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�ेखकाची ट�प

कॉप�रेट चाण�यचा �वास �व�ासा�या प��कडे उ�साहवध�क आहे. पदाप�णासाठ�
�ेखक, प�ह�े पु�तक ���हणे हे एक आ�हान होते. पण ते रा�ीय होत अस�याच ेपा�न
बे�टसे�र हे �व� पूण� हो�यापे�ा अ�धक आहे! जॅको येथी� संघाने अ��तम काम�गरी के��
पु�तकाचे �का�न आ�ण �वतरण.

नेतृ�व ����क �हणून, मी जगभरात �व�वध �ठकाणी ��कवत आहे
�व�ापीठे, �वसाय �ाळा, कॉप�रेट आ�ण सरकारी सं�ा. मा�यम
पु�तकासाठ� सात�याने �व��ण पुनराव�ोकने के��. हे नेहमी पाहण ेखूप आनंददायक आहे
हे बुक�ॉपमधी� 'सवा��धक ��फारस के�े�े' �क�वा 'बे�ट से�स�' �े�फवर आहे.

�ेमा� या पु�तकाने �े�रत होऊन मनोरंजन कंपनीने चाण�य �ी�स बनव�े , ए



'edutainment' �च�पट आता ��ेपणासाठ� स� आहे. हा जगाती� प�ह�ा �वसाय �व�ापन �च�पट आहे
चाण�य वर. �च�पट बनवताना �ेमा��ा क�पना सुच�� - एक
कॉप�रेट चाण�य वर ऑ�डओ बुक .

टॉम ऑ�टर, �ये� बॉ��वूड अ�भनेता आ�ण �थएटर आ�ण टे����हजन क�ाकार, हे कर�यास सहमत झा�े
आवाज संप�ा. पु�तक वैय��क पातळ�वर ने�याब�� मी �यांचा वैय��क�र�या आभारी आहे
पूण�पणे

कॉप�रेट चाण�य या पु�तकाचे 3 �वभाग होते - नेतृ�व, �व�ापन आ�ण ����ण.
मा�या एका ����ण काय��मादर�यान, उप��त अस�े�या कंपनीचे अ�य�
काय��म �हणा�ा, "तुम�या पु�तकाम�ये 3 पु�तके आहेत!" मी ��यतांब�� चचा� के��
कॉप�रेट चाण�य ��डर��प वर 3 वैय��क पु�तके �हणून आण�यासाठ�, जैको ,
�व�ापन आ�ण ����ण. आ�ण �या ��येका�ा आवाज दे�याब��!

तर इथे तुम�या हातात कॉप�रेट चंकया ऑन मॅनेजम�ट, एकच खंड आहे
70 अ�यायांचा समावे� आहे. आ�ण हे ऑ�डओ सीडी बुकसह येते जे आपण ऐकू �कता,
जसे तु�ही वाचता! मी दो�हीची अ�यंत ��फारस करतो, कारण पुनरावृ�ी केवळ �व�ा�या��ा प�रपूण� बनवते.
परंतु आपण जे ��क�ात ते �ागू कर�यास �वस� नका! �स�ांताचा सराव करा. क�पनांवर काय� करा.
तुमची योजना अंम�ात आणा ...

�वहंगाव�ोकन:

• चाण�य, कौ�ट�य आ�ण �व�णुगु�त ही एकाच ���ची नावे आहेत. एकतर
या पु�तकात चाण�यांचा उ��ेख कर�यासाठ� नावे वापर�� गे�� आहेत.

Book हे पु�तक भारतीय �व�ापना�या क�पनांची पा�ा�य �व�ापना�ी तु�ना करत नाही
क�पना. खरं तर ते पा�ा�य �व�ापन �वचारांना पूरक आहे. आ�ही घेत�ा आहे
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दो�ही जगाती� सव��म.

Most ब�तेक �करणांम�ये, ने�यांना 'तो' �हणून संबोध�े जाते. पण हे 'ती' �ा देखी� �ागू होते.
चाण�याने राजा�ा (पु�ष ���ग) नेता �हणून घेत�े अस�याने 'तो' हे सव�नाम वापर�े जाते.
नेतृ�व आ�ण �व�ापन कौ��ये ���ग-आधा�रत नाहीत परंतु ते गुण आहेत जे क� �कतात
'माइंड-सेट' �हणून �वक�सत करा.

• या पु�तकात, मी अ�याय �क�वा उ��ेख आहे सू�ांचा पासून कौ�ट�य �या Arthashastra. �या साठ�
�यांना मूळ मजकूराती� �ोक वाचाय�ा आवडे�, �ोक �मांक ���ह�े�ा आहे
कंस. प�ह�ा अंक �हणजे पु�तक �मांक. �सरा अ�याय �मांक आ�ण
�तसरा अंक �ोक �मांक आहे. उदाहरणाथ�,

"�याने (ने�याने) सतत �यां�या कामांची, माणसांची तपासणी के�� पा�हजे
�यां�या मनात �वसंगत. "(2.9.3)

तर, हा �ोक कौ�ट�या�या अथ��ा�� पु�तक 2, अ�याय 9 आ�ण �ोक 3 मधी� आहे.
सव� �करणांम�ये फॉरमॅटचे पा�न के�े गे�े आहे.

Readers वाचक �या �ोकांचा उ��त के�े�या �ोकांसाठ� संदभ� घेऊ �कतात, �याचे इं�जी भाषांतर आहे
मंुबई �व�ापीठाचे आर.पी. कांगळे यांचे कौ�ट�याचे अथ��ा�� , मोती�ा� यांनी �का��त के�े
बनारसीदास. �द�े�� ��ीकरणे �ेखकाची �ा�या आहेत. इतर �व�वध



अथ��ा��ाचे भाषांतर आ�ण भा�य या पु�तका��त�र� इतर उप�� आहेत.

ट�प

या पु�तकाचे 175 अ�याय आहेत. क�पना ही कादंबरी �हणून वाच�याची नाही तर �याचा �ावहा�रक आनंद घे�यासाठ� आहे
फायदे. �दवसातून एक अ�याय �क�वा काही अ�याय वाचा, आप�या जीवनात ��कवणी �ागू करा आ�ण
फाय�ांचे �नरी�ण करा. ��येक अ�याय वाच�यासाठ� फ� तीन �म�नटे �ागतात.

पुढे जा - तुम�याती� चाण�य �ोधा!
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��तावना

म�ा तु�ा एक गो� सांगू दे ...
मंुबईत एकेकाळ� एक त�ण होता �या�ा य� �मळव�यापे�ा �सरे काहीच नको होते
�वसायाचे जग. �याने महा�व�ा�यांम�ये �व�ापनाचा अ�यास के�ा �याने गुणांचे गुणगान के�े
हा �वषय समजून घे�याचे पा�ा�य माग�. �वकरच, �याने �या�या मागा�वर काम के�े
कॉप�रेट ��डी, पण �ेवट� �वतः�न बाहेर पड�याचा �नण�य घेत�ा. �ेवट�, कोण �हायचे आहे
�स�या कोणाकडून अधीन?

�यांचा प�ह�ा उप�म आ�या��मक पय�टना�या �े�ात होता. �या�या कुटंुबात कोणीच नस�याने
कधीही उ�ोजक �हणून, �या�ा �या�यावर �वसाय �ा�पत कर�याब�� सव�काही ��कावे �ाग�े
�वतःचे देवा�या कृपेने, आ�ण �या�या �ावसा�यक भागीदारा�या पा�ठ��याने, �वसाय सु� झा�ा
चांग�े करा. �स�या�या कंपनीत मॅनेजर हो�यापासून ते ते ��डर बन�े होते
�याचा �वतःचा �वसाय.

�याची पुढची पायरी? एक सु��स� कॉप�रेट अ��त�व तयार करणे. तो �ोकांना भेट�ा आ�ण �या�या�ी चचा� के��
�यां�याबरोबर क�पना आ�ण योजना, �ोकांकडून ��कणे, �वपु� नोट्स बनवणे, पु�तके वाचणे,
से�मनार आ�ण ����ण काय��मांना उप��त रहा. आ�ण तरीही, काहीही मदत के�� नाही. काहीतरी जीवनाव�यक
�ाना�या �ोधात तो हरवत होता. हे काय आहे हे �या�ा समजू �क�े नाही
गहाळ तुकडा बराच काळ होता.

उ�र �या�या आत बरोबर होते.



�हानपणापासूनच �यांना एका आ�या��मक सं�ेत माग�द��न �मळा�े होते आ�ण होते
अनेक आ�या��मक गु�ंनी आ�ीवा�द �द�ा. आ�या��मक �वचनादर�यान एक महा�मा �हणा�ा, "भारत,
आप�या मातृभूमी�ा महान इ�तहास आ�ण वारसा आहे. आमचे isषी सामा�य पु�ष न�हते - ते
या जगाती� ��येक �व�ानाचा अ�यास के�ा आ�ण प�रपूण� के�ा. जर आपण मागे वळून पा�ह�े तरच
आम�या गौरव�ा�� भूतकाळात आ�हा�ा आम�या सव� आधु�नक सम�यांवर उपाय सापडती�. "

हा तो �द� संदे� होता �याची तो वाट पाहत होता.

1950 पासून �व�ापन हे �व�ान �हणून ओळख�े गे�े आहे. �या व�ड�ांपैक� एक
आधु�नक �व�ापन पीटर �कर आहे. पण भारतात '�व�ापन' पूव� अ��त�वात न�हते
1950 आ�ण �कर युग? एक रा� �हणून आप�याकडे 5000 वषा��न अ�धक काळ आहे. के�े
आम�या दे�ात 20 �ा �तकापूव� �व�ापन �ा��� नाहीत ?

�ाचीन भारतीय �ा��ांम�ये - रामायण, महाभारत, �व�वध उप�नषदे -
�या�ा �व�ापन धोरणांची चमकदार चचा� आढळ��. आपण भारतीय का होतो,
नेहमी भारताम�ये काय चूक आह ेते पहा आ�ण आप�याब�� जे चांग�े आहे �याचे कधीही कौतुक क� नका
दे�? एक रा� �हणून आपण काळा�या कसोट�तून वाच�ो आहोत. जरी आ�ही अजूनही अ
वाढती अथ��व�ा, आपण अपय�ी रा� नाही. पूव� आप�या दे�ाने हे सा�य के�े होते

पृ� 11

हजारो वषा��या य�ाचे ��खर. �कती रा� अ�ा वार�ाचा अ�भमान बाळग ू�कतात?

�या�ा आता कळ�े क� गहाळ झा�े�ा तुकडा जो �या�या �वसाया�ा वाढ�यास मदत करे� ते पहायचे आहे
बाहेर नसून 'आत'. �व�ापनाची पा�ा�य त�वे �नःसं�यपणे आहेत
चांग�े, परंतु �याचे �वतःचे पूव�जही �व�ापनात अ�यंत चांग�े होते.

अ�ा �कारे, एक �दवस, �व�ापनावरी� भारतीय पु�तके �ोधत असताना, �या�ा अडखळ�े
कौ�ट�याचे अथ��ा�� , �क�गमेकर चाण�य यांनी ���ह�े�े. �याब�� ऐक�े नाही
हे पु�तक? अगद� �या�याकडे होते. पण �या�या �पढ�ती� �व�चतच कोणी �याचा अ�यास के�ा होता. �याने खरेद� के��
एक �त.

पु�तकात काही पाने, तो अ�व� झा�ा! �या�ा काही समजू �क�े नाही! �याने वाच�े
पृ�े पु�हा पु�हा, परंतु पु�तकाचा संदे� आवा�याबाहेर होता. �वषय
�वतः कोरडे आ�ण कंटाळवाणे वाटत होते. �या�ा वाट�े क� �ेखकाने सव�काही अ�धक भासव�े आहे
आव�यकतेपे�ा ����.

तो �या�या एका गु��ा �हणा�ा, "म�ा अथ��ा��ात काहीही समजत नाही , अगद�
जरी मी �यातून ��क�याचा पूण� �य�न करत आहे. "�याचे माग�द��क �या�ा �हणा�े," भारतात आ�ही �वचार करतो
�ा�� आरसा आहे. आपण कोण आहात हे ते ��त�ब��बत करतात. �हणून जर तु�हा�ा समजत नसे� तर
अथ��ा�� , आर�ा�ा दोष देऊ नका. जसजसे तु�ही मोठे �हा� आ�ण जीवनाचा अनुभव �या� तसतस ेतु�ही करा�
पु�तक अ�धक चांग�े समजून �या. "

�या वष� ते कै�ा� मानसरोवर या देवाचे प�व� �नवास�ान या�े�ा गे�े
��व. एका सं�याकाळ� �या�ा आवाज आ�ा, ' कौ�ट�याचे अथ��ा�� बनवा
तुमचा आजीवन पाठ�ाग. फ� �याचा अ�यास क� नका, तर ते तुम�या जीवनात �ागू करा. थेट Arthashastra ! '
�या�ा �व�ास बसत न�हता क� तो �वतःच े�वचार ऐकत आहे , हे दैवी अस�े पा�हजे
ह�त�ेप!

�यांनी केरळमधी� एका आ�मा�वषयी ऐक�े होते, जे �ाचीन भारतीयां�या सं�ोधना�ा सम�प�त होते
�ा�� �यांनी आ�माचे �भारी आचाय� (���क) यांना जाहीर के�े, "म�ा अ�यास करायचा आहे



Arthashastra . "आचाय� त�ण �ाज पाह�यासाठ� आनंद� होते, पण नंतर �हणा�ा,"तु�हा�ा इथे येऊन गु�-���य परमपाराखा�� ��कावे �ागे�." हे
�हणजे �वसायातून �व�ांती घेण ेआ�ण आ�मात राहणे आ�ण अ अंतग�त ���ण घेणे
सं�कृत पं�डत.

मंुबईती� एका �ावसा�यकासाठ� हा सोपा �नण�य न�हता. पण, �या�या मदतीने
भागीदार, �याने �वसायातून वेळ काढ�ा आ�ण isष��या �हाणपणाचा अ�यास के�ा. �या
�याने आ�मात घा�व�े�ा वेळ �याचे आयु�य कायमचे बद��े.

�या�ा समज�े क� ��येक आधु�नक �व�ापन �स�ांत आधीच हजारो �ोध�ा गे�ा आहे
वषा�पूव� अथ��ा��ात.

�व�ापना�या सखो� �ानासह ते आता काय �ागू कर�यासाठ� आप�या �हरी जीवनात परत�े
तो ��क�ा होता. �गेच, �याने य�ाचा अनुभव घेत�ा! �याचा �वसाय वाढ�ा आ�ण �ोक
�या�या नवीन कौ��यांनी �भा�वत झा�े. जे�हा �यांनी �या�ा �वचार�े क� �याने य� कसे �मळव�े,
तो �हणा�ा, "दोन गो��नी म�ा मदत के�� - मा�या गु�ची कृपा आ�ण �ान
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कौ�ट�याचे अथ��ा��. "

�म�ांनो, ही माझी कथा आहे. ��येक ��द खरा आहे. पण, कथा इथेच संपत नाही. खरं तर, हे
�जथे कथा सु� होते ....

मी केरळ�न परत�यानंतर मी कौ�ट�याचे �ावहा�रक आ�ण प�रपूण� �स�ांत मा�यासाठ� �ागू के�े
�वतःचा �वसाय (आ�मा द��न, www.atmadarshan.com). जरी आ�म द��न
म�ा य� �मळवून �द�े, �सरे काहीतरी घडू �ाग�े. कॉप�रेटमधी� माझे �म�
जगाने म�ा �मळव�े�े हे �ान सामा�यक कर�याचा आ�ह के�ा.

म�ा �व�वध से�मनार, कॉ�फर�स आ�ण ����ण काय��मांम�ये बो��यासाठ� आमं��त के�े होते
भारत आ�ण जगभर. �ावसा�यकांनी अनेक �वषयांवर माझा स��ा घेत�ा. सु��स�
�का�न सं�ा आ�ण वत�मानप�ांनी म�ा कौ�ट�याचे �हाणपण कसे आहे याब�� ��हाय�ा सां�गत�े
आधु�नक �वसायांवर �ागू के�े जाऊ �कते. म�ा रे�डओ �ो हो�ट कर�यास देखी� सां�गत�े गे�े.

भारतीय �व�ापन आ�ण भारतीय �हाणपणात रस अस�े�या अनेक �ोकांना मी भेट�ो.
वय, रा�ीय�व, पदनाम आ�ण यां�या संदभा�त �यां�यात फरक असूनही
उ�ोग, �यांनी मा�या काय��ाळांम�ये भाग घेत�ा आ�ण मा�या से�मनारम�ये उप��त राहणे �नवड�े
चाण�या�या ��तभाब�� मनापासून आदर वाट�ा.

आ�ण नंतर एसपीएम �ुप ऑफ कंप�यांचा पा�ठ�बा आ�ा �याने म�ा �ोध�याची परवानगी �द��
अथ��ा��ात खो�वर . मी आता पदो�ती�या कारणासाठ� पूण�पणे सम�प�त आहे आ�ण
भारतीय �व�ापन क�पनांचा वापर. आज मी SPM फाउंडे�नचा संचा�क आहे
�याचे �येय �ाचीन गु�-���य म�ये 'भारत मजबूत आ�ण �वाव�ंबी बनवणे' आहे
परमपारा प�त.

हे पु�तक मा�या सव� क�पनांचे द�तऐवजीकरण आहे जे मी �ाखो �ोकां�ी सामा�यक के�े आहे
कॉप�रेट जगतापासून, जगभराती�, चाण�याचे �ावहा�रक कसे �ागू करावे याब��
आधु�नक �वसायाती� दैनं�दन सम�या सोडव�यासाठ� उपाय.

�व�ापनावरी� कॉप�रेट चाण�य फ� मा�याब�� नाही. हे आप�याब�� आ�ण ��येकाब�� आहे
इतर कोणा�ा �यां�या कामात भारतीय �व�ापनाची त�वे पाळायची आहेत आ�ण हवी आहेत
य��वी हो�यासाठ�.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.atmadarshan.com
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��तावना

म�ा तु�ा एक गो� सांगू दे ...
मंुबईत एकेकाळ� एक त�ण होता �या�ा य� �मळव�यापे�ा �सरे काहीच नको होते
�वसायाचे जग. �याने महा�व�ा�यांम�ये �व�ापनाचा अ�यास के�ा �याने गुणांचे गुणगान के�े
हा �वषय समजून घे�याचे पा�ा�य माग�. �वकरच, �याने �या�या मागा�वर काम के�े
कॉप�रेट ��डी, पण �ेवट� �वतः�न बाहेर पड�याचा �नण�य घेत�ा. �ेवट�, कोण �हायचे आहे
�स�या कोणाकडून अधीन?

�यांचा प�ह�ा उप�म आ�या��मक पय�टना�या �े�ात होता. �या�या कुटंुबात कोणीच नस�याने
कधीही उ�ोजक �हणून, �या�ा �या�यावर �वसाय �ा�पत कर�याब�� सव�काही ��कावे �ाग�े
�वतःचे देवा�या कृपेने, आ�ण �या�या �ावसा�यक भागीदारा�या पा�ठ��याने, �वसाय सु� झा�ा
चांग�े करा. �स�या�या कंपनीत मॅनेजर हो�यापासून ते ते ��डर बन�े होते
�याचा �वतःचा �वसाय.

�याची पुढची पायरी? एक सु��स� कॉप�रेट अ��त�व तयार करणे. तो �ोकांना भेट�ा आ�ण �या�या�ी चचा� के��
�यां�याबरोबर क�पना आ�ण योजना, �ोकांकडून ��कणे, �वपु� नोट्स बनवणे, पु�तके वाचणे,
से�मनार आ�ण ����ण काय��मांना उप��त रहा. आ�ण तरीही, काहीही मदत के�� नाही. काहीतरी जीवनाव�यक
�ाना�या �ोधात तो हरवत होता. हे काय आहे हे �या�ा समजू �क�े नाही
गहाळ तुकडा बराच काळ होता.

उ�र �या�या आत बरोबर होते.

�हानपणापासूनच �यांना एका आ�या��मक सं�ेत माग�द��न �मळा�े होते आ�ण होते
अनेक आ�या��मक गु�ंनी आ�ीवा�द �द�ा. आ�या��मक �वचनादर�यान एक महा�मा �हणा�ा, "भारत,
आप�या मातृभूमी�ा महान इ�तहास आ�ण वारसा आहे. आमचे isषी सामा�य पु�ष न�हते - ते
या जगाती� ��येक �व�ानाचा अ�यास के�ा आ�ण प�रपूण� के�ा. जर आपण मागे वळून पा�ह�े तरच
आम�या गौरव�ा�� भूतकाळात आ�हा�ा आम�या सव� आधु�नक सम�यांवर उपाय सापडती�. "

हा तो �द� संदे� होता �याची तो वाट पाहत होता.

1950 पासून �व�ापन हे �व�ान �हणून ओळख�े गे�े आहे. �या व�ड�ांपैक� एक
आधु�नक �व�ापन पीटर �कर आहे. पण भारतात '�व�ापन' पूव� अ��त�वात न�हते
1950 आ�ण �कर युग? एक रा� �हणून आप�याकडे 5000 वषा��न अ�धक काळ आहे. के�े
आम�या दे�ात 20 �ा �तकापूव� �व�ापन �ा��� नाहीत ?



�ाचीन भारतीय �ा��ांम�ये - रामायण, महाभारत, �व�वध उप�नषदे -
�या�ा �व�ापन धोरणांची चमकदार चचा� आढळ��. आपण भारतीय का होतो,
नेहमी भारताम�ये काय चूक आह ेते पहा आ�ण आप�याब�� जे चांग�े आहे �याचे कधीही कौतुक क� नका
दे�? एक रा� �हणून आपण काळा�या कसोट�तून वाच�ो आहोत. जरी आ�ही अजूनही अ
वाढती अथ��व�ा, आपण अपय�ी रा� नाही. पूव� आप�या दे�ाने हे सा�य के�े होते
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हजारो वषा��या य�ाचे ��खर. �कती रा� अ�ा वार�ाचा अ�भमान बाळग ू�कतात?

�या�ा आता कळ�े क� गहाळ झा�े�ा तुकडा जो �या�या �वसाया�ा वाढ�यास मदत करे� ते पहायचे आहे
बाहेर नसून 'आत'. �व�ापनाची पा�ा�य त�वे �नःसं�यपणे आहेत
चांग�े, परंतु �याचे �वतःचे पूव�जही �व�ापनात अ�यंत चांग�े होते.

अ�ा �कारे, एक �दवस, �व�ापनावरी� भारतीय पु�तके �ोधत असताना, �या�ा अडखळ�े
कौ�ट�याचे अथ��ा�� , �क�गमेकर चाण�य यांनी ���ह�े�े. �याब�� ऐक�े नाही
हे पु�तक? अगद� �या�याकडे होते. पण �या�या �पढ�ती� �व�चतच कोणी �याचा अ�यास के�ा होता. �याने खरेद� के��
एक �त.

पु�तकात काही पाने, तो अ�व� झा�ा! �या�ा काही समजू �क�े नाही! �याने वाच�े
पृ�े पु�हा पु�हा, परंतु पु�तकाचा संदे� आवा�याबाहेर होता. �वषय
�वतः कोरडे आ�ण कंटाळवाणे वाटत होते. �या�ा वाट�े क� �ेखकाने सव�काही अ�धक भासव�े आहे
आव�यकतेपे�ा ����.

तो �या�या एका गु��ा �हणा�ा, "म�ा अथ��ा��ात काहीही समजत नाही , अगद�
जरी मी �यातून ��क�याचा पूण� �य�न करत आहे. "�याचे माग�द��क �या�ा �हणा�े," भारतात आ�ही �वचार करतो
�ा�� आरसा आहे. आपण कोण आहात हे ते ��त�ब��बत करतात. �हणून जर तु�हा�ा समजत नसे� तर
अथ��ा�� , आर�ा�ा दोष देऊ नका. जसजसे तु�ही मोठे �हा� आ�ण जीवनाचा अनुभव �या� तसतस ेतु�ही करा�
पु�तक अ�धक चांग�े समजून �या. "

�या वष� ते कै�ा� मानसरोवर या देवाचे प�व� �नवास�ान या�े�ा गे�े
��व. एका सं�याकाळ� �या�ा आवाज आ�ा, ' कौ�ट�याचे अथ��ा�� बनवा
तुमचा आजीवन पाठ�ाग. फ� �याचा अ�यास क� नका, तर ते तुम�या जीवनात �ागू करा. थेट Arthashastra ! '
�या�ा �व�ास बसत न�हता क� तो �वतःच े�वचार ऐकत आहे , हे दैवी अस�े पा�हजे
ह�त�ेप!

�यांनी केरळमधी� एका आ�मा�वषयी ऐक�े होते, जे �ाचीन भारतीयां�या सं�ोधना�ा सम�प�त होते
�ा�� �यांनी आ�माचे �भारी आचाय� (���क) यांना जाहीर के�े, "म�ा अ�यास करायचा आहे
Arthashastra . "आचाय� त�ण �ाज पाह�यासाठ� आनंद� होते, पण नंतर �हणा�ा,
"तु�हा�ा इथे येऊन गु�-���य परमपाराखा�� ��कावे �ागे�." हे
�हणजे �वसायातून �व�ांती घेण ेआ�ण आ�मात राहणे आ�ण अ अंतग�त ���ण घेणे
सं�कृत पं�डत.

मंुबईती� एका �ावसा�यकासाठ� हा सोपा �नण�य न�हता. पण, �या�या मदतीने
भागीदार, �याने �वसायातून वेळ काढ�ा आ�ण isष��या �हाणपणाचा अ�यास के�ा. �या
�याने आ�मात घा�व�े�ा वेळ �याचे आयु�य कायमचे बद��े.

�या�ा समज�े क� ��येक आधु�नक �व�ापन �स�ांत आधीच हजारो �ोध�ा गे�ा आहे
वषा�पूव� अथ��ा��ात.

�व�ापना�या सखो� �ानासह ते आता काय �ागू कर�यासाठ� आप�या �हरी जीवनात परत�े
तो ��क�ा होता. �गेच, �याने य�ाचा अनुभव घेत�ा! �याचा �वसाय वाढ�ा आ�ण �ोक



�या�या नवीन कौ��यांनी �भा�वत झा�े. जे�हा �यांनी �या�ा �वचार�े क� �याने य� कसे �मळव�े,
तो �हणा�ा, "दोन गो��नी म�ा मदत के�� - मा�या गु�ची कृपा आ�ण �ान
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कौ�ट�याचे अथ��ा��. "

�म�ांनो, ही माझी कथा आहे. ��येक ��द खरा आहे. पण, कथा इथेच संपत नाही. खरं तर, हे
�जथे कथा सु� होते ....

मी केरळ�न परत�यानंतर मी कौ�ट�याचे �ावहा�रक आ�ण प�रपूण� �स�ांत मा�यासाठ� �ागू के�े
�वतःचा �वसाय (आ�मा द��न, www.atmadarshan.com). जरी आ�म द��न
म�ा य� �मळवून �द�े, �सरे काहीतरी घडू �ाग�े. कॉप�रेटमधी� माझे �म�
जगाने म�ा �मळव�े�े हे �ान सामा�यक कर�याचा आ�ह के�ा.

म�ा �व�वध से�मनार, कॉ�फर�स आ�ण ����ण काय��मांम�ये बो��यासाठ� आमं��त के�े होते
भारत आ�ण जगभर. �ावसा�यकांनी अनेक �वषयांवर माझा स��ा घेत�ा. सु��स�
�का�न सं�ा आ�ण वत�मानप�ांनी म�ा कौ�ट�याचे �हाणपण कसे आहे याब�� ��हाय�ा सां�गत�े
आधु�नक �वसायांवर �ागू के�े जाऊ �कते. म�ा रे�डओ �ो हो�ट कर�यास देखी� सां�गत�े गे�े.

भारतीय �व�ापन आ�ण भारतीय �हाणपणात रस अस�े�या अनेक �ोकांना मी भेट�ो.
वय, रा�ीय�व, पदनाम आ�ण यां�या संदभा�त �यां�यात फरक असूनही
उ�ोग, �यांनी मा�या काय��ाळांम�ये भाग घेत�ा आ�ण मा�या से�मनारम�ये उप��त राहणे �नवड�े
चाण�या�या ��तभाब�� मनापासून आदर वाट�ा.

आ�ण नंतर एसपीएम �ुप ऑफ कंप�यांचा पा�ठ�बा आ�ा �याने म�ा �ोध�याची परवानगी �द��
अथ��ा��ात खो�वर . मी आता पदो�ती�या कारणासाठ� पूण�पणे सम�प�त आहे आ�ण
भारतीय �व�ापन क�पनांचा वापर. आज मी SPM फाउंडे�नचा संचा�क आहे
�याचे �येय �ाचीन गु�-���य म�ये 'भारत मजबूत आ�ण �वाव�ंबी बनवणे' आहे
परमपारा प�त.

हे पु�तक मा�या सव� क�पनांचे द�तऐवजीकरण आहे जे मी �ाखो �ोकां�ी सामा�यक के�े आहे
कॉप�रेट जगतापासून, जगभराती�, चाण�याचे �ावहा�रक कसे �ागू करावे याब��
आधु�नक �वसायाती� दैनं�दन सम�या सोडव�यासाठ� उपाय.

�व�ापनावरी� कॉप�रेट चाण�य फ� मा�याब�� नाही. हे आप�याब�� आ�ण ��येकाब�� आहे
इतर कोणा�ा �यां�या कामात भारतीय �व�ापनाची त�वे पाळायची आहेत आ�ण हवी आहेत
य��वी हो�यासाठ�.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.atmadarshan.com


पृ� 16

चाण�य कोण होता तो?

ईसापूव� 4 �ा �तकात भारतात ज�मा�ा आ�े�ा चाण�य �व�णुगु�त �हणूनही ओळख�ा जात असे
आ�ण कौ�ट�य. �तकानु�तके, �व�ानांनी चाण�याचे वण�न ��म�ळ �हणून के�े आहे
�व�ापनासार�या �व�वध आ�ण �व�ेष �े�ात त�� बन�े�ा मा�टरमा�ड,
अथ��ा��, राजकारण, कायदा, नेतृ�व, �ासन, यु�, ��करी डावपेच, �ेखा
�स�टम आ�ण इतर अनेक. 6000 सू�ांच े15 पु�तकांम�ये वग�करण कर�यात आ�े आहे, 150
अ�याय, आ�ण चाण�य �वतः 180 �वषय.
नंद राजघरा�या�ा खा�� आण�याची आ�ण �या�या समथा�ची �ापना कर�याची जबाबदारी �या�यावर होती
�व�ाथ� चं�गु�त मौय� स�ाट �हणून �स �हासनावर. �हणून, �या�ा अ
'�क�गमेकर'. अ�े�झांडर�या भारताती� पराभवाचे मा�टरमा��ड�ग कर�याचे �ेयही �या�ा �द�े जाते
जो जग �ज�क�यासाठ� �या�या पदया�ेवर होता.

एक राजक�य �वचारवंत �हणून �यांनी प�ह�यांदा 'रा�' या संक�पनेची क�पना के��
मानवी इ�तहासाती� काळ. �या�या काळात भारत �व�वध रा�यांम�ये �वभाग�ा गे�ा. तो
या सवा�ना एका क� ��य ��ासनाखा�� एक� आण�े, अ�ा �कारे एक रा� नावाची �न�म�ती के��
'आय�वथ�', जे नंतर भारत बन�े. �यांनी �यां�या पु�तकात �यां�या आजीवन काया�चे द�तऐवजीकरण के�े
कौ�ट�याचे अथ��ा�� आ�ण चाण�य नी�त.

वयासाठ�, जगभराती� रा�यकत� उ��ेख आहे Arthashastra एक रा� �नमा�ण
आ�या��मक मू�यांवर आधा�रत �वनी अथ��ा��ावर.

अथ��ा�� जे�हा ��द�ः अनुवा�दत के�े जाते ते�हा 'संप�ीचे �ा��' असते परंतु �यात समा�व� असते
सूया�खा�� ��येक �वषयाचे �ान. हे संप�ीचे �ान आ�ण संप�ी आहे
�ानाचा.
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पोचपावती

जे�हा मी चाण�या�या क�पना ��क�यासाठ� आ�ण ��कव�यासाठ� मा�या �वासा�ा सु�वात के�� ते�हा म�ा खा�ी न�हती
ते कसे काय� करे� याब��. ती फ� एक क�पना होती, �व� होते. मी माझे प�ह�े पाऊ� उच��े आ�ण नंतर
हजारो �हत�च�तक मा�याम�ये सामी� झा�े आ�ण म�ा �ो�सा�हत के�े. �ोकांची सं�या
हे पु�तक ��य�ात आण�यासाठ� कोण जबाबदार आहे ते अंतहीन आहे. म�ा काही मा�य करावे �ागे�
या अ��त �ोकांपैक� �यांनी म�ा सु�वातीपासूनच ��� �द��.

�च�मय �म�न

मी �च�मय �म�न या आ�या��मक संघटनेचे 'उ�पादन' आहे
( www.chinmayamission.com ). मी माझे गु�देव �वामी �च�मयानंद (1916-1993) यांना भेट�ो
मी जे�हा �हान होतो. ते माझे आ�या��मक आ�ण �व�ापन गु� आहेत. गु�देव �हणा�े, "एकच
आद�� माणसाम�ये एका अ�ात आ��या�ा एका मो�ा ने�याम�ये बद�ू �कतो. "या �वधानाम�ये आहे
मा�या जीवनाचे माग�द��क त�व होते.

आज �च�मय �म�नचे जाग�तक �मुख �वामी तेजोमयानंद देत आहेत
म�ा तोच आधार. �याने मा�या प�ह�या कंपनीचे सुंदर नाव �नवड�े - आ�मा द��न
(�वतःची ��ी).

�म�न�या �ेकडो आचाया�पैक� (���क), काही �यां�या�ी मी जवळून आहे
संबं�धत उ��ेख आव�यक आहे - �वामी स��दानंद, �वामी सदानंद, �वामी
ई�रानंद, �वामी �व�पानंद, �वामी �म�ानंद यांनी म�ा �ो�सा�हत के�े आहे
चाण�याचे काय� पसरवा.

�वामी अ�यानंदजी - �च�मय इंटरनॅ�न� फाउंडे�नचे �भारी आचाय�
मी पूण� 6000 ��क�ो जेथे (CIF) CIF एक �व�ाथ� �हणून म�ा �वीकार�े सू�ांचा �या
अथ��ा�� आ�ण हा मा�या आयु�याती� ट�न�ग पॉ�ट आहे.

गंगाधरन नायर, आ�द-�ंकरा सं�कृत �व�ापीठाचे माजी डीन, क�ाडी,
केरळ, माझे ���क आ�ण अथ��ा��ाच ेमाझे गु� . �यांची प�नी डॉ.उमा देवी नायर, �वतः ए
सं�कृत �व�ान, मी अथ��ा�� ��कत असताना मा�यासाठ� आईसारखे होते.

व�कट अ�यर, �हानपणापासून माझा �म� आ�ण नंतर कंपनीम�ये माझा भागीदार
द��न. �या�या पा�ठ��या��वाय मी चाण�या�या काया�ब�� ��क�यात वेळ घा�वू �क�ो नसतो.
तो वे� �� पाट�नस� ( www.wealthtree.in) नावाचा य��वी उप�म देखी� चा�वतो).

मु�राज छेडा आ�ण एसपीएम �ुप, एक गोडस�ड �हणून आ�े. मु�राज, �वातीचे संचा�क आहेत
ऊजा� आ�ण �क�प खाजगी ���मटेड, कंप�यां�या एसपीएम समूहाचा भाग. SPM �हणजे
साम�य�, प�रप�वतासह �गती आ�ण तीन सं�ापक भावांचे आ�ा�र देखी� आहेत -
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�ांती�ा�, �वीण, आ�ण मावजी छेडा. �यांनी मा�या सं�ोधना�ा आ�ण जा�हराती�ा पा�ठ�बा �द�ा
चाण�यांची कामे.

आज मी SPM फाउंडे�नचा संचा�क आहे ( www.spmfoundation.in) ���ण
एसपीएम �ुपची �ाखा ( www.spmgroup.co.in ) �याची ��ी �ाचीन परत आणणे आहे
भारतीय �ान आ�ण ते आम�या आधु�नक काळाती� सम�यांवर �ागू करा. चे इतर संचा�क
एसपीएम �ुप - राजेन छेडा, �क�ज� छेडा, �नकेत �ाह, गु��व�दर - आ�ण �यांचे

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.chinmayamission.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.wealthtree.in
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.spmfoundation.in
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.spmgroup.co.in


मा�या �ाना�या �ोधात जोडीदारांनी म�ा पा�ठ�बा �द�ा आहे. दररोज, जे�हा आपण जेवणासाठ� बसतो
एक��तपणे, मी या�ा माझे 'वग�' �हणतो जेथे व�र� सद�यांकडून �हाणपणाचे ��द असतात
म�ा नेहमीच मानवी �वभावा�या गुंतागुंतीब�� अंत���ी �द��.

MTHR ��ोब�, HR Global पे�ा अ�धक आहे ( www.mthrglobal.com ). मु�य संघ -
राजे� कामथ, �वपु� अ�वा�, आ��ष गकरे, राजे� गु�ता, आ�ण �ीती म�हो�ा   -
म�ा कॉप�रेट चाण�य असे नाव देणारे प�ह�े होते . मी या पु�तकाचे �ीष�क सम�प�त करतो
�यांना.

मंुबई �व�ापीठा�या डॉ. �ुभदा जो�ी, त�व�ान �वभागा�या �मुख आ�ण �यां�या
ट�म, चाण�य वर माझे काम आव�यक �ै��णक ��ीकोन �द�े. एसपीएम फाउंडे�न
चाण�यांवर संयु� काय��म दे�यासाठ� मुंबई �व�ापीठा�ी भागीदारी के��
�व�ापन क�पना आ�ण भारतीय त�व�ान '.

व���ेस सॅटे�ाइट रे�डओचे का�त�क वै�नाथन, हरी� पु�प�ा, सीत� अ�यर आ�े
मो� या वा�हनीवरी� 'आ�क चाण�य' नावा�या �ोसाठ� एक अ��त क�पना
व���ेस. मी �कमान �ंभर �ो हो�ट के�े.

तसेच, मी माझे इतर 'मी�डया �म�' - �दने� नारायण, मीन� भागे� आ�ण यांचा आभारी आहे
�यां�या समथ�नासाठ� �व�यम चा�स� �डसूझा.

गौतम सचदेव �वत�क (www.indiayogi.com ) माझा प�ह�ा ऑन�ाइन ई-कोस� सु� के�ा
अथ��ा��ावर आधा�रत . मा�या कोस�म�ये आता 25 पे�ा जा�त वेगवेग�या दे�ांच े�व�ाथ� आहेत. मी
चाण�यचा संदे� जगापय�त ने�यासाठ� मी तं��ानाचा वापर क� �कतो याचा म�ा आनंद आहे.

अनेक �व�ापन गु�ंनी मा�या �ाना�या तहानेस पा�ठ�बा �द�ा. मी आभार मानू इ��तो डॉ.
सुभाष �मा�, डॉ एम बी अ�ेया, डेबरा आ�ण �व�यम �म�र, सुधीर सेठ, आ�ण डॉ.
अ�न� नाईक.

मी पो��स द�ाचा आभारी आहे - संद�प क�ण�क, (IPS) धनराज वंजारी, �म���द
भारंबे (IPS), सती� मेनन (रे�वे �ोटे��न फोस�) - �यांनी म�ा याची जाणीव क�न �द��
कडक �दसणा�या पो��सां�या मागे एक मनु�य आहे जो तु�हा�ा आ�ण मा�यासारखाच वाटतो.

मा�या कुटंुबा�ा, �व�ेषत: माझे आई -वडी�, सीकेके �प��ई आ�ण सु�ी�ा �प��ई यांना माझे मनःपूव�क �ेम आहे
कृत�ता. रा�ी उ��रा घरी येणे, �नय�मत उ�प�ाची खा�ी नसताना मी
�ावसा�यकांना �ाधा�य देताना एक �वसाय �वक�सत के�ा, ��नवार व र�ववार आ�ण कौटंु�बक वेळ गमाव�ा
वचनब�ता, माझी प�नी सुरेखा��वाय माझे आयु�य कधीही सुरळ�त झा�े नसते. �तचे
आई -वडी� �ेखर आ�ण धनवती, आ�ण �त�या ब�हणी सा�रखा आ�ण चं��का मा�यासाठ� आनंद आणतात
जीवन
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अथ��ा��ाचे माझे प�ह�े �व�ाथ� - मा�ा थेवर, योगे� संघानी, अनुराग गु�ता,
आ�ण �यांची बहीण सीमा गु�ता आ�ण अनुपम आचाय�. �ाना�ती �यांचे समप�ण आहे
म�ा हे आ�म�व�ास �द�ा क� हे चांग�े काय� मा�या नंतर अनेक वष� चा�ू राही�
गे�े.

आ�ण मी �च�मय �म�नमधी� माझा �म� रणजीत �े��चे आभार मान�े पा�हजेत, �यांनी �नण�य घेत�ा आहे
चाण�या�या �वचारां�या अंम�बजावणीसाठ� आप�ा सव� वेळ सम�प�त करण.े

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.mthrglobal.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://www.indiayogi.com
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कम�चारी

-------------------------------
... I love you Rachu ...

��य �� ड्स कृपया हा संदे� मा�या राचूपय�त पोहोचेपय�त पसरवा
म�ा वाटते माझे नाव मा�हत आहे
येथून डाउन�ोड के�े�े पु�तक: EBOOK4IN.BLOGSPOT.COM

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://ebook4in.blogspot.com
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सुर�ा आ�ण सुर�ा

संवैधा�नक यु�ांचे �दवस, जे�हा रा�ये �क�वा रा�े �ढ��
त�वारी सारखी ���े आ�ण नंतर अ�याधु�नक आ�ण अ�धक घातक सामू�हक ना�
���े, संप��. आता, दह�तवादासह �ोक�ाहीम�य ेयु�े �ढ�� जात आहेत.
या यु�ांचे �व�प अ�धक गुंतागुंतीचे आहे. ही वेळ आहे जे�हा मह�व
सुर�ा कमी होऊ �कत नाही.
दह�तवाद� सामा�य �ोकांना ��य करतात, रणांगणे ही साव�ज�नक �ठकाण ेअसतात आ�ण �यांचे �येय असते
अथ��व�ा �व�कळ�त करणे. कॉप�रेट सेटअप हे सॉ�ट टाग�ट आहेत आ�ण आप�याकडे एकमेव ��� आहे
सम�या टाळ�यासाठ� द�ता आ�ण अ��या��त आप��चा सामना कर�यासाठ� �ान.

चाण�य �हणतो,

"गाड�ने �हर-अधी�कांना त�ार न के�याब�� दर�यान घड�े�ा गु�हा
रा�ी सजीव असो क� �नज�व, ���ा होई�



�न�काळजीपणा�या बाबतीतही गु��ा�ी अनु�प. "(2.36.42)

याचा अथ�, एक सतक�  सुर�ा ��� अ�यंत सतक�  असावी. �याने �या�याकडे त�ार करावी
व�र�ांनी के�े�ा ��येक गु�हा. तो कोणतेही पा�ह�े �क�वा घेऊ �कत नाही
अ��य हा�चा�� मंजूर. जर �या�या व�र�ाने हे के�े नाही तर तोही असे�
���ा.

कॉप�रेट सुर�ा कम�चा�यांवर खा��� प�तीने �व�ेष �� �द�े पा�हजे:

Ra अ�त�र� ����ण

तुम�या सं�ेती� गाड�, वॉचमन आ�ण इतर सुर�ा र�क �ावे �ागती�
स� प�र��तीब�� अ�त�र� ����ण आ�ण मा�हती. �यां�याब�� मा�हती �द�� पा�हजे
�व�ेषतः दे� आ�ण �दे�ासमोरी� धोके. ची मदतही घेऊ �कता
�ा�नक पो��स, �क�वा गु�तचर सं�ा, �यांना सुर�ेबाबत नवीनतम अपडेट्स दे�यासाठ�
�ा�नक, रा�य आ�ण क� � सरकारने सुचव�े�े उपाय.

The सुर�ा र�कांना समथ�न �ा

सव� कम�चा�यांना आपण �या भयावह ��तीत आहोत �याची जाणीव क�न �द�� पा�हजे
सुर�ा अ�धका�यांना सहकाय� करा. Frisked आ�ण आप�या �प��ा आ�ण वैय��क असणे
तपास�े�या व�तू तु�हा�ा अपमा�नत कर�यासाठ� गणना के�े�या कृती �हणून घेऊ नयेत. वाटत नाही
अपमान �क�वा �ाज. सुर�ा कम�चारी आप�े कत�� बजावत आहे. �व�ेचा भाग �हा
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आ�ण �स�टम�ा आप�े संर�ण कर�यास मदत करा.

As एक संघ �हणून काम करा

हे ��ात घेणे मह�वाचे आहे क� सुर�ा सु�न��त करणे केवळ सुर�ा र�कांचे कत�� नाही.
��येक कम�चा�याने आप�� भू�मका पार पाडावी. सुर�ा र�क सु�ा काम करणारी माणसे आहेत
सुर�ा सु�न��त कर�यासाठ� चोवीस तास. �यां�या सम�याही समजून �या. आम�याकडे आहे याची न�द �या
एक संघ �हणून काम कर�यासाठ�.

आज दे�, �तची अथ��व�ा, कॉप�रेट घरे आ�ण आमचे जीवन धो�यात आहेत. आ�ण आ�ही
उठून �ढावे �ागे�.
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यो�य �व�ापक �नवडणे

एक काय�कारी �व�ापक a �या य��वी कामकाजात मह�वाची भू�मका बजावते
कंपनी �या वाढ�साठ� �याची �नवड आ�ण �नयु�� खूप मह�वाची आहे
संघटना. हेडहंटस� आ�ण ��ेसम�ट एज�सीज यासाठ� संसाधने आ�ण सेवा �दान करतात
यो�य उमेदवाराची �नयु��. तथा�प, मा�क �नयो��याने �न��त के�े पा�हजेत.
कौ�ट�य, �या�या अथ��ा��ात, �नवडताना आ�हा�ा अनुसरण कर�यासाठ� तप�ी�वार माग�द��क त�व ेदेतो
�व�ापक जे नवीन �व�ापन ����णाथ� आहेत, तसेच अनुभवी आ�ण
उ� जबाबदा�यांसाठ� थेट भरती होणे आव�यक आहे.

A. �व�ापन ����णाथ�ची �नवड:

पु�तक एक, पाचवा अ�याय, �व�वध गुण द���वतो �याची माणसाने चाचणी के�� पा�हजे
संसाधन �वभाग जे�हा कॅ�स मु�ाखती दर�यान �व�ापन ����णाथ�ची ��कार करतो.

कौ�ट�य �हणतो क� '�����त' ��� �हणजे खा��� सहा गुण आहेत:

1. ��क�याची इ�ा: खु�या मनाचा असावा. चे सव� �स�ांत ��क�यानंतर
�व�ापन, ����णाथ� व�र�ांकडून �याची �ावहा�रक बाजू जाणून घे�यासाठ� उ�सुक असावा.

2. �भावीपणे ऐक�याची �मता: ऐकण े�हणजे ऐकणे आ�ण �वचार करणे. तो स�म असावा



�या�याकडून काय अपे��त आहे ते समजून �या.

3. ��त�ब��बत कर�याची �मता: तो �व�वध प�र��तीचे �व�ेषण कर�यास स�म असावा
��ीकोन. �या �े�ाम�ये ता�क�क आ�ण सज�न�ी� दो�ही �वचार आव�यक आहेत
�व�ापन.

4. चुक��या ��यांना नकार दे�याची �मता: तो �वतः�या �न�कषा�वर पोहोच�यास स�म असावा. तो
�व�वध ���कोन समजून घे�यास स�म असावे.

5. स�याचा हेतू, ���वर नाही: ही ����ा ���पासून वेगळे कर�याची �मता आहे
सम�या. तो �वतः�या नंतर पोहोच�े�या 'स�या�ा' �चकटून राह�यास स�म असावा
काळजीपूव�क �व�ेषण.

B. अनुभवी �व�ापकांची �नवड
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�स�या सं�ेतून एखा�ा ���ची भरती कर�यापूव� �या गुणांची चाचणी होणे आव�यक आहे
अथ��ा��ाचे पु�तक एक, अ�याय नऊ म�य े�द�े आहे .

1. तां��क �मता: हे �या �ोकां�या मदतीने अ�धक तपास�े गे�े पा�हजे
�या �व�ानात ��क�ो.

2. बु��म�ा, �चकाट� आ�ण �नपुणता: �याचा अनुभव देखी� जोड�ा पा�हजे
कोण�याही सम�येचे 'कूट' समजून घे�यासाठ� बु��म�ेसह. �या�याकडेही असाय�ा हवे
�व�वध अडथ�यांना न जुमानता �गती कर�याची �मता.

3. व�ृ�व, धीटपणा आ�ण मनाची उप��ती: �या�याकडे बनव�याची �मता असणे आव�यक आहे
�त �नण�य आ�ण आ�म�व�ास ��त�ब��बत करणारे ���म�व. व�ृ�व देखी� याचा अथ� आहे
��दांचा सं���त, तरीही �भावी प�तीने संवाद साधा.

4. आणीबाणी�या काळात �ास सहन कर�याची �मता: चांग�या �व�ापकाची खरी परी�ा
संकटा�या वेळ� येतो. तो सव� जबाबदा�या खां�ावर घे�यास स�म असावा आ�ण
�व�रत कृती योजना राबवा.

5. इतरां�ी �वहार करताना ईमानदारी, मै�ी आ�ण भ��ची �ढता:
तो �ोकांचा माणूस असावा. �व�ापन हे काम पूण� कर�याची �मता आहे
यो�य �ोक.

6. चा�र�याची ताकद: नै�तक साम�य� आ�ण नै�तक �वहारा�ारे �� के�े पा�हजे
फ� ��दांपे�ा कृती.
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रँक ठरवणे

पदवी आ�ण �माणप�े �व�ापका�ा �मळणा�या प�रणामांची हमी कधीच देऊ �कत नाहीत
उ�पादन. काही उ�म �व�ापकांनी �यांचे औपचा�रक ���ण कधीच पूण� के�े नाही. ना
�ब� गेट्स �क�वा हे�ी फोड� यांना �यां�या संबं�धत कंप�या सु� कर�यापूव� एमबीएची आव�यकता होती.
सीईओ�ा �या�या ट�मची भरती करताना एखाद� ��� काय प�रणाम आणू �कते यावर �� क� ��त करावे �ागते
�व�ापक, केवळ �यांची पा�ता नाही.

कौ�ट�य �हणतो,

"काम कर�या�या �मतेपासून �या ���ची �मता ठरव�� जाते. आ�ण आत
�मतेनुसार, मं�यांम�ये यो�य रँक �वतरीत क�न आ�ण
�यांना वेळ आ�ण काम देऊन �यांनी सव� मं�यांची नेमणूक करावी. "(1.8.28-
२))

नोकरी�या जबाबदा�या संघा�या सद�यांना �द�या जात असताना, कौ�ट�याची �परेषा
सीईओसाठ� पाच फोकस �े�े.

�मता

काम कर�याची �मता ही एखा�ा ���ची �मता समजून घे�याचा मु�य घटक आहे. फ� एक
स�म ��� सव��म प�रणाम आणू �कते. अनेक सं�ांम�ये �व�ापकांची भरती के�� जाते
�भावावर आधा�रत. तथा�प, जर ��� स�म नसे�, तर �ावसा�यकता
कंपनी�ा �ास होतो. एखा�ा�ा �भावावर आधा�रत 'खुच�' �मळू �कते परंतु 'खुच�' होऊ देणार नाही
तु�ही तेथे बराच काळ असा�.

