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SYBCOM (Semester-3) 

િવષય - સમય સચંાલન (Time Management) 

�િુનટ 2  સમય બગાડનાર ત�વો 

 સમય બગાડનાર ત�વ તર�ક� ઓ�ફસ પયા વરણ 

1. "કાશ 

આ�િુનક ઓ�ફસમા ં �રૂતા �કાશની �યવ�થા હોવી એ મહ�વની બાબત છે. કારણ ક& ઓ�ફસ કાય' 

કમ'ચાર)ઓની *ખો પર મોટા �માણમા ં દબાણ દબાણ લાવે છે. જ1ર કરતા ંઓછો �કાશ કામમા ં

િવલબં લાવ ેછે અન ે3લૂો થવાની શ4તાઓ વધે છે. કમ'ચાર)ઓને બેચેની અને માથાનો 6ુખાવો થાય 

છે. શ4 હોય �યા ં7ધુી 8ુદરતી �કાશ મળે તેવી �યવ�થા કરવી જોઈએ અને જો તે શ4 ન હોય તો 

8ૃિ<મ �કાશ પણ આપવો જોઈએ. 

2.  હવા ઉ&સ 

ઓ�ફસમા ંિનયિમત ર)તે તા= હવા પસાર થતી હોવી જોઈએ. જો �રૂતા �માણમા ંહવાની અવરજવર 

ન હોય તો વાસી હવા ઓ�ફસ કાયા'લયમા ં રહ& છે અને કમ'ચાર)ઓને બેચેની, 7�ુતી અને થાકનો 

અ>ભુવ થાય છે. જો જ1ર કરતા ંવધાર& ઠંડ) અને ગરમ હવા હોય તો તે પણ ઈAછનીય નથી.  

3. તાપમાન 

વ� ુપડતી ગરમી અને ઠંડ) કમ'ચાર)ઓને િશિથલતા ંનો અ>ભુવ કરાવે છે. Bથી તેઓની કાય'Cમતા 

પર અસર કર& છે. જો ઓ�ફસમા ં યોDય �તર& તાપમાન Eળવવાના �ય�નો કરવામા ં આવ ે તો 

કમ'ચાર)ઓના સમયનો બગાડ અટકાવી શકાય. એ માટ& ઉનાળા દરિમયાન 8ુલર, એસી, અને પખંાની 

�યવ�થા કર) શકાય તમેજ ગરમ �દ&શોમા ં િશયાળા દરિમયાન ઓ�ફસમા ં1મ હ)ટર ની �યવ�થા કર) 

શકાય. 

4. 'વ(છતા 

ઓ�ફસમા ં કામ કરતા કમ'ચાર)ઓ માટ& �વAછતા જળવાય તે જ1ર) છે. ઓ�ફસ નો ફGત Hદર>ુ ંજ 

િવ�તાર નહI પરંJ ુઆસપાસનો િવ�તાર પણ �વAછ અને ગધં ર�હત રહ&તો હોવો જોઈએ. ઓ�ફસના 

ક&Kટ)ન, restroom,ટોયલેટ Rલોક, કSપાઉKડ વગેર& િવિવધ જDયાઓની િનયિમત સાફ સફાઈ થવી 
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જોઈએ. જો કમ'ચાર) ખરાબ અને અ�વAછ વાતાવરણમા ંકામ કર& તો બીમાર પડવાની શ4તા વધે છે 

અને ગેરહાજર)>ુ ં�માણ પણ વધે છે. ઘણી વખત તેઓ નોકર) પણ છોડ) દ& છે. Hતે ધધંાક)ય એકમ 

એ કમ'ચાર) પર કર&લ નાણાક)ય સાધનો >ુ ંરોકાણ અને તાલીમ �યથ' Eય છે.સરવાળે ધધંાક)ય એકમ 

અને કમ'ચાર) બનંેના સમયનો બગાડ થાય છે  

5. *ત�રક +શુોભન 

ઓ�ફસ 1મ>ુ ં*ત�રક પયા'વરણ આકષ'ક હોVુ ંજોઈએ.  કચેર)ની બાર) દરવાE,  દ)વાલો અને પડદા 

ના કલર મનને શાિંત આપે તેવા હોવા જોઈએ. તમેજ દ)વાલો પર આકષ'ક Wચ<ો, કXલેKડર અને મા�હતી 

�દાન કરતા િવિવધ ચાટ' હોય તો કમ'ચાર)ઓના મન પર હકારા�મક અસરો પાડ& છે. સારા અને 7ખુદ 

Wચ<ો, રંગો કમ'ચાર)ઓને કાય'શીલ બનાવે છે. 

6.  ઘ.ઘાટ 

ઘYઘાટ એ કોઈપણ �યZGતના કાય'મા ંિવCેપ ઉ�પ[ કર& છે. કાય'મા ંિવલબં થાય છે અને 3લુો  પડવાની 

શ4તાઓ વધે છે. કચેર)મા  3લૂ ર�હત,  ઝડપી અને Cિત ર�હત તમેજ 7યુો]જત કામ થાય ત ેમાટ& 

શાતં વાતાવરણ જ1ર) છે. B કચેર)મા ંય<ંો, ટાઈપરાઈટર અને અ�યતં અવાજ કરતા સાધનોનો  સતત 

ઉપયોગ થતો હોય �યા ંઅવાજ રહ)ત ઓરડાઓની �યવ�થા કરવી જોઈએ Bથી અવાજ ઓછો થાય 

અને સમયનો બગાડ અટકાવી શકાય.॰ 

 

સમય બગાડનાર ત�વ તર�ક� ટ�/લિવઝન 

ટ&Wલિવઝન આપણને િશCણ, 8ુદરત, કોપ^ર&ટ સGેટર અને અથ'ત<ંના �વાહો િવશેની છે_લામા ં છે_લી 

મા�હતી સરળતાથી �રૂ) પાડ& છે. સામાKય ર)તે તે મનોરંજનના હ&Jથુી ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવે છે. 

જ1ર કરતા વ� ુપડતો ટ)વી નો ઉપયોગ સમયનો નીચે �માણે બગાડ કર& છે. 

1. આપણી 345ટ બગાડ� છે. 

`યાર& કોઈ પણ �યZGત ટ)વી જોવા બેસે છે �યાર& કલાકો 7ધુી *ખો હલા�યા વગર એક જ 

પ�રZ�થિતમા ંરહ& છે. તેથી *ખોના �નાaઓુ નબળા પડ& છે. *ખ કોઈપણ �કારની હલનચલન કરતી 

નથી. Bની નકારા�મક અસર �યZGતની bcdટ ઉપર પડ& છે 



 

BJVM/ Dr. A. J. Dholariya/ SYBCOM/ Semester-3/Time Management/ સમય બગાડનાર ત�વો Page 3 

 

2. ટ�વી આપણને બીમાર પાડ� છે. 

લાબંા સમય 7ધુી ટ)વી જોવાથી આપણી bcdટ નબળ) પડ& છે તેમજ વ� ુપડતી 3ખૂ પણ લાગે છે. 

ધીર&-ધીર& �યZGત મેદ�વી અ ને આ  ળ7 ુબને છે. તમેજ �યZGત કોઈપણ �કારની કસરત કરતો નથી. 

લાબંા સમયે તે મદેZ�વતા ડાયાWબટ)સ વગેર& Bવા અ નેક રોગોનો િશકાર પણ બને છે. 

3. ટ�વી આપણને આળ+ ુબનાવે છે. 

