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માનવીય સંબઘંો અને �થંાલય સેવાઓ

��તાવાના :-

�થંાલય  અને  માનવીય  અ�યોનય  એકબી�ના �રુક અને  �ેરણા �ોત  છે.માનવ�વનની દર�ક ઘટનાઓ તેના લખેન  અને
સશંોઘન �વારા િવકાસ પામતી હોય છે.તેમા ં�થંાલયો પોતાનો આગવો ફાળો આપે છે. �થંાલયો પોતાના ઉ૫ભોકતાઓ માટ� �
મા�હતીની જ�ર�યાત ભિવ�યમા ંઉદભવશે તેના આઘાર� મા�હતી �ોતની ૫સદંગી કર�ને તેમની માગંને �ણૂ� કરવા �યાસ કરતા
હોય છે.

�થંાલયના સાથી કમ�ચાર�ઓ�ુ ંઉ૫ભોકતા સાથે� ુ ંવત�ન સહકારભ�ુ� રાખવામા ંઆવે તો ઉ૫ભોકતા �થંાલયનો મહતમ ઉ૫યોગ
કરવા  માટ�  �ેરાશે  અને  પોતાની  આવ�યકતાઓ  �ણૂ�  કર�  શકશે.  �થંાલયના  કમ�ચાર�ઓ  વ�ચે  �મુેળ  હોય,કમ�ચાર�આનો
ઉ૫ભોકતા સાથેના સબઘંો સારા હોય તેની સાથે મેનેજમે�ટ સાથેના સબંઘંો ઉ�માભયા� હોવા જોઇએ ૫�રણામે �વ�૫ �થંાલયની
સાર� ર�તે સતંોષી શકાય.....

માનવ સબઘં એટલે �ું ? :-

માનવ  સબઘંોએ �ૂથના કાય�નો  િવકસાવવામાં અને  ઉ�પાદકતા વઘારવામાં લોકોને  �ેરણા આ૫ના� શા� છે. આમ  માનવ
સબંઘંો આિથ�ક ક� પ�ઘિતઓ કરતા માનવ લાગણી ક� જ�ર�યાત ઉ૫ર વ� ુભાર �કુ� છે. લોકો � વાતાવરણમા ં�વન �વે ક�
કામ કર� છે �યા ં�ેરણા�કુત અને સહકારભ�ુ� વાતાવરણ િવકસાસાનો ઉદ��ય હોય છે.

માનવ સબંઘંોને અસર કરતા ં૫�રબળો :-

આિથ�ક સતંોષ1. 

સમા�ક સતંાષ2. 

આ  બઘામાં ક���  �થાને  �થંાલય  ઉ૫ભોકતાને  �કુ�ને  િવચારતા  �ચ�  વ�ુ �પ�ટ  થાય  છે.  ક�  દર�ક  ��િૃત  અને  સેવાઓ�ુ
��ુય,આિથ�ક,સામા�ક,અને  મનોવૈ�ાિનક  ���ટ  ક�ટ�ું છે.ઉ૫ભોકતા  �થંાલયની  વાચંન  સામ�ીના  ઉ૫યોગ  �વારા  આિથ�ક
ઉપા�ન ક� રોજગાર� અથવા �યવસાયની �ગિત ઇ�છે છે. તે �વારા તે વ� ુઆિથ�ક લાભ ક� �િત�ઠા મેળવે છે. ઉ૫ભોકતા �વારા
�  મા�હતીનો ઉ૫યોગ થાય  છે  તે  સામા�જક સદંભ�માં સમાજ  �વનના િવકાસને  ૫ણ અસર કર�  છે. આ બનંે  ૫�રબળો �વારા
ઉ૫ભોકતાનો માનિસક સતંોષ અને આ�મિવ�ાસ વઘે છે. � તેના કાય�ની ��ગતને �બૂ જ વેગ આપે છે.

�િૂમકા :-

િવિ�વ�ાલય  �થંાલયના  �ત�રકિવભાગોની  ચકાસણી  કાય�સરણીના  િવભાજન  �માણે  આયોજન  કરવામાં  આવે  છે.  આ
આયોજનમાં એક  કયારામાં પામેલા  પાણીનો  હ�જ  અનાયાસે  બી�  કયારામાં લાગી  �ય  છે.  તેવી  ર�તે  આ  િવ�િવ�ાલય
�થંાલયના �ત�રકિવભાગો  અરસ-૫રસ  ઓત�ોત  થઇ �ય  છે  ક�  સમ�ત  િવભાગોમાં કાય�માં સમરસતા સ૫ં�  થાય  છે.તે
બાબત સરાહનીય બની રહ� છે.