Ank पद/पद

उमेदवारा�या �मतेनुसार रँक आ�ण पदनाम �द�े पा�हजे. वत�मानात
कॉप�रेट जग, आ�हा�ा असे �दसते क� रँक मु�पणे �वतरीत के�े जातात. अगद� �े�स�नाही व�र� �द�े जाते
�यां�या आउटपुटची तपासणी न करता पो�झ��स. पदनामांचे �वतरण के�े पा�हजे



तयार के�े�या प�रणामांवर आधा�रत. ही य�ाची गु��क��� आहे, �व�ेषतः अनेक कुटंुबांसाठ�-
भारतात �व�ा�पत �वसाय.

�ठकाण

एखा�ा ���ची यो�य �ठकाणी �नयु�� होणे आव�यक आहे. ब�तेक उ�ोगांम�ये, नवीन �ाखा अस�यास
उघड�यावर �ा�नक उमेदवारा�ा �ाधा�य �द�े जाते. हे कारण आहे क� तो करे�
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इतरांपे�ा �या �व��� �दे�ाब�� अ�धक समजून �या. पय�टन उ�ोगात ��येक
�ा�नकांना अ�धक तप�ी� माहीत अस�याने �वासी �ा�नक गाईड�ा �ाधा�य देतात.

• वेळ

����ा वेळ �ावा �ागतो. सव��थम, जे�हा तो �क�पात सामी� झा�ा पा�हजे.
मग, �क�प पूण� कर�यासाठ� का�मया�देवर सहमती असणे आव�यक आहे. का�ब� ��य आहेत
एखा�ा ���म�ये सव��म बाहेर आण�यासाठ� सेट के�े जाणे.

• काम

�या �व��� �व�ापकाकडून अपे��त अस�े�े काम प�रभा�षत करावे �ागे�. �व�ापन
ऑ�जे��ट�हज (MBO) �ारे, क� �रझ�ट ए�रया (KRA) ची संक�पना एक �न��त �� देते
�व�ापक. यानंतर यो�य आ�ण �नय�मत अ�भ�ाय �णा�� असावी.

जे�हा उपरो� �े�े �वचारात घेत�� गे�� आहेत, ते�हा ते बरेच भ�व�य वाचवते
गैरसमज आ�ण गुंतागुंत. �� संवाद आ�ण सा�य कर�यासाठ� करार
प�रभा�षत प�रणाम केवळ एखा�ा ����ा �भावी बनवत नाहीत, तर सं�ा देखी� बनवतात
उ�पादक
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अ◌ॅ���न थांबवणे

कोण�याही कंपनी�ा भेडसावणारे सवा�त मोठे आ�हान �हणजे अ���न, �हणजे के�हा
कम�चारी सं�ा सोडतात.
हे हाताळणे हे कोण�याही आ�ण ��येक मनु�यबळ �वभागाचे सवा�त मह�वाचे काय� आहे. रणनीती आ�ण
या सम�येचे �नराकरण कर�यासाठ� धोरणे कायम�व�पी तयार के�� जातात. �ेवट�, सतत ����ण,
पदो�ती आ�ण पगाराम�ये वाढ ही तणाव रोख�यासाठ� पुरे�ी नाही.

कौ�ट�य सुचवतो,

"�याने अ�त�र� संप�ी आ�ण स�मानाने समाधानी अस�े�यांची बाजू घेत�� पा�हजे. �याने पा�हजे
�यांना असंतोष आहे, �यांना भेटव�तू आ�ण समेट क�न �ा
ते समाधानी आहेत. "(1.13.16-17)

सामा�यतः दोन �कारचे कम�चारी असतात - साम�ी आ�ण असंतोष. कौ�ट�य देतो
आ�हा�ा या दोन �कार हाताळ�याब�� एक ट�प.

�यां�या मते, समाधानी वाटणा�या कम�चा�यांकडे ���� करणे (जे अ �वचारत नाहीत
पदो�ती, �क�वा वेतन वाढ) एक अ�त�य वाईट एचआर धोरण आहे. ��येक ��� म�ये काम करते
�या�या पगारासाठ� सं�ा. कम�चा�या�ा आ�य वाटतो �हणून याचा अथ� असा नाही
तो/ ती खरोखर आहे.

अ�ा �ोकांना फ� �ध�काकडून मो�ा ऑफरची आव�यकता असते आ�ण ते जसे �नघून जातात
वारा �हणूनच, जर तु�हा�ा एखादा कंट�ट कम�चारी �दस�ा, तर �या�ा अ�त�र� संप�ी, पुर�कार,
आ�ण वाढ देखी�. तु�हा�ा आढळे� क� ते तुम�या�ी अ�धक �न�ावान असती�. का? बरं, तु�ही
�यांनी �यां�या भावना �� कर�यापूव�च �यां�या गरजा समजून घेत�या. या नंतर, होई�
कोणतीही संघटना �क�वा संप अस ूनका!

जे खूप अ�व� आ�ण असमाधानी आहेत �यांना भेटव�तू आ�ण इतर उ��ेखनीय फायदे �ा
�यांना तसेच सं�ेत �टकवून ठेव�यासाठ�.

आणखी काही उपयु� �ट�स आहेत �यांचा अव�ंब करणे टाळता येते.

HRD (मानव संसाधन �वभाग) �ा मह�व �ा

ब�तेक उ� �व�ापन एचआर �वभागा�ा अ�त�य सामा�य आ�ण फ�
�यां�या सं�ेचा ��ासक�य भाग. �याचे काय� फ� कम�चा�यांची भरती करणे, �����त करणे,
आ�ण �यां�या न�द� ठेवा. खरं तर, ��येक �व�ापकान ेएचआरचा �वचार के�ा पा�हजे
�यां�या अज��ात सव�� �ाधा�य. आप�या �ोकांवर काम करा. तरच तुमच े�ोक काम करती�



पृ� 28

तुम�यासाठ�.

• सीईओ एक माग�द��क असावा

मु�य काय�कारी अ�धकारी हा सव� कम�चा�यांचा �म�, त�व� आ�ण माग�द��क असावा. चा�वत आहे
�वसाय हा �या�या नोकरीचा एक छोटासा भाग आहे. �याचे मु�य काम ���क असणे आ�ण �ोकांना ����ण देणे आहे
भ�व�याती� नेते हो�यासाठ�. �याने �वसाय चा�व�यासाठ� �या�या वषा��या अनुभवाचा उपयोग के�ा पा�हजे
इतरांनाही असे कर�यास �����त करा.

Ow आप�� �वतःची सं�कृती तयार करा

इतरांकडून कॉपी कर�याऐवजी, आप�� �वतःची सं�कृती - एक संघटना�मक सं�कृती �वक�सत करा
ते अ��तीय आहे. इतर तुमचे उ�पादन आ�ण सेवांची कॉपी क� �कतात, पण तुमची सं�कृती कधीही नाही. अ�ा
सं�कृती मै�ीपूण� आ�ण खु�� अस�� पा�हजे. ��येक कम�चा�या�ा वाट�े पा�हजे क� तो a चा भाग आहे
कुटंुब.

सव� �नयम मोडा. आप�या के�बनमधून बाहेर पडा आ�ण आप�या कम�चा�यांसह अ�धक वेळ घा�वा. आप�े �ा
संघटना असावी �जथे ��येका�ा काम कर�यात अ�भमान वाटतो.

पान २
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नोक�या बद�णे

�या�ा त�ड देऊया. ��येक ����या कारक�द�त एक मु�ा येतो जे�हा �या�ा वाटते
जसे क� �या�या �दनचया�पासून �र पळणे, जवळजवळ ऐ�हक, नोकरी. �या�ा उ� पदवी घेत�यासारखे वाटते
�या�ा स�या जे �मळत आहे �यापे�ा जा�त जबाबदारी आ�ण कमाई.
अ�ा �ोकांसाठ� कौ�ट�य स��ा देतो,

"जो जगा�या मागा��ी प�र�चत आहे, �याने राजाची सेवा �यावी,
वैय��क उ�कृ�ता आ�ण भौ�तक घटकां�या उ�कृ�तेने संप�,
��य आ�ण फायदे�ीर (राजा�ा) अ�ा मा�यमातून. "(5.4.1)

अ�ा अनुभवी ���ने, जे �या�या कामा�या �ानासह सुस� आहे, पा�हजे
�न��तपणे उ� जबाबदा�या �ोधा. नस�यास, तो �नरा�, तणाव��त आ�ण
कमी वापर�े�े

�याने राजाकडे (सं�ांचे नेते) आ�ण पु�हा मोजणी के�यानंतर �क�वा
भूतकाळात �मळा�े�या �या�या अनुभवाचा आ�ण प�रणामांचा सारां� सादर करताना, �वचार�े पा�हजे
चांग�े काम. आता नोक�या बद�णे �हणजे संघटना बद�णे असा होत नाही. तु�ही बद�ू �कता
अगद� सं�ेती� नोक�या.

तथा�प, हे करत असताना, एखा�ाने �या�याकडे आणू �कणारे फायदे ��ात ठेव�े पा�हजेत
मा�क, केवळ �वतःसाठ� नाही. हे ��ात ठेवणे फार मह�वाचे आहे क� एक जात असताना
उ� पदांसाठ�/जबाबदा�यांसाठ� मु�ाखत घेत��, मु�ाखत घेणारा नेहमी �वचार करे�
भरती फम��ा �मळणारे फायदे. �हणून, हे सवा�त आधी ��ात ठेवा.

उ� जबाबदा�या �वीकार�यास मदत करणारी पायरी:

• अनुभव गोळा करा

आयु�यात वर जा�या�या बाबतीत अनुभव खूप मो�ाचा असतो. ��येकाकडून ��का आ�ण
सव� काही ��य. तुमचे �ान अपडेट करा आ�ण काही चांग�� कौ��ये गोळा करा. आणखी
तु�ही अनुभवी आहात, तुम�या आयु�यात जा�याची ��यता �जतक� चांग�� आहे.

एक द�तऐवज तयार करा

अ�ा �ोकां�ी संपक�  साधताना जे तु�हा�ा �ो�साहन देऊ �कतात �क�वा तु�हा�ा नवीन जबाबदा�या देऊ �कतात,
तुमचे य��वी �य�न दाखवणारे द�तऐवज नेहमी सोबत ठेवा. सी�ही, पोट�फो��ओ,
�माणप�े, �ेस क�ट��ज, तु�ही हाताळ�े�या �क�पांचे अहवा� - हे सव� असू �कतात
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उपयु�.

'�यां�या' फाय�ां�वषयी बो�ा

मु�ाखतीदर�यान, आपण आप�यास देऊ �कणा�या फाय�ां�वषयी चचा� करणे खूप मह�वाचे आहे



संघटना. �न��त सं�यां�या संदभा�त बो�ा. तयार करतांना थोडे सं�ोधन करा
मु�ाखतीसाठ�.

तु�ही कोणतीही नवीन असाइनम�ट �या�, तु�हा�ा तुमची छाप सोडावी �ागे�.

बॉब डो�े, अमे�रकेचे माजी नेते जे अमे�रके�या अ�य�पदासाठ� धाव�े होते, एकदा �हणा�े, "के�हा
हे सव� संप�े, आपण कोण होता हे नाही. आपण फरक के�ा आहे क� नाही. "
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प�ह�� पायरी

आम�या �व�ाती� नोकरी �ोधणे सु� कर�या�या यो�य संधीसाठ� ब�तेक यूएस �ती�ा. आ�ही
�वचार कर�यापूव� वत�मानप�ात 'इ��त' जा�हरात ये�याची �ती�ा करा



आम�या कार�कद�त पुढची उडी. �ावसा�यक सु�ा मा�हती �मळ�याची वाट पाहतात'�व�' करार.
ही मोठ� चूक आहे!

जरी आम�या �व�ाती� नोकरी �क�वा �क�प स�या बाजारात उप�� नस�ा तरी आपण �नमा�ण क� �कतो
संधी. चाण�य हे �वतः�न �य�न कर�यावर मोठा �व�ास ठेवणारे होते
प�र��ती�ा आकार दे�यासाठ� न�ीब �क�वा न��बावर अव�ंबून. तो �हणतो,

"न��बावर �व�ास ठेवणारा, मानवी �य�नांपासून र�हत अस�याने तो न� होतो, कारण तो नाही
उप�म सु� करा, �क�वा �या�या उप�मांचा गभ�पात झा�ा (अय��वी). "(7.11.34)

साह�जकच, जर संध�नी आप�े दरवाजे ठोठाव�े नाहीत, तर आ�ही संध�कडे जातो आ�ण
�यांचे दरवाजे ठोठा! आता कोणी ते कस ेकरते?

येथे काही �टपा आहेत:

Your आप�� ��� जाणून �या

आपण दारावर दणका मार�यापूव�, थोडे आ�म�नरी�ण करा. आप�े जाणून �या
��� आपण क�ाम�ये चांग�े आहात यावर �� क� ��त करा. चाण�य या�ा ���चा '�वधम�' �हणतात
(जे नैस�ग�क�र�या कर�यास स�म आहे). आप�े �व� काम/�क�प तयार करा �यात तु�ही आहात
इतरांपे�ा चांग�े �वत�रत क� �कते. आप�ा रे�युमे �क�वा �वसाय योजना तयार करा, ��पण ेहाय�ाइट करा
तुमचा भूतकाळाती� अनुभव आ�ण तु�हा�ा इतरांपे�ा वेगळे काय बनवते.

Right यो�य ���वर टॅप करा

एक चांग�ा रे�युमे �क�वा �वसाय योजना �वतःच पुरे�ी नाही. आप�या�ा �वतःच ेमाक� �ट�ग करावे �ागे�. �या साठ�
हे, यो�य �ोक कोण आहेत आ�ण कोण�या कंप�यांना आवडे� हे जाणून घेणे मह�वाचे आहे
आम�या सेवा वापरा. तुमचा ��ताव मे� करा, फोन करा आ�ण भेट�साठ� �वचारा. �ेवट�, वळा
वेळेवर आ�ण यो�य �ोकां�ी एक ��द बो�ा. समोरासमोरची बैठक �नरपे� असते
हे के�ेच पा�हजे. कोणीतरी तु�हा�ा कॉ� करे� याची वाट पा� नका. अ�ा अनेक कंप�या आहेत �यां�या जागा �र� आहेत
आ�ण �क�प राबवायचे आहेत, परंतु जा�हरात क� नका.

About आ�थ�क बाब�बाबत �� �हा
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च�ा �ामा�णक रा�या, तेथे �वनामू�य �ंच नाहीत. आपण �वत: �ा खेळ�यापूव�, याचा देखी� �वचार करा
या नवीन उप�मातून तु�हा�ा �कती पैसे कमवायचे आहेत. मी�ट�ग दर�यान, आपण आव�यक आहे
आ�थ�क आ�ण अथ��ा��ावर बो�णे आ�ण काम करणे. एक �वजय-�वजय प�र��ती क� �कता
ते�हाच घडते जे�हा आप�� भू�मका, �येये आ�ण सवा�त मह�वाचे �हणजे आ�थ�क �� असतात.

��ात ठेवा जे�हा तु�हा�ा �ेवट� तुमची �व�ाती� नोकरी �क�वा �क�प �मळे� ते�हा ते पुरेसे नाही. खरं तर,
ही फ� सु�वात आहे. मग तु�ही जे वचन �द�े आहे ते तु�ही पूण� के�े पा�हजे.

आप�� �मता दाखवा, केवळ ��दांनीच नाही तर प�रणाम-आधा�रत कृत��ार ेदेखी�. आ�ण ��का
इतरांबरोबर काम करा, कारण कोण�याही �क�पात य��वी हो�याचे हे रह�य आहे.
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कत��ावर मृ�यू

जीवन खूपच संुदर आहे आ�ण एखा�ा ���चा मृ�यू �या�या जवळ�या ����ा खूप �ःख देतो
आ�ण ��य. तथा�प, जर तो कत��ावर असताना मरण पाव�ा तर मृ�यू देखी� होतो
�नयो�ाची जबाबदारी.
अपघात टाळ�यासाठ� सव��म सुर�ा उपाय आ�ण धोरणे असूनही, एक आहे
कामादर�यान एखादा कम�चारी आप�ा जीव गमावू �कतो.

अ�ा अ��या��त प�र��तीसाठ� कौ�ट�याचा स��ा:

"कत��ावर मरण पाव�े�यांपैक�, मु�ा -प�न�ना अ� आ�ण वेतन �मळे�.
आ�ण �यांची अ�पवयीन मु�े, वृ� आ�ण आजारी ���ना मदत के�� पा�हजे. आ�ण �याने अनुदान �द�े पा�हजे
मृ�यू, आजारपण आ�ण ज�मो�सवा�या �संगी ते पैसे आ�ण स�मान करतात. "
(5.3.28-30)



संर�ण द�ांसार�या सं�ांसाठ� सरकारने काम के�े आहे
अ�ा �करणांम�ये भरपाई. पण, इथे ��ात घे�याची गरज आहे ती �हणजे कौ�ट�य�ा हवे आहे
�नयो�ा केवळ कुटंुबा�ा आ�थ�क नुकसानभरपाई देत नाही तर खरं तर �यापे�ा जा�त र�कम घेतो
जबाबदा�या

तो सुच�वतो क� मा�काने मृत कम�चा�या�या कुटंुबाचा �वचार करावा
�याचे �वतःचे कुटंुब.

�याने फ� अ� आ�ण आ�थ�क सहा�य यासार�या �यां�या मू�भूत गरजा पूण� के�या पा�हजेत परंतु
मु�ां�या ���ण, माग�द��न आ�ण माग�द��न यासार�या गरजा देखी� �वचारात �या. 'स�मान
�संगी ' - अचूक ��द वापर�यासाठ�.

एकदा एक अ�यंत ��त��त भारतीय कंपनी म�ये अपघात झा�ा आ�ण 60 कम�चारी
�यांचे �ाण गमाव�े. मा�यमांनी कॉप�रेट जायंट�या �मुखांना �वचार�े, "�कती पैसे आहेत
तु�ही �यां�या कुटंुबांना दे�याचा �वचार करत आहात? "

�याचे उ�र कंपनी�या �नयो�ा-अनुकू� धोरणांचे वै���पूण� होते, "ते यावर अव�ंबून असे�
��येक कुटंुबाची गरज. "

आम�या राजकार�यां�माणे नाही, जे सव� कुटंुबांसाठ� �न��त भरपाईची घोषणा करतात
कंपनी�या व�र� अ�धका�याने ��येक कुटंुबाची गरज समजून घे�याचे ठरव�े होते.

जर काही कुटंुबा�ा अ�धक पै�ांची गरज असे� तर ती �द�� गे��. �याच�माणे, जर कोणा�ा आव�यक असे�
पुनव�सनात मदत, ती पुरव�� गे��, जर मु�ा�ा ���णाची गरज असे� तर ती घेत�� गे��
ची देखभा�. हा ���कोन �च�ता द��वतो.

पृ� 34

आज�या प�र��तीत अ�ा प�र��त�ना त�ड दे�यासाठ� काही �टपा येथे आहेत:

�वमा

तुम�या ��येक कम�चा�याचा जीवन �वमा अस�याची खा�ी करा. तुमचा एचआर �वभाग आहे
��येक कम�चा�याचे �कमान एक धोरण �भावी आहे याची खा�ी करा.

Each ��येक कम�चा�या�ा समजून �या

तुम�या सं�ेती� ��येक ����या वेगवेग�या कौटंु�बक गरजा आहेत. �यांची न�द ठेवा
कुटंुबाती� सद�य - कुटंुबाती� �कती �ोक, ते काय करतात, इ�याद�. संघ�टत करा
कौटंु�बक-वक� �ाइफ ����क सु�न��त कर�यासाठ� कुटंुब भेटते.

• �तथे राहा

जे�हा एखादा कम�चारी आप�ा जीव गमावतो, ते�हा कुटंुबा�ा भेटा. फ� a सह �व�ापक पाठव ूनका
धनादे�. कुटंुबासह उप��त रहा आ�ण �यां�या वेदना सांगा.

कोणीतरी संुदरपणे �हट�या�माणे, "जवळ�या ����या मृ�यूनंतर, मी ब�याचदा काह�ना �ुभे�ा �द�या
हजारो �ोकां�या अ�ंूपे�ा �ेमाचे ��द. "
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कम�चा�यांची काळजी घेणे

आता हे तुम�यापे�ा तुम�या बॉससाठ� अ�धक आहे! तरीही, सदैव भरभराट��माण ेवाचा
अथ��व�ा एखा�ा �दव�ी तु�हा�ा �वसाय �ापन कर�यात मदत क� �कते आ�ण �वतः �ोकांना रोजगार देऊ �कते. आ�ण
जे�हा तु�ही ते करा�, तु�हा�ा �वकरच समजे� क� चांग�े, ��ार आ�ण कु�� �ोक खरोखर आहेत
��म�ळ.
एचआर �वभागात कोणा�ाही �वचारा. �यांना फ� �ोकांना भरती आ�ण �����त करायचे नाही, पण
�यांना सं�ेती� �ोकांनाही ठेवावे �ागे�. �ेवट�, हे ��ात घेत�े पा�हजे
हा �ँड नाही �क�वा पगार देखी� नाही जो �ोकांना �टकवून ठेवू �कतो - हा मानवी ��� आहे
सं�ा दे�यास स�म आहे.

यासाठ�, चाण�य सुचवतो क� �व�ापना�ा काय आहे याची पूण�पणे जाणीव असणे आव�यक आहे
कम�चा�यांना वाटते - जर �यांनी तसे के�े नाही तर ते धो�या�ी खेळत आहेत,

"�वषयांम�ये �जत नस�यामुळे, �या�ा उपटणे सोपे होते." (8.2.18)

हे कर�यासाठ� येथे काही चरण आहेत:

Your तुम�या कम�चा�यांसाठ� वेळ काढा

आप�या सव� अधीन�ांसोबत वैय��क�र�या वेळ घा�वणे मह�वाचे आहे. फ� नाही आहे
यासाठ� पया�य. या उ�े�ासाठ� दररोज अधा� तास बाजू�ा ठेवा. हे तु�हा�ा मदत करे�



��येक कम�चारी �या�कारे �वचार करतो ते समजून �या आ�ण ते प�ह�या�माणे सम�यांचे �नराकरण कर�यात मदत क� �कतात
�दसणे सु� करा.

आप�या के�बनमधून बाहेर पडा

तुम�या के�बनम�ये बसून फोनव�न ऑड�र देऊ नका. आता आ�ण नंतर, आम�यातून बाहेर पडा
के�बन आ�ण कम�चाया��या डे�क आ�ण वक�  �टे�नवर चा�ा. म�ये बरेच फायदे आहेत
हे करत आहे - एक, हे सर�ाईज चेक �हणून काम करते. �सरे �हणजे, आप�या�ा काय आहे ते थेट कळे�
काया��यात घडत आहे.

Out सह��ची योजना करा

काया��यात मया�दा आहेत. आप�या काय�संघासह सह�, येथे �मुख काय��मांचा उ�सव
एक वेगळे �ठकाण, एक पाट� �क�वा �पक�नक, केवळ तणाव पातळ� कमी करणार नाही तर मदत करे�
��येकजण भाव�नकपणे एकमेकां�ी संबं�धत आहे. अनौपचा�रक दर�यान अनेक ��तभा �ोध�या जातात
उ�सव आ�ण मेळावे.
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• न�द ठेवा

आता, हा सवा�त मह�वाचा भाग आहे. ��येक कम�चा�यासाठ� वेगळ� फाई� ठेवा
मनु�यबळ �वभागाची मदत. �यात ��येक कम�चा�याचा तप�ी� द�तऐवज असावा. �व�म
ठेवणे पुरेसे नाही; �व�ापनाने वेळोवेळ� �याकडे �� �ावे आ�ण बनवावे
कम�चा�यांची अंगभूत ��� �ोधून �यांचा �भावी वापर.

कॉप�रेट्समधी� सव��म �नयो�ा �ोध�यासाठ� नुक�याच के�े�या सव��णाने असे सू�चत के�े आहे
�या कम�चा�यांना कामा�या �ठकाणी 'हवे आ�ण आ�हान' वाटते, �यांना अ�धक ��यता असते
द�घ� का�ावधीसाठ� कंपनी�ी वचनब� राहणे.

अमे�रकन उ�ोगपती चा�स� ए�व�न �व�सनने एकदा काय के�े हे अ�धक चांग�े �दसून येते
ते �हणा�े, "एक चांग�ा बॉस आप�या माणसांना �यां�या क�पनेपे�ा जा�त �मता आहे याची जाणीव क�न देतो
आहेत, जेणेक�न ते �यांना ��य होते �यापे�ा सात�याने चांग�े काम करतात. "
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पगारा�या वर सुर�ा

मी पु�हा एकदा rition���न �वषय हाताळ�याचा �नण�य घेत�ा. अनेक अजूनही आहेत
या सम�येने घेत�े�या �चंड �माणात आ�य�च�कत. सव� संघटनांना सामोरे जावे �ागते
आज �नरा�ा. स��ागार �नयु� के�े जात आहेत, सं�ोधन के�े जात आहे आ�ण नवीन
�ोक का �नघतात हे समजून घे�यासाठ� प�ती आ�ण रणनीती �ोध�या जात आहेत
सं�ा!
�ोकांना वाटणारे प�ह�े कारण �हणज ेजा�त पगारामुळे कम�चारी �नघून जातात
इतर कंप�यांनी ऑफर के�े. तथा�प, हे ��पणे �दसून येते क� पैसे �क�वा जा�त पगार
एकटाच �वृ�ीचे �माण कमी क� �कत नाही.

चाण�य आप�या�ा �वचारांसाठ� अ� देतो,

"अगद� मो�ा रकमेसाठ�ही, कोणीही आप�या जीवाची हानी क� इ��त नाही." (8.3.35)

मग असे काय आहे �यामुळे �ोक नोक�या बद�तात �क�वा कंप�या बद�तात? उ�र आहे
ब��वध

• त�काळ बॉस

एक �ोक��य �हण आहे, '�ोक कंप�या सोडत नाहीत, ते �यांचे बॉस सोडतात!' आप�े
त�काळ बॉस संपूण� सं�ेचे ��त�ब�ब आहे. अ�य� सव��म असू �कतात
उ�ोगाती� नेता, पण तो कदा�चत सं�ेती� �ेवट�या माणसापय�त पोहोचू �कणार नाही.
�वभाग�मुख, म�यम �व�ापक, रेषा �व�ापक, हे सव�जण ए
�यां�या खा�� काम करणा�या �ोकांसाठ� �ेरणा��ोत. जर ही ��� ए
चांग�ा नेता, �ोकांना काम कर�याची �ेरणा �मळे�. जर तो नसे� तर अगद� ��ू �चपम�ये अस�े�े
कंप�या नोकरी सोडती�.

• पगार



होय, हे मह�वाचे आहे. तु�ही तुम�या कम�चा�यांना सम�प�त आ�ण �व�ासू ठेवू �कत नाही
�रका�या पोट� कंपनी. �ोकांना चांग�े पैसे कमवाय�ा हवेत आ�ण वाढ देखी� �मळणे आव�यक आहे
कधी कधी. ��ात �या क� कम�चारी �या 'उ�' पगाराची मागणी करतो तो आपोआप नाही
'यो�य' पगार. ����या खचा�म�ये पया�वरणाचीही मोठ� भू�मका असत.े
एका �व��� �ठकाणी राह�याची �क�मत, �या�यावर अव�ंबून अस�े�या �ोकांची सं�या
उ�प�, �याची जीवन�ै�� - सवा�चा पगारा�या अपे�ा ठरव�यावर प�रणाम होतो
वैय��क
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सुर�ा

हा घटक कोण�याही कम�चा�या�या मनावर सव�� आहे. एखाद� ��� सुर��ततेची �ा�या क�ी करते? �यात आहे
अनेक पै�ू. आ�थ�क सुर�ा, मान�सक सुर�ा आ�ण उजवीकडे अस�याची भावना
यो�य वेळ� ठेवा. सुर�ेची �ा�या देखी� ���पर�वे बद�े�
आ�ण अगद� �प�ान�प�ा.

मी एका ब�रा�ीय कंपनी�या एका उ� �व�ापन �ावसा�यकां�ी संवाद साधत होतो
चांग�या ऑफर असूनही �याने 25 वषा��न अ�धक काळ एकाच फम�म�ये घा�व�ा आहे. जे�हा मी जाणून घे�याचा �य�न के�ा
का, �याने �� के�े, "आमची एक मानवी कंपनी आहे. पगारापे�ा जा�त, ही व�तु��ती होती
आ�हा�ा नेहमी घरी वाटत होते. "तुम�या सं�ेम�ये ही 'कौटंु�बक भावना' सा�य कर�याचा �य�न करा.
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कमांड �मो�न

�ो�साहन �मळव�याची मागणी के�� जाऊ नये, ती आ�ा के�� पा�हजे.
एका पदाव�न �स�या पदावर पदो�ती थेट उ�पा�दत प�रणामां�ी संबं�धत आहे.
पदो�त�बाबत, चाण�य ने�यांना सांगतो,

"�याने (राजा) आप�े मं�ी बनव�े पा�हजेत, �यांना कामासाठ� �नयु� के�े जाते ते�हा उ�प�
�यातून गणना के�� जाते (अगोदर), �नद���त �क�वा अ�धक �हणून उ�प� आणे�,
(�यामुळे) �यांचे गुण �स� झा�े आहेत. "(1.8.13)

एखा�ा ���ची गुणव�ा �या�या आउटपुटव�न �स� होते. पण इथे कौ�ट�य अ�धक होतो
पदो�ती होणार अस�याचे सांगून कम�चा�या�या उ�पादकतेवर �व�ेष भर �द�ा
कम�चारी सं�ेकडे आण�े�या उ�प�ानुसार �वचार के�ा जातो. अ�ा
����ा मं�ी के�े पा�हजे (व�र� �व�ापक�य पदावर).

नोकरी�या मु�ाखती दर�यान, �नयो�ा वेतन पॅकेजब�� CTC (खच�
कंपनी�ा). या वेळ�, �नयो�ा �या�ा �ागणा�या खचा�ची गणना करतो
उमेदवारासाठ�, जर तो �या�ा भरती करायचा असे�. �नयो�ा देखी� याकडे �� देई�
उमेदवाराकडून उ�प� होणारा संभा� महसू� आ�ण �यानुसार, पॅकेजवर �नण�य �या.

एखाद� �व��� असाइनम�ट �क�वा �ोजे�ट �द�यास, �याम�ये �व�ापकाचे �न��त बजेट असते
�या�ा ऑपरेट करावे �ागे�. �क�पातून �व��� नफा अपे��त आहे. जर �ेवट�
�क�पाचा अपे��त नफा (�क�वा अ�धक नफा) के�ा जातो, �क�वा अगद� बजेटही
खच� कमी के�ा जातो, अ�ा ����ा पदो�तीसाठ� �वचारात घेत�े पा�हजे.

तर वरी� सू�ातून कम�चारी काय ��कू �कतो ?

Financial आ�थ�क योगदान �ा

��येक कम�चा�याने तो कोण�याही �वभागाचा अस�ा तरी �याने आ�थ�क बनवावे
�या�या सं�ेने �द�े�या मोबद�याचे औ�च�य साधून योगदान.

मानव संसाधन �व�ापन (HRD) त� डॉ मकरंद तारे संबो�धत करत होते a
एचआर �व�ापकांचा गट. ते �हणा�े, "तु�ही HR म�ये अस�ात तरी तु�ही तुम�यासाठ� योगदान �द�े पा�हजे
आ�थ�क �ाभा�या बाबतीत कंपनी, एकतर खच� कमी क�न �क�वा वाढवून
तुम�या कम�चा�यांची उ�पादकता. "

Your तुमचा �नका� �मांकांम�य ेदाखवा
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आपण आ�थ�क योगदान �द�े आहे �हणून, फ� मागे बसू नका. तुमचे दाखवा
आप�या व�र�ांकडे �यांचे �मांक सादर क�न प�रणाम. अहवा� बनवा, आ�ेख बनवा
आ�ण तुम�या मा�कांना सांगा क� तु�ही, �क�पाचा एक भाग �हणून, एक मह�वपूण� काम कसे के�े आहे
योगदान. क�रअर�या ��येक ट��यावर �वतः�ा �वकाय�ा ��का.

An �नयो��या�माणे �वचार करा

तु�ही घेत�यापे�ा जा�त �ा. ��येका�या �ेवट� पदो�ती �क�वा वाढ�ची अपे�ा क� नका
वष�. �वतः�ा �वचारा, तुम�या बॉस�ा तुम�याकडून काय हवे आहे. �या �द�ेने काम करा. अ�धक उ�पादन करा
तु�ही वापरता �यापे�ा तुम�या सं�ेसाठ� संप�ी.

एका एमबीए �व�ा�या��ा �या�या कॅ�स मु�ाखतीदर�यान �वचार�यात आ�े, "तुझा पगार �कती आहे?
अपे�ा? "�याचे उ�र होते," साहेब, तु�ही या ट��यावर �नण�य �या. �या �ेवट�
सहा म�हने म�ा मा�या काम�गरीचे पुनराव�ोकन क� �ा. मग मी तु�हा�ा सांगेन क� माझी अपे�ा काय आहे. "
�या�ा �गेच भरती कर�यात आ�े.
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�ोकांना जबाबदार बनवा

यो�य नोकरीसाठ� यो�य �ोक �मळवणे अवघड असताना, ते आणखी आहे
स�या तुम�यासोबत काम करणा�या �ोकांना उ�पादक आ�ण काय��म बनवण ेकठ�ण आहे.
चाण�यकडे यावर उपाय आहे - जर कम�चारी उ�पादन�म नसती� तर दंड �ावा
�यां�यावर!

चाण�य एक उदाहरण देतो:

"(�ेखा�धकारी) आण�े नस�यास �याने (नेता) एक म�हना थांबावे
दैनं�दन खा�यांम�ये, एक म�ह�यानंतर, (अ�धकारी) दोन दंड भरे�
��येक पुढ�� म�ह�यासाठ� �ंभर पणस (�या �माणात) वाढ�े. "(2.7.26)

तथा�प, ही �णा�� एका वेळ� एक पायरी अंम�ात आण�� जाणार आहे, असे चाण�य सांगतात
जो साम , दाना , भेडा आ�ण दंडा नावा�या यु��यांची याद� करतो .

पण आपण या �णा��चे पा�न कसे क�? येथे काही �टपा आहेत:

काय अपे��त आहे ते प�रभा�षत करा

ही प�ह�� पायरी आहे. कम�चा�याकडून काय अपे��त आहे ते ��पणे ��हा. ब�तेक
जे�हा आपण आप�या अपे�ा ��पणे सांगत नाही ते�हा सम�या सु� होतात. एक चांग�े प�रभा�षत
नोकरीचे �ोफाइ� आ�ण नोकरीचे वण�न एखा�ा ����ा �याची भू�मका समज�यास मदत करे�. कर�याचा एक माग�
या भू�मका आ�ण अपे�ा द�तऐवजीकरण कर�यासाठ� आहे. सव��म माग� �हणजे ��� बनवणे
तो �वतः ���हतो, नाहीतर तो �वसरे�.

�नय�मत पय�वे�ण

काम करणा�या ���वर �� ठेवा. �नय�मत देखरेख, आ�ण �वचारणे
जर कम�चारी �द�ा गमावणार असे� तर यो�य �� मदत करती�. याचा अथ� असा नाही
आपण 'बॉसी' असणे �क�वा एखा�ा ����ा ��तबं�धत करणे आव�यक आहे. तु�ही कम�चा�या�ा �वातं�य �द�े पा�हजे
काय� �या�या �ै��त पार पाडणे. आप�या�ा 'कसे' प�रभा�षत कर�याची आव�यकता नाही परंतु आप�या�ा ते करावे �ागे�
'काय' आ�ण 'का' प�रभा�षत करा. हे मह�वाचे आहे क� ���ने आप�े �� �या�यावर क� ��त ठेव�े आहे
उ�पादकता

• �मरणप�े आ�ण फॉ�ो-अप

जे�हा तु�ही हे प�ह�यांदा करता, ते�हा �या ����ा समज�यास थोडा वेळ �ागे�.
तथा�प, संयम आ�ण सरावाने, हे एका �णा��म�ये समा�व� करा जे चा�वते
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हे �वतः कर�यापे�ा दाखवा! न�क�च, जर तु�ही �मरणप�े देत रा�ह�ात आ�ण
काम अ�ाप पूण� होत नाही, मग काही गंभीर कारवाई कर�याची वेळ आ�� आहे.

���त



चाण�यने सुचव�े क� अनु�पादक कम�चा�या�ा दंड झा�ाच पा�हजे! फ� याची घोषणा करत आहे,
�क�वा कंपनी�या धोरणाचा हा भाग बनव�यास मदत होणार नाही. एखा�ाकडून �याची अंम�बजावणी करावी �ागते
वेळोवेळ�. यामुळे सु�ती �र होई� आ�ण कम�चारी संर�णासाठ� �वरीत काय� करे�
�वतः आपण आप�या �वसायाब�� गंभीर आहात असा संदे� देखी� पाठवे� आ�ण नाही
कोणीही �याचे काम गृ�हत ध� �कते.

जर एखा�ा सं�ेती� ��येक ��� उ���ांनुसार इ�तम उ�पादकतेसह काय� करते
प�रभा�षत, �वसाय जग �वतः वेगळे असे�!
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कोण�याही �वहारात सुर��तता

कोण�याही ने�या�या आयु�यात, असा एक �ण येतो जे�हा �या�ा काही गंभीर ट�का करावी �ागते



मोठा करार करताना �नण�य. कधीकधी �या�ा करारा�या आ�थ�क गो��चा �वचार करावा �ागतो�भाव, मनोब� (कम�चाया��या) वर प�रणाम आ�ण भ�व�यात होणारा कोणताही प�रणाम
स�या �या�याकडे अस�े�या बाजारा�या ��तीवर आहे.
अ�ा कठ�ण काळात, जे�हा �याने वत�मान आ�ण भ�व�याती� �नण�य घेत�ा आहे,
चाण�य सुचवतो क� नेता आधी सुर�ेचा कोन �वचारात �या.

चाण�य �हणतो,

"�याने �या धोरणाचा अव�ंब के�ा �याचा अव�ंब क�न �याने �या धोरणाचे पा�न क� नये
�वतःचे उप�म, इतर प�ाचे (�या) चे नाही. "(7.1.24)

�हणून, �या मो�ा �वहारासाठ� जाताना, नेहमी या पै�ंूचा �वचार करा:

आ�थ�क पै�ू

�वसाय �हणजे संप�ी �न�म�ती, संप�ी �व�ापन आ�ण संप�ी �व�तार. जस �क
नेता, या गंभीर कोनाकडे ���� क� नये. तु�ही �नमा�ण के�े�� संप�ी सुर��त करा,
�व�मान संप�ीचे �व�ापन करा आ�ण भ�व�यात �नमा�ण होणा�या संप�ीवर �� क� ��त करा. �हा
या पै�ू�ा हाताळताना भाव�नक नसणे. तथा�प, भावना सव� सोड�या जाऊ �कत नाहीत
वेळ. येथेच पुढ�� पै�ू येतो ...

Human मानवी ��ीकोन

कोण�याही सं�ेची मु�य मा�म�ा ही मानवी आहे - �यांनी ती तयार के�� आ�ण ती चा�व��.
तु�हा�ा फ� �यां�या क�याणाची आ�ण �वकासाची काळजी �यावी �ागणार नाही, तर तु�हा�ाही करावी �ागे�
�यां�या मनोब�वर काय प�रणाम होतो याचा �वचार करा.

कोण�याही �हान गटा�या तु�नेत कोणताही उ�साह नस�े�ा एक �चंड संघ काहीही नाही
बद��यासाठ� आ�ण उ�कृ�तेसाठ� 'उ�साही' �ाइ�ह. हा उ�साहच बनवतो
यु�ात फरक.

Social सामा�जक ��ीकोन

हे खूप मह�वाचं आहे. जरी आधी�या दोन पै�ंूची काळजी घेत�� तरी
कराराची समा�ती, �याचा सामा�जक �भाव कधीही चुकवू नका. करार अ क� �कतो
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कम�चाया�साठ� आ�ण भागधारकांसाठ� खूप पैसे, परंतु जर यामुळे सम�या उ�व�या
पया�वरण, पया�वरण, �क�वा �नसग�, आपण कराराब�� दोनदा �वचार करण ेआव�यक आहे.

द गॉडफादरने �े�रत अस�े�या सरकार या �च�पटातही अ�ाच �कारची वाटाघाट� आहे
देखावा एक औषध �व�ेता डॉनकडे येतो आ�ण �या�ा �मळव�यासाठ� मोठ� ऑफर देतो
नवीन सापड�े�या बाजारासाठ� औषध-��पम�टसाठ� आव�यक मंजुरी.

खेप साफ कर�यासाठ� देऊ के�े�े पैसे खूप मोठे होते, परंतु डॉनने ते नाकार�े
�या�ा आढळ�े क� जरी �याने �क�वा �या�या ट�मने पैसे कमाव�े अस�े तरी यामुळे मोठ� सम�या �नमा�ण होई�
त�ण आ�ण भावी �पढ�.

हे सोपे नाही, परंतु वाटाघाट� करणे मह�वाचे आहे. '�वचार' जो सौदा करताना के�ा जातो
���या, 'अ�यास' आ�ण सं�ोधन या सवा�चा अं�तम प�रणामावर प�रणाम होतो.



�हणून तुमची बु�� ती�ण करा, तुमचे �दय �व�तृत करा आ�ण प�रप�वतासह करार करा.
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माजी कामगारांचे �वागत

नोकरी बद�णे ही आज�या कॉप�रेटम�ये एक अ�त�य सामा�य घटना आहे
जग. ते �दवस गे�े जे�हा एखाद� ��� �याच सं�ेतून �नवृ� झा�� �याने �द��
�या�ा �याचा प�ह�ा पगाराचा धनादे�.
�ोक का सोडतात याची कारणे बरीच आहेत, पण सवा�त मह�वाचे कारण �हणजे ते तसे करत नाहीत
वाढ��या ��यता �ोधा, �क�वा �यांचे ता�काळ बॉस �टकवून ठेव�यासाठ� पुरेसे �भावी नाहीत �क�वा
�यांना आणखी �ेरणा �ा.

पण, अजून एक प�र��ती आहे. जर कोणी संघटना सोड�� असे� तर काय करावे
परत ये? आता �नण�य घेणा�यांसाठ� ही क�डी आहे.



चाण�य आप�या�ा काय करावे याब�� माग�द��न करतात:
"मा�टर�या चुक�मुळे एक सोडून जाणे आ�ण �या�या गुणांमुळे परत येणे, (�क�वा)
��ू�या स��णांमुळे सोडून देणे आ�ण �या�या दोषामुळे परत येणे, एक आहे
सोडणे आ�ण चांग�या मैदानावर परतणे, �ांतीसाठ� यो�य. "(7.6.24)

तर आप�या�ा एक संपूण� ��ीकोन �मळणे आव�यक आहे - ���ने का सोड�े? हे का आहे
��� परत येते का? आ�ण यामुळे कोणते फायदे �क�वा तोटे होऊ �कतात? बघूया
तप�ी�वार हे मापदंड:

The ��� का सोड��?

�ामा�णक रहा - एक नेता �हणून �याने सोड�े ही तुमची चूक होती का? अ�ा प�र��तीत, तो पा� आहे
जर तु�ही तुमचा धडा ��क�ा असा� आ�ण तुम�या सुधारणेवर आधीपासूनच काम करत असा� तर परत जा
नेतृ�व कौ��ये.

रागा�या भरात तु�ही �या ����ा काढून टाक�े का? �क�वा तो काही चुक�चा संवाद होता? के�े
नवीन �नयो��यात काहीतरी चांग�े आढळ�याने ती ��� सोडून गे��? �या बाबतीत देखी�,
हा नेतृ�वाचा दोष आहे, कारण तुम�याकडे ती 'गुणव�ा' न�हती जी तुमची आहे
�ध�काकडे आहे.

दो�ही बाबतीत, ���चे परत �वागत के�े पा�हजे.

Person ��� बरोबर होती का?

असे मु�े आ�ण प�र��ती आहेत �या सोड�या�या ����या �नयं�णाखा�� न�ह�या. �या साठ�
उदाहरणाथ�, �या वेळ� �या�ा एक वेतन�ेणी (एक गरज �हणून) आव�यक होती जी तु�ही क� �कत नाही
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�दान.

�क�वा, �या ����ा कळ�े क� आप�� सं�ा खरोखरच आहे �हणून सोडणे ही �याची चूक आहे
चांग�े आ�ण खरोखर परत येऊन उ�पादन�मतेने काम क� इ��ता? या �करणातही तो
परत �वागत के�े जाऊ �कते.

Person ���चे गुण

अं�तम तपासणी �ब��! ��� काय मू�यवध�न आणते? कदा�चत,
���कडे एक कौ��य �क�वा क�ा आहे जी फ� �या�याकडे आहे, आ�ण उ�ोगात आधीच मागणी आहे
तो करत अस�े�या कामात तो खरोखरच 'चांग�ा' आहे. या �करणातही, ���चे �वागत के�े जाऊ �कते
परत.

तु�ही या सग�या गणना करा �क�वा न करा, �ेवट� तुमची आत�ांची भावना मह�वाची आहे. आपण
�नण�य �यावा �ागे� आ�ण पुढे पहावे �ागे�. भूतकाळाकडे पाहणे चांग�े आहे, परंतु ह�ते आहे
पुढे जा�त मह�वाचे आहे.
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अ◌ॅ���नचा सामना करणे

�बग �ँड्स कम�चा�यांना आक�ष�त क� �कतात, परंतु ते �यांना कायम ठेवू �कत नाहीत. अ��कडी�
अ�यासानुसार असे �दसून आ�े आहे क� हे सवा�त मोठे �ँड आहेत जे उ� �तरावर झुकतात.
आ�या�ची गो� �हणजे, �हान कंप�या - काही यो�य मनु�यबळ �वभागा��वाय - ए
जवळ-�ू�य अ���न दर. आता, हे सं�ोधनास पा� आहे.
मो�ा सं�ांम�ये, काम पूण�पणे मु�य �ोकांवर अव�ंबून असते. तरीही, वर सां�गत�या�माण,े
ते कायम कंपनीत राहती� याची �ा�ती नाही. आता, कसे एक
�नरा�ा असूनही आव�यक काम के�े आहे याची खा�ी करा?

चाण�य सुचवतो:

"�याने (��येक) �वभाग अनेक �मुखांसह आ�ण कायम�व�पी (�ापने��वाय) �ापन के�ा पा�हजे
पदाचा काय�काळ). "(2.9.31)

�ोक सं�ा चा�वू �कतात. तथा�प, चांग�या सं�ा चांग�या �णा���ारे चा��व�या जातात
चांग�या �ोकांसह.

�हणून, चाण�य सुचव�े�या रणनीत�पैक� एक �हणजे घेणारी �व�ा बनवणे
प�ह�या �दवसापासून खा�यात �� घा�णे.



वरी� �ोकात, ते व�र�ां�या नोकरी-�ोफाइ���गसाठ� काही मु�य धोरणा�मक मु�े सुचवतात�ोक:

Many 'अनेक �मुख'

कोण�याही �व��� �क�पाचा �क�वा �वभागाचा �मुख हा �मुख ��� असतो. ची अव�ं�ब�व
या ���वरी� संघटना खूप उ� आहे. चाण�य हे पराव�ंबन परत कर�याची सूचना करतात -
जबाबदारी �वभा�जत करा.

जे�हा तो 'अनेक डोके' हा ��द वापरतो ते�हा �याचा अथ� असा क� जर तु�हा�ा एक डोके हवे असे� तर तीन �या
�याऐवजी डोके. कारण? जर एक ��� �नघून गे��, तर अजून दोन जणांची काळजी घेणे बाक� आहे
गो�ी. इतरांनी पदभार �वीकारताच काम �ेक��वाय चा�ू राहते.

�यामुळे तीनही �मुख समान ����ण आ�ण �व�ासाने तयार करा.

एका कंपनीत एकदा अ�य�पदासाठ� जागा �र� होती. पण �याने तीन उपा�य�ांची नेमणूक के��
�याऐवजी अ�य� आ�ण नोकरीचे �वभाजन. आ�य�कारक प�रणाम सा�य झा�े. द�घ�काळात, ते
दोन अ�यंत उ�पादक रा�पत�सह संप�े.
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Without '�ा�तते��वाय'

या जगात कोणीही कायम�व�पी नाही, �वतः सं�ापकासह. जे ����क आहे
के�े�या कामामुळे �नमा�ण झा�े�� ��ी आ�ण स�ावना कायम आहेत.
�हणून, �ोकांबरोबरही, कायमची अपे�ा क� नका.

जे�हा तु�ही या वृ�ीने काम करा�, ते�हा तु�ही तुमचे सव��म �ा�. बनव�याचा उ�म माग�
�वतःसारखे कायम�व�पी आप�यासारखे अ�धक डु���केट बनवणे. जरी एक डु���केट जवळ असे�
तु�ही काय आहात, तु�ही तुमचे काम के�े आहे. �यांना तु�ही घेऊ �ा आ�ण तु�ही �जथून आहात �तथे सु� ठेवा
थांब�े आहेत.

Est '�ापन करा'

�ोकांवर अव�ंबून नसणे सु�न��त कर�याचा एकमेव माग� �हणजे सतत ����ण. आता हे आहे
केवळ एक औपचा�रक ���या नाही, उ�ट, ही कोण�याही सं�ेची 'जीवनरेखा' आहे
�ास जो तो �जवंत ठेवतो.

जर आपण �प�ा��प�ा �टकून रा�ह�े�या सं�ांचा अ�यास के�ा तर ते �यांनी ठेव�े आहे असे आप�या�ा आढळे�
सतत ����णासह चांग�या �णा��. हे जुळवून �या आ�ण सकारा�मक पहा
यामुळे होणारे बद�.
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गुणव�ा �नयं�ण

कोण�याही �े�ाती� दोन �कारचे खेळाडू आहेत - जे उ� दजा�चे देतात
उ� �क�मतीवर, आ�ण जे कमी �क�मतीसाठ� कमी दजा�ची ऑफर देतात. एक �ाहक �नवडतो
�या�या �ाधा�यावर अव�ंबून दोघांम�ये.
तथा�प, अ�ासार�या गंभीर व�तूं�या बाबतीत कोणीही गुणव�े�ी तडजोड क� �कत नाही,
पेये आ�ण औषधे. अ�यथा, ते �ाहकांसाठ� घातक ठ� �कते.

चाण�यने केवळ गुणव�ा तपासणीचे मह�व सां�गत�े नाही, तर सेट के�े
उ�पादनां�या गुणव�ेवर प�रणाम होणार नाही याची खा�ी कर�यासाठ� �या�या काळात सरकारी �नयं�ण प�ती.

"ना�वंत व�तंूसाठ�, �नब�धासह माघार घे�याची परवानगी �द�� जाऊ �कते: 'असे होणार नाही
इतर� �वक�े जाई� ' �या�या उ��ंघना�या बाबतीत, दंड चोवीस पान �क�वा आहे
मा�ाचा दहावा भाग. "(3.15.7-8)

वरी� �ोकात आपण पाहतो क� केवळ ना�वंत व�तूंसाठ� चाण�य धोरण ठरवतो
क� ते एका �व��� �दे�ात वापरावे �ागते. तो ���ा �न��त करतो जर
याचे पा�न के�े जात नाही.

