�ंह 

१. िनयोजनाची �या�या सागूंन �याचंी वैिश�े �प� करा.  

२. िनयोजनाचे िविवध �कार सागंा.  

३. िनयोजन �ि�येतील ट�पे �प� करा.  

४. िनयोजनाची �या�या सागूंन �याचे मह�व सागंा.  

५. आदश� िनयोजनाची वैिश� े�प� करा.  

६. �यव�थापक�य िनयोजनाचे फायदे सागंा.  

७. िनयोजना�या मया�दा सागंा.  

८. िनयोजनाचे घटक सागंा.  

९. उि�� पूत�साठी �यव�थापन �हणजे काय �याचे आव�यक घटक सागंा.  

१०. एम.बी.ओ. ची वैिश�े �प� करा.  

११. एम.बी.ओ. �ि�येची ट�पे सागंा.  

१२. एम.बी.ओ. चे फायदे - तोटे सागंा.  
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३ 
िनयोजन आिण िनण�य �ि�या - भाग २ 

िनण�य �ि�या  
�करण रचना : 

३.० उि�� े

३.१ ��तावना 

३.२   िनण�य �ि�या 

३.३   ��स�ंह 

३.० उि�� े

 िनण�य �ि�येचा अथ� आिण �या�या समजावून घेता येईल.  

 िनण�य �ि�येची वैिश�्ये �प� करता येईल.  

 िनण�य �ि�येचे मह�व सागंता येईल.  

 िनण�य �ि�येचे ट�पे समजावून घेता येईल.  

 िनण�य �ि�यासाठी असणारी तं�े सागंता येईल.  

 या घटकावंरील ��ाचंा िवचार करता येईल.  

३.१ ��तावना 

�यव�थापनाचे मह�वाचे काय� �हणजे िनण�य घेणे होय. पीटर �कर या�ंया मते, ’�यव�थापक 
जे काही करतो ते िनण�या�या मा�यमा�ार े करीत असतो. �यव�थापनात िनण�य �ि�येचे 
मह�वाचे �थान अस�यामळेु िनण�य घेणे �हणजे �यव�थापन करणे असे �हटले जाते. 
आधिुनक काळात �यवसायातील अनेक ��ाबंाबत िनण�य घे�याचे तं� िवकिसत झाले आह.े 
�या तं�ाचा उपयोग �यव�थापकाला प�रि�थतीनसुार करावा लागतो.“ 

३.२   िनण�य �ि�या 

�यव�थापनाचे मह�वाचे काय� �हणजे िनण�य घेणे होय. पीटर �कर या�ंया मते, ’�यव�थापक 
जे काही करतो ते िनण�या�या मा�यमा�ार े करीत असतो. �यव�थापनात िनण�य �ि�येचे 
मह�वाचे �थान अस�यामळेु िनण�य घेणे �हणजे �यव�थापन करणे असे �हटले जाते 
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३.२.१   अथ� आिण �या�या  

१) ॲलन : “िन�कष� व िनवड्या�त ये�यासाठी �यव�थापक करीत असलेले काय� �हणज े
िनण�य�ि�या होय.” 

२) जॉज टेरी : “काही िन�कषा��या आधारावरच दोन िकंवा जा�त पया�यातूंन कर�यात 
येणारी िनवड �हणजे िनण�य�ि�या होय.” 

३) डॉ�टन ई. मॅकफरलॅ�ड : “िविश� प�रि�थतीत काय करावे हे िनि�तपणे ठरवून 
िनरिनराळे माग� उपल�ध असताना यो�य मागा�ची िनवड कर�या�या कलेला िनण�यप�ती 
असे �हणतात.” 

४) कू�टज आिण ओडोनेल : “एखादे काय� कर�यासाठी उपल�ध असले�या पया�यातूंन 
िविश� पया�याची ��य�ात कर�यात येणारी िनवड �हणजे िनण�य�ि�या होय. िनण�य�ि�या 
हा िनयोजनाच गाभा होय.” 

३.२.२  िनण�य घे�याची आधुिनक तं�े  

 

अ) सुिनयोिजत तं� े(Modern Technique of Prgogrammed Decisions) :  

िविवध �कारचे नेहमी उ�वणाया� कठीण ��ाचे िनण�य घे�याक�रता �ा आधिुनक तं�ाचा 
अवलंब केला जातो. ही िनण�य तं�े शा�ीय प�तीवर आधा�रत आह.े िनण�य घे�या�या 
आधिुनक तं�ामळेु �यव�थापकाना जलद व अचूक िनण�य घेणे श�य होते. याम�ये खालील 
तं�ाचा समावेश होतो.  
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१) संभा�य िनण�य िस�ांत (Public Theory) : “भिव�यकाळ अिनि�त आहे” (Future 

is uncertain) या त�वावर हे तं� आधा�रत आहे या तं�ानसुार एखादी प�रि�तती िनमा�ण 
होईल िकंवा नाही �ाबाबत संभा�यता अंदािजत केली जाते. ��येक प�रि�थतीतील सभंा�य 
पया�य व िनण�य �ाचंी तपासणी क�न ठेवली जाते. एखा�ा प�रि�थतीब�ल पूवा�नभुव असे 
सभंा�य पया�य तयार कर�यास उपय�ु ठरतो. सभंा�य पया�यापैक� अितशय उ�कृ� 
पया�याची िनवड कर�याक�रता केली जाते. �यानसुार �या िनण�याची अंमलबजावणी क�न 
पाठपरुावा केला जातो.  

२) खेळ िस�ांत (Game Theory) : िनण�य घे�या�या �ा तं�ात एखा�ा सम�येचे 
िनराकरण कर�याक�रता ती सम�या आप�या उप�मातील िविवध गटांना अ�यासायला 
िदली जाते. सम�या िकंवा �� हा उ�पादन, िवपणन िव� िकंवा मन�ुयबळ यापैक� 
कोण�याही �े�ांशी सबंंिधत असू शकतो. ��येक गटात सम�येचे �व�प समजावून 
�याब�ल िविवध पया�य, तं� िकंवा काय��म िवकिसत कर�यास सािंगतले जाते. जो गट 
चागंला िनण�य सम�या िनराकरणासाठी तयार करले �या गटाचा िवषय मानला जाईल अस े
�ो�साहन �ा तं�ाम�ये िदले जाते. �यामळेु ��येक गट जा�तीत जा�त काय��मता वाप�न 
��ाचें िनराकरण पया�य सचुिवतात.  

३) िलिनअर काय��म (Linear Programming) : उप�मातील उपल�ध 
साधनसाम�ी ही मया� िदत �व�पाची असते. �यामळेु �या साधनसाम�ीचा पया�यी वापर 
श�य असतो. िलिनअर काय��मामळेु एखा�ा ��ाबाबत िनण�य घेताना मया� िदत 
साधनसाम�ुीचा वापर कसा करावा? �ाबाबत मदत केली जाते. उपल�ध साधन साम�ुीचा 
वापर उप�मा�या उि��ाचंी पूत�ता कर�यासाठी होत असतो.  

४) सा��य प�रि�थतीची िनिम�ती (Simulation) : िस�यलेुशन �हणजे स�ग करणे 
िकंवा ढ�ग करणे होय. �यवसायात िविवध �कार�या कठीण प�रि�थतीत ��ानंा सामोरे 
जावे लागते. अशा कठीण प�रि�थतीत जर प�रप�व �यव�थापकाकंडून यो�य िनण�य घेतले 
गेले तर �यवसायाची यशि�वता खा�ीची असते. �यामळेुच �यव�थापकानंा �िश�णासाठी 
सा��य प�रि�थतीची िनिम�ती क�न �यानंा िनण�य घे�यास सािंगतले जाते. �हणजे 
भिव�यकाळात असे �� उ�भव�यास �यव�थापक �भावीपणे �या ��ांना त�ड देवू 
शकतील.  

५) पया�यी िनण�याची तपासणी (Decision Tree) : पया�यी िनण�याचंी तपासणी िकंवा 
'िडिसजन �ी' हे एक आधिुनक िनण�य तं� असून एखा�ा अपेि�त उि��ाकं�रता िविवध 
पया�यी �यव�था तपासून पािह�या जातात. �या�ंया अनकूुल व �ितकूल प�रणामाचें 
अवलोकन आकृती�या साहा�याने केले जाते. सवा�त जा�त अनकूुल प�रणाम असलेला 
पया�य ि�वकारला जावू शकतो. उदा. एखा�ा कार करणाया�  कारखा�यासमोर �लच �लेट 
िकंवा िगअर बॉ�स �ा �पेअरपाट�स क�रता िविवध पया�य असू शकतात.  

१) �लच �लेटस िकंवा िगअर बॉ�स �वत: तयार करणे.  

२) उ�कृ� उ�पादन करणाया� एखा�ा कंपनीस आव�यक �लच �लेटस ् िकंवा िगअर 
बॉ�सची ऑड�र देणे.  

३) ख�ुया बाजारपेठेतून चांग�या दजा��या �पेअरपाट�सची खरदेी करणे.  
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वरील पया�यी िनण�यांची प�रणामकारकता िकंवा लागणारा खच� िमळणारा फायदा ��येक 
प�रि�थतीनसुार िभ�न असणार आहे. िकंबह�ना सव�च प�रणामाचंी यादी करणेस�ुा अश�य 
आहे.  

६) �ित�ा िनवारण िस�ांत (Queiring Theory) : बया�चशा सेवा �े�ात �ाहकांना 
सेवा िमळ�यास �ित�ा करावी लागते. जसे र�ेवेचे आर�ण, बकेँची सेवा, �कम�ये सामान 
चढिवणे व उतरिवणे, इ. �ाम�ये म�ुय �� सेवा िमळ�याक�रता करा�या लागणाया� �ित�ा 
वेळेचा अप�यय कमी करणे व खचा�त वाढ न करणे हा होय. �ित�ा िनवारण िस�ातंात �ा 
दो�ही घटकाचंी सागंड घाल�याचा �य�न केला जातो. �यामळेु �ाहकानंा सेवा िमळ�यास 
�ित�ा कमी करावी लागते व �यवसाय स�ंथेचा �यावर होणारा खच�स�ुा अवाजवी नसेल. 
उदा. एखा�ा बकेँत �यवहार कर�यास मोठ्या �माणावर �ित�ा करावी लागत असेल तर ते 
�ाहक दसुया� बकेँत जा�याचा धोका असतो. अशा वेळेस जादा काऊंटर स�ु करणे िकंवा 
एटीएम मशी�स�या वापर करणे इ. उपाय ि�वकारता येतील. �यामळेु होणारा खच� कमी 
क�न �ाहकांची �ित�ा स�ुा कमी करता येईल.  

७) नेटवक�गं तं� (Networking Techniques) : उ�पादन िनयोजन व िनय�ंणात 
(PERT), पट�  िसिपएम (CPM) �ा दोन नेटवक�  तं�ाचा अवलंब केला जातो. गुतंागुतंीचा 
�क�पात वेळ व खच� मोठ्या �माणावर होतात. नेटवक�  त�ंामळेु वेळ व खच� �ा दो�ही 
घटकावर िनयं�ण ठेवता येते.  

ब) अिनयोिजत िनण�यांची आधुिनक तं� े (Modern Techniques of Non-

programmed Decision) : 

अिनयोिजत िनण�य हे अचानक उ�वणार े व वारवंार न िनमा�ण होणार े नवीन �व�पाचे 
असतात. असे �� अचानक िनमा�ण होतात. �यामळेु हे �� गुतंागुतंीचे व आ�हाना�मक 
असतात. तसेच दसुर े वैिश�े �हणजे �ा ��ावंर ताबडतोब िनण�य घेणे आव�यक असते. 
परतूं िनण�य हे अचूक असणे �हणजे �ा ��ांवर ताबडतोब िनण�य घेणे आव�यक असते. 
परतं ु िनण�य हे अचूक असणे उि��पूत�ता होणे अ�याव�यक आहे. �यामळेु या िनण�यात 
क�पनेचा वापर क�न यो�य िनण�य घेणे आव�यक ठरते. नवीन प�रि�थतीत उ�वले�या 
��ाचंी सोडवणूक मागील अनभुवा�या आधारावर करता येत नाही. �यामळेु �ा ��ाचंी 
उकल कर�याक�रता नवीन क�पनाचंा िवकास करणे आव�यक ठरते. यासाठी खालील 
तं�ाचा वापर केला जातो.  

१) म�दूस उ�िेजत कर�याचे तं� े (Brainstoming Techniques) : �यव�थापकास 
अिनयोिजत िनण�य �ि�येत अनेकदा िविवध �य���या स��याची आव�यकता असते. 
अले�स एफ. हॉसबॉन� �ा जािहरात स�ंथे�या अिधकाया�ने म�दूस उ�ेिजत कर�याचा 
तं�ाचा िवकास केला �या त�ंाम�ये �य���या / अिधकाया��या �यव�थापका�ंया गटास 
एखादा अवघड िकंवा गुतंागुतंीचा �� चच�स िदला जातो. �या ��ा�ंया सव� बाजूनंी चचा� 
कर�यास �या गटास �ो�सािहत केले जाते. गटाम�ये होणाया� चच�तून एखादा �� 
सोडिव�याकरता िविवध पया�य िकंवा उ�र ेशोध�यास िकंवा सचुिव�यास सािंगतले जाते. 
��ा�या सदंभा�त चचा� करताना समहुात एकमेकावंर टीका केली जाणार नाही. याची द�ता 
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घे�यास सािंगतले जाते. िविवध पया�यी उ�र ेबया�चवेळा उपय�ु असतीलच िकंवा जसे�या 
तसे घेता येईल असे नाही. परतं ु �या पया�यी उ�रा�ंया संय�ु�करणातून एखादा चागंला 
पया�य िवकिसत केला जातो. आधिुनक काळात म�दूस उ�ेिजत कर�याचा तं�ास िवशेष 
मह�व िदले जाते. कारण �ा तं�ा�या मा�यमाने िविवध पया�यातून गटा�या ब�ुीचातयुा�चा 
वापर क�न अंितम उ�र केले जाते. तसेच गटातील सव� �य�� िकंवा अिधकारी चच�त 
मोकळेपणाने भाग घेवू शकतात. िविवध अिधकाया�नी �या उ�रावर चचा� केली अस�याने 
िनमा�ण झाले�या ��ांचे िनराकरण यश�वीपणे करता येते.  

२) गॉड�नचे तं� (Gorden Techniques) : िव�यम जे. गॉड�न �ा िवचारवतंाने �ा 
िनण�य �ि�या तं�ाचा िवकास केला. हे तं� म�दूस उ�ेिजत करावया�या तं�ावरच आधा�रत 
आहे. परतूं �ा तं�ात �य���या िकंवा �यव�थापका�ंया गटास ��ा�ंया िनि�त 
�व�पािवषयी अंधारात ठेवले जाते. गटा�या सभासदाना ��ाचंी फ� �परषेा देवून �यांना 
चचा� कर�यास अिधक �व�ृ केले जाते. �थापन केले�या गटाचा नेता सव� सभासदाना 
जा�तीत जा�त पया�यी उ�र ेतयार कर�यास �व�ृ करतो. ��येक सभासदाने ��ाचें एक 
सिव�तर उ�र िकंवा पया�य सचुिवणे �ा तं�ात अपेि�त आह.े गॉड�नचे तं� म�दूस उ�ेिजत 
कर�या�या तं�ापे�ा अिधक उपय�ु ठरते. कारण ��येक सभासदाचे पया�यी उ�र �� 
सोडिव�यास िवकिसत केले जाते. परतं ु तं�ाची यशि�वता ही सभासदानंी �� 
सोडिव�याक�रता दाखिवले�या त�पततेम�येच आह.े बया�च वेळेस ��ाचें �व�प फ� गट 
ने�यास मािहत अस�याने िवकिसत केले�या पया�यी उ�रांना यो�य ती िदशा दे�याचे काय� 
�यास करावे लागते.  

३)  डेि�फचे तं� (Delphi Techniques) : म�दूस उ�ेिजत कर�याचे तं� व डेि�फचे 
तं� �ा दो�ही प�तीत बया�च �माणात साम�य� अस�याचे िदसून येते. डेि�फ�या तं�ात 
स�ुा एखा�ा अिधकाया�चा गट �थापन क�न �यानंा िनमा�ण झाले�या ��ाबंाबत िनण�य 
पया�य िवकिसत कर�यास सािंगतले जाते. परतं ु गटातील अिधकाया�ची समोरासमोर चचा�  
टाळली जाते. म�ुय�वे क�न गटात सहभागी केलेले अिधकारी ह ेिभ�न िठकाणचे असतात. 
परतं ु एकमेका�ंया पया�यी उ�रावर �यांना पाठपरुावा करता येतो. िविवध िठकाणी 
असले�या गटातील सभासदांकडून ��ा�ंया �व�पात अशी असलेली मािहती गोळा केली 
जाते. ही मािहती गोळा कर�यास सिव�तर अशी ��ावली तयार केली जाते. ��ावली�या 
आधार े जमिवले�या मािहतीवर पाठपरुावा अहवाल तयार क�न तो परत दसुया� सिव�तर 
��ावलीसोबत पाठिवला जातो. �ा ��ावली�या आधार े सभासदांना �यां�या �िति�या 
िकंवा सचुनास�ुा देता येतात. अशी �ि�या ��ांचे अंितम उ�र जो पय�त तयार होत नाही, 
तो पय�त केली जाते. �यामळेु �ा तं�ा�या मा�यमाने िविवध िठकाणी असलेले अिधकारी 
िनण�य �ि�येत सहभागी होतात व उ�कृ� असा अंितम पया�य सपूंण� िवचाराअतंी तयार 
होतो. ��येक �य���या सहभागामळेु अंितम यो�य पया�य सपूंण� िवचाराअंती तयार होतो. 
��येक �य���या सहभागामुळे अंितम यो�य उ�राचंी िनवड होणे हा सवा�त मह�वाचा 
फायदा आहे. गटातील सभासद समोरासमोर नस�याने एकमेकाचंा �भाव �या�ंया पया�यी 
उ�रावंर नसतो. िनण�य �ि�येत जलदता, पाठपरुावा �ि�येमळेु येतो. तसेच सगंणक िकंवा 
नवीन तं��ानाचा वापर �ा तं�ात केला जातो. त� �य��चा सहभाग व पाठपरुावा �ि�या 
�ा दोन वैिश�्यामळेु हे तं� अिधक �भावी ठरते.  
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४) गुणधम� यादी तं� (Attribute Listing Techniques) : गणुधम� यादी तं� रॉबट�  
�ॉफोड� �ा िवचारवतंाने िवकिसत केले. �ा तं�ानसुार िनमा�ण झाले�या ��ाचें िविवध 
गणुधम� िकंवा वैिश�्ये तपासून पाह�न �याची यादी तयार केली जाते. उपल�ध पया�यी 
गणुधम� िकंवा �याचे गट िभ�न मागा�नी ��ां�या सोडवणकु�करता तपासून पािहले जातात. 
जोपय�त अंितम उ�र शोधले जात नाही तोपय�त कोणतीही पया�यी क�पना िकंवा उ�र 
नाकारले जात नाही. नवीन क�पनामंागील सभंा�य धोके मू�यमापन �ि�ये�ार े दूर क�न 
एक नािव�यपूण� क�पना िवकिसत केली जाते. �ा नूतन क�पने�या आधारावर िनण�य 
घेतला जाऊन �� सोडिव�यास मदत होते. सव� पया�यी उ�रातून यो�य अशा नवीन 
क�पनेचा ि�वकार �ा तं�ा�ारे होत अस�याने िनण�य अचूक�रता घेतला जातो.  

