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વહ�વટ અને સચંાલન

સચંાલન એટલે અ�ય લોકો પાસેથી કામ લેવાની કળા”
હ�રો�ડ �ંુ�ઝ
આ લેખમાં સશંોધક� વહ�વટ અને સચંાલન વ�ચે �ું તફાવત છે તે �ગે િવિવધ લેખકોનાં મતં�યો અને સાથે સચંાલનના િસ�ધાતંો
�ચુા�ુ વહ�વટ માટ� કઇ ર�તે ઉપયોગી છે તે સમ�વવાનો �યાસ કર�લ છે.

સચંાલનના ઉપયોગ િવિવધ �ે�ે અને િવિવધ સ�ાઓ �ારા થયો, પ�રણામ �વ�ુપ તેનો કોઇ ચો�સ અથ� કાઢવો ��ુક�લ બ�યો. દર�ક
િન�ણાતે સચંાલનને પોત પોતાની ર�તે �લુ�યો અને તેથીજ �ી હ�રો�ડ �ંુ�ઝ તો સચંાલનની િથયર�ને જગંલ સાથે સરખાવી છે.

સચંાલન અને વહ�વટ શ�દનો અથ� �ગે પણ ઘણાં િવવાદો છે.

વહ�વટ અને સચંાલન �ગે �ુદા �ુદા િન�ણાતંોનાં મતં�યો જોતાં તેને �ણ િવભાગોમાં વહ�ચી શકાય.

પહ�લાં મતં�ય �જુબ વહ�વટ અને સચંાલન એ�બી�થી અલગ છે. ઓ�લવર સે�ડને વહ�વટ અને સચંાલનન અલગ અથ� તાર�યા.
તેમના મત �જુબ વહ�વટ એ કોઇપણ સરકાર ક� ઉધોગમાં ઉ�ેશ ન�� કરવા, યોજનાઓ ઘઢવી, નાણા�ં ુ અને ઉ�પાદન�ું સકંલન કર�ું
સાથે સ�ંણુ� �યવ�થાત�ંની રચના કરવી અને આ સમ� કાય�� ું ઉ�ચ અિધકાર�ઓ �ારા ��ુશ.

�યાર� તેમના મત�જુબ સચંાલન ઉઘોગમાં કાય� સાથે સબંધં ધરાવે છે. બી� શ�દોમાં યોજનાના અમલીકરણ સાથે સબંધં ધરાવે છે
વધાર� �પ�ટ કર�એ તો વહ�વટ �ારા ઉ�ચ ક�ાએ � ઉ�ેશ ન�� કરાયેલ છે તેને �યવ�થાત�ંની �મતાને �યાનમાં રાખીને યોજના� ું
અમલીકરણ કરવા�ુ કાય� એ�લે સચંાલન.

ફલોર�સ અને ટ�ડ પણ આ મતં�યને ટ�કો આપે છે અને તેમના મતં�યો �જુબ ઉધોગમાં વહ�વટ એ િવચારવાની ���યા સાથે સકંળાયેલ
છે �યાર� સચંાલન એ તેમના વા�તિવક અમલીકરણ સાથે સકંળાયેલ છે. વહ�વટ અને સચંાલન એકબી�થી અલગ છે તેવા ઉપરના
િન�ણાતોના મતં�યોને ટ�કો આપ�ુ િવધાન ����ગલ અને લા�ંબગ� આપેલ છે તે �જુબ ઉ�ચ સપાટ�એ � કાય� થાય છે તેને વહ�વટ
સાથે વ�ુ અને સચંાલન સાથે ઓછો સબંધં છે �યાર� િન�ન સપાટ�એ તેને સચંાલન સાથે વ�ુ અને વહ�વટ સાથે ઓછો સબંધં છે.