एखाद� ��� �वतः�या सं�ेत उ� दजा�ची उ�पादने आ�ण सेवा क�ी सु�न��त करते?
येथे काही �टपा आहेत:

Quality गुणव�ेचा अथ� समजून �या

गुणव�ेचा अथ� ���पर�वे बद�तो आ�ण बाजारपेठेतही. ते
एका �वभागापासून �स�या �वभागात पूण�पणे �भ�. उदाहरणाथ�, एक ��� जो नेहमी वापरत असे
फाट�े�े कपडे घा�णे �स�या हाताचा पण स�य �ट� 'उ� दजा�चा' माने�.

�या ����ा �व� आ�ण चांग�े कपडे घा��याचा �व�ेषा�धकार आहे तो फ� �ँडेड माने�



�ट� �क�वा �डझायनर 'उ� दजा�चे' असावे. तर ही मान�सकता समजून �या आ�ण आप��गुणव�ेचा अथ� �न��त कर�यासाठ� �ाहकां�या आव�यकता. �सरे उदाहरण असे�
�नया�तदार जे दे�ांतग�त �व�� गरीब रा�ांना सेकंड हँड भारतीय कपडे पाठवतात
व��ो�ोग.

Para मापदंड सेट करा

पाठव�यापूव� �क�वा �वपणन कर�यापूव� गुणव�ा सु�न��त कर�यासाठ� पॅरामीटस� सेट करणे मह�वाचे आहे
उ�पा�दत व�तू आ�ण सेवा. सव� सु��स� �ँडम�ये गुणव�ा �नयं�ण �वभाग आहेत
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जे �यां�या कारखा�यांमधी� ���यांचे केवळ ��येक �तरावर �नरी�ण न करता
अं�तम ट�पा.

ते�हा आ�य� नाही क� या �वभागांना गुणव�ेऐवजी गुणव�ा 'आ�ासन' �हट�े जाते
'�नयं�ण'. उ�पादना�या ��येक ट��यावर ��येक ��� जबाबदार आहे
गुणव�ेची हमी.

• सतत सुधारणे

बाजारात मागणी वाढत आहे, �ाहकां�या गरजा बद�त आहेत. �हणून,
गुणव�ेची �ा�या देखी� वेळोवेळ� बद�ते. हे समजून �या आ�ण सुधारणा करा
�यानुसार.

संकु�चत जगात, पुढे जाणे आ�ण जाग�तक पातळ�वर पोहोचणारी उ�पादने बनवणे चांग�े
मानके �हणूनच, एकूण गुणव�ा �व�ापन (ट��यूएम) सार�या संक�पना �ागू कर�यासाठ� पैसे देते,
आप�या ���या आ�ण �स�ट�मम�ये ISO �माणप�े इ. सवा�त मह�वाचे �हणजे, तुम�याकडून ��का
चुका, �ाहकांचा अ�भ�ाय �वीकारा आ�ण सुधार�या�या पुढ�� �तरावर ते �वीकारा
आप�या गुणव�ेचे मानके.
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यो�य ��� �नवडणे

आता हे एक आ�हान आहे �याचा मानव संसाधन �वभागांना सवा��धक सामना करावा �ागतो. पण आज,
जवळजवळ ��येक �वभाग�मुखाने केवळ एचआर ���ची भू�मका घेणे आव�यक आहे, केवळ �याचे ठेवणे नाही
संघ अखंड, परंतु ते आणखी मजबूत कर�यासाठ�.
याचे कारण �हणजे कंप�या आता माक� ट �ेअरपे�ा �ोकांसाठ� अ�धक �ढा देतात. तरीही तू
��येक इतर ���ची भरती क� �कत नाही. तु�हा�ा सवा�मधून यो�य उमेदवार काळजीपूव�क �नवडावे �ागती�
अज�दार, आ�ण मु�ाखत हा सवा�त मह�वाचा �वे� �ब�� आहे कारण ते भ�व�य ठरवते
नवीन भरती तसेच कंपनीची.

पगार, पो�ट आ�ण जॉब �ोफाइ� ��त�र�, चाण�य सुचवतो क� हे जाणून घेणे मह�वाचे आहे
उमेदवाराची '�वचार', 'मान�सकता' आ�ण 'मानस�ा��':

"�ोध�यावर, �याने �या�ा �या�या हेतूनुसार ठेव�े पा�हजे." (7.6.29)

पण मु�ाखती दर�यान कोणते �� �वचारावेत? येथे काही उदाहरणे आहेत:

Your 'तुमचा रो� मॉडे� कोण आहे?'

मु�ाखतीची सु�वात सहसा मु�ाखतकाराने "म�ा तुम�याब�� काही सांगा" असे �वचा�न के��.
पुढ�� �� असावा, "तुमचा आद�� कोण आहे?" हे खूप वेगळे आहे, तरीही
����ा�� ��.

उ�र तु�हा�ा उमेदवारा�या �वचार प�तीब�� सांगे�, कारण एक आद�� मॉडे� आहे a
एखाद� ��� सहसा �वचार करत,े संबं�धत असते आ�ण कॉपी कर�याचा �य�न करते.

जर एखाद� ��� �ब� गेट्स �हणा��, तर तु�हा�ा समजे� क� तेथे एक �ापारी आहे �क�वा आय.ट�
�या�या आत �ावसा�यक जो संधी �ोधत आहे. जर ते गांधीजी असती� �क�वा कोणतेही आ�या��मक
गु�, याचा अथ� असा आहे क� ��� उदा� आद�ा�ना मह�व देते आ�ण जीवनात 'नै�तकते�ा' मह�व देते.

• 'तु�ही कोणासोबत वेळ घा�वता?'

काया��यीन वेळे�या प��कडे ���च े�हत आ�ण जीवन�ै�� जाणून घेणे मह�वाचे आहे. जर
उ�र आहे 'कुटंुब', तु�हा�ा मा�हत आहे क� तो एक कौटंु�बक माणूस आहे.

जर �या ���चा मोकळा वेळ मु�य�वे �ाय�रीम�ये �क�वा �म�ांसोबत घा�व�ा असे� तर तु�हा�ा मा�हत आहे क� तो आहे
अनु�मे ���ण आ�ण �ान, �क�वा फ� सोबती �ोधणे.



जुनी �हण आहे, "कंपनी माणूस बनवते."
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Supp 'समजा तु�हा�ा �वचार�यात आ�े ....?'

नोकरी�या �ोफाई�म�ये बद�ाचा अंदाज �� क�न ����ा सां�कृ�तक ध�का दे�यास मदत होई�.
उदाहरणाथ�, जर तु�ही एखा�ा व�र� आ�थ�क पदासाठ� चाट�ड� अकाउंटंटची मु�ाखत घेत असा�,
�या�ा �वचारा, "जर आ�ही तु�हा�ा एका वषा�त माक� �ट�ग �वभागाचे �मुख �हणून �वचार�े तर?"

उ�र तु�हा�ा 'च�ज मॅनेजम�ट'ची �मता सांगे�. माणूस �जतका जा�त �ततका
बद��यास अनुकू�, दो�ही प�ांसाठ� अ�धक �ाभ.

केवळ ऐ�हक भरती कर�यापे�ा मु�ाखत मजेदार आ�ण मान�सक��ा आ�हाना�मक बनवा
���या

जर तु�ही नोकरी�या उमेदवाराची या प�तीने मु�ाखत घेत�� तर तु�हा�ा मानवी मन समजे�
उमेदवाराची य��वी कारक�द� असे� तर चांग�े, आ�ण अगद� अचूक अंदाज देखी�
ठाम
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बु��या आजूबाजू�ा मा� नका

ही ��ती बे� वाजवते का? तु�हा�ा एखा�ा �वषयावर खूप चचा� करायची आहे
आप�या बॉससह मह�वाचे. जे�हा आपण �ेवट� �या�या के�बनम�ये �वे� कर�यासाठ� म�ातंतू काम करता, ते�हा आपण
आपण �या�ा खरोखर काय सांग ूइ��ता �या��वाय ��येक गो�ीब�� बो�ून �ारंभ करा.
हळू हळू तु�ही तुम�या बॉस�ा �चड�े�े �दसता. सवा�त वाईट प�र��तीत, आप�ा बॉस ओरडतो,
"���ज मु�ावर या ... फा�ट!" तोपय�त, तो तुम�या�व�� न�क�च पूव��ह��षत आहे.

तु�हा�ा समज�े पा�हजे क� जे �ोक ��खरावर पोहोचतात ते �वाभा�वकपणे ती�ण असतात आ�ण क� �कतात
'मूळ सम�या' खूप �वकर समजून �या. �हणून जे�हा तु�ही �यां�यासोबत असा� ते�हा आजूबाजू�ा मारहाण क� नका
झाडी.

आता हा मु�ा समज�यानंतर, �याच प�र��तीकडे बघ�या�या ���कोनातून पहा
नेता. आम�या व�र�ांना नेहमी ती�ण आ�ण स�म �ोकांसोबत काम कराय�ा आवडते
गो�ी �गेच समजून �या.

ने�यांची �नवड करताना चाण�यने देखी� काही �ावहा�रक स��ा �द�ा
�यांचे अधीन�. तो �हणा�ा,

"मागणी फ� एकदाच करायची आहे, दोनदा नाही." (5.2.30)

�स�या ��दांत, ने�या�ा कामगारांनी घेर�े पा�हजे �यांना काहीही सांग�याची आव�यकता आहे
फ� एकदा. आ�ण जर तु�हा�ा खा�ी असे� क� तु�ही या �ॅक ट�मचा भाग हो�यासाठ� पुरेसे चांग�े आहात, तुमचे
क�रअर के�े जाते:

Right यो�य �ोकांम�ये �हा

सव� महान ने�यांम�ये नेहमीच उ�कृ� संघ असतात, जे हे सु�न��त क�न तयार के�े गे�े होते क�
यो�य �ोक �नवड�े गे�े.

��ात ठेवा, आ�ही संपूण� ट�मब�� नाही तर मु�य '��ॅटे�जक' ट�मब�� बो�त आहोत. हे होई�
सं�ेची �थ�क टँक �हा. �यासाठ� प�रप�व, ती�ण आ�ण ��ार �ोकांची आव�यकता असत.े तर
तु�ही या संघात ये�यासाठ� पुरेसा मेहनत करता, तुमचे सवा�त मह�वाच ेकाम झा�े आहे.

• ��ी �मळवा

जरी तु�ही ती�ण असा�, तरीही तु�हा�ा तुमची तीच ��ी �मळव�यासाठ� ����णाची आव�यकता आहे
व�र�ांना सं�ेसाठ� आहे. हे यो�य प�तीने के�े पा�हजे.
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आपण खरोखर चांग�े अस�यास, त�ये आ�ण आकृ�यांसह फ� एक ता�क�क ��ीकरण पुरेसे असे�.
तु�ही आ�ण तुमची ट�म नंतर व�र�ां�या �व�ाचा एक भाग �हा� आ�ण �वास �वतः होई�
गुळगुळ�त



• संपका�त राहा

अडथळे अ��त�वात आहेत आ�ण ते काही ना काही �व�पात परत येतात. तर तु�हा�ा
तु�ही आ�ण तुमची ट�म नाही याची खा�ी करणे आव�यक अस�याने ने�या�या संपका�त रहा
योजनेपासून �र जात आहे.

�वतः�ा आप�या उ���ाकडे क� ��त ठेवा आ�ण संपूण� ट�म आहे याची खा�ी करा
हे सु�ा करत आहे.

नेहमी ��ात ठेवा क� �वतः नेतृ�व �मळवणे �हणजे केवळ रणनीतीच नाही तर ते देखी� आहे
धोरणा�मक संघाचा भाग हो�याब��. एकदा तुमची ट�म तयार झा�� क� तु�ही कोणतीही मागणी करा�
�न��तपणे फ� एकदाच बनव�े पा�हजे, दोनदा नाही.
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उ�पादक �ोकांना ब�ीस �ा



सव� अमे�रकन �ोकांनी असे मान�े आहे क� ते फ� �कमतीचे नाही असा �व�ास करतातपगार �न��त झा�यास नोकरीत अ�त�र� �य�न करणे. इथेच �स�ांत आहे
उ�पादकता आ�ण �ो�साहन वाढते - आपण �जतके अ�धक काम करा� �ततके अ�धक ब��से �मळती�
�मळवा
परंतु उ�पादक �ोकांना ओळख�याची जबाबदारी बॉस आ�ण फम��या मा�कांवर आहे
�यां�या सं�ा आ�ण �यांना केवळ ब�ीसच देत नाहीत, तर �यांना रा�ही देतात.

चाण�याने यासाठ� एक रणनीती आख�� होती:

"जर सहमतीपे�ा जा�त काम के�े गे�े तर तो �य�न �थ� करणार नाही."
(3.14.11)

बोनस भर�यासाठ� हा �नयम अस�या��त�र�, वरी� �ोक देखी� वापर�ा जाऊ �कतो
कम�चारी चांग�े आहेत का हे तपास�यासाठ� एक मापदंड �हणून - �यांनी अजून बरेच काही के�े आहे का ते तपासा
�यांनी जे करणे अपे��त होते �यापे�ा.

जर उ�र होय असे� तर �व�ापना�ा �यांचे 'अ�त�र�' �य�न आहेत याची खा�ी करावी �ागे�
पुर�कृत. पण बॉस आप�या कम�चा�यां�या उ�पादकतेचा मागोवा कसा ठेवू �कतो?

नोट्स ठेवा

हे मह�वाचे आहे क� संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी �क�वा एखा�ा �वभागाचे �मुख देखी� नोट्स ठेवतात
उ�पादक �ोक. जे �ोक �ामा�णक, सम�प�त आ�ण वचनब� आहेत
��येक कंपनीम�ये आव�यक. असे �ोक कोण�याही सं�ेचे आधार�तंभ असतात. ते असताना
कम�चा�यां�या काम�गरीची मान�सक न�द ठेवणे चांग�े, जर ते असू �कती� तर उ�म
भ�व�याती� संदभा�साठ� ���ह�े�े.

New नवीन संधी �ोधा

ने�याने केवळ नवीन �ावसा�यक संधीच न�हे तर �ोधत रहावे
उ�पादक �ोकांना संधी �द�या जाऊ �कतात. मूळ �वचार असावा क� अ
कम�चारी जो खूप उ�पादक आ�ण कंपनी�ा सम�प�त आहे �या�ा भाग असणे आव�यक आहे
कोण�याही नवीन आ�ण आ�य�कारक असाइनम�टचे जे चांग�े ब�ीस देते.

When जे�हा आव�यक असे� ते�हा जा�हरात करा
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जे�हा एखा�ा सं�ेती� व�र�ांना असे वाटते क� काही �ोक चांग�े आहेत, �यांनी तसे क� नये
�यांना �ो�साहन दे�यासाठ� संकोच करा. पदो�ती �हणजे फ� उ� दे�यापे�ा बरेच काही
पदनाम याचा अथ� पगारवाढ, न�याती� वाटा �क�वा ए
नवीन उप�म. अ�ा �कारे, ����ा कंपनीम�ये स�� आ�ण मा�यता�ा�त वाटते.

ते �हणतात, "�ोक सं�ा सोडत नाहीत, ते �यां�या मा�कांना सोडतात." पण, �यानुसार
मी, "�ोकांनी �यांची ओळख नस�यामुळे �यां�या संघटना सोडू नयेत
�यां�या बॉसचे कौ��य! "
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पुढाकार �या

एक चांग�ा नेता ��येक अनुयाया�ा �े�रत करतो आ�ण �या�ा उ�पादक बनवतो - असो
समुदाय नेते, आ�या��मक नेते �क�वा कॉप�रेट नेते. गु��या उप��तीत,
��येका�ा सुर��त आ�ण सुर��त वाटते. पण खरे आ�हान ते�हा असत ेजे�हा �बग बॉस आसपास नसतात.
दोन प�र��ती आहेत �या बॉस�ा कामावर येऊ न दे�यास भाग पाडतात. एकतर ते होते
�नयो�जत आ�ण इतरांना �या�या अनुप��तीब�� मा�हती �द�� गे�� �क�वा बॉस�ा सामोरे जावे �ाग�े
काही आणीबाणी.

कोण�याही प�र��तीत, अधीन�ांनी पदभार �वीकार�ा पा�हजे. चाण�य �हणतो:



"राजा�या आप�ी�या वेळ� मं�याने पाव�े उच�ावीत." (5.6.1)
�हणून, जर राजा आजूबाजू�ा नसे� तर मं�याने पदभार �वीकार�ा पा�हजे. संचा�क �क�वा मु�य काय�कारी अ�धकारी अस�यास
उप��त नस�यास, �व�ापकांनी - �क�वा बॉस आजूबाजू�ा नस�यास, अधीन�ांनी �यावे
�ु�क

पण, कोणी याब�� कसे जायचे?

बॉसचे �नरी�ण करा

आप�यापैक� बरेच जण ने�याचे अनुसरण करतात, तरीही नेता समजून घेणे �वसरतात. ने�याचे अनुसरण करणे
चांग�े आहे, परंतु ने�या�ा समजून घेणे अ�धक मह�वाचे आहे. हे एक कौ��य आहे जे ��येकाने
��� �वक�सत झा�� पा�हजे.

जे�हा तु�ही बॉस�या आजूबाजू�ा असा� ते�हा �याचे �नरी�ण करा. �वतः�ा �वचारा, तो हे का करतो?
�या�ा नेमकं काय हवं आहे?

ओळ�म�ये वाच�याचा �य�न करा आ�ण न बो��े�े ��द ऐका. महान जेसुइट याजक �हणून
आ�ण मानसोपचारत�� अँथनी डी मे�ो �हणा�े, "मा�टरचे ��द सामा�य वाटतात, पण
परदे�ी अथ� आहे. "

Small �हान �नण�य घेणे सु� करा

चांग�या ने�यांनी �यां�या संघाने सवा��या �हतासाठ� यो�य �नण�य �यावेत अ�ी अपे�ा के�� आहे
कंपनी �क�वा दे�. तथा�प, जर तु�हा�ा ही सवय नसे� तर छोटे �नण�य घेणे सु� करा
बॉस आजूबाजू�ा असतानाही �वतः�ा. �हान �नण�य घेणे तु�हा�ा देई�
मोठे �नण�य घे�यासाठ� आ�म�व�ास आव�यक आहे.
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• ताबा �या

�ेवट�, जे�हा बॉस आसपास नसतो, ते�हा अनुयायांना पदभार �वीकारावा �ागतो. तेथे नसावे
फ� नेता अनुप��त अस�यामुळे �र� �हा. �ो पुढे गे�ाच पा�हजे. ��येक ����ा पा�हजे
बॉस सारखा �वचार करा आ�ण �वतः एक चांग�ा बॉस �हा.

एकदा, एका य��वी सं�े�या ने�या�ा �वचार�यात आ�े क� कंपनी क�ी �व�ा�पत करते
सं�ापक गे�यानंतरही �याची चांग�� काम�गरी कायम ठेवा. �याने उ�र �द�े,
"मा�टर गे�ा, पण �याने उ�कृ� क�ाकृती मागे सोड�या!"
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एक चांग�ा बॉस बनू इ��ता?

सव��णांनी पुनरावृ�ी के�� आहे क� हे सवा�त मोठे कारणांपैक� एक आहे
�ोक सं�ा सोडतात कारण ते �यां�या बॉस�या खा�� काम क� �कत नाहीत. एक असणे
आद�� नेता �क�वा चांग�ा बॉस हे �चरंतन आ�हान आहे.
एक चांग�ा बॉस बी-�ाळांम�ये तयार होत नाही, �क�वा �व�ापन �ा�यानां�या मदतीने आ�ण
प�रसंवाद.

पण चाण�य आप�या�ा एक इ�ारा देतो:

"आ�ण, सव� बाबतीत, �याने व�ड�ां�माणे ��त झा�े�या (�वषयांना) अनुकू� के�े पा�हजे." (४.३.४३)

आम�या �वतः�या घरात, व�ड�ांची भू�मका चांग�या �कारे प�रभा�षत के�� गे�� आहे. तो �ेमाने भर�े�ा आहे आ�ण
�च�ता �याच वेळ�, तो एक कठोर ���त��य देखी� आहे. पण काहीही असो, ए
वडी� आप�या मु�ांना कधीही सोडणार नाहीत.

एक चांग�ा बॉस हो�यासाठ� आप�या अधीन�ांसोबत अव�ंब�यासाठ� काही �टपा येथे आहेत:

�यांना समजून �या



नेहमी ��ात ठेवा क� कम�चारी हे फ� पैसे कमावणारे यं� नाही. �यां�याकडे ए
काया��याबाहेरचे जीवन. �यांचे एक कुटंुब आहे, एक �म� मंडळ आहे आ�ण �व�वध आवडी आ�ण आहेत
छंद �यांचे एकूण ���म�व समजून घेण ेमह�वाचे आहे. एकदा तु�ही �यांचे समजून �या
अपे�ा, �या अपे�ा �व�ा�पत करणे सोपे होई�. तरच आपण स�म �हा�
आप�या कम�चा�यां�ी जुळवून �या.

�यांना ����त कर�यासाठ� वेळ �ा

कोणताही चांग�ा पा�क कधीही मु�ाकडून काम कर�याची आ�ण �यां�यासाठ� पैसे कमव�याची अपे�ा करणार नाही
एक. �याच�माणे, तुम�या कम�चा�यांना आधी ����त, �नद���त आ�ण तयार करावे �ागे�
ते मो�ा आ�हानांचा सामना करतात. अगद� तु�हा�ा �यां�या ����ण आ�ण �वकासाचा भाग �हाव े�ागे�.
यात �ंका नाही क� ते चुका करती� आ�ण जसे मु�े चा��याचा �य�न करतात ते�हा ते पडतात, तसे
कम�चारी �यां�या कत��ा�या वेळ� अडखळती� का? पण आधार आ�ण आ�म�व�ासाने,
ते एक �दवस तुम�यापे�ा वेगाने धावती�.

With �ेमाने ���त �ावा

कोण�याही पा�कांसाठ� सवा�त मोठे आ�हान �हणजे ���त आ�ण दर�यान संतु�न जाणून घेणे
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�ेम उपाय �हणजे �ेम आ�ण ���तीसह �ेम. �े� असणे आव�यक आहे
सीमांकन - एक चौकट द���व�� पा�हजे - �या�या प��कडे धोकादायक आहे
�दे� अधीन�, मु�ां�माणेच ऊजा� आ�ण उ�साहाने प�रपूण� असतात. हे मह�वाचे आहे
�यां�या सज�न�ी�ते�ा �ो�साहन �ा. पण �यां�या कामा�ा �द�ा देणे �ततकेच मह�वाच ेआहे.
���त, �ेमाची जोड, हे उ�र आहे.

�ेवट�, तु�ही जे काही करा�, हे ��ात ठेवा क� कोणतेही वग� �ा�याने काय सा�य क� �कत नाहीत
��य� अनुभवातून ��कतो. �हणून, आप�या �वतः�या प�रप�वताम�ये, ते असूनही समजून �या
तुम�या सव��म �य�नांमुळे, कम�चारी अजूनही तु�ही के�े�या चुका क� �कतात. �वीकारा
ते �ेम आ�ण कृपेने.

एक संुदर वा�यां� आहे �याची म�ा आठवण येते, "एक माणूस ��कतो क� �याचे वडी� बरोबर होते,
जे�हा �याचा मु�गा �या�ा सांगतो क� तो चुक�चा आहे! "कदा�चत आ�हा�ा हे ��ात ठेव�याची आव�यकता असे�
आम�या कम�चा�यां�ी �वहार.
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�व�
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�न�वळ नफा मोज�ा जातो!

मी एकदा एक य��वी �� च �ावसा�यका�ा भेट�ो �याने आप�ा �वसाय सु� के�ा होता
�ू�यापासून. तो मा�याबरोबर �या�या य�ोगाथा सांगत असतानाच म�ा एक अंत���ी �मळा��
�वसाय �े�ाती� सु�वाती�ा 'नफा' कसा चुक�चा समजतो.
ते �हणा�े, "�थम-�तरीय �ावसा�यकांना नेहमी उ�प� हे नफा वाटते. एकदा ते प�रप�व झा�े क�
�वसाय चा�वताना, �यांना कळते क� वा�त�वक नफा �हणजे गणना के�यावर येतो
खच� आ�ण कर. "

आता, हा �� च �ापारी फ� ��दांचे ��त�वनी करत होता जे �थम ���ह�े गे�े होते
चाण�य दोन हजार वषा�पूव�,

"काम सोपव�यावर, �याने खचा�पासून मु� झा�े�े उ�प� दाखवावे." (5.5.1)

�वसाय यु�नट �क�वा न�या�या �मुखांसाठ� हा एक सोपा, तरीही सवा�त मह�वाचा मू�भूत धडा आहे
क� � असे �ोक, जे�हा ते �यां�या �मुख �क�वा संचा�क मंडळाकडे त�ार करतात, ते नेहमी दाखवतात
सं�या, जी वरची ओळ (येणारी) आहे. आता चांग�� उ�ाढा� होण ेछान आहे, पण
�व�� नफा नाही .

पण हा फरक आपण कसा समजून घेऊ? च�ा ते चरण-दर-चरण घेऊ:

• ��ष�क ओळ

�व�� �मांक (काय �वक�े जाते आ�ण ऑड�र �याची पु�ी झा�� आहे) साधारणपणे असते
'टॉप-�ाइन' �हणतात. हे आकडे �ोक बघतात. "आ�ही 100 कोट�वर पोहोच�ो
या वष� आकृती. "या �वधानाचा सामा�य अथ� असा असे� क� �या �व��� वष� �व��
100 कोट�चा आकडा गाठ�ा आहे. �व�� ही कोण�याही सं�ेची कमाई असते. तसेच आहे
'ITB' (इन द बॉ�स) नावाची, �व�� पाईप�ाईन जी क�फम� झा�� आहे
आदे�.

• खच�



�व�� सं�ेत पैसे आणते. हा इनक�म�गचा रोख �वाह आहे
संघटना. �नय�मत आ�ण मजबूत रोख �वाह कोण�याही �वसायाचा कणा आहे. यानंतर,
खच� होतो. कम�चा�यांना पगार, काया��यासार�या पायाभूत सु�वधांम�ये गुंतवणूक,
तं��ान आ�ण मा�हती �णा��ची गणना के�� जाते. पुढे, आम�याकडे इतर ओ�हरहेड्स सारखे आहेत
�वास, �वपणन खच�, ����ण इ. हे सव� एक� ठेव�यास एकूण खच�
कंपनी कंपनी जसज�ी आप�� टॉप-�ाईन वाढवते, तसतसा �याचा खच�ही वाढतो.
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तळ ओळ

�व�� वजा खचा�मधून जे ����क आहे ते तुमचे नफा आहेत - तळ ओळ. हे आहे
आजारी �वसायांपासून य��वी �वसायांम�ये काय फरक आहे. अ�ा कंप�या आहेत
उ�म ओळ� आहेत पण खा��या �हान ओळ� आहेत. होय, आता इतर घटक देखी� आहेत -
जसे कर, एकूण मा�म�ा आ�ण �यांचे मू�यमापन इ. तथा�प, भागधारक काय करती�
साधारणपणे पहा �ाभां� �या�ा आता खरी तळाची ओळ �हणतात.

गोदरेज समूहाचे अ�य� आ�द गोदरेज यांनी �याचा थोड�यात सारां� �द�ा होता,
"�व�� ही �थ�ता आहे, नफा हा �ववेक आहे, रोख ही वा�त�वकता आहे!" हे मू�भूत त�व समजून �या आ�ण
आप�� कंपनी अ�धक फायदे�ीर क�ी बनवायची हे आप�या�ा समजे�.
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कठ�ण काळात �ेझरीची काळजी �या

द �क�ग (��डर) कोण�याही सं�ेत अ�त�य मह�वाची भू�मका बजावते. �या�ा आहे
�या�या सव� �वषयांची (कम�चारी) काळजी �या. राजाकडे असे� तर हे कर�याचा एकमेव माग� आहे
आ�थ�क ��रता आ�ण सुर�ा. तर, �तजोरी भर�े�� ठेवणे हे ने�याचे �मुख असावे
�च�ता
�हणून, चाण�य आप�या�ा स��ा देतो:

"(राजा) कोषागार नसताना कोषागार गोळा करावा, जे�हा अडचणी येतात
पैसा �नमा�ण झा�ा आहे. "(5.2.1)

नेहमीच कठ�ण काळ असे�, जे�हा पैसा �तजोरीत येत नाही. अगद�
या काळात, राजाने महसू� गोळा करणे आ�ण �वसाय चा�ू ठेवणे आव�यक आहे
जाणे.

कोण�याही संघटने�या ने�यासाठ� हे एक मोठे आ�हान आहे. परंतु खा��� �टपा मदत करती�
सं�े�ा आ�थ�क��ा ��र करा:

बजेट

पैसे एखा�ा सं�ेत वा� �कतात, परंतु ते ��पट वेगाने बाहेर जातात
आत येतो, येते! जर कोणी आगाऊ योजना आख�� तरच या ब�हवा�ह �नयं��त करण े��य आहे. आपण पा�हजे
नद�वरी� धरणासारखीच यं�णा आहे जी पाणी साठव�यास मदत करते जेणेक�न ते असू �कते
आम�या सोयीनुसार वापर�े.

About �व� ब�� जाणून �या

आ�थ�क �व�ापनाती� एक अ�त�य मह�वाचा पै�ू �हणजे सतत आ�थ�क ��कणे
कौ��ये तुमची कंपनी जसज�ी वाढत जात ेतसत�ी आ�थ�क आ�हानेही वाढतात.

हे भांडव�ा�या आव�यकते�या ट��यापासून सु� होते आ�ण नंतर अ�पका��न 'चा�ू' येते
भांडव�ाची गरज, आ�ण, जर नीट मागोवा घेत�ा नाही तर, कजा�ची अव�ा देखी� असू �कते
सं�ेसाठ� घातक �स�. �हणून, नवीन आ�थ�क कौ��ये ��कत रहा
गंुतवणूक, कर रचना, इ.

नेटवक�

ही सूचना आ�थ�क �नयोजना�ी संबं�धत असे� असे वाटत नाही, परंतु ते खूप मह�वाचे आहे.
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हे आमचे �म� मंडळ आ�ण स�ावनाचे जाळे आहे जे आ�ही तयार के�े आहे जे मदत करे�
आ�थ�क संकटा�या वेळ� आ�ही.

होय, आमचे सव� �नयोजन असूनही, असे काही वेळा असतात जे�हा गो�ी भयंकर चुक��या होऊ �कतात. मग
तु�ही तुमची �तजोरी क�ी भरा�? हे असे नेटवक�  असे� जे येथे उपयु� ठरे�
�या वेळ�.

एक चांग�े �म� मंडळ तयार कर�यासाठ� स��य �हा. जसे ते �हणतात, "�म� बनव�याचा उ�म काळ
तु�हा�ा �यांची गरज आहे. "�म� तु�हा�ा केवळ आ�थ�क ��ीनेच न�हे तर �ीमंत करतात
आयु�याती� आ�हानांचा सामना करताना तु�हा�ा �मळणारी मदत.

�वामी �च�मयानंदज�नी �हट�या�माणे, "�म� हो�यासाठ� आधी �म� असणे आव�यक आहे."
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मजुरी

चाण�य साठ�, �वषय आ�ण �यांचे क�याण पे�ा जा�त मह�वाचे होते
रा�य अथ��ा��ाती� ��येक क�पना या �द�ेने �नद���त आहे. अ�ा �कारे ��येक मु�य काय�कारी अ�धकारी
�थम �या�या कम�चा�यांचे क�याण �वचारात �यावे �ागे�, जे �ेवट� होई�
�याचा फायदा करा. कौ�ट�या�या क�याणाची क�पना के�� आहे हे अथ��ा�� ��पण ेद��वते
समाज,
"�जे�या आनंदात राजाचा फायदा आहे आ�ण जे फायदे�ीर आहे
�वषयांना �याचा �वतःचा फायदा आहे. "(1.19.34)

अथ��ा��ाने वेतन रचना �वक�सत के��, जी कामगारांना संर�ण �दान करते
�ोषण, �क�वा अनाव�यक कमी वेतन, आ�ण �याय आ�ण �या�यता सु�भ कर�यासाठ�
�नयो�ा आ�ण कम�चारी यां�याती� सुमधुर संबंध.

For कम�चाया�साठ� �वचार

ई.पू. 4 म�ये कौ�ट�याने जे ��य के�े होते ते �कमान वेतनात सापड�े
१ 8 ४ of चा कायदा
आ�ण एक�ाने मागणी करा. कामगारांना �यांचे काम �नवड�याची आ�ण ए म�ये �वे� कर�याची परवानगी होती
कोणतेही काम सु� कर�यापूव� करार करा.

जर कम�चारी आजारी पड�ा तर �या�ा यो�य �वचार के�ा जाई�,

"जर तो आजारी आरो�यामुळे �क�वा आप�ीमुळे असमथ� असे� तर �या�ा मुदतवाढ �मळे�."
(3.14.2)

मजुरांसाठ� जे काही पगार �न��त के�े गे�े होते, मा�टर ते दे�यास बांधी� होते, आ�ण बाबतीत
�नयमाचे उ��ंघन झा�े, �या�ा ���ा भोगावी �ाग��,

"वेतन न �द�यास दंड बारा प�ास �क�वा वेतना�या पाचपट आहे."
(3.13.34)

The �नयो��यांचा �वचार

मा�, वेतन रचना एकतफ� न�हती. मा�काचे �य�नही होते
संर��त पैसे देताना कामगारांची उ�पादकता �वचारात घेत�� गे��
वेतन,

"वेतन के�े गे�े�या कामासाठ� आहे, जे के�े गे�े नाही �यासाठ� नाही." (3.14.8)
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कौ�ट�या�या मते, मजुरी �मळा�यानंतर जर मजूराने �याचे काम पूण� के�े नाही
काम �या�ा दंड झा�ा,

"वेतन �मळा�यानंतर काम न करणारा कम�चारी, दंड बारा पानांचा आहे,
आ�ण तो पूण� होईपय�त ता�यात �या. "(3.14.1)



जर कम�चारी आप�या कामावर परत�ा नाही, तर मा�टर �स�या�ा ��त ठेव�यास �वातं�य होता
कामगार,

"जर कम�चारी वेळ चुकवतो (�क�वा पूण�) �क�वा चुक��या प�तीने काम करतो
रीतीने, तो �स�या�ारे काम पूण� क� �कतो. "(3.14.10-14)

यो�य वेतन ठरवणे

पण यो�य वेतन काय आहे हे आ�ही कसे ठरवू? यासाठ�, आ�हा�ा भेटाय�ा �ागे�
वत�मान उ�ोग मानके आ�ण नोकरीत घा�व�े�ा वेळ आ�ण मेहनत देखी� �वचारात �या,

"वेतन दे�याचे काम के�े गे�े�े काम, वेळ घा�व�या�या आधारावर ठरव�े गे�े
ते, �यावेळ� �च��त दराने. "(3.13.27)

ही संक�पना भारत सरकार�या रा�त मजुरी स�मतीने �वीकार�� आहे
1949 म�ये जे �नधा��रत के�े,

"समान �क�वा समान �वसायांम�ये समान �क�वा समान �वसायांम�ये वेतनाचे �च��त दर
�ेजारी� प�रसर. "(�न�प� वेतन स�मती, �द���, 1954 चा अहवा�).
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अथ�संक�प

टम� 'बजट' �वा�रीचा अंदाज आ�ण महसू� संघटना आ�ण
एखा�ा सं�ेचा �क�वा रा�याचा खच�. साठ� मजबूत आ�थ�क पाया आव�यक आहे
सं�ा �क�वा रा�य सु�ढ आ�ण ��र असणे. चांग�े बजेट हे स��तेचा आधार आहे



आ�थ�क आ�क�टे�चर. �हणूनच, आ�थ�क �व�ापन याम�ये �मुख भू�मका बजावतेकोण�याही सं�ेचा �क�वा दे�ाचा �वकास.
"सव� उप�म �थम कोषावर अव�ंबून असतात. �हणून, तो (नेता)
आधी �तजोरीकडे पाहाय�ा हवे. "(2.8.1)

एखा�ा सं�े�या सीईओ�ा महसू� आ�ण रोख �वाह वाढव�यावर �� क� ��त कर�याचा स��ा �द�ा जातो
�तजोरीत. �या�ा काळजी घे�यासाठ� चांग�या �व�ापन �णा��ची ��फारस देखी� के�� जाते
बजेट. आ�थ�क �व�ापना�या तप�ी�ांच ेपूवा�नुमान करणे हा �ायाम आहे
बजेट.

कौ�ट�य यावर भर देतात क� �व� अ�धकारी (आज�या कॉप�रेटम�ये CFO
जाग�तक) आप�े सव� �य�न उ�प� वाढव�यासाठ� आ�ण खच� कमी कर�यावर क� ��त के�े पा�हजेत.

रेकॉड� ठेवणे, उ�प�ाचे �कार आ�ण यासह ��येक आ�थ�क ��याक�ापाचा तप�ी�
खचा�चे आ�ण करांचे �नयं�ण पु�तक दोन, अ�याय सात म�ये �द�े आहे
अथ��ा��.

• �ेखा �णा��

"�याने (नेता) ��येक �दवसाची खाती, पाच �दवसांचा गट, पंधरवडा तपासावा,
म�हना, चार म�हने आ�ण एक वष�. "(2.7.30)

ने�याने दैनं�दन, सा�ता�हक, मा�सक आ�ण वा�ष�क एक �णा�� राखणे अपे��त आहे
�ेखा �णा�� �नय�मतपणे उ�प� आ�ण खच� तपास�यासाठ�. अ�ा �कारे, तो बनवू �कतो
आव�यक ����या आ�ण खचा�वर �नयं�ण.

• रेकॉड� ठेवणे

"�याने का�ावधी, �ाना�या संदभा�त उ�प� आ�ण खच� तपासावा.
वेळ, उ�प�/ खचा�चे �मुख, ��ोत, पुढे आणणे, �माण, देयक/ देय,
पैसे भर�यास कारणीभूत ���, रेकॉड�र आ�ण �रसी�हर. "(2.7.31-32)

कौ�ट�यने �म�नटाम�ये आ�थ�क �वहारांचे रेकॉड� ठेव�याची ��फारस के�� आहे
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तप�ी� �यांनी �तजोरीतून पैसे काढ�याची मया�दा सुचव�� आहे. थोड�यात, रा�याने पा�हजे
�याचे �व� अ�ा �कारे �नयं��त करा क� ते आप�ी�या काळात सहजपणे �व�ा�पत क� �के�.

अथ�त�� �हणून कौ�ट�यने आप�े बजेट चांग�े संतु��त के�े आ�ण नेहमी अ�ध�ेष पसंत के�े
तूट बजेटसाठ� बजेट.

Ation कर आकारणी

तथा�प, �तजोरी भरताना �या�ा आ�थ�क संरचनेची जाणीव होती
�ोक. समाजाती� अनेक वग� जसे वृ�, अपंग ��� आ�ण �वधवा
करातून सूट दे�यात आ��.

राजा�ा एखा�ा ����माणे �ोकांकडून कर �मळावा यासाठ� कौ�ट�यने अनेक पाव�े उच���
झाडाव�न �पक�े�� फळे उच���. राजाने �ोकांवर जा�त बोजा टाकून रागावू नये
�यांना करांसह, जसे एखा�ाने न �पक�े�� फळे तोडू नयेत कारण �याचा वाढ�वर प�रणाम होतो



झाड.
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अंतग�त �ेखा �णा��

�ेझरी हे सं�ेचे �दय आहे. हे नेहमी वर आधा�रत असते
कंपनीची आ�थ�क काम�गरी �याचे �याचे गंुतवणूकदार, भागधारक मू�यांकन करतात
आ�ण �वत�क.
सीईओ (मु�य काय�कारी अ�धकारी) आ�ण सीएफओ (मु�य �व�ीय अ�धकारी) दोघेही याची खा�ी करतात
क� सं�ेची आ�थ�क ��ती चांग�� आहे. केवळ �यां�यासाठ�च हे मह�वाचे नाही
एक चांग�� अंतग�त �ेखा �णा�� तयार करा, परंतु कोणतेही अवां�छत नाहीत याची खा�ी कर�यासाठ�
खच�. अ�ा �कारे, ते सु�न��त करतात क� कम�चारी �� नाहीत.

हे सा�य कर�यासाठ�, कौ�ट�या �हणतात क� एक चांग�� आ�थ�क अहवा� �णा�� असणे आव�यक आहे
एका सं�ेत �वक�सत. तो एक चांग�ा �ेखा संबं�धत काही स��ा देते
सं�ेती� �णा��:



"तप�ी�वार आ�ण एकूण अहवा� दे�या��त�र�, एक ��� देखी� आहेमहसू� आ�ण खचा�ची जबाबदारी. "(2.7.24)

महसू� आ�ण खच� हे कोण�याही अथ��व�ेती� सतत च�ाचा भाग असतात. एक �नय�मत
दोघांचे रेकॉड� राखणे आव�यक आहे. ��येक महसू� �मुखांची तप�ी�वार मा�हती
आ�ण खच� �ह�ेब खा�याने न�दवायचा आहे. Arthashastra सौ�ांची
हा �वषय, हा �वषय �व�वध कोनातून क�हर करतो.

�ामु�याने, महसू� एकाच �वभागा�ारे �ा�त होतो, परंतु खच� �या�ारे के�ा जातो
�व�वध �वभाग. �हणून, महसु�ाचा तप�ी�वार तसेच सामू�हक अहवा�
आ�ण खच� कायम ठेवावा �ागतो. खच� फ� �मुख �हणून न�दवावा �ागतो,
परंतु �यासाठ� जबाबदार अस�े�या ���चीही न�द �या. अ�ा �कारे, �याचा मागोवा घेण ेसोपे आहे
एखा�ा सं�ेत जाणारे, आ�ण �या�ा कोण कारणीभूत आहे.

"�याने (नेता) ��येक �दवसाची खाती, पाच �दवसांचा गट, पंधरवडा तपासावा,
म�हना, चार म�हने (�तमाही) आ�ण एक वष�. "(2.7.30)

केवळ यो�य न�द� ठेव�या पा�हजेत असे नाही, तर ने�याने तपासणे मह�वाचे आहे
या �नय�मतपणे कौ�ट�या ही खाती कधी असावी याची याद� करते
तपास�े. ते �हणतात क� तपासणी दररोज, सा�ता�हक, दर 15 �दवसांनी के�� पा�हजे,
मा�सक, �ैमा�सक आ�ण वा�ष�क.

2400 वषा�पूव� कौ�ट�याने सु� के�े�� ही �णा�� आधीच मो�ा �माणावर सराव�े�� आहे
जगभराती� सं�ा. हे त�व केवळ म�ये �ाग ूके�े गे�े नाही
�ेखा �णा��, उ�पादकता सु�न��त कर�यासाठ� �व�वध �वभागांम�ये �ागू के�� जाऊ �कते.
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उदाहरणाथ�, जर �व��चे ��य, �क�वा �क�प पूण� कर�याची अं�तम मुदत �न��त के�� असे�, तर नेता
दररोज, सा�ता�हक, मा�सक, �ैमा�सक आ�ण वा�ष�क �गती तपासत रहाणे आव�यक आहे
आधार यामुळे कम�चारी हाता�या बोटांवर आ�ण नेता सतक�  आ�ण स��य राहती�.

जीईचे माजी �मुख जॅक वे�च एकदा �हणा�े होते, "�नय�मत अहवा� देणे आ�ण तपासणी करणे
आम�या ��यांवर �� क� ��त कर�यासाठ� आ�ण पु�हा �� क� ��त कर�यासाठ� आव�यक आहे. "
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वेळेवर कर भरणे

जे�हा �ोक �यांचे पैसे भ� �ागतात ते�हा आ�थ�क वषा�चा �ेवट माच� �स�न� करतो
कर जवळजवळ ��येकजण आप�ा परतावा दाख� कर�यात आ�ण/ �क�वा ऑफर के�े�� गुंतवणूक कर�यात ��त आहे
कर �ाभ. पण आपण आप�� खाती इतक� हाताळ�� पा�हजे क� आपण कर भरत नाही
सव�?
कौ�ट�या �हणतात, कर भरणे हे नाग�रकांचे कत�� आहे आ�ण ने�याने ते वापरणे
रा� उभारणीसाठ� कर:

"जे दंड आ�ण कर भरत नाहीत त े�या (राजांचे) पाप �वतःवर घेतात आ�ण
जे राजे क�याण आ�ण सुर��तता आणत नाहीत (�वतःचे पाप �वीकारतात)
�वषयांचे. "(1.13.8)

��य� आ�ण अ��य� कर आ�ण दंड ही संक�पना औपचा�रकपणे सादर के�� गे�� आ�ण
2400 वषा�पूव� कौ�ट�याने प�त�ीर बनव�े! संपूण� सरकारचे उ�प�
यं�णा कर आ�ण दंडावर अव�ंबून असते. अ�ा �कारे गोळा के�े�ा पैसा रा�ीयसाठ� वापर�ा जातो
सुर�ा, देखभा� आ�ण �वकास.

�हणून, कौ�ट�या�या मते, कर न भर�याने �यां�या डो�यावर �यां�या पापांची भर पडते
नेते आ�ण दे�. �सरीकडे, राजे (राजकारणी आ�ण सरकार
अ�धकारी) �यांनी गोळा के�े�या पै�ांचा गैरवापर के�ा �यांना �ोकां�या पापाचा �ास सहन करावा �ागे�.

तुमचे �रटन� भरताना या �ट�स ��ात ठेवा:



For माच�ची वाट पा� नका

नुक�याच झा�े�या एका सव��णात असे �दसून आ�े आहे क� 70 ट��यां�न अ�धक कम�चारी �यांचे संपूण� वेतन देतात
कर �हणून माच�. हे फ� कारण �यांनी अ�याव�यक पुढे ढक��े. तुम�या गुंतवणुक�चे �नयोजन करा
आ�ण आगाऊ कर भरणे. एक कर �नयोजक एकदा �हणा�ा, "मी सु�वाती�ा एक �ाख गुंतवतो
आ�थ�क वष�, �हणजे ए��� म�ये. "

Tax एक कर स��ागार आहे

कॉप�रेट जगतात करां�ी संबं�धत बरेच बद� सतत होत असतात. अगद� दोन
मू�यव�ध�त कर (�हॅट) आ�ण ���ज बे�न�फट टॅ�स (एफबीट�) �ागू के�यानंतर अनेक वष�,
ब�तेक कंपनी मा�कांना �यात काय समा�व� आहे हे समजत नाही. एक त� कर स��ागार गुंतवा
कोण तु�हा�ा या संक�पना समज�यास मदत क� �के�.
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• घाब� नका

सरकार�या तपासणी�ा घाब� नका. जर तु�ही तुमचा कर भर�ा असे� आ�ण
रा�ा�ती तुमचे कत�� बजाव�े, तु�ही तपासणी�ा का घाबरता, �क�वा
�नय�मत तपासणी? सरकारी नोकरां�या भीतीमुळे ��ाचार होतो.

��ाचारा�व�� �ढ�याची �पथ घेऊया. ��ाचारा�व�� �ढणे जर आव�यक असे� तर
फ� �ाच�ुचपत ��तबंधक �वभागाने घा�ून �द�े�या �नयमांचे पा�न करते. �� �ोक असती�
जे�हा ��येक नाग�रक रा�ा�या बां�ध�क��ा जागृत करतो ते�हाच �या�ा पकड�े जाते आ�ण ���ा �द�� जाते.
इमारत. �नभ�य असणे हाच पुढे जा�याचा एकमेव माग� आहे.
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नफा मा�ज�न

एक चांग�ा �वसाय उप�म, �क�वा एक चांग�े काम करणारी ���, हे मंजूर के�े आहे
चांग�� आ�थ�क योजना असणे आव�यक आहे. अगद� चाण�य, �तकांपूव�, �व�ास ठेव�ा क� एक चांग�े
'�ेझरी' हा एक य��वी खांब आहे जो य��वी �वसायांना आधार देतो.
�याने सुचव�े होते,

"�याने असा उप�म सुर��त के�ा पा�हजे �यासाठ� कमी खच� आ�ण मो�ा �माणात उ�प� आव�यक आहे
नफा आ�ण एक �व�ेष फायदा �मळवा. "(7.12.31)

�स�या ��दांत - खचा�वर �नयं�ण ठेवा आ�ण �न�वळ नफा �क�वा बचतीवर �� ठेवा.

पण एखाद� ��� आ�थ�क��ा य��वी क�ी होऊ �कते? बरं, या �टपा तु�हा�ा न�क�च मदत करती�:

Time बजेट खच� कर�यात वेळ घा�वा

गणनासाठ� वेळ घा�वणे फायदे�ीर आहे. एका �ावसा�यका�ा �याची गणना करणे आव�यक आहे
�क�पासाठ� आव�यक वेळ आ�ण आव�यक �ोकांची सं�या. पगारदार ��� असे�
�या�या �येय आ�ण �या�या �नधीसाठ� पै�ाची �च�ता करा. पण, दोघांवर �� ठेवण ेआव�यक आहे
संभा� �व�वध खच�. �ेवट�, काही अ�त�र� पैसे बाजू�ा ठेवाय�ा �वस� नका
बफर �हणून. जर तु�ही अ�ा �ायामासाठ� नवीन असा� तर तुम�या व�र�ांची �क�वा �ोकांची मदत �या
�यांना असा अनुभव आहे.

On खा�यांवर दै�नक तपासणी ठेवा

दैनं�दन �ह�ेब ठेव�याची ���त �ावावी �ागते, �व�ेषतः चेह�यावर
मुदत आ�ण �नय�मत ��याक�ाप. सु�वाती�ा त ेकठ�ण वाटू �कत.े पण, दैनं�दन तपासणी
हे सु�न��त करते क� एखा�ाचे आ�थ�क �नयं�ण आहे. य��वी कंप�या आ�ण �ोकांना मा�हत आहे
दररोज �कती उ�प� �मळा�े, �कती खच� झा�ा, जसे
तसेच '�ेझरी' मधी� ����क.



• �व�ेष फायदा

तुम�या अनुभवातून कमवा. जर तु�ही 'कोनाडा' खेळाडू �क�वा ��तभावान �ावसा�यक असा� तर ते बनवा
याचा फायदा घे�यासाठ� आ�ण अ�त�र� �ु�क आकार�यासाठ� एक मु�ा. त� अस�याचा फायदा आहे
बाजारात ��म�ळ आ�ण ब�याच ऑफर �मळतात. हा फायदा वापरावा �ागे�! कमी सह
हातात वेळ आ�ण अ�धक �वत�रत कर�यासाठ�, 'अ�त�र�' आकारणे आ�ण नफा �च�हां�कत करणे चांग�े आहे. आ�ही
से����ट�ज असे करताना पहा. तु�हीही क� �कता.
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Ash रोख �वाह

ही तळाची ओळ आहे - सवा�त मह�वाचा घटक. कोण�याही �वसायात �क�वा घरात, �नय�मत
रोख �वाह आव�यक आहे. पण एकट� पाईप�ाईन मह�वाची नाही, �पांतरण आहे. आम�याकडे आहे
वेतन/�ब�े भरावी �ागती�, पुरवठादारांची काळजी �यावी आ�ण �नय�मत देखभा� करावी
बाहेर �हणून आप�या योजनेची/मागा�ची खा�ी करा आ�ण एक मॉडे� तयार करा �जथे रोख �वाह �नय�मत असे� आ�ण
�ा�त

जे�हा आ�थ�क ��रता अ�ा �कारे सुर��त होते, ते�हा तु�ही मोठे जोखीम घेऊ �कता, नवीन उप�मांम�ये गुंतवणूक क� �कता
आ�ण अ�ात भागात थोडा जुगार खेळा. चाण�यांसाठ� हा असा दे� बन�ा
समृ�.
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यो�य �ह�ेब

चाण�य ची ARTHASHASTRA आ�थ�क �� करते क� एक �ाचीन पु�तक आहे
���या आ�ण �णा�� तप�ी�वार. चाण�यने वापर�े�� काही �ेखा मॉडे� आहेत
आधु�नक �व� जा�गारांसाठ� अजूनही आ�य� आहे.
चाण�याने �नय�मत आ�ण दैनं�दन खाती सांभाळ�याचे मह�व सां�गत�े. �या साठ�
जे �तजोरीत गैर�वहार करतात, �यां�या ���ेची �परेषा नमूद के�� आहे:

"जर (अ�धकारी) जमा झा�े�े (�क�वा) उ�प� देत नसे� तर ते भरत नाही
खच� ���खत �व�पात (�क�वा) �ा�त ����क नाकारतो, �हणजे
गैरवापर. "(2.8.18)

पण आपण आप�या दैनं�दन जीवनात �नय�मत खाती क�ी ठेवतो? बरं, इथे काही आहेत
�टपा:

ते ��हाय�ा ��का

पै�ाचे �व�ापन �हणजे ���त. आ�ण फ� ���तब� माणूसच �नयं�ण ठेवू �कतो
�या�या खा�यावर. �ोक एट�एममधून पैसे काढतात आ�ण ते न घेता खच� करतात
ते कुठे गे�े याब�� मा�हती. जर तु�ही हे देखी� करत असा�, तर तु�ही ��हायची सवय �ावा
आप�े खाते - दररोज! याम�ये तुम�या सु�वाती�ा �कती पैस ेहोते याचा समावे� असावा
�दवस, तु�ही ते कुठे खच� के�े, �दवसा�या �ेवट� �कती ����क ����क होते. हे सु� करा
�ायाम - आता!