३.४  ��स�ंह 

१. िनण�य�ि�या �हणजे काय? �याचंी वैिश�े �प� करा.  

२. िनण�य�ि�येचे मह�व सागंा.  

३. िनण�य �ि�येचे ट�पे सागंा.  

४. िनण�य �ि�येची आधिुनक तं�े सागंा. 
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४ 
सघंटन 

�करण रचना : 

४.० उि�� े

४.१ �ा�तािवक 

४.२    सघंटन 

४.३   िवभागीकरण  

४.४  ��स�ंह 

४.० उि�� े

या घटकाम�ये आपणास 

 सघंटन �हणजे काय? सघंटनेची वैिश�े यांचा अ�यास करता येईल.  

 सघंटनेची त�वे आिण �याचे ट�पे पहाता येईल. 

 औपचा�रक आिण अनौपचा�रक सघंटनामधील फरक सागंता येईल.  

 साखळी आिण स�लागार सघंटना समजावून घेता येईल. 

 िवभागीकरण समजून घेता येईल. �याचे �कार आिण प�रणामकारक घटक पहाता 
येईल.  

 मॅ�ी�स सघंटना �कार समजावून घेता येईल.  

४.१ ��तावना 

सघंटन हा श�द �यव�थापनाम�ये तीन िवचारात घेतला जातो.  

१) सघंटन एक �ि�या (Organisation as a process) 

२) सघंटन एक अि�त�व (Organisation as entity) 

३) सघंटन एक रचना आहे (Organisation as a structure) 

सघंटन सकं�पना �प� करताना उदाहरणे देऊन जा�त �प� होऊ शकते. अस े
�यव�थापन त� माच� व सायमन याचे मत आह.े पूव�ची एक� कुटंुबप�ती ह ेएक सघंटनेचे 
उ�कृ� उदाहरण समजले जाते. कुटंुबात कुटंुब �मखु असतो. तो कामाची िवभागणी करतो. 
अिधकाराची वाटणी करतो कामाचा �म ठरिवतो. ठरािवक उि��पूत�साठी �वत: वा 
इतरानंाही कामास लावतो. िश�त जबाबदारीने सचोटीने काम करतो. �ा सव� गो�ी 
आधिुनक सघंटन त�वाशंी काही िमळ�या जळु�या आहेत असे आपणास िदसेल.  
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सघंटनेकडे बघ�याचे �ि�कोन असू शकतात. ते िविवध �ि�कोन कोणते आहेत हे पढुील 
आकृतीव�न जा�त �प� होईल.  

 

 ४.२  सघंटन  

सघंटन ही एक �ि�या आह.े सघंटन एक अि�त�व आह े�हणजे एक िकंवा दोनपे�ा अिधक 
�य��चा समूह समान उ�ेशा�या पूत�तेसाठी एक� येणे. सघंटनेची रचना �हणजे 
सघंटनेतील कम�चाया�चे सहसबंंध, �तर, अिधकार व कत��य याचंा तपशील, अिधकार 
�दानाचे िवभागीकरण, िनय�ंण क�ा इ. होय. सघंटन ही एक य�ंणा आहे. समान उि�� 
सा�य कर�यासाठी �य�� समूह �वतं�पणे काय� करीत असतात. परतं ु �या�ंया मते 
सहसबंंध सम�वय ऐ�य असावे लागते. सघंटनेची तलुना मानवी इंि�याशंी करता येईल. 
�हणून �या�माणे शरीराचे डोके, कान, हात, पाय तसेच सघंटनेत उ�पादन िवभाग, िवपणन 
िवभाग, कामगार सशंोधन व िवकास इ. िवभाग आढळतात �या ��येक काया�वर सघंटकाचे 
िनय�ंण असावे लागते. 

४.२.१  सघंटनेची �या�या आिण वैिश� े

संघटन �या�या (Definitions of Organisation) : 

१) लईुस ॲलेन : ’सघंटन ही अशी �ि�या आह,े का �यात काम िनि�त क�न �याचे 
वग�करण करणे, �याकरता आव�यक ते अिधकार व कत��ये िनि�त करणे, अिधकार �दान 
करणे, काम आिण मन�ुयबळ अशा �कार े सबंंध ��थािपत करणे याचंा समावेश होतो व 
�यामळेु एकि�त काय� अिधक काय��मतेने होऊन �यवसायाची उि��े पूण� होतील.“ 

According to Louis A. Allen : Organisation is “the process of 
identification and grouping the work to be performed, defining and 
delegating responsibility and authority and establishing relationships for 



 

 

संघटन 

47 

the purpose of enabling people to work most effectively together in 
accomplishing objectives.  

२) जे�समूनी : समान उि��ा�ंया पूत�तेकरता िविवध �य��नी एक� येणे �हणजे सघंटन 
होय. सघंटन ही अशी �ि�या आह ेक�, �यात ��येकाची कत��ये व काय� िनि�त केलेल 
असतात व सवा��या काया�त सम�वय साधला जातो.  

James Mooney : Organisation as “the form of every human association 
for attainment of a common purpose.” 

३) मकॅकरलॅ�ड : संघटन �हणजे िविश� उि�� पूत�करता सघंिटतपणे काम करणारा व 
�वतं�पणे ओळखला जाणारा �य��समूह होय.  

४) ऑिल�हर शे�डन : “�यवसायातील िविवध �य�� व �य�� समूह या�ंयाकडून अिधक 
काय��मतेने, प�तशीरपणे व सघंिटतपणे काय� करवून घेताना �यानंा आव�यक ती मदत 
करणे व �या�ंया �य�नात ससूु�ता राखणे, �ा �ि�येस सघंटन �ि�या असे �हणतात.“ 

५) उिद�क : “कोणतेही काय� कर�यासाठी कोण�या ि�या कर�याची आव�यकता आहे ह े
िनि�त क�न �या ि�यांची वेगवेग�या समूहात रचना क�न �या ि�या कर�याची 
जबाबदारी �य��वर सोपिव�या�या ि�येला संघटना असे �हणतात.“  

संघटनेची वैिश� े(Features of Organisation) : 

१) संघटनेचा उ�ेश ठरिवण े : सघंटने�या �थापनेमागे कोणता उ�ेश आह े �यास 
कोणकोणती काय� करावयाची आहेत �ाचंी सव��थम िनि�ती करणे आव�यक आह.े 
उ�ेशािशवाय संघटन �हणजे सकुाणू िशवाय जहाज होय.  

२) कामाची िनि�त �या�या : सघंटनेत ��येकाने कोणते काम करावयाचे आहे हे िनि�त 
करणे आव�यक आहे. ते काम पूण� कर�याक�रता आव�यक ती साधनसाम�ी उपल�ध आह े
क� नाही हे बघणे आव�यक ठरते.  
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३) कामांची िवभागणी : सघंटनेत ��येक कम�चाया��या यो�यतेनसुार आवडीनसुार, 
कामा�या �व�पानसुार कामांची शा�श�ु वाटणी करणे आव�यक असते. 

४) अिधकार �दान करण े: काय� िवभाजना बरोबरच तो काया�चा भाग पूण� हो�याक�रता 
�या काय�भागान�ुप अिधकार �दान करावे लागतात. अिधकारिशवाय कम�चारी िदलेले काम 
पूण� क� शकणार नाहीत �यामळेु जबाबदारीची जाणीव िनमा�ण होते व �यास �वत:ह�न काम 
पूण� के�याचा आनदं िमळतो. 

५) संघटनेचा आराखडा िकंवा आलेख : सघंटनेतील अिधकारी व इतर कम�चारी याचें 
सहसबंंध व �यांचे ह��े, �या�या जबाबदाया� , काया�चे �व�पे दाखिवणार े िच� �हणजेच 
सघंटनेचा आराखडा होय. ��येक सघंटनेत तो असावाच लागतो. इमारतीचा जसा नकाशा, 
मानवी शरीराचा जसा सागंाडा एखा�ा य�ंाचे काय� दाखिवणार े िच� तसाच सघंटनेचा 
आलेख. सघंटनेचा आलेख तयार झा�याखेरीज �यातील लोकानंा कामे िदली जात नाहीत. 
आलेखान�ुप कम�चाया�ची िनय�ु� केली जाते.  

६) संघटनेतील िविवध ि�यांचे समूहीकरण व सम�वय : सघंटनेत अनेक ि�या करणे 
आव�यक असते. उदा. िव��, बाजारपेठ सशंोधन, व�तू िवतरण या ि�या 'बाजारपेठ' या 
गटात येतील तर य�ें, उपकरणे, य�ंाची जळुणी या ि�यांचा समावेश 'उ�पादन' गटात होईल 
अशा ि�याचें िविवध गटात समूहात िवभाजन क�न �यांचा सम�वय करणे हे स�ुा फार 
मह�वाचे काय� आहे.  

७) काय��म व कुशल कम�चाया�ची नेमणूक : सघंटना ही केवळ पैसा, य�ंसाम�ी, जमीन 
वगैर े गो��नी य�ु अशा िनज�व व�त ु नसून काय��म, काय�कुशल, गितमान अशा 
कम�चाया�ची य�ु अशी िजवतं वा�त ुआहे.  

८) पर�पर सहसंबंध िनिम�ती : सघंटनेत िविवध �य�� एक� आ�याने सहकाराची 
भावना जागतृ होते. पर�पराचंा िवकास होतो. िविश� स�ंकार घडिवले जातत. �यि�म�व 
फुलते. �वय�ेंरणेस वाव िमळतो. 

९) अनंतकाळ पय�त िटकणार े अि�त�व : सघंटनेम�ये काम करणाया� �य�� ठरािवक 
�येयाने �े�रत होतात �यामळेु सघंटनेचे अि�त�व िचरकाल िटकेल.  

१०) संघटना िविश� 'सं�कृती' िनमा�ण करतात : काही सघंटनाना बाजारात, समाजात, 
आंतररा��ीय �े�ात एक �कारची 'पत' िमळते. केवळ नावाने �या ओळख�या जातात. 
िविवध �कारचे लोक एक� आ�याने �या�ंया �ानाचा अनभुवाचा व क�पकतेचा सघंटनेस 
फायदा होतो. �यामळेु काहीतरी नव िनिम�ती होते. यालाच सघंटनेची स�ंकृती �हणतात.  

४.२.२  सघंटन काया�तील ट�पे (पि�या) अव�था  

िनयोजनाम�ये धोरणे, उि��, योजना, काय��म व वेळाप�क िनि�त झा�यानतंर सघंटन 
�ि�या स�ु होते. �यानसुार उि��े व योजनानंी अमलात आणलेले काय� सघंटनावर 
सोपिव�यात येते. �य�� व �यि�समूहामाफ� त ही काय� िस�ीस ने�याची जबाबदारी 
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सघंटनावर असते. �या ��ीने सघंटना काया�त पढुील ट�पे येतात ते आकृती�या साहा�याने 
�प� करता येईल.  

 

१) काया�ची यादी तयार करणे (Determine Activities) : िनयोजनातील धोरणे, 
योजना व उि��े अंमलात आण�यासाठी कोणकोणती कामे करावी लागतील याचंी यादी 
तयार कर�यात येते. काय��म अंमलबजावणीसाठी आव�यक असणारी काय� करावयाची 
आहेत ह े िनि�त के�यािशवाय काय�वाटप होऊ शकत नाही. �हणून ही काय� िकंवा ि�या 
ठरिवणे आव�यक आह.े  

२) काया�चे वग�करण (Classify the activities) : धोरणे व उि��े अमलात 
आण�यासाठी आव�यक असणाया� ि�या िकंवा काय� िनि�त के�यानतंर �याचें 
िवशेषीकरणा�या आधार े वग�करण कर�यात येते. �यवसायाचे �व�प व आकारानसुार हे 
वग�करण केले जाते. लहान लहान काया�चे एक ठळक काय� कर�यात येते. उदा. 
आदेशानसुार माल काढणे, �याचा एक�ीत ढीग करणे तो बाधं�यासाठी कपडा अथवा 
खोक� आणणे, �यावर खरदेीदाराचे व �ेषकाचे नाव व प�ा िलिहणे इ�यादी एक�ीकरण 
क�न �यास बांधणी (Packing) असे सबंोधणे. 

३) िवभागीकरण (Department) : काया�चे वग�करण झा�यानतंर �याची सोयीनसुार 
गटवारी कर�यात येते. �या अंतग�त ि�याचें लहान गट, �या गटाचे मोठा उपिवभाग, 
उपिवभाग असे समूहीकरण केले जाते. लेथ िवभाग, �ाइिडंग िवभाग, िमिलंग िवभाग, रगं 
िवभाग, जळुणी िवभाग, िव�� िवभाग, अथ� िवभाग, कम�चारी िवभाग, िचटणीस िवभाग 
इ�यादी म�ुय िवभाग पाड�यात येतात.  

४) काय�िवशेष व �यि�िवशेष ठरिवण े: िवभागीकरण झा�यानंतर ��येक काया�ची वैिश�े 
िकंवा �यि�िवशेष िनि�त केले जातात. िविश� काया�चे �व�प मह�व व �यातील जबाबदारी 
िवचारात घेऊन हे काय�िवशेष गणुाचंी व पा�तेचा �य�� आव�यक आहे ह ेठरिव�यात येते. 
�यि�िवशेष के�यामळेु काया�चे वाटप सलुभ होते.  
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५) काय�वाटप करण े (Distribution of Work) : काया�ची वैिश�्ये व �य��ची 
आव�यक पा�ता िनि�त के�यानतंर काय�वाटप कर�यात येते. �य��ची लायक� पा�ता 
कौश�य इ�यादी ल�ात घेऊन िविवध काया�चे वाटप कर�यात येते. काय�वाटप िवचारपूव�क 
केले पािहजे. कारण एकदा केलेले काय�वाटप बदलणे कठीण असते.  

६) अिधकार �दान (Delegation of Authority) : काय�वाटप करताना आव�यक ते 
अिधकार ही �दान कर�यात येतो. िविश� काय� अिधक काय��मतेने कर�यासाठी आव�यक 
तेवढे अिधकार दे�याची गरज असते. अिधकार �दान �प� असावे व अिधकार रषेे�या 
मया�दा िनि�त केले�या असा�यात. अिधकार �दानामळेु िवक� �ीकरण होऊन सहायकांचे 
मन:पूव�क सहकाय� लाभू शकते.  

७) जबाबदारीची िनि�ती (Determining the Responsibilities) : अिधकारासोबत 
जबाबदाराचें स�ुा वाटप झाले पािहजे. कारण जबाबदारी िनि�तीमळेु अिधकाराचा द�तेने 
व काळजीपूव�क वापर होतो. जबाबदारीची जाणीव िनमा�ण कर�यासाठी जबाबदारीचे वाटप 
होणे आव�यक असते. तसेच अिधकार व जबाबदारी यात यो�य समतोल असावा लागतो. 
अिधकाराइतक�च जबाबदारी सोपवून सतंलुन साधावे.  

८) काय�समूहातील सम�वय : �यवसायातील िविवध काय� अिधक काय��मतेने �हावीत 
�हणून काय�वाटप केले जाते. वा�तिवक ही काय� िकंवा काय�समूह हे पर�पराशंी सबंंिधत 
अगर पर�परावलंबी असतात �हणून काय�वाटप झा�यावरही �याचंा पर�परसबंंध ल�ात 
घेऊन �या�यात सम�वय साधावा लागतो. हा काय�समूहातील सम�वय फार मह�वाचा 
असतो हा सम�वय साधला नाही तर सपूंण� सघंटनकाय� िव�कळीत होऊ शकते.  

९) ��य� काय�वाटप : सघंटन काया�तील शेवटचा ट�पा �हणजे ��य� सघंटन काय� 
होय. काय�वाटप, अिधकारवाटप व जबाबदारी िनि�त झा�यानतंर ��य� कृती �हावी 
लागते. या अव�थेत सघंटन, ��य� कृतीम�ये आणले जाते. दसुया� भाषेत ��य� 
अंमलबजावणीत �ारभं केला जातो.  

अशा�रतीने सघंटनकाया�त वरील �मखु ट�पे अथवा अव�था आहेत.  

४.२.३  साखळी आिण स�लागार सघंटनेची वैिश� े/ फायदे 

१. िनयोजन व ��य� काय�वाही असे दोन �वतं� िवभाग असतात.  

२. साखळी आिण स�लागार सघंटनेचे एक�ीकरण असते.  

३. अिधकाराची म�ुय भूिमका.  

४. अिधकार �दान हे व�नखाली.  

५. रखेा अिधकाया�ना माग�दश�नपर सहा�य कर�याकरता त� कम�चाया�ची िनय�ु� केली 
जाते. 

६. काया�नसुार कामाचे िवभाजन केले जाते.  

७. �भावी िनय�ंण 
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८. िवशेषीकरणाचे फायदे 

९. साखळी व स�लागार या�ंयात सघंष� 

१०. सोपेपणा 

१) अिधकाया�चा कामाचा ताण कमी होतो : साखळी अिधकाया�ना त�ाकडून 
कामाबाबत स�ला, माग�दश�न िमळते, �यामळेु अिधकाया�चा कामाचा ताण कमी येतो. 
साहिजकच काय��मता वाढ�यास मदत होते.  

२) त�ा�या सेवेचा फायदा (Services of experts) : साखळी व कम�चारी सघंटनेत 
काय� करणाया� िविवध िवभाग �मखुानंा, �या�ंया िवभागातील गुतंागुतंी�या सम�येबाबत त� 
�य��कडून आव�यक तो स�ला व माग�दश�न याचंा लाभ होऊ शकतो. �यामळेु �यानंा 
अनेक गुतंागुतंी�या ��ाबाबत चटकन िनण�य घेता येतो िवभागीय अिधकाया��या 
िनण�य�मतेत वाढ होते.  

३) िनण�यात एकवा�यता (Sound and decision making) : साखळी व कम�चारी 
सघंटनेम�ये �मखु �यव�थापकाला, िवभागीय �यव�थापकाना आिण इतर अिधकाया�ना 
त�ाचंा स�ला त�परतेने �ा� होऊ शकतो. �यामळेु िनण�य �ि�येत एकवा�यता राहते.  

४) साखळी �यव�थापकांना कमीपणा (Limited tension on line manager) : 
साखळी सघंटनेकडील काही कामे स�लागाराकंडे जातात. �यामळेु साखळी 
�यव�थापकाचंा कामाचा ताण कमी हो�यास मदत होते.  