િવિ�વ�ાલય  �થંાલયના આ �ત�રક િવભાગો  એકબી�ને  કડ�બ�ઘ  ર�તે  સકંળાયેલા છે.તેમાં માનવ  સશંોઘનોનો  �િુવકાસ
સઘાય તો કમ�ચાર�ઓ અને ઉ૫ભોકતાઓ વ�ચે માનવીય સબંઘંોને કારણે િવિ�વ�ાલય �થંાલય એ જગંમ તીથ��થાન તર�ક�
અને  સર�વતી  સદન  તર�ક�  સબંોઘવામાં  આવે  છે.�ત�રક  િવભાગોમાં  માનવીય  સશંોઘનો  અને  માનવીય  સબંઘંોના
તાણા-વાણા,અરસ-૫રસ વણાયેલા છે.

�ાચીન કાળથી આજના સા�ંત સમય �ઘુી શૈ��ણક સ�ંથાએાએ �થંાલય�ુ ંઆ� વઘ� ુ��ૂય �ક� ુછે અને કોઇ ૫ણ શૈ��ણક
સ�ંથાએ એક સાઘન સ૫ં� �થંાલય વગર અ�રુ� છે.
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માનવીય સંબઘંો :-

િવિ�વ�ાલય �થંાલયમા ંમાનવીય સબંઘંોની મહ�ક ડોક��ુ ંકરતી દ�ખાય છે. તેમા ં�થંાલયના કમ�ચાર�ગણ ઉ૫ભોકતાઓ અને
અ��ુનાતક િવભાગોમા ંકાય� કરતા િશ�ણ ગણ વ�ચ ેમાનવીય સબંઘંોને િ�વેણી સગંમ સઘંાય છે.

(૧) �થંાલયના કમ�ચાર�ગણ :-

�દાજ૫� િનયત કરાવે છે.અને એને સમયસર ઉ૫યોગ થાય એ માટ� માનવીય સબંઘંો �વારા િશ�કગણ સાથે સહયોગ સાઘે
છે.

(ર) િશ�ક ગણ :-

િવિ�વ�ાલય �થંાલયના િવિવઘ અ��ુનાતક િવભાગોના િવભાગીય �થંાલયમા ંએમના અ�યાસ�મ અ�સુરવા અને ફાળવેલા
�દાજ૫�ની મયા�દામાં રહ�ને  અ�તન  ઉ૫કારક થતી વાચંન  સામ�ી વસાવવા માટ�  ભલામણ કર�  છે.તેમાં િવભાગીય  વડા
માનવીય  સબઘંોને  સહાર�  પોતાના  િવભાગના  િશ�કગણની  સ�ંકુત  સભામાં વાચંન  સામ�ી  વસાવવા  માટ�ની  િવગતો  માગે
છે.એકિ�ત કર� છે.

(૩) િવભાગીય �થંાલયના �થંપાલ�ી :-

િવભાગીય �થંાલયના �થંપાઇ સ�ંકુત યાદ�મા ંતૈયાર િવ� િવ�ાલય �થંપાલ�ીને મોકલી આપે છે તેમા ં�ૂંક� સમય મયા�દામાં
તપાસવાની હોય તો માનવીય સબંઘંો અ�સુાર ��ુતક �દશ�ન ગોઠવીને િશ�ક ગણને આમ�ંણ આપીને વાચંન સામ�ી ૫સદં
કર�ને યથાશી� વસાવવામા ંઆવે છે.

(૪) ઉ૫ભોકતાઓ:-

િવિ�વ�ાલય �થંાલયના આરા�ય દ�વ લખેાતા ઉ૫ભોકતાઆને આદર �વૂ�ક આવકાર�ને વાચંન સામ�ીને વસાવવામા ંઆવે તો
માનવીય સબંઘંો ચરમ સીમાએ ૫હ�ચ ેછે.

વાચંન સામ�ી યથા શી� મગંાવીને યો�ય ઉ૫ભોકતાઆને યો�ય વાચંન યો�ય સમયે આ૫વામા ંઆવે છે.તો માનવીય સબંઘંોને
માતબર ર�તે  ��થાિપત  થઇ શક� છે.અ�ે  એ ઉ�લખેનીય  છે  ક� માનવીય  સબંઘંો �ના માટ�  અિત  આવ�યક છે.એવા માનવ
દ�હઘાર� ઉ૫ભોકતાને ��ુતક ૫સદંગીમાથંી કાકંરો કાઢ� નાખવામા ંઆવે છે.વળ� �થંાલયની સઘળ� જવાબદાર� � �થંપાલના
િશર� છે તેને �યવ�થા૫ન કરવાની ફરજ છે,૫રં�  ુવાચંન સામ�ી વસાવવાનો અિઘકાર નથી.�યા ંઆગળ માનવ સબંઘંોને �ાસ
અને રકાસ થાય છે.એટલે િવિ�વ�ાલય �થંાલયોને ��ુતક �ા��તમાં �વાયતા આ૫વાથી માનવ સબઘંો સદંિષ�ત કર� શકાય
છે.�થં ખોવાય તો �થંપાલ જવાબદાર લખેાય તો ખર�દવાની જવાબદાર�માથંી �કુત રાખવો તે માનવીય સબંઘંોની ���ટએ
�સુગંત નથી.