�याचे �व�ेषण करा

फ� तुमचे खच� ���न घेणे पुरेसे नाही. वेळोवेळ�, मागे वळून पहा
साठा �या माणसा�ा �याचे सव� पैसे कुठे गायब होतात याब�� काहीच मा�हती न�हती �याने के�े
वरी� �ायाम. एका म�ह�या�या �ेवट� �या�ा समज�े क� तो जवळजवळ 60 खच� करत आहे
रे�टॉरंट�या �ब�ावर �या�या पगाराची ट�केवारी. �याचा खच� कुठे कमी करता येई� हे �या�ा समज�े.
�याने खच� के�े�या ��येक �पयाब�� तो अ�धक जाग�क होता.

गरज आ�ण �ोभ यात फरक करा

हे सवा�त मोठे आ�हान आहे! व�तू खरेद� करताना, �वतः�ा �वचारा, "माझी गरज आहे क� नाही
�ोभ? "जर तु�हा�ा �ूजची चांग�� जोडी खरेद� करायची असे� तर ते खरेद� करा. पण जर तु�ही तीन खरेद� करत असा�
सव�तीमुळे जो�ा, �हणजे �ोभ. आजका�, ��येक �ाहक याचा सामना करतो
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वारंवार आ�हान �ा. गांधीज��या सुंदर ��दात, "��येकासाठ� पुरेसे आहे
गरज आहे, पण एका माणसा�या �ोभासाठ� नाही. "

Card �े�डट काडा�बाबत सावध�गरी बाळगा

एक अ�ग�य आ�थ�क त� �हणा�ा, "�े�डट काड� हा सवा�त धोकादायक �ोध आहे
मानवजात! "खरोखर, 'आता खरेद� करा, नंतर खच� करा' हे त�व�ान धोकादायक असू �कते,
जोपय�त तु�ही तुमचे �ब� वेळेत भरत नाही. अ�यथा, देव तुमचे र�ण करो! वॉरेन बफे, सवा�त �ीमंत एक
जगाती� पु�षांनी कधीही �े�डट काड� घेत�े नाही.

पृ� 78



२

आगाऊ पैसे

��येक संघटन खच� दैनं�दन कामकाजासाठ� �नधी �न��त करते.
�वास, �टे�नरी, काया��यीन देखभा� यावर होणा�या खचा�म�ये �यांचे बजेट घटक
वीज वापर, पगार इ.
या ��त�र�, काही �ोकांना हे हाताळ�यासाठ� आगाऊ पैसे �ावे �ागती�
�वहार करा आ�ण पेम�ट करा. हे के�े नस�यास, अगद� सु�ा�पत
�करकोळ सम�यांवर �वसायात �वास होऊ �कतो.

��येक म�ह�या�या �ेवट�, फम� �कती आहे हे द���व�यासाठ� खच� �ववरण तयार करते
आगाऊ पैसे - आधु�नक �ेखा जगात 'imprest' पैसा �हणून ओळख�े जाते
खच� के�े गे�े. �हान तप�ी�ांकडे अ�धक चांग�े �हणून �� देणे �न��तपणे चांग�� क�पना आहे
खच� (�या�या फम�साठ�) आ�ण अगद� �ेवटची �क�मत (साठ�) चे �व�ेषण कर�यासाठ� एका �ावसा�यका�ा सुस� करते
�ाहक). ही नवीन संक�पना नाही. अगद� चाण�याने �ाचीन काळात �याचा उ��ेख के�ा
सुमारे 2400 वषा�पूव� अथ��ा��ाती� �ेखा �णा�� .

तो �हणा�ा,

"घोडा प�रचर कोषागार आ�ण �नयतका��कातून एक म�ह�याचे �ा�त करे�
भ�ा (घो�ासाठ�) आ�ण काळजीपूव�क �याची काळजी �या. "(2.30.3)

वरी� सू� आप�या�ा दोन हजार वषा�पूव�, घोडा प�रचर कसे आहे याची अंत���ी देते
पुरेसे अ� आ�ण आगाऊ पैसे �द�े गे�े जेणेक�न घोडा �या�या देखरेखीखा�� होता
चांग�े आरो�य �ाभ�े आ�ण �भारी ����ा �ास झा�ा नाही.

पण आज आपण ही �णा�� क�ी �वीका�? येथे काही �टपा आहेत:

��येक गो�ीत घटक

जर तु�ही या �ायामाचा वापर क�न नवीन फम� उभार�� तर तु�ही ��य�ात एक नवीन �णा�� तयार करा�
खूप. �हणून, आप�या�ा �यासह सव� संभा� खचा�म�ये तप�ी�वार �नयोजन करणे आव�यक आहे
भ�व�यात हो�याची ��यता आहे. तसेच, महागाई आ�ण इतर �क�मती वाढ ��ात �या.

An एखा�ा त�ा�ा �वचारा

चाट�ड� अकाउंटंट सार�या त�ांकडून स��ा घे�यास कधीही संकोच क� नका
आव�यक कौ��ये आ�ण �ान. तु�हा�ा ब�याच गो�ी माहीत असती� ही व�तु��ती �वीकारा
आप�ा �वसाय, परंतु त�ांना आप�यासारखे अनेक �वसाय मा�हत आहेत. तो अ�धक सुचव ू�कतो
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�याची अंत���ी आप�या�ा इतरांनी के�े�या चुकांची पुनरावृ�ी न कर�यास मदत करे�.

• �नय�मतपणे ऑ�डट करा



�स�ट�म बनवणे पुरेसे नाही - �स�ट�म वापरणे आहे! �हणून, एक �णा�� तयार के�यानंतर,
आप�या कम�चा�यांना ते �नय�मत वापर�यासाठ� �����त करा. गो��ची खा�ी कर�यासाठ� वेळोवेळ� �याचे ऑ�डट करा
�ठकाणी आहेत. हे आप�या�ा देखरेख कर�यास आ�ण अ�धक चांग�या �कारे काय� कर�यास मदत करते. आपण क� �कता
अंतग�त �ेखापरी�क आ�ण बा� �ेखापरी�कांना गुंतवा.

��ात ठेवा क� आपण वापरत अस�े�� कोणतीही �णा�� उपयु�, वापरकता�-अनुकू� आ�ण स�म असणे आव�यक आहे
एका बटणा�या ���कवर तु�हा�ा हवा अस�े�ा अहवा� तयार करा.
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तुमचे कर भरणे

भारतात फे�ुवारी या आ�ण संपूण� �ापारी समुदाय वाट पाहत आहे
क� ��य अथ�संक�पाचे सादरीकरण. ��येकजण कोण�याही नवीन करा�या बातमीसाठ� उ�सुक असतो



�नयम �क�वा, अजून चांग�े, सुधारणा.रा��न�म�तीसाठ� कर हे अ�यंत मह�वाचे साधन आहे. हे �मुख कमाईपैक� एक आहे
कोण�याही सरकारसाठ� �वाह. गोळा के�े�ा पैसा पायाभूत सु�वधा, ���ण,
आरो�य, संर�ण आ�ण इतर त�सम मह�वाची �े�े.

परंतु, सरकारने कर ��ॅब �ववेकपूण�पणे सेट करणे अ�याव�यक असताना, ते देखी� आहे
सव� नाग�रकांनी �यांचा यो�य कर �ामा�णकपणे आ�ण वेळेवर भरणे मह�वाचे आहे.

चाण�य सु�ा �हणा�ा होता:

"सव� त�ांनी र��करण अ�ा �कारे �न��त के�े पा�हजे क� दाता �क�वा �ा�तकता� दोघेही नाही
नुकसान झा�े आहे. "(3.16.5)

वरी� �ोकात आप�या�ा चाण�याने �द�े�या स��याती� सवा�त सुंदर ��द सापडतात
- महसू� गोळा कर�याचा सव��म माग�. ��ासनाचा हा भाग नसावा यावर �यांनी भर �द�ा
देणा�यावर �क�वा घेणा�यावर �वप�रत प�रणाम होतो. देणा�याने दे�यास आनंद झा�ा पा�हजे आ�ण
�ा�तकता� �याचे ��य पूण� कर�यास स�म असावा.

पण देणा�याने �याचा कर आनंदाने का भरावा?

N रा�ा�ा तुमची गरज आहे

असे �ोक आहेत जे आ�थ�क��ा इतरांपे�ा चांग�े आहेत - ��� आ�ण
�या कंप�या मू�भूत आव�यकता पूण� करतात. �यांनी पुढे जाणे आ�ण योगदान देणे आव�यक आहे
रा� उभारणीसाठ�, जा�तीत जा�त योगदान देणे.

चाण�य पेयस��या गरजाही �वसर�ा नाही. ते �हणा�े होते, "कर असावा
�या �कारे मधमा�ी फु�ांमधून मध गोळा करते. "फू� इ�ुक आहे
�याचा गोडवा सोडून �ा, पण मधमा�ी देखी� काळजी घेते क� �खापत न करता फ� थोडे घेत�े जाते
फू�.

Some का का का कर �ाव�ा जात नाही ...

म�ा खा�ी आहे क�, कधी ना कधी तरी तु�हा�ा वाट�े असे� क� तुम�यावर जा�त कर �ाव�ा जात आहे
इतरांपे�ा. पण समजून �या क� हे 'इतर' ते आहेत �यांना मागे सोड�े गे�े आहे
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हे आ�थ�क��ा असुर��त �ोक आहेत जे अ�ाप अ�ा मू�भूत खरेद�साठ� धडपडत आहेत
अ�, व��, �नवारा यासार�या गरजा आ�ण आ�थ�क सुर�े�या झ�क आव�यक आहेत. नैस�ग�क�र�या,
�यांना केवळ कर सूटची आव�यकता नाही, तर इतर �व�ेषा�धकारांची देखी� आव�यकता आहे.

तु�हा�ा हे समज�े पा�हजे क� हे �ोक, तुम�या कर समथ�नासह, �ेवट� येती�
�वतः कर भर�या�या प�ह�या �तरावर.

Total एकूण �वकासासाठ�

ही सरकारची जबाबदारी आहे. �नधी घेऊन तरतूद करण ेआव�यक आहे
मानवी आनंदाचा �नद��ांक ��ात घेता, तो अ�ा प�तीने �वत�रत के�ा पा�हजे
समाजा�या सवा�गीण �वकासास मदत करते.



अगद� क�ा, ��डा, सा�ह�य आ�ण सं�ोधन यांनाही आ�थ�क सहा�य करणे आव�यक आहे. आ�ण जर तु�ही
तुमचे कर भरा, तु�ही मुळात �यांना आ�थ�क मदत करा�. हे �ेबनीजसारखे आहे-
अमे�रकन �ेखक ख��� �ज�ान यांनी द पैगंबर म�य े���ह�े , ". आ�ण जर गायक आ�े तर
आ�ण नत�क आ�ण बासरी वादक, �यां�या भेटव�तू देखी� खरेद� करा. "

अ�ा �कारे, कोणीही कर भ�न क�ाकारांना ��य� आ�ण अ��य�पणे समथ�न देऊ �कतो.
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वेळेवर पेम�ट करणे

�वसाय फ� स�ावना �नमा�ण करत नाही. �याऐवजी, ते वा�त�वक तयार कर�याब�� आहे
�ाहक, पुरवठादार आ�ण अगद� कम�चा�यां�या �दयात �ँड मू�य. चा एक माग�
हे सव� �व�ेते आ�ण कम�चा�यांना वेळेवर देय देऊन आहे.
चाण�यने वेळेवर वेतन दे�यावरही भर �द�ा. �याने सुचव�े सु�ा
�यांनी के�े नाही �यांना दंड:

"वेतन न �द�यास दंड एक-द�ां� �क�वा सहा पानांचा आहे.
नकार, दंड बारा पणस �क�वा एक पंचमां� आहे. "(3.13.33)

हा �ोक कराराचे पा�व�य अधोरे�खत करतो.



आज�या जगातही, जर एखाद� ��� वचन �द�यानंतर पैसे दे�यास नकार देतेआव�यक काम के�े आहे, �या�ा दे�ा�या काय�ानुसार ���ा होऊ �कते.

परंतु, काय�ाचे पा�न कर�या��त�र�, ने�या�ा �याचे फायदे देखी� समज�े पा�हजेत
�ोकांना �यांची थकबाक� वेळेवर देऊन �मळते:

Prom एक वचन एक वचन आहे

जे�हा एखा�ा कंपनीचे अ�य�, �क�वा कोण�याही �वभागाचे �क�वा धोरणा�मक �वसाय यु�नटचे �मुख
काहीतरी आ�ासन देतो, तो �या�या संपूण� ट�मचे ��त�न�ध�व करतो. पूण� कर�याची �याची जबाबदारी बनते
वचन.

अथ��ा��ात नेतृ�व गुणांची �ा�या करताना , चाण�यने असे �हट�े होते
कधीही 'अ�त-वचन' देऊ नये आ�ण नंतर 'अंडर-�ड���हर' क� नये. �याऐवजी, तो �हणा�ा, ते आहे
'अंडर-�ॉ�मस' आ�ण 'ओ�हर-�ड���हर' करणे चांग�े! न�क�च, सवा�त चांग�� गो� �हणजे कधीही नाही
कोण�याही गो�ीचे वचन �ा, जर तु�हा�ा �या�या अंम�बजावणीची खा�ी नसे�.

Financial आ�थ�क �वहारात �� �हा

�वसायाचा प�ह�ा �नयम �हणजे कोणतीही गो� कर�यापूव� सव� आ�थ�क बाब�कडे �� देणे.
खरं तर, आपण हा �नयम आप�या वैय��क जीवनात देखी� �ागू के�ा पा�हजे - तो खूप �स� होई�
फायदे�ीर.

जर तु�हा�ा नवीन टे����हजनची गरज असे� तर तु�ही तुमचे बजेट काय आहे हे आधी ठरवा. �या साठ�
उदाहरणाथ�, जर तुम�याकडे फ� 10,000 �पये असती�, तर एक ट��ही खरेद� करा �याची �क�मत खूप जा�त आहे. काही उपयोग नाही
50,000 �पयांसाठ� ए�सीडी बघून �ो�मम�ये वेळ वाया घा�वणे �क�वा आप�े डोके फोडणे
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�ाहक कज� आ�ण ईएमआय योजनांवर. �सया� ��दात, नेहमी आप�े आ�थ�क काम करा
�थम, आ�ण नंतर करार �वीकारा.

Cons �� �ववेक ठेवा

एक �हाणा माणूस एकदा �हणा�ा, "सवा�त मऊ उ�ी �हणजे �� �ववेक." आपण ठेव�यास आप�े
अगद� छो�ा छो�ा सौ�ांम�ये देखी�, आपण चांग�े झोपू �का�.

न�क�च, नेहमीच काही गैरसमज �क�वा �करकोळ �चड�याची ��यता असत.े
तथा�प, चांग�े पुनस�च�यत कर�यासाठ� या सम�यांवर चचा� करणे आ�ण �यांचे �नराकरण करणे मह�वाचे आहे
काय�रत संबंध.

��ात ठेवा, खरी स�ावना आपण तयार के�े�ा �ँड आहे आ�ण कोण�याही गो�ी�ा परवानगी देऊ नये
ते क�ं�कत करा.
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ग��� पैसा

गुजरात रा�याचे मु�य मं�ी नर�� मोद�, एका मेळा�ा�ा संबो�धत करत होते
मंुबईती� �ावसा�यकांचे. ते गुजरातम�ये गुंतवणुक��ा �ो�साहन देत असताना मोद� �हणा�े
तो 'ग��� पैसा' संपूण� आ�थ�क मंद�साठ� एक मोठा धोका होता.
आता, ग��� पैसा 'काळा पैसा' सारखा नाही. 'ग���' हा ��द वण�न कर�यासाठ� वापर�ा जातो
दह�तवाद� आ�ण अगद� मा�फया सार�या अ�यंत समाज�वघातक घटकांकडून पैसा वापर�ा जातो.
जर आपण मु�य �वाहाती� अथ��व�ेत �याचा वापर कर�यास परवानगी �द�� तर �याचे खूप वाईट प�रणाम होती�.
�हणूनच, आज�या जगाती� मु�य उ���ांपैक� एक �हणजे या �कारची खा�ी करणे
सं��यत �व� आ�ण �यामागी� �ोक सम�थ�त नाहीत.

चाण�य �हणा�ा होता:

"चोर नस�े�या�ा �स�या�ा हाक मार�याब��, ���ा ही चोरसाठ� असे�,
चोर �पवणा�यासाठ� सु�ा. "(4.8.6)

आता हा �ोक एका मह�वा�या गो�ीवर �का� टाकतो-कधीही चुक��या �ोकांना समथ�न देऊ नका. तर
असे घडते ("एक �स�या�ा हाक मारतो ..."), प�र��ती अ�नयं��त होई�. �हणून,
अ�ा �ोकांसाठ� ���ा चुक��या �ोकांना �द�या�माणेच असे�
�वतः

अ�ा प�र��ती टाळ�यासाठ� आपण काही सो�या गो�ी क� �कता:



People यो�य �ोकां�ी �वहार करा

�वसायाब�� आ�ण कामा�या �ठकाणी, यो�य सं�ा �नवडणे मह�वाचे आहे.
जे�हा आपण चांग�या वातावरणात आ�ण चांग�या �ोकांबरोबर काम करतो ते�हा अध� �ढाई �ज�क�� जाते. तर
आपण पुरवठादारांबरोबर काम करता, जे चांग�े आचार आ�ण यो�य प�ती �द���त करतात �यांना �नवडा. तर
तु�ही गृ�हणी आहात आ�ण दोन वेगवेग�या कंप�यांकडून उ�पादन �नवड�याचा �य�न करत आहात -
�व�सनीय कंपनी �नवडा.

Long द�घ�का��न �वचार करा

ब�तेक सम�यांवर हा सवा�त मोठा उपाय आहे. यो�य �ोकांबरोबर काम करणे कदा�चत नाही
आ�हा�ा �व�रत �ाभ �ा. परंतु, द�घ�का��न, परतावा खूप जा�त असे�.

म�ा ब�याच �ोकांची मा�हती आहे �यांनी यो�य कंप�यांम�ये काम कर�यास सु�वात के�� आ�ण �यांना �हान �मळा�े
भू�मका आ�ण पगार. आज ते स�माननीय �द�द��क आहेत. �हणून, �हाणपणाने �नवडा
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तु�हा�ा ठेवायची अस�े�� कंपनी आ�ण तु�हा�ा �नमा�ण करायचे अस�े�े क�रअर. ठेवताना ते करा
मनात द�घ�का��न फायदे.

काय चुक�चे आहे याचा �वरोध करा

जर तु�हा�ा काही चुक��या प�त�ब�� कळ�े तर ते थांबवा. ठेवण ेहे चाण�यने �� के�े
�ांत राहणे हा मोठा गु�हा आहे. मी एखा�ा�ा ओळखतो जो ��येक चुक�साठ� त�ार दाख� करायचा
सराव �याने ��ात घेत�ा - मग तो �� वाहतूक पो��स असो �क�वा ऑटो�र�ा
अ�त�र� वेगवान मीटरसह चा�क. आज, �या�ा राजकार�यांची भीती वाटते आ�ण तो एक �ेरणा आहे
��ाचारा�वरोधात �ढा देणारी त�ण �पढ�.
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संप�ी �न�म�तीसाठ� पैसा

चाण�य �या�या �े�डट, गुंतागुंतीचा दोन ��स� कामे आहे कौ�ट�य �या
Arthashastra सुमारे 6000 अ�याय आ�ण Chankaya नीती, एक कळ Arthashastra सह
फ� 330 एक ओळ�चे �ोक. दो�ही पु�तकांमधी� �व�वध �ोक त�वां�ी संबं�धत आहेत
�न�म�ती आ�ण संप�ीचे �व�ापन.
कौ�ट�य �हणतो क� पैसा �हणजे संप�ी नाही. हे फ� एक साधन आहे. संप�ी कधीही म�ये असते
�व� उज��माणे संप�ी ��र असते; हे फ� �याचे नाव आ�ण फॉम� बद�ते. गु�पत
संप�ीची �न�म�ती �हणजे एका ���कडून �स�या ���कडे संप�ीची हा�चा� समजून घेणे,
एका रा�ाकडून �स�या �पढ�कडे, एका �पढ�कडून �स�या �पढ�कडे.

संप�ी ही फ� तुम�यासोबत 'काय' नाही तर तुम�याम�ये 'काय' आहे.

अथ��ा�� �हणते क� ���, चा�र�य आ�ण �ान यांचे गुण �मुख असतात
संप�ी �न�म�तीसाठ� आव�यकता.

संप�ी ही आप�या आजूबाजू�ा आहे असा मु�य�वे गैरसमज आहे. आप�� कार, आप�े घर आ�ण
इतर संप�ी ही खरी संप�ी बनत नाही. खरं तर, ते आप�या अंतःकरणाचे उपउ�पाद आहेत
संप�ी.

�ान, अनुभव आ�ण बु��ची आंत�रक संप�ी ही तुमची खरी संप�ी आहे. ��वाय
�यांना, तु�ही बा� संप�ी �नमा�ण क� �कत नाही. केवळ �ानाने सतत स�मीकरण
तु�हा�ा संप�ीचा �वाह कर�यास मदत करते. "एक �ानी माणूस कधीही कुठेही संप�ी �नमा�ण क� �कतो."

"अथ��व�े�या �व�ापनात नेहमी स��य रहा कारण संप�ीचे मूळ आहे
आ�थ�क ��याक�ाप; �न���यता भौ�तक संकट आणते. स��य धोरणा��वाय, दो�ही
स�याची समृ�� आ�ण भ�व�याती� नफा न� होतो. "(1.19.35-36)

चाण�य �हणतात क� ��याक�ाप हे संप�ीचे मूळ आहे. स��य नस�े�� सं�ा
रणनीती, सतत मा�हतीचा �वाह आ�ण �नय�मत अहवा� �वतः�ा �टकवू �कत नाहीत. एक आळ�ी
संघटना संकटात सापडे�. स��यते��वाय संप�ी �न�म�ती अ��य आहे



धोरण. स��य आ�थ�क आ�ण आ�थ�क धोरणा��वाय, स�याची क�ाने कमाव�े�� संप�ी
न� होई� आ�ण भ�व�याती� न�याची कोणतीही आ�ा राहणार नाही.

��य, मुदत आ�ण क� ��त ��ीकोन हे कम�चा�यांना �यां�यावर ठेव�यासाठ� फ� �नद��क आहेत
बोटे चांग�या फायदे�ीर सं�े�ा सतत ��याक�ाप आव�यक असतात, �या��वाय संप�ी
�याकडे कधीही आक�ष�त होणार नाही. तसेच, �या ��� आळ�ी आहेत �यांना ते ��य होणार नाही
संप�ी �नमा�ण करा.
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अ�धक पै�ासाठ� पैसे

"कोण�याही राजाचे (नेते) �क�वा रा�य (संघटना) चे उ��� तयार करणे आहे,
संप�ीचा �व�तार करा, संर�ण करा आ�ण आनंद �या. "(पु�तक 1, अ�याय 1)
सीईओची भू�मका कौ�ट�याने अगद� सु�वाती�ा ��पणे प�रभा�षत के�� आहे
अथ��ा��. हे सं�े�या सव� भागधारकांसाठ� संप�ी �नमा�ण करणे आहे
कम�चारी, आ�ण �वतःसाठ� आनंद घे�यासाठ�.

�या�ा जे �मळा�े �यावर �याने समाधानी नसावे. �याने कसे करावे याचा सतत �वचार के�ा पा�हजे
�या�या �दे�ांचा �व�तार करा आ�ण नवीन बाजारपेठांम�ये पोहोचा.

"जसे ह��ना पकड�यासाठ� ह��ची आव�यकता असते, �याच�माणे एखा�ा�ा पकड�यासाठ� संप�ीची गरज असते
अ�धक संप�ी. "(9.4.27)

संप�ी �न�म�तीचा हा एक जुना, पण अ�त�य मह�वाचा पै�ू आहे - पैसा �ागे �बना पैसा
nahin aata (असा कोणताही �वसाय नाही जो कोण�याही गुंतवणूक���वाय संप�ी �नमा�ण क� �के�). �या
कौ�ट�य ह�ी�ा पकडणा�या ��कारीचे उदाहरण देतो.

ह�ी नेहमी गटांम�ये �फरतात. ह�ी�ा पकड�यासाठ� ��कारीचा वापर करावा �ागतो
�सरा ह�ी. तरच ���यत ����ा आ�मष दाखवून पकड�े जाई�.

संप�ीची �न�म�ती के�यावर, राजा�ा �याचे संर�ण कसे करावे हे मा�हत अस�े पा�हजे. जर, उदाहरणाथ�, आ�ही
तळा�ी �छ� अस�े�े एक पा� आहे, आ�ही अ�धका�धक पाणी ओतत रा� �कतो
ते. तथा�प, गळतीपासून संर��त झा�या��वाय कोणतेही पाणी �यात राहणार नाही.

कोणी हे कसे करते?

"�याने (ने�याने) सतत �यां�या कामांची, माणसांची तपासणी के�� पा�हजे
�यां�या मनात �वसंगत. "(2.9.2-3)

कम�चारी �ामु�याने �यां�या पगारा�ी संबं�धत आहेत. आ�मसंतु�तेची वृ�ी
�नय�मत आ�ण द�ता तपासणी �यां�यावर ठेव�� नाही तर ते वाढू �कते. कारण ब�यापैक� आहे
�� मानवी मन खूपच अ��या��त आहे. कोणतीही सं�ा आप�े �येय गाठू �कत नाही
सतत पु� आ�ण पु� �स�टम ��वाय.

"सव� रा�य ��याक�ाप �थम कोषागारावर अव�ंबून असतात. �हणून, एक राजा (नेता) असे�



�याकडे सव��म �� �ा. "(2.8.1-2)

����णाचा �वषय नावा�या एका अथ��ा��ा�या पु�तकात , ���क ��ता�वत करतो
राजासाठ� दै�नक वेळाप�क. तो �हणतो क� �दवसा�या प�ह�या भागादर�यान �याने तपासावे
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रा�याचे उ�प� आ�ण खचा�चे �ह�ेब. हे के�यावरच तो आहे
नाग�रकां�या �वहारात �� घा��याचा स��ा �द�ा.

एकदा तु�ही तुम�या अधीन�ांना भेडसावणा�या �नय�मत सम�यांमुळे वा�न जाऊ नका
आप�या काया��यात �वे� करा. आराम! फ� देखरेख क�न आ�थ�क ��तीवर �नयं�ण ठेवा
�थम आ�थ�क अहवा�.
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संप�ीचा र�ता

जा �ामीण, आज ��येक मो�ा महामंडळाची थीम आहे. FMCG असताना
कंप�या �यांची �व�� वाढव�यासाठ� मॉ�सून नंतर�या �ामीण मागणीची आतुरतेने वाट पाहतात, बँका,
जे आता असं�य आ�थ�क उ�पादने �वकतात, हळूहळू �ामीण भागाची �मता ओळखत आहेत
�े�े आयट�सीचे ई-चौपा�-अनेक कंप�या �यां�या वाढ��या धोरणांना पु�हा �द�ा देत आहेत
आ�ण �ह���तान ���हरचा �क�प ��� - उदाहरणाथ� गावे क� ��ानी आणणे
�यां�या योजना.
कौ�ट�या�ा आप�या ख�ज�याचा सांभाळ करताना या त�वाची �ेरणा �मळा��.

"संप�ी आ�ण ��� �ामीण भागातून येते, जे सव� ��याक�ापांचे ��ोत आहे."
(7.14.19)

�ामीण भागात जा�याचे दोन फायदे आहेत. �थम, �ामीण भाग �हणजे क�ा मा� आहे
मुब�क �माणात उप��. ख�नजे, अ� �पके, �म हे सव� �यांचे �ोत �ामीण भागात �ोधतात.
�सरे �हणजे, हे उ�-खंड �वसायासाठ� तयार बाजार देखी� आहे.

आजही भारत खे�ांम�ये राहतो. मग ते �ीतपेय असो, मोबाई� फोन �क�वा
�वमा उ�ोग, सवा�नी आधीच �ामीण �े�ात �वे� कर�याचा �य�न के�ा आहे.

अथ��ा��ा�या पु�तक 2 म�ये , अ�याय 8, �ोक 3 म�ये कौ�ट�य �व�वध गो�ी द��वतो
�तजोरीत वाढ हो�यास कारणीभूत घटक:

Commerce वा�ण�य आ�ण �ापारात वाढ

�ावसा�यक उप�म रा�ा�या संप�ीचा पुनवा�पर करतात. हे एकाकडून संप�ी वाह�यास मदत करते
एका भौगो��क �े�ापासून �स�या �े�ापय�त. �ापार संप�ी अस�यास मदत करतो
एका रा�ाकडून �स�या दे�ात �सा�रत. �नया�त आ�ण आयात ही कोणाचीही जीवनरेखा आहे
आ�थ�क��ा �वकसन�ी� रा�.

Of गु�हेगारांना अटक करणे

चोरीवर �नयं�ण ठेवणे आ�ण �यावर �नयं�ण ठेवणे आव�यक आहे. तपासणी आ�ण काउंटर तपासणीची एक �णा�� आहे
�तजोरीचे संर�ण कर�यासाठ� आव�यक. चोरी ही आत�� नोकरी असू �कते, �क�वा �भा�वत होऊ �कते
बा� घटक.

In आ�ापना म�ये घट

पान 90



सं�ेचा आकार कमी क�न खच� �नयं��त के�ा जाऊ �कतो. �ारे के�े जाते
�कमान आव�यक कम�चारी ठेवणे, तसेच दा�य�वांची सं�या कमी करणे.
आउटसो�स�ग हा कंपनी�या ओ�हरहेड्सवर �नयं�ण ठेव�याचा एक उ�म माग� आहे.

Le भरपूर �पके

आजही भारत �ेतीवर आधा�रत अथ��व�ा आहे. मा�सूनवर बरेच काही अव�ंबून असते.
�पकांचे उ�पादन वाढ�व�यासाठ�, या �े�ाती� आर अँड डी म�ये गुंतवणूक, चांग�े गोदाम
कृषी उ�पादन, आ�ण अ� ���या, �या वाढ�म�ये ��णीय भर घा�ू �कते
अथ��व�ा

Market भरपूर �व��यो�य व�तू

�व�� आ�ण माक� �ट�ग पुरे�ा उ�पादनांसह पुरव�े पा�हजे. येथे साठा उप��ता
यो�य वेळ, से�स ऑड�र �ोसे�स�ग, �ॉ�ज��ट�स आ�ण �ड����यू�न या �ठकाणी असणे आव�यक आहे
कोण�याही �व��चे ��य सा�य करण ेसु�न��त करा.

C आप��पासून मु��

अनेक न पा�ह�े�े आ�ण अ�ात घटक रा�, संघटना आ�ण अथ��व�ेवर प�रणाम करतात
��� देखी�. संचा�क मंडळाने या सव� बाब�चा �वचार करावा
एखा�ा सं�ेचा '�र�क मॅनेजम�ट ��ॅन'. �वमा, बचत आ�ण चांग�� गुंतवणूक
योजना �हणजे आप��पासून मु�ता सु�न��त कर�यासाठ� उच��े�� पाव�े.
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सुर�ा आ�ण देखरेख �णा��

��येका�ा मा�हत आहे क� �कती मह�वाची सुर�ा आहे. तरीही, ब�तेक �ोक तस ेकरत नाहीत



यो�य देखरेख आ�ण द�ता �णा�� राखणे, जरी ती टाळता येते �क�वा कमीतकमीमो�ा �माणात समा�व� आ�ण मया��दत, गळती. यो�य सुर�ा �व�े��वाय ���या होई�
एक �दवस �नयं�णाबाहेर जा आ�ण हे सं�ेसाठ� घातक ठ� �कते.
चाण�याने अ म�ये व�तंू�या सुर�ेसाठ� आ�ण संर�णासाठ� �णा�� तयार के�� आहे
संघटना. तो �हणतो,

"��येक व�तू बाहेर पड�� पा�हजे �क�वा (राजवा�ात) आ�� पा�हजे, ती तपास�यानंतर आ�ण �याची
आगमन �क�वा ��ान रेकॉड� के�े आहे. "(1.20.23)

एका काया��यात दररोज अनेक �वहार होतात. �ोक आत येतात आ�ण बाहेर जातात,
मा� �वत�रत के�ा जातो, काही बाहेर पाठ�व�ा जातो. अ�ी देवाणघेवाण अ�धक सामा�य आहे
उ�पादन �े�, जसे कारखाने आ�ण इतर उ�पादन एकके.

चाण�यने चांग�या कडक सुर�ा ���या �णा��चे मह�व ��पणे नमूद के�े आहे
आ�ण सं�ेती� सव� मा�-संबं�धत �वहारांचे द�तऐवजीकरण. तो सुचवतोही
ते रेकॉड� कर�यापूव�, मा�हती काय आहे याची खा�ी कर�यासाठ� तपासणी के�� पा�हजे
रेकॉड� यो�य आ�ण अ�स� आहे.

आज�या कॉप�रेट प�र��तीत आ�ही या स��याचे पा�न कसे क�? येथे काही आहेत
सूचना:

Technology तं��ान वापरा

आम�याकडे आता �व�वध गॅझेट्स आ�ण उपकरणे आहेत जी सहजपणे रेकॉड� आ�ण द�तऐवजीकरण करतात
�वहार. पाळत ठेव�यासाठ� गेट्स�या वर कॅमेरे, �ॅ�क�गसाठ� बार-को�ड�ग
व�तू आ�ण अ�ा इतर �णा��/���या गो�ी सु�भ क� �कतात आ�ण बराच वेळ वाचवू �कतात.
तं��ानात मानवी चुका कमी कर�याचा अ�त�र� फायदा आहे.

System आप�� �णा�� यु�नक बनवा

जरी बाजारात �व�वध रेडीमेड सॉ�टवेअर पॅकेजेस उप�� आहेत
सुर��तते�या हेतूने, आपण सव� गो�ी रेकॉड� करणा�याची �नवड के�याची खा�ी करा
आप�यासाठ� मह�वाचे आ�ण उपयु� . आव�यक अस�यास, �ा�त कर�यासाठ� एक टे�र-मेड �स�टम �मळवा
��य �तत�या �वकर आव�यक अहवा�.

पृ� 93

• �णा��चे �नरी�ण करा

फ� काय�रत �णा��ची �ापना के�याने �याचे कामकाज सुरळ�त होणार नाही. याची खा�ी करा
आपण, �व�ापक �हणून, �नय�मत अंतराने �स�टम तपासत रहा. अ�ा �कारे, सुर�ा
कम�चारी - आ�ण सामा�य कम�चारी देखी� नेहमी �यां�या पाया�या बोटांवर असती�.

Sur आ�य�कारक तपासणी करा

सुर�ा आप�या �नयं�णाखा�� ठेव�याचा हा सवा�त �भावी माग� आहे. जवळ ठेवा (आ�ण
अघो�षत) तुम�या सुर�ा यं�णा हाताळणा�या �ोकांवर �� ठेवा. �यांना अधीन करा
आ�य�च�कत तपासणी. काही वेळा, सुर�ा कम�चा�यांना न बद�� करण ेदेखी� मह�वाचे असते
�यांना कोणतीही सूचना देणे.



�ेवट�, ��ात ठेवा क� सुर�ा केवळ तं��ाना�या जागी नाही. उ�ट,
सव� आव�यक ���यांसाठ� आपण नेहमी सतक�  आ�ण सतक�  राहणे ही सुर�ा आहे.
�ेवट�, एखा�ा अ�ग�य स��ागाराने एकदा �या�या �नरा�ाकडे �� �द�े, "जर तु�ही के�े तर ते काय� करत नाही
जाताना सव� अ�यागत आ�ण �यां�या �प��ा तपासा, परंतु ते जात असताना �व�चतच
बाहेर! "

पृ� 94

37

यो�य �वसाय भागीदार

आज�या कॉप�रेट जगात, �नधी �मळवणे ही खरोखर सम�या नाही. �या
जो कोणी चांग�या क�पना घेऊन येतो �या�यासाठ� भारतीय बाजार पै�ांनी भर�े�ा असतो.
अथा�त, संघष� करताना सु�वाती�या ट��यात, एक नवीन �ावसा�यका�ा �याची क�पना असावी
चांग�े नाही. तथा�प, जर तो �या�या �वतः�या क�पनेवर ठामपणे �व�ास ठेवत असे� आ�ण पुढे ठेवत असे� तर
�य�न, प�र��ती �ेवट� बद�े�. �या�ा असे बरेच �ोक सापडती� जे आहेत
�या�या कंपनी�ा आ�थ�क मदत कर�यास तयार. हे असे आहे जे�हा �या�ा नवीन �ोध�याची संधी �मळते आ�ण
आ�थ�क��ा मजबूत भागीदार. तथा�प, जे�हा अ�ा ऑफर येतात, ते�हा आ�हान असते
यो�य जोडीदार �नवडणे आहे.

चाण�य स��ा देतात,



"जर दोन ब�वान राजां�या म�ये ��त असे� तर �याने एका समथ� ���चा आ�य �यावा
�याचे संर�ण. "(7.2.13)

�हणून, जे�हा अनेक संभा� भागीदार भरपूर पैसे आ�ण अनुभव घेऊन येतात ते�हा तु�ही
अ�त�य सावध आ�ण थंड डो�याचे असावे. �ेवट�, चुक�ची �नवड �वसाय न� क� �कते
जे तु�ही सुरवातीपासून तयार के�े आहे.

यो�य �नवड कर�यासाठ�, ��येक संभा� भागीदाराचे मू�यांकन कर�यास स�म असावे
साम�य� आ�ण �यानंतरच जो मजबूत आहे �या�या�ी संबंध जोडा. येथे काही �टपा आहेत
यो�य भागीदार कोण असे� ते ठरवा.

तुम�या मू�यांचा �वचार करा

�वसाय हे आपण अनुसरण करता �या मू�यां�वषयी आहे. ��येक ��� आप�या भावना, आ�ा आ�ण गुंतवणूक करतो
सं�ेम�ये भावना. जे�हा नवीन भागीदार �च�ात �वे� करतो, ते�हा ते मह�वाचे आहे
तुमची मू�ये आ�ण �याची मू�ये जुळतात का याचा �वचार करा. दो�ही प� समान असावेत
तरंग�ांबी

द�घ�का��न ��ीकोन

कधीकधी, एखाद� ��� सहजपणे �नधी उप�� असे� ते�हा ती आवेगाने �वीका� �कते. पण सवा�चा �वचार करा
आपण कोणा�ीही संबंध ठेव�यापूव� संभा�ता आ�ण द�घ�का��न धोरण तयार करा. अ�यथा,
प�र��ती एखा�ा ���सारखी असे� जी बया�च काळापासून जोडीदार �ोधत आहे
वेळ, आ�ण कोणीही 'होय' �हणताच, ���चे ��न होई�, फ� नंतर ��ात येई�
क� ही �या�या आयु�याती� सवा�त मोठ� चूक होती! �हणून आप�या जोडीदाराची ओळखप� े तपासा
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भागीदारी कायदे�ीर हो�यापूव� �ात ��ोत. या�ा थोडा वेळ �ागू �कतो, परंतु आपण त ेकरा�
द�घ�काळ �वजेता �हा.

• हे फ� पैसे नाही

भागीदारी ही केवळ पै�ाची नसते. हे फ� साध ेदेणे आ�ण घेण ेनाही. खरं तर, त ेसुमारे आहे
आयु�यभराचा संबंध �यावर काम करणे आव�यक आहे. जसे �ट�फन कोवे �या�याम�ये �हणतात
पु�तक, अ�यंत �भावी �ोकां�या सात सवयी , ".... आप�या�ा भाव�नक �वक�सत कर�याची आव�यकता आहे
बँक खाते. "तु�हा�ा तुम�या भागीदारांसोबत �नय�मतपणे वेळ घा�वावा �ागे�. हे आव�यक आहे
�यां�या�ी संवाद साधणे जेणेक�न संबंध केवळ �वसायाप��कडे �ढ होती�
�वहार.

��ात ठेवा, ��येक �वसायाची कथा ही काम कर�यासाठ� यो�य संघ तयार कर�याची आ�ण आहे
एक� काम कर�यास स�म असणे. यो�य संघ सद�य �नवडणे यात आ�य� नाही
गेम �ज�क�यासाठ� खूप मह�वाचे.
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�भावी बैठक

भेट�, बैठका, आ�ण अ�धक बैठका! जसे आपण वर चढता
कॉप�रेट ��डी, आ�ण आप�ा �वसाय वाढतो, मी�ट��ज एक अप�रहाय� भाग बनती�
तुझं जीवन.
सभा ही �धारी त�वारीसारखी असते-ती एकतर तुमचा वेळ वाया घा�वतात �क�वा तु�ही
आप�ा �वसाय वाढवू �कता. आपण आचरणात �कती �भावी आहात यावर हे सव� अव�ंबून आहे
बैठका.

चाण�य आ�हा�ा या �वषयावर काही �ट�स देतात:

"�याने राजाचे �हत काय आहे हे वेळ न गमावता जाहीर के�े पा�हजे." (5.4.11)

खा��� काही �टपा देखी� आहेत �या तु�हा�ा सभांम�ये मदत क� �कतात:

• एक अज�डा आहे

ब�याच बैठका एखा�ा�या वेळेवर मोठा प�रणाम करतात, कारण कोणताही �� अज�डा नाही. �या
बैठक�चा हेतू �� असणे आव�यक आहे. सव��म बैठका �या असतात �या �याम�ये घेतात
कंपनी�या ��ीकोनाचा �वचार करा, �क�वा व�र�ांना काय �ची आहे.



अज�डा तयार के�याने सभे�ा �द�ा �मळते. आपण साठ� कॉ� के�ा असे� तर
बैठक, नंतर हे सु�न��त करा क� अज�डा इतरांना ��पणे कळ�व�ा गे�ा आहे. तसेच, खा�ी करा
जा�तीत जा�त उप��ती आ�ण कमीतकमी ग�धळ
�दवस, वेळ आ�ण सभेचे �ठकाण.

जसे �ब� गेट्सने आप�या पु�तकात ���ह�े आहे, �बझनेस अ◌ॅट द �ीड ऑफ थॉट , "�या बैठका
�याचे आगाऊ �नयोजन के�े आहे ते सवा�त �भावी आहेत. ”

• �द�ा �ा

आपण �वचारमंथन स� �क�वा चच�साठ� खु�े असू �कता. पण त�ी परवानगी देऊ नये
�द�ाभू� कर�यासाठ� बैठक. अ�य� �हणून, तु�हा�ा सभेची भावना देणे आव�यक आहे
�द�ा.

आपण एखा�ा चांग�या टे����हजन टॉक-�ो अँकरसारखे असावे-जे�हा कोण�याही ��ांची उ�रे
�� �ॅक�या बाहेर जात आहेत, �क�वा �या ���ची चौक�ी के�� जात आहे ती जा�त बो�त असे� तर तु�ही
�या�ा मु�स��पणाने कापून टाका आ�ण पुढ�� ��ाकडे जा.
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The �वकरात �वकर मु�ावर या!

हे खूप गंभीर आहे. इतर स�ां�माणे बैठका सु� होणे आव�यक आहे. अनौपचा�रक �हा -
ट�म�ा �क�पा�या ��तीब�� �वचारा, काही सम�या आहेत का ते �ोधा, चहा �ा, �ारंभ करा
चचा� इ.

तथा�प, बैठक जसज�ी पुढे जात आहे, �तत�या �वकर मु�ावर येणे अ�यंत आव�यक आहे
��य �तत�या �वकर! आप�या�ा आप�या वेळेचे �नरी�ण करावे �ागे�.

�हणूनच, कोण�याही सभेचे य� फ� काही आ�ण मह�वाचे मु�े अस�याम�ये आहे
अज�डा. सवा�त मह�वाचे �हणजे, बैठका जसज�ा संपतात, तसा कृती आराखडा बनवा. �या
�नण�य �या आ�ण �यांची अंम�बजावणी करा. अ�यथा ते जु�या ऑ�फस �वनोदासारखे होई�, "जे�हा आमचे
बॉस�ा काही करायचे नाही, �याने मी�ट�ग बो�ाव��! "
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�वसाय सह��चे �नयोजन

�वास करणे हा �वसाय �वकासाचा एक अ�यंत मह�वाचा भाग आहे. हे तु�हा�ा मदत करते
नवीन �ाहकां�ी संपक�  साधा, नवीन बाजारपेठेचा �य�न करा आ�ण नवीन उ�पादने आ�ण सेवांवर अ�भ�ाय �मळवा
जेणेक�न तुमची फम� �योग करत असे�.
आज�या जाग�तक�कृत कॉप�रेट जगात, दे�भर �क�वा अगद� ओ�ांडून �वास
खंड, कोण�याही �वसायाचा एक आव�यक भाग आहे. नवीन �वसाय �वकासाचे अ�वेषण
संधी, नवीन गुंतवणूकदारांपय�त पोहोचणे �क�वा संयु� उप�म (JV) �ोधणे सामा�य आहे आ�ण
अगद� �हान आकारा�या कंप�यांम�येही मह�वाची कामे.

पण तुम�या �वसाया�या �वासाचे �नयोजन करणे �ततकेच मह�वाचे काम आहे. चाण�य आप�या�ा ए
इ�ारा:

"�याने वाहने, �ा�ट-�ा�यांसाठ� यो�य �व�ा के�यानंतर सु�वात के�� पा�हजे
सेवकांची सुटका. "(1.16.5)

तुम�या �वसाया�या �वासाचे �नयोजन करताना येथे काही अ�त�र� �टपा ��ात ठेवा�ात:

Travel एक �� �वास योजना आहे

�� �वासाची योजना बनवणे मह�वाचे आहे - �मांकासाठ� �वासासह पूण� करा
काही �दवस तु�ही नवीन �दे�ात असा�. काळाची गरज �वचारात �या,
पैसे आ�ण इतर �व�वध घटक. आप�� योजना �� कर�यासाठ� �ा�नक संपक�  वापरा आ�ण
तंतोतंत. कोणतीही अनपे��त संधी ए�स��ोर कर�यासाठ� काही अ�त�र� वेळ सोडा.

• तुमची �वासी ट�म

तुम�यासोबत �वास करणारे �ोक कोण आहेत? �कती? �यां�या भू�मका काय आहेत? हे आहेत



काही मह�वाचे �� �यांची उ�रे देणे आव�यक आहे. एक ट�म तुम�यात ताकद देखी� वाढवते�म�न �हणूनच सरकारी अ�धकारी नेहमी ���मंडळासह �वास करतात.

Pot संभा� संभा� ��यांचा चांग�या �कारे अ�यास करा

आपण �नघ�यापूव�च, संभा� ��याचा अ�यास करा. ब�तेक मू�भूत मा�हती होई�
इंटरनेटवर उप�� �हा. �व�सनीय ��ोतां�ारे मा�हतीची पडताळणी करा. जे�हा चेहरा-
�यां�या�ी समोरासमोर, सव� मा�हती आहे याची खा�ी कर�यासाठ� �यांना �व��� �� �वचारा
यो�य. �ेवट�, जर तु�ही द�घ�का��न असो�सए�न बघत असा� तर तु�हा�ा खा�ी करणे आव�यक आहे
तु�ही यो�य जोडीदारासोबत करार करत आहात.
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De सौदे �व�रत बंद क� नका

कधीकधी, प�ह�या बैठक�त सौदे बंद करणे खूप रोमांचक असते. या�ा �वरोध करा
��ोभन. चकाकणारे सव� सोनेच असते असे नाही. प�ह�� छाप अप�रहाय�पणे असणे आव�यक नाही
�ा�त छाप. घरी परत ये. मग, थंड मनाने, सव� मह�वा�या गो�ी पु�हा करा
�े� आ�ण त�ां�या मदतीने पुढ�� पाऊ� उच�ा.

��ात ठेवा, ��येक नवीन संधी एक ��यता असताना, थोडे करणे मह�वाचे आहे
�वचार करणे जेणेक�न आपण भ�व�याती� घटना चांग�या �कारे हाताळू �का�. तु�ही यासारखे बन�याचे �येय ठेव�े पा�हजे
य��वी उ�ोजक �यांना एकदा �यां�या गुंतवणुक�साठ� अ�ज डॉ�स�ची ऑफर दे�यात आ�� होती
कंपनी ��वकने �याचे उ�र �द�े, "ऑफरब�� ध�यवाद, �वकरच तुम�याकडे परत येई�!"
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जनसंपक�

पीटर �कर, सु��स� �व�ापन गु�, यांनी एकदा अ�ी �ट�पणी के�� होती
�वसाया�या ने�याचे सव�� �ाधा�य �हणजे नेटवक� , सामा�जक�करण आ�ण उ�म पीआर राखणे
(जनसंपक� ). "हे सव� उ�म नातेसंबंधांब�� आहे जे तु�ही तुम�या ��ायंटसोबत राखता,
पुरवठादार, भागधारक, कम�चारी आ�ण तुम�या संपका�त येणा�या ��येक ����ा! "
अगद� आप�े �वतःचे �ाचीन गु� आ�ण ब�धा प�ह�े �व�ापन �वचारवंत चाण�य आण�े
राजे आ�ण इतर ने�यांसाठ� �या�या स��ा पु�तकात हीच क�पना आहे,

"�याने वन सरदार, सीमा�मुख आ�ण �मुख यां�या�ी संपक�  ��ा�पत के�ा पा�हजे
�हरे आ�ण �ामीण भागाती� अ�धकारी. "(1.16.7)

पण, नेटवक�  कसे बनवायचे आ�ण संपक�  कसे �टकवायचे ही ��येक ने�याने �वक�सत के�े�� क�ा आहे.
येथे काही �टपा आहेत:

सभांना उप��त रहा

सीईओसाठ�, �कमान एक नवीन ��� भेट�या��वाय एकही �दवस जाऊ नये. तो
सोबत �वसाय प�रषद, ����ण काय��म �क�वा अगद� एक-एक बैठकांम�य ेउप��त असणे आव�यक आहे
मह�वाचे �ोक. संपक�  बनव�या��त�र�, �याने �या�याकडून ��कणे देखी� सु� के�े पा�हजे
इतरांचे अनुभव.

