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1. ��तावना (Introduction): 

 जाग�तक�करणा�या ��येत �यापार, �यवसाय, उ�योजकता यां�यात मो�या माणात 

तं��ानाचा, आधु�नक प#तीचा वापर होत आहे. वाहतूक, दळणवळण, सदेंशवहन, +व+वध मा,यमाचा 

जा-हरातींसाठ/ वापर, पया0यी उ1पादन, सव0च 2े�ात संशोधन होत आहे. यामुळे उ1पादनाचे माण 

वाढले आहे. आयात, �नया0त मो�या माणात आंतररा567य पातळीपय8त वाढल7 आहे. यातून रोजगार 

�न9म0ती होत आहे. देशादेशाचे संबंध वाढत आहे. यातून नवीन मा-हती ा;त होऊन सवा8�या �ानात 

भर पडत आहे. सव0� सलो?याचे वातावरण �नमा0ण होऊन देशांत शांतता नांदत आहे. रा567य 

उ1प@नात भर पडत आहे. हे सव0 सुच�े �नमा0ण होAयासाठ/ �यवसायात योजना, �नयोजन कBन 

�यवसायाचे हेतू, उCेश सफल होAयासाठ/ �यवEथापन मह11वाची भू9मका बजवत आहे.माश0ल Gडमॉक 

�या मते, �नदIशन / संचालन हे �यवEथापनाचे K�य आहे. 1याम,ये व1ृती ठर+वणे, आदेश व सूचना 

देणे आMण ग�तमान नेत1ृव देणे इ1याद7ंचा समावेश होतो. 

 EपधI�या युगात संघटनेची हेतू, उ-C5टे पूण0 �कंवा सा,य करAयासाठ/ कम0चाQयांम,ये एकतेची 

भावना �नमा0ण करAयासाठ/, 1यां�यात संघटनेबCल ेम, आEथा, िज�हाळा �नमा0ण करAयासाठ/ व 

संघटना ग�तमान करAयासाठ/ �नदIशन मह11वाची भू9मका बजा+वत असते. 

 �यापार, �यवसाय, धंदा व उ�योजकता इ1याद7 संघटनेत यं�, क�चा माल या भौ�तक 

साधनांबरोबर ’कम0चार7’ हा घटकह7 काम करत असतो. भौ�तक घटकांवर ल2 ठेवणे, �नयं�ण �नयं�ण 

ठेवणे सोपे आहे. याउलट मानवी घटक Wहणजे कम0चाQयांवर �नयं�ण ठेवणे अ1यंत अवघड बाब आहे. 

परंतु मा� �नदIशना�वारे कम0चाQयांवर सु,दा �नयं�ण ठेवले जाऊन 1यांना चांगले काम करAयास 

काय0व1ृत केले जाते. �यवसाया�या �यवEथापनात �नदIशनाला मोलाचे Eथान  ा;त झालेले आहे. 

 �यवसा�यक �यवEथापनात �नयोजन �नयं�ण, �नदIशन व अ9भेरणा ह7 अ1यंत मह11वाची 

काय0 आहेत. �यवसायाची उ-C5टे सा,य �कंवा सफल करAयासाठ/ �नयोजन केले जाते. �नयोजनानंतर 
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कामे पूण0 करAयासाठ/ संघटन रचना केल7 जाते. संघटनेत योYय �यZतीची �नवड कBन �नण0य [याव े

लागतात. व\र5ठापासून क�न5ठापय8त माग0दश0न करावे लागते. Wहणून जे आदेश देऊन माग0दश0न व 

-दYदश0न केले जाते. 1यालाच �नदIशन असे Wहणतात. �नदIशनात कम0चाQयांना आदेश, सुचना, काम 

ठरवून देणे, काय0प#ती समजावून सांगणे. 1य2 माग0दश0न करणे, कम0चाQयां�या काया0वर �नयं�ण 

ठेवणे इ1याद7 बाबींचा समावेश होतो �नदIशनामुळे �यवसाया�या काया0त सुसू�ता �नमा0ण होऊन 

दजIदार मालाचे उ1पादन होते. यामुळे नफाचे माण वाढते. �यवसाया�या नावलौ�ककात भर पडते. 

2. उ�ेश (Objective): 

1. �नदIशन अथ0चा अ]यास करणे 

2. �नदIशन �या?येचा अ]यास करणे. 

3. �नदIशन घटकांचा अ]यास करणे 

4. �नदIशना�या त1वांचा अ]यास करणे 

5. �नदIशना�या तं�ांचा अ]यास करणे 

6. �नदIशनाचे मह11वचा अ]यास करणे. 

