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Paper Code : UB03CCOM52 



Unit : 4  Plant Location and Plant Layout 

કારખાનાની સ્થાન પસદંગી અને વિન્યાસ  

* અથથ : 
 

      જયારે કોઈ કંપનીએ નવો ધધંો શરુ કરવો હોય કે નવી શાખા 
ખોલવી હોય કે ચાલ ુકંપનીના વવકાસન ેકારણે ધધંાનુ ંસ્થાન બદલવુ ંહોય 
ત્યારે ધધંાના સ્થાનની યોગ્ય પસદંગીનો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થાય છે. ધધંાની 
યોગ્ય સ્થાન પસદંગીને કારણે તેના ઉત્પાદન ખચચ અન ેવેચાણ વવતરણ 
ખચચમા ં૧૦% સધુીની બચત કરી વસ્તનુી પડતરમા ંઘટાડો કરી શકાય છે. 
       ધધંામા ં મોટા પાયા પર રોકાણ કરવામા ં આવતુ ં હોવાથી સ્થાન 
પસદંગી માટે યોગ્ય વવચારણા જરૂરી છે, આ ઉપરાતં કારખાનામા ંયતં્રો 
અન ે સાધનોની ગોઠવણીનો પ્રશ્ન પણ ઉદ્દભવે છે. કારખાનામા ં યતં્રો, 
સાધનો અને માલસામાન વગેરેની વ્યવસ્સ્થત ગોઠવણી કરવી પડે કે જેથી 
ઓછામા ંઓછે ખચે વધમુા ંવધ ુઉત્પાદન કરી શકાય. આમ, કારખાનામા ં
યતં્રો, પ્રક્રિયાઓ અન ે ઉત્પાદન માટેની જરૂરી સેવાઓના સ્થાન નક્કી 
કરવાની પધ્ધવતન ેકારખાના વવન્યાસ કહવેામા ંઆવે છે. 



* સ્થાન પસદંગીને અસર કરતા ંપરરબળો : 
(અ) સ્થળને લગતા ંપરરબળો  : 
    (૧)  કાચામાલની પ્રાપ્તત   
    (૨)  કમચચારીઓની પ્રાપ્તત   
    (૩)  ચાલકબળ મળવાની શક્યતા   
    (૪)  વાહન વ્યવહારની સગવડ 
    (૫)  સરકારી વનયતં્રણો    
    (૬)  અનકુળૂ આબોહવા   
(બ) અન્ય પરરબળો : 
    (૧)  હતેનુી સ્પષ્ટતા    
    (૨)  યતં્રનો પ્રકાર અને જરૂક્રરયાત  
    (૩)  કારખાનાનુ ંકદ    

   (૪)   પક્રરવતચનશીલતા 
   (૫)   ઉત્પાદનશસ્તત 
   (૬)   યતં્રની ખાવસયત  
   (૭)   સલામતીનો પ્રશ્ન  
   (૮)   વહન ખચચનો પ્રશ્ન  
   (૯)   માલસામગ્રી બગાડનો પ્રશ્ન  
   (૧૦) સમારકામ અને જાળવણી  
   (૧૧) સેવા વવભાગની વવચારણા 
   (૧૨) ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા 
   (૧૩) અન્ય પક્રરબળો  
     



*  કારખાના વિન્યાસની વ્યાખ્યા : 
 
(૧) સરળ ભાષામા ં-  

“ કારખાનાના યતં્રો, સાધનો, વવવવધ ખાતાઓની યોગ્ય અન ેપધ્ધવતસરની 
ગોઠવણીને કારખાના વવન્યાસ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.” 

 
(૨) શ્રી એમ. સી. સતસેના - 

“ લઘતુ્તમ ખચચ અન ેઊંચી ગણુવત્તાવાળં મહત્તમ ઉત્પાદન કરવાના હતેથુી 
કારખાનામા ંયતં્રો, પ્રક્રિયાઓ અને ઉત્પાદન માટે જરૂરી સેવાઓના સ્થાન 
નક્કી કરવાની પધ્ધવતન ેકારખાના વવન્યાસ કહ ેછે. ” 

 
(૩) શ્રી જેમ્સ લનુ્ડી - 

“ કારખાના વવન્યાસમા ં જગ્યાની ફાળવણી અને સાધન સામગ્રીની 
ગોઠવણી એવી રીતે કરવામા ં આવે છે કે જેથી સરેરાશ ઉત્પાદન ખચચ 
ઓછામા ંઓછો આવે.”   



*  કારખાના વિન્યાસના ઉદે્દશો / હતેઓુ : 

(૧)   કાયચક્ષમ ઉત્પાદન  
(૨)   ઉત્પાદનમા ંસાતત્ય    
(૩)   ઉત્પાદનની પ્રવવૃત્તઓનુ ંસકંલન   
(૪)   ગણુવત્તા સભર વસ્તનુ ુ ંઉત્પાદન  
(૫)   અસરકારક અંકુશ    
(૬)   અકસ્માત અને થાકમા ંઘટાડો    
(૭)   સાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ   
(૮)   કમચચારીઓનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ    



* કારખાના વિન્યાસના પ્રકારો : 

