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સચંાલન  

* અર્થ : 
 

    વિશ્વના વિકવિત દેશોની પ્રગવતના મળૂમાાં િાંચાલનની િફળતા રહલેી 
છે. જયારે અલ્પવિકવિત દેશોની ગરીબીમાાં િાંચાલનના વિકાિનો અભાિ 
રહલેો છે. જીિનના દરેક પાિામાાં િાંચાલન જરૂરી છે. િતતમાન જીિનની 
સખુિગિડો, આધવુનક િાધનિામગ્રી અન ે િૈભિવિલાિ એ કાયતક્ષમ 
િાંચાલનને આભારી છે. િમાજના દરેક ક્ષેત્રમાાં િાંચાલન ઉપયોગી છે. 
     જયારે બે કે િધ ુવ્યક્તતઓ ભેગી થઇ કોઈ ચોક્કિ ધ્યેય વિધ્ધ કરિા 
કાયત કરે ત્યારે તેને જૂથ-પ્રવવૃિ કહિેામાાં આિે છે અન ેજયાાં જૂથ-પ્રવવૃિ 
થતી હોય ત્યાાં િ ાંચાલન આિશ્યક બન ે છે. આ રીતે જયારે કોઈ કાયત 
વ્યિક્થથત કરવુાં હોય તો તેનુાં આયોજન કરવુાં પડે, િિા અન ે ફરજોની 
િહેંચણી કરિી પડે, કમતચારીઓને દોરિણી આપિી પડે અને તેમના કાયત 
પર અંકુશ પણ રાખિો પડે છે. આ બધા કાયો એટલે જ િાંચાલન. 
િાંચાલન એ િતત, જીિાંત અન ેઝડપી વિકાિ કરત ુવિજ્ઞાન છે. િાંચાલન 
એ વિશાળ અથત ધરાિતો શબ્દ છે. 



*  િાંચાલનની વ્યાખ્યા : 
 
(૧) શ્રી િી. એચ. જયોર્જ -  

“ િાંચાલન એક એવુાં કાયત છે કે જે અન્ય પાિેથી કામ કરાિિા િાથ ેિાંબાંધ 
ધરાિે છે.” (િાંચાલન એટલ ેઅન્ય લોકો પાિેથી કામ કરાિિાની કળા) 

 
(૨) શ્રી હરેોલ્ડ કુન્ત્ઝ - 

“ િાંચાલન એટલ ે વિવધિર રીતે રચાયેલાાં માનિીનાાં વ્યિક્થથત જૂથો 
મારફતે કામ લેિાની કળા. ” 

 
(૩) શ્રી ડાલ્ટન મેકફરલેન્ડ - 

“ િાંચાલન એક પ્રક્રિયા છે કે જે દ્વારા િાંયોજજત, િાંકલલત અને િહકાર 
આધાક્રરત માનિ પ્રયત્નો દ્વારા હતેલુક્ષી વ્યિથથાતાંત્રનુાં િ ાંચાલક િર્જન 
કરે છે, દોરિણી આપે છે, જાળિણી કરે છે તેમ જ કાયતરત બનાિે છે.”   



*  સચંાલનના લક્ષણો : 
(૧)   િાંચાલન કાયતિમહૂ છે, િિાધીશોનુાં મ ાંડળ નથી   
(૨)   િાંચાલન િિતવ્યાપી છે   
(૩)   િાંચાલનનુાં હાદત  િાંકલનમાાં રહલે ુાં છે  
(૪)   િાંચાલનનો દૃષ્ટટકોણ ગવતશીલ િાહિનો છે   
(૫)   િાંચાલન મખુ્યત્િે નેતાગીરીની પ્રવવૃિ છે  
(૬)   િાંચાલન એક અલગ વ્યિિાય છે     
(૭)   એકમની ચોક્કિ ધ્યેયવિધ્ધ્ધ માટે િાંચાલન આિશ્યક છે    
(૮)   િાંચાલન એ માનિીય પ્રવવૃિ છે  
(૯)   િાંચાલન એ જૂથ પ્રયત્નોનુાં પક્રરણામ છે  
(૧૦) િાંચાલન અદૃશ્ય-અમતૂત છે  
(૧૧) િાંચાલન એ વિજ્ઞાન અને કળા છે 



*  સચંાલનના હતેઓુ : 

(૧)   મહિમ નફાનો હતે ુ( આવથિક હતે ુ)   
(૨)   િામાજજક હતે ુ         

(૩)   માનિીય હતે ુ 



*  સચંાલનના કાયો (POSDCoRB) : 

(૧)   આયોજન                       - Planning 
(૨)   વ્યિથથાતાંત્ર                                - Organising 
(૩)   કમતચારી વ્યિથથા                        - Staffing  
(૪)   દોરિણી(નેતાગીરી)                     - Directing  
(૫)   િાંકલન(િમન્િય)                       - Co-ordinating  
(૬)   માક્રહતીપે્રષણ(અહિેાલપે્રષણ)    - Reporting     
(૭)   અંદાજપત્ર(બજેક્રટિંગ)                 - Budgeting 



*  સચંાલનનુ ંમહત્વ : 
(૧)   આવથિક પ્રગવત અને િમધૃ્ધ્ધ માટે   
(૨)   અવિકવિત દેશોનુાં પછાતપણુાં   
(૩)   અથતપણૂત અને અિરકારક કાયો   
(૪)   દરેક ક્ષેત્રમાાં ઉપયોગી    
(૫)   દરેક પ્રકારની વિચારિરણીમાાં ઉપયોગી  
(૬)   માનિ િાંથકૃવતના વિકાિમાાં ફાળો     
(૭)   દરેક વ્યિથથાના થિરૂપ કે પ્રવવૃિમાાં    
(૮)   ધાંધાની િફળતા માટે  
(૯)   રાટરીય દૃષ્ટટએ મહત્િ   
(૧૦) ધાંધાકીય એકમના કમતચારીઓને પ્રેરણા   

(૧૧) ઉત્પાદનના િાધનોનો શ્રેટઠ ઉપયોગ  
(૧૨) પક્રરિતતનના પડકારોનો િામનો  

 

 



* સચંાલકીય ભમૂમકાઓ : 
 * આંતરિૈયક્તતક : 
(૧) િૈવધક િડા તરીકેની   
(૨) નેતા તરીકેની   
(૩) િાંપકત અવધકારી    
     તરીકેની      
    

* માક્રહતીવિષયક : 
(૧) માક્રહતી વ્યિથથાપક  
(૨) માક્રહતી પ્રિારક  
(૩) પ્રિતતા તરીકે   

* મનણથયમવષયક : 
(૧) વનયોજક તરીકે   
(૨) વિક્ષેપ િાંભાળનાર   
(૩) િાધન   
     ફાળિણીકાર    
(૪) િાટાઘાટ કરનાર  
    
  
     



*     * 