५) िवशेषीकरणाचा फायदा (Benefit of specialization) : िशकाऊ साखळी व 
कम�चारी सघंटन प�तीत िवशेषीकरण व काय��मता यांचा िमलाफ झालेला िदसून येतो. 
�यवसायातील गुतंागुतंीचे �� त� �य�� सोडिवतात. या त� �य��मळेु िवशेषीकरणाचे 
फायदे िमळवतात. तर साखळी िवभागातील कम�चारी काया�ची अंमलबजावणी काय��मतेने 
क� शकतात. �यामळेु िवशेषीकरण व काय��मता हे दो�ही फायदे साखळी व कम�चारी 
सघंटन प�तीमाफ� त िमळू शकतात.  

६) कम�चाया�ना �िश�णा�या संधी उपल�ध होतात (Training opportunities of 

employee) : या सघंटन �कारामळेु कम�चाया�ना िविवध �कार�या �िश�णा�या सधंी 
उपल�ध होतात. काय��म कम�चारी व कामगारानंा �गती कर�यास भरपूर वाव िमळतो 
�यामळेु काय��म कम�चारी वर�या दजा��या जागा िमळवू शकतो.  

७) िनयं�णाम�ये एकवा�यता (Unity of Control) : या सघंटन �कारामळेु 
िनय�ंणाम�ये एकवा�यता राहते.  

८) लविचता (Flexability) : या �काराम�ये लविचकता असते. प�रि�थतीनसुार 
आव�यक ते बदल, तडजोड करता येते.  

९) मोठ्या सं�येस उपयु� (Suitable to large business) : ही प�त मोठ्या 
उ�ोगस�ंथेचे ��ीने उपय�ु आहे. या �काराम�ये सघंटनेला मोठ्या �माणात खच� करता 
येतो. 
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१०) िश�त (Discplin) : साखळी व कम�चारी सघंटन �कारात िविवध िवभागातील 
त�ाचंा व कम�चाया�चा ��य� सबंंध येत नही. ��येक िवभागाचे सव� अिधकार 
िवभाग�मखुाकडे असतात. कम�चाया�ना �याचाच आदेश मानावा लागतो व ते �याला 
जबाबदार असतात. �हणून िविवध िवभागात िश�त राह� शकते.  

४.२.४  म�ॅी�स सघंटन िकंवा साचा सघंटन िकंवा योजना  

आधिुनक काळात इंिजिनय�रगं उ�ोगात जा�तीत जा�त अवलंब मॅि��स िकंवा जाळा 
सघंटन िकंवा �क�प िकंवा व�तनुसुार सघंटन या सघंटन �कारा�या �गत �यव�थापन 
शा�ा�या सदंभा�त केला जातो. मॅि��स सघंटन �कारात काया��मक आिण व�तनुसुार 
िवभागीकरणाचा िमलाफ मूळ सघंटनेत केला जातो. सव�साधारणपणे िवभागाचे �मखु 
�यव�थापक �हणून तं�� काम करतात आिण ते �क�प �यव�थापका�या सहकाया�ने 
�क�पाची जबाबदारी पात पाडतात.  

�या सघंटनेम�ये �क�पाची उभारणी कर�याचे काम, �यवसायाचा �मखु भाग �हणून 
सात�याने चालते. �या सघंटनेत परपंरागत सघंटने�माणे िविवध िवबाग असतातच परतं ु
याच बरोबर ��येक िवभागातून काही िनवडक अिधकारी व कम�चारी यांची सेवा �क�पाकडे 
�ितिनय�ु�वर वग� केली जाते. �हणजेच मूळ सघंटनेचा काय�भाग काही �माणात 
�क�पाकडे वळिवला जातो. मूळ सघंटनेकडून �क�प सघंटनेकडे काया�चा �वाह िनमा�ण 
झा�यामळेु अि�त�वात आले�या सघंटनेला मॅि��स सघंटना असे �हणतात. शासक�य 
योजना अथवा कारखा�या�या िव�तार योजना अथवा नवीन कारखा�याची उभारणी 
इ�याद�साठी आखलेले �क�प पूण� कर�यासाठी अशा �कार�या सघंटना �कार 
ि�वकारला जातो.  

मिॅ��स संघटनेची �या�या : 

१) एस. एम. डे�हीस व पी.आर. लॉर�ेस : “या�ंया मते साचा सघंटना �हणजे अशी 
कोणतीही सघंटना क� �यात बह�िवध आदेश व �णाली याचंा यो�य उपयोग केला जातो 
आिण �यात फ� बह�िवध आदेश सरंचनेचा समावेश होत असून �यात सबंंिधत आधारभूत 
य�ंणा आिण �या�याशी िनगडीत असणारी सघंटना�मक सरंचना व मानवी वत�न प�तीचा 
स�ुा समावेश केला जातो.” 

२) “म�ुय सघंटनेत �क�प सघंटनेकडे काया�चा �वाह िनमा�ण झा�यामळेु जी सघंटना 
अि�त�वात येते �यास मॅि��स सघंटन असे �हणतात.” 

३) According to Kenneth Knight : “Matrix Organisation is a balanced 

compromise between departmentationon the basis of function and 
departmentation on the bases of specific product or projects to be 
completed.” 

४) According to Koontz O’Donnell and Weihrick : “The essence of 

Matrix Management, as one normally finds it, is combining of functional 
and project forms of departmentation in the some organization structure.” 
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मॅि��स सघंटना या �कारात अिधकाराचे उभे व आडवे �वाह एक� आणले जातात व 
अिधकाराचा �वाह वरती व खाली अशा दो�ही िदशानंा होऊ लागतो.  

 पढुील आकृती�या सहा�याने मॅि��स सघंटना �प� करता येईल.  

 
मिॅ��स संघटनेची वैिश� े

१) �वतं� �क�प अिधकारी (Project Manager) : �क�पाचे �यव�थापन सलुभ व 
काय��म हो�यासाठी ��येक पक�पासाठी �वतं� �यव�थापक नेमला जातो. �क�पाचा 
आराखडा िनि�त क�न �क�पाची पूत�ता कर�याची जबाबदारी �या�यावर असते.  

२) संिम� जबाबदारी : �क�प �यव�थापक आिण काया��मक �यव�थापक हे 
एकमेका�ंया सहकाया� ने �क�प पूण� कर�यासाठी जबाबदार असतात.  

३) एकमकेांवर अवलंबून असण े: मळु सघंटने�या काया��मक िवभाव �यव�थापक आिण 
�क�प �यव�थापक �क�प पूण� कर�यासाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात व याबाबत 
�याचंी संय�ु जबाबदारी असते.  

४) मूळ संघटनेचे योगदान : मळु सघंटनेतून ��येक िवभागातील तं�� अिधकारी व 
कम�चारी वग� �क�प काया�कडे पाठिवले जातात.  

५) िनयं�ण : �क�पासाठी काम करीत असले�या कम�चारी वगा�वर �क�प �यव�थापक 
आिण मूळ सघंटनेकडे परत जातात.  

६) संघटनेची िनिम�ती : �क�प उभार�यासाठी लागणाया� �क�पपूत�ता झा�यानतंर 
कम�चारी मूळ सघंटनेकडे परत जातात.  

७) तडजोड करणारी सघंटन रचना.  

८) �क�प अिधकाया�ची म�ुय भूिमका 

९) मोठ्या �क�पासाठी उपय�ु 

१०) सघंटनेम�ये लविचकता असते.  

११) �भावी स�ंापन  

१२) �िश�णाची सिुवधा 
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४.२.५  मॅ�ी�स सघंटनेचे फायदे  

१) आंतरिवभागीय िवशेषीकरणात कुशलता (Excellence in inter disciplinary): 
मॅि��स सघंटनेत िवशेष �ानाची कुशलता िविवध आंतरिवभागीय �े�ात पूण�पणे वापरली 
जाते. �यामळेु व�र� ��ानंा उ�च �ती�या तोड�याची अपे�ा सघंटनेकडून केली जाते. या 
ससुधंीमळेु िविवध आंतरिवभागीय िवशेषीकरणात कुशलतेची वाढ होते.  

२) अिभ�रेण व वैयि�क िवकास सुधारणा (Higher Motivation) : �क�पावर काम 
करणार ेलोक सांिधक�र�या व जा�तीत जा�त सहभागी �व�पात काम करतात. �यामळेु 
ससुिु�करण व एक वा�यतेत वाढ होते व सघंटनेतील लोका�ंया संघटने�या हेतूशी 
असणाया� ब�ता वाढतात. सहभागी �व�पा�या िनण�य �ि�येमळेु सघंा�या सभासदात 
आ�हान ि�वकार�याची पा�ता वाढते व �यामळेु दूर��ी वाढते. वैयि�क व �यावसाियक 
िवकास हो�यास आव�यक असणारी पा��भूमी तयार होते.  

३) सम�वय (Cooritination) : मूळ सघंटनेतील अिधकारी व कम�चारी �क�पाकडे 
पाठिवलेले असतात. �या�या कामावर िनय�ंण ठेवावे व �या�यात सम�वय साधणे ही दो�ही 
कामे �क�प �यव�थापक आिण काया��मक �यव�थापक सयं�ु जबाबदारीने पार पाडतात.  

४) उ�च �यव�थापनाचा काय�भाग कमी होतो (Reduces pressure of work on 

top management) : �क�प �यव�थापक हे �वतं� पदिनमा�ण के�यामळेु व�र� 
�यव�थापनाला �क�पा�या दैनिंदन कामात ल� घाल�याची आव�यकता रहात नाही. 
उ�च �यव�थापनाकडून �क�प अिधकाया�स अिधकार िद�यामळेु उ�च �यव�थापनाचा 
काय�भाग कमी होतो.  

५) उपल�ध साधनसाम�ीचा पूण� वापर (Use of available Resources) : मॅि��स 
सघंटन �कारात िविवध �क�प एकाचवेळी हाताळ�यात येत अस�याने त� सेवकवग� व 
�याचें कौश�य यांचा पूण� वापर करता येतो व कम�चाया�ची ि���� टाळता येते. एखा�ा 
�क�पावर एखादा त� आव�यक नसेल तर �याचा वापर दसुया� �क�पावर करता येतो.  

६) बदल�या प�रि�थतीशी सामना करता येतो (Effective response to dynamic 

environment) : काया��मक पर�परावलंिब�वामळेु मािहती चटकन पाठिवली जाते व 
सघंटना बदलणाया� अिनि�त प�रि�थतीशी चागं�या �कार ेमकुाबला क� शकतात. यामळेु 
चटकन िनण�य घेता येतात. िविवध घटकात अचानक बदल�या प�रणामाची ती�ता कमी 
करता येऊ शकते.  

७) वैयि�क िवकास व वाढ हो�यास उपयु� (Helps self development and 

Growth) : चागं�या कामाचा अनभुव िमळत असतो. �यामळेु वैयि�क िवकास हो�यास 
मदत होते. कामगारा�ंया ��ीकोनात बदल हातात. कठीण प�रि�थतीला त�ड देता येते. 
साहिजकच वैयि�क िवकास आिण वाढ हो�यास मदत होते.  
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८) सामािजक �ि�कोन (Attains Social Justice) : �क�प कमीत कमी वेळेत तयार 
होतात. अशा �क�पात मोठ्या �माणात फायदा िमळतो. या नपÌया�या भाग �ाहका�या 
गरजा भागिव�यासाठी होतो. �ाहक समाधानाला भर िदला जातो. साहिजकच सामािजक 
�ि�कोन पािहला जातो.  

९) काय��मता वाढते (Improve efficiency) : मॅि��स सघंटनेमळेु कम�चाया�ची 
काय��मता वाढते. एकूण सघंटनेची काय��मता वाढ�यास मदत होते.  

४.२.६  मॅ�ी�स सघंटनेचे तोटे / मया�दा  

१) आदेशाची साखळी त�वाचे उ�लघंन : या �कार�या सघंटनेत एकापे�ा जा�त 
पय�वे�क असतात. �यामळेु ग�धळात व िवरोधात वाढ होते. तरी प�रणामकारक िनय�ंणात 
घट होते. �ा �कारची प�रि�थती टाळ�यासाठी �क�प व काय�कारी �यव�थापकातं 
बह��यापी सवंाद ��थािपत कर�यासाठी आव�यकता असते.  

२) �शासन खच� वाढतो : या प�तीत सतत सदंेशवहन चालू अस�यामळेु कारकूनी 
कामात व �यायोगे खचा�त वाढ होते. सतत घेणाया� सभा व चचा� यामळेु �शासक�य 
कामासाठी खच� वाढतो.  

३) कामाचा ताण : ��येक �य��ला ित�या दैनिंदन जबाबदाया� बरोबर सभा चचा�स� यास 
उपि�थत राहणे व कारकूनी काम करणे भाग पडते. �यामळेु �या�ंया जा�ती�या कामात 
वाढ होते. तसेच पर�वरावलंब�व व पर�पर सदंेशवहन यामळेु पर�परिवरोधी व अ�प� 
भूिमका तयार होते. अशा �कार�या कामामळेु �य��वर मानिसक ताण वाढ�याची श�यता 
असते.  

४) संतुलन : �क�पा�या तािं�क �शासक�य कामा�या बाजूस सतंलुन साधणे अवघड 
असते. �शासक�य खचा��या मया�दा मा�य करणार ेउ�च तािं�क अिभय�ें व शा�� िमळणे 
अवघड असते. तसेच �क�प �मखु व काय�कारी �यव�थापक �ा�ंया अिधकार व 
जबाबदाया� �ात सतंलुन राखणे. 

५) खिच�क प�त : या सघंटना �कारात साधनसाम�ी आिण कम�चाया�चे मोठ्या �माणात 
�थलातंर होत अस�यामळेु �शासक�य व इतर खचा�त वाढ होते.  

६) बेिश�त : मूळ सघंटनेतील िवभागीय काया��मक अिधकारी व �क�प अिधकारी व 
दोघाचें िनयं�ण कम�चाया�वर अस�यामळेु सघंटनेत िश�त रहात नाही. 

७) सम�वयाचा अभाव : काया��मक अिधकारी व �क�प अिधकारी यां�यात अहकंारामळेु 
सम�वयात अडथळे येतात.  

८) �शासक�य गुंतागुंतीची रचना : मूळ सघंटनेतील ��येक िवभागातून �क�पानसुार 
िविवध िठकाणी कम�चारी आिण साधनसाम�ी िफरत असते. �यामळेु �शासक�य काया�त 
गुतंागुतं वाढते.  
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४.२.७   म�ॅी�स सघंटना प�रणामकारक कसे करता येईल  

१) काया�ची िनि�त �या�या करण े(Clear definition of role) : �क�प अिधकारी 
काया��मक �यव�थापक या�ंया अिधकार व जबाबदाया� िनि�त के�या पािहजेत. �क�प 
अिधकारी व काया��मक �यव�थापक यानंी कोणती कामे केली पािहजेत हे �थम िनि�त 
केले पािहजे जेणेक�न सघंटनेत ग�धळ व �य�यय िनमा�ण होणार नाही. तसेच जे सा�क 
असतात �यानंा देखील यो�य सूचना व माग�दश�न करणे, �यामळेु मॅि��स सघंटन 
प�रणामकारक होऊ शकेल.  

२) �िश�ण (Training) : या प�तीसाठी �िश�ण काय��म राबिवला पािहजे. 
सघंटनेतील काया��मक �यव�थापक व अ�य तं�� यां�या �ानाचा व कौश�याचा वापर 
�क�पासाठी करता येतो. तसचे �क�पाचे �यव�थापक या�ंया अनभुवाचा उपयोग होतो.  

३) सांिधक भावनेत वाढ (Team spirit) : अिधकारी वगा�ची िनवड काळजीपूव�क 
करणे, तसेच सघंटनेतील �क�प अिधकारी आिण िवभाग�मखु या�ंयात साधंीक भावना 
असणे गरजेचे आहे. अिधकारी व सा�क यां�यात साधंीक भावना अस�यास संघटना 
काय��म बनते.  

४) �भावी संदेशवहन (Effective communication) : झाले�या प�रणामांची मािहती 
िमळा�यानतंर ती इतर अिधकाया�ना सागंणे आव�यक आहे. कम�चारी व �यव�थापक 
या�ंयात सदंेशवहन होणे आव�यक आहे. वेळोवेळी सभा घेणे, चचा� घेणे, सम�वय साधणे 
यामळेु कुठ�या �कारचा �य�यय िनमा�ण होणार नाही. 

४.२.८  औपचा�रक सघंटन आिण अनौपचा�रक सघंटन यामधील फरक  

औपचा�रक संघटन  
(Informal Organisation) 

अनौपचा�रक संघटन  

(Informal Organisation) 

१) अथ� : ठरािवक उि�� सा�य 
कर�यासाठी दोन िकंवा अिधक 
�य���या काया�म�ये जाणीवपूव�क 
सम�वय साध�याचा व काया�चे 
एक�ीकरण कर�याचा �य�न केला 
जातो ते�हा �यास औपचा�रक 
सघंटन �हणतात. 

�यवसाय स�ंथेतील िविवध िवभागाम�ये 
काम करणाया� सम�व�ृी�या �य��चे 
उ��फूत� असे िनमा�ण झालेले समूह 
�हणजे अनौपचा�रक सघंटन होय. 

२) उ�ेश : अ) �यावसाियक उि��ा�ंया 
पूत�तेसाठी काम करते. 

अ) उि��े ठरिवलेली नसतात. 

 ब) समाजास आव�यक असणाया� 
व�तू व सेवाचें उ�पादन काय� करते. 

ब) कम�चाया��या मानिसक व 
सामािजक गरजा�ंया पूत�तेसाठी 

 क) अि�त�व िटकिवणे, �थैय� �ा� 
करणे नफा िमळिवणे हे �मखु उ�ेश 
असतात. 

क) मै�ीचे सबंंध ��थािपत करणे, 
�ित�ा िमळिवणे, एक�ने काम 
करणे इ. �मखु उ�ेश असतात. 
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३) संबंध : अ) अिधकारा�मक सबंंध 
��थािपत होतात. 

अ) मै�ीचे व सलो�याचे संबंध 
��थािपत होतात. 

 ब) उ�च �यव�थापन म�यम 
�तरावरील व किन� �तरावरील 
�यव�थापन यांचा समावेश करतो. 

ब) औपचा�रक सघंटनेतील काय��म 
�य��चा अनौपचा�रक गटावर 
�भाव असतो. 

 क) सघंटनेतील सबंंध दश�िवणारा 
आराखडा तयार करतो. 

क) सघंटनेतील अिधकार संबंध 
दश�िवणारा आराखडा तयार 
करता येतो. 

४) �थान सबंंध : अ) सघंटनेतील 
��येक �य��चे �थान व अिधकार 
सबंंध िनि�त केलेले असतात. 

अ) सघंटनेतील ��येक �य��चे संबंध 
फ� मै�ीचे असतात. अिधकाराचे 
नसतात. 

 ब) सघंटनेतील �य��साठी 
कामकामिवषयक िविश� िनयम व 
सूचना तयार केले�या असतात. 