3. गहृ�तके (Hypothesis) 

1. �नदIशन अथ0 अ]यास कर7त आहे. 

2. �नदIशन �या?या अ]यास कर7त आहे. 

3. �नदIशन घटकांचा अ]यास कर7त आहे 

4. �नदIशना�या त1वांचा अ]यास कर7त आहे 

5. �नदIशना�या तं�ांचा अ]यास कर7त आहे 

6. �नदIशना�या मह11वचा अ]यास कर7त आहे. 
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4. �नद�शन अथ� 

[Meaning of Direction] 

 कोण1याह7 �यवसायातील �यवEथापनात �नयोजन, �नयं�ण, �नदIशन व अ9भेरणा ह7 

अ1यंत मह11वाची काय0 असून ती �यवसायाची उ-C5टे सा,य करAयासाठ/ थम �नयोजन करतात 

1यामुळे �यवसायाची उ-C5टे पूण0 होऊन �यवसाय यशEवी होतो. यात �नदIशनाची भू9मका फार 

मह11वाची असते. संघटनेतील काय0 चांग`या र7तीने पूण0 �हावीत Wहणून �यवEथापक�य य1नांनी 

कम0चाQयांना माग0दश0न कBन ेरणा -दल7 जाते.  1याला �नदIशन असे Wहणतात. असे मत 

एस.एस. चॅटजb यांचे आहे. कु@टझ वा ओडोन �या मते, संचालन हे िZल5ट काम असून 1याम,ये 

दdुयम अeधकाQयांना द7घ0 व अ`प मुदतीत प\रणामकारक आMण काय02मपणे काम करAयासाठ/ 

ेरणा देणाQया सव0 काया0चा समावेश होतो. �नदIशनामुळे �यवसाया�या काया0त सुसू�ता येऊन वेळेवर 

सव0 ,येय सा,य होAयास सहकाय0 होते. भ+व5याची वाटचाल योYय करता येते. 

5.�नद�शन "या$या 

[Meaning Of Definition] 

1. जॉज0 टेर7 �या मते:- 

 “�नदIशन Wहणजे 1य2 कृती सुB करणे व कम0चार7 वगा0त अ9भेरणा व शिZत (उ1साह) 

�नमा0ण करणे होय.” 

2. उवbक व jेच �या मते:- 

 “�यवEथापनातील जबाबदाQया पार पाडणाQया E�ी व पुBष कामगारांना माग0दश0न करणे, 

ेरणा देणे व 1यांचे नेत1ृव करणे Wहणजे �नदIशन �कंवा संचालक होय.” 
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6.�नद�शनाचे घटक 

[Elements Of Direction] 

 कोण1याह7 �यवसायात 

�निmचत करावा लागतो �यवEथापकाला

या काया0नंतर संचलना�या काया0चा

�यवEथापक जोपय8त संचालकाचे

नाह7. संचलना�या अथा0वरच �नयं�ण

 �यवEथापकाला 1यां�या

संघटनेची उ-C5टे सा,य करAयासाठ/

तीन Eतर असतात. उ�च, म,यम

आदेश देत असतात आMण क�न5ठ

काम कBन घेतले जाते. �नदIशनाचे

करAयासाठ/ अeधकार दानाची 

र7तीने पार पाडता यावे. Wहणून 1याला

पा�ता पाहून -दले जातात. 
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 �यवEथापकाला +व+वध कारची काय0 करावी लागतात

�यवEथापकाला �नयोजन, �नयं�ण, सम@वय कम0चाQयांची

काया0चा �म ठरवावा लागतो. 1यानंतर �नयं�णाचे

संचालकाचे काय0 क\रत नाह7. तो पय8त 1याला भावी

�नयं�ण काया0चा भावीपणा अवलंबून असतो यात 

1यां�या हाताखाल7 कामगारांना नेहमी कामासाठ/ आदेश

करAयासाठ/ 1यांना 1यांची कामे समजून सांगावी लागतात

म,यम व क�न5ठ. उ�च पातळीवर7ल अeधकार7 हे  दdुयम

क�न5ठ पातळीवर7ल कम0चाQयांना आदेश देऊन कम0चाQयांकडून

�नदIशनाचे आदेश सव0च पातoयांवBन होत असते. �यवसायाचे

 आवmयकता असते. 1येक कम0चाQयाला 1या�या

1याला अeधकार �यावे लागतात. हे अeधकार कम0चाQयांची
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लागतात. काया0चा �म 

कम0चाQयांची नेमणूक, संघटन 

�नयं�णाचे काय0 करावे लागते. 

भावी �नयं�ण ठेवता येत 

 शंकाच नाह7. 

आदेश �यावे लागतात. 