ટ)વી જોતી વખતે �યZGત કલાકો 7ધુી એક જ �કારની શાર)�રક Z�થિતમા ંબેસી રહ& છે. ધીમે ધીમે ત ે

શાર)�રક fમ છોડ) દ& છે અ ને થાક અ >ભુવે છે . તનેા �નાaઓુ નબળા પડ& છે. 

4. ટ�વી આપણને મેદ'વી બનાવે છે. 

ટ)વી જોતી વખતે �યZGત સમોસા, બગ'ર, વેફર Bવી જકં gડ લે છે B કોઈપણ િવટાિમન ક& પોષણh_ૂય 

ધરાવતા નથી. આ બધી જ વાનગીઓ iબુજ jચી ક&લર) ધરાવે છે. �યZGત ક&લેર) બાળવા ને બદલે 

વ� ુને વ� ુજકં gડ આરોગે છે. Bથી તેના વજનમા ંવધારો થાય છે. 

5. ટ�વી આપણને નકારા�મક બનાવે છે. 

ઘણી �યZGતઓને સવાર પડતાની સાથે જ સમાચાર સાભંળવાની ટ&વ હોય છે. Bમા ં મોટ&ભાગે 

નકારા�મક hkુાઓ જ જોવા મળે છે. આ ઉપરાતં ટ)વી પર આવતા ઘણા કાય'lમો mનુા�હત �Vિૃnઓ 

>ુ ંનાટo 1પાતંર પણ બતાવતા હોય છે. તનેા પરથી ઘણા aવુાનો mનુાઓ આચર& છે. Bથી તમેની 

કાર�કદp અ ને ભિવdય બગડ) Eય છે. તમેનો �વભાવ પણ ચી�ડયો બન ેછે. 

6. ટ�વી આપણને ગર�બ બનાવે છે. 

ટ)વી ખર)દવા માટ& સામાKય ર)ત ે1.30000 >ુ ંરોકાણ કરVુ ંપડ& છે. �યારબાદ તેનો ઉપયોગ કરવા માટ& 

�થાપના ખચ' અ ન ેક&બલ કનGેશન લેVુ ંપડ& છે. જો આજ રકમનો ઉપયોગ શેર, �ફGસ �ડપોWઝટ, િશCણ 

આરોDય વીમો વગેર&મા ંકરવામા ંઆવ ેતો વષ'ના Hતે સાર) એવી આવક મેળવી શકાય. `યાર& ટ)વી 

મા ંરોકાણ કરવાને કારણે કોઈપણ �કારની આવક થતી નથી. પરંJ ુદર મ�હને િનયિમત ખચ' qકૂવવો 

પડ& છે. તેથી આવક ઘટ& છે અ ને ગર)બાઈ વધે છે. 
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સભા (Meeting) 

મોટાભાગની કંપનીઓમા ં સભા એ જ1ર) 6ૂષણ છે. ખાસ કર)ને કામદારો ને જ1ર) મા�હતી સચંાર 

કરવામા સભા મહ�વનો ભાગ ભજવે છે. પછ) ભલે સભા>ુ ંઆયોજન સામ સામે બેસીન ે   કર&લ હોય, 

િવડ)યો કોKફરKસ ક& પછ) અKય કોઈપણ �કાર& કરવામા ંઆવેલ હોય, આ બધા જ �કાર& આયો]જત 

કર&લી સભાઓ મહ�વ ધરાવે છે. 

દાખલા તર)ક&, િવ�ડયો કોKફરKસ rારા આયો]જત કર&લી સભાઓ વધાર& ઉ�પાદક)ય હોય છે. `યાર& 

આપણે આપણી Eતને �l)ન પર જોઈએ છે �યાર& આપsુ ંવત'ન નYધપા< ર)તે બદલી Eય છે. બીE 

rારા થતી રtૂઆત ને કારણે સભા વધાર& ઉ�પાદક)ય બની Eય છે. `યાર& લોકો rારા iબૂ જ ઓછા 

�માણમા ંઅવરોધો ઉ�પ[ થતા હોય �યાર& સમયનો ઓછો બગાડ થાય છે. જોક& િવડ)યો કોKફરKસમા ં

પણ જો તનેા માટ& જ1ર) સાધનો સેટઅપ બરાબર થયેuુ ંહોય તો તેમા ંપણ સમયનો બગાડ થાય છે.  

જો સભા પર કાv ુરાખવામા ંન આવે તો તે ઝડપથી Wબન ઉ�પાદક)ય પણ બને છે અને ઘણીવખત 

સભા દરSયાન tૂથ rારા ઉwક&રણીજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  કમનસીબે ઘણી વ�Jઓુ 

સભામાથંી મળતી ઉ�પાદકતા ને નીચલા �તર પર લઇ Eય છે. Bથી Hતે સભામા ંભાગ લેનાર તમામ 

�યZGતઓ નો સમય બગડ& છે. Bની પાછળ તયૈાર)નો અભાવ, અચોzસ હ&Jઓુ અને મોડા પહYચનાર 

�યZGતઓ એવા ઘણા બધા કારણો હોઈ શક& છે,. 

એક સવ{ �માણે એક કલાક ચાલતી સભા દરિમયાન 15 ટકા સમયનો બગાડ થાય છે એટલે ક& દર&ક 

�યZGતની 9 િમિનટ Bટલો ક)મતી સમય બગડ& છે. આ ઉપરાતં ટ&કનીકલ hwુક&લીઓમા પણ સમયનો 

�યય થાય છે. આપણે ઉ�પાદકતા mમુાવીએ છ)એ. hwુક&લીઓ તો �યાર& ઉદભવ ે છે `યાર& પ�રZ�થિત 

Eણીજોઈન ે બગાડવામા ંઆવે છે. Bમક& મોડા પહYચVુ,ં મોબાઈલ પર વાત કરવી,ઉwક&રણીજનક શRદો 

નો ઉપયોગ કરવો. તાBતરમા ંથયેલા એક સશંોધન hજુબ અમે�રકામા ં દરરોજ 36 થી 56 િમWલયન 

સભાઓ>ુ ં આયોજન કરવામા ં આવે છે. તમેાથી અમે�રકાના અથ'ત<ંએ અકાય'Cમ સભાઓ>ુ ં ભારણ 

HદાB 70થી 283 Wબલીયન ડોલર>ુ ંવેઠVુ ંપડ& છે.  