ब) सघंटनेतील �य��चे पर�पर 
सबंंध हे वैयि�क �व�पाचे 
असतात. �या�या काया�करता 
िनयम तयार केलेले नसतात. 
सव�च �य�� अिलिखत नैितक 
िनयमाचे पालन करतात. 

५) �ाधा�य : काय��मता, िश�त, 
िनय�ंण या गो��ना �ाधा�य िदले 
जाते. 

�वातं�य उ��फूत�पणा खेळीमेळीचे 
वातावरण यावर भर िदला जातो. 

६) काय� : अ) िविश� �येयपूत�करता 
िविवध �कारची काय� करतात. 

अ) िनयोिजत अशी कोणतीच काय� 
नसतात. 

 ब) िविवध काया�चे व �ि�याचें लहान 
लहान गटात िवभाजन केले जाते. 

ब) उि��े व काय� िनि�त नस�याने 
कामा�या िवभाजना�या �� 
िनमा�ण होत नाही. 

 क) या िविवध िवभागा�ंया काया�त 
सूसू�ता िनमा�ण क�न सम�वय 
साधला जातो. 

क) औपचा�रक काया�त ससूु�ता 
राख�यास मदत होते. 

७) उि��पूत� : �यावसाियक 
उि��पूत�स �ाधा�य असते. 

कम�चाया��या सामािजक व मानिसक 
गरजाना �ाधा�य िमळते. 

८) संदेशवहन : सदंेशवहनाची िविश� 
अशी औपचा�रक प�त असते. 

नैसिग�क सदंेशवहनाचे काय� होते. 

९) �वातं�य : कम�चाया��या िवचार व 
मत �वातं�यावर बंधने असतात. 
बया�चदा �यानंा मनमा�न काम करावे 
लागते. 

िवचार व मत�वातं�य असते. कम�चारी 
आपले िवचार भावना व मते सहजग�या 
सागूं शकतात. 
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४.३  िवभागीकरण  

सघंटन �ि�येतील (Process of organization) खाते िवभागणी हा एक मह�वाचा ट�पा 
आहे. सघंटनेतील कामाची िवभागणी ही शा�श�ु�र�या क�न �या िवभािजत कामासाठी 
�वतं� िवभाग (Department) उघडणे व तो सबंंिधत �यि��या �वाधीन करणे यालाच 
खते िवभागणी असे �हटले जाते. अथा�त िविवध िवभागा�या �यवसाया�या उि��पूत�साठी 
सम�वय साधने अ�यतं आव�यक असते. सोयीसाठी आपण जेवढे जा�त िवभाग करतो 
तेवढेच सम�वयाचे काम किठण होत असते.  

�या�या : 

“सघंटनेचे एकूण काय��े� व िविवध काय� िनि�त के�यानतंर �यवसाया�या िविवध 
पातळीवरील �शासनाम�ये काय��मता, एकसू�ता, सलुभता आिण सम�वय साध�यासाठी 
एकंदरीत काया�चे िभ�न �व�प ल�ात घेऊन �याची िनरिनरा�या खा�याम�ये िवभागणी 
करणे आिण नतंर िविवध खा�यातील सबंंध ल�ात घेऊन परत �याचंा िनरिनरा�या 
समूहाम�ये समावेश करणे �हणजे िवभागीकरण होय.” 

�हणजेच िवभागीकरणात दोन �मखु काया�चा समावेश होतो.  

१) काया�चे िवभाजन 

२) समान काया�चे एक�ीकरण 

According to pearce and Robinson - “Departmentation is the grouping of 
Jobs, process and resources in to logical units to perform some 
organizational task.” 

According to James and Stoner - “Departmentalisation is the grouping of 
work function to that similar and logically related activities occur 
together.” 
४.३.१  िवभागीकरणाचे आधार  

 िवभागीकरणाचे खालील �कार सागंता येतात.  

१. काया�नसुार िवभागीकरण (Departmentation by functions) 

२. व�तूनसुार िवभागीकरण (Departmentation by product) 

३. �ि�येनसुार िवभागीकरण (Departmentation by process) 

४. भौगोिलक �े�ानसुार िवभागीकरण (Departmentation by Geographical 

location / area) 
५. �ाहकानसुार िवभागीकरण (Departmentation by customers) 

६. वेळेनसुार िकंवा समयानसुार िवभागीकरण (Departmentation by time) 

७. स�ंयेनसुार िवभागीकरण (Departmentation by number) 

८. व�तूनसुार िवभागीकरण (Human Relation Skill) 

९. �ि�येनसुार िवभागीकरण (Technical Skill) 
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१) काया�नुसार िवभागीकरण (Departmentation by functions) : ��येक 
उप�मात िविवध ि�या कर�यात येतात. ते�हा �ा ि�याचे �व�प ल�ात घेऊन �याची 
वग�वारी काही ठळक काया�म�ये केली जाते व ��येक काय� एका �वतं� िवभागाकडे 
सोपिवले जाते. ते�हा �यास काया�नसुार िवभागीकरण असे �हणतात. �यव�थापन त� हे�ी 
फेयॉल याने सव� �यवसायाचे िवभाजन खालील काया�त केलेले आढळते.  

१. तािं�क काय� (Technical) 

२. �यापारी काय� (Commercial) 

३. अथ�िवषयक काय� (Financial) 

४. सरं�णिवषयक काय� (Secarity) 

५. लेखाकम� िवषयक काय� (Accountancy) 

६. �यव�थापक�य काय� (Management) 

या �यित�र� बह�तेक उ�ोगाचें िवभाजन हे िवशेषत: उ�पादन काय� िवपणन काय�, 
अथ�िवषयक काय� व कम�चारी िवषयक काय� या चार िवभागात झालेले िदसते. या 
�कारालाच �यवसायाचे िकंवा उ�ोगाचे काया�नसुार functionwise (Classification) 
असे �हणतात.  

  पढुील आकृतीव�न या �कारची क�पना जा�त �प� होईल.  

 

 काया�नुसार िवभागीकरणाचे फायदे (Advantages of Departmention by 

Function) : 

१. कम�चाया��या कौश�यात वाढ होते.  

२. मन�ुयबळाचा चागंला उपयोग करता येतो.  

३. वैिश�ीकरण साधता येते.  

४. काटकसर / बचत करता येते.  

५. ��येकाची जबाबदारी िनि�त करता येते.  

६. �यव�थापन, िनयं�ण व सम�वय सहज �रतीने करता येते.  
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काया�नुसार िवभागीकरणाचे तोटे (Disadvantages of Departmentation by 

function) : 

१) िवभाग�मखु फ� आप�या िवभागापरुताच िवचार करतात.  

२) सम�वय साधने अवघड जाते.  

३) अिधकाराचे क� �ीकरण होते.  

४) िवभाग �मखुा�या काया�वर िनय�ंण ठेवणे कठीण जाते.  

२) व�तूनुसार िवभागीकरण (Departmentation by product) : एकाच 
कारखा�यात िनरिनरा�या �कार�या िकंवा िविवध �ित�या व�तूचे उ�पादन कर�यावर भर 
िदला जातो. अशा कारखा�या�या संघटनेची बांधणी व�तनु�ुप केली जाते. �ा िवभागाचे 
अि�त�व �वतं� असते. ��येक िवभाग जणू काही �वतं� उप�म अस�यामळेु िव�� िवभाग 
इ�यादी ��येक िवभागाचे उपिवभाग �हणून काय� करते.  

व�तनुसुार िवभाग िनिम�ती पढेु नमदु केले�या प�रि�थतीनसुार ि�वकारली जाते.  

१) कारखा�यात िविवध �कार�या व�तचेु उ�पादन केले जाते.  

२) जे�हा उ�पादन होणाया� व�तूंची िनिम�ती आिण िव�� िवषयक वैिश�्ये वेगवेगळी परतं ु
ठळक �व�पाची असतात. पढुील आकृतीव�न व�तनूुसार िवभागीकरण �प� करता 
येईल.  

 

वरील �कार�या िवभाजनास ��येक / िवभागाचे प�ुहा उपिवभाग होऊ शकतात. उदा. 
मोटारकार िवभागाचे िविवध �कार�या मॉडे�स�या कार िकंवा �क, िवभागाचे िविवध 
�कार�या ��स िकंवा बस िवभागाचे िविवध बसेस असेही िवभाग करता येईल.  

फायदे (Advantages) : 

१. ��येक िवभागातील व�तूचे �व�प, उपयोग वेगवेगळा अस�याने �याचे वेगळे िवभाग 
�थापन के�याने �या व�तू िनिम�तीवर, जािहरात, िव��वर �वतं� ल� ठेवता येते.  
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२. कम�चाया�वर �वतं� जबाबदारी टाकता येते. �यामळेु �वतं�पणे काय� करता येते.  

३. ��येक व�तूचे �ाहक वेगवेगळे अस�याने �या�ंया आवडीिनवडी व�तूब�लची 
�िति�या, सधुारणा यांचे �ान िवभागीय �बंधकास सहज�र�या होते. �या अनषुंगाने 
व�तूम�ये सधुारणा घडवून आणता येते.  

४. उ�ोगा�या एकूण नपÌयात �ा िविश� िवभागाचे काय योगदान आहे हे �वतं�पणे 
मोजता येते. व�तूवर झालेला खच� व व�तूपासून िमळालेले उ�प�न ह े ही �प�पणे 
मोजता येते.  

५. कम�चाया�करता काही िविश� �कारचे िश�ण, �िश�ण, िविश� �कार�या 
अिभ�ेरणा�या योजना राबवाय�या असतील तर या प�तीत यो�य राबिव�या जाऊ 
शकतात.  

६. सघंटने�या म�ुय �बंधका�या सपूंण� काया�चे ओझे िवभागले जाते. िनण�य यो�य व 
�थािनक जागी �व�रत घेतले जातात.  

व�तुनूसार िवभागीकरणाचे तोटे (Disadvantages of Departmentation by 

Product) : 

१. िवभागानंा �वातं�य िद�याने सघंटने�या िहतापे�ा िवभागाचे िहत जा�त साभंाळले 
जा�याची श�यता असते. तसे झा�यास िवभागीय �मखु व उ�ोगाचंा �मखु यात वाद 
िनमा�ण हो�याची श�यता असते.  

२. िविवध िवभाग झा�याने एकसू�ीपणा ठेवणे कठीण जाते. �सगंी सम�वय घडिवणे 
अश�य होते. िनय�ंणात अडथळे येतात.  

३. िविवध िवभाग �थापन करणे हे सव� ��ीने खचा�चे काम आहे. लहान �यवसायानंा ते 
श�य नाही व मोठ्या उ�ोगानंा �वतं� िवभाग काय��म �रतीने काय�रत असतील तरच 
फाय�ाचे ठरते.  

४. जबाबदारीचे िवभाजन झा�याने, म�ुय �यव�थापकास िवभागीय �यव�थापकावंर 
िनय�ंण ठेवणे कठीण जाते. िवभागीय पातळीवर �सगंी घाईने व उ�साहापोटी चकु�चे 
िनण�य घेतले जातात व सोपिवले�या जबाबदारी�या द�ुपयोग हो�याची श�यता 
असते.  

३) �ि�येनुसार िवभागीकरण (Departmentation by process) : �या �कार�या 
उ�ेगात िकंवा �यवसायात व�तू - िनिम�ती ही ठरािवक �ि�येन�ुप (Process) होते अशा 
उ�ोगाचे िवभाजन हे �ि�येनसुार होते. रसायन उ�ोग (Chemical Industry) 
�ि�येनसुार िवभागलेला असतो. सतुी व�ो�ोगातस�ुा उ�पादन ठरािवक �ि�येतून जाते. 
उदाहरणाथ� - सूत काढणे, रगं देण, व कापड तयार करणे, घडी घालणे, पढुील आकृतीव�न 
उ�ोगाचे िवभाजन जा�त �प� होईल.  
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उ�ोग �ि�ये�माणे िवभागला गे�यामळेु िवशेषकरणाचे फायदे, �वतं� काम कर�या�या 
आनदं, काया�त सधुारणा घडवून आण�यासाठी भरपूर वाव यासारखे अनेक फायदे घेतात. 
�याचबरोबर िवभाग �मखु व म�ुय �बंधकास मतभेद, िनण�यास िवलंब, िनय�ंण व सम�वय 
कर�यात अडचणी िनमा�ण होतात.  

�ि�येनुसार िवभागीकरणाचे फायदे (Advantages of Departmentation by 

Process) : 

१. �ि�येनसुार िवभागाचंी िनिम�ती केलेली अस�यामळेु प�रि�थतीनसुार उ�पादना�या 
मा�ेत, उ�पादीत व�तू�या �व�पात, दजा�त आव�यक ते बदल करता येतात.  

२. पय�वे�णाची प�रणामकारकता वाढवता येते.  

३. व�तू�या दजा� िनद�ष ठेवता येतो.  

४. िवशेषीकरणाचा अवलंब के�यामळेु िवशेषीकरणाचे फायदे िमळतात.  

५. ��येक िवभागाकरता त� �य��ची नेमणूक क�न �या�या �ानाचा फायदा क�न घेता 
येतो.  

�ि�येनुसार िवभागीकरणाचे तोटे (Disadvantages or Limitation) : 

१. ��येक िवभाग �वतं� अस�यामळेु काही ि�या ��येक िवभागात करा�या लागतात. 
उदा. माल हाताळणीमळेु खचा�त वाढ होते.  

२. ��येक िवभागावर काळजीपूव� ल� ठेवावे लागते. कोणताही िवभाग काया��या बाबतीत 
मागे पडत नाही. याची द�ता �यावी लागते. अ�यथा आव�यक �या मा�ेत आिण वेळेत 
िमळू शकत नाही.  

३. िविवध िवभाग �मखुाशंी मतभेद हो�याची श�यता असते.  

४. िविवध �ि�या िवभागात सम�वय साधता येत नाही.  

४) भौगोिलक �े�ानुसार िवभागीकरण (Departmentation by Geographical 

location / area) : एखा�ा उ�ोगाचा �याप फारच मोठा असतो. उ�ोगाचे एका म�यवत� 
िठकाणी काया�लय �थापन क�न सपूंण� देशभरातील कामावर िनय�ंण ठेवणे आव�यक 
होते. अशावेळी �या �यवसायाने / उ�ोगाने काया�चे �े�ीय िवभाजन करणे यो�य ठरते. उदा. 
अिधकोष सेवा िवमा �यवसाय या �कार�या �यवसायाचे �प�ीकरण पढुील त��याव�न 
जा�त चागं�या �रतीने �प� होईल.  
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फायदे (Advantages) : 

१. ��येक �देशा�या तेथील प�रि�थतीचा िवचार क�न �े� ठरिवलेले अस�याने �या 
�े�ाची वैिश�े जोपासता येतात. �ाहकानंा समाधान िमळू शकेल. 

२. वाहतूक खचा�त फार मोठी बचत होते.  

३. �ाहकानंा त�परसेवा िमळू शकतात.  

४. ��येक िवभागाला अिभ�े�रत करता येते.  

५. ��येक िवभागाचा िवकास करता येतो.  

६. म�यम �तरावर �िश�ण काय��म राबवता येतो.  

तोटे / मया�दा (Disadvantages) : 

१. िवभागीय �यव�थापकाम�ये मतभेद होतात.  

२. म�ुय काया�लयाकडून शाखावंर िनय�ंण ठेवणे अश�य 

३. अिधकाराचे िवक� �ीकरण 

४. िवभागीय अिधकाया�ना �यापक अिधकार �ा� होतात.  

५) �ाहकानुसार िवभागीकरण (Departmentation by customers) : एखा�ा 
उ�ोग अथवा �यवसाय ठरािवक उपभो��याचंी गरजपूत� करीत असेल तर, अशा उ�ोगाचे 
िवभाजन �ाहकानंसुार केले ग�ेयास फायदेशीर ठरते. उदाहरणाथ�, एखादा इले��ोिनक 
उ�ोग �ाम�ुयाने औ�ोिगक उपभो��यानंा (Industrial Customers) व�तू पूरिवत 
असेल िकंवा सैिनक� आ�थापनानंा (Military Organisation) व�तू परुवठा करीत 
असेल तर अशा �कार�या िवभाजनास �ाहकानसुार िवभागीकरण �हणतात. पढुील 
आकृतीव�न या �कार�या िवभाजनाची सपूंण� क�पना येईल �यात िवपणन (Marketing) 
काय� उपभो��या�या �कारानसुार िवभािजत केले आहे.  
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फायदे (Advantages) : 

१. �ाहकावंर �यवि�थत ल� ठेवता येते.  

२. �मिवभागणीचा फायदा होतो.  

३. �ाहका�ंया आवडी िनवडी कळू शकतात.  

४. �ाहका�ंया सेवकडे �ाहकां�या आवडीिनवडीकडे ल� िद�यामळेु सघंटनेचा 
नावलौिकक वाढतो. 

तोटे / मया�दा (Disadvantages) : 

१. साधनसाम�ीचा पया�� वापर होत नाही.  

२. कामाची पनुराव�ृी होते.  

३. खचा�त वाढ होते.  

४. िविश� दजा�तील �ाहकावंर अिधक भार. सव�सामा�य �ाहकाचंा िवचार केला जात 
नाही.  

६) वेळेनुसार िकंवा समयानुसार िवभागीकरण (Departmentation by time) : 
काही सघंटनातून उ�ोगात िदवसरा� काम चालू असते व उ�ोग हा िविवध पा�यात 
(Shift) काम करीत असतो. समजा एखा�ा उ�ोग तीन पा�यात काम करीत असेल तर 
�या उ�ोगात ��येक पाळीसाठी वेगळा िवभाग असे तीन �वतं� िवभाग राहतील. ��येक 
िवभागाचे काम व उि��े ही सारखीच राहतील. पण सात�याने ��येक पाळीस काम करणाया� 
माणसाचंी वैिश�े कदािचत वेगवेगळी राहतील. काही कम�चाया�ना रा�पाळीतच काम करणे 
आवडले. काह�ना पिह�या, तर काह�ना दसुया� पाळीत काम करणे आवडते ह े िवभाजन 
कम�चाया��या सोयी�माणे, आवडी�माणे, वैिश�ेपूव� काम कर�या�या प�ती�माणे केलेले 
असते.  

७) सं�येनुसार िवभागीकरण (Departmentation by number) : स�ंयेवर 
आधा�रत िवभागीकरण सव�सामा�यपणे ल�कराचे बाबतीत िकंवा सरं�ण दलात जा�त 
उपय�ु असते. �चडं बाधंकामावर मजूरा�या स�ंये�माणे िवभाग केले जातात. उदा. 
मोठ्या धरणाचे बाधंकाम कम�चारयाचंी वग�वारी कर�यात येऊन िवभाग केले जातात.  

४.४  ��स�ंह 

१. अिधकार �दान �हणजे काय? अिधकार �दान �ि�येतील ट�पे सागंा.  

२. अिधकार �दानाची त�वे सागंा.  

३. अिधकार �दान एक कला आहे चचा� करा.  

४. अिधकार �दानाचे मह�व आिण फायदे सागंा.  