બી�ુ ં મતં�ય �ીક� આપેલ છે. તેમના મત �જુબ સચંાલન સવ��યાપક અને િવશાળ છે. તેમા બધાજ કાય�નો સમાવશે થાય છે �મક�
ઉદ�શ ન�� કરવો, આયોજન કર�ુ,ં �યવ�થાત�ં, દોરવણી, સકંલન, �કુમ, અને ��ુશ ��ુય�વે, �ીક �જુબ સચંાલન એ��ુ િવશાળ
છે ક� વહ�વટ તેનો મા� એક ભાગ છે � આયોજન �જુબ કાય� થઇ ર�ું છે ક� નહ� તેની ચકાસણી કર� છે અને તે� ું િનય�ં�્ કર� છે �ીક�
સચંાલનના �ણ ભાગ પાડ�લ છે.

�ી�ુ ં મતં�ય �ી હ�નર� ફ�યોલ (1841-1925) �ું છે � �ાસંના ��જિનયર હતા �મને આ�િુનક સચંાલનના િપતા કહ�વાય છે �મણે
જનરલ �ડ ઇ��્��ટયલ એડિમિન�ટ�શન નામ�ુ ��ુતક લ��ુ હ�.ુ અને તેમના મત �જુબ વહ�વટ અને સચંાલન બ�ંેમાં કોઇ તફાવત
નથી બ�ંે શ�દો રોજબરોજ ઓ�ફસો અને કંપનીઓમાં વપરાય છે જો ક� વહ�વટ શ�દ સરકાર� કચેર�ઓમાં દર�ક ક�ાએ વ�ુ વપરાય છે
�યાર� સચંાલન ધધંાક�ય જગતમાં વ�ુ વપરાય છે.

તેમણે ઑધો�ગક સાહસના બધા કાય�ને 6 ભાગમાં વહ��યા ::
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વેપાર�
ના�ુ
સલામતી
�હસાબી
સચંાલન/વહ�વટ�

સચંાલન/વહ�વટ�ના કાય�ને પાચં િવભાગમાં વહ ��યા.

��ચ ઇજનેર ઉધોગપિત અને સફળ વહ�વ�કતા� હ�ન� ફ�યોલે પોતાના ��ુતક માં નીચે �જુબના ચૉદ મહ�વના િસ�ધાતંો ર�ુ કયા�.

કાય� િવભાજન1. 

સ�ા અને જવાબદાર�2. 

િશ�ત3. 

�કુમની એકવા�તા4. 

દોરવણીની એકવા�તા5. 

વેતન6. 

ર� �ખક સાકંળ7. 

�યાય��ુ�ધ8. 

પહ �લ�િુ�9. 

સામા�ય �હતને બદલે �ય��તગત �હતને ગૌણ �થાન10. 

ક���ીકરણ11. 

�યવ�થા12. 

��થરતા13. 

�ુથભાવના14. 

આમ જોવા જઇએતો હ�નર� ફ�યોલે સચંાલન/વહ�વટ� �ગે આપેલો િસ�ધાતં 100 વ�્� �ુનો છે. �ચુા�ુ વહ�વ�ની વાત કર�એ તો આ�
પણ આ િસ�ધાતં એ�લોજ વા�તિવક અને ���તુ છ. મા� તેના આપેલ િસ�ધાતંને યો�ય ર�તે અમલ કરવાની જ�ુર છે.

વા�તિવક જગતમાં જોવા જઇએ તો ઉધોગ ધધંા અને સરકાર ના કોઇપણ કાય� હોય તેમાં ક� ું કાય� વહ�વટ સાથે સકંળાયેલ છે અને ક�ુ
કાય� સચંાલન સાથે સકંળાયેલ છે તે ન�� કર� ુ �બુ ��ુક�લ છે. કોઇ કંપનીના ચેરમેન અથવા સરકારના મ�ંી� ું કામ મા� યોજના
ઘઢવા�ુ નથી પરં� ુ તેનો અસરકારક અમલ કરવવાનો પણ છે. આમ વહ�વટ અને સચંાલન વ�ચે કોઇ તફાવત પાડ� શકાય નહ� બ�ંે
શ�દો એ�બી�ને �થાને વાપર� શકાય.
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