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1.

तावना (Introduction)
जाग तक करणा या

येत, तं

ाना या यग
ु ाने औ यो गक

ांती घडवन
ू आणल . तं

ान,

मा"हती, वाहतक
ू , संगणक, %श'ण, उ योजकता, )यापार, )यवसाय, आयात- नया+त, इतर सव+ 'े ात मो-या
माणात वाढ /वकास व व2
ू रोजगार न%म+ती होऊन बेकार दरू होत आहे . आ थ+क ा8ती
ृ द होत आहे. यातन
होऊन गरज पण
ू + क9न )य:ती व समाज भ/व<यकाळासाठ? बचत करत आहे. असे सय
ु ोBय च

अथ+)यवCथेत

स2या "दसन
ू येत आहे. असे सव+ योBय असले तर मानवी शर रात जसे शर र अवयवापैक मE द ू महFFवाचा आहे.
Fयाच पGतीने )यवसायात )यवCथापनाला उ च Cथान आहे.
माणसाचा मE द ू Hया माणे शर राचे पण
ू + नयं ण करतो Fया माणे )यवसायाचे )यवCथापन पण
ू +
नयं ण कर त असते. मE द ू %शवाय शर राला अथ+ नाह . तसेच )यवCथापना%शवाय )यवसायाला अथ+ नाह .
याव9न असे नद+ शनास येते क , )य:तीने )यवसाय करत असताना Fया )यवसायात )यवCथापन अ तशय
महFवाचे आहे . )यवCथापनामळ
ु े आपण कर त असलेला )यवसायाची भ/व<यकाल न वाटचाल योBय होऊन
आपण समाजाला चांगल सेवा दे ऊ शकतो.
कJबॉल आLण

कJबॉल

या मते ")यवसायाची वाढ , अथ+ परु वठा, मN
ु य धोरणाची आखणी,

आवQयक Fया साधनाची )यवCथा, )यवसाय काय+ Hया अंतग+त चालणार Fया संघटनेचे सामाRय Cव9प
निQचत करणे आLण

मख
अ धकाTयांची
ु

)यवCथापनात होतो.” )यवसायात

नवड सवाUशी असलेVया कत+)याचा व काया+चा समावेश

Fयेकाला आपVया सवयीनस
ु ार काम करWयासाठ? मोकळीक "दVयास

कोणताह गXधळ होत नाह . कामात गती, %शCत, नय%मत व नयंY त काम राहWयासाठ? नयं णाची गरज
असते. )यवसाय चांगVया पGतीने होWयासाठ? )यवसायापढ
ु े /व%श<ट उ"Z<ट असावे लागते आLण ते सा2य
करWयासाठ? नद[ शन व नयं णाची गरज असते. जॉन मी

या मते, “)यवCथापन ह एक कला आहे. मालक व

कामगार यांना महFतम समG
ू तसेच जनतेला उFकृ<ट सेवा %मळवन
ू दे Wया या उZेशाने कमीत-कमी
ृ ी आLण सख
यFनांमधून जाCतीत-जाCत न<पFती %मळून घेWया या कलेला )यवCथापन असे Jहणतात. डॉ. ए.एम. डोके
या मते," नयोजन, नयं ण, समRवय याम2ये समानता साधून )यवसायाला चांगला फायदा %मळवन
ू दे णे
Jहणजे )यवCथापन होय.” याव9न असे Cप<ट होते क , )यवCथापन )यवसायाला चांगल ऊजा+ दे ते Fयामळ
ु े
)यवसाय Cपध[ या यग
ु ात चांगल सेवा दे ऊन कायम Cव9पी "टकून राहू शकतो ह कमया )यवCथापनाची आहे
हे %सG होते.

www.liirj.org

ISSN 2277-727X

Page 49

Lokavishkar International E-Journal, ISSN 2277-727X, Vol-09, Issue- 02, Apr-Sept 2020 (Half Yearly)

2. उ ेश (objectives)
1. )यवCथापन अथ+चा अ^यास करणे.
2. )यवCथापन )याNयाचा अ^यास करणे.
3.)यवCथापन अ^यासाची आवQयकता /गरज अ^यासणे.
4. )यवCथापनाची

या अ^यासणे.

5. )यवCथापनाची काय[ अ^यासणे.

3. ग ृ हतके (Hypothesis)
1. )यवCथापन अथ+ याबाबत अ^यास कर त आहे
2.)यवCथापन )याNयाचा अ^यास कर त आहे.
3.)यवCथापन अ^यासाची गरज बाबत अ^यास कर त आहे .
4. )यवCथापनाची

या बाबत अ^यास कर त आहे.

5.)यवCथापनाची काय[ याबाबत अ^यास कर त आहे.