• संपका�त रहा

संपक�  तप�ी� गोळा करणे पुरेस ेनाही. आप�यापैक� बरेचजण �व�वध प�रषदांमधून परत येतात
��ह�ज�ट�ग काड��या �ढगा�यासह आ�ण �याब�� काहीही क� नका. �हणून, ��येकाचा पाठपुरावा
मह�वाची ��� आव�यक आहे. आपण भेट�े�या ��येक ���सह �वसाया�या ��यतांचा �वचार करा
आ�ण ��ताव तयार करा.

• �हेरी ���कोन

ब�तां� �ावसा�यक केवळ नवीनपासून �मळणाया� फाय�ांचा �वचार क�न चूक करतात
संपक� ! �याऐवजी, आपण �यांना क�ी मदत क� �का� याचा �वचार करा. काही वेळा, तु�ही देऊ �कता a
ट�प �क�वा सूचना �यामुळे �यांचा �वसाय वाढे�. �यांना मदत करा, आ�ण कदा�चत, त ेकरती�
जे�हा तु�हा�ा �यांची गरज असे� ते�हा मदत करा.



• द�घ�का��न ��ीकोन

पृ� 101

मानवी नातेसंबंधांम�ये, वेळ मह�वाचा आहे आ�ण �वसायात 'वेळ' मह�वाचा आहे. पण
यो�य वेळ जाणून �या, आप�या�ा पुरेसा वेळ �ावा �ागे�. कोणताही संभा� �वसाय कधीही खराब क� नका
नातेसंबंध फ� कारण ते �व�रत फायदे�ीर अस�याचे �दसत नाही. एक आहे
नेहमी द�घ�का��न �वचार करा. हळू �या, पण न�क�. तु�ा कधीही मा�हती होणार नाही. एक ��� जो
आज �हान वाटते उ�ा एक रा�स बनू �कतो, तर आज एक रा�स बाहेर पडू �कतो
नंतरचे र�ते.

नेहमी ��ात ठेवा क� नेतृ�व ही एक क�ा अस�� तरी �वसाय ही �यापे�ा �े� क�ा आहे. ते
�ोकांना समजून घेणे, �यांचे मन समजून घेणे आ�ण समजून घेणे आव�यक आहे
��येक ���ची पूत�ता करणारे �व�वध घटक. अ�ा �कारे, �वसायात, पीआर फ� के�े जाऊ �कत नाही
एका एज�सी�ा आउटसो�स�ग. आव�यक अस�यास आप�याकडे पीआर एज�सी असू �कते आ�ण आप�� वैय��क
सहभाग, आप�ा वेळ आ�ण �य�न �हाणपणाने गुंतव�े पा�हजेत.
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गुणांसह पु�षांचा स�मान करा

सामा�य माणूस आ�ण महान यां�यात फरक कसा करायचा हे एक �ाप� ����ा मा�हत असते
पु�ष आ�ण जर एखादा नेता हा गुण य��वी�र�या घडवू �कतो, तर तो सहज बनू �कतो
जीवना�या सव� �े�ात �वजयी. �या�माणे �वे�र करतो, �या�माणेच एखा�ाची कौ��य असावी
��म�ळ र�ने आ�ण सामा�य दगडांम�य ेफरक.
चाण�यां�या मते, �वसायाकडे सवा�त मोठे संसाधन �हणजे कामगार. खरं तर,
�ोक सव� महान य�ाचे ��ोत आहेत, जे सव� पु�षांनी के�े आहेत
उ�म गुण आहेत.

आ�ण हे गुण आहेत जे ओळख�े आ�ण स�मा�नत के�े पा�हजेत. चाण�य, तर
या गुणांची �ा�या करताना ते �हणा�े होते,

"���ण, बु��, �ौय�, उदा�ते�या उ�कृ�तेमुळे पु�षांचा स�मान के�ा जाई�
ज�म आ�ण कम�. "(3.20.23)

�स�या ��दांत, ��येक �कार�या पु�षांना कोण�याही सं�ेत स�मा�नत करावे �ागते. च�ा पा�या
��येक �कार �वतं�पणे:

• ��कणारे पु�ष

��कणारे पु�ष हे ��येक समाजाती� सवा�त आदरणीय �ोक असतात. �ै��णक ��त�र� आ�ण
�व�ान अ�यास, हे वण�न अनुभवाचे �हाणपण अस�े�या पु�षां�ी देखी� संबं�धत आहे.

भारतात, �व�ेषतः, आ�ही नेहमीच ��कणा�या पु�षांना खूप उ� स�मानाने ठेव�े आहे. अ
समाज�ा��� एकदा �हणा�े होते, "जो समाज ��कणा�या पु�षांचा आदर करत नाही तो समाज बांधी� आहे
कोसळणे. "

�ौय�

धाडसी. �ढाऊ. असूनही �यां�यात 'जा�यासाठ�' अ�त�र� गुणव�ा आहे
सम�या. आव�यक अस�यास ते मृ�यू�ा सामोरे जा�यासही तयार आहेत. अ�ा �ोकांना �हणतात
���य. ते आमचे संर�ण करणारे सै�नक आ�ण र�क आहेत. सै�याने �हट�या�माणे, "आ�ही
रा�ी जागृत राहा जेणेक�न तु�ही सव� �ांतपणे झोपू �का�. "

• थोर ज�म

उदा� कुटंुबात ज�म�े�या ���चा आपोआप आदर होतो. आता ही जात नाही-
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प�पाती �क�वा वण��ेषी. तथा�प, आ�हा�ा आढळ�े क� काही गुण अनुवां��क आहेत. कुटंुब
पा��भूमी एखा�ा ����या ���म�वावर देखी� �भाव टाकते.



Eds कृ�ये

�ेवट�, तुम�या कृती तुम�या ��दांपे�ा जोरात बो�तात. तु�ही जे सा�य करा� त ेआपोआप होई�
आ�ा आदर. �हणून, महान आ�ण उदा� कम� करणारे पु�ष असणे आव�यक आहे
आदरणीय देखी�.

जे�हा तु�ही अ�ा ���ना ओळखता, ते�हा तु�ही �यां�या�ी संब� होऊ �कता आ�ण �यां�याकडून ��कू �कता. आपण
नंतर तु�हा�ा आढळे� क� तु�हा�ा �मळणारे फायदे वर�या �द�ेने उतार अस�े�या वळणावर आख�े जाऊ �कतात.

�वसाया�या जगात हे �व�ेषतः खरे आहे. असे �हट�े जाते क� जेआरडी टाटा स�म होते
'दज�दार पु�ष' ओळखा. �याने �यांना आप�या संघाचा भाग बनव�े आ�ण टाटा आहेत
�प�ांसाठ� य��वी.
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एक चांग�� बैठक



�ब� गेट्सने �या�या पु�तकात सां�गत�े होते, �वचारां�या वेगाने �वसाय, "द
सवा�त �भावी बैठका �या असतात �यात सहभागी चांग�� तयारी करतात. "
हे खरे आहे आ�ण चाण�यने आप�या दे�ात फार पूव� हा �नयम बनव�ा होता. तो
�ोकांनी केवळ सभांसाठ�च व��ीर न राहता, पण �यांची चांग�� तयारी के�� पा�हजे
अहवा�.

जर ते अहवा�ा��वाय आ�े तर �यांना ��य�ात दंड �क�वा ���ाही झा��.

तो �हणा�ा,

"(�व�ापक) यो�य वेळ� येत नाहीत �क�वा अकाउंट बुक��वाय येत नाहीत
आ�ण ����क अस�यास, दंड देय रकमेचा दहावा भाग असे�. "(2.7.21)

सभांदर�यान ���तब� वत�न अ�यंत मह�वाचे आहे. चाण�यांनी इतरांचीही याद� के��
चांग�या �कारे तयार के�े�या बैठक�चे मह�वाचे पै�ू.

• बैठक का �यावी?

बैठक ही एक अ�ी घटना आहे �जथे दोन �क�वा अ�धक �ोक �व��� क�पनांवर चचा� कर�यासाठ� एक� येतात. आत मधॆ
कंपनी, ब�तेक बैठकांचा अज�डा असतो. उदाहरणाथ�, �व�� पुनराव�ोकन बैठक. हे होई�
�व�� संघाने एक� येणे आ�ण सा�य के�े�या उ���ांवर चचा� करणे आव�यक आहे, आगामी
पुढ�� ��य पूण� कर�यासाठ� धोरणे आ�ण पुढे जा�या�या योजना.

�वचारांची देवाणघेवाण कर�यासाठ� एक बैठक देखी� आयो�जत के�� जाते, ही नेटवक� ची संधी आहे, समजून �या
इतरां�या काय��ै�� तसेच मा�हती सामा�यक करणे �क�वा �ोधणे.

Good चांग�या बैठक�चे फायदे

चांग�� बैठक �हणजे एक �� अज�डा आहे. अ�ा बैठकांची वेळ काम के�� जाते
आगाऊ बाहेर आ�ण सवा�ना कळव�े. हे वेळेवर सु� होते आ�ण वेळेवर संपते.
अ�ा उ�पादक बैठक�नंतर �ोकांना �नरा� वाट�याऐवजी चांग�े वाटते
कोणतीही �गती न करता एका सभे�ा �स -या बैठक�त बसणे.

आज�या प�र��तीत �व�ेषतः, जे�हा वेळ एक मौ�यवान व�तू आहे, ते�हा कोणीही फोन क� नये
�� अज�डा नस�े�या बैठक�साठ�. ��येक सेकंद उ�पादन�म असावा.
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Good चांग�या सभेची तयारी करत आहे

प�ह�� गो� �या�ा तयार करणे आव�यक आहे ते �हणजे सं�ेषण करणे आव�यक आहे. ची ही भू�मका आहे
आयोजक. ��ात ठेवा, तु�हा�ा चार गो�ी संबं�धताना कळवा�ा �ागती�
सहभागी हो�यापूव� ते एक� ये�यापूव� - कुठे, कधी, कोण आ�ण काय.

बैठक कोठे होणार आहे (�ळ). जे�हा (वेळ, दो�ही सु� आ�ण समा�ती वेळा),
कोण (अ�य�, �क�वा व�ा, स�ासाठ�), आ�ण क�ासाठ� (अज�डा आ�ण �वषय
बैठक).

कोण�याही �संगी, जर तु�ही बैठक�त सहभागी असा�, तर तु�ही नेहमी तयार असणे आव�यक आहे
संबं�धत अहवा� आ�ण आव�यक कागदप�े.



कोणतीही �व��� मा�हती �वचार�� असता, वेळ वाया घा�वू नये. एक ज�द आ�ण
�व�रत ��तसाद �नण�य ���येस मदत करे�.

या��त�र�, मी�ट�गचे मह�व समजून घे�याचा �य�न करा. चांग�े आयोजक �हा,
कंड�टर आ�ण सहभागी. तसेच, इतरांना �याचे मह�व ��कव�यास कधीही संकोच क� नका
�भावी बैठका.
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तु�ही जे सु� के�े आहे ते पूण� करा

मा�याकडे एक �म� आहे जो �या�या ��येक �क�पाचा �ेवट कर�याचे ठरवतो
य�ा��वाय काहीही नाही. मी एकदा �या�ा �याचे रह�य मा�या�ी �ेअर कराय�ा सां�गत�े.
ते �हणा�े, "कोणताही नवीन �क�प हाती घे�यापूव�, मी नेहमी आधीचे काम पूण� करतो
हाती घेत�े. हे सु�न��त करते क� मी एकटेपणान ेआ�ण य��वी�र�या ��येक �क�प I पूण� करतो
�या! "

या ��दांनी म�ा �गेच चाण�या�या एका �ोकाची आठवण क�न �द��:

"��याक�ाप ही अ�ी आहे जी हाती घेत�े�या कामांची �स�� आणते." (6.2.2)



फार थोडे �ोक आधीच सु� के�े�े काम पूण� कर�यात चांग�े असतात. खरंच,
आप�यापैक� जवळजवळ ��येकजण नवीन �क�प घेत राहतो, नवीन ऑड�र �वीकारतो आ�ण नवीन घेतो
�वतः�ा �वचार�या��वाय वाचायची पु�तके, "आधी अ��त�वात अस�े�� पु�तक मी पूण� क� नये?"

यात काही आ�य� नाही क� आपण �व�वध सम�यांसह ताण, अ�याचारी वेळ-�व�ापन,
आ�ण एक दयनीय काम-जीवन ����क. आप�याकडे आधीपासून अस�े�े काम आपण आधी का पूण� करत नाही?
हातात?

आपण 'अ◌ॅ��ट�ह' नस�यामुळे असे घडते असे चाण�य �हणतात. पूण� कर�यासाठ� आप�या�ा 'कृती' करावी �ागे�
सव� �व�मान काम. या�ा पया�य नाही.

आ�ण आप�या�ा फ� काही चरण ��ात ठेव�याची आव�यकता आहे:

Pe सव� ��ं�बत कामांची याद� करा

तुमचे आयु�य ग�धळात का आहे हे तु�हा�ा पाहायचे अस�यास, हा सोपा �ायाम क�न पहा - नंबर ��हा
आपण सु� के�े�या, परंतु पूण� न झा�े�या, �क�वा पूण� झा�े�या उप�मांची आजपय�त.

तो अहवा� पूण� करणे, फोन करणे आ�ण एखा�ा काय��मा�या आयोजकांचे आभार मानणे �क�वा असू �कते
फ� तु�ही उच��े�े पु�तक पूण� करणे. जर तु�ही �ामा�णक असा� तर तु�हा�ा ध�का बसे�
आप�या सूचीचा आकार!

�याची योजना करा आ�ण ते करा

आता ��येक अपूण� काम पूण� कर�यासाठ� �ागणा�या वेळेची याद� करा. उदाहरणाथ�, हे असू �कते
तो अहवा� पूण� कर�यासाठ� अधा� तास �या. �क�वा कॉ� कर�यासाठ� आ�ण ध�यवाद दे�यासाठ� सुमारे 5-10 �म�नटे
�या पाट�चे आयोजक. �क�वा जे पु�तक तु�ही वाच�यास सु�वात के�� आ�ण म�यभागी सोड�े ते �ागू �कते
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पूण� कर�यासाठ� अजून तीन तास.

ही अपूण� कामे पूण� कर�यासाठ� थोडा वेळ बाजू�ा ठेवा, दररोज सुमारे एक तास �हणा. अ�धक
मह�वाचे �हणजे, आपण ते ��य�ात के�ेच पा�हजे! फ� त ेकर�याचा �वचार क� नका.

It या�ा सवय बनवा

हा �ायाम सु�वाती�ा कठ�ण वाटू �कतो. �ेवट�, आपण सव�जण �या घाणेर�ा सवयीम�ये जातो
�व�ंब करणे. परंतु जर आपण खरोखरच सव� अपूण� कामे पूण� क�न �वतः�ा ���त �ाव��,
आप�ा आ�म�व�ास वाढे� आ�ण आपण मो�ा आ�हानांसाठ�ही तळमळ क�.

एका ब�रा�ीय कंपनी�या अ�य�ाने एकदा म�ा उघड के�े क� तो आप�े ��नवार घा�वतो
फ� अपूण� रा�ह�े�े कोणतेही काम पूण� करणे. हे �कती मह�वाचे आहे हे द��वते
हे फ� एक चांग�े '�टाट�र' अस�यापे�ा एक चांग�े '�फ�न�र' असणे आहे.
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य��वी होऊ इ��ता?

कौ�ट�य ची ARTHASHASTRA पंधरा पु�तके यांचा समावे� आहे. यापैक� सहावे पु�तक
फ� दोन अ�याय आहेत. तरीही, हे खूप मह�वाचे आहे कारण हे �� करते क� राजा कसा चा�वू �कतो
रा�य य��वी�र�या. हे य��वी हो�याच ेतीन माग� आ�ण आ�ही ते कसे क� �कतो याची याद� देखी� करतो.
चाण�य �हणा�ा होता:

"य� �त�पट आहे - ते व�क�ा�या साम�या�ने �मळवता येते व�क�ांनी य� �मळते,
जे साम�या�ने �मळवता येते ते साम�या�ने य� असते, ते साम�या�ने �ा�त होते
ऊज�चे उजा� �ारे य� आहे. "(6.2.30)

याचा अथ� समजून घे�यासाठ� आयु�यभर मौ�यवान अनुभवांनी भर�े�ा असतो
��द, आपण �कमान �याचे सार समजू �कतो:

By समुपदे�का�ारे य��वी

असे बरेच �ोक आहेत जे �य�न करत राहतात आ�ण तरीही य��वी होत नाहीत. �नरा�, ते
�व�ास ठेवा य��वी होणे �यां�या न��बात नाही. पण कदा�चत �यांना अ�धकार �मळा�ा नसे�
यो�य ���कडून स��ा.



म�ा एक परदे�ी आठव�ा जो इथे �वसाय सु� कर�याचा �य�न करत होता आ�ण सु� क� �क�ा नाही
जवळजवळ दोन वष�. �ेवट� �याने एका कायदे�ीर स��ागारा�ी संपक�  साध�ा �याने �या�ा फ� काही �द�े
�ट�स, आ�ण तो बंद होता!

हे प�ह�या �कार�या य�ाचे अचूक �च�ण करते जे चाण�य�या मते आहे
यो�य त�ांचे ऐकून आ�ण ��कून सा�य के�े.

By कदा�चत य��वी �हा

जे�हा आपण आप�या �ढाया एक�ाने �ढतो ते�हा �ज�क�याची ��यता कमी असते. "एक� आपण वाढतो," अ
अ�या��मक गु� एकदा बरोबर �हणा�े होते. �हणून, �सरी प�त य��वी करण ेआहे
कदा�चत - �हणजे, संघटने�या साम�या�ने.

माझा एक �म� आहे जो राजकारणात आहे. तो नेहमीच खच� करतो क� �या�ा खूप खच� करावा �ाग�ा
राजकारण कसे काय� करते हे समजून घे�याचा वेळ.

"माझी इ�ा आहे क� माझा एक गॉडफादर असे� जो म�ा माग�द��न करे�," �याने एकदा कबू� के�े. तेवढे जवळ आहे
आज�या अ�यंत �धा��मक जगात तु�हा�ा जे स�य �मळे�. आयु�यात, जर आपण पोहोच�ो
एखा�ा साम�य�वान ����ी संगत के�यास, य�ाची अ�र�ः हमी असते.
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By उजा� �ारे य��वी

असे बरेच �ोक आहेत जे प�ह�या दोन�ारे य� �मळवू �कत नस�े तरीही
प�ती, अजूनही �यां�या उजा� आ�ण ग�त�ी�ते�ारे पूण�पणे य��वी होतात. �यांचा उ�साह आहे
खूप संसग�ज�य. �यां�यात 'कधीही हार मानू नका' आ�मा आहे. �यां�यासाठ�, जीवन कसे आहे याब�� नाही
अनेक वेळा एखादा अपय�ी ठरतो. �याऐवजी, हे भावनांब�� आहे - "य� फ� एक पाऊ� �र आहे!"

ते �यां�या चुकांमधून, पु�तकांमधून, भेट�े�या ��येक ���कडून आ�ण ��येकाकडून ��कतात
�यां�या आयु�याती� घटना. जीवन �यां�यासाठ� एक �वास आहे, आ�ण कधीही गंत��ान नाही.

��ात ठेवा, य� हा एक ���कोन आहे जो एखा�ा ���ने �वक�सत के�ा आहे. �हणून तु�ही सा�य होईपय�त कधीही हार मानू नका
आप�े �येय. चाण�य �हणा�े होते, "�ंभर परी�ांनंतरही, एक उ�साही माणूस करे�
न�क�च य��वी. "
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एक� काम करत आहे

१ 1970 s० आ�ण s० �या द�कात अनेक भारतीय कंप�या मह�वा�या काय��मांची तयारी करत हो�या.
जाग�तक�करणा�ा अजून सु�वात झा�े�� न�हती. संगणक फ� सादर के�े जात होते, आ�ण मोबाई�
फोन आ�ण इंटरनेट अजूनही क�पना हो�या. ते �दवस होते जे�हा सवा�त मोठे आ�हान होते
भारतीय उ�ोगांना कामगार सम�या हो�या. �व�वध दर�यान गैरसमज
कामगार संघटना आ�ण कंपनी �व�ापन नेहमीच घड�े.
अथा�त, सव� वाटाघाट� सकारा�मक प�रणाम देत नाहीत. अनेक कंप�या हार�े
�या तणावपूण� प�र��तीसाठ�, अखेरीस बंद पड�याने संपूण� उ�ोगांना �ास होतो. फ�
काही सं�ा �वजेते �हणून उदयास आ�या.

�यानंतर अनेकदा �वचार�ा जाणारा एक मह�वाचा �� होता-पूण� सहकाय� �मळणे ��य आहे का?
यु�नयन आ�ण �व�ापन यां�यात?

बरं, त�ांनाही उ�राची खा�ी न�हती. मा�, चाण�यकडे एक उपाय होता. तो
�हणा�े होते:

"आ�ण �नयो�ा�ा कळ�व�या��वाय, यु�नयन कोणा�ाही काढून टाकणार नाही �क�वा आत आणणार नाही
कोणीही. "(3.14.15)

तर, चाण�या�या काळात, जे�हा यु�नयन�या इ�ेनुसार संपूण�पणे असणे आव�यक होते
�व�ापन, �यांनी �नण�य घे�यापूव� एकमेकां�ी स��ामस�त के��.

तर आमची �पढ� यातून काय धडे ��कू �कते?

• यु�नयन अ��त�वात असती�

आज, अनेक �व�ापन �वचारवंतांना असे वाटते क� 'यु�नयनचे �दवस' संप�े आहेत. हे नाही



खरे. फ� नाव आ�ण फॉम� बद�तो. यु�नयन �हणजे काय? हा �ोकांचा एक गट आहे
एका सामा�य �ासपीठावर एक�. ते एक� �यां�या सम�यांवर चचा� करतात आ�ण �यांचे �� मांडतात
�यां�या व�र�ांना ��ताव.

हे आजही अ��त�वात आहे. कोण�याही कंपनीती� �व�वध स�म�या आ�ण गट पहा. �हणून
कोणताही अनुभवी कॉप�रेट अ�धकारी कबू� करे�, अ�ा गो�ी नंतरच सहजतेन ेवाहतात
सम�या आ�ण सम�या �वकर सोडव�या जातात.

Common सामा�यक ��ीची गरज

आ�ही कोणतेही कॉप�रेट काया��य �क�वा उ�ोगात काम करतो, हे आपण जाण�े पा�हजे क� आपण नाही
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एकमेकां�व�� �ढत आहे, परंतु मो�ा ��ंू�व��. �हणून, त ेमह�वाचे आहे
संपूण� सं�ा, कंपनीची उ���े आ�ण
गो� हे कंपनीती� ��येकास मदत करे� - केवळ व�र�ांसहच नाही
क�न� - एक सामा�य ��ीकोन सामा�यक करा.

�नय�मत संवाद

एखा�ा ���ची जबाबदारी फ� धोरणांब�� आ�ण कम�चा�यांना मा�हती देऊन संपत नाही
�न�या चं�ाम�ये एकदा घडामोडी. कोण�याही नातेसंबंधा�माणे, ताकद �नय�मतपणे असते
आ�ण �भावी संवाद.

जरी एखा�ा सं�ेम�ये पदानु�म आ�ण �व�वध �तर असू �कतात, तरीही
वेळोवेळ� ��येका�ा भेटणे आ�ण सम�या आ�ण सम�यांवर चचा� करणे मह�वाचे आहे.

ही कंपनीची ताकद बनते. �ोक अस�यास सम�या सोडव�यासाठ� बाहेर�या ���ची गरज नाही
घरा�या आत पूण�पणे एकमेकां�ी सुसंगत आहेत.

सरते�ेवट�, ��ात ठेवा क� �ज�कण े'मी' नाही, तर 'आपण सव�' ने �ज�क�े पा�हजे
यो�य प�ती आ�ण यो�य हेतूसाठ�.
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सवा�ना सहभागी क�न �या

कोण�याही सं�ेम�ये सम�या नेहमीच अडचणीत असतात. �ण a
सम�या वाढते, सव� कम�चा�यांनी ते कसे सोडवता येई� याचा �वचार करणे आव�यक आहे
फ� बसून �याची काळजी कर�यापे�ा. �यांनी कधीच अ�ी अपे�ा क� नये क� उपाय नेहमीच असे�
�व��� ���, �वभाग �क�वा �ोकां�या गटाकडून येतात.
चाण�य�ा यासाठ� एक सूचना होती:

"�याने सव� सै�या�या जमावाने �ढावे." (12.1.3)

�स�या ��दांत सांगायचे तर, संपूण� ऑ�फस ट�म�ा सम�ये�ी �ढताना एक� यावे �ागते. �या साठ�
उदाहरणाथ�, जर तुम�या कंपनी�या �व���या आकडेवारीवर प�रणाम झा�ा असे� तर फ� �व��ची अपे�ा क� नका आ�ण
�वपणन �वभाग या सम�येकडे �� देई�. सव� �वभागाती� �मुख ���ना कॉ� करा आ�ण
सम�येवर एक� �वचार करा. �यानंतर तु�हा�ा एक वेगळा, ��यतो चांग�ा, ���कोन �दसे�
सम�या.

एक��तपणे सम�यांचे �नराकरण कर�यासाठ� चरण-दर-चरण ���या येथे आहे:

• सम�या ओळखा

एखाद� सम�या सोडव�यापूव� ती ओळखा आ�ण ती पूण�पणे समजून �या. हे अगद� वै�क�य सारख ेआहे
रोगाचे मूळ कारण ओळख�यासाठ� आ�ण �ोध�यासाठ� आव�यक अस�े�े �नदान
आव�यक औषध.

अ�ा�कारे, सम�या, आ�थ�क सम�या, �व��चे ��य �क�वा �व�वध सम�यांसह आ�हान अस�यास
इतर, �थम सम�या कोठे सु� झा�� ते ओळखा.

Different वेगवेग�या ��ीकोनातून �वचार करा

तुमचे प�ह�े �नदान बरोबर आहे असे समजू नका. �सरे मत �या. असे�
आपण सव� व�र� �ोकांची बैठक बो�ाव�� तर आणखी चांग�े. उदाहरणाथ�, जर
उ�पा�दत व�तू खुणा नाहीत, फ� उ�पादन संघा�ा दोष देऊ नका.
�याऐवजी, सव� �वभाग �मुखांना कॉ� करा - जसे खरेद�, आर अँड डी आ�ण अगद� �व�� - आ�ण �वचारा
सम�या क�ी सोडवता येई� या�वषयी �यां�या मतासाठ�. हे आप�या�ा ह��ा कर�यास मदत करे�
वेगवेग�या ��ीकोनातून सम�या.



Tas एक टा�क फोस� तयार करा
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आता, सम�येचे �व�ेषण के�यानंतर, तो पूण�पणे �र होईपय�त �या�या�ी �ढणे मह�वाचे आहे.
आप�या�ा एक ट�म तयार करावी �ागे� �क�वा यासाठ� एक टा�क फोस� असे� कारण एकटा माणूस �डमो�ट�हेट होऊ �कतो
ते एक�ाने हाताळणे.

संघाचा आणखी एक फायदा �हणजे �याचा कोणताही सद�य �व�ांती �क�वा �व�ांती घेऊ �कतो
काही वेळ, तर इतरांनी �वचारमंथन चा�ू ठेव�े, हे मनोब� राख�यास मदत करे�.

��ात ठेवा, जे�हा संपूण� सै�यावर �� क� ��त के�े जाते ते�हा �ढाईची संपूण� ग�त�ी�ता बद�ते
�ढाई �ज�कणे, 'सव��कृ� यो�ा' �हणून कोणीही मुकुट घात�ा अस�ा तरीही. सां�घक काया�चे रह�य
जे य�ाची हमी देते क� ��येक ����ा उ� �येया�ा �रण जावे �ागते.



पृ� 114

47

सं�ेषणाची ���

एका �बझनेस �कू�ने आप�या माजी �व�ा�या��या क�रअरचे सव��ण के�े,
�यांनी कोस� पूण� के�यानंतर 20 वषा�नी �यांना �ेणी �द��. आ�या�ची गो� �हणजे य��वी �ोक
टॉपस� न�हते, पण �यांना संघांम�ये कसे काम करावे हे मा�हत होते आ�ण मह�वाचे �हणजे,
उ�म संभाषण कौ��य होते.
चाण�य�ा चांग�े संवाद साध�याचे साम�य� माहीत होते. खरं तर, �याने समजाव�े क� ते कसे आहे
��� �हणून ��द वापरणे सोपे आहे आ�ण हे घड�यापासून कसे टाळाव:े

"बदनामी, अपमान आ�ण धमक� ही �ा��दक जखम आहे." (3.18.1)

जे�हा तु�ही �यावर उतरता, ते�हा तु�हा�ा जाणवते क� ��येक ����ा 'कौतुक' आव�यक आहे. जर तू
इतरांचे कौतुक क� �कत नाही, आपण न�क�च उ�ट क� �कत नाही:

बदनामी

याचा अथ� एखा�ा ���ची बदनामी �क�वा अपमान करणे. हे सहसा �ोकां�ारे साव�ज�नक हो�यासाठ� साधन �हणून वापर�े जाते
समथ�न राजकारणी, से����ट� आ�ण सु��स� �ोक नेहमी वापरतात आ�ण गैरवत�न करतात
'बदनामी'. सं�ेती� कोणताही उ��तरीय अ�धकारी देखी� यासाठ� सॉ�ट टाग�ट बनतो
बदनामी मुळात, ते ����या �व�ासाह�तेवर आ�ण स�ावनावर ���च�ह �नमा�ण करते. आपण
आप�� त�ये यो�य अस�या��वाय आ�ण तोपय�त कोणा�ाही बदनाम क� नये.

Il अपमान

याचा अथ� पाठ�राखा आहे. परंतु आपण हा �नयम ��ात ठेव�ा पा�हजे, "जर तु�हा�ा कौतुक करायचे असे� तर
कोणीतरी - ते इतरांसमोर करा; जर तु�ही �या�ा �या�या चुक�ब�� सांग ूइ��त असा� तर ते करा
जे�हा तो एकटा असतो. "

पाठ�राखा �ाव�याने कोणतीही सम�या सुटत नाही. खरं तर, हे कमकुवत ���च े��ण आहे. वाटत असे� तर
काहीतरी चूक आहे, जा आ�ण हे थेट संबं�धत ����ा समजावून सांगा
प�र��ती सुधार�याची गरज का वाटते हे �यांना सांगा.

तु�ही बघता, पाठ�राखा बरीच नकारा�मक ऊजा� �नमा�ण करतो जो केवळ हानीकारक नाही
���यत ���, परंतु हे करणा�यांना तसेच ते ऐकणा�यांनाही. हे
टाळ�े पा�हजे.

Th 'धमक�'
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याचा अथ� एखा�ा ����ा चेतावणी देणे आ�ण �या�याम�ये भीती घा��याचा �य�न करणे. जसे क� वा�ये, 'करा
हे, नाहीतर ... 'सामा�यतः ��त�ध� त�णां�ारे वापर�े जाते, �ौढ जगात ते आहे



कोणा�ाही धमकावणे हा गु�हा मान�ा जातो.

एखा�ा ���म�ये भीती घा��याचा कधीही �य�न क� नका. कारण असे आहे क� हे केवळ a बनवत नाही
काय�ा�या ��ीने गु�हा, परंतु द�घ�का��न तुम�यासाठ� तु�हा�ा कधी कळणार नाही
����ा परत मार�याची ताकद �मळे�.

संवाद साध�याचा उ�म माग� �हणजे मऊ, तरीही �ढ, रीतीने. चाण�य एकदा �हणा�ा होता,
"जे�हा आपण संवाद साधता, ते�हा ते स�यम आ�ण ��यम असावे, �हणजे छान म�ये स�य असणे
रीती. "

जीवनात य��वी हो�यासाठ� हे गुण �वक�सत करा.
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मारामारी थांबवणे



मानवी मन खूपच अ��या��त आहे. कधीकधी, ते �व����ी सं��न होते
क�पना आ�ण �याब�� आडमुठे होतात. मग, जे�हा �सरे कोणी सोबत येत ेa
पर�र�वरोधी क�पना, यामुळे काही �कारचे घष�ण होते आ�ण कदा�चत �ढाई देखी� होऊ �कते.
सु�वाती�या ट��यावर �नयं�ण न ठेव�यास असे वत�न अ�यंत �वना�कारी ठ� �कते.
पर�र �धा�, कॉप�रेट �ढाई, दे�ांमधी� यु�े - हे सव� �व�चतच सोड�े जातात
अगद� तट� प� अ�ृ�य.

�हणूनच, मारामारी थांबवावी �ागत,े �व�ेषत: गट संघष�, आ�ण हे फ� के�े जाऊ �कते
गट मानस�ा��ा�या मदतीने.

चाण�य, एक मा�टर मानस�ा���, एक उपाय होता:

"�वषयांती� वाद हे ने�यांवरी� �वजयाने टाळता येतात
�वषय, �क�वा क�हाचे कारण काढून टाकून. "(8.4.18)

च�ा हा स��ा ट��याट��याने घेऊया:

• सम�या ओळखा

जे�हा एखाद� �ढाई होते, ते�हा ती ताबडतोब �दे�ाची �ांतता �बघडवते आ�ण बराच वेळ आ�ण
ऊजा� वाया जाते.

एक रणनी�तकार �हणून, �ढा संपवणे आ�ण जीवनात पुढे जाणे मह�वाचे आहे. तथा�प, हे कर�यासाठ�,
प�र��तीचे सव� कोनातून सखो� �व�ेषण करणे आ�ण �याचे मूळ कारण �ोधणे आव�यक आहे
सम�या. समा�त कर�यासाठ� आप�या�ा कायम�व�पी उपाय नस�यास ता�पुरते उपाय योजना करणे आव�यक आहे
स�याची �ढाई.

Group गट ने�यां�ी बो�ा

कोण�याही पो��स अ�धका�या�ा �वचारा क� ते दंग�� दर�यान गो�ी �ांत कर�याचा �य�न कसा करतात आ�ण ते सांगती�
आपणास असे वाटते क� प�ह�� पायरी �हणजे �ढाऊ गटांना बो�णे.

परंतु जर सव�जण मोचा� काढत असती� तर �ंभर �ोकां�या गटा�ा हाताळणे सोपे नसे�
र��यावर तुम�या �द�ेने.

गट नेते आ�ण �भाव�ा�� कोण आहेत हे ओळखणे हा उपाय आहे. �यांना बो�वा
�वतं�पणे आ�ण �यां�या�ी बो�ा. जर ने�या�ा खा�ी असे� तर संपूण� गट अंतग�त येतो
�नयं�ण.
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हे आप�का��न प�र��तीत म�ीन बंद कर�यासारखे आहे - �ेकडो बंद कर�याऐवजी
बटणे, संपूण� सेट �न���य कर�यासाठ� मु�य ��वच बंद करणे चांग�े आहे.

सम�या सोडवा

तुमची सव� ��� फ� चचा� आ�ण वाद�ववादांवर खच� क� नका - �ांतता असणे आव�यक आहे
सा�य के�े. �हणून �येय �वसर�े जाऊ नये - मु�य सम�या सोडवा आ�ण समा�त करा
�ढा



म�ये Arthashastra , चाण�य �स�ांत ब�� बो�तो Sama (चचा�), दाना(ब��सांची ऑफर), दंडा (���ा) आ�ण भेडा (�वभाजन �नमा�ण करणे). आपण वाप� �कता
आप�े �येय सा�य कर�यासाठ� या प�ती पया�याने प�र��तीनुसार मागणी करतात.
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४.

ट�मवक�

सवा�त य��वी कंप�या, सं�ा आ�ण गटांम�ये एक गो� आहे
सामा�य - वैय��क मतभेदांकडे ���� कर�याची आ�ण 'ट�म' �हणून काम कर�याची �मता. ट�मवक�
हा सवा�त आव�यक घटक आहे जो गटांना �व�वध उ���े सा�य कर�यात मदत करतो
�व�वध चढउतार.
नेता एक ��� �हणून ��तभावान आ�ण स�म असू �कतो, परंतु तो आप�े �येय सा�य क� �कत नाही
काय��म संघा�या मदती��वाय. �व�ापनाची ��डी वर जाताच नेता
��ात येते क�, कण�धाराची सवा�त मह�वाची भू�मका �हणजे चांग�या संघाचे नेतृ�व करणे. �या�ा गरज आहे



संघा�या इतर काय��म सद�यांसह �याची जबाबदारी सोपवा आ�ण सामा�यक करा. �या�या ��त�र��वतःची काम�गरी, �या�ा रणनी�तकारची भू�मका �नभावणे आव�यक आहे.

कौ�ट�यांनी ने�यांना इ�ारा �द�ा, �यांना वाटते क� ते �यां�या मदती��वाय �वतःच �व�ा�पत क� �कतात
इतर, �यां�या मूख�पणाब��:

"रा�यकारभार सहका�यां�या मदतीने (फ�) य��वीपणे पार पाडता येतो. एक
फ� चाक �फरत नाही. �हणून, �याने मं�यांची नेमणूक के�� पा�हजे आ�ण �यांचे ऐक�े पा�हजे
मत. "(1.7.9)

चांग�या सेनापत�कडे चांग�े �े�टनंट असतात. चांग�े मु�य काय�कारी अ�धकारी चांग�े �व�ापक असतात. ते
एकमेकांना पूरक. जसे वाहन एका चाकावर चा�ू �कत नाही, �याच�माण ेमु�य काय�कारी अ�धकारीही चा�वू �कत नाही
चांग�या �व�ापकां��वाय काम�गरी करा.

चांग�या ट�मवक� चे बरेच �प�े�े फायदे आहेत:

• कोणीही अप�रहाय� नाही

एका ���वर जा�त अव�ंबून राहणे खूप धोकादायक आहे. तथा�प, जर आप�याकडे चांग�े असे�
संघ, �याची अनुप��ती �सया� ��तभावान �क�वा कु�� ���ने बन�व�� आहे. हे केवळ काढून टाकत नाही
पराव�ं�ब�व पण ��येका�ा �यां�या पाया�या बोटांवर चांग�े काम करत ठेवते.

We वैय��क कमजोरी झाक�या जातात

��येकजण चुका करतो. पण हे धडे �हणून पा�ह�े पा�हजेत. इतर संघ सद�य
तोटा भ�न काढ�यासाठ� सव��म �य�न करा. �ेवट�, एकूण �नका� मह�वाचा आहे, नाही
वैय��क काम�गरी.

Stre वैय��क ��� 'एकूण' ��� बनतात
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��येक ���ची �वतःची ताकद असते. आता, या वैय��क ��� सामू�हक बनतात
अ�धक ����ा��. �सनज�ची संक�पना ��ात ठेवा? एक अ�धक एक दोन पे�ा मोठा आहे.
एक ��� �हणून नेहमी एक संघ �हणून चांग�े �द��न करते.

• तु�ही इतरांबरोबर �वचार करता

��येक ����ा समान प�र��तीची वेगळ� समज असते. चे मत �या
ट�मचे सद�य थोडे �वचारमंथना�या मदतीने. अ�ा�कारे, एखा�ाने एका समाधानाब�� �वचार के�ा
�स�या ����या मना�या मदतीने.

�ट�फन कोवे �हणतात �या�माणे, "साम�या�म�ये फरक नाही, साम�या�म�ये साम�य� आहे."

अ�ा �कारे, एखाद� ��� �स�या ����या मना�या मदतीने सम�येचे �नराकरण कर�याचा �वचार करते.
�हणून, ने�याने यो�य �व�ापकांची नेमणूक करणे, �यांचे ऐकणे मह�वाचे आहे
मते आ�ण एका �व��� धोरणा�मक योजनेसह पुढे जा.

अमे�रकेचे 26 वे अ�य� �थओडोर �झवे�ट यांना एकदा याब�� �वचार�यात आ�े होते
ट�मवक� , "सव��म काय�कारी तो आहे �या�ा चांग�या माणसांना �नवड�यासाठ� पुरेसे �ान आहे



�या�ा काय करायचे आहे, आ�ण �यां�याम�ये ह�त�ेप कर�यापासून �र राह�यासाठ� पुरेसा आ�मसंयम
ते करतात, "तो �हणा�ा.

यामुळे खूप दबाव कमी होतो, आ�ण ने�याकडून अवां�छत अपे�ा.
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�वचारमंथन

आधु�नक कॉप�रेटम�ये स�या वापर�े जाणारे अनेक �व�ापन ��द आ�ण ��दसं�ह
जग युगांपूव� भारतात सराव के�े�या कृती प�रभा�षत करते. �याती� एक संक�पना आहे
'�वचारमंथन'.
आथ��ा��ाती� कौ�ट�य आप�या�ा कसे चा�वायचे याच ेचरण-दर-चरण सू� देते
�वचारमंथन स�. �वचारमंथन केवळ संकट �व�ापनासाठ�च वापर�े जाऊ �कते, परंतु
नवीन क�पना आ�ण ना�व�यपूण� �वचारां�या �न�म�तीसाठ� देखी�. कौ�ट�या�या �ट�स देखी� असू �कतात
�यानंतर �क�प �व�ापक जे �यां�या काय�संघा�या कौ��यांचा �भावीपणे वापर क� इ��तात
सद�य.

तो �हणतो,

"तातडी�या बाबतीत, �याने कौ��स�स� आ�ण कौ��स��ा एक� बो�ाव�े पा�हजे
मं�ी आ�ण �यांना �वचारा क� �यां�याती� ब�सं�य काय घो�षत करतात �क�वा काय अनुकू� आहे
कामाचे य�, जे �याने (नेते) करावे. "(1.15.58-59)

मी�ट�गसाठ� कॉ� करा



जे�हा जे�हा कोणतीही मह�वाची �क�वा तातडीची सम�या सोडवायची असे� ते�हा प�ह�� पायरी �हणजे कॉ� करणे
काय�संघ सद�य आ�ण स��ागारां�या बैठक�साठ�. एखा�ाम�य ेकेवळ �व�ापकांनाच समा�व� करता येत नाही,
परंतु गैर-�व�ापक�य कम�चारी तसेच चच�ती� बा� त� देखी�.

• �यांना �वचारा

ने�याने '�व��� सम�येब��' अगद� �� अस�े पा�हजे क� तो उपाय �ोधत आहे
�या साठ�. जर मह�वाचा मु�ा यो�य�र�या 'फोकस' म�ये आण�ा गे�ा नाही, तर तो आंध�यासारखा होई�
अंधांचे नेतृ�व करणारी ���. एखा�ा�ा आढळ�े क� �द�ा��वाय �कतीही फरक पडत नाही
बैठकांचे �नयोजन के�े आहे, ते सव� वेळेचा अप�य �हणून संपती�. �हणून सवा�ना '�वचारा'
यो�य ��.

Of ब�मताचे इनपुट �या

गटाती� जा�तीत जा�त �ोक जे आद�� उपाय मानतात ते घेत�े पा�हजे
�वचारात ने�याने अगद� �हान सूचनेची दख� �यावी, जरी ती अस�� तरी
स� प�र��तीत �ागू होऊ �कत नाही. कदा�चत या छो�ा सूचना असती�
इतर काही सम�या सोडव�यासाठ� उपयु�.
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Ity ब�मत बरोबर आहे का ते ठरवा

फ� ब�सं�य �ोकांचे एक �व��� मत अस�यामुळे ते यो�य असू �कत नाही.
�हणून, कौ�ट�या �हणते क� पुढ�� पायरी काय असावी याचा अं�तम �नण�य असावा
फ� ने�याने ठरव�े. कृती योजना तयार करताना �याने काय आहे याचा �वचार के�ा पा�हजे
कामा�या य�ासाठ� अनुकू�. �ेवट� सव� काही 'प�रणामांवर नाही' यावर अव�ंबून आहे
फ� क�पनां�या �पढ�वर.

सोनीचे सं�ापक अ�कओ मोरीता यांना प�ह�� �हीएचएस ��ह�डओ टेप तयार करायची होती. �या साठ�
काही म�ह�यांनी �याने �या�या ट�मसोबत �वचारमंथन के�े क� अ�ा ��ह�डओ टेपचा 'आकार' काय असावा.
यामुळे कोणताही �� तोडगा �नघा�ा नाही.

एक �दवस �नरा� होऊन �याने टेब��या म�यभागी एक पु�तक फेक�े. "म�ा टेप हवी आहे
या आकाराचे �हा. तु�ही ते कसे करता याची म�ा पवा� नाही. "काही म�ह�यांत, प�ह�� VHS टेप आत आ��
बाजार - �या पु�तकाचा आकार!
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य��वी हो�यासाठ� ट��म�ग

ट�मम�ये काम करणे एकटे काम कर�यापे�ा चांग�े आहे - ही य�ाची गु��क��� आहे
जे�हा एखा�ा �क�पावर काम कर�याचा �� येतो. चाण�य खा��� �वचारात समान �वचार मांडतो
�ोक,
"आपण दोघे एक �क��ा बांधूया." (7.12.1)

माणूस हा सामा�जक �ाणी आहे आ�ण �या�ा जग�यासाठ� इतरां�या मदतीची आव�यकता आहे. �धा��मक पासून
मान�सकता 'एखा�ाने' सुसंगतता मान�सकतेकडे 'जाय�ा हवे. ने�यांनी �वकास के�ा पा�हजे
संघांम�ये काम कर�याची �मता आ�ण �यां�या संघांना एक� काम कर�याची �ेरणा. आ�ण हे �ाग ूहोते
जीवना�या सव� पै�ंूवर, कामा�या �ठकाणी, �धा��मक बाजारात आ�ण अगद� दर�यान
गृह �वहार सांभाळणे.

Start आपण �ारंभ कर�यापूव� �क�पावर चचा� करा

फ� मा�हती दे�यापे�ा गुंतवणे चांग�े. तु�ही नवीन असाईनम�ट घेणार असा� तर फोन करा
आप�े �ोक आ�ण �यांना �याब�� सांगा. "तु�हा�ा काय वाटते? ते कर�याचा आणखी चांग�ा माग� आहे का?"
सूचना आ�ण मते तु�हा�ा �क�पाकडे वेगवेग�या कोनातून पाह�यास मदत करती�.
कधीकधी सव��म क�पना तळापासून येतात, अगद� �हान मु�ा�या सा�या क�पना देखी� असू �कतात
अ�यंत फायदे�ीर.

• �द�ा दाखवा, पण �यांना चा�ू �ा

ट�म ��डर �हणून ही तुमची सवा�त मह�वाची भू�मका आहे. �यांना कुठे जायचे आ�ण कधी जायचे ते सांगा
�तथे पोचा. �यांना कोणता माग� �यावा हे ठरवू �ा. �यांना पूण� कर�याचे �वातं�य �ा
�यां�या मागा�ने काम करा. ब�तेक ने�यांना या संदभा�त मोठ� सम�या आहे. 'जे�हा मी ते �ेवटचे के�े



वेळ, मी हे असे के�े, आ�ण तु�हीही हे असे के�े पा�हजे! ' नेते �वचार करतात. आहेत
गो�ी कर�याचे चांग�े माग�. बद�ां�ी जुळवून घे�याचा �य�न करा.

Focus फोकस गमावू नका

फ� �यांना �द�ा देऊन आ�ण �वातं�य पुरेसे नाही. एक नेता �हणून, एक पा�हजे
घडामोडी जवळून पहा. जे�हा ट�म�ा तुमची गरज असे� ते�हा जवळ रहा. �� क� ��त करा आ�ण
�यांना पु�हा फोकस कर�यात मदत करा. संघाने प�र��तीचा �नय�मत आढावा घेत�ा पा�हजे आ�ण ��ात घेत�े पा�हजे
तो यो�य गो�ी करत आहे क� नाही. जर नेता हे करत नसे� तर �या�ा प�ाताप होई�
नंतर कारण, �याने उ�रेकडे जा�यास सु�वात के�� असे� आ�ण द��णेकडे पोहच�� असे�. बघत रहा
आप�ा होकायं�
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• एक� आनंद �या

�वासच गंत��ान आहे. ��ात ठेवा, आनंद 'ते�हा आ�ण �तथ'े नाही पण आहे
'आता आ�ण इथे' म�ये आहे. �वासाचा आनंद �याय�ा �वस� नका. काम करताना मजा करा
एक�. संघाचे सुख आ�ण �ःख �ेअर करा. ताण हा �ेक न घे�याचा प�रणाम आहे आ�ण
ओझे सामा�यक करणे.

जे�हा तु�ही य��वी �हा� - साजरा करा! जर तु�ही हर�ात तर पु�हा उठा आ�ण पुढे जा. तसा
जातो, "आनंद आ�ण �ःखात, आजारपणात आ�ण आरो�याम�ये, चांग�या �णात आ�ण �ःखात -
आ�ही एक� असू. "
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सामा�य हेतू

जीवन हे सव� भागीदारांब�� आहे - मग ते पती / प�नी, �म� �क�वा अगद� दर�यान
�वसाय सहकारी. बरीच नाती काम करतात, आ�ण बरीच�ी नाहीत. तर ते काय आहे
य��वी भागीदारी अय��वी ���पे�ा वेगळ� करते?
चाण�य या�वषयी अ�त�य �� क�पना देतो. तो �हणतो क� हा 'सामा�य हेतू' आहे:

"�ठकाण आ�ण वेळ यावर मया��दत नस�यामुळे आ�ण एक सामा�य हेतू अस�यामुळे,
सहयोगी सै�य उपरा सै�यापे�ा चांग�े आहेत. "(9.2.17)

तुम�या �वतः�या आयु�यात पहा, आ�ण तु�हा�ा वरी� �ोक अगद� खर ेवाटती�. के�हाही
तु�हा�ा भागीदारी ऑफर �मळत,े नेहमी तुम�या आधी अपय�ा�या ��यतांचा �वचार करा
करार करा. काय ��य आहे आ�ण काय नाही हे ओळख�यासाठ� खु�� चचा� करा
��य.

आता, जा�त अनुभव न घेता, एखाद� ��� �व��� भागीदारी आहे क� नाही हे कसे ठरवते
चांग�े काम करे� क� नाही? 'गाठ' बांध�यापूव� तु�ही येथे �वचार क� �कता:

Your तुमचा हेतू प�रभा�षत करा



�थम गो�ी �थम - तु�हा�ा आयु�यात काय हवे आहे? तुमची मूळ मू�य,े तुमचा हेतू काय आहे,
तुमचे �येय आ�ण उ���े, तुमची ��ी, तुम�या जीवनाचे �येय? हे सव� खूप मह�वाचे आहेत
मापदंड �याम�ये एखाद� ��� काय� करते. जर, एक ��� �हणून, आपण �� नाही
आप�या हेतूब��, नंतर आपण फ� �वतः�ा ग�धळात टाकत आहात आ�ण आपण ग�धळात टाकता
अगद� �यां�यासोबत तु�ही काम करता. �हणून या �े�ांची चांग�� �ा�या करा आ�ण सा�य कर�यासाठ� एक रोड-मॅप तयार करा
��य. जर तु�ही हा �ायाम कधीच के�ा नसे� तर पेन �या आ�ण तुमचा हेत ू��हा
आता जीवनात. हे तु�हा�ा जबरद�त फोकस देई�.
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An खु�� चचा� करा

एकदा आप�या�ा काय हवे आहे हे �� झा�यावर, आप�या �येयांवर चचा� करणे सोपे होते आ�ण
�सया� ���सह उ���े. खूप खु�� चचा� करा. जसे आपण आप�� �व�� करत आहात
क�पना, आपण �या ����ी चचा� करत आहात �या�या क�पना देखी� ऐका. बघत रहा
साम�रक पातळ�वर सामा�य उ���े. जर तु�हा�ा असे आढळ�े क� असे �े� आहेत जे सामा�य आहेत
तुम�या दोघांम�ये, नंतर पुढ�� चच��ा वाव आहे.