लागतात. �यवEथापनात 

दdुयम अeधकाQयांना 

कम0चाQयांकडून 1य2ात 

�यवसायाचे उ-C5ट सा,य 

1या�या जबाबदाQया योYय 

कम0चाQयांची योYयता व 
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 कोण1याह7 �यवसायात दतुफा0 संदेशवहनाची आवmयकता असते. �यवसायात 

�यवEथापकाला अनेक घटकांम,ये भावीपणे सम@वय साधावा लागतो. कम0चार7, यं�े, क�चा माल, 

पZका माल, उ1पादना�या ��या, -हशेब ठेवणे इ1याद7 अनेक कार�या काया0त �यवEथापकाला 

सम@वय साधावा लागतो. 1यामुळे काया0त सम@वय Eथा+पत करणे हे �यवEथापनाचे मह1वाचे काय0 

�कंवा भू9मका समजल7 जाते. यामुळे �यवसायाची उ-C5टे सफल होऊन EपधI�या युगात �यवसाय 

यशEवी होतो. pाहकांची सेवा करता येते. माफक �कंमतीत दजIदार वEतूची सेवा उपलqध कBन देऊन 

�यवसायाचे नावलौ�कक -टकवून ठेवता येते. 

7.�नद�शनाची त<वे 

[Principle Of Direction] 

 दोन कारची त1वे आहेत ती पुढ7लमाणे आहेत:- 

अ) �नदIशनाचा हेतु �कंवा उ-C5टांशी �नगडीत 

त1व े

ब)�नदIशन ��येशी �नगGडत त1वे 

१.कम0चाQयां�या �यZतीगत सहभागाची त1वे. १.आदेशातील एक वाZयता 

२.उ-C5टातील सुसंवादाचे त1व े २.1य2 �न\र2ण त1व  

३.�नदIशन त1व.े ३.�नदIशन काया0तील सुEप5टता 
 ४.सुयोYय वेळ व काया0प,दती 
 ५.सुयोYय �यवEथापन पातळी 
 ६.योYय �नदIशन त1व 
 ७.सदेंशवहनाचे त1वे 
 ८.अनौपचार7क संघटने�या उपयोगाचे त1व े
 ९.नेत1ृवाचे त1वे 
 १०.9सहंावलोकन व पाठपुरवठा 
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8. �नद�शनाची तं? े

[Technique of Direction] 

 

 �नदIशनाची तीन तं�े -दसून येतात. एकतं�ी/हुकूमशाह7 तं�ात �यवसायाचा मुख अeधकार7 

सव0 �नण0य Eवतःच घेतो व क�न5ठांना आदेश देतो. कम0चाQयांनी कोणते काम के�हा कसे व कोठे करावे 

या बाबींचा Eप5ट सूचना 1यांना देAयात येतात. या तं�ात सव0 अeधकार व\र5ठ �यZतींकड ेअसतात. 

Wहणूनच 1याला एकतं�ी/ हुकूमशाह7 तं� असे Wहणतात. 

 मुZत संचालन तं�ात कम0चाQयांना Eवातं}य देAयात येते. संEथेचे व\र5ठ अeधकार7 सEंथेची 

नीती,धोरण व काय0�म इ1याद7ंची आखणी करतात. धोरणा�या व काय0�मा�या अंमलबजावणीत 

कम0चाQयांना पुढाकार घेAयाचे पूण0 Eवातं}य -दले जाते. 1यामुळे ते आप`या �ानाचा अनुभवाचा आMण 

बु#ीचा पुण0 वापर करत असतात. जे कम0चार7 सु9श~2त, बु+#मान, हुशार असून जबाबदार7 

EवीकारAयास तयार असतात. अशा कम0चाQयांना मुZत संचालन तं�ात 1यांचे कौश`य वाढवAयाची 

संधी ा;त होते. 1यातून 1यांना व\र5ठ अeधकार7 Wहणून भरती 9मळAयाची संधी 9मळते यामुळे 

कम0चाQयांम,ये �यवEथापन योYयता यावी व 1यांची eचतंनशZती वाढून ते �नण0य2म �हावेत 

असे वातावरण �नमा0ण केले जातात हे एक +वशेष या तं�ात -दसून येते. 

 जाग�तक वातावरणात �कतीह7 नवीन बदल झाले तर7 एकतं�ी �नदIशन व मुZत संचालन या 

�नदश0ना�या दोन तं�ाचा सुवण0म,य गाठAयाचा य1न स`लामसलतीचे तं� होय. 