4. यव थापन: अथ
(Meaning of Management)
तं

ानाचे यग
ु असले तर सG
ु ा )यवसा यक संCथेचे 2येय व उZेश सा2य करWयासाठ? मन<ु य आLण

साधनसाम_ीची आवQयकता/गरज असते. या सव+ उपल`धतेची योBय
')यवCथापन' Jहटले जाते. )यवCथापन ह

)यापक

कारे , उपयोग/वापर करणे याला

या असन
ू Fयाम2ये )यवसायाशी संबं धत

)यवCथापक य काया+चा ामN
ु याने /वचार केला जातो. संघटन, नयोजन, नयं ण, समRवय आLण माग+दश+न
ह )यवCथापनाची काय[ आहे त.
कम+चार समाजशील घटक असन
ू तो समह
ू ात राहून काम करणे Fयाला आवडते. Fयामळ
ु े तो सामािजक
घटकां या परCपर सहकाया+ने सामंजCय व समRवयाने )य:ती आपल उ"Z<टे पaरणामकारक व यशCवीपणे
पण
ू + करतो यात शंकाच नाह .
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5. यव थापन- या या:(Definition of management)
")यवCथापन" बाबत अनेक /वचारवंत व शाC

ांनी आपले मत संकVपनांम2ये मांडलेल आहे त.

Fयातील ठळक /वचार पढ
ु ल माणे:हे नर फेयॉल या मते“)यवसायातील घडामोडींचा अंदाज घेणे, काया+चे नयोजन व संघटन करणे, सव+ काया+म2ये समRवय
साधणे आLण काया+वर नयं ण ठे वणे Jहणजे )यवCथापन करणे होय.”
हे नर फेयॉल यांचा जRम cाRसम2ये सन 1841 म2ये झाला. वया या एकोLणसा)या वषf सन 1860
म2ये Fयांने इंिज नअaरंगची पदवी संपादन केल .सन 1872 म2ये खाणी या एका /वभागात )यवCथापक
झाVयावर Fयांने खाणीचे अ थ+क आय<ु य ठरवWया या Qनांवर सखोल अ^यास केला.
एफ. ड

य.ू टे लर %या मते:")यवCथापन हे तJ
ु हास कोणते काम करावयाचे आहे आLण ते काम अ धक चांगVया कारे व कमीत

कमी खचा+त कसे होईल हे जाणून घेWयाची कला आहे.”
डॉ. टे लर यांचा जRम 20 माच+ 1856 रोजी अमेaरकेत झाला. वया या अठरा)या वषf टे लर यांनी
अॅ ेRट स व टन+र Jहणून फलाडेिVफयामधील कॅJप %शपयाड+ या कंपनीत नोकर स ारं भ केला. )यवCथापन
शाC ा या /वकास

येत टे लर यांनी केलेले काय+ ऐ तहा%सक आहे .
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6. यव थापन अ'यासाची गरज
(Need for management study)

वर ल सव+ मj
ु याचा /वचार केला तर असे नदश+नास येते क ,)यवCथापनाचा अ^यास करणे Cपध[ या
व तं

ाना या यग
ु ात महFFवाची बाब आहे. कोणताह )यवसाया या उFपादनात वाढ करणे हा )यवसायाचा

मख
ु उZेश असतो. उFपादनात वाढ करWयासाठ? )यवCथापनाची गरज असते. कारण )यवCथापनामळ
ु ेक

या

मालाची खरे द कं मत वाहतक
ू हे खच+ कमी करता येतात व उFपादन यामळ
ु े वाढवता येत.े _ाहकां या बदलFया
आवडी नवडींनस
ु ार बाजारपेठेत सतत नवीन बदल आLण Cपध[त यांनी वापरले नवीन तं

ान यांचा सतत

)यवCथापनाला अ^यास करावा लागतो. तसे बदल आपVया )यवसायात करावे लागतात. उदा., दरू दश+न,
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टे %लफोन, रे kडओ, सारमा2यमे इFयाद