५. अिधकार �दानातील अडचणी सागंा.  

६. अिधकार �दानाची अडचणी दूर कर�यासाठी उपाय योजना सागंा.  
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७. अिधकार �दान आिण अिधकाराचे िवक� �ीकरण यातील फरक सागंा.  

८. िनय�ंण क�ा �हणजे काय �याचे मह�व आिण फायदे सागंा.  

९. �े�यनुसचा िनयं�ण क�ा सबंंधी िस�ातं �प� करा.  

१०. िनय�ंण क�ा ठरिवणार ेघटक �प� करा.  

११. सघंटन त��याचे �कास सागूंन �याचे फायदे व मया�दा सागंा. 
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५ 
अिधकार �दान आिण �यव�थापन क� 

�करण रचना : 

५.० उि�� े

५.१ �ा�तािवक 

५.२ अिधकार �दान  

५.३   ��स�ंह 

५.० उि��े 

 अिधकार �दान समजावून घेता येईल.  

 िनय�ंण क�ा समजावून घेता येईल.  

 िनय�ंण क�ा ठरिवणार ेघटक समजावून घेता येईल.  

 सघंटन त�ा आिण �याचे फायदे याचंा अ�यास करता येईल.   

५.१ ��तावना 

�यवसाय सघंटने�या भरभराटीसोबत ितचे �व�प आिण �याप आिण �यामळेु काय�कारी 
अिधकाया�चे काम वाढते. अशावेळी काम काय��मपणे हो�यासाठी �याचें िवभाग क�न ते 
इतर द�ुयम अिधकाया�वर सोपिव�यात येते िकंवा हाताखालील अिधकाया�ना वाटून दे�यात 
येते अथा�त येथे एकच अपे�ा असते क�, �मखु अिधकाया��माणेच द�ुयम अिधकाया�नी 
काय� करावे अशा�कार े कामाची िवभागणी कर�या�या काया�सच अिधकार �दान असे 
�हणतात. कारण येथे कामा�या जबाबदारीसोबत द�ुयम अिधकाया�ना काही मूलभूत 
ह�काचें वाटप केले जाते.  

५.२  अिधकार �दान 

�यवसाय सघंटने�या भरभराटीसोबत ितचे �व�प आिण �याप आिण �यामळेु काय�कारी 
अिधकाया�चे काम वाढते. अशावेळी काम काय��मपणे हो�यासाठी �याचें िवभाग क�न ते 
इतर द�ुयम अिधकाया�वर सोपिव�यात येते िकंवा हाताखालील अिधकाया�ना वाटून दे�यात 
येते अथा�त येथे एकच अपे�ा असते क�, �मखु अिधकाया��माणेच द�ुयम अिधकाया�नी 
काय� करावे अशा�कार े कामाची िवभागणी कर�या�या काया�सच अिधकार �दान असे 
�हणतात. 
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५.२.१  �या�या  

१) लुईस ॲलन : “अिधकार�दान �हणजे �यव�थापकाने �वीकारलेली अशी �ि�या क� 
�या�ार ेतो आपले काम इतरा�ंया मदतीने पूण� करताना आपले अिधकार दसुया�ला देते.” 

L.A. Allen : “Delegation of Authority is the process a manager follows 
individing the work assigned to him so that he performs that part which 
only be, because of his unique organization placement can perform 
effectively and so that he can get other to help him with what remains.” 

२) एफ. जी. मूर : “सहा�यकावर काम सोपिवणे व �याबाबतीत �यानंा अिधकार देणे 
�हणजे अिधकार�दान होय.” 

F.G. Moore : “Delegation means assigning work to others and giving then 
authority to do it.” 

३) िथओ हमॅन : ’सहा�यकानंा ठरािवक मया�दे�या आत �यांचे काय� पार पाडता यावे 
याक�रता �यानं अिधकार दे�या�या �ि�येला अिधकार �दान असे �हणतात.“ 

Ther Harman : “Delegation of authority merely means the granting of a 
authority to subordinate to operate within prescribed limits.” 

वरील सव� �या�या�ंया अ�यास के�यास असे ल�ात येते क� सपूंण� कामापैंक� काही 
भागाची जबाबदारी सहा�यकांवर सोपिव�याची आिण ते काम कर�यासाठी आव�यक ते 
अिधकार दे�याची ि�या अिधकार�दान अंतभू�त आहे.  

५.२.२  अिधकार �दान कर�या�या �ि�येतील ट�पे  

 
१) दु�यम अिधकाया�ना काम सोपिवण े (Assisgnment of duties to 

subordinates) : अिधकार�दान �ि�येतील पिहला ट�पा �हणज े द�ुयम अिधकाया�ना 
काम सोपिवणे द�ुयम अिधकाया�ला एखादे काम कर�याची जबाबदारी सोपिवली जाते. �या 
काया�बाबत काय अपे�ा आहेत. ते काम के�हा पूण� होणे आव�यक आहे तसेच �याला 
काया�बाबत काय इ�ाकं िदलेला आहे याबाबत सूचना िद�या जातात.   

२) अिधकार �दान करण े (Transfer of Authority) : अिधकार �दानाचा दसुरा 
ट�पा �हणजे अिधकार �दान करणे. द�ुयम अिधकाया�ला जे काम सोपिवले असेल ते पूण� 
करता यावे �हणून �याला आव�यक तेवढ्या �माणात अिधकार �दान केले जाते.  

३) जबाबदारी व अिधकार यो�य समतोल िकंवा सम�वय साधण े (Acceptance 

condition) : आदश� अिधकार �दान �ि�येत जबाबदारी व अिधकार याचंा समतोल 
िकंवा सम�वय साधणे आव�यक असते. िकती �माणात जबाबदारी व अिधकार �दान 
करता येतात हे प�रि�थती सापे� असते. पण काही जबाबदाया� केवळ �मखुालाच 
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साभंाळा�या लागतात. �या सोडून अ�य जबाबदाया� द�ुयम अिधकाया�कडे �दान के�या 
जातात. �यव�थापनात अ�य �य��कडून काय� क�न घेणे याला फार मह�व असते. �दान 
केलेली काय� िकंवा जबाबदाया�  �दान �यवि�थतपणे व काय��मतेने करवून घेणे हे अिधकार 
�दान �ि�येचे �मखु स�ु असते. वाजवीपे�ा जा�त अिधकार �दान न करता यो�य �कारे 
अिधकार व जबाबदाया� �दान करणे आव�यक असते.  

४) उ�रदािय�व िनि�त करण े(Creation of Responsibility) : एकदा अिधकार व 
जबाबदारी द�ुयम अिधकाया�ला सोपिवली �हणजे व�र� अिधकारी आप�या जबाबदारीतून 
कधीच मोकळा होऊ शकत नाही. द�ुयम अिधकारी आपली काय� �यवि�थतपणे करीत 
आहे क� नाही हे पाहणे, व �यां�या यो�य देखरखे ठेवणे. िनयं�ण ठेवणे ही �यव�थापकाचीच 
जबाबदारी असते.  

अिधकार �दाना�या �ि�येमळेु दािय�वाचे (जबाबदारीचे) ह�तातंरण होते परतं ु
उ�रदािय�वाचे ह�तातंरण होत नाही. �यव�थापकाला काही कामे पूण� कर�याची 
जबाबदारी आप�या द�ुयम अिधकाया�ना अिधकार �दान �ि�येमळेु सोपवता येतात. परतं ु
�या व�र�ा�ती असलेले उ�रदािय�व �यव�थापकाचेच असते.  

५.२.३  अिधकार �दानातील अडचणी / सम�या  

अिधकार �दान ि�या जरी वरकरणी साधी व सलुभ वाटत असली तरी ��य� �यवहारात 
अिधकार �दान िकचकट व गुतंागुतंीचा �� आहे. अिधकार �दानातील म�ुय दोन 
�कार�या अडचणी असतात.  

अ) अिधकारी वगा��या अडचणी (Problem / Barriers of Manager) 

ब) नोकर वगा��या िकंवा स�ां�या अडचणी (Barriers on the part of subordinate) 
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 अ) अिधकार �दानातील अडचणी : 

१) मीच चांगले काम करतो (I can do it better myself feeling) : अिधकारी 
वगा�ला नेहमी असे वाटते क�, काम इतरानंा सागं�यापे� �वत:च �या�यापे�ा अिधक 
चागं�या �कार े काय� क� शकू. �हणून तो आप�या कामाची िवभागणी कर�यास नाखूष 
असतात �हणून ते अिधकार �दान करीत नाहीत.  

२) सहकाया�चा �मतेवर अिव�ास (Lack of confidence in subordinate) : 
व�र� अिधकाया�ना द�ुयम अिधकाया��या काय��मतेब�ल अथवा �या�या कामाब�ल 
िव�ास नस�यास ते अिधकार �दान करीत नाही व पया�याने �वत:�या कामाचा बोजा 
वाढिवतात.  

३) �यव�थापकांची �वत:ची अकाय��मता (Lack of ability to direct) : 
�यव�थापक इतरानंा माग�दश�न क�न ते काम क�न घे�याची कला जाणत नसेल व तो 
�वत: चागंले काम क� शकतो पण इतराकंडून काम क�न घे�यात अकाय��म असेल तर 
अिधकार �दान �ि�येत अडथळा िनमा�ण होतो.  

४) िनयं�णाचा अभाव (Absence of control / fear of losing control) : 
अिधकार �दान के�याने व�र� अिधकाया�स िनय�ंणाची जबाबदारी �यावी लागते. यो�य 
िनय�ंण प�तीचा अभाव अिधकार �दान �ि�येत अडथळे िनमा�ण करतो. 

५) सहा�यकां�या ह�शारीची िभती (Fare of subordinates excellence) : अिधकार 
�दान के�याने जर द�ुयम अिधकारी काय��मपणे काय� क� शकेल तर �याला �याब�ल 
बढती िमळेल �यामळेु �मखु अिधकाया�ला एका सेवकाला मकुावे लागेल या िभतीने 
अिधकार िदले जात नाही.  

६) स�चेी अिभलाषा (Desire to dominate) : स�ेची अिभलाषा ही अिधकार 
�दाना�या मागा�तील मह�वाची अडचण आह.े अिधकाया�ना वाटते क�, अिधकार �दान 
के�याने �यव�थापनावर असणारी �याची पकट िढली होते. �याचे िनय�ंण नािहसे होते. 
�हणून �वत:चे अिधकार दे�यास तो नाखषु असतो.  

७) काळजीपूव�क व संर�क �ि�कोन : द�ुयम अिधकाया��या चकुानाही व�र� 
अिधकारीच जबाबदार धरले जातात. �यामळेु कम�चाया�नी चकुा कर�यापे�ा अिधकारी वग� 
काळजी �हणून काम �वत:च करणे पसतं करतात.  

८) िटकेची िभती (Fear to criticism) : द�ुयम अिधकारी जर अिधकाराचा यो�य वापर 
क�न जा�त मा�यता िमळवून लोकि�य झाले तर आप�यावर टीका होईल. आपण कमी 
पडलो हे सवा�ना समजेल या िभतीने व�र� अिधकारी अिधकार �दान टाळतात असे िदसते.  

९) मह�व कमी हो�याची िभती : �मखु अिधकाया�ला वाटते क�, द�ुयम अिधकारी 
सोपिवलेले काम अिधक काय��मपणे क� शकेल आिण कालातंराने तो अिधकारप�ती 
आिण अिधकाराची मागणी करेल �यामळेु �याचे मह�व कमी होईल.  
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१०) �मखु अिधकारी सनातनी अस�यास : जर �मखु अिधकारी फाजील द� व 
सनातनी अस�यास तो इतरानंा अिधकार देत नाही.  

ब) सहा�यका�या अडचणी (Barriers on the part of subordinate 

Difficulties) : 

१) परावलंबी वृ�ी व सवय (Dependence on the superior for decisions) : 
द�ुयम अिधकारी व कम�चारी यानंा �यां�या सम�या वेळोवेळी व�र� अिधकाया�कडून 
सोडवून �यावयाची सवय असते. अगदी बारीकसा�रक गो� ते व�र�ाचंा स�ला घेऊन काम 
करतात. �हणजे दसुया��या िनण�यावर �यानंा अवलंबून रहावे लागते. असे द�ुयम अिधकारी 
अिधकार ि�वकार�यास तयार असत नाही. 

२) आ�मिव�ासाचा अभाव (Lack of self confidence) : व�र� किन� सबंंधामळेु 
कम�चाया�म�ये वेगळेपणाची भावना िनमा�ण होते. �यूनगंडामळेु द�ुयम अिधकारी वग� 
आ�मिव�ास गमावतात व �हणूनच नवीन अिधकार �वीकार�यास तयार असत नाहीत.  

३) िटकेची िभती (Fear to criticism) : द�ुयम अिधकारी न�याने काम करताना 
अिधकाराचा वापर करताना �या�ंयाकडून चकुा हो�याची श�यता असते. मग �ा चकुा 
टीकेचा िवषय बनतो. �हणून द�ुयम अिधकारी अिधकार ि�वकार�यास नाखषु असतात.  

४) मािहती व साधने यांचा अभाव (Lack of information and resources to do 

a good job) : अिधकाराचंा यो�य तो वापर �हावा व िनण�य अिधक अचूक असावेत व 
त�परतेने घेतले जावेत याकरता आव�यक ती सव� मािहती व साधने द�ुयम अिधकाया�ना 
उपल�ध होतीलच असे नाही. अथा�तच अिधकार व जबाबदारी ि�वकार�यात अडचणी 
येतात.  

५) �रेक योजनांचा अभाव (Inadequacy of positive incentives) : अिधकारा�ंया 
कुशलतेने वापर क�न �यवसायास यश िमळवून िद�यास द�ुयम अिधकाया�चा उ�साह 
वाढेल या ��ीने कोण�याही �ेरक योजना अि�त�वात अस�याचे िदसत नाही.  

६) चुक�ची भावना : द�ुयम अिधकाया�ची अशी भावना असते क� अिधकार �वीकृतीनतंर 
कामाच चूक के�याने �याला कामाव�न कमी केले जाईल िकंवा �याला बढती िमळणार 
नाही. �हणून ते जबाबदारी �वीकारत नाही.  

७) िनण�य �ि�येत अडथळा : कोणताही िनण�य घे�यापूव� आव�यक ती साधन साम�ी व 
मािहती उपल�ध असणे आव�यक आहे जर सहा�यक अिधकाया�ना आव�यक ती मािहती, 
आकडेवारी, उपल�ध होत नसेल तर सहा�यक अिधकार ि�वकार�यास नाखूष असतात.  

८) इतर फायदे : जबाबदारी ि�वका�न काम के�यावरही कामगारानंा �या�ंया सेवेचे फळ 
�हणून पगारवाढ िकंवा बढती िमळत अस�यास ते जबाबदारी ि�वकारत नाहीत.  
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५.२.४  अिधकार �दानाची त�वे  

१) अिधकार व जबाबदारीचे त�व (Authority should be co-existent with 

responsibility) : जबाबदारी�या �माणात अिधकार �दान करावेत. सघंटनेतील किन� 
अिधकाया�ना �याचे अिधकार व �यामळेु िनमा�ण होणारी जबाबदारी यासबंंधी �प� क�पना 
देणे आव�यक असते. दोन �य��म�ये अिधकाराची सीमारषेा ठरिवणे सोपे जाईल. 
अिधकार व जबाबदाया� यात समतोल असावा काहीवेळा अपेि�त प�रणामाचा �पाने 
जबाबदाया� �प� के�या जातात.  

२) आदेशातील एकवा�यता (Unity of Command) : एका �य��ला एकाच 
�य��कडून आदेश िमळावेत जर एका �य��ला अनेक �य��कडून आदेश िकंवा अिधकार 
�ा� झा�यास ितने कोणाचे आदेश मानावेत व कोणाला जबाबदार राहावे याब�ल ग�धळ 
िनमा�ण होईल. हा ग�धळ टाळ�यासाठी आदेशात एक वा�यता हवी.  

३) यो�य संपादन (Proper Communication) : सघंटनेतील िविवध िवभागाम�ये 
�यव�थापनाचा सव� �तरावर यो�य सपंादन झाले पािहजे. सं�ापनाचे अनेक �कार आहेत. 
यो�य �या प�तीने सं�ापन झाले पािहज.े  

४) यो�य सहायकाची िनवड (Selecting appropriate subordinates) : अिधकार 
�दान करताना यो�य सहा�यकाचंी िनवड करणे मह�वाचे असते. सोपिवलेली जबाबदारी तो 
यो�य �कार े पार पाडू शकेल का याचा िवचार करावा लागतो. �या सा�काकडे असणारे 
कौश�य, पा�ता इ. व गो�ी पाह�न �याला अिधकार �दान कर�यात यावे.  

५) अपेि�त प�रणामानुसार �दानतेचे त�व : व�र� अिधकारी सघंटनेची काय� ठरिवली. 
�यानतंर �या कामाचे अनेक भाग पाडून ��येक िवभागातील अिधकाया�ना �याचें वाटप केले 
जाते. किन� अिधकाया�नी कोणते काम करावयाचे आिण �या�याब�ल व�र�ानंा काय 
अपेि�त प�रणाम हवे आहेत याची �प�पणे किन�ानंा क�पना देणे आव�यक असणे तसेच 
िनय�ंणाबाबतचे धोरण देखील �प� केले पािहजे.  

६) उि�� े�प� असावी : अिधकार �दान �ि�या �भावी हो�यासाठी सघंटनेची उि��े 
�प� असावी. सहा�यक अिधकाया�ला अिधकार �दान के�यानतंर �याने काम करताना 
सघंटनेची उि��े डो�यासमोर ठेवून काम केले पािहजे. थोड�यात जी उि��े ठरिवलेली 
असतात ती सहायकानंा मािहत असणे आव�यक आहे.  

७) िनण�याचे त�व : या त�वानसुार ��येकाला अिधकाराचे वाटप के�यानतंर ��येक 
सहाकाया�ला िनण�याचे �वतं� िदले पािहजे. �यात व�र�ानंी ह�त�ेप क� नये. सहायकानंी 
देखील व�र�ावंर अवलंबून राह� नये. िनण�य �वातं�यामळेु आ�मिव�ास वाढतो.  
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५.२.५  अिधकार �दान आिण अिधकाराचे िवक� �ीकरण यातील फरक  

अिधकार �दान अिधकाराचे िवक� �ीकरण 

१. अथ� : िनधा��रत िकंवा ठरािवक 
मया�िदत काय� कर�याचे अिधकार 
सहा�यकांना देणे �हणजे अिधकार 
�दान होय. 

�या अिधकारामळेु सहा�यक व किन� 
अिधकाया�चे मह�व वाढते �याला 
िवक� �ीकरण �हणतात. 

२. �व�प : अिधकार �दान ही एक कला 
आहे. याम�ये व�र� अिधकारी आप�या 
सहा�यकाकडून काम क�न घेत 
असतो. 

