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* અર્થ : 
 

      ઉત્પાદન સચંાલન આયોજન, દોરવણી અન ે અંકુશ પરુા પાડી 
ઓછા ખચ ે સારી ગણુવત્તાવાળી તૈયાર વસ્તઓુનુ ં ઉત્પાદન થાય તે 
માટેના પ્રયત્નો કરે છે. ઉત્પાદન સચંાલનમા ં ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાઓ 
ઉપરાતં ઉત્પાદન માટે કરવામા ંઆવતી બધી જ પ્રવતૃ્તત્તઓનો સમાવેશ 
થાય છે. તેથી તો ઉત્પાદન આયોજન, ઉત્પાદન બજેટ અન ે ઉત્પાદન 
અંકુશ વગેરે કાયોને ઉત્પાદન સચંાલનમા ંસમાવી લેવામા ંઆવે છે. 
          ઉત્પાદન સચંાલન દ્વારા ઓછા પ્રયત્ન,ે ઓછા ખચે અને ઓછામા ં
ઓછા સમયમા ં ઉત્તમ ગણુવત્તાવાળી વસ્તઓુના ઉત્પાદન અન ે
ઉપયોગગતાનુ ંસર્જન કરવાના પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે છે. આમ, ઉત્પાદન 
સચંાલન એ ઉત્પાદન પ્રવતૃ્તત્ત તથા તેની સાથ ેસબંતં્તધત ત્તવત્તવધ બાબતોને 
લગતા ત્તનણણય ઘડતરની સચંાલકીય પ્રવતૃ્તત્ત છે. 



*  ઉત્પાદન સચંાલનની વ્યાખ્યા : 
 

(૧) સરળ ભાષામા ં-  
“ ઉત્પાદન ત્તવસ્તારમા ં સચંાલકીય કાયો જેવા ં કે આયોજન, પ્રબધં, 
દોરવણી અન ેઅંકુશનો અમલ એટલ ેઉત્પાદન સચંાલન.” 

 
(૨) ત્તવશાળ અથણમા ં- 

“ ઉત્પાદનને સ્પશણતી બાબતો જેવી કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા, જથ્થો, સ્વરૂપ, 
સ્થળ, અન ેસમય વગેરેના સદંભણમા ંયોજનાઓ ઘડવી, વ્યવસ્થાતતં્રની 
રચના કરવી, દોરવણી, માગણદશણન પરૂા પાડવા તથા અસરકારક અંકુશ 
રાખવાને લગતા કાયોનો સમહૂ. ” 

 
(૩) શ્રી ઈ.એફ.એલ.બ્રેચ - 

“ ઉત્પાદન સચંાલન એ એક પ્રક્રિયા છે કે જે ધધંાકીય એકમના એવા 
ત્તવભાગનુ ંઆયોજન અન ેઅંકુશ કરતી પ્રક્રિયા છે જે કાચા માલનુ ંતૈયાર 
માલમા ંરૂપાતંર કરવાની જવાબદારી ધરાવત ુ ંહોય.”   



* ઉત્પાદન સચંાલનન  ંકાયથકે્ષત્ર : 
(અ) માલસામાનને લગતા ંકાયો : 
    (૧) માલસામાનની ખરીદી  
    (૨) માલસામાનની પસદંગી  
    (૩) માલસામાનનો સગં્રહ  
    (૪) ગણુવત્તા અંકુશ  
    (૫) બગાડ પર અંકુશ  
    (૬) માલસામાનની હરેફેર   
(બ) ઉત્પાદનને લગતા ંકાયો : 
    (૧) ઉત્પાદન આયોજન  
    (૨) ઉત્પાદન અંકુશ 
    (૩) ઉત્પાદન સશંોધન  
    (૪) પડતર પર ત્તનયતં્રણ  