સમય એ |Kૂય બરાબર છે. સભામા ંપસાર થયેલ દર&ક  િમિનટ એ એવો સમય છે ક&B આપણે બી= 

કોઈ વ�J ુક& કાય' માટ& આપી શ4ા હોત. તેથી સભામા ંસમયનો બગાડ થવો એ iબુ જ મોટ) બાબત 

છે. કોઈપણ �કારના િવCેપ વગર કાય' એકા}તાથી કર) શકાય એ જ1ર) છે. તે સ~ના�મકતા અન ે

કાય'Cમતા વધારવામાટ& પણ ઇAછનીય છે. સમયનો �યય એ �યZGતને પોતાની કાય'ની એકા}તા પર 

િવCેપ ઉ�પ[ કર& છે. `યાર& લોકો પોતાના કાય' પર �યાન આપી શકતા નથી �યાર& તમેની ઉ�પાદકતા 

પર મોટ) અસર થાય છે.  `યાર& આVુ ંવારંવાર બને �યાર& કમ'ચાર)ઑ  તમેના કાય' ની સમJલુા mમુાવે 

છે. B   તમેની ઓછ) કાય'Cમતા, ઓછ) સ~ના�મકતા અને ગેરહાજર)મા ંપ�રણમે છે. 
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`યાર& કમ'ચાર)ઓ સતત સભામા ંપોતાનો સમયનો બગાડ થતો જોતા હોય �યાર& તમેનો કાય' સતંોષ 

ઓછો થઈ Eય છે. તે વખત ે તમેના �યZGત�વ, jqુ ંવેતન અન ેઅKય મહ�વના પ�રબળો પણ અસર 

કરતા નથી. નીચે આપેલ 10 hkુાઓ બતાવે છે ક& કઈ ર)તના સભાઓમા ંસમયનો બગાડ થાય છે: 

1. /બનજ<ર� =>ુાઓની અ@+ુ/ૂચ તૈયાર કરવી 

આ વ�J ુઆપણે ઘણી વખત ટાળ) શક)એ છ)એ. છતાપણ  આપણે વાર&વાર& તનેો સામનો કર)એ 

છ)એ. આ એવા hkુાઓ હોય છે ક& Bના માટ& આપણે સભા બોલાવવાની જ�ૃર હોતી નથી. 

સકંલન અને મા�હતી સચંાર એ ઇAછનીય છે પરંJ ુઘણી વખત email, સદં&શો અથવા તો ફોન 

rારા થયેલ સવંાદથી પણ કાય' કર) શકાય. કમ'ચાર)ઓ મોટ&ભાગે એવી સભાઓ પસદં કરતા 

નથી ક& Bમા ંWબનજ1ર) hkુાઓ ધરાવતી  અ>7ુWૂચ નો સમાવશે થતો હોય. 

2. વધાર� પડતા લોકોને સભામા ંબોલાવવા 

સભામા ંવ� ુપડતા કમ'ચાર)ઓને બોલાવીન ેકરવામા ંઆવતો મા�હતી સચંાર અને ઈ-મેલ rારા 

કરવામા ંઆવતો મા�હતી સચંાર બનંનેી અસર સરખી જ હોય છે.  જો બધા જ કમ'ચાર)ઓની 

હાજર) ઓ નો આ}હ રાખવામા ંઆવે તો કમ'ચાર)ઓ તેને અ�યવ�થા તર)ક& tુએ છે.  આ વ�J ુ

ટાળવા માટ& Bમની હાજર) અિનવાય' હોય તેવી �યZGતઓ ને જ બોલાવવા જોઈએ.  જો કોઈ 

પણ સભામા ં કોઈપણ �યZGતની ક& tૂથના સ�યોની હાજર) જ1ર લાગતી ન હોય તો, તનેે 

સભામા ંહાજર રહ&વા માટ& આ}હ કરવો જોઈએ નહI. 

3. લોકોને વD ુપડE ુ ંબોલવા માટ�ની Fટ આપવી 

 ઘણા લોકોને સભામા ંબોલVુ ંiબૂ ગમJ ુ ંહોય છે B ખર&ખર એક સમય બગાડનાર ત�વ છે. જો 

કોઈ �યZGતનો �બળ અવાજ હોય તો સમ} tુથ તનેા  િવચારોના �ભાવમા ંઆવી Eય છે. 

તનેે કારણે અKય મહ�વના િવચારો દબાઈ Eય છે. આ શ4તાન ે ટાળવા માટ& દર&ક ચચા' 

સમJWુલત હોવી જોઈએ. 

4.  અ@+ુ/ૂચ નો અભાવ  

સભા>ુ ંઆયોજન અઠવા�ડક હોય ક& વાિષ�ક હોય તે મહ�વ>ુ ં નથી પરંJ ુ સભા ના ઇAછનીય 

પ�રણામ તેની કાય'7Wૂચ પર આધાર રાખે છે. પહ&લેથી જ તૈયાર કર&લ કાય'7Wૂચ સભાને યોDય 

�દશામા ંલઈ Eય છે અને કમ'ચાર)ઓ તેમજ tૂથના સ�યોને પણ તમેના સમયનો સ6ુપયોગ 

થતો હોય તેવો અ>ભુવ થાય છે. સચંાલક& દર&ક સભામા ંB મહ�વના hkુાઓ આવર) લેવાના 

હોય તે પહ&લેથી જ તયૈાર કર)ને આવVુ ંજોઈએ. Bથી યોDય ર)તે તેના પર ચચા' કર) િનણ'ય 

કર) શકાય. 
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5. વD ુપડતો સમય લેવો. 

સામાKય ર)તે હાઈ�8લૂ અને કોલેજના  તાસ 50 િમિનટના હોય છે.  ત>ેુ ંકારણ એ છે ક& મ>dુય>ુ ં

મ�તીક એક �થળ પર વ�મુા ં વ� ુ તેટuુજં �ાન }હણ કર) શક& છે. આ સદંભ'મા ં સચંાલક& 

પોતાના િવભાગ ની  રોજ-બરોજના અહ&વાલો લવેા માટ& ની સભા મયા'�દત સમય માટ& કર) 

ઝડપથી �રૂ) કર) દ&વી જોઈએ. 

6. સભાના "કારની &ણકાર� નો અભાવ 

 સભાના ઘણા બધા �કારો છે Bમ ક& સ~ના�મક સભા, �ેઈન �ટોિમ�ગ સભા, �ોBGટ ર)�a,ુ 

વાિષ�ક સભા વગેર&. `યાર& િમ�ટ�ગ>ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે �યાર& ત ેકયા �કારની મીટIગ છે 

તનેે કમ'ચાર)ઓને પેહલેથીEણ હોવી જ1ર) છે. સાથે સાથે સચંાલકોને પણ સભા ના �કાર 

�માણ ે યોDય �થળ, સમય તમેજ અKય આવwયક જ1�રયાતો �માણે જ1ર) �યવ�થા કરવામા ં

સરળતા રહ& છે. કમ'ચાર)ઓ પણ સભા ના �કાર �માણે યોDય માનિસકતા સાથે હાજર રહ& છે. 

7. તૈયાર�નો અભાવ  

તયૈાર)નો અભાવ ��યC ર)તે કાય'7Wૂચ સાથે સકંળાયેલો છે. જો સચંાલક ક& ઉપર) અિધકાર) 

િમ�ટ�ગ>ુ ંઆયોજન કર& તો તેણે સવંાદ કરવા માટ& જ1ર) સમ} મા�હતી સાથ ેઆવVુ ંજોઈએ.  

જો તનેી પાસ ેતે મા�હતી ન હોય તો સમ} સભાિન �દશા બદલી Eય છે. આ સજંોગોમા ં`યાર& 

સમ} મા�હતી ઉપલRધ હોય �યાર& ફર)થી સભા>ુ ં આયોજન કરVુ ં જોઈએ. જો મા�હતીના 

અભાવ સાથે સભા>ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ેતો કમ'ચાર) સભામા ંહાજર તો રહ& છે પરંJ ુ તનેા 

મનમા ંઅનેક m ૂચંવણ ઊભી થાય છે B વ� ુિનરાશાજનક છે. 