अिधकाराचे िवक� �ीकरण हे 
�यव�थापनाचे त�व�ान आहे. 
सघंटने�ार े अिधकाराचें िवक� �ीकरण 
कर�यात येते. 

३. िनयं�ण : अिधकार �दानामळेु 
सहा�यकांवर िनय�ंण ठेवता येते. 
�याला अिधकार �दान कर�यात येते 
�यावर व�र�ाकंडून �भावी िनय�ंण 
ठेव�यात येते. 

अिधकारा�या िवक� �ीकरणामळेु 
सघंटने�या सव� काया�वर िनयं�ण ठेवले 
जाते. �याला अिधकार िमळालेले 
असतात ते िनय�ंण ठेवतात. 

४. ि�थरता : व�र� हे अिधकार के�हाही 
काढू शकतात. अिधकार �दान हे कमी 
िकंवा जा�त असू शकतात याम�ये 
ि�थरता असते. 

अिधकाराने िवक� �ीकरण हे ि�थर 
�व�पाचे असते. कमी िकंवा जा�त 
�माण ि�थर / कायम �व�पाचे असते. 

५. जबाबदारी : अिधकार �दान केले तरी 
जबाबदारी कमी होत नाही. 

�वातं�य उ��फूत�पणा खेळीमेळीचे 
वातावरण यावर भर िदला जातो. 

६. गरज : काही व�र� गो�ी 
घडिव�यासाठी अिधकार �दान हे 
आव�यक असते. व�र� प�रि�थतीम�ये 
अिधकार �दान कर�याची जबाबदारी 
असते. 

लहान सघंटनेला िवक� �ीकरणाची िवशेष 
आव�यकता नसते. मोठ्या स�ंयेसाठीच 
िवक� �ीकरण आव�यक असते. 

७. समावेश : अिधकार �दान �ि�या ही 
व�र� आिण सहा�यक या�ंयात होते. 

अिधकाराचे िवक� �ीकरण हे व�र� 
�यव�थापनाकडून खाल�या �तरावरील 
�यव�थापनापय�त होते. 

८. संबंध : अिधकार �दानाचा सबंंध हा 
व�र� आिण सहा�यक या�यातच 
असतो. 

अिधकाराचा िवक� �ीकरणात सबंंध फ� 
उ�च �यव�थापनाचाच असतो. 
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५.२.६  �यव�थापन क�ा िकंवा िनय�ंण क�ा  

�ा�तािवक :  

�यव�थापन क�ा िकंवा �े� ही एक अशी �ि�या आह ेक� �याम�ये एक िविश� अिधकारी 
िकती कम�चाया�वर िनय�ंण ठेऊ शकतो. याबाबत मया�दा घालून िद�या आहेत कारण 
कोणतेही �य�� �या�या कुवतीपे�ा िकंवा काय��मतेपे�ा अिधक काम क� शकत नाही 
िकंवा मया�देपे�ा जा�त िनय�ंण ठेवणार नाही. काय��म �यव�थापक व �शासक मोठ्या 
�माणात वाढले�या �यवसायावर िनय�ंण ठेऊ शकतात. सव�साधारणपणे उ�च अिधकारी 
४ ते ६ �यव�थापक�य कम�चाया�वर िनय�ंण ठेऊ शकतो. �याचबरोबर एक �यव�थापक ८ 
ते १२ पय�वे�कावंर िनय�ंण चागं�या प�तीने ठेऊ शकतो. गे�पूनस�या िस�ातंानसुार 
उ�ोग स�ंथेत कामगाराची व पदािधकाया�ची सहसबंंध मोठ्या �माणात वाढतात हे दाखवून 
िदले. �हणजेच कामगार - कामगार, कामगार - मालक, मालक व मालक असे कोण�याही 
�कारचे सहसबंंध वैयि�क सामिुहक िकंवा िम�ीत �व�पाचे असू शकतात �यामळेु 
कोण�याही पदािधकाया��या काया�ची िविश� �मता असते.  

�यव�थापन क�ेची �या�या (Definition of Span of Management) : 

१) �यव�थापन क�ा �हणजे एका अिधकाया��या िनयं�णाखाली असले�या कामगार िकंवा 
नोकराचंी स�ंया अथवा एक �यव�थापक िकती नोकरावंर काय��म�र�या िनय�ंण ठेऊ 
शकतो. याला �यव�थापनाची क�ा असे �हणतात. 

२) लुईस अलॅन : ’एक �यव�थापक आप�या हाताखालील िकती अिधकाया�वर पय��ण 
क� शकतो �याला �यव�थापनाचे �े� िकंवा क�ा �हणतात.“  

According to Louis Allen - “Span of supervision refers to the number of 
people that a manager can supervise.” 

३) According to Stoner : “Span of Management may be defined as the 

number of subordinates who report directly to given manager.”  

५.२.७  िनय�ंण क�ेचे मह�व  

१) �यव�थापकांची काय��मता वाढते (Ensures efficiency) : �यव�थापनाची क�ा 
ही ��येक सघंटनेला आव�यक आह.े �यव�थापन क�ेमळेु �यव�थापकाचंी काय��मता 
वाढ�यास मदत होते. सघंटनेम�ये समतोल राख�यात मदत होते.  

२) वेळेचे मह�व आिण अिधकाया�चे कौश�य (Importance of time and ability 

of superior) : पय�वे� अिधकाया�चा वेळ वाचतो. �यव�थापन क�ा ठरिव�यामळेु एक 
�यव�थापक चागं�या �कारचे काम क� शकतो. वेळ व पैशाची बचत होते.   

३) मया�िदत सभासद सं�या (Restricts numbers) : �यव�थापन क�ा ठरिव�यामळेु 
�यव�थापक आप�या कमीत कमी ६ अिधकाया��या काया�वर �भावी िनय�ंण ठेऊ शकतो 
िकंवा �यांना माग�दश�न क� शकतो. 

४) गटांची नाराजी (Group feeling) : जे�हा व�र� व सा�क या�ंयातील सहसबंंध 
चागंले असतात. ते�हा गटबाजी होऊ शकत नाही. 
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५) गैरहजेरी व अदलाबदलीचा दर कमी (Reducat absenteeism and 

turnover): �यव�थापक स�ंया व अिधकार स�ंया कमी अस�यास �यव�थापक 
आप�या हाताखालील सा�कावंर �भावी िनय�ंण ठेऊ शकतो. �यामळेु गैरहजेरी व 
अदलाबदलीचा दर देखील कमी हो�यास मदत होते.   

६) संबंध वाढतात (Improves relations) : �यव�थापन क�ा ठरिव�यामळेु व�र� व 
किन� / सहा�यक या�ंयातील सबंंध सधुारतात.  

७) ताबडतोब कृती (Facilitates Prompt action) : �यव�थापन क�ा ठरिवलेली 
अस�यामळेु कोणताही िनण�य िकंवा कृती ताबडतोब होते.  

८) िव�ास वाढतो (Facilitates trust) : �यव�थापन क�ा ठरिव�यामळेु सघंटनेत 
िव�ासाचे वातावरण तयार होते. सघंटनेत िनयमाचें, पालन केले जाते. िश�तीचे वातावरण 
तयार होते.  

९) औ�ोिगक शांतता (Ensures Industrial peace) : �यव�थापन क�ा ठरिवली 
नाही तर सघंटनेत गुतंागुतं िनमा�ण होईल. औ�ोिगक शातंता राहणार नाही. �हणून 
�यव�थापन क�ा ठरिव�यामुळे औ�ोिगक शातंता राहते. औ�ोिगक वातावरण शातं राहते.  

१०) �भावी संदेश वहन (Facilitates effective communication) : �यव�थापन 
क�ा ठरिव�यामळेु �भावी सदंेश वहन होऊ शकते.  

५.२.८   �े�युनस यांचा �यव�थापन क�ा (�े�) ठरिवणारा िस�ांत 

कारखा�याचा संघटनेत एक नवीन अिधकारी िकंवा कम�चारी िनय�ु के�यामळेु िकती व 
कोण�या �कारचे सबंंध ��थािपत होतात �याब�ल �ी. �ही.ए. �े�यनुस यांनी िवशेष 
अ�यास केला. सन १९३३ साली �े�यनुस यानंी (Relationship in Organisation) �ा 
शोधप�ात आपले िन�कष� �िस� केले ह े िन�कष� �े�यनुसचा िस�ातं �ा नावाने �िस� 
आहे. �ा िस�ातंाचे �व�प पढेु थोड�यात �प� केले आहे.  

सघंटनेत एक नवीन अिधकारी िकंवा कम�चारी िनय�ु के�यामळेु िकती व कोण�या �कारचे 
सबंंध ��थािपत होतात याचें �यानंी स�ु माडंले आहे. एक नवीन िनय�ु�मळेु एकूण 
सबंंधाची स�ंया भूिमती �ेणीने वाढते असे �यानंी �हटले आह.े �यासाठी �यानंी पढुील स�ु 
सािंगतले आहे.  

  
2

1
2

n

R N n
 

    
 

R = Total No. of Relationship एकूण सबंंध स�ंया  

N = Number of subordinates सहा�यकांची स�ंया 

तसेच व�र� व अिधकारी आिण सहा�यक याचें तीन पर�परसबंंध पढुील �कारचे असतात.  

१) ��य� एकेरी सबंंध (Direct single Relationship) 

२) ��य� गटसबंंध (Direct Groups Relationship) 

३) ितरकस �व�पाचे सबंंध (Cross Relationship) 
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कारखा�या�या सघंटनेत सहा�यकाचंी स�ंया �या �माणात वाढते. �यापे�ा सबंंधा�या 
िनिम�तीम�ये होणारा एकूण वाढ अनेक पटीने जा�त असते. सबंंधाची सं�या फारच मोठी 
अस�यामळेु �यव�थापका�या मानिसक �मतेवर ताण पडतो व �यामळेु आप�या 
सहा�यकां�या काया�वर �यवि�थतपणे देखरखे व िनय�ंण ठेवता येत नाही.  

�ॅ�यनुस या�ंया मते सव�साधारण प�रि�थतीत �यव�थापकाची शारी�रक व मानिसक �मता 
मया�िदत अस�यामळेु तो एकंदर ६ सहा�यकावर �यवि�थतपणे देखरखे ठेऊ शकतो. 

उदा. समजा किन� अिधकाया�ची स�ंया ५ असेल तर व�र� व किन� यात एकूण १०० 
�कार ेसबंंध ��थािपत होतात.  
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Potential Relationship (Graicunas Formula) : 

No. of Subordinates No. of Total Relationship 

1 1 

2 6 

3 18 

4 44 

5 100 

6 222 

7 490 

8 1080 

9 2376 

10 5210 

11 11374 

12 24708 

13 53404 
 

�ॅ�यनुस या�ंया मते एका संघटकाची वाढ केली असता केवळ ��य� एकेरी सबंंधा�या 
स�ंयेत वाढ होत नाही तर ��य� गट सबंंधा�या स�ंयेत आिण ितरकस �व�पा�या 
सबंंधात देखील वाढ होते. उदा. �शातं हा अिधकारी असून शशंाक व आशतुोष हे �याचे 
सहा�यक आहेत या िव�ातील सबंंध पढुील�माणे होतील.  
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१) �शातंचे शशाकंबरोबर 

२) �शातंचे आशतुोष बरोबर 

��य� गटसंबंध : 

१) �शातंचे आशतुोष सोबत असताना शशाकं बरोबर 

२) �शातंचे शशाकं सोबत असताना आशतुोष बरोबर 

ितरकस संबंध : 

१) शशाकंचे आशतुोष बरोबर 

२) आशतुोषचे शशाकं बरोबर 

  असे एकूण सहा सबंंध 

  हा िस�ातं �ॅ�यनुसचा िस�ातं �हणून ओळखला जातो.  

५.२.९   �यव�थापन क�ा ठरिवणार ेघटक  िकंवा िनय�ंण क�ा  

�यवसाय सघंटनेत िविवध पात�यावंर काय� करणाया� �यव�थापका�या िनय�ंणाचे �े� 
मया�िदत असणे आव�यक आहे. सव� सघंटनेसाठी व �यव�थाकासाठी आदश� असे िनय�ंण 
�े� ठरिवता येत नाही. �हणून �यव�थापका�ंया िनयं�णाचे �े� िनि�त करताना खालील 
घटक ल�ात �यावेत.  

 
१) अिधकाया�ची बौि�क �मता (Capacity of Manager) : सघंटनेतील 
अिधकारयांची बौि�क �मता िकंवा कुवत सारखी नसते. �यासाठी ��येक अिधकाया�ची 
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बौि�क �मता िकंवा कुवत सारखी नसते. �यासाठी ��येक अिधकाया�ची बौि�क �मता 
िकती आहे हे ठरवून �यव�थापकाने �या अिधकाया�चे िनयं�ण �े� ठरवावे. 

२) कामाचे �व�प (Nature of work) : िनय�ंणाची प�रणामकारकता ही काया��या 
�व�पादेखील अवलंबून असते. बदल�या �व�पा�या िकंवा गुतंागुतंी�या काया�पे�ा 
चाकोरीब� �व�पा�या काया�वर देखरखे ठेवणे सोपे अस�याचे िनयं�ण �े�ाचे �माण 
अिधक ठेवता येते. ��येक �कार�या काया�साठी समान िनय�ंण �े� िनि�त करता येत 
नाही. यासाठी �यव�थापन �े� ठरिवताना काया�चे �व�प िवचारात घेतले पािहजेत.  

३) सा�कांची यो�यता : �या�यावर िनय�ंण ठेवावयाचे आहे �या�ंया पा�तेवर िनय�ंण 
मया�दा आिण प�रणामकारकता अवलंबून असते. ह ेसहा�यक जर पा� काय��म असतील 
तर िनय�ंणासाठी लागणारा वेळ आिण �म कमी लागतात. याउलट अ�िशि�त िकंवा कमी 
काय��मता असणाया� कम�चाया�वर देखरखे ठेव�यासाठी जा�त वेळ आिण �म खच� करावे 
लागतात.  

४) उपल�ध खेळ (Time devoted to supervision) : �यव�थापनातील उ�च 
अिधकाया�ना आपली �वत:ची जबाबदारी पूण� क�नच सहायका�ंया काया�चे िनरी�ण व 
िनय�ंण करावे लागते. साधरणपणे उ�च अिधकाया�चा बराच वेळ धोरणा�मक िनण�य 
घे�यासाठी व सभाना हजर राह�यासाठी जातो. �यामळेु ते सहा�यकां�या काया�वर िनय�ंण 
ठेवू शकत नाही. या अिधकाया�चे िनय�ंण मया�िदत असावे. �यूमन, समर व वॅरन �ा त� 
लेखका�ंया मते - “An Executive who personally makes many decision is able 

to supervise few people than an executive who only has to provide 
occasional coaching and encouragement.” 

५) अिधकार �दानाचे �माण (Degree of decentralization and delgation): 
यो�य �माणात अिधकार �दान कर�यावर देखील िनय�ंण �े� अवलंबून असते. सहकाय� 
आिण िव�ास या आधारावर जर व�र� आिण किन� पातळीवरील सबंंध िनधा��रत होत 
असतील तर िव�ततृ िनय�ंण शि�य होते. ��येक काया�त �वत: भाग घे�यासाठी �वत:�या 
सहा�यकांना अिधक वाव देणारा अिधकारी जा�त �यापक �े�ावर िनय�ंण ठेवू शकतो. 
सव�च गो�ी क� �ीभूत करणाया� अिधकाया��या िनयं�णासाठी जा�त वेळ देणे श�य होत नाही 
�यामळेु िनय�ंण �े� मया�िदत रहाते.  

६) सहा�यकांना �िश�ण (Training to subordinate) : उ�ोग स�ंथेतील कामगार 
अनभुवी �िशि�त व शा�ो� अ�यास केलेले असतील तर काम कमीत कमी वेळात 
जा�तीत जा�त काम क� शकतात. �याचबरोबर आपसातील सहसबंंध सलो�याचे 
असतील तर कुशलता वाढवता येते व िनय�ंण क�ा वाढिवणे श�य होते.  

७) आधुिनक सं�ापन प�ती (Use of Communication Technology) : 
स�ंापना�या �कारातील जर समोरासमोरील स�ंापन अस�यास �यव�थापकाचा जा�त 
वेळ जाईल. कॉ��यूटर�या सहा�याने स�ंापन प�ती वापर�यास वेळेची बरीच बचत होईल. 
�हणून स�ंापन प�तीवर �यव�थापन क�ा ही अवलंबून  असते.   
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८) उ�साह / �रेणा (Incentives Offered) : किन�ाजवळ �ान, यो�यता व 
काय��मता असेल तर ते अपेि�त काय� काय��मतेने क� शकतात. �यापक �े�ावर 
�यव�थापक िनय�ंण ठेवू शकतो.  

९) भौगोिलक �े� : एखा�ा अिधकाया�ला �या सहा�यका�या काया�वर देखरखे ठेवावी 
लागते असे सहा�यक कुठे आहेत यावर स�ुा िनय�ंणाचे �े� अवलंबून असते. सहा�यक हे 
जर िनरिनरा�या िठकाणी िवखरुलेले असतील आिण सदंेशवहनाची व वाहतकु�ची �यव�था 
जर काय��म नसेल तर काय��े� अिधकारीस�ुा फार थोड्या सहा�यका�ंया कामावर 
देखरखे ठेवू शकेल. �ा उलट अिधकारी आिण �याचे सहा�यक एकाच िठकाणी काम करीत 
असतील. निजक�या प�रसरात राहत असतील आिण सघंटनेमधील सदंेशवहनाची 
�यव�था काय��म असेल तर िनय�ंणा�या �े�ा�या थोडा िव�तार के�यानतंरही सबंंिधत 
अिधकाया��या काय��मतेवर �याचा �ितकूल प�रणाम होत नाही.  

१०) भावना�मक �थैय� : रागीट लहरी व नेहमी िचडणारा अिधकारी सहायकावंर �भाव 
िनय�ंण ठेवू शकत नाही. अशावेळी या अिधकाया��या िनय�ंणाचे �े� मया� िदत असावे. 
याउलट शातं �वभाव, मानिसक सतंलुन ठेवणाया� व मानसशा� जाणणाया� अिधकाया�चे 
िनय�ंण �े� मोठे असावे.  

५.३  ��स�ंह 

१. भौगोिलक �े� बाबत मािहत िलहा 

२. बाबत मािहत िलहा  

३. �यव�थापन क�ा ठरिवणारे घटक  कोणते आहते? 

४. �े�यनुस यांचा �यव�थापन क�ा िस�ातं �प� करा  

५. िनय�ंण क�ेबाबत टीप िलहा  

६. अिधकार �दान आिण अिधकाराचे िवक� �ीकरण फरक  �प� करा 
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६  
िनद�शन आिण िनय�ंण 

�करण संरचना 

६.0  उि�� े

६.१  �ा�तािवक 

६.२  �ो�साहन 

६.३  नेत�ृव 

६.४  िनय�ंण 

६.५  ��स�ंह 

६.0  उि�� े

सदर �करणा�या अ�यासाअंती िव�ाथ� खालील घटक समज ुशकेल  

१. �ो�साहन �हणजे काय ? 