Each एकमेकांना वेळ �ा

तु�ही सामंज�य करार (सामंज�य करार) कर�यापूव� �वतः�ा थोडा वेळ �ा.
गो��चा �वचार करा. ��यतो चुक��या होऊ �कणा�या सव� गो��कडे तसेच सव� गो��कडे �� �ा
�या गो�ी बरोबर जाऊ �कतात. वा�तववाद� बना. द�घ�का��न ���कोन ठेवा.

आता, आपण �ेवट� गो�ी पुढे ने�यापूव�, सवा�त मह�वाचा भाग येतो. जर �ेवट�
या सग�यात तु�हा�ा अजूनही वाटते क� करार �वहाय� नाही, भावना�वहीन �हा आ�ण �यासाठ� तयार रहा
बाहेर �फरा सु�वातीची अ�व� भावना आयु�यभर �ःख सहन कर�यापे�ा चांग�� आहे.

नेतृ�व आ�ण �व�ापनात, सवा�त मह�वाचे �हणजे आपण काय करत नाही , उ�ट
तु�ही जे करता �यापे�ा. �हणून यो�य जीवा मार आ�ण एक अ��त भागीदारी करा.

५३

मा�हतीची आव�यकता

मा�हती तं��ान (आयट�) उ�ोगाती� ती� वाढ�चे कारण, कोणतेही
मा�हती आता एका सेकंदात उप�� आहे. ऑन�ाइन �ोध इं�जन, मोबाई� फोन,
रे�डओ, टे����हजन आ�ण वत�मानप�े देखी� येथे मा�हती�या उप�� उप��तेत भर घा�तात
�वचारांची गती.
तथा�प, एखा�ा�ा आ�य� वाटते क� सव� �कारची मा�हती खरोखर उपयु� आहे का, �क�वा ती फ� र�� आहे
आम�यावर टाक�े जात आहे. काही काळजीपूव�क �वचार आप�या�ा या सव� मा�हतीचा 'वापर' कर�यास मदत करे�
उ�पादकपणे.

कौ�ट�यात अथ��ा��ात �हट�े आहे क� एखा�ा ����ा चांग�या �कारे मा�हती असणे खूप मह�वाचे आहे,
पण मह�वाचा �� आहे, ही मा�हती का आव�यक आहे?



"काय �ात आहे ते जाणून घेणे, जे �ात झा�े आहे �याचे �न��त बळकट�करण,
दोन संभा� पया�यां�या बाबतीत �ंका �र करणे, एखा�ा �करणाती� उव��रत �ोधणे
हे अं�तः �ात आहे-हे मं�यां�या मदतीने सा�य करता येते. "(1.15.20-21)
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च�ा 'मा�हती'चे ��येक पै�ू �वतं�पण ेपा�:

काय �ात आहे याची जाणीव

आ�हा�ा �मळा�े�� काही मा�हती, आ�हा�ा आधीच मा�हत आहे. ��केट साम�यात भारताचा �वजय होऊ �कतो
थेट टे��का�ट पाहताना तु�हा�ा �मळा�े�� थेट मा�हती असू �ा. �या
�याच मा�हतीची पुनरावृ�ी �स�या �दव�ी�या वत�मानप�ांम�ये होऊ �कते. ही मा�हती आहे
खूप कमी मू�यवध�न.

What जे �ात झा�े आहे �याचे �न��त बळकट�करण

काही वेळा पुरव�े�� मा�हती अध�वट असते. ते बरोबर आहे क� नाही याची आ�हा�ा खा�ी नाही. एक
अ�त�र� मा�हती संसाधनामुळे हे समज�यास मदत होई� क� �वण काय बरोबर आहे �क�वा
नाही. आ�हा�ा कळ�े क� एका �व��� कंपनी�या संचा�काने राजीनामा �द�ा आहे - हे कदा�चत नाही
यो�य मा�हती असणे. हे थेट ����ी �ॉस-तपासावे �ागे�
�या कंपनीत काम करत आहे.

Two दोन संभा� पया�यां�या बाबतीत �ंका �र करणे

च�ा अ�ा प�र��तीचा �वचार क�या �जथे हॉटे��ा 5-�टार मा�म�ा �हणून ��स� के�े गे�े आहे
�वपणन संघ तर बातमी आहे क� ती फ� 4-�टार �ेणीम�ये येते. आहे एक
मा�हतीचा संघष�. अ�ावेळ�, यो�य मा�हती, कदा�चत हॉटे�वा�यांकडून
असो�सए�न �क�वा पय�टन मंडळा�या अहवा�ांमधून - एखा�ा�ा अचूक कर�यात मदत होई�
मू�यांकन

Part अं�तः �ात अस�े�या बाबीम�ये �व�ांती �ोधणे

आजूबाजू�ा तरंगत अस�े�� बरीच�ी मा�हती यो�य असे�च असे नाही. ते �यायी असू �कतात
ग�पाट�पा, अफवा आ�ण वैय��क ���कोन. �हणून, व�तु��तीची पडताळणी करणे आव�यक आहे
आ�ण आ�ही �नण�य घे�यास घाई कर�यापूव� सं�ोधन करा. हे येथे जाऊन के�े जाते
केवळ ��यम ��ोतांवर अव�ंबून राह�याऐवजी मा�हतीचा �ाथ�मक ��ोत.

सवा�त मह�वाचे - सव� मा�हती खरोखर आव�यक नाही. क�ावर �� क� ��त के�े पा�हजे
एखा�ा�ा हवे आहे. �फ��प कोट�र माक� �ट�ग गु� �हणतात �या�माणे, "�वपणन सं�ोधन आ�ण बाजार
बु��ने आप�या�ा आव�यक अस�े�� मा�हती �द�� पा�हजे , इतरांनी आप�या�ा काय हवे आहे ते नाही
मा�हत आहे. "
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�व�ापनाची त�वे

सव� �व�ापन �स�ांत आ�ण संक�पना काही त�वांवर आधा�रत आहेत.
या आव�यक गो�ी �या पाया आहेत �या�या सहा�याने आ�ही मू�यमापन करतो जर �व�ापक होता
काय��म, सं�ा उ�पादक आ�ण सा�य के�े�� उ���े. आज, �व�ापन
हा केवळ एक �वषय नाही, तर तो एक �व�ान आ�ण क�ा मान�ा जातो.
पण �व�ापन �हणजे न�क� काय? �व�ापनाची �ा�या क�ी के�� जाते? �व�वध
या ��ाचे उ�र दे�यासाठ� �चंड पु�तके उप�� आहेत. मा�, कौ�ट�यान े�द�े आहे
एका �ोकात �व�ापनाचे सवा�त प�र�कृत ��य, �ोकाती� पाच �नद��ांइतके �हान
अ�याय 15 मधी� 42, अथ��ा��ाती� एक पु�तक .

चाण�य �हणतात, �व�ापनाचे मू�भूत घटक आहेत:

Under उप�म सु� कर�याचे साधन (असाइनम�ट/�क�प)

जे�हा आपण �हणतो क� आप�या�ा �व�ा�पत करायचे आहे, ते�हा �� आहे क� काय �व�ा�पत करावे? आ�हा�ा काही �क�प हवे आहेत
�क�वा असाइनम�ट, �यावर काय� करणे सु� कर�यासाठ�. �ोजे�ट, �क�वा असाइनम�ट��वाय, एक
�या�ा �व�ापक �हणता येणार नाही. तथा�प, सव��म �व�ापक तोच आहे जो केवळ हाती घेत नाही
�या�या बॉसने �द�े�ा �क�प पण �याऐवजी �वतः �क�प तयार करतो. म�ये �ट�फन Covey
�यांचे अ�यंत �भावी �ोकां�या सात सवयी ह ेपु�तक 'स��यता' असे वण�न करते
- चांग�या ने�याची सव�� गुणव�ा.

Men पु�ष आ�ण साम�ीची उ�कृ�ता

�व�ापकाकडे काही संसाधने असतात, जी �या�या �ववेकबु��नुसार वापरता येतात
�याची कामे पूण� करा. �या�या माग�द��नाखा�� काम करणारी माणसे आ�ण ती साधने
�याचा आ�ण ही माणसे वापरतात. �हणूनच, चांग�या �व�ापकाची �सरी गुणव�ा �हणजे �या�ा बनवणे
पु�ष अ�यंत उ�पादक आहेत आ�ण यं�साम�ीसार�या सा�ह�याचा इ�तम वापर सु�न��त करतात,
उ���े गाठ�यासाठ� �यांना �द�े�� जागा, बजेट इ.

Place यो�य �ठकाण आ�ण वेळ ठरवणे

�व�ापन �हणजे आप�या हा�चा�� कर�यासाठ� यो�य जागा आ�ण यो�य वेळ ठरवणे. आवड�े
यु�ात, वेळ खूप मह�वाची असते. ��ूवर ह��ा झा�ाच पा�हजे, हा �� नाही
पटकन उ�र �द�े जाई�. यासाठ� काळजीपूव�क �नयोजन, �व�ेषण आ�ण संयम आव�यक आहे. हे
यो�य 'टाय�म�ग' ची जाणीव एखा�ा�या �वतः�या अनुभव, �ान आ�ण �याव�न येते
इतर ��ोतांकडून माग�द��न.

F अपय�ा�व�� तरतूद

��येक हा�चा��चे दोन पया�य �वचारात घेऊन काळजीपूव�क �नयोजन करावे �ागे� -
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सव��म प�र��ती (य�) आ�ण सवा�त वाईट प�र��ती (एकूण अपय�). �हणून, काही



��येक हा�चा��साठ� बॅकअप �कार आव�यक आहे. एखा�ाने पया�यी उपाय तयार करणे आव�यक आहे
अपय� झा�यास.

एकदा एका �ावसा�यका�ा �या�या य�ाचे रह�य �वचार�यात आ�े, �यासाठ� �याने उ�र �द�े, "मी घेतो
��येक ट��यावर जा�तीत जा�त अपय� �वचारात घेणे. मी पया�यी हा�चा��ची योजना आखतो
मी उप�म सु� कर�यापूव�. "हे ��ॅन ए, ��ॅन बी आ�ण ��ॅन सी अस�यासारखे आहे.

कामाची पूत�ता

�ेवट�, �व�ापन �हणजे 'प�रणाम' �मळवणे. सव� काही सां�गत�े आ�ण के�े, �दवसा�या �ेवट�,
प�रणामांची उप��ी �ेवट� मोज�� जाते. पॅरामीटर सेट करणे खूप मह�वाचे आहे
आ�ही जे ठरव�े ते ��य�ात सा�य के�े आहे का ते तपास�यासाठ�. ते आप�या�ा प�ह�याकडे घेऊन जाते
�व�ापनाचा पै�ू - �क�प सु� करणे. ��येक �क�प एका ठरा�वक प�तीने सु� होतो
उ�े� मनात. ���या �वक�सत आ�ण प�र�कृत होते. पण �ेवट�, ��य असणे आव�यक आहे
तेथे जा�यासाठ� घेत�े�ा माग� वेगळा अस�ा तरीही सा�य के�े.

55

खु�े मन ठेवा

मन हे पॅराचूट सारखे असते - जे�हा त ेखु�े असते ते�हाच ते काय� करते. काही
सव��म �वसाय क�पना इतरांना ऐकून येतात.
चाण�य �व�वध ने�यांसाठ� या मु�ाच ेमह�व सांगतो,

"�याने कोणाचाही �तर�कार क� नये, (परंतु) ��येकाचे मत ऐक�े पा�हजे. एक �हाणा माणूस
अगद� �हान मु�ा�या समंजस ��दांचा वापर के�ा पा�हजे. "(1.15.22)

एक वडी� एकदा आप�या मु���ा खेळताना पाहत होते. �तने �त�या आईकडे जाऊन �वचार�े,
"आई म�ा माझी नवीन बा��� कधी �मळणार?", आईने उ�र �द�े, "काही �दवस �ागती�, आ�ही
�कानात जावे �ागे� याचा अथ� आ�हा�ा �कमान दोन तास �वास करावा �ागे�. ”

�त�या व�ड�ांना, जो नवीन �वसाय उप�माचा �वचार करत होता, �या�ा खेळ�यां�या �कानाचा अभाव जाणव�ा
�यां�या �े�ात. थोडे बाजार सं�ोधन के�यानंतर, �या�ा समज�े क�, �यां�या�माणेच, सव�
प�रसराती� पा�कांना �यां�या मु�ांसाठ� खेळणी खरेद� कर�यासाठ� �ांबचा �वास करावा �ाग�ा. �याने ए
प�रसरात खेळ�यांचे �कान के�े आ�ण एक य��वी �ापारी बन�े.

पुढ�� सवा�त मोठ� क�पना कोठून येई� हे कोणा�ाही मा�हत नसते. �भावी क�ा
�वसायात ऐकणे खूप मह�वाचे आहे. अगद� अनपे��त ��� सु�ा तु�हा�ा देऊ �कते
वषा�नुवष� वाट पाहत अस�े�� मु�य मा�हती आ�ण �द�ा.
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�भावी ऐक�या�या काही �क��या खा����माणे आहेत.

P कोणा�ाही �तर�कार क� नका



कोणतीही पूव�क�पना न करता ��येकाने ऐक�यास स�म असावे. राजकारणीवर आ�ण वर दो�हीवर मा�हती गोळा कर�यासाठ� हे �यांचे सवा�त �भावी साधन �हणून वापरा
तळागाळाती� पातळ�. एका �णी, ते के�े�े गुंतवणूक ��ताव ऐकत असती�
�ावसा�यक टायकून �ारे, तर पुढ�या �णी ते कदा�चत a �या त�ारी ऐकत असती�
�ा�नक र�हवासी. एकूण �च� �वचारात घेऊन, ते �यां�या पुढ�� वाटचा��चे �नयोजन करतात.

कौ�ट�या�या �हण�या�माणे �हान मु�ा�या ���कोनाचाही �वचार के�ा पा�हजे.

• कधीही ��त��या देऊ नका

कधीकधी, इतरांचे मत ऐकताना, असे �हण�याचा मोह होतो, "अरे, मी आधीच
मा�हत आहे. म�ा मा�हत आहे क� त ेकाय� करणार नाही. "तथा�प, एखा�ा�ा �वतःवर �नयं�ण कसे ठेवावे हे मा�हत अस�े पा�हजे.
एखाद� ��� बो�त असताना �या�ा कापून टाकणे हा �याचा केवळ अपमान नाही तर तो संपे�
तो सांग�याचा �य�न करत अस�े�ा क� ��य संदे� समजून घे�याची ��यता. हे ��ात ठेव,
"सं�ेषणाती� सवा�त मह�वाची गो� �हणजे जे सां�गत�े गे�े नाही ते ऐकणे."

Of क�पनांचा वापर करा

आप�याकडे सव��म क�पना अस ू�कतात, परंतु जर आप�या�ा या क�पनांचा फायदा होत नसे� तर काय उपयोग आहे?
�भावी हेतूसाठ� ती �ागू के�या��वाय मा�हती �न�पयोगी आहे. �हणून, आप�या�ा आव�यक आहे
आ�हा�ा जे समज�े ते �योग करा. य��वी �ावसा�यक ते नाहीत
जे फ� बसून फ� �वचार करतात. ते ग�तमान कृती करणारे पु�ष आहेत जे तयार आहेत
गणना के�े�� जोखीम �या आ�ण क�पना आ�ण योजना तयार कर�यासाठ� सव��म �य�न करा.

जर तु�ही तुम�या क�पना वापर�या नाहीत तर �सरे कोणीतरी न�क�च वापरे�!

५

एका�धक �क�पांचे �व�ापन

��येक ��डर, मॅनेजर आ�ण ए��झ�यु�ट�ह�ा कोण�याही वेळ� अनेक कामे हाताळावी �ागतात
�द�े�ा वेळ. हे अटळ आहे. �याची �नयु�� एखा�ा �व��� ���साठ� के�� गे�� असावी
काम; तथा�प, का�ांतराने, �या�ा नैस�ग�क�र�या अ�धका�धक जबाबदा�या �मळती�.
�व�ापन गु� पीटर �कर यांनी �यां�या ऑन द �ोफे�न ऑफ मॅनेजम�ट या पु�तकात आहे
�व�ापका�या भू�मकेचे वण�न करताना दयाळू. ते �हणतात, "आजची भू�मका
�व�ापक खूप कठ�ण आहे. कोण�याही प�र��तीत, �या�ा अनेक �क�प हाताळाव े�ागती� आ�ण
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असाइनम�ट तो नेहमी दबावाखा�� असतो. ”

कौ�ट�य, आ�हा�ा अनेक �क�पांचे �व�ापन कसे करावे आ�ण अ�धक नफा कसा �मळवावा याब�� स��ा देतो
कंपनी;

'आ�ण (�यांनी) जे के�े नाही ते सु� करणे, वा�न नेणे
जे सु� के�े आहे �यापैक�, जे के�े जात आहे �यात सुधारणा आ�ण
कामां�या बाबतीत आदे�ांची (अंम�बजावणी) उ�कृ�ता. "(1.15.51)

काय�का�रणीने चार �कारची कामे के�� पा�हजेत:



What जे पूण� झा�े नाही �याची सु�वात

अनेक गो�ी करा�ा �ागतात. चांग�े �व�ापक ते आहेत जे काम सु� करतात
बॉसने �यांना काय करावे हे सांग�याची वाट पाह�यापे�ा �यांचे �वतःचे. ��येक ��� असणे आव�यक आहे
स��य �या�ा �वतःची पाइप�ाइन बांध�याची गरज आहे. नवीन काम सु� करावे �ागे�. नवीन
�योग क�न पाहावे �ागतात. नवीन तं�े वापरावी �ागतात.

What जे सु� झा�े आहे ते पार पाडणे

एका �ोजे�ट मॅनेजरने ते चांग�े सां�गत�े, "मी �कती �क�प सु� के�े हे मह�वाचे नाही, पण कसे
बरेच मी पूण� के�े आहे. "��येका�ा दबाव वाढ�याब�� मा�हती आहे, फ�
कारण आ�ही सु� के�े�या नोक�या पूण� कर�यास आ�ही स�म नाही. �व�ंब सवा�त वाईट आहे
आजार. एकदा तु�ही ही वाईट सवय उच��� क� �नण�य वेळेवर घेत�े जात नाहीत, कागदप�े �मळतात
ढ�ग, आ�ण �ोक �� गमावतात. सव��म उपाय �हणजे जुनी �हण आहे, "आप�या�ा काय हवे आहे
उ�ा करा, आज करा, आज तु�हा�ा जे करायचे आहे, ते आता करा! "

काय के�े जात आहे �याची सुधारणा

एखा�ाने हे सु�न��त करणे आव�यक आहे क� सु� के�े�े काम उ� गुणव�े�या आउटपुटसह संप�े पा�हजे. आपण पा�हजे
उ�कृ�तेसाठ� सतत �य�न करणे. काइझेन नावा�या जपानी �स�ांताची मूळ क�पना आहे
क� ��येक ���ने क� �कणा�या ��येक काया�त सतत सुधारणे�ा वाव आहे. उ�कृ�ता
मग सवय बनते.

Of आदे�ां�या अंम�बजावणीम�य ेउ�कृ�ता

याचा अथ� �भावी ���मंडळ. मॅनेजर, इतर कम�चा�यां�माणे, मया��दत आहे
वेळ आ�ण संसाधने. अ�ा�कारे, एका�धक टा��क�ग कर�यासाठ�, �या�ा काही सोपवावे �ागती�
एकतर �या�या काय�संघा�या सद�यांना काय�, �क�वा �याने काही ��याक�ाप आउटसोस� करणे आव�यक आहे. ही क�ा ��कत आहे
एखा�ा�ा कॉप�रेट ��डी चढायची असे� तर �भावी ���मंडळ अ�यंत आव�यक आहे.
मॅनेजम�ट �हणजे फ� �वतः काम करणे नाही, तर �यातून काम �मळवणे
इतर.
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एकदा, एक य��वी सीईओ जो नेहमी �नवांत वाटत होता, �या�ा �या�या �ांततेचे रह�य �वचार�यात आ�े
�वभाव ते �हणा�े, "�व�रत �नण�य, �यांना मी �द�े आहे �यां�यावर �व�ास
काम करा, आ�ण उप�मांम�ये अ�धक वेळ घा�वा �यामुळे आ�हा�ा अ�धक पैसे �मळती�. "
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राजकारण आ�ण राजकारणी

'पॉ���ट�स इज डट� �बझनेस - हे मा�यासाठ� नाही ...'. आप�यापैक� बरेचजण पळून जातात



खूप ��द. �ेवट�, राजकारणी सामा�यतः �वाथ�, �� आ�ण समज�े जातातपूण�पणे हाताळणी.
हे ब�याच अं�ी खरे असू �कते. पण सामा�यीकरण क� नका. तु�हा�ा 'चांग�या'चा खूप फायदा होऊ �कतो
मॅनेजम�ट पु�तकांपे�ा राजकार�यांची. �व�वध संघटनांचे नेते,
�व�ेषत: कॉप�रेट जगतातून, राजकार�यांकडून बरेच काही ��कता येते
संघटना.

कौ�ट�य घो�षत करतो क� �याने राजकारण ��क�े नाही तो अयो�य राजा आहे,

"जो राजा राजकारणाचे �ा�� ��क�ा नाही तो ऐक�यास अयो�य आहे
स��ा. "(1.15.61)

याचा अथ� असा आहे क� असा नेता स��ा आ�ण सूचनांचा �ाभ घेऊ �कणार नाही
�या�ा �द�े.

ब�तेक �ोकांसाठ�, हे �वधान वाचण ेध�कादायक ठ� �कते. तथा�प, त े��क�या�ारे आहे
चाण�य �वतः मा�टरमा�ड झा�ा असे राजकारण. एक मा�टर रणनी�तकार, एक महान
�रद��, �क�गमेकर, कौ�ट�य हे राजकारणा�या �ा��ातही त� होते, जे
�या�ा एक अतु�नीय राजकारणी बनव�े.

Po कॉप�रेट ने�याने राजकारण का ��कावे?

बरं, जे�हा तु�ही राजकारणाचे �व�ान ��का�, ते�हा तु�हा�ा राजकारणीचा माग� समजे�
�वचार करते. राजकारणी समाजाती� सवा�त ����ा�� ���पैक� एक आहे. आपण इ��त अस�यास
स�ा समजून �या, राजकारण समजून �या.

Polit आपण राजकारण कसे ��कू �कतो?

आप�या �ा�नक राजकार�यांना जाणून �या. ब�याच �ोकांना �यां�या नावांची मा�हतीही नाही
नगरसेवक, आमदार �क�वा खासदार. जे�हा सम�या उ�वतात ते�हा ते यं�णे�ा दोष देतात. पण तु�हा�ा मा�हती असे� तर
तुमचे �ा�नक राजकारणी, नंतर तु�ही टे��फोन कॉ� क�न, फाई� क�न पुढाकार घेऊ �कता
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त�ार, �क�वा अगद� �यां�याबरोबर बैठक मागणे.

Open मोकळे मन ठेवा

राजकार�यांना भेटताना मोकळे मन ठेवा. तु�ही तुम�या अपे�ेपे�ा जा�त ��का�.

राजकारणी अ��त संसाधन �व�ापक, गद� करणारे आ�ण संघाचे नेते आहेत. पासून
ते खूप �फरतात आ�ण समाजाती� �व�वध �तरां�या �ोकां�ी �वहार करतात, ते अ�धक आहेत
इतरांना भेडसावणा�या सम�यांची जाणीव काया��यात बस�े�या ����ा असते.

The �स�ांत आ�ण सराव दो�ही ��का

रा�य�ा��ाचे �नयमही पु�तकांमधून वाचाय�ा सु�वात करावी. असे �स�ांत
�ावहा�रक असताना, '�ै��णक राजकारण' ��क�े�या त�ांकडून ��कता येते
सव� ����ा�� खुच�वर बस�े�यांकडून �ान ��कता येते.

कॉप�रेट जग आ�ण राजक�य जगात �व�चतच फरक आहे. आहे



��� आ�ण अ�धकार ब�� सव�. हे �ोकां�ी वाग�याब�� आहे. हे आपण कसे क� �कता याब�� आहे
खराब हवामानात आप�े जहाज चा�वा.
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�वतः�ा सतत ����त करा

सव� अमे�रके�ा काही ना काही वेळेस �ोकां�या त�ारी ऐक�या पा�हजेत
'पा�' पदो�ती �मळत नाही, �क�वा बॉसने �यांची 'मेहनत' ��ात घेत�� नाही.
तथा�प, काह�ना हे समजते क� जीवनात आप�या वाढ�साठ� तो बॉस जबाबदार नाही,
पण तु�ही �मळव�े�े �ान आ�ण अनुभव . आप�या�ा सतत ��क�याची गरज आहे
वाढ�यासाठ� आदे�. तरच बा� �ाभ जसे वेतनवाढ, पदो�ती आ�ण जा�त
जबाबदा�या आम�यावर येतात.

आता, ब�तेकांचा असा �व�ास आहे क� �यांना ��क�यासाठ� वेळ �मळत नाही कारण ते पूण�पणे �ाप�े�े आहेत
काम. मग असे '��त' �ोक नवीन गो�ी क�ा ��कती�?

इथेच कौ�ट�य आप�या�ा स��ा देतो:

"�दवसा�या आ�ण रा�ी�या उव��रत भागांम�ये �याने नवीन गो�ी ��क�या पा�हजेत आ�ण
आधीच ��क�े�यां�ी �वतः�ा प�र�चत करा आ�ण न ऐक�े�या गो�ी वारंवार ऐका
��क�े. "(1.5.15)

वेळ �व�ापनाचे हे एक अ�त�य सोपे त�व आहे. आप�ा सं�याकाळ आ�ण रा�ीचा तास वापरा
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नवीन गो�ी ��का, �याऐवजी पाट� कर�यासार�या ब�तेक अनु�पादक गो��वर खच� करा �क�वा
इतर उप�म जे खरोखर �नरथ�क आहेत. अगद� ऑ�फसम�येही, �वसायाती� ��खराचे तास
साधारणपणे सकाळ� असतात. �दवसाचा उ�राध� वापर�ा जाऊ �कतो, आ�ण पा�हजे
अथ�पूण� आ�ण �भावीपणे

तु�ही या वेळेचा उपयोग �� �वचार�यासाठ� आ�ण व�र�ांकडून �या ���येब�� जाणून घे�यासाठ� क� �कता
तु�हा�ा पूण�पणे समज�े नाही.

आपण �दवसाचा �सरा भाग अ�धक �भावीपणे कसा वाप� �कता या�या काही �टपा येथे आहेत:

Class वग�/कोस�म�ये सामी� �हा

आज, पो�ट ऑ�फस वेळेत �व�वध अ�यास�म आ�ण वग� आयो�जत के�े जातात. अगद�
जे सं�याकाळ� वगा�त जाऊ �कतात �यां�यासाठ� एमबीए अ�यास�म �द�े जातात. आपण कोण�याही साठ� न�दणी के�यास
अ�ा कोस�म�ये, आपण वेळेवर ऑ�फसमधून आपोआप बाहेर पडा�.

• पु�तके वाचा

चांग�� पु�तके वाच�याची सवय �ावा. �व�ेषत: आम�यासार�या �हरात तु�ही हे क� �कता
हे कर�यासाठ� आप�ा येणारा वेळ �भावीपणे वापरा. नवीन ��क�यासाठ� यो�य पु�तके �नवडा
गो�ी. फ� वेळ काढ�यासाठ� कोणतेही वृ�प� �क�वा मा�सक उघडू नका. आपण



हेतूने वाचाय�ा हवे.

People यो�य �ोकांना भेटा

आपण दर आठव�ा�ा �कमान दोन नवीन �ोकांना भेट�याचा �य�न के�ा पा�हजे. ते असावेत
�यां�या �वतः�या �े�ाती� त� �यांना तुम�यापे�ा जा�त मा�हती आहे. �यां�याकडे न�तेने जा आ�ण
�यां�या य�ाचे रह�य जाणून �या.

हे सव�, तु�हा�ा एक चांग�ा माणूस बनवे� यात �ंका नाही. �ेवट�, आपण अनुसरण करा�
जुनी �हण आहे, "चांग�या गो�ी घा�व�याचा एकमेव वेळ �हणजे नवीन गो�ी ��क�यात घा�व�े�ा वेळ!"

५

आप�ी �व�ापन

संकटे, �क�वा आप�ी का होतात? बरं, याचं उ�र कोण देणार?
जगाती� प�ह�या �व�ापन गु� पे�ा �� - चाण�य - कोण �हणतो,
"एखा�ा घटकाची, दैवी �क�वा मानवी उ�प�ीची, �द�वामुळे उ�वते �क�वा
चुक�चे धोरण. "(8.1.2)
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मग, आपण रा�य सरकार, �क�वा कॉप�रेट सं�ा, कोण�याही �ठकाणी आप�ी पा�
�क�वा �वभाग नेहमी दोन कारणांमुळे होतो - �भा��य, �क�वा चुक�चे धोरण.

�द�व �हणजे जे�हा नैस�ग�क आप�ी येते आ�ण आप�या �नयं�णात नसते. भूकंप, पूर,
जंग�ाती� आगी इ�याद�चा अंदाज बांध�ा जाऊ �कतो, परंतु ते �न��तपणे �नयं��त के�े जाऊ �कत नाहीत, �क�वा टाळ�े जाऊ �कत नाहीत,
पूण�पणे.

तथा�प, �सया� �कारची आप�ी मानव�न�म�त आहे आ�ण चुक��या �व�ापनामुळे घडते.
आता, या �कार�या 'आप�ी' टाळता येत नस�या तरी �या �न��तपणे �व�ा�पत के�या जाऊ �कतात
चांग�े

पण �याम�ये �वे� कर�यापूव�, आपण �वतः�ा �वचार�े पा�हजे क� मनु�य गैर�वहार का करतात?
चाण�य आप�या�ा उ�र देतो:

"उ�कृ�तेचे उ�टेपणा, अनुप��ती, एक मोठा दोष, �सन �क�वा �ःख, बनते
एक आप�ी. "(8.1.3)

च�ा �या ��येकाकडे तप�ी�वार पा�:

• उ�कृ�तेचे उ�टा

सरळ सांगा, याचा अथ� 'उ�कृ� नसणे' असा आहे. �व�ापक �वीण नसताना हे घडते
�या�या कामात. हे टाळ�यासाठ�, �या�ा �या�या नवीनतम घडामोड�सह अ�यावत असणे आव�यक आहे
�वतःचे फ��. �या�ा नवीनतम तां��कसह �स�ांत आ�ण सराव दो�ही मा�हत अस�े पा�हजे
�गती



अनुप��ती

जर एखाद� ��� �नय�मत आ�ण सतत आधारावर अनुप��त असे� तर तो काय आहे याचा संपक�  गमावे�
काया��यात घडत आहे. कामा�या जीवनातून �व�ांती घेणे अ�यंत आव�यक आहे. पण, आहे
एकदा आपण कामावर परत�यावर पु�हा कृतीत ये�यासाठ� �ततकेच आव�यक. ��येक ����ा पा�हजे
�ेक नंतर कसे बंद करावे आ�ण �व�रत कामावर परत यावे हे जाणून �या.

Great एक मोठा दोष

कधीकधी, खराब �व�ापन काय�संघ आप��चे कारण असते. जे �ोक नाहीत
पा�ता हे�वर ठेव�� जाते. �क�वा वाईट �नण�य घेणा�या�ा नेता बनव�े जाते
�या�या ���चा �भाव. ने�याम�ये काही वैय��क दोष देखी� असू �कतात
एखा�ा�ा कदा�चत मा�हती नसे�. उ� दाबा�या प�र��तीत, अ�ा ��� क� �कत नाहीत
काहीही. सवा�त वाईट �हणजे, गो�ी चुक��या झा�यास ते इतरांना दोष देतात.

• �सन
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वाइन, ���या, संप�ी आ�ण चा�व�याची ���! कोण�याही गो�ीच े�सन आ�ण सव�काही होई�
ने�या�या �वचारांची ��ता नेहमी न� करते. �हणून, संपूण� अथ��ा��ात ,
चाण�य यावर जोर देतो क� राजा �या�या इं��यांवर �नयं�ण ठेवतो, �वतःवर �नयं�ण ठेव�यानंतरच
नेता इतरांवर �नयं�ण ठेवतो.

�ास

याचा अथ� इतरांना �ःख आ�ण �ास देणे. असे �ोक आहेत जे अवां�छत तयार करतात आ�ण
इतरांना अनाव�यक सम�या. स�े�या ��तीत असताना, एखा�ा ����ा मा�हत अस�े पा�हजे
ते इतरां�या फाय�ासाठ� कसे वापरावे - �याचा गैरवापर क� नका.

�यामुळे �भावी आप�ी�या �द�ेने प�ह�े पाऊ� आहे हे न सांगता पुढे जाते
�व�ापन �हणजे वरी� नकारा�मक गुणांपासून मु�, यो�य �ोकांची �नवड करणे.
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यो�य वेळ

��येक गो�ीसाठ� एक वेळ आहे आ�ण ��येक गो�ी�ा एक वेळ आहे. चाण�य आ�हा�ा बनवते
�पकाचा वापर क�न हा सुवण�काळ जुना �नयम समजून �या,
"(ह�ी) पकड�याची वेळ उ�हा�यात आहे." (2.31.12)

हा �नयम �वसाय चा�वणा�या सवा�ना समज�ा पा�हजे. अनेक �वसाय आहेत
हंगामी आ�ण �व�वध घटकांवर अव�ंबून असतात, उदाहरणाथ�, दर�यान पय�टन ��खर
सु�ट्या, आ�ण �वमा आ�ण कर स��ागार म�ह�यांत अ�धक �वसाय �मळवतात जे�हा
�रटन� भर�े जातात.



जसजसे आ�ही आम�या �वसायाब���या समजुतीम�ये प�रप�व होतो तसतसे आ�हा�ा अ�ा गो��ची अ�धक चांग�� समज �मळते
सायक� मग गेम खेळणे खूप सोपे होते. पण आपण 'यो�य' कस ेओळखावे
�वसायात वेळ? येथे काही �टपा आहेत:

• गेम खेळा

जे�हा तु�ही एखादा �वसाय सु� करता, ते�हा सु�वाती�ा सव� ��य गो��ची पकड �मळवणे खूप कठ�ण असते
प�र��ती जरी आपण अ�ाप खेळाचे �नयम पूण�पणे समजून घे�यास असमथ� अस�ात तरीही, कृपया
धाव�या�या मैदानावर मारा आ�ण यो�य भावनेने खेळ खेळा. तु�ही ��येकाने प�रप�व �हा�
पडणे

तुमची मान�सकता बद�े�. उ�ोगा�या काय�प�तीब�� आप�या�ा अंत���ी �मळे� आ�ण
अखेरीस, आपण �जथून सु�वात के�� �यापे�ा अ�धक चांग�या �ठकाणी संपे�.
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From व�र�ांकडून ��का

��येक उ�ोगात असे �ापारी आहेत �यांनी आप�यापे�ा जा�त काळ हा खेळ खेळ�ा आहे आ�ण
�यांना तुम�यापे�ा च� अ�धक चांग�े मा�हत आहेत. �यां�याकडून आ�य �या. �यांचे ऐका
स��ा.

एक गॉडफादर, एक माग�द��क �क�वा एक गु� अस�याचा �य�न करा जो तु�हा�ा माग�द��न करणार नाही तर परवानगी देखी� देई�
आपण काही चुका करा. गु� असणे �हणजे तु�ही तुम�यासोबत अ�र�ः सुर��त आहात
�योग. तो तु�हा�ा कधीही अपय�ी होऊ देणार नाही. �या�यावर �व�ास ठेवा. आप�े �येय असावे
�या�यासारखे �हा. एका व�र� कॉप�रेट �द�गजाने सां�गत�या�माणे, "मा�या आयु�याती� सव��म वेळ �हणजे जे�हा मी
महान गु�ं�या पाया�ी बसून �यांनी �यांचे �वसाय कसे चा�व�े ते पा�ह�े. "

• वेळ ��येक हा�चा��

सु�वाती�या ��क�या�या ट��यानंतर, आपण मो�ा यु�ासाठ� तयार आहात. यु�ात आ�ण जीवनात,
वेळ हा सवा�त मह�वाचा घटक आहे. आपण आतापासून कोण�याही चुका कर�यास परवानगी नाही
केवळ �वतःसाठ�च न�हे तर संपूण� सं�ेसाठ� जबाबदार.

��येक हा�चा��चे धोरण, �ाधा�य�म, योजना आ�ण वेळ - ते �वपणनासाठ� असो, �क�वा a �ाँच कर�यासाठ�
नवीन उ�पादन. एक नेता �हणून, आप�या�ा ���येत सामी� �हावे �ागे� - �नयोजन, अंम�बजावणी
आ�ण ��येक ट��यावर हा�चा��वर �� ठेवणे.

�वसाय �हणजे यो�य वेळ आ�ण संधीसाठ� �वतः�ा तयार करणे. परंतु
��ात ठेवा - जे�हा यो�य वेळ दरवाजा ठोठावतो ते�हा आपण झोपू नये
आत.
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�वसाईक सामा�जक जबाबदारी



कॉप�रेट सो�� �र�ॉ��स�ब��ट�ची संक�पना (CSR) सु��स� आहेआज संपूण� �ावसा�यक जगात. हे केवळ �द�ेने के�े�या योगदानाब�� बो�त नाही
कमी �व�ेषा�धकाराचा फायदा, परंतु �वतः�ा जबाबदार बनव�याची मागणी देखी� करते
समाज.
अनेकांना वाटते क� सीएसआर ही एक नवीन संक�पना आहे. मा�, आप�या दे�ात राजे रा�ह�े आहेत
हजारो वषा�पासून CSR चा सराव करत आहे. कौ�ट�याचे अथ��ा��ही याब�� बो�ते.

तो हे �� करतो क�, समाजाचे पा�नपोषण करणे हे सरकारचे मू�भूत कत�� आहे
क�याण, कंप�या सु�ा या जबाबदारीपासून �र रा� �कत नाहीत.
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या सम�येचा संदभ� देत चाण�यने ���ह�े होते,

"आ�ण जे संबंध नसतात �यांना अप�रहाय�पणे राख�े पा�हजे." (1.12.1)

पण �ावसा�यक या क�पनांचा सराव कसा करतात? येथे काही �टपा आहेत:

• जबाबदारी �या

डॉ.एम.बी. अ�ेय, एक सु��स� �व�ापन गु�, एकदा �हणा�े होते क� आप�या�ा उठावे �ागे�
CSR ते PSR (वैय��क सामा�जक जबाबदारी). ��येक ����ा वैय��क�र�या
�या�या सभोवता�चे जग सुधार�यासाठ� �याचे थोडे योगदान दे�याची वचनब�ता. अनेक आहेत
तु�ही क� �कता अ�ा गो�ी - एखा�ा�ा ����त करा, झाड �ावा, एखा�ा क�ाकारा�ा आधार �ा, �व� करा
प�रसर इ.

• पै�ाचे योगदान �ा

आधीच अ��त�वात अस�े�या एनजीओ �क�पा�ा �क�वा आ�या��मक सं�ेस �नधी �ा, हा सव��म माग� आहे
�ारंभ आपण पै�ांम�ये देखी� जमा क� �कता. इ�ुक �ोकांकडून �नधी गोळा करा. मग,
दरमहा, गोळा के�े�या पै�ांचे योगदान एखा�ा �क�पासाठ� करा �याब�� तु�हा�ा �कषा�ने वाटते.
असे अनेक सामा�जक �क�प आहेत �यांना �नधीची आव�यकता असते. इंटरनेटवर �यां�याब�� �ोधा,
परंतु �यांची स�यता तपास�यास �वस� नका आ�ण �यानंतरच योगदान �ा.

Time वेळ काढा

आप�या�ा फ� वेळ काढावा �ागे�. आप�यापैक� बरेच जण नेहमी �हणतात क� आप�याकडे वेळ नाही, �क�वा आपण
खूप ��त आहेत. पण ही मान�सकता झटकून टाकणे मह�वाचे आहे. आठव�ातून एकदा वेळ काढा
इतरांसाठ� काहीतरी करा.

Other इतरांना �नरा� क� नका

कोण�याही प�र��तीत आपण या �य�ना�ा कमी �ेखू नये. नेते तयार के�े जातात
जे�हा ते इतरां�या सम�या पाहतात. ते�हाच ते उपायां�या �द�ेन ेकाम करतात. म�ये
खरं तर, सवा�त मह�वाची गो� अ�ी आहे क� कोणीही कोणा�ाही कधीही �नरा� क� नये
इतरां�या फाय�ासाठ� काही चांग�� कामे करणे.

एका कंपनी�या अ�य�ाने एकदा �ाखो डॉ�स� दे�याचे ठरव�े होते
अपंग मु�े. बोडा��या बैठक�दर�यान, �या�ा �वचार�यात आ�े क� ते खरोखर आहे का?



या मु�ांसाठ� एवढ� मोठ� र�कम दान कर�यासारखी आहे. �याने उ�र �द�े, "होय, जर �यापैक� एक असे�
ते तुमचे �वतःचे मू� आहेत! "
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एक ��र सं�ा

�यां�या सं�े�या वाढ�साठ� ��येकाचे �येय - अ�धक �मळवणे
�क�प आ�ण �व�� ऑड�र, वाढती उ�ाढा�, आ�ण अ�धक �ोकांना रोजगार - आहेत
�वसाय �मुखांसाठ� नेहमीच सव�� �ाधा�य.
परंतु, आपण सवा�नी मोठ� झेप घे�यास सु�वात कर�यापूव�, आपण आप�ा पाया �न��त के�ा पा�हजे
मजबूत आहे आ�ण आपण �वतःम�ये ��र आहोत.

चाण�य �हणतो,

"धोरण, �या�या अनुषंगाने �या�ा �गती �क�वा घट �दसत न�हती
�या�या �वतः�या उप�मांमुळे ��र ��ती आहे. "(7.1.28)

जे सा�य झा�े, ते हरवू नये. अगद� कंप�यांनाही आता हे समज�े आहे, जसे क�
ते पुढे चा�त आहेत, मो�ा बाजारपेठांवर �वजय �मळव�यासाठ� �यांची आधार �णा�� अ��त�वात असावी.
याचे कारण असे क� आपण अ�तथ�ना आमं��त कर�यापूव� आप�े घर आकारात ठेवणे मह�वाचे आहे, �क�वा
युती

• आ�थ�क ��रता

सं�ेम�ये रोख �वाह �नय�मत आ�ण द�घ�का��न अस�याची खा�ी करा. उ�कृ�
कमी करावे �ागे�. �ाहकांकडून संक�न वेळेत असावे. चांग�� बँ�क�ग आ�ण
�ेखा �णा�� अ��त�वात असावी. �� ठेव�यासाठ� �नय�मतपणे �व� अहवा�ांचे �नरी�ण करा
या वर.

• �ोकांची ��रता

एखा�ा कंपनी�ा अ�धक ऑड�र �मळत असती�, परंतु �व�मान कम�चारी अस�यास �याचा काय उपयोग?
नोकरी बद�णे? �ोकांची ��रता सु�न��त करणे आव�यक आहे. हे सव� HR साठ� एक मोठे आ�हान आहे
�मुख जे नवीन �ोकांची भरती कर�यापूव� �यांचे �व�मान �ोक सोडू नयेत. हे अ
आपण पाणी भरत अस�े�या बाद���या तळा�ा �छ� नस�याचे सु�न��त कर�याचे �करण.

• ��क�याची ��रता

हे आता �ान-कामगारांचे जग आहे. ��येकाने ए राखणे मह�वाचे आहे
�ानाचा ��र �ोध. सतत नावी�य आ�ण सुधारणा हे याचे रह�य आहे
सव� महान कंप�यांचे य�. घट सु� होत ेजे�हा एखा�ा�ा वाटते क� �या�ा हे सव� मा�हत आहे. ��का
इतरांकडून आ�ण आप�या �वतः�या अनुभवांमधून.
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��ी ��रता

वरी� आव�यकता पूण� कर�यासाठ�, एक ��र ��ी खूप मह�वाची आहे. कोणीही सु� कर�यापूव�
एक सं�ा, एक �� ��ी आ�ण एक �येय असणे मह�वाचे आहे. जर कंपनीचा एकमेव
हेतू फ� नफा �मळवणे आहे, भ�व�य अंधकारमय होणार आहे. देणे देखी� मह�वाचे आहे
��येक कम�चाया�कडे ने�याची ��ी �यांना कठोर प�र�म कर�यासाठ� �े�रत कर�यासाठ�. फ�
जे�हा '�ेरणा' राख�� जाते ते�हा संघटना वाढे�.

आप�या�ा नेहमी ��ात ठेवावे �ागे� क� अ�पका��न ऐवजी द�घ�का��न �वचार करा. आमचे
भारतीय धम��ंथ हे सू�चत कर�यासाठ� दोन ��द वापरतात. �ेयस - चांग�याचा माग�, जो
सु�वाती�ा अवघड आहे, परंतु ती �नवडणारी ��� �ेवट� �वजेता �हणून उदयास येते. �ेयस
- चुक�चा माग�, जो सु�वाती�ा सां�वनदायक वाटतो, परंतु भ�व�यात आप�ा ना� करतो. तर,
फ� एक द�घ� �ास �या, यो�य माग� �नवडा आ�ण चा�त रहा ...

63

नवीन �े�ांम�ये काम करणे

�व�तार आ�ण वाढ�ची गरज साव���क आहे. मानवां�माणे, अगद�
कॉप�रे�न वाढू इ��तात. कंप�यांना नवीन उ�पादने सादर करायची आहेत, नवीन ए�स��ोर करायची आहेत
बाजार, आ�ण �यां�या उ�ाढा��त वाढ. पण जे�हा एखा�ा कंपनी�ा नवीन म�ये �व�तार करायचा असतो
�दे�, �थम �ोकांना �या �दे�ात पाठवावे �ागते.
अ�ा �ोकांना �यांना नवीन �ोध �ाव�यासाठ� पाठव�े जाते, चाण�य सुचवतात क�
अ�ात �दे�ात कंपनी �यांची पूण� जबाबदारी घेते:

"�याने धा�य, गुरेढोरे, पैसे आ�ण इतरांसह एक नवीन सेट�म�ट �दान के�े पा�हजे
गो�ी. "(5.2.4)

जे�हा एखाद� कंपनी एखा�ा नवीन �दे�ाकडे �� वेधते, ते�हा �त�ा �त�या एका �व�ासू व�र�ांना पाठवावे �ागते
�तथे जा आ�ण काही काळ �ा�यक �हा. याची �क�मत आ�ण �यांची सुर��तता, असणे आव�यक आहे
खा�ी के��. नेता असे कसे करतो?

Research आप�े सं�ोधन चांग�े करा

जे�हाही एखा�ा कंपनी�ा �व�तार करायचा असतो - नवीन बाजारासाठ� असो, �मळव�यासाठ�
�सरी फम�, �क�वा अगद� धोरणा�मक युती करणे - बरेच सं�ोधन करावे �ागे�.
वाचन, औ�ो�गक अहवा� आ�ण स��ागार इ�याद�कडून मा�हती �मळवणे आव�यक आहे.
तसेच, तु�हा�ा अ�धक अंत���ी दे�यासाठ� �ा�नक ����ी बो�ा. हा मूळ पाया आहे
�व�तार.

पृ� 139



P एक पाय�ट ट�म पाठवा

गोळा के�े�या मा�हती�या आधारे, आप�या व�र�ांकडून एक �क�वा अ�धक सद�य पाठवा
�या �दे�ाचे �व�ापन.

गोळा के�े�या त�यांची �ॉस-पडताळणी आव�यक आहे. अनेक �ोकांना भेटा - �व�वध पासून
पा��भूमी - �दे� आ�ण �तची सं�कृती अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ�. तुमचे 'डोळे' आ�ण 'कान' आहेत
यासाठ� मू�भूत साधने. तुम�या अ�यासाच ेद�तऐवजीकरण करा आ�ण, तु�ही परत आ�यानंतर, त ेसादर करा
मूळ कंपनी.

Move ट��याट��याने तुम�या हा�चा��ची योजना करा

जर उप�म फायदे�ीर वाटत असे� तर ट��याट��याने पुढे जा. तु�ही कधी �नरी�ण के�े आहे क�
�व�वध ब�रा�ीय कंप�या भारतात �वे� करतात? सहसा, एकच ��� आत जाई�
�थम आ�ण सुमारे एक �क�वा दोन वष� �दे�ात रहा. या ट��यात चाण�य स��ा देतात
क� फम� ����या राह�याचा आ�ण सुर��ततेचा संपूण� खच� हाताळते. काही कंप�या अगद�
�यां�या ��त�नध�ची संपूण� कुटंुबे �यां�या मु�ांची काळजी घेऊन येथे ह�वा
���ण, सु�ट्या आ�ण मनोरंजन.

पूण�पणे काय�रत �हा

एक �क�वा दोन वषा�चा अनुभव �मळव�यानंतर, एखा�ा�ा नवीन �दे�ाची पकड �मळे�. मग
पूण�-ऑपरे�न मोडम�ये जा आ�ण �यात य��वी �हा. ��ात �या क� हे a �ज�क�याब�� नाही
नवीन �दे� - कंपनी�ा सामा�जक��ा जबाबदार असणे आव�यक आहे. तु�ही पण खा�ी करा
फ� नफा कमाव�याऐवजी नवीन �ठकाणी 'योगदान' �ा आ�ण �तथून ते �र ने.

�च�मय �म�नचे �वामी ई�रानंदजी यांनी ते सव��म ठेव�े जे�हा ते �हणा�े, "�वजय �मळतो
मारणे याचा अथ� नाही. याचा अथ� नवीन अ�ध��हत �दे�ा�या �दयात �ान घेणे. "
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बु��म�ा �व�ापन

आम�या �ाचीन भारतीय आ�ण पारंपा�रक �व�ापन पु�तकांवर आधा�रत आहेत
�वनी त�वे, �यां�याकडे नेहमीच खूप सखो�ता असते. �यां�याकडे हेच कारण आहे
काळा�या कसोट�तून वाच�ो. आजही, वाचक या नातेसंबंधांवर ��ांसह ���हत आहेत
आज�या जगा�ी जुनी पु�तके आहेत.
बरं, ते ऑग�ट कंपनीत आहेत.

कॉप�रेट ����ण आ�ण धोरणा�मक �व�ापन स��ागार �े�ात अस�यान,े मा�याकडे देखी� आहे
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�व�वध संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी आ�ण अ�य�ांनी �वचार�े - "यात काय �व�ेष आहे?
चाण�य (�क�वा कौ�ट�य) आ�ण �यांचे अथ��ा�� हे पु�तक जे ते अगद� �ासं�गक बनवते
आधु�नक �वसाय जग? "



आता, �यांना अ�यास आ�ण सराव करायचा आहे �यां�यासाठ� हा एक अ�त�य मनोरंजक �� आहे
�हाणपणाचे मोती अथ��ा��ातून उगव�े.

कौ�ट�या�या अथ��ा��ा�ा �ा�त बनवणारी दोन अ�त�य मजबूत कारणे येथे आहेत
उ�कृ� नमुना, आ�ण चाण�य �वतः एक अ�व�मरणीय आ�या�यका:

'Aanveekshikee' नावाचा �वषय

अथ��ा��ाचे सवा�त वै���पूण� वै��� �हणजे त ेएक अ�त�य ता�क�क पु�तक आहे.
या पु�तकाचा अ�यास कर�यापूव�, राजांना �यांची तयारी कर�यासाठ� फाउंडे�न कोस�मधून जावे �ाग�े
राजकारणा�या उ� �ानासाठ�. म�ये Arthashastra �वतः, चाण�य एक सू�चत
�या �व�ा�या��ा या पु�तकावर �भु�व �मळवायचे आहे �याने �थम Aanveekshikee नावा�या �वषयाचा अ�यास करावा.
या सं�कृत ��दाचे भाषांतर करणे खूप कठ�ण आहे, परंतु इं�जीती� सवा�त जवळचा ��द असू �कतो
'�ॉ�जक' �हा. तर चाण�य �व�ा�या��या ता�क�क �वचारसरणीची �मता �वक�सत हो�यास सांगतो
�थम आ�ण सवा�त मह�वाचे.