8.              વD ુપડતી તૈયાર� 

વ� ુપડતી તૈયાર) એક જ િસzાની બી= બાtુ છે. જો સભા>ુ ંઆયોજન કરનાર વ� ુ પડતી 

મા�હતી આપે તો ચચા' કરવા માટ& અવકાશ રહ&તો નથી. `યાર& �l)ન પર �ેઝKટ&શન rારા 

મા�હતી અપાતી હોય �યાર& પણ �ેઝKટ&શન ના Hતે ��ો અને �ટ�પણી કરવા માટ& યોDય સમય 

આપવો જોઈએ તેનાથી દર&ક સાથે સકંલન Eળવી શકાય છે અન ેકમ'ચાર)ઓને પણ સભામા ં

રસ રહ& છે.  

9. ઓ�ડયો િવઝGઅુલ સાધનો પર વD ુપડતો આધાર રાખવો. 

�ોBGટર, કોS�aટુર ક& ઓ�ડયો િવઝ�અુલ સાધનોને કારણે સરળતાથી આપેલ મા�હતી અને 

hkુાઓ>ુ ં િવwલેષણ કર) શકાય છે.  પરંJ ુઆ ટ&કિનકલ સાધનો ની ઘણી મયા'દાઓ પણ જોવા 
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મળે છે.  ઘણી વખત �ોBGટર ક& કોS�aટુર ચાu ુથJ ુ ંનથી અથવા તો �યવZ�થત કાય' કરJ ુ ં

નથી ત ે સમય ે �યા ં હાજર દર&ક �યZGત માટ& તે માથાનો 6ુખાવો બની Eય છે. જો સભામા ં

કોઈપણ ટ&કિનકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો પહ&લેથી તનેો ઉપયોગ કર)ને Eણી લેVુ ં

જોઈએ ક& તે �યવZ�થત કામ કર& છે ક& નહI. તમેજ સભા દરિમયાન ટ&કનીકલ �ાન ધરાવનાર 

કમ'ચાર)ને પણ હાજર રાખવા જોઈએ. 

10. કાય ન.ધ કરવી 

tૂથના દર&ક સ�યએ સભા દરિમયાન કરવામા ં આવતી રtૂઆતની નYધ કરવી જોઈએ. ત ે 

બતાવે છે ક& દર&ક સ�ય ખર&ખર એકા}તાથી સાભંળે છે. પરંJ ુજો તઓે દર&ક શRદ ક& hkુાને 

નYધવામા ં મશmલૂ હોય તો ઘણી વખત  તેમનાથી મહ�વની મા�હતી �ટ) Eય છે. તે વ�J ુ

ટાળવા માટ& કાય'નYધ કરવા માટ& એક �યZGતને જવાબદાર) સYપવી જોઈએ ક& છે સભા �ણૂ' 

થયા પછ) તેની કાય'નYધ તયૈાર કર) સચંાલકને સYપી દ&. 

 ઉપર દશા'વેલા 10 hkુાઓને �યાનમા ંરાખીને જો િમ�ટ�ગ>ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે તો tૂથના દર&ક 

સ�યને કાય'રત રાખી શકાય તેમજ તેમને સાથે સકંલન Eળવી તમેને ઉ�પાદક)ય પણ બનાવી શકાય. 

 

ના કહ�વાની અIમતા 
 

કોઈપણ �યZGતને ના કહ&વાની અCમતા પાછળ તેનો ઉછેર, માતા-િપતા અને િશCકો મહ�વનો ફાળો 

હોય છે. બાળપણથી ઘણી �યZGતઓને એVુ ંશીખવવામા ંઆવે છે ક& કોઈપણ વડ)લ ક& ઉપર) કામ સYપ ે

તો ના પાડવી નહI આ ઉપરાતં તનેા માટ& મહદંશે ત>ેુ ંિશCણ અને તેનો ધમ' પણ જવાબદાર હોય છે. 

ઘણી �યZGતઓ પર �ભાવશાળ) �યZGતઓની iબૂ અસર હોય છે. તેઓ ના =વન ચ�ર< પરથી �ેરણા 

લઈને તેઓ ત>ેુ ંઅ>કુરણ કરતા હોય છે. 
 

જો �યZGત કાય' કરવાની ના પાડ& તો તેને પોતાની  જ �માWણકતા અન ેિવ�સનીયતા પર સવાલ ઊઠ& 

છે તે પોતે mનુા�હત લાગણી અ>ભુવે છે અને તેને એVુ ંલાગે છે ક& જો તે ના પાડશે તો તે સામેની 

�યZGતના મનમા ંપોતાના માટ&ની ખરાબ છાપ અ>ભુવે છે. ઉપરાતં સમાજમા ંપણ એવી �યZGતઓના 

મહ�વ અપાય છે B હમશેા િમ<તાથી અને સહકારથી કામ કરતા ંહોય છે. તેઓ સામા]જક ડરને કારણે 

પણ ના કહ) શકતા નથી.  
 

`યાર& બી= બાtુ, B સમય �યZGતએ પોતાના માટ& અને પોતાના 8ુ�ંુબ માટ& આપવો જોઈએ તે આપી 

શકતો નથી. તથેી તે વારંવાર િનરાશ થાય છે. તનેો �વભાવ ચી�ડયો બને છે અને અસલામતીનો 
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અ>ભુવ કર& છે. તથેી `યાર& ના કહ&વાની અCમતા નો 6ુ�ુપયોગ થતો હોય �યાર& તનેે Cમતામા ં

ફ&રવવી જોઈએ.�યZGત  ઘણા ંવષ^ 7ધુી થાક, રોષ અને અપરાધની સતત Z�થિતમા ં=વતો રહ& છે. 

ક&મ?  કારણક& તે કોઈને ના કહ) શકતો નથી. 

તથેી, ત ે હમંશેા નારાજ અને હતાશ  લાગે છે. પરંJ ુહક)કતમા ંતે દર&કને અને દર&ક વ�Jનુે "હા" કહ)ને 

પોતાના  કાય'ચlમા ંહમ�શા અટવાયલેો રહ& છે. `યાર& તે આ બધાથી કંટાળ) Eય �યાર&, ત ે બીE>ુ ંકાય' 

કરવા>ુ ં છોડ) દ& છે, િમ<ોને  નારાજ કર) દ&  છે અન ે બીEની નજરોમા ં ખોટા પડ�ા હોવાથી 

અપરાધભાવ ની લાગણી અ>ભુવે છે. 

 |ુ ંતમે આ તમાર) સાથ ે સાકંળ) શકો છો? આપણામાનંા ઘણા - અને ખાસ કર)ને મ�હલાઓન,ે "ના." 

કહ&તા hwુક&લી પડ& છે. આપણે  બીEને મદદ કરવા, સા�ંુ લગાડવા, બીEન ે �ાથિમકતા આપવા માટ& 

અને સામે આવનાર) તકોના �વીકાર કરવા   સામા]જક ર)તે બધંાયેલા હોઈએ છ)એ;. અને તથેી  આપણે 

તે કાય' હાથ ધર)એ છ)એ  B આપણે ખર&ખર કરવાની જ1ર નથી.  આપણે તે કાય'lમોમા ંભાગ લઈએ 

છ)એ Bમા ં આપણે ભાગ લેવા માગંતા ન હોઈએ. એ જ સમય આપણે ખર)દ) કરવામા,ં ઘરકામ 

કરવામા ંઅથવા તો આપણા અKય કોઈપણ મનપસદં કાય^ Bમ ક& વાચંન લેખન, સગંીત વગેર&મા ં

આપી શ4ા હોત.  આપણે B ચીજો ખર)દવા માગંતા નથી અથવા દાન ન આપવા માગંતા હોય તે 

માટ& દાન આપવાની વ�Jઓુ  અKય �યZGતઓના દબાણ હ&ઠળ ખર)દ)એ છ)એ. 