માનવીય સંબઘંો :-

કમ�ચાર�ગણ :-

િવિ�વ�ાલય �થંાલયમા ંતકનીક� િવભાગોમા ંએક કમ�ચાર� ર� ૫ર રહ� �યાર�  તેના અ�રૂા કાય�ની કાય�િન�ઠા દાખવીને બી�
કમ�ચાર�એ અ�રુા કાય�ને મ�રુ બનાવે તો તે માનવીય સબંઘંો� ુ ં�ચૂક છે.માનવતાનો મ�હમા મ�ંડત થાય છે.

એક ઉ૫ભોકતા ��ૂચ સલંખેોના િવભાગમાથંી કોઇ બી�  ઉ૫ભોકતાને  વાચંન  સામ�ી શોઘી આપે  �યાર�  એ  સહાય�૫ થવાની
િન:�વાથ�  ભાવના-સભર  સેવા,માનવ  સબંઘંોને  મગંલમય  બનાવે  છે.આ માનવીય  સબંઘંોના  કારણે એક  �થંાલયના  તજ�
તકનીક� કમ�ચાર� જો  અ�ય  �થંાલયમાં પોતાની વગ�કરણ અને  ��ૂચકરણની સેવાઓ સપં�  કરવામાં સહાય�૫ બને  તો  તે
માનવીય સબંઘંોને ઘોતક લખેાય છે.

યો ક� ક���ના�થંાલયો ક� રા���ય �થંાલયોને આપે તો આ માનવીય સબંઘંો �ય�કતિન�ઠ નહ� બનતા સમ��ટગત �વ�૫ ઘારણ
કર�ને વૈિ�ક �થળે િવકસે છે.વ�ઘુૈવ �ુ�ંુબકમની ભાવના િવકસે છે.તે માનવ સબંઘંોમા ંમાનવીની મહ�વની મનાય છે.૫હ�લા �
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��ૂચકાડ� ટાઇ૫ કરાતા ંહતા તે હવે કો���ટુર �વારા ��ુ�ત �વ�પે મળે છે.

િવિ�વ�ાલય �થંાલય કોઇ એક તજ� પોતાની તકનીક� િવ�ાનો લાભ એના િવભાગીય �થંાલયો ક� ક���ના �થંાલયો ક� રા���ય
�થંાલયો ક� આતરરા���ય �થંાલયને આપે તો આ માનવીય સબંઘંો �ય�કતિન�ઠ નહ� બનતા ંસમ��ટગત �વ�૫ ઘારણ કર�ને
વૈિ�ક�થળે િવકસે છે.વ�ઘુૈવ �ુ�ંુબકમની ભાવનાં સમ��ટગત �વ�૫ ઘારણ કર�ને વૈિ�ક �થળે િવકસે છે.વ�ઘુૈવ �ુ�ંુબકમની
ભાવના િવકસે  છે.તે  માનવ  સબંઘંોમાં માનવીની માનવતા મહ�વની મનાય  છે.૫હ�લાં �  ��ૂચકાડ�  ટાઇ૫ કરાતા હતા તે  હવે
કો���ટુર �વારા ��ુ�ત �વ�પે મળે છે.તે માનવ સબંઘંો ��ૂચત થાય છે.