२. �ो�साहनाचे िविवध घटक  

३. नेत�ृव �मता �हणजे काय? 

४. िनय�ंण व िनय�ंणाची आधिुनक साधने   

६.१  �ा�तािवक 

दैनिंदन जीवनात कामगार वग� तसेच अिधकारी वगा�स कामा बाबत सात�य राख�यासाठी 
मािसक पगारा �येित�र� ईतर अिधकचे घटक देखील मह�वाची भिुमका बजावत असतात. 
जसे िक भर पगारी स�ुी, स�ंथे�ार े �े�णीय �थळी सहल, बोनस इ�यादी. �ा सव� 
घटकाचंा प�रणाम एकंदरीत कामाची ऋ�ी व कामगार समाधान �ा म�ये होते. कोण�याही 
सघंटने िकंवा स�ंथे म�ये नेत�ृव �मता मह�वाची भिुमका बजावत असते. नेत�ृवा�या 
वेगवेग�या प�ती आहेत जसे लोकशाही प�ती, राजेशाही प�ती, सािंघक प�ती, 
स�लामसलत प�ती इ�यादी. वेगवेग�या प�तीचा गणुधम� हा वेगवेगळा असतो व �याचा 
प�रणाम हा स�ंथेवर होत असतो. �यामळेुच प�रि�थती नसुार यो�य �या नेत�ृव प�तीचा 
अवलंब करणे गरजेचे ठरते. िनय�ंण हा सवा�त मह�वाचा घटक आहे �या�ार े लि�त 
उि��ये स�या करता येतात. आधिुनक यगुात �यव�थापकास नविनिम�त तं�ाचंा यो�य पणे 
वापर क�न �भावी िनय�ंण करता येऊ शकते.    
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६.२  �ो�साहन/ �रेणा  

�ो�साहन �ा श�दाची उ�प�ी '�ो�सािहत करणे ' या पासून झाली आहे. �याचा अथ� 
इ�छा िकंवा �ेरणा असा असून �यायोगे एखादी �य�� काम क�न �येय गाठ�यासाठी  
�ोसािहत होते. कामा�या िठकाणी �ो�साहन �हणजे जा�त प�र�म क�न एखादे िविश� 
काम अिधक  जोमाने करणे असा होतो.  

६.२.१  .�रेणचेे मह�व  

कम�चारी  �ेरणा ही  एखा�ा स�ंथेसाठी खालील उ�ेशीत कारणासंाठी अितशय मह�वाची 
बाब आहे.  

१. ही �ेरणा स�ंथेला कम�चा�यामं�ये जबाबदारीची, िन�ेची  भावना आिण वचनब�तेब�ल 
जाणीव िनमा�ण कर�यास मदत करते.  

२. ही  �ेरणा �व�ृ कम�चाया�ना नोकरीचे समाधान िमळिव�यात मदत करते. 

३. ही  �ेरणा स�ंथेस  मानव ससंाधन िवकास साध�यास आिण कम�चा� यानंा  �याचंी  
वैयि�क उ�ी�े सा�य कर�यासाठी मदत करते. 

४. ही  �ेरणा  काय��मता, उ�पादकता आिण �या�ार े स�ंथेचा नफा सधुार�यात मदत 
करते.  

५. ही  �ेरणा स�ंथेला कम�चारी-सहकाय� साधून स�ंथा�मक बदल कर�यास मदत करते.    

६. ही �ेरणा स�ंथेस स�म आिण काय��म कम�चारी िटकवून  ठेव�यास मदत करते  
�यामळेु कम�चारी उलाढाल कमी होते.  

७. ही �ेरणा  कम�चा� यांना �वयिंश�त राख�यासाठी कोण�याही िश�ेची भीती न बाळगता 
वत�न कर�यास  �ो�सािहत करते. 

�ेरकतेचे आिथ�क घटक कम�चा� यानंा  आिथ�क फायदे  िमळिव�यासाठी   चागंली  कामिगरी 
कर�यास �ो�सािहत करतात आिण याम�ये खालील  होतो.  

६.२.२  �रेणा �भािवत करणार ेघटक मोठ्या �माणात दोन गटात  िवभागले जाऊ 
शकतात 

(अ) आिथ�क घटक                            (ब) आिथ�केतर  घटक 

(अ) आिथ�क �ो�साहन: 

�ेरकतेचे आिथ�क घटक कम�चा�यानंा आिथ�क मोबदला देऊन चागंली कामिगरी 
कर�यासाठी  �ो�सािहत करतात. 

१. पगार अथवा वेतन: स�ंथेने कम�चा�यानंा कामाचा मोबदला �हणून यो�य पगार अथवा 
वेतन पैसे िदले पािहजेत. वेतन िनि�त करताना स�ंथेने दैनिंदन खच�,स�ंथेची अथवा 
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मालकाचंी आिथ�क �मता,�ित�पध� �या�ंया कम�चा�यानंा देत असलेले वेतन अशा काही 
बाब�चा  िवचार होतो. 

२. बि�सी: बि�सी �हणजे कम�चा�यामं�ये न�याची िवभागणी करणे होय.हा एका �कारचा 
चागंले काम कर�याब�ल �ो�सानहानपर आिथ�क मोबदला आहे.  

३. भ�:े भ�े �हणजे वेतनेतर जा�त िकंवा अिधकचे कम�चा�यानंा िदलेले वेतन होय. सादर 
भ�यामं�ये  �वास भ�ा ,िश�ण भ�ा , घरभाडे, करमणूक भ�ा  इ�यादी िविवध भ�यांचा 
कम�चा�यानंा �े�रत कर�यासाठी समावेश होतो.  

४. �ो�साहनपर भ�ा: कम�चा�यानंा ठरािवक कालावधीत �याचें ल�य सा�य 
कर�यासाठी  िवशेष �ो�साहनपर भ�ा  िदला  जातो. 

५. समभाग पया�य: कम�चा�यानंा �ाधा�याने समभाग िदले जातात अशा �कार े �यानंा 
स�ंथे�या न�याचे सामाियक�करण क�न स�म करतात. 

ब. आिथ�केतर �ो�साहन: 

स�ंथा कम�चा�यांना आिथ�केतर �ो�साहनाचंा उपयोग क�न  �ेरीत करतात. आिथ�केतर 
�ो�साहनात खालील बाब�चा समावेश होतो.    

१. सेवेची सुर�ा (Security of Service): कम�चा�यांना �या�ंया  सरु�ेची  हमी िदली 
गेली तर अिधक कम�चारी चागंले काम क� शकतात.  

२. कौतुक (Appreciation): कम�चा� याचें �या�ंयाकडून केले�या चागं�या काया�साठी 
व�र�ाकंडून �याचें कौतकु केले पािहजे. चागंले श�द कौतकु कम�चा� यांना चागं�या 
कामिगरीसाठी नेहमी �ो�सािहत करतात . 

३. कामगारांचा सहभाग: जर कम�चा�यानंा ��येक िदवसा�या कामात सहभागी  हो�याची 
सधंी िदली गेली तर िनण�य घे�यामळेु जबाबदारीची भावना आिण कम�चा� यामं�ये आपलुक� 
िनमा�ण हो�यास मदत होते.  

४. पदो�नती (Job Enrichment): स�म कम�चा�यांना पदो�नती देऊन �यानंा उ�च 
सामाियक आ�हाना�मक कामे कर�याची जबाबदारी उचल�यास �व�ृ केले जाऊ शकते. 

५. कामकाजा�या प�रि�थती (Working Conditions): स�ंथा कम�चा�यांना अिधक 
गणुव�ापूण�  काम कर�यासाठी चागं�या सिुवधा जसे क� , वातानकूुलन, उ�म 
�काशयोजना, �व�छता , सरु�ा उपाय, द�ु�ती व देखभाल य�ंणा, यो�य काया�लयीन 
�यव�था इ�यादी �दान क� शकते.  

६. इतर घटक जसे क� कम�चा�यांना �िश�ण देणे,  नोकरीची सयुो�य सधंी , बढती आिण 
बद�या (promotions and transfers), यो�य काय��दश�न मू�याकंन (performance 
appraisal),  कामाचे लविचक तास, यो�य क�याणकारी सिुवधा �हणून खाणावळीची सोय 
(canteen facilities), करमणूक, ��डा सिुवधा इ. देखील �दान करता येतात. 
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६.२.३  सं�षेण  

स�ंथेम�ये कामा�या िठकाणी  एका �य�� िकंवा गटाकडून, दसु�या �य�� िकंवा 
गटादर�यान मािहती स�ेंिषत अथवा �सा�रत करणे, याला स�ेंषण (Communication) 
असे �हणतात. यात अमौिखक आिण शाि�दक स�ेंषण समािव� असून शाि�दक स�ेंषणात 
सदंेश दे�यासाठी श�दाचंा वापर समािव� असतो.हे स�ेंषण दूर�वनीव�न अथवा लघ ु
सदंेश सेवे�ार े (SMS) असू शकते. अमौिखक स�ेंषण िलिखत �व�पात असून याम�ये 
सदंेश,द�तऐवज,अ�र,ेमजकूर,त�े ,ई-मेल, अहवाल,लघ ु सदंेश सेवा इ�याद�चा समावेश 
होतो. ससुवंाद हा  उ�पादकता आिण स�ंथेमधील सव� �तरामं�ये घ� बंध िनमा�ण 
कर�यासाठी आव�यक साधन आहे. 

६.२.४  सं�षेणाचे मह�व: 

सं�थेम�ये  �भावी सं�षेणाचे फायदे खालील�माण ेआहते 

१. स�ेंषणामळेु कम�चा�याचंी काय��मता आिण उ�पादकता सधुा�न कंपनीची एकूण 
कामिगरी सधुारते. 

२. स�ेंषणामळेु कम�चा�यांना कामासदंभा�त आिण  इतर सबंंिधत सम�यासंदंभा�त  �प� 
सूचना द�ेयास  मदत होते. 

३. स�ेंषण सघंटनेत सघंभावना िनमा�ण कर�यास मदत करते. 

४. स�ेंषणामळेु नोकरीम�ये  समाधान �ा� हो�यास मदत होते. 

५. स�ेंषणामळेु अनपुि�थित आिण  कम�चारी उलाढाल (employee turnover)कमी 
कर�यात मदत होते. 

६. स�ेंषणामळेु कम�चारी  नवोप�म/नवक�पना हाती घे�यास  �ो�सािहत होतात.   

७. स�ेंषणामळेु काय�श�� िविवधता  (workforce diversity) राख�यास  मदत  होते.  

८. स�ेंषण स�ंथेतील आवत� सम�या सोडिव�यास मदत करते. 

९. स�ेंषण कम�चा�यामं�ये िन�ा आिण जबाबदारीची भावना िनमा�ण कर�यास मदत 
करते. 

१०. स�ेंषण चागंली �ाहक सेवा दे�यात आिण अनेक प�ाशंी  जसे क�  भागधारक, 
कज�दार , सरकार आिण समाज  इ�याद�शी  ��य� िकंवा अ��य�पणे  सबंंध  
राख�यास मदत करते.  

६.२.५  �भावी संवादाममधील  अडथळे 

�भावी स�ेंषणात  सामा�यपणे खालील अडथळे असू शकतात: 

१.  जिटल, अप�रिचत आिण तािं�क अट�चा वापर. 

२.  काही लोक आप�या भावना �य� कर�यात अ�म असतात  िकंवा िविश� 
िवषयांवरील  स�ेंषण जसे क� राजकारण, धम�, अपंग�व, ल�िगकता आिण ल�िगक सबंंध, 
वशंिव�ेष इ.  �यानंा िविच� वाटू शकते. 
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३.  �ा�क�या�स ल�, कमतरता, िवचिलतता िकंवा सबंंिधत गो��चा अभाव 

४  समज आिण �ि�कोनातील फरक. 

५.  शार�रक अडचणी  जसे क� �वणिवषयक सम�या िकंवा बोल�यातील अडचणी. 

६.  अमौिखक स�ेंषणातील अडचणी  जसे क�  गैर-मौिखक सकेंत,हावभाव,  शरीरभाषा इ. 

७.  भाषा आिण / िकंवा अप�रिचत श�दो�चार समज�यास असमथ�ता. 

८.  तफावत (Bias): लोक कधीकधी ��य�ात जे �हटले आहे �यापे�ा   जे ऐकायचे आहे 
ते ऐकतात आिण चकु�चे िन�कष� काढतात. 

९.  सा�ंकृितक फरक: सामािजक पर�परसवंादाचे  िभ�न स�ंकृत�म�ये िभ�न.िनकष असू 
शकतात  तसेच भावनादेखील वेगवेग�या स�ंकृतीत वेग�या �कार े�य� के�या जाऊ 
शकतात. 

६.३  नेतृ�व  

िद�दश�ना�या काया�चा एक मह�वाचा घटक �हणजे नेत�ृव �यव�थापन.हे लोकानंा �वे�छेने 
काय� क�न सामा�य ल�य सा�य कर�यासाठी �व�ृ करणारी ि�या आह.े 

नेत�ृवाची  �या�या खालील�माणे आहे: 

नट्ुझ आिण ओ’डो�नेल या�ंया मते- "नेत�ृव ही �यव�थापकाची अधीन�थानंा 
आ�मिव�ासाने  आिण जोमाने काय� कर�यास �व�ृ करणारी �मता आहे".  

ऑलफोड� आिण बीटी ह-े"अनयुायां�या गटाकडून जबरद�तीऐवजी �वे�छेने अपेि�त कृती 
कर�याची �मता" �हणून प�रभािषत करतात  

जॉज� टेरी यानंी "लोकानंा गट हेतू ंसा�य�यासाठी �वे�छेने �य�न कर�यासाठी �भािवत  
कर�या�या ि�या" �हणून प�रभािषत केले आहे . 

अशा �कार,े नेत�ृवाम�ये  काय� करताना �यव�थापक एक नेता �हणून काय� करतो आिण 
�या�या अधीन�थानंा काही उि��े सा�य कर�यासाठी �या�ंया सव��म �य�नावंर प�रणाम 
कर�यासाठी �भाव पाडतो. नेता ते�हाच काय� क� शकतो जे�हा �याला अनयुायी असतात. 
ने�याला प�रणामांची  सपूंण� जबाबदारी �यावी लागते �हणून नेत�ृव ही  एक वैयि�क / 
मानवी ि�या असून ही �य�� िकंवा प�रि�थतीनसुार शैली बदलू शकते. 

६.३.१  न�ेयाची काय�: 

ने�याची मह�वपूण� काय� खालील�माणे आहेत. 

१. ल�य/उि��  िनि�ती: नेत�ृव ही �भावाची ि�या असून नेते लोकानंा िविश� 
�येयाकडे  �वे�छेने काम कर�यासाठी �व�ृ  करतात ,त��हा अिधना�थापूव�  �थम 
ने�याला �येयिनि�ती करावी लागते.  
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२. कामाचे वाटप (Assigning jobs): ने�याला �या�या अिधन�था�ंया �मतेनसुार 
काम सोपवावे लागते. �यासाठी �याला अधीन�थानंा �याचें काय� �भावीपणे पार 
पाड�यासाठी  सिुवधा आिण कामा�या शत�  अथवा प�ती  उपल�ध क�न �ा�या 
लागतात.  

३. काम कर�यासाठी अधीन�थांना �भािवत करण:े ने�याला अधीन�थानंा �याचें काय� 
�भावीपणे पार पाड�यासाठी  सूचना  �ा�या  लागतात  तसेच आव�यक िनण�य �यावे 
लागतात.  

४. सम�वय: एखा�ा स�ंथेम�ये एखादे  िविश� काम असे असू शकते जे�हा बरचे लोक  
सव��म �य�न क�न पूण� क� शकतात.  त��हा ने�याला लोका�ंया ि�यामं�ये अपेि�त 
कामिगरी सा�य कर�यासाठी सम�वय साधणे आव�यक आहे   

५. िदशा आिण �रेणा: ने�याला अधीन�थानंा �याचें सव��म �य�न क�न इि�छत ल�य 
सा�य कर�यासाठी �े�रत करावे लागते.   

६. �यव�थापन आिण अधीन�थ यां�यातील दुवा : एक ने�याला �यव�थापन आिण 
अधीन�थादंर�यान एक दवुा �हणून काम करावे लागते. �याला �यव�थापना�या योजना 
आिण धोरणांची मािहती अधीन�थानंा �ावी लागते तसेच अधीन�था�ंया सम�या आिण 
त�ारी �यव�थापनासमोर माडंा�या लागतात.  

६.३.२  नेत�ृवाची शैली: 

अधीन�थानंा नेत�ृव आिण माग�दश�न कर�यासाठी �भावी नेत�ृव आव�यक आहे जेणेक�न 
ते काम यो�य �कार ेपार पाडतील.��येक नेता अथवा �यव�थापक अधीन�थानंा अ�ेिषत  
कर�यासाठी िविश�  शैल�चा वापर करतात. अशा शैली ने�यानंसुार ,प�रि�थतीनसुार, 
स�ंथानंसुार आिण स�ंथे�या त�व�ानानसुार िभ�न असतात. 

नेत�ृवा�या वेगवेग�या शैली खालील�माणे आहेत: 

१. िनरकुंश शैली (Autocratic Style): िनरकुंश शैलीत नेता �वतः  सव� िनण�य �वतः 
घेतो आिण अधीन�थाकंडून  �या�या िनण�याचे अनकुरण होणे अपेि�त असते. सदर शैलीत 
�वतः सव� िनण�यासंाठी जबाबदार असतो . या शैलीत व�र� आिण अधीन�थ या�ंयात 
औपचा�रक सबंंध  असतात. 

२. नोकरशाही शैली (Bureaucratic Style): सरकारी स�ंथाम�ये सामा�यत: 
नेत�ृवाची ही शैली असते. सव�साधारणपणे �ात नेता स�ंथे�या िनयमाचें पालन करतो. 
�याला िनण�य घे�याचे मया�िदत अिधकार असतात. िनकडी�याबाबतीत देखील �यालाही 
अिधकार साखळीचे(Scalar Chain)अनसुरण करावे  लागते. व�र� आिण 
अिधन�थामंधील सबंंधदेखील औपचा�रक असतात. या शैलीम�ये िनण�य घे�यास आिण 
िनण�या�माणे कृती कर�यास उशीर होतो. 
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३. स�लामसलत शैली (Consultive/Democratic Style): या �कारात,नेता िनण�य 
घे�यापूव� आप�या अधीन�थाचंा स�ला घेतो. तो �या�या अधीन�थाचंी मते आिण मते 
िवचारात घेतात. नाती व�र� आिण अधीन�थ या�ंयात अनौपचा�रक असतात. 

४. सहभागी शैली(Participative Style): या शैलीम�ये नेता �या�या अधीन�थानंा 
िनण�य घे�यात भाग घे�याची परवानगी देते. द नेता आिण �याचे अधीन�थ हे घे�याची 
जबाबदारी सामाियक करतात िनण�य. तर अशा �कार�या नेत�ृवाची भावना िनमा�ण होते 
अधीन�थामं�ये जबाबदारी आिण िन�ा. 