આપણે "લોકોને િનરાશ" કરવા માગંતા નથી.પરંJ ુઆ =વન =વવાની ખર) ર)ત નથી.  તનેા કારણે 

ઉભા થતા તમામ નકારા�મક પ�રણામો આપણે અ>ભુવીએ છ)એ જ, પણ આપણે ભાDયે જ શાતં 

=વનનો અ>ભુવ કર)એ છ)એ – ક&મ ક& આપણી જ1�રયાતો હમેંશા ં કોઈ બીEના કાય^ માટ& બાtુમા ં

hકૂ) દ&વામા ંઆવે છે. 

ચાલો, સWંC�તમા ંક&ટલીક �વભાવગત માKયતાઓ પર �યાન આપીએ ક& B આ ટ&વમા ંફાળો આપે છે, 

અને સાથે સાથે એ વ�Jનુો પણ અ�યાસ કર)એ ક& છે ક& B તમન ેએવી પ�રZ�થિતમા ંમદદ1પ થશે ક& 

`યા ંતમને  અણગમJુ ંકાય' કરવા માટ& હા પાડવાની મજvરૂ) હોય. 

અહI ક&ટલીક અિનAછનીય માKયતાઓ છે B હમંશેા ંહા કહ&વા તરફ દોર) Eય છે: 

1. માJયતા: Lાર�ય કોઈ તકને નકારશો નહN 

સ�ય: તકો અનતં છે, અને જો તમે તે બધાન ે �વીકારશો તો તમે સતત તાણમા ંરહ&શો. તમાર) Eતને 

હા પાડવા માટ& એક તક માટ& "ના" કહ&વાનો િવચાર કરો. 

  2. માJયતા: હંમેશાં બી&ને "થમ =કૂPુ ં/ "'વાથR" થPુ ંએ ખરાબ વ'E ુછે 
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સ�ય: આપણે �વાથ� બનવાની જ1ર છે! બીtુ ંકોઈ આપણા માટ& =વન =વી ર�ુ ંનથી. તમે તમારા 

પોતાના બધા જ સબંધંો  માટ& બ�ુ ંઆપી ર�ા છો. તો ત ેસબંધંોમા ં �યાર& જ 7ધુારો થશે `યાર& તમ ે

દર&ક સબંધંની મયા'દાઓ બાધંી દ&શો. `યાર& તમ ે ઈAછશો, �યાર& જ �ય�ત રહ&શો.  સાથે સાથ,ે�વાથ� 

હોવાન ેલીધે તમે બીE કોઈને નારાજ કરવા પણ ઇAછતા નથી. આપણે અહI એVુ ંપણ શીખVુ ંજોઈએ 

ક& જો આપણે લોકોને હમંેશા આપણાથી iશુ રાખવા ઈAછે છ)એ તો લોકોની સમC આપણી Eતને 

�ાથિમકતા ક&વી ર)તે આપવી. 

3. માJયતા: તમે T  માટ� "િતબU  છો, તેને હંમેશા ંઅ@સુરો. 

સ�ય: "ના" ક&વી ર)ત ે કહ&Vુ ં તે શીખીન ે ખર&ખર તમ ે ક&ટલી વાર  તમાર) Eતને અિવ�સનીય ક& 

અ�ામાWણક સાWબત કરો છો, કારણ ક& તમે તે કાય' કરવા માટ& વચન આપશો નહI B તમે ખર&ખર 

કરવાના નથી॰ જો ક&,  ઘણી વખત એવો સમય પણ આવ ેછે `યાર& તમાર& તમાર) સભંાળ રાખવા માટ& 

અhકુ યોજનાઓને રદ કરવાની જ1ર હોય.  એ Wબલ8ુલ યોDય પણ છે. તનેે આદર�વૂ'ક કરો અને શ4 

તેટu ુ�યાન આપો. B લોકો  આપણી તરફ લાગણી ધરાવે છે તે આ પ�રZ�થિતને સાર) ર)તે સમ= શક& 

છે. 

4. માJયતા: જો તમે કર� શકો છો, તો તમાર� કરPુ ંજોઈએ. 

સ�ય: ફGત કારણ ક& તમ ેમદદ કર) શકો છો તેનો અથ' એ નથી ક& તમાર&  ત ેમદદ કરવી જ જોઈએ. જો 

તમે ભાવના�મક અને ઉE'સભર ર)તે મદદ કરવા માટ& સ�જ છો, અને આVુ ં કરવાથી કોઈ બીEને  

hwુક&લીમા ં ક& અ�યતં જ1�રયાતમદં જોવાની પીડા ઓછ) થાય છે, તો કરો! પરંJ ુજો તમ ે ખર&ખર iબૂ 

જ થાક) ગયા હોવ અન ેદબાણ  અ>ભુવતા હોવ અથવા મદદ ન કરવા માટ&  દોષ ભાવ અ>ભુવતા 

હોવ, તો તમાર) iદુની સભંાળ રાખવા માટ& તમાર& તે સમય લેવાની  જ1ર છે.  

બી= કઈ �વભાવગત માKયતાઓ ક& B તમાર) "હા" કહ&વાની આદત છતી કર& છે? |ુ ં તમે આ 

માKયતાઓમા ંપણ િછbો લગાવી શકો છો? 

અલબn, આપણી માKયતાઓન ે પડકારવા ની જવાબદાર) / અ�વ�થતા / દબાણ / અપરાધ / 

વગેર&ની ર)તભાતન ે આપણે જ_દ) બદલી શકતા નથી. આપણામાનંા  ઘણા લોકો એવા છે ક& Bઓ  

હમંશેા હા જ કહ&નારા છે. બીEને ‘હા’ પાડતા પહ&લા ખર&ખર તો પોતાના મનને �છૂVુ ંજોઈએ ક& તે ત ે

કાય' કરવા માટ& સહમત છે ક& નહI. આપણને લાગે છે ક& " હા પાડ) દ&વી જોઈએ" અન ે “હા કહ)|ુ”ં. અને 

પાછળથી આપણે �દલગીર) અ>ભુવીએ  છ)એ પરંJ ુ�યાર& iબૂ મો�ંુ થઈ ગaુ ંહોય છે. કારણક& આપણે 

પહ&લેથી જ �િતબ� છ)એ અને કોઈને પણ િનરાશ કરવા માગંતા નથી. 
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તથેી પછ) બેમાથંી એક વ�J ુથાય છે: આપણે સઘંષ' અને નારાજગી અ>ભુવીએ છ)એ, અને પોતાને 

�િતબ� કરવા માટ& િનરાશ થઈએ છ)એ; અથવા આપણે ક&ટલાક અપરાધ ભાવ સાથ,ે Cમા માગંીએ 

છ)એ અને આ�ય' પામીએ છ)એ ક& |ુ ંઆપણ ે"અિવ�સનીય �યZGત" ની �િતdઠા મેળવી ર�ા છ)એ.  

તનેા બદલે તમાર& આ વ�J ુ કરવાની જ1ર છે. �થમ, `યાર&  તમને તે કાય' કરવા>ુ ં કહ&વામા ંઆવે 

�યાર& જ તમ ે�રૂJ ુ ં�યાન આપો. - તમને |ુ ંલાગે છે? ત ેસઘંષ' છે? અપરાધ? હતાશા? દબાણ? નYધ 

કરો ક& `યાર& તમા�ંુ  �દલ કહ& છે  ક& " મને ખાતર) નથી ક&  ુ ંઆ કરવા માmં ુ¡,ં" �યાર& |ુ ંથાય છે. પરંJ ુ

તમા�ંુ મગજ કહ& છે  ક&"તમાર) પાસે કાયદ&સર>ુ ંબહા>ુ ંનથી, તથેી તમાર& હા  પાડવી જોઈએ." 

