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Paper Code : UB01CCOM52 



Unit : 2  Planning  &  Decision Making 

આયોજન અને નનર્ણય ઘડતર  
* આયોજનનો અર્ણ : 

        આયોજન એ સચંાલનન  ં પ્રથમ કાયય છે. ધધંાના હતે  ઓ પર 
પાડવા માટે સચંાલન આવશ્યક છે અન ે સચંાલનની સફળતા માટે 
આયોજન જરૂરી છે. ધધંાની સફળતા માટે ભવવષ્યમા ંશ  ંકરવાન  ંછે, કયા,ં 
ક્યારે અન ેકેવી રીતે કરવાન  ંછે તે માટે ચોક્કસ આયોજન કરવ  ંપડે છે. 
વળી, ધ્યેય વસધ્ધ કરવા માટેના અનેક વવકલ્પો હોય ત્યારે આયોજન કરવ  ં
જ પડે છે. 
        આયોજનનો અભાવ હોય તો અવનવિતતા, સમય અન ે શક્તતનો 
બગાડ અને સાધનોનો દ રૂપયોગ થવાનો સભંવ રહલેો છે. આથી, 
આયોજન કરવાથી કટોકટીનો સામનો કરી શકાય છે, સજંોગો બદલાતા 
પરરવતયન પણ કરી શકાય છે તેમજ નક્કી કરેલા હતે  ઓ સફળતાપવૂયક પર 
પાડી શકાય છે. આયોજન એક વવવશષ્ટ પ્રકારની વનણયય કરવાની પ્રરિયા 
છે, એટલ  ંજ નરહ પરંત   આયોજન એક સભાન અન ેબ દ્ધિપવૂયકની પ્રરિયા 
છે. 



*  આયોજનની વ્યાખ્યા : 
 

(૧) શ્રી હને્રી ફેયોલ  -  
“ આયોજન એ ભાવવ કાયય પ્રવવૃિઓ અંગેન  ંઅવલોકન છે.” 

 
(૨) શ્રી ઉવવિક  - 

“ આયોજન એ મ ખ્યત્વે બૌદ્ધિક પ્રરિયા છે. કાયો વ્યવક્થથત રીતે કરવા, 
કામગીરી ઉપાડતા પહલેા વવચારણા કરવી અન ે કોરા અન માનોને 
બદલ ેનક્કર હકીકતોને આધારે પગલા ંલેવા તેન  ંનામ આયોજન.  ” 

 
(૩) ડૉ. જ્યોર્જ આર. ટેરી - 

“ આયોજન એટલ ેહકીકતો એકત્ર કરીને, તેમની વચ્ચે સબંધંો થથાવપત 
કરવા ઈચ્ચ્છત પરરણામો હાસંલ કરવા માટે જરૂરી પ્રવવૃિઓનો થપષ્ટ 
ચચતાર મેળવવા માટે ભવવષ્યને લગતી ધારણાઓ કરવી અન ેતેમનો 
ઉપયોગ કરવો તે.”   



*  આયોજનના લક્ષર્ો  : 

     (૧)    આયોજન વ્યાપક છે   
     (૨)    સચંાલનન  ંસવયપ્રથમ કાયય   
     (૩)    સભાન અને બૌદ્ધિક પ્રવવૃિ 
     (૪)    સતત, કાયમી પ્રરિયા   
     (૫)    આયોજન પરરવતયનશીલ  
     (૬)    આયોજનમા ંચોકસાઈ છે   
     (૭)    પવૂાયન  માન અવનવાયય છે 
     (૮)    વવકલ્પોની પસદંગી  
     (૯)    ભવવષ્ય સાથે સબંધં  
     (૧૦)  ધ્યેયલક્ષી પ્રવવૃિ  
     (૧૧)  વનણયય પ્રરિયા આવશ્યક  



*  આયોજનના ફાયદા / મહત્વ : 
(૧)   બધી પ્રવવૃિ વ્યવક્થથત થાય  
(૨)   બગાડ અટકાવી કરકસર કરી શકાય   
(૩)   ભાવવ ફેરફારો, અવનવિતતા સામે રક્ષણ  
(૪)   ધ્યેય વસધ્ધ કરવા ઉપયોગી   
(૫)   ચોકસાઈમા ંવધારો    
(૬)   સચંાલનના બીજા કાયો કરવાન  ંશક્ય   
(૭)   અંક શ અને મલૂ્યાકંન સરળ બનાવે  
(૮)   ધધંાન  ંચચત્ર સપંણૂય અને થપષ્ટ બનાવે    
(૯)   કમયચારીઓનો સહકાર શક્ય બનાવે  
(૧૦) જ દી જ દી પ્રવવૃિઓ વચ્ચે સમત લા  



*  આયોજનની મયાણદાઓ   : 
     (૧)    આયોજનનો પાયો અવનવિત  
     (૨)    ખચાયળ પ્રરિયા    
     (૩)    લાબંી પ્રરિયા  
     (૪)    સચંાલનમા ંજડતા લાવે   
     (૫)    આયોજન ચબનજરૂરી છે  
     (૬)    બાહ્ય પરરક્થથવતની અચોક્કસતા    
     (૭)    અપરૂતી મારહતીથી ન કશાન  
     (૮)    કમયચારીના થવાતતં્ર્ય પર તરાપ   
     (૯)    ખામી ભરેલી પિવતઓનો ઉપયોગ  
     (૧૦)  ટેકŸનોલોજીના ફેરફારો  
     (૧૧)  ધધંાની પ્રણાચલકાઓ  