    (૫) યતં્રો-સાધનોની ગોઠવણી  

    (૬) ઉત્પાદન પધ્ધત્તતની શોધ  
    (૭) વસ્ત ુત્તવકાસ  
    (૮) અંદાજીકરણ 
(ક) કામદાિને લગતા ંકાયો : 
    (૧) કામદાર ત્તવકાસ  
    (૨) વ્યવસ્થાતતં્રની રચના  
    (૩) કાયણ રચના  
    (૪) કાયણ સધુારણા  
    (૫) ત્તનરીક્ષણ (સપુરત્તવઝન) 
    (૬) કમણચારી પ્રશ્નો    



*  ઉત્પાદન સચંાલન ન  ંમહત્વ / હતે  ઓ : 

(૧)   ધ્યેયત્તસધ્ધ્ધ 
(૨)   ઉત્પાદનના સાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ   
(૩)   ઉત્પાદન પડતર  પર અંકુશ  
(૪)   માલસામાનનો બગાડ અટકાવવો  
(૫)   તૈયાર વસ્તનુી ગણુવત્તાની જાળવણી    
(૬)   કામદાર ત્તવકાસ   
(૭)   સશંોધન  
(૮)   ઉત્પાદન સાતત્ય   
(૯)   યોગ્ય સમયે ઉત્પાદન   



*  ઉત્પાદન મેનેજિની ભમૂમકા : 

(૧)   ઉત્પાદનના હતેઓુ ત્તસધ્ધ કરવા 
(૨)   ઉત્પાદનના સાધનોનો કાયણક્ષમ ઉપયોગ કરવો   
(૩)   ઉત્પાદન આયોજન, વ્યવસ્થાપન અને અમલીકરણ   
(૪)   માલસામાનનો હરેફેર ખચણ ઘટાડવો   
(૫)   સધુારાત્મક પગલા ંલેવા     
(૬)   કામદારો વચ્ચે જૂથ ભાવનાનો ત્તવકાસ કરવો  
(૭)   ઉત્પાદનની શ્રેષ્ઠ પધ્ધત્તતનો ઉપયોગ કરવો   
(૮)   કામગીરી મલૂયાકંન દ્વારા કામદારોનો ત્તવકાસ કરવો    
(૯)   ઉત્પાદન પ્રવતૃ્તત્તમા ંસાતત્ય જાળવવુ ં   



* ઉત્પાદન પ્રરિયાના ંપ્રકાિો : 

(અ)  તટૂક તટૂક ઉત્પાદન પધ્ધમત : 
      (૧) પ્રોજેક્ટ (પક્રરયોજના) ઉત્પાદન   
      (૨) જોબ ઉત્પાદન   
      (૩) બેચ ઉત્પાદન 
   
(બ)  સતત ઉત્પાદન પધ્ધમત : 
      (૧) સમહૂ ઉત્પાદન   
      (૨) પ્રવાહ આધાક્રરત ઉત્પાદન   
      (૩) પ્રક્રિયા આધાક્રરત ઉત્પાદન   



* સતત ઉત્પાદન અને તટૂક તટૂક ઉત્પાદન વચ્ચે તફાવત : 
તફાવતના મ દ્દાઓ  
(૧)   અથણ  
(૨)   ક્ા ંઉપયોગી ?   
(૩)   સપુરત્તવઝન ખચણ   
(૪)   ત્તવત્તશષ્ટ જ્ઞાન કે કૌશલય    
(૫)   યાતં્તત્રક ગોઠવણી      
(૬)   ઉત્પાદન ખચણ   
(૭)   કઈ પક્રરસ્સ્થત્તતમા ંઅનકુળૂ ?   
(૮)   બધા ંજ યતં્રોનો ઉપયોગ    
(૯)   બગાડનુ ંપ્રમાણ    



* જોબ ઉત્પાદન અને બેચ ઉત્પાદન વચ્ચે તફાવત : 

તફાવતના મ દ્દાઓ  
(૧)   અથણ  
(૨)   ક્ા ંઉપયોગી ?   
(૩)   સપુરત્તવઝન ખચણ   
(૪)   ત્તવત્તશષ્ટ જ્ઞાન કે કૌશલય    
(૫)   યાતં્તત્રક ગોઠવણી      
(૬)   ઉત્પાદન ખચણ   
(૭)   બગાડનુ ંપ્રમાણ    



*     * 