તનેા બદલે,  કહો ક& "મને તનેા િવશ ેિવચાર કરવા દો." 
 

મને તે િવશ ે િવચાર કરવા દો. ત ે કહ&Vુ ં iબુજ સરળ છે. તમે િવનતંી સાથે સમંત થવાની ઇAછા 

ધરાવશો ક& તક લેશો,  તો તનેા પર િવચાર કરવા માટ& થોડો સમય તમે તમાર) Eત માટ& ખર)દ) શકો 

છો. પછ)  તમાર) Eત ની Hદર ¢ડાણ�વૂ'ક tુઓ અને જવાબ આપતા પહ&લા ં�છૂો ક&  એવી કઈક 

વ�J ુછે ક& B તમારા માટ& વધાર& અગ�યની છે. 
 

તમે છતા,ં અહI મહ�વ�ણૂ' બાબત એ છે ક& , ના કહ&વા માટ& "મને ત ે િવશ ે િવચાર કરવા દો" નો 

ઉપયોગ હમ�શા ન કરો. તમે તનેો  ઉપયોગ ફGત મયા'દાઓ નz) કરવા અને અhકુ સમય 7ધુી 

hલુતવી  રાખવા માટ& કર) ર�ા ં છો,  �યાર પછ) લોકોને iશુ કરવાની  અને સિધયારો આપવાની 

ટ&વમાથંી બહાર નીકળવા>ુ ંકામ કરો.  પછ) એકવાર તમાર) Hદર tુઓ અને જો તમે કોઈપણ Eત>ુ ં

દબાણ અને અપરાધભાવનો અ>ભુવ ન કરતા હોવ તો તમારા ના કહ&વાના િનણ'ય પર અડગ રહો અને 

તમારા િનણ'ય એ િવશનેી વાતચીત તે કાય'  સYપનાર �યZGત સાથે કરો. દા£લા તર)ક&: 
 

"મ� તે કાય' િવશે થો�ુક િવચાaુ¤ પરંJ ુઅ�યાર& તે કાય' કરવા માટ& માર) પાસે fેdઠ સમય નથી. મારા 

િવશે િવચાર કરવા બદલ આભાર!" 
 

અથવા: "મ� તે િવશે ઘણા બધા કલાકો, �દવસો ક& અઠવા�ડયાઓ 7ધુી િવચાaુ¤ પરંJ ુમા�ુ સમયપ<ક 

એVુ ંછે ક&  ુ ંતે કાય' કર) શ8ંુ તેમ નથી.." 
 

અથવા: "મ� તેના િવશે િવચાaુ¤ છે, અને (કાય' / 3િૂમકા / સYપણી) કરવા>ુ ંગમશે!" 
 

હવે ઉપરના બધા જ hkુાઓ ને �યાનમા ંરાખીને તમાર) Eતન ે "ના" કહ&વાની મtૂંર) આપો અને વ� ુ

શાિંત�ણૂ', પ�ર�ણૂ' અZ�ત�વ બનાવવા>ુ ં�ારંભ કરો! 
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=લુાકાતીઓ 

hલુાકાતીઓ એ બા� સમય બગાડનાર ત�વ છે  Bને િનયિં<ત કરVુ ંhwુક&લ છે.  ઘણી વખત, આપણે 

જોઈએ છ)એ ક& hલુાકાતીઓ  ન=વા કારણોસર  ઓ�ફસના �થળે  ધસી Eય છે. ત ેકોઈપણ સ�ંથા માટ& 

iબૂ જ મહ�વ�ણૂ' છે. hલુાકાતીઓન ે મા�હતી આપવી એ  ધધંાક)ય એકમની સામા]જક જવાબદાર) 

છે.કોઈપણ ધધંાક)ય એકમ hલુાકાતીઓને તનેા ઉ�પાદનો અને સેવાઓની મા�હતી આપે છે. આમ, ત ે

hલુાકાતીઓ rારા બા� પયા'વરણ સાથે મા�હતી સચંાર કર& છે. ક&ટલીકવાર, અ�યાસlમ ના ભાગ તર)ક& 

પણ કોઈ ઔ¨ોWગક એકમની hલુાકાત લવેામા ંઆવે છે. Bથી િવ¨ાથ�ઓ  િસ�ાિંતક પાસાઓ ઉપરાતં 

�યવહા�રક પાસા ઓ િવશે પણ Emતૃ થાય  છે. સામાKય ર)ત,ે hલુાકાતીઓન ે hલુાકાત ના સમય 

દરિમયાન કંપનીના િનયમો>ુ ંપાલન કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. તેઓને એ સમય દરિમયાન 

અક�માત ટાળવા માટ& સલામતીના કયા પગલા લેવા જોઈએ તે િવશે પણ જ1ર) 7ચૂનાઓ આપવામા ં

આવે છે. પરંJ ુક&ટલીકવાર, તેઓ િનયમો>ુ ંપાલન કરતા નથી. પ�રણામે, hલુાકાતીને ઇE  કોણથઈ 

શક& છે અને  કંપનીની િમલકતોન ેપણ >કુસાન પહYચે છે અને તેની છબી પણ ખરડાઈ છે. 
 

આ ઉપરાતં, hલુાકાતીઓ આરોDય�દ કપડા ંઅન ેચ�પલ વગેર& પહ&રતા નથી. તથેી, પ�રસરમા ં ચેપ 

અને ગદંક) થવાની સભંાવનાઓ રહ& છે. ક&ટલીકવાર, તેઓ સમય પસાર કરવા માટ& કમ'ચાર)ને iબૂ 

Wબનજ1ર)��ો �છેૂ છે. કમ'ચાર)ઓ હમંેશા ંતેમના ��ોના જવાબ આપવા માટ&  બધંાયેલા હોય છે. બી= 

બાtુ, એVુ ંપણ થાય છે ક& hલુાકાતીઓ કંપનીમાથંી કંઈપણ ખર)દ) ન પણ કર&.  તથેી અહI સ�ંણૂ' પણે 

સમયનો બગાડ થાય છે. Bનાથી સ�ંથાના કામકાજમા ંWબનજ1ર) િવલબં થાય છે. 

+ચૂનો: 

1) તમારા સહાયકની �વૂ' પરવાનગી લીધા િવના બહારના લોકોને મળવાની મtૂંર) ન આપો. 

2) તમારા સહાયક / સWચવને hલુાકાતીઓને c�lિન�ગ કરવા>ુ ં કહો.  બની શક& તો , hલુાકાતીઓની 

�ાધાKય 7Wૂચ દોરો. 

3) તમાર) hલુાકાત iબૂ ઓછા સમય માટ& જ ગોઠવો અને hલુાકાતીઓને પહ&લેથી જ જણાવી દો ક& 

તમાર) પાસે  hલુાકાત માટ& ક&ટલો સમય છે. 

4) hલુાકાત �ણૂ' થયે ઊભા થઇન ે વાતચીત �રૂ) થઈ છે તેનો સકં&ત આપો મોટાભાગના લોકો આ 

સકં&ત આસાનીથી સમ= જશે.  