Aanveekshikee एक अ�त�य मनोरंजक �वषय आहे, पण आम�या �पढ��ा �व�चतच मा�हत आहे. हा
ता�क�क, बाजूकडी�, पया�यी, �व�ेषणा�मक आ�ण बाहेरी� �वचारांचे �म�ण. थोड�यात,
आपण �या�ा '�वचारांचे �व�ान' �हणू �कतो. हे एखा�ा ���स �याचा बु�ांक �वक�सत कर�यास आ�ण �याचे �पांतर कर�यास मदत करते
एक रणनी�तकार म�ये. �हणून, अथ��ा�� हे 'बु��म�ेवरी� पु�तक' असे �हणता येई�
�व�ापन'. एकदा ही �मता तुमची बु��म�ा ती�ण के�� क� तु�ही हाताळू �का�
उ� जबाबदा�या.

Foundation अ�या�मात एक पाया

अथ��ा��ा�या बाजूने �सरा मजबूत घटक �हणजे तो ने�यांना ��कव�यास सांगतो
सखो� अ�या�म.

का? कारण, �ेवट� ने�यांना स�ा आ�ण साम�य�वान ���ना सामोरे जावे �ागते.
स�ा �� क� �कते, आ�ण �नरपे� ��� पूण�पणे �� क� �कते.

�यामुळे स�ेचा गैरवापर टाळ�यासाठ� चाण�य वेदांचा अ�यास सुचवतो आ�ण
इतर ता��वक पु�तके. अ�ा �कारे, तो अ�ा ��� तयार कर�याचा �य�न करतो जे मू�यवान होती�-
आधा�रत नेते. अखेरीस, कोणीही �या�ा पहात नसताना माणूस अंधारात काय करतो त ेआहे.
केवळ �न�वाथ� नेताच इतरांची यो�य सेवा क� �कतो.

नेहमी ��ात ठेवा क� ��येका�ा काही ना काही बु��म�ा असते. पण �व�चतच कोणी आहे
�यांची बु�� '�व�ा�पत' कराय�ा ��कव�े. आ�ण ��येकजण आ�या��मक वाटू �कतो, परंतु �व�चतच करतो
पदाचे नेते ता�क�क अंत���ीसह आ�या��मक-आधा�रत �नण�य घेतात.
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आता, अथ��ा�� दो�हीची हमी देते आ�ण �हणूनच, �व�ापनाचे �ा�त पु�तक आहे.
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सं�ा�मक �नयोजन



कॅ��डरचा आ�व�कार हा इ�तहासाती� एक अ�त�य मह�वाचा ट�पा आहे
आ�ण मानवजातीचा �वकास. हे आ�हा�ा वेळेचा मागोवा घे�यास आ�ण �व�वध काय��मांचे द�तऐवजीकरण कर�यात मदत करते
भूतकाळ. हे आप�या�ा आप�� स� प�र��ती सांगते आ�ण अंदाज, अंदाज आ�ण योजना तयार कर�यास देखी� मदत करते
भ�व�य.
तारीख �क�वा वेळ जाणून घेत�या��वाय तु�ही कधीही एक �दवस घा�वू �कता का? आ�ही क�
केवळ �वतः�ाच ग�धळात टाकत नाही तर आप�या आजूबाजू�या सवा�नाही ग�धळात टाकतो.

�हणून, कॅ��डर सारखी वेळ ठेवणारी साधने ही अ�यंत मह�वाची साधने आहेत
आम�या जीवनात संदभ�.

चाण�याने वेळ �व�ापनाचा आधार �हणून कॅ��डरचा वापर के�ा:

"�ाही वष�, म�हना, प�, �दवस, पहाट (वु�), �तसरे आ�ण
(asonsतू जसे) पावसाळ� theतू, �हवाळा हंगाम आ�ण
उ�हा�यात �यांचे �दवस कमी आहेत, बाक�चे पूण� झा�े आहेत आ�ण एक वेगळा अंतबा�� म�हना आहे
(वेळेचे �वभाजन). "(2.6.12)

वरी� �ोकात, एखा�ा�ा �नयोजनासाठ� �ागणारा का�ावधी पाहता येतो. यापैक� काही
आजही संघटना�मक �नयोजनासाठ� चांग�े आहेत:

वा�ष�क �नयोजन

येथे, वषा�ची �येये �न��त के�� जातात आ�ण र�ते-नका�े देखी� तयार के�े जातात. रणनीती आ�ण
ते सा�य कर�यासाठ� पो��सांचा �वचार के�ा जातो. सहसा, वा�ष�क सव�साधारण सभा (एजीएम)
संघा�या सव� सद�यांना या ��यांब�� मा�हती दे�यासाठ� आयो�जत के�े जातात.

आव�यक अस�यास, नवीन संघ तयार के�े जातात आ�ण संच पूण� कर�यासाठ� नवीन जॉब �ोफाइ� प�रभा�षत के�े जातात
उ���े एजीएम एखा�ा�ा मागी� वषा��या काम�गरीचा आढावा घे�यास मदत करतात.

हंगामी �नयोजन

��येक गो�ीचा एक हंगाम असतो आ�ण ��येक गो�ीसाठ� एक हंगाम असतो - हा �नसगा�चा �नयम आहे. एकदा
आ�हा�ा हे समजते, कोण�याही योजनेती� चढ -उतार पाहणे सोपे आहे.

�ेवट�, तु�हा�ा असे �ेतकरी कधीच सापडणार नाहीत �याची फळे �याच �दव�ी तयार होती�
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�याने �बयाणे �ाव�े आहे. �या�ा मा�हत आहे क� नंतर यो�य हंगामासाठ� �या�ा धीराने वाट पाहावी �ागे�
आव�यक कत��े पार पाडणे.

जरी �वसायात, ��ड आ�ण asonsतू आहेत. प�रप�व �ापारी �यांना कारणीभूत करतात
�यांचे द�घ�का��न �नयोजन. उदाहरणाथ�, भारतात, जा�तीत जा�त खरेद� दर�यान होते
सण हंगाम.

अ��कडी� �दवाळ� हंगामाचा �वचार करा - ��येक ����ा मा�हत आहे क� �ेवटचा सण
आठवडा बाजारात ��येक उ�पादनाची फुग�े�� �व�� झा�� असावी.

Rest �व�ांतीचे �नयोजन



एखादे वष�भर काम क� �कते, परंत ुवेळोवेळ� �व�ांती घेणे मह�वाचे आहे जेणेक�न आ�हीअ�धक �भावीपणे काम क� �कते. चाण�य �व�ांतीची योजना कर�याची गरज सुचवते, कोण�याही प�र��तीत
संघटना. म�ा अ�ा कंप�यांची मा�हती आहे �जथे, वषा��या सु�वाती�या काळात, सव�
कम�चारी �यां�या वा�ष�क रजेचे �नयोजन करतात आ�ण �यासाठ� अज� करतात.

ब�तेक युरो�पयन कंप�यांम�ये �व�ांतीसाठ� एक म�ह�याची वा�ष�क रजा घेणे अ�नवाय� आहे
आ�ण �वतः�ा पु�हा उ�साही कर�यासाठ�.

चांग�या सं�ा�मक योजनेम�ये द�घ�का��न �नयोजनाचे �म�ण असते (पाच वष�, दहा वष�,
�क�वा अगद� पंचवीस वषा��या योजना) आ�ण अ�पका��न �नयोजन (मा�सक, सा�ता�हक आ�ण दररोज
योजना).

�ीष� �व�ापन �ापक चौकट�वर �� क� ��त करते तर इतर नट आ�ण
�वसायाचे बो�ट. एक��तपणे, �यांचे एक��त आ�ण वेळ-�व�ा�पत काय� �ेवट� होई�
फम�चे भ�व�य चांग�े.
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सव��म आ�ण उ�म

एक महान �वचारवंत एकदा �हणा�ा, "जर मी काहीतरी नवीन तयार के�े तर मी अ�यास करेन
ते सव� उ�म आहे आ�ण माझे उ�पादन आणखी चांग�े बनवा. "सुमारे 2,400 वषा�पूव�, चाण�य
�वतः हा कायदा �ागू के�ा.
कौ�ट�या�या अथ��ा��ाचा प�ह�ा �ोक �हणतो: "हा एकच �ंथ (कौ�ट�याचा
अथ��ा��) राजकारणा�या �व�ानावर मु�यतः आणून तयार के�े गे�े आहे
राजकारणा�या �व�ानावर �जत�या �ंथांची ��कवण आहे �ततक�च
पृ�वी�या अ�ध�हण आ�ण संर�णासाठ� �ाचीन ���कांनी रच�े�े. "(1.1.1)

तु�हा�ा मा�हती आहे का क� �यापूव� �कमान चौदा अ�य अथ��ा�� ेहोती
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चाण�य यांनी ���ह�े�े?

पूव�चे मा�तर हे नावी�य आ�ण सज�न�ी�ता �वीकार�यास घाबरत न�हते
इतरांकडून ��कणे, आ�ण जेथे ते दे�याचे �ेय �द�े, जसे चाण�या�या बाबतीत
वरी� �ोक.

परंतु हे कर�यासाठ� काही पाव�े आहेत:

तु�हा�ा काय सा�य करायचे आहे?

�थम, आप�े गंत� �� अस�े पा�हजे. याची �ा�या करा आ�ण अध� �ढाई �ज�क��. जे�हा रतन
टाटाने सव��थम एक �ाख �पयांची कार आण�याची घोषणा के��, यात उ�े�ाची ��ता �दसून आ��.
बाक��यांनी पाठपुरावा के�ा. आपण एक �ापारी अस�यास, उ�पादन, �क�वा सेवा, आपण �वचार
देऊ इ��त आहे. जर तु�ही क�ाकार असा� तर तु�ही काय तयार करा�? आपण खेळाडू अस�यास, कुठे आ�ण
तु�हा�ा कोणते पदक �ज�कायचे आहे? गांधीज�चे ��द ��ात ठेवा - "एक उ�े� �ोधा,
याचा अथ� होई�. "



• तु�ही ते कसे करा�?

�येय �न��त के�यानंतर �गेचच �वास सु� करावा �ागतो. कसे? बरं, चाण�य�ा होतं
आ�ही आधीच उप�� अस�े�या सव��म गो��कडून ��क�े पा�हजे असे ते �हणा�े. थोडे सं�ोधन करा, वाचा
तुम�या �े�ाती� त�ाची पु�तके, अ�यास करा �क�वा कोस�म�ये सामी� �हा. तु�हा�ा का हवे आहे याची खा�ी करा
चाक पु�हा �ोधा! आ�ण मु�य ��द �हणजे 'सुधारणा'. �हणून सव��म पासून ��का. जर तु�ही ए
ज�तरणपटू, आ�ण ऑ����क पदक �ज�क�याचे �येय, आपण जगाती� सव��म �����त �हा�
ज�तरणपटू. हे आप�या�ा �येय ज�द सा�य कर�यात मदत करे�.

• तु�ही कधी संपवा�?

आता तु�ही सव��म कडून ��क�यास तयार आहात, तुम�यासाठ� एक मुदत �न��त करा - वेळ
जे�हा तु�ही तुमचे �येय गाठता, ते�हा तुमचे अ�यास आ�ण ����ण य�ाम�ये �पांत�रत करता. हे
अं�तम मुदत आप�या�ा अ�त�र� वेगाने ह��व�यात मदत करे�. जे�हा अमे�रकन अ�य� �थम
घोषणा के�� क� एक माणूस चं�ावर उतरे� आ�ण एका द�कात सुर��तपण ेपृ�वीवर परत येई�,
ती �न��त मुदत होती. आ�ण �ा���ांनी ते सा�य के�े! चाण�यने वरी� गो��चे पा�न के�े
पाव�े देखी�. �हणूनच �यांचे अथ��ा�� एक अमर �ंथ बन�े आहे.

आता अमर काहीतरी तयार कर�याची आप�� पाळ� आहे.
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वेळेचे �व�ापन
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सव� अमे�रका स�या अ�यंत वेगवान जगात राहतात, �याची ती� गरज आहे
�भावी वेळ-�व�ापन. पण चाण�य�या �तकानु�तकांपासून आपण नेहमीच ��कू �कतो
अथ��ा��. �यां�या मते, आप�या�ा काय करायचे आहे याची जाणीव ठेवणे ही सवा�त मोठ� ट�प आहे
वेळेचे उ�म �व�ापन कर�यासाठ�.
चाण�य �हणा�ा होता:

" अ�ा�कारे, तो (गुरेढोरे अधी�क) �ा�यां�या सं�येब�� जाणकार असावा."
(2.29.15)

कॉ��नझंट �हणजे एखा�ा�या जबाबदा�यां�वषयी जाग�क �क�वा जाग�क असणे आ�ण �नयं�णात असणे
�यांना. �हणून, या ओळ�त, चाण�य �हणतो क�, कोण�याही वेळ�, �मुख
गुरेढोरे खा�या�ा �याची माणसे नेमक� �कती गुरे सांभाळत आहेत हे मा�हत असावे.

आ�ही या �ोकाचा उपयोग आप�या दैनं�दन काया�त माग�द��न कर�यासाठ� देखी� क� �कतो:

आप�े �येय समजून �या

टाइम-मॅनेजम�टची प�ह�� पायरी �हणजे तु�हा�ा कुठे पोहोचायचे आहे, आ�ण के�हा हे जाणून घेणे.
आप�यापैक� बरेचजण अज�डा, �क�वा उ�े�ा�या ��ते��वाय चा�त आहेत. नेहमी ��



�वतः - मी हे का करत आहे? म�ा हे करायचे आहे का? मी काय प�रणाम करणार आहेहा उप�म क�न �मळवा? आप�यापैक� ब�याच जणांना आमची जॉब �ोफाई� नीट माहीत नसते. जर तू
खा�ी नाही, तुम�या बॉस�ा �वचारा आ�ण �या�या अपे�ा �� करा. �या भू�मकांची याद� बनवा
तु�ही खेळता-�वभाग �मुख, ट�म ��डर, �ोजे�ट �भारी, पा�क, मू� इ. नंतर,
��येक भू�मकेखा��, आप�या जबाबदा�या ��हा आ�ण �यांना �ाधा�य �ा.

• सव�काही ��ात �या

जे�हा तु�ही तुम�या �नय�मत कामात असता, ते�हा �व�वध ��यय येऊ �कतात. काही
बा� ��यय आहेत, तर इतर आप�या �वतः�या मनाने तयार के�े�े. फोन कॉ�, एक नवीन
क�पना, �ब� भराय�ा �वसर�ात - हे सव� सामा�य �वच��त आहेत. अ�ा
घटना आम�या वत�मान कामा�या �वाहा�ा अडथळा आणतात.

अ�ा वेळ�, कागदा�या �ीटवर, �क�वा अगद� तुम�या �वचारांवर �गेच �वचार करा
मोबाइ� �क�वा संगणक. मग तु�ही त े�वसरणार नाही. तुमचे मन �ांत होई�. नंतर, नंतर
ट�प तयार करणे, आप�े वत�मान काम हाताने सु� ठेवा, जर ते आप�े �ाधा�य असे�.

List आप�� याद� �नय�मतपणे तपासा

जे�हा तु�ही मोकळे असता ते�हा तु�ही बनव�े�� याद� पहा आ�ण ��येक व�तूवर कृती करा. एक ��त �व�ापक
एकदा �हणा�े, "मी दररोज �कमान एक डझन वेळा मा�या कामा�या सूचीकडे पाहतो. ती सतत आठवण क�न देते
म�ा जे करायचे आहे ते मी करतो आ�ण �यानुसार मी मा�या ��त वेळाप�कात वेळ काढतो. "
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�या �णी तु�ही काही काम पूण� के�े आहे, संबं�धत फाइ� �क�वा फो�रम�ये एक ट�प बनवा. हे
तु�ही तुमचे अहवा� तयार करता ते�हा ते उपयु� ठ� �कतात. हे सव� अस�याब�� आहे ...
�ा�यांची सं�या. "

फ� हे ��ात ठेवा क� ही सव� स��ा उपयोगी पडू �कतात जर एखाद� ��� �वयं-���तब� असे�. नाही
'पु�तक �ान', �क�वा वेळ-�व�ापन अ�यास�मांची र�कम तु�हा�ा घेऊन गे�यास मदत करे�
तातडी�या बाब�मुळे 'इतर' आणतात.
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वाढ सु�न��त करणे

रजनीती (राजकारणी) �े�ात एक �व�ेष� अस�याने चाण�य हे क� �कतो
एक नेता (राजा) �या�या वाढ�ची खा�ी कर�यासाठ� काय अपे��त आहे ते न�क� सांगा
रा�य.
तो �हणा�ा होता:

"�ोकां��वाय कोणताही दे� नाही आ�ण दे�ा��वाय कोणतेही रा�य नाही." (13.4.5)

येथे, 'दे�' �हणजे �ामीण खेडे, �क�वा '�ामीण भाग'. �स�या ��दात,
चाण�य �ोकां�या, गावां�या आ�ण �यां�या बन�े�या रा�या�या पर�राव�ंबनावर भर देतात
एक��तपणे, आ�ण सवा�ना एकूण वाढ�साठ� आव�यक अस�े�े ��. समान कायदा �ागू के�ा जाऊ �कतो



कोण�याही सं�े�ा �क�वा सं�ेस तसेच:

• �ोक: �ाहक आ�ण �ाहक

कोणतीही कंपनी आप�या �ाहकां��वाय �क�वा �ाहकां��वाय जगू �कते का? �यां�या गरजा असा�ात
कंपनीची उ�पादने आ�ण सेवां�ारे पूण�. �यामुळे या सुधार�या पा�हजेत. परंतु
��ात ठेवा येथे '�ोक' हा ��द कम�चारी आ�ण �व�ापकांनाही �ागू होतो
जे सं�ा चा�वतात. �यांचीही काळजी �यावी �ागे�, नाहीतर आप�ी येई�
कारण कोणीही ��ायंटची सेवा कर�यास तयार नाही.

• दे�: बाजार

एका �व��� �दे�ात मो�ा सं�येने �ाहक आ�ण �ाहक एक� आहेत
बाजार �हणतात. कोण�याही बाजाराची मागणी आ�ण पुरवठा गुणो�र समजून घेणे हे मु�य आहे
मह�व. कंपनी�ा �वसाया�या या पै�ूवर �� क� ��त करावे �ागे�.

या��त�र�, सव� बाजारपेठ ग�त�ी� आ�ण सतत बद�त अस�याने, कंपनीची �व�� आ�ण
�वपणन �वभागा�ा या बद�ां�या वर�या भागावर तसेच भाक�त करावे �ागे�
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�ध�कांपे�ा पुढे रहा.

• रा�य: कंपनी

�ोक आ�ण दे� एक� येऊन रा�य, �क�वा आज�या काळात एक कंपनी बनवतात
कॉप�रेट जग. दोघांपैक� एक काढा आ�ण कंपनी नाही�ी होई�. जर अ
कंपनी�ा वाढवायचे आहे, �त�ा स�या�या बाजारपेठांचा �व�तार करावा �ागे�. वाढ�चे �नयोजन हेच   आहे
आहे.

चांग�� �वपणन रणनीती तयार क� इ��त अस�े�या कोण�याही ����ा हा �नयम समज�ा पा�हजे.
बाजाराती� सम�या समजून घे�यासाठ� वैय��क �ाहकांचा अ�यास करा. �यावर आधा�रत, आप�े प�र�कृत करा
उ�पादने आ�ण सेवा. मग वेगवेग�या बाजारांची गरज समजून �या आ�ण तुमची सानुकू� करा
�यानुसार उ�पादने.

अ�ा �कारे, फम�चा नेता आप�या �ाहकांना आनंद� ठेव�यास स�म असे� आ�ण पया�याने,
माक� ट कॅ�पट�ायझे�न वाढवा आ�ण कंपनी�ा खरोखर जाग�तक�करणात वेगाने वाढवा
संघटना.
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पया�यी मा�म�ा �हणून जमीन

मा�क�ची मा�क� अनेक �ोकांसाठ� एक �मुख गंुतवणूक बन�� आहे. �ामीण भागात
�े�े, जमीन एखा�ा ����या अ��त�वात बद�ते. खरंच, मा�म�ा �ा�त आहे
अ��त�वा�या �मुख आव�यकतां�या �या जु�या-जु�या फॉ�यु��े�नम�ये नाव- रोट�,
कपडा, और मकान.



परंतु येथे, �नवाराऐवजी अ�, व�� आ�ण मा�म�ेवर जबाबदारी आहे. चाण�य होते�तकांपूव� अथ��ा��ात यावर जोर �द�ा आहे :

"ज�मनी�या उ�कृ�तेम�ये, �नवारा देणे सव��म आहे." (7.11.22)

जमीन, �क�वा मा�म�ा, �या�या गुणांवर आधा�रत क�ी �नवडायची याब�� �याने अनेक क�पनांची याद� के�� होती
- �ेतीसाठ� पोषक, पा�याचा बारमाही �ोत असणे, ख�नजे भरपूर असणे इ.

तथा�प, वरी� �ोक �माणे, �याने �या भूमी�ा �ाधा�य �द�े जे आ�हा�ा दर�यान �नवारा देते
कठ�ण काळ. आता, आम�यासारखे �ोक, जे �हरांम�ये राहतात, हे कसे �ागू करतात?

S छो�ा �ठकाणी जमीन खरेद� करा

मंुबईत मा�म�ा असणे हे एक �व� आहे. हे जगाती� सवा�त महाग�ा �हरांपैक� एक आहे. तर
तु�ही �या भा�यवान �ोकांम�ये आहात �यांचे आधीच मुंबईत घर आहे, �क�वा �सरे
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�याच�माणे मोठे �हर, �तथे थांबू नका.

अ�त�र� �नवारा आ�ण गुंतवणूक �हणून �हान जागेत �हान मा�म�ा खरेद� करा.
का? साधे - जर तु�ही मे�ो �हरात एक घर बांधू �कत असा� तर ते तुम�याकडे आहे हे द��वते
अ�धक तयार कर�याची �मता, आ�ण आपण आप�यासाठ� पया�य �हणून तेच के�े पा�हजे
�नवास

• तयार करा आ�ण वापरा

आता फ� ज�मनीचा तुकडा खरेद� क� नका आ�ण तो वाया जाऊ �ा. �यावर घर बांधा. वापर करा
वेळोवेळ�. असे अनेक आहेत �यांना मी ओळखतो �यां�याकडे �यां�या गावात घरे आहेत आ�ण
�हान �हरे, परंतु ती कधीही वाप� नका. �सरे कोणी करते.

वषा�तून �कमान दोनदा तु�ही �तथे रहाणे मह�वाचे आहे. अ�ा �कारे, तु�हा�ा एका वेग�या गो�ीची सवय होई�
�ठकाण. देवा मना क� नका, जर तु�हा�ा तुमचे स�याचे �हर सोडावे �ाग�े तर त ेसोपे होई�
तुम�यासाठ� ��ांतर.

• ही सुर�ा आहे

आप�यासाठ� भ�व�य काय आहे हे आप�या�ा कधीच मा�हत नसते. तथा�प, आप�याकडे �कमान एक असू �कते
�नवारा आ�ण जग�यासाठ� बॅक-अप योजना. जर आप�या �हरावर नैस�ग�क आप�ी आ�� तर �कमान आपण तरी क� �कतो
�कारां�या उ�ट ��ांतरावर मागे पडणे. सम�या उ�वू �क�या तरीही, आपण क� �कतो
�हणा - "�कमान मा�याकडे आ�यासाठ� घर आहे. म�ा पु�हा सु� क� �ा."

हे �व�ेषतः आ�थ�क संकटां�या वेळ� मदत करे�, जसे क� मंद�
2008-09 म�ये जगावर प�रणाम झा�ा.

चाण�यची रणनीती नेहमी "..." अ��या��त भाक�त करणे आ�ण एक तयार करणे हे होते
पया�यी. "तुमची अ�त�र� जमीन �क�वा मा�म�ा हा पया�य असू �कतो.
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गु�हे �नयोजक

26/11 रोजी मंुबईत टेरर ह��यांनंतर, ��येक नाग�रक संत�त झा�ा.
आंतररा�ीय समुदायानेही या ह��यांना गांभीया�ने घेत�े आ�ण पा�ठ�बा �द�ा. तर
आता कसाब हा एकमेव �जवंत दह�तवाद� आहे, �या�ा फा�ीची ���ा झा�� आहे, हे मह�वाचे आहे
पा�क�तानने अ�ा ह��यांमागी� काही सवा�त मो�ा सू�धारांना अटक करावी. आ�ही कसे
गु�हेगार पकड�यानंतर �यांना ���ा?
चाण�याने आ�हा�ा अथ��ा��ात आप�े मत �द�े :
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"जो �स�या�ा जबरद�तीने कृ�य कर�यास �वृ� करतो, 'मी �वीकारेन
जबाबदारी ', ��पट ���ा होई�. "(3.17.11)

�स�या ��दांत, चाण�यां�या मते, जे इतरांना जबरद�ती करतात (�क�वा �ेनवॉ� करतात)
गु�हा करणे हे प�रणामांसाठ� अ�धक जबाबदार आहे. �यांची ���ा झा�� पा�हजे
गु�हेगारी ��य�ात अंम�ात आणणा�यांना �या गो��चा सामना करावा �ागतो �या�या ��पट �हा.

कसाब सारखे त�ण मु�ं आ�ण �यां�या �वाम�ची योजना अंम�ात आणणारे इतर दह�तवाद� होते
�ाणघातक �ोचा फ� एक छोटासा भाग. आता आ�हा�ा मो�ा �नयोजकांकडे ने�े जात आहे,
आ�हा�ा �यां�या�ी सामना करावा �ागे�:

�ीष� �तरावर

आम�या सरकारने तसेच आंतररा�ीय समुदायाकडून एक मजबूत पुढाकार घेणे आव�यक आहे
आ�ण संयु� रा�, जेणेक�न हा मु�ा अ�धक गंभीरपणे हाताळ�ा जाई�. हा वरचा �तर
पुढाकार चा�ू ठेवावा. �ढा �ेवटपय�त आहे.

�यामुळे सव� ����ा�� - आ�ण जबाबदार - अ�धका�यांना याची खा�ी करावी �ागे� क� �याचे प�रणाम
�यांचे �य�न पूव�पे�ा अ�धक चांग�े आ�ण फ�दायी आहेत. ची वेळेवर अंम�बजावणी
�यां�या योजना केवळ �ै��णक �व�ेषणापे�ा अ�धक मह�वा�या आहेत.

कॉप�रेट �तरावर

या ह��यांनी दाखवून �द�े क� �ापारी संघटनाही आता दह�तवा�ां�या रडारवर आहेत.
टाटा आ�ण ओबेरॉय �ुप सार�या कॉप�रेट्सवर थेट प�रणाम झा�ा. �या घटना
२ November नो�ह�बर २०० 2008, नेहमी आप�या�ा आठवण क�न �ाय�ा हवी क�, दह�तवाद टाळणे �हणजे फ� नाही
सरकारची जबाबदारी.

कंप�यांना �यां�या कम�चा�यांची काळजी �यावी �ागते - दोघांनाही एकमेकांची समान प�तीने गरज असते
अ�ा काळात. कॉप�रेट ने�यांनी �व�ेषतः �यां�या �च�ता �� के�या पा�हजेत आ�ण
�यां�या कम�चा�यांना सम�या आ�ण सव� सुर�ा सम�या एक� सोडवा.

Level वैय��क पातळ�वर

मी आधीच �हट�या�माणे, �या �कारे आग आम�या �दयात आहे, �याचे कौतुक करावे �ागे�
नाग�रक. कोण�याही ���ने या घटना कधीही �वस� नयेत.



आपण सहभागी होऊ �कत नस�यास, �कमान या�चकांवर �वा�री क�न गती चा�ू ठेवा,
मे� फॉरवड� करणे आ�ण काही �कारे आप�े मत �� करणे.
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सामा�य हेतू

जीवन हे सव� भागीदारांब�� आहे - मग ते पती / प�नी, �म� �क�वा अगद� दर�यान
�वसाय सहकारी. बरीच नाती काम करतात, आ�ण बरीच�ी नाहीत. तर ते काय आहे
य��वी भागीदारी अय��वी ���पे�ा वेगळ� करते?
चाण�य या�वषयी अ�त�य �� क�पना देतो. तो �हणतो क� हा 'सामा�य हेतू' आहे:

"�ठकाण आ�ण वेळ यावर मया��दत नस�यामुळे आ�ण एक सामा�य हेतू अस�यामुळे,
सहयोगी सै�य उपरा सै�यापे�ा चांग�े आहेत. "(9.2.17)

तुम�या �वतः�या आयु�यात पहा, आ�ण तु�हा�ा वरी� �ोक अगद� खर ेवाटती�. के�हाही
तु�हा�ा भागीदारी ऑफर �मळत,े नेहमी तुम�या आधी अपय�ा�या ��यतांचा �वचार करा
करार करा. काय ��य आहे आ�ण काय नाही हे ओळख�यासाठ� खु�� चचा� करा
��य.

आता, जा�त अनुभव न घेता, एखाद� ��� �व��� भागीदारी आहे क� नाही हे कसे ठरवते
चांग�े काम करे� क� नाही? 'गाठ' बांध�यापूव� तु�ही येथे �वचार क� �कता:

Your तुमचा हेतू प�रभा�षत करा

�थम गो�ी �थम - तु�हा�ा आयु�यात काय हवे आहे? तुमची मूळ मू�य,े तुमचा हेतू काय आहे,
तुमचे �येय आ�ण उ���े, तुमची ��ी, तुम�या जीवनाचे �येय? हे सव� खूप मह�वाचे आहेत
मापदंड �याम�ये एखाद� ��� काय� करते. जर, एक ��� �हणून, आपण �� नाही
आप�या हेतूब��, नंतर आपण फ� �वतः�ा ग�धळात टाकत आहात आ�ण आपण ग�धळात टाकता
अगद� �यां�यासोबत तु�ही काम करता. �हणून या �े�ांची चांग�� �ा�या करा आ�ण सा�य कर�यासाठ� एक रोड-मॅप तयार करा
��य. जर तु�ही हा �ायाम कधीच के�ा नसे� तर पेन �या आ�ण तुमचा हेत ू��हा
आता जीवनात. हे तु�हा�ा जबरद�त फोकस देई�.

An खु�� चचा� करा

एकदा आप�या�ा काय हवे आहे हे �� झा�यावर, आप�या �येयांवर चचा� करणे सोपे होते आ�ण
�सया� ���सह उ���े. खूप खु�� चचा� करा. जसे आपण आप�� �व�� करत आहात
क�पना, आपण �या ����ी चचा� करत आहात �या�या क�पना देखी� ऐका. बघत रहा
साम�रक पातळ�वर सामा�य उ���े. जर तु�हा�ा असे आढळ�े क� असे �े� आहेत जे सामा�य आहेत
तुम�या दोघांम�ये, नंतर पुढ�� चच��ा वाव आहे.



Each एकमेकांना वेळ �ा
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तु�ही सामंज�य करार (सामंज�य करार) कर�यापूव� �वतः�ा थोडा वेळ �ा.
गो��चा �वचार करा. ��यतो चुक��या होऊ �कणा�या सव� गो��कडे तसेच सव� गो��कडे �� �ा
�या गो�ी बरोबर जाऊ �कतात. वा�तववाद� बना. द�घ�का��न ���कोन ठेवा.

आता, आपण �ेवट� गो�ी पुढे ने�यापूव�, सवा�त मह�वाचा भाग येतो. जर �ेवट�
या सग�यात तु�हा�ा अजूनही वाटते क� करार �वहाय� नाही, भावना�वहीन �हा आ�ण �यासाठ� तयार रहा
बाहेर �फरा सु�वातीची अ�व� भावना आयु�यभर �ःख सहन कर�यापे�ा चांग�� आहे.

नेतृ�व आ�ण �व�ापनात, सवा�त मह�वाचे �हणजे आपण काय करत नाही , उ�ट
तु�ही जे करता �यापे�ा. �हणून यो�य जीवा मार आ�ण एक अ��त भागीदारी करा.
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५३
मा�हतीची आव�यकता

मा�हती तं��ान (आयट�) उ�ोगाती� ती� वाढ�चे कारण, कोणतेही
मा�हती आता एका सेकंदात उप�� आहे. ऑन�ाइन �ोध इं�जन, मोबाई� फोन,
रे�डओ, टे����हजन आ�ण वत�मानप�े देखी� येथे मा�हती�या उप�� उप��तेत भर घा�तात
�वचारांची गती.
तथा�प, एखा�ा�ा आ�य� वाटते क� सव� �कारची मा�हती खरोखर उपयु� आहे का, �क�वा ती फ� र�� आहे
आम�यावर टाक�े जात आहे. काही काळजीपूव�क �वचार आप�या�ा या सव� मा�हतीचा 'वापर' कर�यास मदत करे�
उ�पादकपणे.

कौ�ट�यात अथ��ा��ात �हट�े आहे क� एखा�ा ����ा चांग�या �कारे मा�हती असणे खूप मह�वाचे आहे,
पण मह�वाचा �� आहे, ही मा�हती का आव�यक आहे?

"काय �ात आहे ते जाणून घेणे, जे �ात झा�े आहे �याचे �न��त बळकट�करण,
दोन संभा� पया�यां�या बाबतीत �ंका �र करणे, एखा�ा �करणाती� उव��रत �ोधणे
हे अं�तः �ात आहे-हे मं�यां�या मदतीने सा�य करता येते. "(1.15.20-21)

च�ा 'मा�हती'चे ��येक पै�ू �वतं�पण ेपा�:

काय �ात आहे याची जाणीव

आ�हा�ा �मळा�े�� काही मा�हती, आ�हा�ा आधीच मा�हत आहे. ��केट साम�यात भारताचा �वजय होऊ �कतो
थेट टे��का�ट पाहताना तु�हा�ा �मळा�े�� थेट मा�हती असू �ा. �या
�याच मा�हतीची पुनरावृ�ी �स�या �दव�ी�या वत�मानप�ांम�ये होऊ �कते. ही मा�हती आहे
खूप कमी मू�यवध�न.

What जे �ात झा�े आहे �याचे �न��त बळकट�करण

काही वेळा पुरव�े�� मा�हती अध�वट असते. ते बरोबर आहे क� नाही याची आ�हा�ा खा�ी नाही. एक
अ�त�र� मा�हती संसाधनामुळे हे समज�यास मदत होई� क� �वण काय बरोबर आहे �क�वा
नाही. आ�हा�ा कळ�े क� एका �व��� कंपनी�या संचा�काने राजीनामा �द�ा आहे - हे कदा�चत नाही
यो�य मा�हती असणे. हे थेट ����ी �ॉस-तपासावे �ागे�
�या कंपनीत काम करत आहे.

Two दोन संभा� पया�यां�या बाबतीत �ंका �र करणे

च�ा अ�ा प�र��तीचा �वचार क�या �जथे हॉटे��ा 5-�टार मा�म�ा �हणून ��स� के�े गे�े आहे
�वपणन संघ तर बातमी आहे क� ती फ� 4-�टार �ेणीम�ये येते. आहे एक
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मा�हतीचा संघष�. अ�ावेळ�, यो�य मा�हती, कदा�चत हॉटे�वा�यांकडून
असो�सए�न �क�वा पय�टन मंडळा�या अहवा�ांमधून - एखा�ा�ा अचूक कर�यात मदत होई�
मू�यांकन

Part अं�तः �ात अस�े�या बाबीम�ये �व�ांती �ोधणे



आजूबाजू�ा तरंगत अस�े�� बरीच�ी मा�हती यो�य असे�च असे नाही. ते �यायी असू �कतातग�पाट�पा, अफवा आ�ण वैय��क ���कोन. �हणून, व�तु��तीची पडताळणी करणे आव�यक आहे
आ�ण आ�ही �नण�य घे�यास घाई कर�यापूव� सं�ोधन करा. हे येथे जाऊन के�े जाते
केवळ ��यम ��ोतांवर अव�ंबून राह�याऐवजी मा�हतीचा �ाथ�मक ��ोत.

सवा�त मह�वाचे - सव� मा�हती खरोखर आव�यक नाही. क�ावर �� क� ��त के�े पा�हजे
एखा�ा�ा हवे आहे. �फ��प कोट�र माक� �ट�ग गु� �हणतात �या�माणे, "�वपणन सं�ोधन आ�ण बाजार
बु��ने आप�या�ा आव�यक अस�े�� मा�हती �द�� पा�हजे , इतरांनी आप�या�ा काय हवे आहे ते नाही
मा�हत आहे. "
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�व�ापनाची त�वे

सव� �व�ापन �स�ांत आ�ण संक�पना काही त�वांवर आधा�रत आहेत.
या आव�यक गो�ी �या पाया आहेत �या�या सहा�याने आ�ही मू�यमापन करतो जर �व�ापक होता
काय��म, सं�ा उ�पादक आ�ण सा�य के�े�� उ���े. आज, �व�ापन
हा केवळ एक �वषय नाही, तर तो एक �व�ान आ�ण क�ा मान�ा जातो.



पण �व�ापन �हणजे न�क� काय? �व�ापनाची �ा�या क�ी के�� जाते? �व�वध
या ��ाचे उ�र दे�यासाठ� �चंड पु�तके उप�� आहेत. मा�, कौ�ट�यान े�द�े आहे
एका �ोकात �व�ापनाचे सवा�त प�र�कृत ��य, �ोकाती� पाच �नद��ांइतके �हान
अ�याय 15 मधी� 42, अथ��ा��ाती� एक पु�तक .

चाण�य �हणतात, �व�ापनाचे मू�भूत घटक आहेत:

Under उप�म सु� कर�याचे साधन (असाइनम�ट/�क�प)

जे�हा आपण �हणतो क� आप�या�ा �व�ा�पत करायचे आहे, ते�हा �� आहे क� काय �व�ा�पत करावे? आ�हा�ा काही �क�प हवे आहेत
�क�वा असाइनम�ट, �यावर काय� करणे सु� कर�यासाठ�. �ोजे�ट, �क�वा असाइनम�ट��वाय, एक
�या�ा �व�ापक �हणता येणार नाही. तथा�प, सव��म �व�ापक तोच आहे जो केवळ हाती घेत नाही
�या�या बॉसने �द�े�ा �क�प पण �याऐवजी �वतः �क�प तयार करतो. म�ये �ट�फन Covey
�यांचे अ�यंत �भावी �ोकां�या सात सवयी ह ेपु�तक 'स��यता' असे वण�न करते
- चांग�या ने�याची सव�� गुणव�ा.

Men पु�ष आ�ण साम�ीची उ�कृ�ता

�व�ापकाकडे काही संसाधने असतात, जी �या�या �ववेकबु��नुसार वापरता येतात
�याची कामे पूण� करा. �या�या माग�द��नाखा�� काम करणारी माणसे आ�ण ती साधने
�याचा आ�ण ही माणसे वापरतात. �हणूनच, चांग�या �व�ापकाची �सरी गुणव�ा �हणजे �या�ा बनवणे
पु�ष अ�यंत उ�पादक आहेत आ�ण यं�साम�ीसार�या सा�ह�याचा इ�तम वापर सु�न��त करतात,
उ���े गाठ�यासाठ� �यांना �द�े�� जागा, बजेट इ.

Place यो�य �ठकाण आ�ण वेळ ठरवणे

�व�ापन �हणजे आप�या हा�चा�� कर�यासाठ� यो�य जागा आ�ण यो�य वेळ ठरवणे. आवड�े
यु�ात, वेळ खूप मह�वाची असते. ��ूवर ह��ा झा�ाच पा�हजे, हा �� नाही
पटकन उ�र �द�े जाई�. यासाठ� काळजीपूव�क �नयोजन, �व�ेषण आ�ण संयम आव�यक आहे. हे
यो�य 'टाय�म�ग' ची जाणीव एखा�ा�या �वतः�या अनुभव, �ान आ�ण �याव�न येते
इतर ��ोतांकडून माग�द��न.
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F अपय�ा�व�� तरतूद

��येक हा�चा��चे दोन पया�य �वचारात घेऊन काळजीपूव�क �नयोजन करावे �ागे� -
सव��म प�र��ती (य�) आ�ण सवा�त वाईट प�र��ती (एकूण अपय�). �हणून, काही
��येक हा�चा��साठ� बॅकअप �कार आव�यक आहे. एखा�ाने पया�यी उपाय तयार करणे आव�यक आहे
अपय� झा�यास.

एकदा एका �ावसा�यका�ा �या�या य�ाचे रह�य �वचार�यात आ�े, �यासाठ� �याने उ�र �द�े, "मी घेतो
��येक ट��यावर जा�तीत जा�त अपय� �वचारात घेणे. मी पया�यी हा�चा��ची योजना आखतो
मी उप�म सु� कर�यापूव�. "हे ��ॅन ए, ��ॅन बी आ�ण ��ॅन सी अस�यासारखे आहे.

कामाची पूत�ता

�ेवट�, �व�ापन �हणजे 'प�रणाम' �मळवणे. सव� काही सां�गत�े आ�ण के�े, �दवसा�या �ेवट�,



प�रणामांची उप��ी �ेवट� मोज�� जाते. पॅरामीटर सेट करणे खूप मह�वाचे आहे
आ�ही जे ठरव�े ते ��य�ात सा�य के�े आहे का ते तपास�यासाठ�. ते आप�या�ा प�ह�याकडे घेऊन जाते
�व�ापनाचा पै�ू - �क�प सु� करणे. ��येक �क�प एका ठरा�वक प�तीने सु� होतो
उ�े� मनात. ���या �वक�सत आ�ण प�र�कृत होते. पण �ेवट�, ��य असणे आव�यक आहे
तेथे जा�यासाठ� घेत�े�ा माग� वेगळा अस�ा तरीही सा�य के�े.
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खु�े मन ठेवा

मन हे पॅराचूट सारखे असते - जे�हा त ेखु�े असते ते�हाच ते काय� करते. काही
सव��म �वसाय क�पना इतरांना ऐकून येतात.
चाण�य �व�वध ने�यांसाठ� या मु�ाच ेमह�व सांगतो,

"�याने कोणाचाही �तर�कार क� नये, (परंतु) ��येकाचे मत ऐक�े पा�हजे. एक �हाणा माणूस
अगद� �हान मु�ा�या समंजस ��दांचा वापर के�ा पा�हजे. "(1.15.22)

एक वडी� एकदा आप�या मु���ा खेळताना पाहत होते. �तने �त�या आईकडे जाऊन �वचार�े,
"आई म�ा माझी नवीन बा��� कधी �मळणार?", आईने उ�र �द�े, "काही �दवस �ागती�, आ�ही
�कानात जावे �ागे� याचा अथ� आ�हा�ा �कमान दोन तास �वास करावा �ागे�. ”

�त�या व�ड�ांना, जो नवीन �वसाय उप�माचा �वचार करत होता, �या�ा खेळ�यां�या �कानाचा अभाव जाणव�ा
�यां�या �े�ात. थोडे बाजार सं�ोधन के�यानंतर, �या�ा समज�े क�, �यां�या�माणेच, सव�



प�रसराती� पा�कांना �यां�या मु�ांसाठ� खेळणी खरेद� कर�यासाठ� �ांबचा �वास करावा �ाग�ा. �याने ए
प�रसरात खेळ�यांचे �कान के�े आ�ण एक य��वी �ापारी बन�े.

पुढ�� सवा�त मोठ� क�पना कोठून येई� हे कोणा�ाही मा�हत नसते. �भावी क�ा
�वसायात ऐकणे खूप मह�वाचे आहे. अगद� अनपे��त ��� सु�ा तु�हा�ा देऊ �कते
वषा�नुवष� वाट पाहत अस�े�� मु�य मा�हती आ�ण �द�ा.

�भावी ऐक�या�या काही �क��या खा����माणे आहेत.

P कोणा�ाही �तर�कार क� नका

कोणतीही पूव�क�पना न करता ��येकाने ऐक�यास स�म असावे. राजकारणी
वर आ�ण वर दो�हीवर मा�हती गोळा कर�यासाठ� हे �यांचे सवा�त �भावी साधन �हणून वापरा
तळागाळाती� पातळ�. एका �णी, ते के�े�े गुंतवणूक ��ताव ऐकत असती�
�ावसा�यक टायकून �ारे, तर पुढ�या �णी ते कदा�चत a �या त�ारी ऐकत असती�
�ा�नक र�हवासी. एकूण �च� �वचारात घेऊन, ते �यां�या पुढ�� वाटचा��चे �नयोजन करतात.

कौ�ट�या�या �हण�या�माणे �हान मु�ा�या ���कोनाचाही �वचार के�ा पा�हजे.

• कधीही ��त��या देऊ नका

कधीकधी, इतरांचे मत ऐकताना, असे �हण�याचा मोह होतो, "अरे, मी आधीच
मा�हत आहे. म�ा मा�हत आहे क� त ेकाय� करणार नाही. "तथा�प, एखा�ा�ा �वतःवर �नयं�ण कसे ठेवावे हे मा�हत अस�े पा�हजे.
एखाद� ��� बो�त असताना �या�ा कापून टाकणे हा �याचा केवळ अपमान नाही तर तो संपे�
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तो सांग�याचा �य�न करत अस�े�ा क� ��य संदे� समजून घे�याची ��यता. हे ��ात ठेव,
"सं�ेषणाती� सवा�त मह�वाची गो� �हणजे जे सां�गत�े गे�े नाही ते ऐकणे."

Of क�पनांचा वापर करा

आप�याकडे सव��म क�पना अस ू�कतात, परंतु जर आप�या�ा या क�पनांचा फायदा होत नसे� तर काय उपयोग आहे?
�भावी हेतूसाठ� ती �ागू के�या��वाय मा�हती �न�पयोगी आहे. �हणून, आप�या�ा आव�यक आहे
आ�हा�ा जे समज�े ते �योग करा. य��वी �ावसा�यक ते नाहीत
जे फ� बसून फ� �वचार करतात. ते ग�तमान कृती करणारे पु�ष आहेत जे तयार आहेत
गणना के�े�� जोखीम �या आ�ण क�पना आ�ण योजना तयार कर�यासाठ� सव��म �य�न करा.

जर तु�ही तुम�या क�पना वापर�या नाहीत तर �सरे कोणीतरी न�क�च वापरे�!
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एका�धक �क�पांचे �व�ापन

��येक ��डर, मॅनेजर आ�ण ए��झ�यु�ट�ह�ा कोण�याही वेळ� अनेक कामे हाताळावी �ागतात
�द�े�ा वेळ. हे अटळ आहे. �याची �नयु�� एखा�ा �व��� ���साठ� के�� गे�� असावी
काम; तथा�प, का�ांतराने, �या�ा नैस�ग�क�र�या अ�धका�धक जबाबदा�या �मळती�.
�व�ापन गु� पीटर �कर यांनी �यां�या ऑन द �ोफे�न ऑफ मॅनेजम�ट या पु�तकात आहे
�व�ापका�या भू�मकेचे वण�न करताना दयाळू. ते �हणतात, "आजची भू�मका
�व�ापक खूप कठ�ण आहे. कोण�याही प�र��तीत, �या�ा अनेक �क�प हाताळाव े�ागती� आ�ण
असाइनम�ट तो नेहमी दबावाखा�� असतो. ”

कौ�ट�य, आ�हा�ा अनेक �क�पांचे �व�ापन कसे करावे आ�ण अ�धक नफा कसा �मळवावा याब�� स��ा देतो
कंपनी;

'आ�ण (�यांनी) जे के�े नाही ते सु� करणे, वा�न नेणे
जे सु� के�े आहे �यापैक�, जे के�े जात आहे �यात सुधारणा आ�ण
कामां�या बाबतीत आदे�ांची (अंम�बजावणी) उ�कृ�ता. "(1.15.51)

काय�का�रणीने चार �कारची कामे के�� पा�हजेत:

What जे पूण� झा�े नाही �याची सु�वात

अनेक गो�ी करा�ा �ागतात. चांग�े �व�ापक ते आहेत जे काम सु� करतात
बॉसने �यांना काय करावे हे सांग�याची वाट पाह�यापे�ा �यांचे �वतःचे. ��येक ��� असणे आव�यक आहे



स��य �या�ा �वतःची पाइप�ाइन बांध�याची गरज आहे. नवीन काम सु� करावे �ागे�. नवीन�योग क�न पाहावे �ागतात. नवीन तं�े वापरावी �ागतात.

What जे सु� झा�े आहे ते पार पाडणे

एका �ोजे�ट मॅनेजरने ते चांग�े सां�गत�े, "मी �कती �क�प सु� के�े हे मह�वाचे नाही, पण कसे
बरेच मी पूण� के�े आहे. "��येका�ा दबाव वाढ�याब�� मा�हती आहे, फ�
कारण आ�ही सु� के�े�या नोक�या पूण� कर�यास आ�ही स�म नाही. �व�ंब सवा�त वाईट आहे
आजार. एकदा तु�ही ही वाईट सवय उच��� क� �नण�य वेळेवर घेत�े जात नाहीत, कागदप�े �मळतात
ढ�ग, आ�ण �ोक �� गमावतात. सव��म उपाय �हणजे जुनी �हण आहे, "आप�या�ा काय हवे आहे
उ�ा करा, आज करा, आज तु�हा�ा जे करायचे आहे, ते आता करा! "

काय के�े जात आहे �याची सुधारणा

एखा�ाने हे सु�न��त करणे आव�यक आहे क� सु� के�े�े काम उ� गुणव�े�या आउटपुटसह संप�े पा�हजे. आपण पा�हजे
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उ�कृ�तेसाठ� सतत �य�न करणे. काइझेन नावा�या जपानी �स�ांताची मूळ क�पना आहे
क� ��येक ���ने क� �कणा�या ��येक काया�त सतत सुधारणे�ा वाव आहे. उ�कृ�ता
मग सवय बनते.

Of आदे�ां�या अंम�बजावणीम�य ेउ�कृ�ता

याचा अथ� �भावी ���मंडळ. मॅनेजर, इतर कम�चा�यां�माणे, मया��दत आहे
वेळ आ�ण संसाधने. अ�ा�कारे, एका�धक टा��क�ग कर�यासाठ�, �या�ा काही सोपवावे �ागती�
एकतर �या�या काय�संघा�या सद�यांना काय�, �क�वा �याने काही ��याक�ाप आउटसोस� करणे आव�यक आहे. ही क�ा ��कत आहे
एखा�ा�ा कॉप�रेट ��डी चढायची असे� तर �भावी ���मंडळ अ�यंत आव�यक आहे.
मॅनेजम�ट �हणजे फ� �वतः काम करणे नाही, तर �यातून काम �मळवणे
इतर.

एकदा, एक य��वी सीईओ जो नेहमी �नवांत वाटत होता, �या�ा �या�या �ांततेचे रह�य �वचार�यात आ�े
�वभाव ते �हणा�े, "�व�रत �नण�य, �यांना मी �द�े आहे �यां�यावर �व�ास
काम करा, आ�ण उप�मांम�ये अ�धक वेळ घा�वा �यामुळे आ�हा�ा अ�धक पैसे �मळती�. "
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राजकारण आ�ण राजकारणी

'पॉ���ट�स इज डट� �बझनेस - हे मा�यासाठ� नाही ...'. आप�यापैक� बरेचजण पळून जातात
खूप ��द. �ेवट�, राजकारणी सामा�यतः �वाथ�, �� आ�ण समज�े जातात
पूण�पणे हाताळणी.
हे ब�याच अं�ी खरे असू �कते. पण सामा�यीकरण क� नका. तु�हा�ा 'चांग�या'चा खूप फायदा होऊ �कतो
मॅनेजम�ट पु�तकांपे�ा राजकार�यांची. �व�वध संघटनांचे नेते,
�व�ेषत: कॉप�रेट जगतातून, राजकार�यांकडून बरेच काही ��कता येते
संघटना.