Fयेक )यवसायात )यवसायाची पव
ू + नयोिजत उ"Z<टे निQचत केल

जातात, ती पण
ू + करWयाची जबाबदार ह )यवCथापनावर असते. बाजारपेठेत झालेले तांY क व वै ा नक /वकास
यावर )यवCथापनाला सतत ल' ठे वावे लागते. नाह तर )यवसायाला बाजारपेठेतन
ू बाहे र जावे लागते. उदा.,
एच. एम. ट ., घmयाळ, रे kडओ, कोडाक कंपनी इFयाद .
)यवसायात कम+चाTयांचा सहभाग असणे गरजेचे असते. कारण कम+चाTयांवर )यवसायाचे यश
अवलंबन
ू असते. )यवCथापनामळ
ु े बाजारपेठेत असलेVया तीn Cपध[वर नयं ण ठे वता येत.े कारण आजचा
_ाहक हा जाग9क आहे. Fयाला वCतच
ू ी तल
ु ना सहज करता येत.े
महाFमा गांधी यांनी _ाहकांना दे व मानले आहे. Fयां या मते, )यवसायाचे यश हे _ाहकांवर अवलंबन
ू
आहे. Jहणून )यवसायाने बाजारपेठे या Cपध[त "टकून राहायचे असेल तर चांगVया )यवCथापनाबरोबर वCतू
कडे ल' "दले पा"हजे. )यवCथापनामळ
ु े )यवसाया या उFपादनात सातFय ठे वता येत.े उदा., वCतच
ू ी चव
,आकार ,रं ग, वजन, कं मत, kडझाईन इFयाद . गो<ट वर )यवCथापनातन
ू ल' ठे वता येते कोणFयाह
)यवसायात चांगले )यवCथापन असेल तर तो )यवसाय यशCवी होWयास व Cपध[ या यग
ु ात "टकून राहWयास
चांगल च मदत होते. Jहणून )यवसायात )यवCथापन अ^यासाची नतांत गरज आहे. यातन
ू सदै व संशोधन
चालू असते भ/व<यात होणारे नवीन बदल Cवीकारणे सहज श:य होते.

7. यव थापनाची ,-या :(Process of management)

)यवCथापन
जी काय+

येमळ
ु े )यवCथापनाची काय+ /व%श<ट

मा माने करतो. Fयांना )यवCथापन
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कॅ8टनला सव+ ट मचे नेतFृ व क9न )यवCथापन करावे लागते. तसेच )यवसायात चांगले नेतFृ व असेल तर
)यवसाय यशCवी होWयास मदत होते.

8. यव थापनाची काय:(Functions of management)
हे नर फेयॉल,कुRटझ व ओडोनल आLण लथ
ु र गल
ु क यांनी यां या अ^यास व संशोधनानस
ु ार
)यवCथापनाची काय+ सां गतलेल आहे.
औ यो गक

ांतीनंतर )यवसायात आमल
ू ा_ बदल झाले. Fयामळ
ु े खरे द दार व /व े ते यां यामळ
ु े तीn

Cपधा+ नमा+ण झाल . हळूहळू उFपादन, /व

, खरे द , जा"हरात, दळणवळण, संदेशवहन ,सं_हन ह काय+ वेगळी

झाल . Fयामळ
ु े )यवसायात )यवCथापकाची गरज नमा+ण झाल . बाजारपेठेचे Cव9प आंतररा<o य बनVयामळ
ु े
बाजारपेठेतील Cपधा+ तीn झाVयामळ
ु े कामगार समCया, नवीन उFपादन पGतीचा शोध व तं

ान /वक%सत

झाVयामळ
ु े )यवCथापन काय+ )यवसाया या p<ट ने अ तशय महFFवाचे बनले यात शंका नाह .

9. समारोप: -[Conclusion]
Cपध[ या यग
ु ात यशCवी होऊन चांगल सेवा _ाहकांना दे Wयासाठ? )यवसायात नयोजन करणे
अ तशय गरजेचे आहे .)यवCथापन ह )यापक संकVपना असन
ू कोणताह )यवसाय चालवणे हे जबाबदार चे
काय+ आहे . )यवCथापनाचे महFFव आLण गरज /वचारात घेत असताना सामािजक, आ थ+क आLण सांCकृ तक
उ"Z<ट /वचारात qयावे लागतात ते फार महFFवाचे आहे.
)यवसाय चालवWयासाठ? िCथर घटकांपे'ा ग तमान घटक महFFवाचे आहे
ेरणादायी असेल तर पराभत
ू होणारा संघ /वजयी होतो आLण कण+धार

केट ट मचा कण+धार हा

ेरणादायी नसेल, आदश+ नमा+ण

करणारा नसेल तर /वजय होणार संघ पराभत
ू होतो.
कोणFयाह दे शाचा आ थ+क /वकास हा Fया दे शातील उपल`ध संसाधनांवर अवलंबन
ू असतो. उपल`ध
संसाधनांचा योBय पGतीने उपयोग क9न दे शाचे एकूण रा<o य उFपRन आLण उFपRन वाढ/वWयाचे काय+
)यवCथापन करते.
उFतम )यवCथापन ह )यवसाय यशCवी होWयाची गr
ु कVल आहे. )यवCथापनामळ
ु े )यवसायाची
उ"Z<टे यशCवी व पaरपण
ू + होतात. दज[दार मालाचे उFपादन होऊन तोमाल नया+त होतो. खच+ कमी येतो. वCतू
माफक कं मतीत _ाहकांना उपल`ध क9न दे ता येत.े परक य चलन उपल`ध होऊन दे शा या रा<o य उFपRनात
वाढ होते. दे शात शांतता नांदते ह कमया )यवCथापनाची आहे यात शंका नाह .
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