`યાર& તમે hલુાકાતીઓ સાથે મળવા માટ& ઉપલRધ હો �યાર& લોકોને જણાવો. 

`યાર& તમાર& hલુાકાતીઓ સાથે hલુાકાત કરવી છે �યાર& એની 7Wૂચ બનાવો અને તનેો  અપોઇKટમ�ટ 

તર)ક& સદંભ' લો - દર&ક એપોઇKટમેKટને 10 અથવા 15 િમિનટ 7ધુી મયા'�દત કરવાનો �યાસ કરો.  

અપોઈKટમેKટ શRદ વ� ુ ઓપચા�રક છે અને લોકોને લાગે છે ક& તેઓ ફGત ગ�પા માર) શકશે નહI’ 

અને કોઈ ખાસ કારણોસર હશે તો જ hલુાકાત કરવા આવશ.ે ના કહ&વા>ુ ં શીખો. જો hલુાકાતીઓ 
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અ7િુવધાજનક સમયે આવે છે, તો ન«તા�વૂ'ક સમEવો ક& તમે તેમને મળ) શકો તેમ નથી અને 

પર�પર અ>8ૂુળ સમય માટ& જ hલુાકાત>ુ ંશેડ�લૂ કરો. 
 

સમય બગાડનાર ત�વ તર�ક� સVાની નબળ� સ.પણી 
 

સચંાલન મહ�વનો િસ�ાતં છે ક& સnા અન ેજવાબદાર) એકસરખી જ હોવી જોઈએ.  સnાની સYપણી 

અસરકારક �યાર& જ બને છે 4ાર& સnા અન ેજવાબદાર) સરખા �તર& હોય.  કોઈ પણ કાય'Cમ સચંાલક 

પાસે તેના tૂથ ના સ�યોના mણુો ઓળખવાની શZGત હોય છે અને તનેા આધાર& તે તેઓન ેજવાબદાર) 

સYપે છે.  એક વખત જવાબદાર)ની સYપણી થઈ Eય પછ) સચંાલક અથવા ઉપર) અિધકાર)ની 

ઓછામા ંઓછ) દખલગીર) હોવી જોઈએ. Bમક& `યાર& સચંાલકની દખલગીર)ની iબૂ જ આવwયકતા 

હોય અથવા તેમને દખલગીર) માટ& કહ&વામા ંઆવે �યાર& જ તમેણે તે કાય' હાથમા ંલેVુ ંજોઈએ.  B કાય' 

tૂથના સ�યો સાર) ર)તે કર) શક& તમે છે તે કાય' 4ાર& પણ   ઉપર) એ પોતાની Eતે કરVુ ંજોઈએ 

નહI. `યાર& સnા ની સYપણી અયોDય ર)તે હોય �યાર&, જવાબદાર)ઓ સાર) ર)તે િનભાવી શકાતી નથી 

અને તથેી સમ} એકમા ં  પણ ભaુ¤ વાતાવરણ સE'ય છે. તથેી B �યZGતને તેને  જવાબદાર)ઓ �ણૂ' 

કરવા માટ& �રૂતા �માણમા ંસnા ન હોય, તે િનરાશ થઇ Eય છે.  આવા �કારની પ�રZ�થિત >ુ ંસ~ન 

ન થાય તે માટ& સnા ની સYપણી િનયમ  યોDય ર)તે બનાવવા જોઈએ અને iબૂ કૌશ_ય �વૂ'ક તેને 

અમલમા ંhકૂવા જોઈએ. આ ઉપરાતં કોઈપણ �યZGતને તેની જવાબદાર)થી વ� ુસnા આપવી જોઈએ 

નહI. ન�હતર ભિવdયમા ંતે �યZGત>ુ ંવત'ન અનઅપેWCત થઈ Eય છે. 
 

સnાની  નબળ) સYપણીના ઘણા લCણો છે. B મેનજેર, કમ'ચાર) અને કામદારોની કાય' ટ&વો અને કાય' 

વાતાવરણમા ં જોવા મળે છે. અને તે બધાની અસર  એકમની ઉ�પાદકતા પર પડ& છે. તમેના 

ગેરફાયદાઓ નીચે �માણે છે: 
 

1.  એકમ>ુ ંકોઇ પણ કાય' સમયમયા'દામા ંકર) શકાJ ુ ંનથી. 

2.  બીEની સરખામણીમા ંક&ટલાક કમ'ચાર)ઓ વધાર& કાય'રત હોય છે. 

3.  7પુરવાઇઝર સામાKય ર)ત ેઅKય કમ'ચાર) સાથે વાત કરવામા ંકાય'રત હોય છે. 

4.  કમ'ચાર)ઓ પોતાને મળેલી સnા માટ& અચોzસ હોય છે. 

5.  એકમમાથંી કોઇપણ કમ'ચાર) બઢતી માટ& તયૈાર હોતો નથી. 

6.  કમ'ચાર)  િનણ'યોની ગણવામા ંઆવતા નથી. 

7.  કોઈપણ �યZGતને B-તે �ોBGટ ના ઈKચા~ કૌણ છે તનેો £યાલ આવતો નથી. 

8.  સ�ંથામા ંિનણ'યીકરણની ��lયા iબૂ જ ધીમી પડ& છે. 

9.  7પુરવાઇઝરને સામાKય ર)તે કમ'ચાર)ઓના કાય' �થળ ની hલુાકાત લેવાનો સમય મળતો 

નથી. 

10.  ધધંાના આયોજન અને હ&Jઓુના પ�રવત'ન Hગેની Eણ કમ'ચાર)ઓને કરવામા ંઆવતી નથી. 
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11.  કમ'ચાર)ઓ ઘણા કાય^ તાલીમ વગર કર) શકતા નથી. 

12.  ઘણી વખત 7પુરવાઇઝર Eણ કયા' વગર �ોBGટ મા ંદખલગીર) કર& છે. 

13.  કમ'ચાર)ઓ વારંવાર બીE એકમમા ંબદલી માટ& િવનતંી કર& છે. 

14.  મા�હતી સચંાલનનો �વાહ iબૂ જ ધીમો અને મોટ& ભાગે િવલબંaGુત હોય છે. 

15.  7પુરવાઇઝર વારંવાર કાય' ઘર&થી કર& છે અને ઘણી વખત વધાર& પડતા ંકાય'ને કારણે પોતા>ુ ં

વેક&શન સમયપ<ક બદલVુ ંપડ& છે. 

16.  8ુશળ અને હોિશયાર કમ'ચાર)ઓ  આવા કાય' વાતાવરણમા ંકંટાળ) Eય છે. 
 
 

ઇJટરનેટ  

ધધંાક)ય  એકમમા ંકાય'ની સફળતા માટ& તેમજ સદં&શા�યવહાર માટ& ઇKટરનેટનો મહnમ ઉપયોગ થાય 

છે આ ઉપરાતં B તે ઉ¨ોગ ને લગતા કાયદાક)ય, ટ&કિનકલ તેમજ અKય આ�િુનક મા�હતી પણ 

ઈKટરનેટ rારા સરળતાથી મળ) રહ& છે. સ�ંથા પણ પોતાની પેદાશો તમેજ સવેાઓની મા�હતી ધધંાક)ય 

પયા'વરણ ને �રૂ) પાડ& છે અને મહnમ સ£ંયામા ં}ાહકોને આકષ� શક& છે. 
 