*  આયોજનના ઘટકો : 
(૧)   ધ્યેય  
(૨)   નીવત    
(૩)   વવવધઓ   
(૪)   વનયમો   
(૫)   બજેટ    
(૬)   કાયયિમો    
(૭)   વ્યહૂરચના  



*  આયોજનની પ્રક્રિયાના તબક્કાઓ : 
(૧)   ધ્યેય નક્કી કરવ  ં
(૨)   આધારો નક્કી કરવા    
(૩)   મારહતીન  ંએકત્રીકરણ, વવશ્લેષણ  અને વગીકરણ  
(૪)   વૈકચ્લ્પક યોજનાઓ ઘડવી    
(૫)   વવકલ્પોન  ંમલૂ્યાકંન કરવ  ં   
(૬)   યોજનાની પસદંગી કરવી    
(૭)   ગૌણ યોજનાન  ંવનમાયણ કરવ  ં 
(૮)   યોજનાની પ્રગવતની ચકાસણી કરવી    
(૯)   યોજનાનો અમલ   
(૧૦) અવલોકન અને મલૂ્યાકંન   



* નનર્ણય ઘડતર :  

* અર્ણ : 
        ધધંામા ંસચંાલનન  ંમહત્વ છે. સચંાલનમા ંઆયોજન અગત્યન  ંછે 
અન ેઆયોજનમા ં વનણયય લેવાન  ંકાયય અવત અગત્યન  ંછે. વનણયય લેવાની 
પ્રરિયા એ આયોજનનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. આયોજનમા ં અનેક 
યોજનાઓ, કાયયિમો અને વવવધઓ નક્કી થાય છે. આ ઉપરાતં સચંાલકોએ 
અનેક પ્રકારના વનણયયો લેવાના હોય છે. સચંાલકો જે કઈ કરે છે તે વનણયય 
ઘડતર દ્વારા જ કરે છે. 
        વનણયય ઘડતરમા ં કોઈ સમથયા અંગે અનેક વવકલ્પોમાથંી એક 
વવકલ્પ પસદં થાય છે. વનણયય લેતી વખત ેઅનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. 
તેના અનેક વવકલ્પો હોય છે અન ેતેમાથંી શ્રેષ્ઠ વવકલ્પની પસદંગી કરી 
ધધંાની કોઈ બાબત અંગેનો વનણયય લેવો પડે છે.  
        વનણયય પ્રરિયા એ સચંાલનનો પયાયય છે. સચંાલન એટલ ે જ 
અસરકારક વનણયયો.   



*  નનર્ણય ઘડતરની વ્યાખ્યા : 
 

(૧) શ્રી ક ન્તત્ઝ અન ેઓ’ડોનેલ -  
“ વનણયય પ્રરિયા એ વવચભન્ન વવકલ્પોમાથંી કોઈ એકની ખરેખર પસદંગી 
છે, જે સચંાલનનો આત્મા છે.” 

 
(૨) શ્રી ડાલ્ટન મેતફરલેન્તડ - 

“ વનણયય ઘડતર, પસદંગી કરવાન  ંએક કાયય છે, જેના દ્વારા વહીવટી 
અવધકારી અથવા વ્યવથથાતતં્ર અનેક વવકલ્પોમાથંી કોઈ એક ક્થથવત 
અથવા પ્રવવૃિની પસદંગી કરે છે.” 

 
(૩) ડૉ. જ્યોર્જ આર. ટેરી - 

“ બ ે કે વધ  શક્ય વવકલ્પોમાથંી અમ ક ધોરણોન ે આધારે કોઈ એક 
વતયનવવષયક વવકલ્પની પસદંગી  કરવી તેને વનણયય પ્રરિયા કે વનણયય 
ઘડતર કહવેાય છે.”   



*  નનર્ણય ઘડતરના લક્ષર્ો : 

(૧)   સચંાલનન  ંમહત્વન  ંકાયય   
(૨)   પ્રશ્નો, સમથયાઓ, સઘંષય અને વવવાદો સાથે સબંધં  
(૩)   વવકલ્પોને લીધે વનણયય લેવાય 
(૪)   આયોજનન  ંઅંગ    
(૫)   બૌદ્ધિક પ્રરિયા     
(૬)   સમજપવૂયકની વવચારણા   
(૭)   હકારાત્મક અને નકારાત્મક વનણયયો   
(૮)   ગાચણવતક પિવતઓનો ઉપયોગ    
(૯)   હકીકતો પર આધારરત   



*  નનર્ણય ઘડતરની પ્રક્રિયા કે તબક્કાઓ : 

(૧)   સમથયાન  ંથપષ્ટીકરણ  
(૨)   સમથયાન  ંવવશ્લેષણ     
(૩)   મારહતીન  ંએકત્રીકરણ અને વગીકરણ   
(૪)   વવકલ્પોની શોધ   
(૫)   વવકલ્પોની ત  લના     
(૬)   વવકલ્પની પસદંગી     
(૭)   વનણયયન  ંઅમલીકરણ અને મલૂ્યાકંન   



*  નનર્ણયોના પ્રકારો : 

(૧)   પાયાના વનણયયો અને રોજજિંદા વનણયયો   
(૨)   વ્યવથથાતતં્રના વનણયયો અને વ્યક્તતગત વનણયયો     
(૩)   કાયયિવમક વનણયયો અને અકાયયિવમક વનણયયો   
(૪)   આયોજજત વનણયયો અને ચબનઆયોજજત વનણયયો  
(૫)   નીવતવવષયક વનણયયો અને કાયયકારી વનણયયો     
(૬)   સામાન્તય વનણયયો અને વ્યહૂાત્મક વનણયયો     
(૭)   વ્યક્તતગત વનણયયો અને જૂથ વનણયયો   



*     * 