स`लामसलती�या तं�ात औपचा\रक प\रषद व अनौपचा\रक प\रषद या मा,यमाने �नण0य घेतले 

�नदIशनाची 
तं�े

स`ला 
मसलतीच े

तं�े

हुकुमशाह7 
तं� �कंवा 
एकतं�ी तं�

मुZत 
संचालन तं�
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जातात. औपचा\रक प\रषद या मा,यमाने �नण0य घेतले जातात. औपचार7क प\रषदेम,ये सEंथेचा 

+वEतार,संकोच, न+वन योजना, संघटन रचनेतील  बदल व नवीन काय0प#ती इ1याद7ंवर औपचा\रक 

प\रषदेत +वचार +व�नमय होतो.अनौपचार7क प\रषदेम,ये कम0चाQयां�या अडचणी दरू कBन 1यां�या 

कामात सम@वय घालAयाचा 1यां�यातील मतभेद दरू करAयाचा य1न केला जातो. यावBन असे 

�नदश0नास येते क� +वचार +व�नमयाला स`लामसलती तं�ात मह11वाचे Eथान आहे. यात शंका नाह7. 

 9. �नद�शनाचे  मह<व 

 जगात आज सव0� EपधIचे वातावरण असून सव0च 2े�ात मो�या माणात Eपधा0 -दसून येत 

आहे. यात यशEवी होAयासाठ/ चांगले �यवEथापन, माग0दश0न, �नयोजन, संदेशवहन, �नदIशन असणे 

गरजेचे आहे. Wहणून कोणतीह7 �यवसाय संघटना यशEवी होAयासाठ/ �यवसायातील बदलाचा 

प\रणाम सहन करAयाची ताकद 1यां�याम,ये असावी लागते. आंत\रक व बा�य प\रिEथतीतील 

बदलांमुळे जु@या योजनां�या -ठकाणी नवीन योजना सुB के`या जातात. �नयं�ण, सम@वय व 

�नर72णा�या प#तीतह7 बदल होतो.इ. सव0 बदलां�या अनुकुलतेम,ये �पांतर �कंवा बदल 

करAयासाठ/ �यवEथापनाला कम0चाQयांना ेरणा देऊन माग0दश0न करावे लागते. हे सव0 काम 

�नदIशना�वारेच भावीपणे करावे लागते. हे एक +वशेष आहे. 

 �यवसायात काम करणाQया 1येक कम0चाQया�या अंगी एक +वशेष गुण असतो. 1येकाची 

काय02मता वेगळी असते. या गुणाचा वापर करAयाची ��या �नदIशनामुळे शZय होऊन 1यां�या 

काय02मतेत वाढ होते. संघटनेचे Eथैय0 व +वकास �त�या मालकावर अवलंबून असतो. संघटना 

द7घ0काळ अिEत1वात राहावी, �तची सतत गती �हावी Wहणून �तला योYय नेत1ृव 9मळणे आवmयक 

आहे. थोडZयात योYय नेत1ृव सदेंशवहन व ेरणा इ1याद7 बाबी संघटनेला Eथैय0 �नमा0ण कBन देतात 

यावBन असे 9स# होते क�, �यवसायात उ-C5टे सा,य करAयासाठ/ �नयोजन, संघटन, पूवा0नुमान, 

�नयुZती इ1याद7ंची आवmयकता असते. पूव0�नधा0\रत उ-C5टांमाणे काय0 होAयासाठ/ सम@वय व 

�नयं�णाची गरज असते. परंतु �यवEथापनातील +व+वध काय0 व घटकांना काय0व1ृत करAयाची काय0 

�नदIशन करते Wहणून �यवEथापनात �नदIशनाचे मह11व अ1यंत मोलाचे आहे. 

10.समारोप [Conclusion]:- 

 कोण1याह7 �यवसायातील �यवEथापनात कम0चाQयांना +व+वध कारची काय0 करावे लागतात. 

परंतु ती कमी गंुतागंुतीची आMण �कचकट EवBपाची असतात ह7 कामे योYय र7तीने होAयासाठ/ 

कम0चाQयांना व\र5ठांकडून माग0दश0नाची अपे2ा असते .तसेच 1यांना +व1तीय व अ+व1तीय EवBपा�या 
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ेरणा -द`यास 1यां�या काय02मतेत चांगल7च वाढ होताना -दसते. �नदIशना�वारे कम0चाQयांना 

माग0दश0नह7 केले जाते व ेरणा -द`या जातात. Wहणुनच �यवEथापनात �नदIशनाचे मह1व आहे. 

याव�न असे 9स# होते क�, �नदIशनामुळे �यवसाया�या काया0त सुसू�ता �नमा0ण होऊन �यवसाय 

यशEवी होAयास मदत होते. 
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