५. लैसेझ - फेयर शैली (Laissez - faire Style): या शैलीम�ये व�र� अिधन�थानंा 
िनण�य घे�यासाठी अनमुती देतात तसेच व�र� अिधन�थाशंी िनण�य घेताना एका  
िम�,त�व�ानी आिण माग�दश�का�माणे  वागतात. 

 ६. िपतृस�ा�मक शैली (Paternalistic Style): या नेत�ृवाची शैली संघटनेत एका 
कुटंुबाचे  वातावरण तयार करते .व�र�ानंा आदरपूव�क वागणूक िदली जाऊन 
अधीन�था�ंारे  िप�या�माणे ओळखले जाते. �ा शैलीचे म�ुयतः जपानी स�ंथामं�ये 
अनसुरण केले जाते.  

७. समाजवादी शैली (Sociocratic Style): या शैलीम�ये स�ंथा�मक िहतसबंंध 
जोपास�यापे�ा व�र� अधीन�था�ंया क�याणासाठी अिधक काळजी करतात.   

८. �यूरो�ॅिटक शैली (Neurocratic Style): या शैलीचा नेता उ�च काय�ब�ल अ�यतं 
सवेंदनशील असतो आिण कुठ�याही प�रि�थतीत काम  क�न घे�याब�ल आ�ही असतो 
तसेच तो कामा�ती अ�यतं सवेंदनशील  असतो  

९. प�रि�थती�मक शैली (Situational Style): या शैलीचा  नेता खूपच �यावहा�रक 
असतो आिण प�रि�थतीनसुार �या�या शैलीत बदल करतो. तो तातडीचे आिण मह�वाचे  
िनण�य  घेताना िनरकुंश शैलीचा वापर क� शकतो. तो सहकाया�साठी स�लामसलत शैली 
वाप� शकतो आिण गट िनण�य घेताना आव�यक ितथे अधीन�थाचंी मते जाणून 
घे�यासाठी सहभागा�मक शैलीचा वापर करतो.   

६.३.३  चागं�या ने�याची वैिश�्ये: 

नेत�ृव एक वैयि�क ि�या आहे. यश�वी नेते हो�यासाठी काही गणु असणे आव�यक 
आहेत.चागं�या ने�याला आव�यक असलेले गणु खालील�माणे आहेत. 

१. इतरावंर �भाव पाड�यासाठी चागंले �यि�म�व. 

२. पढुाकार घे�याची �मता 

३. भाविनक बिु�म�ा 

४. दूर��ी  �हणजेच भिव�याचा अंदाज घे�याची �मता 

५. स�ेंषण कौश�ये 

६. सामािजक कौश�ये 
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७. �शासक�य कौश�ये 

८. चागंले समजूतदारपणा आिण िनण�य 

९. जबाबदारी घे�याची �मता 

१०. िश�त 

११. िन�ा आिण यो�य चा�र�य  

१२. आ�मिव�ास 

६.४  िनय�ंण  

िनय�ंण हे �यव�थापनाचे अंितम काय� आह.ेहे काय� �यव�थापना�या इतर काया�नतंर जसे 
क�  िनयोजन, आयोजन आिण िद�दश�नानतंर येते. िनयोजनाचे काय� उ�ी�  �ारभंापासून 
होते िकंवा मानक िनकाल आिण भिव�यातील कृती कर�या�या िनण�यापासून होते.  

कम�चा�याचें  आयोजन आिण कम�चा�यानंा िनद�शन काय� ठोस कृती कर�यासाठी के�या 
जातात आिण याचा प�रणाम �हणून स�ंथेला नफा, िन�वळ िकंमत,�यावसाियक पत  आिण 
�ित�ा आिण �ाहकाचंा अिभ�ाय या गो�ी �� होतात. िनय�ंण काय� हे उ�ी�ाशंी ��य� 
प�रणामाचंी तलुना कर�याशी सबंंिधत आहे. जर  वा�तिवक प�रणाम हे उ�ी� े िकंवा 
�माणानसुार नसतील तर प�रणाम सधुार�यासाठी यो�य �या उपाययोजना के�या जाऊ 
शकतात. 

६.४.१  पाय�या  

िनय�ंणातील काही आव�यक पाय�या खालील�माणे आहेत.  

१. काय� मानके िनि�त  करणे (Setting performance standards): िनय�ंणा�या 
�ि�येची पिहली पायरी �हणजे काय� मानक िनि�त करणे होय.  ही  मानके वा�तिवक 
काय��दश�न मोज�यासाठी आधारभूत  आहेत. 

२. वा�तिवक कामिगरीचे मापन (Measurement of Actual Performance): एकदा 
मानक िनि�त केले क� पढुील चरण �हणजे वा�तिवक काय��दश�न मोजणे.  वा�तिवक 
कामिगरी मोज�याचे काही माग� असे आहेत - 

अ) कम�चा� या�ंया काया�चे मोजमाप कर�यासाठी मू�यांकन अहवाल कामिगरी 

ब) आिथ�क कामिगरी मोज�यासाठी िविवध गणुो�र काढणे जसे क�  िन�वळ नफा �माण, 
कजा�ची उलाढाल �माण / गुतंवणूक�वर परतावा, वत�मान �माण इ�यादी 

क) िवपणन कामिगरी नग-िव�� गणुो�र, समभागातली वाढ या�ार ेमोजली जाऊ शकते.  

ड) नमनुा तपासणी  उ�पािदत नगगणुो�रा�ार ेतपासली जाऊ शकते 

३. वा�तिवक कामिगरीची मानकाशंी तलुना करणे (Comparing Actual Performance 
with standards): �ा  पायरीम�ये  वा�तिवक काय��मतेची मानकाशी तलुना केली 
जाते.  िनि�त केले�या मानकांमधील िवचलन शोध�यासाठी  �यव�थापकाला  िवचलनाची 
पातळी  शोधावी लागेल  आिण �यवसायावर प�रणाम करणा�या अ�याव�यक आणी 
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मह�वा�या िवचलनांवर ल� क� ि�त करावे लागेल. �याचवेळी  िकरकोळ िकंवा िबगर-
मह�वा�या िवचलनाकंडे दलु�� करावे लागेल मा� िवचलनास कारणीभूत असणा�या  िविवध 
मह�वा�या कारणाचंा  जसे क� य�ंसाम�ी अदलाबदल ,कम�चारी  िनय�ु�, क��या मालाचा 
दजा�, न�याचा दर अ�यास असणे आव�यक असेल. एकदा िवचलन ओळखले गे�यानतंर 
�यव�थापकाला कारणमीमांसा करावी लागेल. सदरची कारणे िनयोजनातील चूक, 
सम�वयाचा अभाव, सदोष अंमलबजावणी, कुचकामी देखरखे इ. असू शकतात.  

४.उपचारा�मक कृती करणे (Taking remedial actions): एकदा कारणे व �याची 
िवचलन मया�दा �ात झाली क� �यव�थापकास कामिगरी सधुार�यासाठी उपाय हाती �यावे 
लागतील. सधुारणा�मक उपाय हाती घेत�यानतंर जर काय��दश�न सधुा�रत नसेल तर 
�यव�थापक उि��ेच सधुा� शकतो. 

६.४.२  चागं�या िनयं�ण �णालीची आव�यकता: 

चागं�या िनय�ंण य�ंणेची आव�यकता खालील�माणे आहेत. 

१. उ�ी�ावंर ल� क� ि�त करणारी:  एखा�ा स�ंथेची िनय�ंण �णाली ही स�ंथे�या �येयावर 
आधारीत असावी कारण �या �णालीचे �ाथिमक उि�� हे मदत करणे असून उ�ी�े 
सा�य कर�यासाठी कमकुवत भाग ओळखून  तो सधुार�यासाठी उपाययोजना करणे 
हा असतो. 

२. िनय�ंण �णाली स�ंथे�या गरजेनसुार यो�य अशी असावी.  

३. िनय�ंण �णाली ही कमकुवत भाग शोध�यास स�म असावी. ही �यव�थापनास �व�रत 
सधुारणा कर�यास मदत क� शकते . 

४. िनय�ंण �णाली लविचक असावी. ती स�ंथे�या योजना, उ�ी�े, प�रि�थती, वातावरण, 
तं��ान इ.नसुार बदलती असली पािहजे .  

५. िनय�ंण �णाली ही भिव�यािभमखु असावी.ितला भिव�यातील आव�यकता िवचारात 
घेता आली पािहजे. 

६. िकफायतशीरः िनय�ंण य�ंणा िकफायतशीर असावी. �हणजेच िनय�ंण य�ंणेची िकंमत 
फाय�ापे�ा जा�त असू नये . 

७.  साधेपणा: िनय�ंण �णाली ि�ल� असू नये. ती समज�यास सलुभ आिण वापर�यास 
सलुभ असावी. 

८.  �ेरणा: िनय�ंण �णाली  चकुा टाळ�यासारखे काही उपाय करता येतील अशी असावी. 
अशी �णाली कम�चा� यांना �ो�सािहत क�न ल�य गाठ�यासाठी  �े�रत करणारी 
असावी. . 

९.  सूचक: िनय�ंण �णालीने फ�  सम�या ओळखणे अपेि�त नसून  सम�येचे िनराकरण 
कर�यासाठी उपाय सचुिवणे आव�यक आहे. 

१०. आ�ाहक: िनय�ंण य�ंणेचे यो�य िनकष असावेत. मानके अगदी �प� असावीत,ती  
िनि�त असली पािहजेत,स�यािपत कर�यायो�य, िविश� आिण मोज�यायो�य 
असावीत. मानके ही  खूप जा�त िकंवा खूप कमी  नसावीत. 
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६.४.३  िनयं�नाची त�वे: 

िनय�ंनाची त�वे  दोन �कारात िवभागली  जाऊ शकतात: 

अ) पारपंा�रक तं�े                                                            

 ब) आधिुनक तं�े 

अ) पारपंा�रक तं� े

पारपंा�रक तं�े  ही �यवसाय स�ंथा  जा�त कालावधीपासून वापरात असून अजूनही 
�यवसाय स�ंथाकंडून वापरली जाणारी अशी तं�े आहेत. 

१. वैयि�क िनरी�ण / तपासणी: हे िनय�ंणाचे सवा�त पारपंा�रक तं� आह.े ह े तं� 
�यव�थापकानंा  कम�चा�या�ंया  �ाथ�िमक कामिगरीब�ल मािहती गोळा कर�यासाठी  मदत 
करते. यामळेु कम�चा� यांची कामिगरी सधुार�यास मदत होते कारण �यानंा  जाणीव होते क� 
�यव�थापक �याचें िनरी�ण करत आहते.ह े तं�  वेळखाऊ अस�याने सव� �कार�या 
कामासंाठी �याचा वापर करता येत  नाही. 

२. सांि�यक� अहवाल: सांि�यक� अहवाल हे ट�केवारी, �माण,सरासरी इ. �पात 
ठरािवक कालावधीतील स�ंथे�या कामिगरीब�ल उपय�ु मािहती �दान   करतात. हे 
अहवाल िनि�त केले�या मानदडंा�ंमाणे  केले�या कामिगरीसह आिण भूतकाळातील 
कामिगरीची  सलुभ तलुना करतात . 

३. ना नफा-ना तोटा िव�षेण (Breakeven Analysis): असा िव�� खडं �यावर 
नफा िकंवा तोटा नाही,�याला ना नफा-ना तोटा िव�ेषण असे �हटले जाते. हे िव�ेषण 
खच�, खडं आिण नफा दर�यान सबंंध अ�यास कर�यासाठी उपय�ु आहे. हे िव�ेषण  
िव���या िविवध �तरावंर सभंा�य नफा / तोटा या�ंया एकूण ि�थतीचे िच� दश�वू शकते.  

४. अथ�संक�प िनयं�ण: अथ�सकं�पाला भिव�यातील ठरािवक काळासाठी िदलेला उ�ेश 
�ा� कर�यासाठीचे प�रमाणा�मक िवधान �हणून प�रभािषत केले जाऊ शकते. �या 
उ�ेशाने. ह े िविश� कालावधीसाठीचे स�ंथेचे धोरण �ितिबंिबत करणार े िवधान देखील 
आहे. 

सं�थां�ार ेवापरले जाणार ेअथ�संक�प  खालील�माण ेआहते: 

अ) िव�� अंदाजप�क �हणज े एखा�ा स�ंथेची �माण तसेच मू�या�या बाबतीत 
िव��अपे�ा काय आहे हे �प� करणार ेिवधान होय .  

ब) उ�पादन अंदाजप�क �हणजे एखा�ा स�ंथेची अंदाजप�क�य  कालावधीतील उ�पादन 
योजना काय आहे याचे िवधान होय  . 

क) सािह�य अंदाजप�क �हणजे  उ�पादनासाठी लागणा� या सािह�या�या �माण आिण 
खचा�चे िवधान होय.  

ड) रोख अंदाजप�क �हणजे अंदािजत रोख आवक व �वाहासाठीचे  िवधान होय.  
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इ) भाडंवली अंदाजप�क �हणजे मोठ्या दीघ�कालीन मालम�ेवरील अंदािजत खचा�चे 
िवधान होय. उदा.  नवीन कारखाना  िकंवा मोठ्या उपकरणांवरील खच�. 

फ) सशंोधन आिण िवकास अंदाजप�क: उ�पादने आिण �ि�येचा िवकास िकंवा प�र�करण 
यासाठीचा अंदािजत खच�. ह े िनयिं�त तं� असून  कारण अंदाजप�क�य कामिगरी / 
प�रणाम  याचंी ��य� कामिगरी / प�रणामाशंी तलुना केली जाऊ शकते आिण काही 
िवचलन अस�यास आव�यक उपाययोजना के�या जाऊ शकतात. 

ब) आधुिनक तं�:े 

िनय�ंणाची आधिुनक तं�े नवीन असून ती  अलीकडेच  िवकिसत केली आहेत. िनय�ंणाची  
आधिुनक तं�े खालील�माणे आहेत- 

१. गुतंवणूक�वर परतावा (Return on  Investment): हे गुतंवणूक�वर वाजवी परतावा 
िमळाला आहे िकंवा नाही  हे मोज�याचे एक �भावी तं� आह.े हे तं� एखा�ा 
स�ंथेची,�वतं� िवभाग िकंवा िवभागाचंी कामिगरी िनयंि�त कर�यासाठी वापरले जाते .  
तलुना कर�यासाठी करा�या आधीचे  िकंवा करप�ात  िन�वळ उ�प�न वापरले जाऊ 
शकते . एकूण गुतंवणूक �हणजे ि�थर भाडंवल आणी खेळते भाडंवल �ा दोह�म�ये केलेली 
एकि�त गुतंवणूक होय.  

२. गणुो�र िव�ेषण (Ratio Analysis): िनयं�णासाठी सवा�त जा�त वापरली जाणारी 
गणुो�र तं�े �हणजे तरलतेचे �माण, पतदारी  गणुो�र, नफा गणुो�र आिण उलाढाल 
�माण. 

३. जबाबदारी लेखा (Responsibility Accounting): हे एक तं� आहे �याम�ये िविवध 
िवभागाचें �मखु  िकंवा  स�ंथेचे �यव�थापक �या�ंया िवभागासंाठी अथवा क� �ासाठी 
िनधा� �रत ल�य सा�य कर�यासाठी जबाबदार असतात. जबाबदारी क� �े खालील �काराचंी 
असू शकतात - खच� क� �, महसूल क� �,नफा क� �, गुतंवणूक क� � इ�यादी.   

४. �यव�थापन लेखापरी�ा (Management Audit):�यव�थापन लेखापरी�ा  �हणजे 
वेगवेग�या �यव�थापक�य काया��या ठरािवक कालावधी दर�यान�या कामिगरीचे  प�तशीर 
मू�याकंन होय.   सदरचे मू�याकंन करणे हे  �यव�थापक�य योजना आिण धोरणाचंी 
काय��मता आिण �भावता आिण भिव�यातील �याचें  काय��दश�न सधुार�यासाठी 
आव�यक आहे. 

५. काय� मू�याकंन आिण पुनरावलोकन तं� आिण गभंीर पथ प�त (PERT and CPM):  
Program Evaluation and Review Technique-PERT �हणजे काय� मू�याकंन 
आिण पनुरावलोकन तं� आिण Critical Path Method (CPM) �हणजे गभंीर पथ प�त 
होय. हे साखळी तं�े  असून  िविवध �यव�थापक�य काय� करत असताना आिण 
गुतंागुतंी�या  �क�पाचंी  अंमलबजावणी आिण पनुरावलोकन करताना �ाचा वापर होतो.  

६. �यव�थापन मािहती �णाली (MIS):स�ंथेतील मािहती ही �या स�ंथेचा मह�वाचा भाग 
आहे. मािहती �हणज ेइतरानंी परुवलेली  िकंवा शोध अथवा अ�यासा�ार े�ा�केलेले �ान 
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होय. स�ंथेतील व�र�ानंा �ाहक, िव�ेते, परुवठादार , गुतंवणूकदार आिण इतर िनगिडत 
सव� तसेच राजक�य,आिथ�क, सामािजक, तािं�क आिण कायदेशीर बदलासंदंभा�त 
अ�यावत �ान असणे आव�यक आहे. ही मािहती वेळेवर िनण�य घे�यासाठी अितशय 
आव�यक आहे . हा मािहतीचा �वाह मािहती �णाली �याला सामा�यत: �यव�थापन 
मािहती �णाली  �हणून ओळखली जाते  �या�ार ेिनयिमत केला जातो. �यव�थापन मािहती 
�णाली ही ��येक �यव�थापकास यो�य वेळी,यो�य �कार ेयो�य आिण आव�यक मािहती 
समजून घेऊन काय� कर�यासाठी �व�ृ करणारी �णाली �हणून प�रभािषत केली जाऊ 
शकते. 

६.५  ��स�ंह 

१. �ेरणा �हणजे काय? �ेरणा �भािवत करणार ेघटक िवषद करा. 

२. स�ेंषण स�ंा प�रभािषत करा आिण �भावी सवंादातील अडथळे �प� करा. 

३. िनयिं�त कर�या�या तं�ावर चचा� करा. 

४. नेत�ृवा�या िविवध शैली िव�ततृ �प� करा. 

५. िटपा िलहा. 

अ. �ेरणेचे  मह�व 

ब. स�ेंषणाचे मह�व 

क. ने�याचे काय� 

ड. चागं�या ने�याची गणुधम�. 

ई. िनय�ंणाचे आधिुनक तं� 

फ.िनय�ंणाचे पारपंा�रक तं� 

६. खालील स�ंा  �प� करा. 

अ. �ेरणा 

ब. स�ेंषण 

क. �यव�थापन मािहती �णाली (MIS) 

ड. नेत�ृव 

ई. िनरकुंश  शैली 

फ.  नोकरशाही शैली 

ग. नेत�ृवाची लोकशाही शैली 

ह.  िपतवृादी शैली 

 