માનવીય સંબઘંો :-

િવિ�વ�ાલય  �થંાલયમાં ઉ૫ભોકતાઓ મા�હતી મેળવવા આવે  છે.૫રં�  ુમશીનને  ચલાવવા�ું કાય�  જો  મદં ક�  મથંલ ગિતએ
ચાલ�ુ ંહોય તો ઉ૫ભોકતા અકળાય છે.૫રં�  ુઉ૫ભોકતાની માગણી દશા�વવામા ંઆવે તો સશંોઘનકાય� કરવામા ંબોજ નહ� ૫ણ
મોજ ૫ડ� છે.આ �ા��તકાર� ૫ગ�ુ ંમાનવ સબંઘંોને આભાર� છે.’’િવના સહકાર ન�હ ઉ�ઘાર ‘’ની ઉ�કત અ�સુાર માનવ સબંઘંોને
�ળૂ સહકારની ભાવના ૫ર િનભ�ર રહ� છે.અને િન�ઠા �વારા �િત�ઠા પામે છે. િશ�ણને �ેરક અને પોષક ��િૃતઓ આદર�ને
ઉ૫કરણ થાય  છે.વહ�વટ� િવભાગોમાં માનવીય  સબંઘંો  મ�હમાવતંા મનાય  છે.એટલે સબઘંોથી વહ�વટ� િવભાગો� ું સચંાલન
�ચુાર� ર�તે ચાલ ેછે.

માનવીય સંબઘંો :-

આગ�ંકુ-ઉ૫ભોકતાને આ�મીયતાથી આવકારવામા ંઆવે છે.1. 

�ેમથી �છુવામા ંઆવે છે.2. 

વહાલસો� ુવત�ન �યકત કરવામા ંઆવે છે.3. 

ઉમળકાથી આવકાર આ૫વામા ંઆવે છે.4. 

�નેહ�જનની માફક ��ુ�મતે સ�કારાય છે.5. 

કમ�ચાર�એ કાય� કર�ને ઉ૫ભોકતાઓને કાય� કરવાની �ેરણા અપાય છે.6. 

��ુતકાલય ��યે પોતીકો ભાવ �દિશ�ત થાય છે.7. 

સેવા સમિપ�ત કર�ને સતંાષ �યકત કરવામા ંઆવે છે.8. 

��ુતક �ા��તકરણના કાય� �ેમથી �દિશ�ત કરાય છે.9. 

િવશેષ શાણ૫ણથી વગ�કરણ ૫�ઘિત સમ�ય છે.10. 

�થંાલય સેવાઓ :-

�થંાલય સ�ંકાર સેવા :-

ઉ૫ભોકતાને આ�મીયતાથી આવકારવામા ંઆવે છે.1. 

�ેમથી �છુવામા ંઆવે છે.2. 

ઉમળકાથી આવકાર આ૫વામા ંઆવે છે.3. 

કમ�ચાર�એ કાય� કર�ને ઉ૫ભોકતાને કાય� કરવાની �ેરણા અપાય છે.4. 

��ુતકાલય ��યે પોતીકો ભાવ �દિશ�ત થાય છે.5. 

સિવશેષ શાણપણથી ��ૂચકરણ સલંખેો સમ�વાય છે.6. 

�થં આ૫- લ ેની ��કયા આદરભાવથી સમ�વાય છે.7. 

સંદભ� અને મા�હતી સેવા :-

સદંભ� સેવા �નેહથી અપાય છે.1. 

સશંોઘનોમા ંસદંભ� સેવા �િુવ�દત છે.2. 

અ�લુય સેવા આ�મીયતાથી અપાય છે.3. 

સશંોઘન કરનારાઓને એમના િવષયના સદંભ� �ોતો મહાિનબનંા ર����શન કરાવતી વખતે �રુા ૫ડાય છે.4. 

સદંભ� સેવા ��ુ�ત �થંો �વારા �રુ� ૫ડાય છે.5. 

િનદ�શન સેવા :-
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સશંોઘકોને સ�નેહ� સદંભ� સા�હ�યથી �૫ુ�ર�ચત કરાવાય છે.1. 

ઉ૫ભોકતાને ઉ૫કાર મા�હતી અ�ય�થી ઉ૫લ�ઘ કર� આ૫વામા ંઆવે છે.2. 

સશંોઘનોમા ંસમય,શ�કત અને નાણાનંો �યય થતો અટકાવાય છે.3. 

સા�હ�યસેવા :-

આ�મીયતા સભર ઉ૫ભોકતાઓનો અ�યાસ કરાવવામા ંઆવે છે.1. 

ઉ૫ભોકતાને અણીના સમયે ઉ૫કારક થવાય છે.2. 

સામાિયક સા�હ�ય �લુભ કર� આ૫વામા ંઆવે છે.3. 

૫સદંગી�કુત મા�હતી �સારણ સેવા સમયસર સ૫ં� થાય છે.4. 

અ�ય �થંાલયમાથંી અ�તન વાચંન સામ�ીની યાદ�ઓ ઉ૫લ�ઘ કરવામા ંઆવે છે.5. 

વા�મય અને લેખ ��ુચકરણ સેવાઓ :-

વહાલ સોયા વત�નની વા�મય ��ૂચઓ આ૫વામા ંઆવે છે.1. 