આજ ઇKટરનેટની  આ�િુનક   સવલત ઘણી વખત fાપ1પ સાWબત થાય છે. કમ'ચાર)ન ે ઇKટરનેટ 

ધધંાક)ય હ&Jઓુ માટ& આપવામા ંઆવે છે. પરંJ ુઘણી વખત તેઓ તનેો ઉપયોગ અલગ અલગ ગેમ 

Bવી ક& પબ= તથા ઈ-મઈેલ, ફ&સvકુ, ઇK�ટા}ામ, tiktok Bવી અલગ અલગ �Vિૃnઓ માટ& વાપર& છે. 

Bમા ંતેઓને સમય>ુ ંભાન રહ&J ુ ંનથી. તથેી કમ'ચાર) પોતાના સમયની સાથે સ�ંથાના સમય>ુ ંપણ 

બગાડ કર& છે. ઇKટરનેટ પર mનુા�હત �Vિૃnઓ માટ&>ુ ંસા�હ�ય િવ�ડયો વગેર& સરળતાથી ઉપલRધ હોય 

છે. Bના કારણે છેતરિપ�ડ) અને mનુા mનુાખોર)>ુ ં�માણ પણ વધે છે. આમ ઇKટરનેટ વ� ુ�માણમા ં

Wબન ઉ�પાદક)ય �Vિૃnઓ માટ& વપરાય છે.  
 

ટ�/લફોન કોલ 

કોઈપણ એકમ માટ& તનેી ટ&Wલફોનની iબૂ જ અગ�યની  છે. આ�િુનક સમયમા ંફGત લેKડલાઈન rારા 

નહI, પરંJ ુમોબાઈલ rારા પણ ટ&Wલફોન કોલ કર) શકાય છે, Bનો ખચ' iબૂ જ ઓછો હોય છે. ટ&Wલફોન 

rારા }ાહકો બ�ક& નાણાક)ય સ�ંથાઓ સાથે આસાનીથી મા�હતીની આપ -લે અને સપંક'    Eળવી શકાય 

છે.  ઘણી વખત ટ&Wલફોન rારા મા�હતીની આપ- લે માટ& ખાસ કમ'ચાર)ની પણ િનમsકૂ કરવામા ંઆવે 

છે. B h£ુય�વે ધધંાક)ય �યZGતઓ હ&Jઓુ માટ& જ વપરાય છે. પરંJ ુઘણી વખત કમ'ચાર)ઓ પોતાના 

Hગત ઉપયોગ માટ& પણ ટ&Wલફોન વાપર& છે. અને કલાકો 7ધુી વાત કરવામા ંસમય પસાર કર& છે. 

conference call અને િવડ)યોકોલ rારા બેથી વધાર& �યZGતઓ આસાનીથી એકબીE સાથ ેવાત કર) 

શક& છે. વ� ુ�માણમા ંઆ  સવલત ના ઉપયોગમા ંકારણે કમ'ચાર) અને એકમ બનંનેો સમય બગડ& છે. 

ઘણી વખત }ાહકો ફોન ઉપર વધાર& �માણમા ં હ&રાન કરવાના હ&Jથુી �છૂપરછ કર& છે. તથેી પણ 

સમયનો �યય થાય છે. 
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સમય બગાડનાર ત�વ તર�ક� =સુાફર� 

1.      +રુIાની તપાસ માટ�ની લાઇનમાં રાહ જોવી  

મોટ&ભાગે આપણે એરપોટ' પર ®લાઇટ માટ& રાહ જોવી પડ& છે. સૌ�થમ તો આપણ ે7રુCા તપાસ માટ& ®લાઇટના 

સમયના બે કલાક પહ&લા એરપોટ'  પર પહYચVુ ંપડ& છે. તપાસ દરિમયાન પણ hસુાફરોએ લાબંી લાઈનમા ંઉ3 ુ

રહ&વા>ુ ં હોય છે. *તરરાd¯)ય ®લાઇટ હોય તો hસુાફરોએ ઈિમ}ેશન અને ક�ટમની તપાસમા ં પણ પસાર 

થવા>ુ ંહોય છે. Bમા ંiબૂ વધાર& સમય લાગે છે. 

2.       એકબી& સાથે જોડાયેલી Xલાઇટ ક� Y�નમા ં=સુાફર� કરવી 

અKય રા`યો ક& દ&શમા ંhસુાફર) કરતી વખતે આપણે એકબીE સાથે જોડાયેલી flight ક& &̄નમા ંv�ુક�ગ કરVુ ંપડ& 

છે. ઘણી વખત આ ર)તના કરવામા ંઆવલે hસુાફર) iબુજ સ�તી હોય છે. પરંJ ુતે લાબંી પણ હોય છે. જો આ 

hસુાફર) દરિમયાન વ� ુપડતા stop આવે તો આપણને Hિતમ �થળ પર પહYચતા iબૂ મો�ું થાય છે. 

3.      શહ�રથી Zૂરના 'થળે આવેલ એરપોટ  પર પહ.ચPુ.ં 

મોટા શહ&રોમા ંએરપોટ'  ન=કના િવ�તારોમા ં ¯ા�ફકની સમ�યા હોય છે. એરપોટ'  સામાKય ર)તે શહ&રના h£ુય 

િવ�તારથી 6ૂરના �થળે આવેલ હોય છે. તેથી જો આપણ ેએરપોટ'  પર સમયસર પહYચVુ ં હોય તો, ર�તામા ં

નડતર1પ  હતી, ¯ા�ફકની સમ�યાને �યાનમા ંરાખીને સમય સચંાલન કરVુ ંજોઈએ. 

4.      જોવાલાયક  'થળે થી Zૂરના િવ'તારમાં રહ�P ુ ં

જો આપણે ફરવાલાયક �થળથી 6ૂર આવેલી હોટલમા ંરહ&વાની �યવ�થા કર&લ હોય તો,  આવા �થળોની hલુાકાત 

વખતે વાહન �યવહારનો ખચ' iબૂ વધાર& થાય છે. 

5.     લાબંી લાઈનોમા ંરાહ જોવી 

જો આપણે ઍફ)લ ટાવર, િત�ુપિત બાલા= મ�ંદર વગેર& Bવા iબૂ લોકિ�ય �થળો અને ધાિમ�ક �થાનોને 

hલુાકાત લેવા ઇAછતા હોય તો આપણે તેના માટ& લાબંી લાઇનોમા ંઊ3 ુરહ&V ુ ંપડ& છે. કારણ ક& આ �થળોએ મોટા 

�માણમા ંભીડ જોવા મળે છે ઉપરાતં આ �થળોએ hલુાકાતનો સમય પણ મયા'�દત હોય છે. ઘણી વખત આપણે 

આ �થળોએ hલુાકાત લેવા માટ& ખાસ �ટ�કટ પણ ખર)દવી પડતી હોય છે. 

6.   ભેટની Zુકાન મા ંવD ુપડતો સમય પસાર કરવો. 

મોટાભાગે બધા શહ&રોમા ં Wગ®ટની 6ુકાન મા ંએક જ �કારની વ�Jઓુ જોવા મળે છે. લોકો પોતાના િમ<ો અને 

સગા-સબંધંીઓ ને ભેટ આપવા માટ& વ�Jઓુ ખર)દવા ઈAછતા હોય છે. પરંJ ુભેટ ખર)દવા માટ& એક ક& બે થી 

વધાર& 6ુકાનમા ંજવાની જ1ર હોતી નથી. તેને કારણ ેમોટાભાગે સમયનો બગાડ થાય છે.  

 