(અ) િસ્ત ુવિન્યાસ : 
         વસ્ત ુવવન્યાસમા ંવસ્તનુા ઉત્પાદન માટેના જરૂક્રરયાત મજુબના 
જુદા ં જુદા ં યતં્રોન ે િમમા ં ગોઠવવામા ં આવે છે. અહીં ઉત્પાદન કરતા ં
યતં્રોની ગોઠવણી એક જ ક્રદશામા ં થતી હોવાથી તેને રૈખખક વવન્યાસ 
પણ કહવેામા ંઆવે છે. આ પ્રકારના વવન્યાસમા ંઉત્પાદનનો પ્રવાહ એક 
ક્રદશામા ંજ ચાલ્યા કરે છે. કાચા માલથી લઈને વસ્ત ુતૈયાર થાય ત્યા ં
સધુીની બધી પ્રવવૃત્ત એક ક્રદશામા ંજ આગળ વધે છે. 
          વસ્ત ુવવન્યાસમા ંયતં્રો હમંેશા સીધી લીટીમા ંગોઠવવા જોઈએ 
એવુ ંનથી, પરંત ુતે વત ુચળાકાર, કાટખણૂે, ચોરસ, અધચ ચદં્રાકાર કે બીજી 
અનેક રીતે ગોઠવી શકાય છે. આવા વવન્યાસની રચના અંગે્રજી 
મળૂાક્ષરો, જેવા કે C, E, F, L, H, S, T, U અનસુાર પણ ગોઠવી શકાય છે. 
 

સ્સ્પવનિંગ વિવિિંગ ડાઈંગ વપ્રન્ટીંગ 



* કારખાના વિન્યાસના ફાયદાઓ અને મયાથદાઓ : 

 * ફાયદાઓ : 
   (૧) ઉત્પાદનનો સતત પ્રવાહ   
   (૨) પ્રક્રિયામા ંઓછો સમય    
   (૩) સાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ    
   (૪) ફેરબદલી ખચચમા ંબચત 
   (૫) વનરીક્ષણ ખચચમા ંઘટાડો     
   (૬) ચકાસણી ખચચમા ંઘટાડો    
   (૭) માલના જથ્થાનો અંદાજ    
   (૮) માગચ વનધાચરણમા ંસરળતા      

* મયાથદાઓ : 
   (૧) ખચાચળ  
   (૨) ઉત્પાદનની ઝડપ ઓછી  
   (૩) યતં્ર બગડતા વવક્ષેપ   
   (૪) પક્રરવતચનક્ષમતાનો અભાવ   
   (૫) વવકાસમા ંમશુ્કેલી  
   (૬) વનરીક્ષણમા ંવવવશષ્ટીકરણનો  
        અભાવ   
    
  
     



* કારખાના વિન્યાસના પ્રકારો : 

(બ) પ્રરિયા વિન્યાસ : 
        પ્રક્રિયા વવન્યાસમા ંવસ્તનુા ઉત્પાદન માટે કુલ કેટલી પ્રક્રિયાઓ 
કરવાની છે તેને ધ્યાનમા ં રાખીને પ્રક્રિયા અનસુાર યતં્રો ગોઠવવામા ં
આવે છે. પ્રક્રિયા વવન્યાસમા ં યતં્રો વસ્તનુા માગચ પ્રમાણે ગોઠવવામા ં
આવતા નથી, પરંત ુ તેમના કાયો પ્રમાણે ગોઠવવામા ં આવે છે. આ 
પ્રકારના વવન્યાસમા ં દરેક વવભાગમા ં અમકુ પ્રક્રિયાઓ કરતા યતં્રોને 
તેમના કાયો પ્રમાણે અલગ ગોઠવવામા ં આવતા હોવાથી તેને 
કાયાચનસુાર વવન્યાસ પણ કહવેામા ંઆવે છે. 
         આ પ્રકારના વવન્યાસનુ ંમખુ્ય લક્ષણ એ છે કે વસ્તનુ ુ ંઉત્પાદન 
જુદી જુદી પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે. કેટલીક વાર તૈયાર થતો માલ એક 
પ્રક્રિયામાથંી પસાર થયા પછી ફરી વાર એ પ્રક્રિયામા ંલાવવાની જરૂર 
પડે છે. દા.ત. પોખલવશિંગના કાયચ માટેના બધા જ યતં્રો એક જ વવભાગમા ં
ગોઠવવામા ં આવે અન ે જયારે જયારે ઉત્પાદન દરવમયાન પોખલવશિંગ 
કરવાની જરૂર પડે ત્યારે વસ્તનેુ પોખલવશિંગ વવભાગમા ંજ લાવવુ ંપડે છે. 



* પ્રરિયા વિન્યાસના ફાયદાઓ અને મયાથદાઓ : 

 * ફાયદાઓ : 
   (૧) યતં્ર અને સાધનોનો શ્રેષ્ઠ   
        ઉપયોગ 
   (૨) પક્રરવતચનશીલતા     
   (૩) વવવશષ્ટીકરણનો લાભ  
   (૪) ઓછ ંમડૂી રોકાણ  
   (૫) વનરીક્ષણ કાયચમા ંસરળતા      
   (૬) વવકાસની શક્યતા     
    

* મયાથદાઓ : 
   (૧) વધ ુજગ્યાની જરૂક્રરયાત   
   (૨) વહન ખચચ વધ ુ 
   (૩) ઉત્પાદન માટે વધ ુસમય    
   (૪) સગં્રહ ખચચમા ંવધારો    
   (૫) ઉત્પાદન જાણી શકાત ુ ંનથી   
   (૬) ચકાસણી ખચચ વધ ુ 
   (૭) ઉત્પાદન અંકુશની મશુ્કેલી    
    
  
     



*     * 