સઘળા સશંોઘન સા�હ�યને વા�મય ��ૂચઓ સાકાર કર� છે.2. 

વા�મય ��ૂચઓનો અ�યાસ અ�વે�ણમા ંઉ૫કારક થાય છે.3. 

સશંોઘનકતા�ઓની બઠેક અને લખેન �યવ�થામા ં�થંો વા૫રવામા ંઆવે છે.4. 

�થંાલય ઉ�ઘરણ ૫�ઘિતના ઉ૫યોગ વા�મય ��ૂચના આદાન-�દાન કર� શકાય છે.5. 

અ�વુાદ સેવા :-

અ�ય ભષાના સા�હ�યને �ેમભાવ �વૂ�ક અ�ય ભાષામા ં�પાતં�રત કર� શકાય છે.1. 

બવેડાતા ંસશંોઘનો અટક� છે.2. 

�બન જ�ર� બાબતો િનવાર� શકાય છે.3. 

અ�ય ભાષાના આવરણો આપી શકાય છે.4. 

અ૫�ર�ચત ��ેમાથંી ૫�ર�ચત ��ેમા ં�વેશી શકાય છે.5. 

અ�તન અવબોઘન સેવા :-

�થંાલયમા ંઆવતી અ�તન સા�હ�ય સામ�ીની અ�યા�િુનક ��ૂચ તૈયાર કરાય છે.1. 

વાચકોને વાછં�ત સેવા �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે.2. 

�થંાલયમા ંઆવતા અ�તન સામાિયકોના �લખેોની યાદ� તૈયાર કરાય છે.3. 

ઇ�ટરનેટ �વારા અ�તન મા�હતી આ૫વી જોઇએ.4. 

�િતિનમા�ણ સેવા :-

�ળૂ લખાણના અ�રો નાના મોટા કર� શકાય છે.1. 

કાય�કતા� કમ�ચાર�ની કાબલેીયત ક�ળવતા ��ય� તાલીમ અપાય છે.2. 

નકશા અને કોઠાઓનો ઉ૫યોગ કરાય છે.3. 

�ળૂ લખાણનો ઉતારો કરવાથી ચાર �વુા�ય કાબ�ન કોપી �તો કાઢ� શકાય છે,જયાર�  ઝરેો�માં ઇ�છે તેટલી �તો કાઢ�
શકાય છે.

4. 

ઉ૫સંહાર :-

�થંાલય  સેવાઓમાં અનક� �બ��ુઓએ સબઘં  �થાિપત  થતા હોય  છે.આ સબંઘંો િનખાલસ  અને  �વાથ�િવહોણા હોય  તે  અ�યતં
આવ�યક  છે.�થંાલય  સેવાઓમાં જો  �થંપાલને  ક���માં �કુ�  તો  તેના  સબંઘંો  અને  �દશાઓમાં િવ�તરતા  હોય  છે,અને  આ
િવ�તર�લા  સબઘંો  જ  �થંાલય  સેવાને  �શુો�ભત  મહ�કતી  બનાવતી  હોય  છે.,૫રં� ુ આ સબઘંોમાં ક�ટલીક  મયા�દાઓ હોય  તે
ઈ�છનીય છે.�મ ક�,કમ�ચાર�-કમ�ચાર�ઓ વ�ચનેા સાલસ સબઘંો �થંાલય િશ�તને પોષતા હોવા જોઇએ.એ જ ર�તે ઉ૫ભોકતા
સાથેના  સબંઘંોમાં િન�વાથ�૫�ું ૫ણ  જ�ર�  છે.કોઇ૫ણ  લોભ  ક�  ફાયદાઓને  ગણનામાં લીઘા  વગરના  સબંઘંો  હમંેશા  શા�ત
સબંઘંોજ �થંાલયને અને �થંાલય સેવાઓના આદશ�ને આકાર આ૫વામા ંસહભાગી બનતા હોય છે.

સંદભ�
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(૧) �જુરાત રાજયના િવ�િવ�ાલય �થંાલયમા ંમાનવ સશંોઘનોનો �િુવકાસ અને માનવીય સબંઘંો : એક અ�યાસ - ડો.�હરલ
એસ.િવહોલ
(ર) �જુરાત �થંાલય સવંા સઘં –ર૦૦૮

*************************************************** 

દ�સાઇ મગનભાઇ એચ.

આ�્�સ કોલેજ,વડાલી
દ�સાઇ િશ�પાબેન ક�.,પાટણ

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : P rof. Hasmukh P atel

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/multi/issue3/desai.php

5 of 5 2/23/2016 2:18 PM