कौ�ट�य घो�षत करतो क� �याने राजकारण ��क�े नाही तो अयो�य राजा आहे,

"जो राजा राजकारणाचे �ा�� ��क�ा नाही तो ऐक�यास अयो�य आहे
स��ा. "(1.15.61)

याचा अथ� असा आहे क� असा नेता स��ा आ�ण सूचनांचा �ाभ घेऊ �कणार नाही
�या�ा �द�े.

ब�तेक �ोकांसाठ�, हे �वधान वाचण ेध�कादायक ठ� �कते. तथा�प, त े��क�या�ारे आहे
चाण�य �वतः मा�टरमा�ड झा�ा असे राजकारण. एक मा�टर रणनी�तकार, एक महान
�रद��, �क�गमेकर, कौ�ट�य हे राजकारणा�या �ा��ातही त� होते, जे
�या�ा एक अतु�नीय राजकारणी बनव�े.

Po कॉप�रेट ने�याने राजकारण का ��कावे?

बरं, जे�हा तु�ही राजकारणाचे �व�ान ��का�, ते�हा तु�हा�ा राजकारणीचा माग� समजे�
�वचार करते. राजकारणी समाजाती� सवा�त ����ा�� ���पैक� एक आहे. आपण इ��त अस�यास
स�ा समजून �या, राजकारण समजून �या.

Polit आपण राजकारण कसे ��कू �कतो?



आप�या �ा�नक राजकार�यांना जाणून �या. ब�याच �ोकांना �यां�या नावांची मा�हतीही नाहीनगरसेवक, आमदार �क�वा खासदार. जे�हा सम�या उ�वतात ते�हा ते यं�णे�ा दोष देतात. पण तु�हा�ा मा�हती असे� तर
तुमचे �ा�नक राजकारणी, नंतर तु�ही टे��फोन कॉ� क�न, फाई� क�न पुढाकार घेऊ �कता
त�ार, �क�वा अगद� �यां�याबरोबर बैठक मागणे.

Open मोकळे मन ठेवा
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राजकार�यांना भेटताना मोकळे मन ठेवा. तु�ही तुम�या अपे�ेपे�ा जा�त ��का�.

राजकारणी अ��त संसाधन �व�ापक, गद� करणारे आ�ण संघाचे नेते आहेत. पासून
ते खूप �फरतात आ�ण समाजाती� �व�वध �तरां�या �ोकां�ी �वहार करतात, ते अ�धक आहेत
इतरांना भेडसावणा�या सम�यांची जाणीव काया��यात बस�े�या ����ा असते.

The �स�ांत आ�ण सराव दो�ही ��का

रा�य�ा��ाचे �नयमही पु�तकांमधून वाचाय�ा सु�वात करावी. असे �स�ांत
�ावहा�रक असताना, '�ै��णक राजकारण' ��क�े�या त�ांकडून ��कता येते
सव� ����ा�� खुच�वर बस�े�यांकडून �ान ��कता येते.

कॉप�रेट जग आ�ण राजक�य जगात �व�चतच फरक आहे. आहे
��� आ�ण अ�धकार ब�� सव�. हे �ोकां�ी वाग�याब�� आहे. हे आपण कसे क� �कता याब�� आहे
खराब हवामानात आप�े जहाज चा�वा.
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�वतः�ा सतत ����त करा

सव� अमे�रके�ा काही ना काही वेळेस �ोकां�या त�ारी ऐक�या पा�हजेत
'पा�' पदो�ती �मळत नाही, �क�वा बॉसने �यांची 'मेहनत' ��ात घेत�� नाही.
तथा�प, काह�ना हे समजते क� जीवनात आप�या वाढ�साठ� तो बॉस जबाबदार नाही,
पण तु�ही �मळव�े�े �ान आ�ण अनुभव . आप�या�ा सतत ��क�याची गरज आहे
वाढ�यासाठ� आदे�. तरच बा� �ाभ जसे वेतनवाढ, पदो�ती आ�ण जा�त
जबाबदा�या आम�यावर येतात.

आता, ब�तेकांचा असा �व�ास आहे क� �यांना ��क�यासाठ� वेळ �मळत नाही कारण ते पूण�पणे �ाप�े�े आहेत
काम. मग असे '��त' �ोक नवीन गो�ी क�ा ��कती�?

इथेच कौ�ट�य आप�या�ा स��ा देतो:

"�दवसा�या आ�ण रा�ी�या उव��रत भागांम�ये �याने नवीन गो�ी ��क�या पा�हजेत आ�ण
आधीच ��क�े�यां�ी �वतः�ा प�र�चत करा आ�ण न ऐक�े�या गो�ी वारंवार ऐका
��क�े. "(1.5.15)

वेळ �व�ापनाचे हे एक अ�त�य सोपे त�व आहे. आप�ा सं�याकाळ आ�ण रा�ीचा तास वापरा
नवीन गो�ी ��का, �याऐवजी पाट� कर�यासार�या ब�तेक अनु�पादक गो��वर खच� करा �क�वा
इतर उप�म जे खरोखर �नरथ�क आहेत. अगद� ऑ�फसम�येही, �वसायाती� ��खराचे तास
साधारणपणे सकाळ� असतात. �दवसाचा उ�राध� वापर�ा जाऊ �कतो, आ�ण पा�हजे
अथ�पूण� आ�ण �भावीपणे

तु�ही या वेळेचा उपयोग �� �वचार�यासाठ� आ�ण व�र�ांकडून �या ���येब�� जाणून घे�यासाठ� क� �कता
तु�हा�ा पूण�पणे समज�े नाही.

आपण �दवसाचा �सरा भाग अ�धक �भावीपणे कसा वाप� �कता या�या काही �टपा येथे आहेत:

Class वग�/कोस�म�ये सामी� �हा

आज, पो�ट ऑ�फस वेळेत �व�वध अ�यास�म आ�ण वग� आयो�जत के�े जातात. अगद�
जे सं�याकाळ� वगा�त जाऊ �कतात �यां�यासाठ� एमबीए अ�यास�म �द�े जातात. आपण कोण�याही साठ� न�दणी के�यास
अ�ा कोस�म�ये, आपण वेळेवर ऑ�फसमधून आपोआप बाहेर पडा�.

• पु�तके वाचा

चांग�� पु�तके वाच�याची सवय �ावा. �व�ेषत: आम�यासार�या �हरात तु�ही हे क� �कता
हे कर�यासाठ� आप�ा येणारा वेळ �भावीपणे वापरा. नवीन ��क�यासाठ� यो�य पु�तके �नवडा
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गो�ी. फ� वेळ काढ�यासाठ� कोणतेही वृ�प� �क�वा मा�सक उघडू नका. आपण
हेतूने वाचाय�ा हवे.

People यो�य �ोकांना भेटा

आपण दर आठव�ा�ा �कमान दोन नवीन �ोकांना भेट�याचा �य�न के�ा पा�हजे. ते असावेत
�यां�या �वतः�या �े�ाती� त� �यांना तुम�यापे�ा जा�त मा�हती आहे. �यां�याकडे न�तेने जा आ�ण
�यां�या य�ाचे रह�य जाणून �या.

हे सव�, तु�हा�ा एक चांग�ा माणूस बनवे� यात �ंका नाही. �ेवट�, आपण अनुसरण करा�
जुनी �हण आहे, "चांग�या गो�ी घा�व�याचा एकमेव वेळ �हणजे नवीन गो�ी ��क�यात घा�व�े�ा वेळ!"
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५

आप�ी �व�ापन

संकटे, �क�वा आप�ी का होतात? बरं, याचं उ�र कोण देणार?
जगाती� प�ह�या �व�ापन गु� पे�ा �� - चाण�य - कोण �हणतो,
"एखा�ा घटकाची, दैवी �क�वा मानवी उ�प�ीची, �द�वामुळे उ�वते �क�वा
चुक�चे धोरण. "(8.1.2)

मग, आपण रा�य सरकार, �क�वा कॉप�रेट सं�ा, कोण�याही �ठकाणी आप�ी पा�
�क�वा �वभाग नेहमी दोन कारणांमुळे होतो - �भा��य, �क�वा चुक�चे धोरण.

�द�व �हणजे जे�हा नैस�ग�क आप�ी येते आ�ण आप�या �नयं�णात नसते. भूकंप, पूर,
जंग�ाती� आगी इ�याद�चा अंदाज बांध�ा जाऊ �कतो, परंतु ते �न��तपणे �नयं��त के�े जाऊ �कत नाहीत, �क�वा टाळ�े जाऊ �कत नाहीत,
पूण�पणे.

तथा�प, �सया� �कारची आप�ी मानव�न�म�त आहे आ�ण चुक��या �व�ापनामुळे घडते.
आता, या �कार�या 'आप�ी' टाळता येत नस�या तरी �या �न��तपणे �व�ा�पत के�या जाऊ �कतात
चांग�े

पण �याम�ये �वे� कर�यापूव�, आपण �वतः�ा �वचार�े पा�हजे क� मनु�य गैर�वहार का करतात?
चाण�य आप�या�ा उ�र देतो:

"उ�कृ�तेचे उ�टेपणा, अनुप��ती, एक मोठा दोष, �सन �क�वा �ःख, बनते
एक आप�ी. "(8.1.3)

च�ा �या ��येकाकडे तप�ी�वार पा�:

• उ�कृ�तेचे उ�टा

सरळ सांगा, याचा अथ� 'उ�कृ� नसणे' असा आहे. �व�ापक �वीण नसताना हे घडते
�या�या कामात. हे टाळ�यासाठ�, �या�ा �या�या नवीनतम घडामोड�सह अ�यावत असणे आव�यक आहे
�वतःचे फ��. �या�ा नवीनतम तां��कसह �स�ांत आ�ण सराव दो�ही मा�हत अस�े पा�हजे
�गती

अनुप��ती

जर एखाद� ��� �नय�मत आ�ण सतत आधारावर अनुप��त असे� तर तो काय आहे याचा संपक�  गमावे�
काया��यात घडत आहे. कामा�या जीवनातून �व�ांती घेणे अ�यंत आव�यक आहे. पण, आहे
एकदा आपण कामावर परत�यावर पु�हा कृतीत ये�यासाठ� �ततकेच आव�यक. ��येक ����ा पा�हजे
�ेक नंतर कसे बंद करावे आ�ण �व�रत कामावर परत यावे हे जाणून �या.
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Great एक मोठा दोष

कधीकधी, खराब �व�ापन काय�संघ आप��चे कारण असते. जे �ोक नाहीत
पा�ता हे�वर ठेव�� जाते. �क�वा वाईट �नण�य घेणा�या�ा नेता बनव�े जाते



�या�या ���चा �भाव. ने�याम�ये काही वैय��क दोष देखी� असू �कतातएखा�ा�ा कदा�चत मा�हती नसे�. उ� दाबा�या प�र��तीत, अ�ा ��� क� �कत नाहीत
काहीही. सवा�त वाईट �हणजे, गो�ी चुक��या झा�यास ते इतरांना दोष देतात.

• �सन

वाइन, ���या, संप�ी आ�ण चा�व�याची ���! कोण�याही गो�ीच े�सन आ�ण सव�काही होई�
ने�या�या �वचारांची ��ता नेहमी न� करते. �हणून, संपूण� अथ��ा��ात ,
चाण�य यावर जोर देतो क� राजा �या�या इं��यांवर �नयं�ण ठेवतो, �वतःवर �नयं�ण ठेव�यानंतरच
नेता इतरांवर �नयं�ण ठेवतो.

�ास

याचा अथ� इतरांना �ःख आ�ण �ास देणे. असे �ोक आहेत जे अवां�छत तयार करतात आ�ण
इतरांना अनाव�यक सम�या. स�े�या ��तीत असताना, एखा�ा ����ा मा�हत अस�े पा�हजे
ते इतरां�या फाय�ासाठ� कसे वापरावे - �याचा गैरवापर क� नका.

�यामुळे �भावी आप�ी�या �द�ेने प�ह�े पाऊ� आहे हे न सांगता पुढे जाते
�व�ापन �हणजे वरी� नकारा�मक गुणांपासून मु�, यो�य �ोकांची �नवड करणे.
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यो�य वेळ

��येक गो�ीसाठ� एक वेळ आहे आ�ण ��येक गो�ी�ा एक वेळ आहे. चाण�य आ�हा�ा बनवते
�पकाचा वापर क�न हा सुवण�काळ जुना �नयम समजून �या,
"(ह�ी) पकड�याची वेळ उ�हा�यात आहे." (2.31.12)



हा �नयम �वसाय चा�वणा�या सवा�ना समज�ा पा�हजे. अनेक �वसाय आहेत
हंगामी आ�ण �व�वध घटकांवर अव�ंबून असतात, उदाहरणाथ�, दर�यान पय�टन ��खर
सु�ट्या, आ�ण �वमा आ�ण कर स��ागार म�ह�यांत अ�धक �वसाय �मळवतात जे�हा
�रटन� भर�े जातात.

जसजसे आ�ही आम�या �वसायाब���या समजुतीम�ये प�रप�व होतो तसतसे आ�हा�ा अ�ा गो��ची अ�धक चांग�� समज �मळते
सायक� मग गेम खेळणे खूप सोपे होते. पण आपण 'यो�य' कस ेओळखावे
�वसायात वेळ? येथे काही �टपा आहेत:

• गेम खेळा

जे�हा तु�ही एखादा �वसाय सु� करता, ते�हा सु�वाती�ा सव� ��य गो��ची पकड �मळवणे खूप कठ�ण असते
प�र��ती जरी आपण अ�ाप खेळाचे �नयम पूण�पणे समजून घे�यास असमथ� अस�ात तरीही, कृपया
धाव�या�या मैदानावर मारा आ�ण यो�य भावनेने खेळ खेळा. तु�ही ��येकाने प�रप�व �हा�
पडणे

तुमची मान�सकता बद�े�. उ�ोगा�या काय�प�तीब�� आप�या�ा अंत���ी �मळे� आ�ण
अखेरीस, आपण �जथून सु�वात के�� �यापे�ा अ�धक चांग�या �ठकाणी संपे�.

From व�र�ांकडून ��का

��येक उ�ोगात असे �ापारी आहेत �यांनी आप�यापे�ा जा�त काळ हा खेळ खेळ�ा आहे आ�ण
�यांना तुम�यापे�ा च� अ�धक चांग�े मा�हत आहेत. �यां�याकडून आ�य �या. �यांचे ऐका
स��ा.

एक गॉडफादर, एक माग�द��क �क�वा एक गु� अस�याचा �य�न करा जो तु�हा�ा माग�द��न करणार नाही तर परवानगी देखी� देई�
आपण काही चुका करा. गु� असणे �हणजे तु�ही तुम�यासोबत अ�र�ः सुर��त आहात
�योग. तो तु�हा�ा कधीही अपय�ी होऊ देणार नाही. �या�यावर �व�ास ठेवा. आप�े �येय असावे
�या�यासारखे �हा. एका व�र� कॉप�रेट �द�गजाने सां�गत�या�माणे, "मा�या आयु�याती� सव��म वेळ �हणजे जे�हा मी
महान गु�ं�या पाया�ी बसून �यांनी �यांचे �वसाय कसे चा�व�े ते पा�ह�े. "

• वेळ ��येक हा�चा��
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सु�वाती�या ��क�या�या ट��यानंतर, आपण मो�ा यु�ासाठ� तयार आहात. यु�ात आ�ण जीवनात,
वेळ हा सवा�त मह�वाचा घटक आहे. आपण आतापासून कोण�याही चुका कर�यास परवानगी नाही
केवळ �वतःसाठ�च न�हे तर संपूण� सं�ेसाठ� जबाबदार.

��येक हा�चा��चे धोरण, �ाधा�य�म, योजना आ�ण वेळ - ते �वपणनासाठ� असो, �क�वा a �ाँच कर�यासाठ�
नवीन उ�पादन. एक नेता �हणून, आप�या�ा ���येत सामी� �हावे �ागे� - �नयोजन, अंम�बजावणी
आ�ण ��येक ट��यावर हा�चा��वर �� ठेवणे.

�वसाय �हणजे यो�य वेळ आ�ण संधीसाठ� �वतः�ा तयार करणे. परंतु
��ात ठेवा - जे�हा यो�य वेळ दरवाजा ठोठावतो ते�हा आपण झोपू नये
आत.
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�वसाईक सामा�जक जबाबदारी

कॉप�रेट सो�� �र�ॉ��स�ब��ट�ची संक�पना (CSR) सु��स� आहे
आज संपूण� �ावसा�यक जगात. हे केवळ �द�ेने के�े�या योगदानाब�� बो�त नाही
कमी �व�ेषा�धकाराचा फायदा, परंतु �वतः�ा जबाबदार बनव�याची मागणी देखी� करते
समाज.
अनेकांना वाटते क� सीएसआर ही एक नवीन संक�पना आहे. मा�, आप�या दे�ात राजे रा�ह�े आहेत
हजारो वषा�पासून CSR चा सराव करत आहे. कौ�ट�याचे अथ��ा��ही याब�� बो�ते.

तो हे �� करतो क�, समाजाचे पा�नपोषण करणे हे सरकारचे मू�भूत कत�� आहे
क�याण, कंप�या सु�ा या जबाबदारीपासून �र रा� �कत नाहीत.

या सम�येचा संदभ� देत चाण�यने ���ह�े होते,



"आ�ण जे संबंध नसतात �यांना अप�रहाय�पणे राख�े पा�हजे." (1.12.1)

पण �ावसा�यक या क�पनांचा सराव कसा करतात? येथे काही �टपा आहेत:

• जबाबदारी �या

डॉ.एम.बी. अ�ेय, एक सु��स� �व�ापन गु�, एकदा �हणा�े होते क� आप�या�ा उठावे �ागे�
CSR ते PSR (वैय��क सामा�जक जबाबदारी). ��येक ����ा वैय��क�र�या
�या�या सभोवता�चे जग सुधार�यासाठ� �याचे थोडे योगदान दे�याची वचनब�ता. अनेक आहेत
तु�ही क� �कता अ�ा गो�ी - एखा�ा�ा ����त करा, झाड �ावा, एखा�ा क�ाकारा�ा आधार �ा, �व� करा
प�रसर इ.

• पै�ाचे योगदान �ा

आधीच अ��त�वात अस�े�या एनजीओ �क�पा�ा �क�वा आ�या��मक सं�ेस �नधी �ा, हा सव��म माग� आहे
�ारंभ आपण पै�ांम�ये देखी� जमा क� �कता. इ�ुक �ोकांकडून �नधी गोळा करा. मग,
दरमहा, गोळा के�े�या पै�ांचे योगदान एखा�ा �क�पासाठ� करा �याब�� तु�हा�ा �कषा�ने वाटते.
असे अनेक सामा�जक �क�प आहेत �यांना �नधीची आव�यकता असते. इंटरनेटवर �यां�याब�� �ोधा,
परंतु �यांची स�यता तपास�यास �वस� नका आ�ण �यानंतरच योगदान �ा.

Time वेळ काढा

आप�या�ा फ� वेळ काढावा �ागे�. आप�यापैक� बरेच जण नेहमी �हणतात क� आप�याकडे वेळ नाही, �क�वा आपण
खूप ��त आहेत. पण ही मान�सकता झटकून टाकणे मह�वाचे आहे. आठव�ातून एकदा वेळ काढा
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इतरांसाठ� काहीतरी करा.

Other इतरांना �नरा� क� नका

कोण�याही प�र��तीत आपण या �य�ना�ा कमी �ेखू नये. नेते तयार के�े जातात
जे�हा ते इतरां�या सम�या पाहतात. ते�हाच ते उपायां�या �द�ेन ेकाम करतात. म�ये
खरं तर, सवा�त मह�वाची गो� अ�ी आहे क� कोणीही कोणा�ाही कधीही �नरा� क� नये
इतरां�या फाय�ासाठ� काही चांग�� कामे करणे.

एका कंपनी�या अ�य�ाने एकदा �ाखो डॉ�स� दे�याचे ठरव�े होते
अपंग मु�े. बोडा��या बैठक�दर�यान, �या�ा �वचार�यात आ�े क� ते खरोखर आहे का?
या मु�ांसाठ� एवढ� मोठ� र�कम दान कर�यासारखी आहे. �याने उ�र �द�े, "होय, जर �यापैक� एक असे�
ते तुमचे �वतःचे मू� आहेत! "
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एक ��र सं�ा

�यां�या सं�े�या वाढ�साठ� ��येकाचे �येय - अ�धक �मळवणे
�क�प आ�ण �व�� ऑड�र, वाढती उ�ाढा�, आ�ण अ�धक �ोकांना रोजगार - आहेत
�वसाय �मुखांसाठ� नेहमीच सव�� �ाधा�य.
परंतु, आपण सवा�नी मोठ� झेप घे�यास सु�वात कर�यापूव�, आपण आप�ा पाया �न��त के�ा पा�हजे
मजबूत आहे आ�ण आपण �वतःम�ये ��र आहोत.

चाण�य �हणतो,

"धोरण, �या�या अनुषंगाने �या�ा �गती �क�वा घट �दसत न�हती
�या�या �वतः�या उप�मांमुळे ��र ��ती आहे. "(7.1.28)

जे सा�य झा�े, ते हरवू नये. अगद� कंप�यांनाही आता हे समज�े आहे, जसे क�
ते पुढे चा�त आहेत, मो�ा बाजारपेठांवर �वजय �मळव�यासाठ� �यांची आधार �णा�� अ��त�वात असावी.
याचे कारण असे क� आपण अ�तथ�ना आमं��त कर�यापूव� आप�े घर आकारात ठेवणे मह�वाचे आहे, �क�वा
युती

• आ�थ�क ��रता

सं�ेम�ये रोख �वाह �नय�मत आ�ण द�घ�का��न अस�याची खा�ी करा. उ�कृ�
कमी करावे �ागे�. �ाहकांकडून संक�न वेळेत असावे. चांग�� बँ�क�ग आ�ण



�ेखा �णा�� अ��त�वात असावी. �� ठेव�यासाठ� �नय�मतपणे �व� अहवा�ांचे �नरी�ण करा
या वर.

• �ोकांची ��रता

एखा�ा कंपनी�ा अ�धक ऑड�र �मळत असती�, परंतु �व�मान कम�चारी अस�यास �याचा काय उपयोग?
नोकरी बद�णे? �ोकांची ��रता सु�न��त करणे आव�यक आहे. हे सव� HR साठ� एक मोठे आ�हान आहे
�मुख जे नवीन �ोकांची भरती कर�यापूव� �यांचे �व�मान �ोक सोडू नयेत. हे अ
आपण पाणी भरत अस�े�या बाद���या तळा�ा �छ� नस�याचे सु�न��त कर�याचे �करण.

• ��क�याची ��रता

हे आता �ान-कामगारांचे जग आहे. ��येकाने ए राखणे मह�वाचे आहे
�ानाचा ��र �ोध. सतत नावी�य आ�ण सुधारणा हे याचे रह�य आहे
सव� महान कंप�यांचे य�. घट सु� होत ेजे�हा एखा�ा�ा वाटते क� �या�ा हे सव� मा�हत आहे. ��का
इतरांकडून आ�ण आप�या �वतः�या अनुभवांमधून.
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��ी ��रता

वरी� आव�यकता पूण� कर�यासाठ�, एक ��र ��ी खूप मह�वाची आहे. कोणीही सु� कर�यापूव�
एक सं�ा, एक �� ��ी आ�ण एक �येय असणे मह�वाचे आहे. जर कंपनीचा एकमेव
हेतू फ� नफा �मळवणे आहे, भ�व�य अंधकारमय होणार आहे. देणे देखी� मह�वाचे आहे
��येक कम�चाया�कडे ने�याची ��ी �यांना कठोर प�र�म कर�यासाठ� �े�रत कर�यासाठ�. फ�
जे�हा '�ेरणा' राख�� जाते ते�हा संघटना वाढे�.

आप�या�ा नेहमी ��ात ठेवावे �ागे� क� अ�पका��न ऐवजी द�घ�का��न �वचार करा. आमचे
भारतीय धम��ंथ हे सू�चत कर�यासाठ� दोन ��द वापरतात. �ेयस - चांग�याचा माग�, जो
सु�वाती�ा अवघड आहे, परंतु ती �नवडणारी ��� �ेवट� �वजेता �हणून उदयास येते. �ेयस
- चुक�चा माग�, जो सु�वाती�ा सां�वनदायक वाटतो, परंतु भ�व�यात आप�ा ना� करतो. तर,
फ� एक द�घ� �ास �या, यो�य माग� �नवडा आ�ण चा�त रहा ...
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नवीन �े�ांम�ये काम करणे

�व�तार आ�ण वाढ�ची गरज साव���क आहे. मानवां�माणे, अगद�
कॉप�रे�न वाढू इ��तात. कंप�यांना नवीन उ�पादने सादर करायची आहेत, नवीन ए�स��ोर करायची आहेत
बाजार, आ�ण �यां�या उ�ाढा��त वाढ. पण जे�हा एखा�ा कंपनी�ा नवीन म�ये �व�तार करायचा असतो
�दे�, �थम �ोकांना �या �दे�ात पाठवावे �ागते.
अ�ा �ोकांना �यांना नवीन �ोध �ाव�यासाठ� पाठव�े जाते, चाण�य सुचवतात क�
अ�ात �दे�ात कंपनी �यांची पूण� जबाबदारी घेते:

"�याने धा�य, गुरेढोरे, पैसे आ�ण इतरांसह एक नवीन सेट�म�ट �दान के�े पा�हजे
गो�ी. "(5.2.4)



जे�हा एखाद� कंपनी एखा�ा नवीन �दे�ाकडे �� वेधते, ते�हा �त�ा �त�या एका �व�ासू व�र�ांना पाठवावे �ागते
�तथे जा आ�ण काही काळ �ा�यक �हा. याची �क�मत आ�ण �यांची सुर��तता, असणे आव�यक आहे
खा�ी के��. नेता असे कसे करतो?

Research आप�े सं�ोधन चांग�े करा

जे�हाही एखा�ा कंपनी�ा �व�तार करायचा असतो - नवीन बाजारासाठ� असो, �मळव�यासाठ�
�सरी फम�, �क�वा अगद� धोरणा�मक युती करणे - बरेच सं�ोधन करावे �ागे�.
वाचन, औ�ो�गक अहवा� आ�ण स��ागार इ�याद�कडून मा�हती �मळवणे आव�यक आहे.
तसेच, तु�हा�ा अ�धक अंत���ी दे�यासाठ� �ा�नक ����ी बो�ा. हा मूळ पाया आहे
�व�तार.
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P एक पाय�ट ट�म पाठवा

गोळा के�े�या मा�हती�या आधारे, आप�या व�र�ांकडून एक �क�वा अ�धक सद�य पाठवा
�या �दे�ाचे �व�ापन.

गोळा के�े�या त�यांची �ॉस-पडताळणी आव�यक आहे. अनेक �ोकांना भेटा - �व�वध पासून
पा��भूमी - �दे� आ�ण �तची सं�कृती अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ�. तुमचे 'डोळे' आ�ण 'कान' आहेत
यासाठ� मू�भूत साधने. तुम�या अ�यासाच ेद�तऐवजीकरण करा आ�ण, तु�ही परत आ�यानंतर, त ेसादर करा
मूळ कंपनी.

Move ट��याट��याने तुम�या हा�चा��ची योजना करा

जर उप�म फायदे�ीर वाटत असे� तर ट��याट��याने पुढे जा. तु�ही कधी �नरी�ण के�े आहे क�
�व�वध ब�रा�ीय कंप�या भारतात �वे� करतात? सहसा, एकच ��� आत जाई�
�थम आ�ण सुमारे एक �क�वा दोन वष� �दे�ात रहा. या ट��यात चाण�य स��ा देतात
क� फम� ����या राह�याचा आ�ण सुर��ततेचा संपूण� खच� हाताळते. काही कंप�या अगद�
�यां�या ��त�नध�ची संपूण� कुटंुबे �यां�या मु�ांची काळजी घेऊन येथे ह�वा
���ण, सु�ट्या आ�ण मनोरंजन.

पूण�पणे काय�रत �हा

एक �क�वा दोन वषा�चा अनुभव �मळव�यानंतर, एखा�ा�ा नवीन �दे�ाची पकड �मळे�. मग
पूण�-ऑपरे�न मोडम�ये जा आ�ण �यात य��वी �हा. ��ात �या क� हे a �ज�क�याब�� नाही
नवीन �दे� - कंपनी�ा सामा�जक��ा जबाबदार असणे आव�यक आहे. तु�ही पण खा�ी करा
फ� नफा कमाव�याऐवजी नवीन �ठकाणी 'योगदान' �ा आ�ण �तथून ते �र ने.

�च�मय �म�नचे �वामी ई�रानंदजी यांनी ते सव��म ठेव�े जे�हा ते �हणा�े, "�वजय �मळतो
मारणे याचा अथ� नाही. याचा अथ� नवीन अ�ध��हत �दे�ा�या �दयात �ान घेणे. "

64



बु��म�ा �व�ापन

आम�या �ाचीन भारतीय आ�ण पारंपा�रक �व�ापन पु�तकांवर आधा�रत आहेत
�वनी त�वे, �यां�याकडे नेहमीच खूप सखो�ता असते. �यां�याकडे हेच कारण आहे
काळा�या कसोट�तून वाच�ो. आजही, वाचक या नातेसंबंधांवर ��ांसह ���हत आहेत
आज�या जगा�ी जुनी पु�तके आहेत.
बरं, ते ऑग�ट कंपनीत आहेत.
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कॉप�रेट ����ण आ�ण धोरणा�मक �व�ापन स��ागार �े�ात अस�यान,े मा�याकडे देखी� आहे
�व�वध संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी आ�ण अ�य�ांनी �वचार�े - "यात काय �व�ेष आहे?
चाण�य (�क�वा कौ�ट�य) आ�ण �यांचे अथ��ा�� हे पु�तक जे ते अगद� �ासं�गक बनवते
आधु�नक �वसाय जग? "

आता, �यांना अ�यास आ�ण सराव करायचा आहे �यां�यासाठ� हा एक अ�त�य मनोरंजक �� आहे
�हाणपणाचे मोती अथ��ा��ातून उगव�े.

कौ�ट�या�या अथ��ा��ा�ा �ा�त बनवणारी दोन अ�त�य मजबूत कारणे येथे आहेत
उ�कृ� नमुना, आ�ण चाण�य �वतः एक अ�व�मरणीय आ�या�यका:

'Aanveekshikee' नावाचा �वषय

अथ��ा��ाचे सवा�त वै���पूण� वै��� �हणजे त ेएक अ�त�य ता�क�क पु�तक आहे.
या पु�तकाचा अ�यास कर�यापूव�, राजांना �यांची तयारी कर�यासाठ� फाउंडे�न कोस�मधून जावे �ाग�े
राजकारणा�या उ� �ानासाठ�. म�ये Arthashastra �वतः, चाण�य एक सू�चत
�या �व�ा�या��ा या पु�तकावर �भु�व �मळवायचे आहे �याने �थम Aanveekshikee नावा�या �वषयाचा अ�यास करावा.
या सं�कृत ��दाचे भाषांतर करणे खूप कठ�ण आहे, परंतु इं�जीती� सवा�त जवळचा ��द असू �कतो
'�ॉ�जक' �हा. तर चाण�य �व�ा�या��या ता�क�क �वचारसरणीची �मता �वक�सत हो�यास सांगतो
�थम आ�ण सवा�त मह�वाचे.

Aanveekshikee एक अ�त�य मनोरंजक �वषय आहे, पण आम�या �पढ��ा �व�चतच मा�हत आहे. हा
ता�क�क, बाजूकडी�, पया�यी, �व�ेषणा�मक आ�ण बाहेरी� �वचारांचे �म�ण. थोड�यात,
आपण �या�ा '�वचारांचे �व�ान' �हणू �कतो. हे एखा�ा ���स �याचा बु�ांक �वक�सत कर�यास आ�ण �याचे �पांतर कर�यास मदत करते
एक रणनी�तकार म�ये. �हणून, अथ��ा�� हे 'बु��म�ेवरी� पु�तक' असे �हणता येई�
�व�ापन'. एकदा ही �मता तुमची बु��म�ा ती�ण के�� क� तु�ही हाताळू �का�
उ� जबाबदा�या.

Foundation अ�या�मात एक पाया

अथ��ा��ा�या बाजूने �सरा मजबूत घटक �हणजे तो ने�यांना ��कव�यास सांगतो
सखो� अ�या�म.

का? कारण, �ेवट� ने�यांना स�ा आ�ण साम�य�वान ���ना सामोरे जावे �ागते.
स�ा �� क� �कते, आ�ण �नरपे� ��� पूण�पणे �� क� �कते.

�यामुळे स�ेचा गैरवापर टाळ�यासाठ� चाण�य वेदांचा अ�यास सुचवतो आ�ण
इतर ता��वक पु�तके. अ�ा �कारे, तो अ�ा ��� तयार कर�याचा �य�न करतो जे मू�यवान होती�-
आधा�रत नेते. अखेरीस, कोणीही �या�ा पहात नसताना माणूस अंधारात काय करतो त ेआहे.
केवळ �न�वाथ� नेताच इतरांची यो�य सेवा क� �कतो.



नेहमी ��ात ठेवा क� ��येका�ा काही ना काही बु��म�ा असते. पण �व�चतच कोणी आहे
�यांची बु�� '�व�ा�पत' कराय�ा ��कव�े. आ�ण ��येकजण आ�या��मक वाटू �कतो, परंतु �व�चतच करतो
पदाचे नेते ता�क�क अंत���ीसह आ�या��मक-आधा�रत �नण�य घेतात.
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आता, अथ��ा�� दो�हीची हमी देते आ�ण �हणूनच, �व�ापनाचे �ा�त पु�तक आहे.
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सं�ा�मक �नयोजन

कॅ��डरचा आ�व�कार हा इ�तहासाती� एक अ�त�य मह�वाचा ट�पा आहे
आ�ण मानवजातीचा �वकास. हे आ�हा�ा वेळेचा मागोवा घे�यास आ�ण �व�वध काय��मांचे द�तऐवजीकरण कर�यात मदत करते
भूतकाळ. हे आप�या�ा आप�� स� प�र��ती सांगते आ�ण अंदाज, अंदाज आ�ण योजना तयार कर�यास देखी� मदत करते
भ�व�य.
तारीख �क�वा वेळ जाणून घेत�या��वाय तु�ही कधीही एक �दवस घा�वू �कता का? आ�ही क�
केवळ �वतः�ाच ग�धळात टाकत नाही तर आप�या आजूबाजू�या सवा�नाही ग�धळात टाकतो.

�हणून, कॅ��डर सारखी वेळ ठेवणारी साधने ही अ�यंत मह�वाची साधने आहेत
आम�या जीवनात संदभ�.

चाण�याने वेळ �व�ापनाचा आधार �हणून कॅ��डरचा वापर के�ा:

"�ाही वष�, म�हना, प�, �दवस, पहाट (वु�), �तसरे आ�ण
(asonsतू जसे) पावसाळ� theतू, �हवाळा हंगाम आ�ण
उ�हा�यात �यांचे �दवस कमी आहेत, बाक�चे पूण� झा�े आहेत आ�ण एक वेगळा अंतबा�� म�हना आहे
(वेळेचे �वभाजन). "(2.6.12)

वरी� �ोकात, एखा�ा�ा �नयोजनासाठ� �ागणारा का�ावधी पाहता येतो. यापैक� काही
आजही संघटना�मक �नयोजनासाठ� चांग�े आहेत:

वा�ष�क �नयोजन

येथे, वषा�ची �येये �न��त के�� जातात आ�ण र�ते-नका�े देखी� तयार के�े जातात. रणनीती आ�ण
ते सा�य कर�यासाठ� पो��सांचा �वचार के�ा जातो. सहसा, वा�ष�क सव�साधारण सभा (एजीएम)
संघा�या सव� सद�यांना या ��यांब�� मा�हती दे�यासाठ� आयो�जत के�े जातात.

आव�यक अस�यास, नवीन संघ तयार के�े जातात आ�ण संच पूण� कर�यासाठ� नवीन जॉब �ोफाइ� प�रभा�षत के�े जातात
उ���े एजीएम एखा�ा�ा मागी� वषा��या काम�गरीचा आढावा घे�यास मदत करतात.

हंगामी �नयोजन

��येक गो�ीचा एक हंगाम असतो आ�ण ��येक गो�ीसाठ� एक हंगाम असतो - हा �नसगा�चा �नयम आहे. एकदा
आ�हा�ा हे समजते, कोण�याही योजनेती� चढ -उतार पाहणे सोपे आहे.
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�ेवट�, तु�हा�ा असे �ेतकरी कधीच सापडणार नाहीत �याची फळे �याच �दव�ी तयार होती�
�याने �बयाणे �ाव�े आहे. �या�ा मा�हत आहे क� नंतर यो�य हंगामासाठ� �या�ा धीराने वाट पाहावी �ागे�
आव�यक कत��े पार पाडणे.

जरी �वसायात, ��ड आ�ण asonsतू आहेत. प�रप�व �ापारी �यांना कारणीभूत करतात
�यांचे द�घ�का��न �नयोजन. उदाहरणाथ�, भारतात, जा�तीत जा�त खरेद� दर�यान होते
सण हंगाम.

अ��कडी� �दवाळ� हंगामाचा �वचार करा - ��येक ����ा मा�हत आहे क� �ेवटचा सण
आठवडा बाजारात ��येक उ�पादनाची फुग�े�� �व�� झा�� असावी.

Rest �व�ांतीचे �नयोजन

एखादे वष�भर काम क� �कते, परंत ुवेळोवेळ� �व�ांती घेणे मह�वाचे आहे जेणेक�न आ�ही
अ�धक �भावीपणे काम क� �कते. चाण�य �व�ांतीची योजना कर�याची गरज सुचवते, कोण�याही प�र��तीत
संघटना. म�ा अ�ा कंप�यांची मा�हती आहे �जथे, वषा��या सु�वाती�या काळात, सव�
कम�चारी �यां�या वा�ष�क रजेचे �नयोजन करतात आ�ण �यासाठ� अज� करतात.

ब�तेक युरो�पयन कंप�यांम�ये �व�ांतीसाठ� एक म�ह�याची वा�ष�क रजा घेणे अ�नवाय� आहे
आ�ण �वतः�ा पु�हा उ�साही कर�यासाठ�.

चांग�या सं�ा�मक योजनेम�ये द�घ�का��न �नयोजनाचे �म�ण असते (पाच वष�, दहा वष�,
�क�वा अगद� पंचवीस वषा��या योजना) आ�ण अ�पका��न �नयोजन (मा�सक, सा�ता�हक आ�ण दररोज
योजना).

�ीष� �व�ापन �ापक चौकट�वर �� क� ��त करते तर इतर नट आ�ण
�वसायाचे बो�ट. एक��तपणे, �यांचे एक��त आ�ण वेळ-�व�ा�पत काय� �ेवट� होई�
फम�चे भ�व�य चांग�े.
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सव��म आ�ण उ�म

एक महान �वचारवंत एकदा �हणा�ा, "जर मी काहीतरी नवीन तयार के�े तर मी अ�यास करेन
ते सव� उ�म आहे आ�ण माझे उ�पादन आणखी चांग�े बनवा. "सुमारे 2,400 वषा�पूव�, चाण�य
�वतः हा कायदा �ागू के�ा.
कौ�ट�या�या अथ��ा��ाचा प�ह�ा �ोक �हणतो: "हा एकच �ंथ (कौ�ट�याचा
अथ��ा��) राजकारणा�या �व�ानावर मु�यतः आणून तयार के�े गे�े आहे
राजकारणा�या �व�ानावर �जत�या �ंथांची ��कवण आहे �ततक�च
पृ�वी�या अ�ध�हण आ�ण संर�णासाठ� �ाचीन ���कांनी रच�े�े. "(1.1.1)
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तु�हा�ा मा�हती आहे का क� �यापूव� �कमान चौदा अ�य अथ��ा�� ेहोतीचाण�य यांनी ���ह�े�े?

पूव�चे मा�तर हे नावी�य आ�ण सज�न�ी�ता �वीकार�यास घाबरत न�हते
इतरांकडून ��कणे, आ�ण जेथे ते दे�याचे �ेय �द�े, जसे चाण�या�या बाबतीत
वरी� �ोक.

परंतु हे कर�यासाठ� काही पाव�े आहेत:

तु�हा�ा काय सा�य करायचे आहे?

�थम, आप�े गंत� �� अस�े पा�हजे. याची �ा�या करा आ�ण अध� �ढाई �ज�क��. जे�हा रतन
टाटाने सव��थम एक �ाख �पयांची कार आण�याची घोषणा के��, यात उ�े�ाची ��ता �दसून आ��.
बाक��यांनी पाठपुरावा के�ा. आपण एक �ापारी अस�यास, उ�पादन, �क�वा सेवा, आपण �वचार
देऊ इ��त आहे. जर तु�ही क�ाकार असा� तर तु�ही काय तयार करा�? आपण खेळाडू अस�यास, कुठे आ�ण
तु�हा�ा कोणते पदक �ज�कायचे आहे? गांधीज�चे ��द ��ात ठेवा - "एक उ�े� �ोधा,
याचा अथ� होई�. "

• तु�ही ते कसे करा�?

�येय �न��त के�यानंतर �गेचच �वास सु� करावा �ागतो. कसे? बरं, चाण�य�ा होतं
आ�ही आधीच उप�� अस�े�या सव��म गो��कडून ��क�े पा�हजे असे ते �हणा�े. थोडे सं�ोधन करा, वाचा
तुम�या �े�ाती� त�ाची पु�तके, अ�यास करा �क�वा कोस�म�ये सामी� �हा. तु�हा�ा का हवे आहे याची खा�ी करा
चाक पु�हा �ोधा! आ�ण मु�य ��द �हणजे 'सुधारणा'. �हणून सव��म पासून ��का. जर तु�ही ए
ज�तरणपटू, आ�ण ऑ����क पदक �ज�क�याचे �येय, आपण जगाती� सव��म �����त �हा�
ज�तरणपटू. हे आप�या�ा �येय ज�द सा�य कर�यात मदत करे�.

• तु�ही कधी संपवा�?

आता तु�ही सव��म कडून ��क�यास तयार आहात, तुम�यासाठ� एक मुदत �न��त करा - वेळ
जे�हा तु�ही तुमचे �येय गाठता, ते�हा तुमचे अ�यास आ�ण ����ण य�ाम�ये �पांत�रत करता. हे
अं�तम मुदत आप�या�ा अ�त�र� वेगाने ह��व�यात मदत करे�. जे�हा अमे�रकन अ�य� �थम
घोषणा के�� क� एक माणूस चं�ावर उतरे� आ�ण एका द�कात सुर��तपण ेपृ�वीवर परत येई�,
ती �न��त मुदत होती. आ�ण �ा���ांनी ते सा�य के�े! चाण�यने वरी� गो��चे पा�न के�े
पाव�े देखी�. �हणूनच �यांचे अथ��ा�� एक अमर �ंथ बन�े आहे.

आता अमर काहीतरी तयार कर�याची आप�� पाळ� आहे.
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वेळेचे �व�ापन

सव� अमे�रका स�या अ�यंत वेगवान जगात राहतात, �याची ती� गरज आहे
�भावी वेळ-�व�ापन. पण चाण�य�या �तकानु�तकांपासून आपण नेहमीच ��कू �कतो



अथ��ा��. �यां�या मते, आप�या�ा काय करायचे आहे याची जाणीव ठेवणे ही सवा�त मोठ� ट�प आहे
वेळेचे उ�म �व�ापन कर�यासाठ�.
चाण�य �हणा�ा होता:

" अ�ा�कारे, तो (गुरेढोरे अधी�क) �ा�यां�या सं�येब�� जाणकार असावा."
(2.29.15)

कॉ��नझंट �हणजे एखा�ा�या जबाबदा�यां�वषयी जाग�क �क�वा जाग�क असणे आ�ण �नयं�णात असणे
�यांना. �हणून, या ओळ�त, चाण�य �हणतो क�, कोण�याही वेळ�, �मुख
गुरेढोरे खा�या�ा �याची माणसे नेमक� �कती गुरे सांभाळत आहेत हे मा�हत असावे.

आ�ही या �ोकाचा उपयोग आप�या दैनं�दन काया�त माग�द��न कर�यासाठ� देखी� क� �कतो:

आप�े �येय समजून �या

टाइम-मॅनेजम�टची प�ह�� पायरी �हणजे तु�हा�ा कुठे पोहोचायचे आहे, आ�ण के�हा हे जाणून घेणे.
आप�यापैक� बरेचजण अज�डा, �क�वा उ�े�ा�या ��ते��वाय चा�त आहेत. नेहमी ��
�वतः - मी हे का करत आहे? म�ा हे करायचे आहे का? मी काय प�रणाम करणार आहे
हा उप�म क�न �मळवा? आप�यापैक� ब�याच जणांना आमची जॉब �ोफाई� नीट माहीत नसते. जर तू
खा�ी नाही, तुम�या बॉस�ा �वचारा आ�ण �या�या अपे�ा �� करा. �या भू�मकांची याद� बनवा
तु�ही खेळता-�वभाग �मुख, ट�म ��डर, �ोजे�ट �भारी, पा�क, मू� इ. नंतर,
��येक भू�मकेखा��, आप�या जबाबदा�या ��हा आ�ण �यांना �ाधा�य �ा.

• सव�काही ��ात �या

जे�हा तु�ही तुम�या �नय�मत कामात असता, ते�हा �व�वध ��यय येऊ �कतात. काही
बा� ��यय आहेत, तर इतर आप�या �वतः�या मनाने तयार के�े�े. फोन कॉ�, एक नवीन
क�पना, �ब� भराय�ा �वसर�ात - हे सव� सामा�य �वच��त आहेत. अ�ा
घटना आम�या वत�मान कामा�या �वाहा�ा अडथळा आणतात.

अ�ा वेळ�, कागदा�या �ीटवर, �क�वा अगद� तुम�या �वचारांवर �गेच �वचार करा
मोबाइ� �क�वा संगणक. मग तु�ही त े�वसरणार नाही. तुमचे मन �ांत होई�. नंतर, नंतर
ट�प तयार करणे, आप�े वत�मान काम हाताने सु� ठेवा, जर ते आप�े �ाधा�य असे�.

List आप�� याद� �नय�मतपणे तपासा

जे�हा तु�ही मोकळे असता ते�हा तु�ही बनव�े�� याद� पहा आ�ण ��येक व�तूवर कृती करा. एक ��त �व�ापक
एकदा �हणा�े, "मी दररोज �कमान एक डझन वेळा मा�या कामा�या सूचीकडे पाहतो. ती सतत आठवण क�न देते
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म�ा जे करायचे आहे ते मी करतो आ�ण �यानुसार मी मा�या ��त वेळाप�कात वेळ काढतो. "

�या �णी तु�ही काही काम पूण� के�े आहे, संबं�धत फाइ� �क�वा फो�रम�ये एक ट�प बनवा. हे
तु�ही तुमचे अहवा� तयार करता ते�हा ते उपयु� ठ� �कतात. हे सव� अस�याब�� आहे ...
�ा�यांची सं�या. "

फ� हे ��ात ठेवा क� ही सव� स��ा उपयोगी पडू �कतात जर एखाद� ��� �वयं-���तब� असे�. नाही
'पु�तक �ान', �क�वा वेळ-�व�ापन अ�यास�मांची र�कम तु�हा�ा घेऊन गे�यास मदत करे�
तातडी�या बाब�मुळे 'इतर' आणतात.
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वाढ सु�न��त करणे

रजनीती (राजकारणी) �े�ात एक �व�ेष� अस�याने चाण�य हे क� �कतो
एक नेता (राजा) �या�या वाढ�ची खा�ी कर�यासाठ� काय अपे��त आहे ते न�क� सांगा
रा�य.
तो �हणा�ा होता:

"�ोकां��वाय कोणताही दे� नाही आ�ण दे�ा��वाय कोणतेही रा�य नाही." (13.4.5)

येथे, 'दे�' �हणजे �ामीण खेडे, �क�वा '�ामीण भाग'. �स�या ��दात,
चाण�य �ोकां�या, गावां�या आ�ण �यां�या बन�े�या रा�या�या पर�राव�ंबनावर भर देतात
एक��तपणे, आ�ण सवा�ना एकूण वाढ�साठ� आव�यक अस�े�े ��. समान कायदा �ागू के�ा जाऊ �कतो
कोण�याही सं�े�ा �क�वा सं�ेस तसेच:

• �ोक: �ाहक आ�ण �ाहक

कोणतीही कंपनी आप�या �ाहकां��वाय �क�वा �ाहकां��वाय जगू �कते का? �यां�या गरजा असा�ात
कंपनीची उ�पादने आ�ण सेवां�ारे पूण�. �यामुळे या सुधार�या पा�हजेत. परंतु
��ात ठेवा येथे '�ोक' हा ��द कम�चारी आ�ण �व�ापकांनाही �ागू होतो
जे सं�ा चा�वतात. �यांचीही काळजी �यावी �ागे�, नाहीतर आप�ी येई�
कारण कोणीही ��ायंटची सेवा कर�यास तयार नाही.

• दे�: बाजार

एका �व��� �दे�ात मो�ा सं�येने �ाहक आ�ण �ाहक एक� आहेत
बाजार �हणतात. कोण�याही बाजाराची मागणी आ�ण पुरवठा गुणो�र समजून घेणे हे मु�य आहे
मह�व. कंपनी�ा �वसाया�या या पै�ूवर �� क� ��त करावे �ागे�.

या��त�र�, सव� बाजारपेठ ग�त�ी� आ�ण सतत बद�त अस�याने, कंपनीची �व�� आ�ण
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�वपणन �वभागा�ा या बद�ां�या वर�या भागावर तसेच भाक�त करावे �ागे�
�ध�कांपे�ा पुढे रहा.

• रा�य: कंपनी

�ोक आ�ण दे� एक� येऊन रा�य, �क�वा आज�या काळात एक कंपनी बनवतात
कॉप�रेट जग. दोघांपैक� एक काढा आ�ण कंपनी नाही�ी होई�. जर अ
कंपनी�ा वाढवायचे आहे, �त�ा स�या�या बाजारपेठांचा �व�तार करावा �ागे�. वाढ�चे �नयोजन हेच   आहे
आहे.

चांग�� �वपणन रणनीती तयार क� इ��त अस�े�या कोण�याही ����ा हा �नयम समज�ा पा�हजे.
बाजाराती� सम�या समजून घे�यासाठ� वैय��क �ाहकांचा अ�यास करा. �यावर आधा�रत, आप�े प�र�कृत करा
उ�पादने आ�ण सेवा. मग वेगवेग�या बाजारांची गरज समजून �या आ�ण तुमची सानुकू� करा



�यानुसार उ�पादने.

अ�ा �कारे, फम�चा नेता आप�या �ाहकांना आनंद� ठेव�यास स�म असे� आ�ण पया�याने,
माक� ट कॅ�पट�ायझे�न वाढवा आ�ण कंपनी�ा खरोखर जाग�तक�करणात वेगाने वाढवा
संघटना.
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पया�यी मा�म�ा �हणून जमीन

मा�क�ची मा�क� अनेक �ोकांसाठ� एक �मुख गंुतवणूक बन�� आहे. �ामीण भागात
�े�े, जमीन एखा�ा ����या अ��त�वात बद�ते. खरंच, मा�म�ा �ा�त आहे
अ��त�वा�या �मुख आव�यकतां�या �या जु�या-जु�या फॉ�यु��े�नम�ये नाव- रोट�,
कपडा, और मकान.
परंतु येथे, �नवाराऐवजी अ�, व�� आ�ण मा�म�ेवर जबाबदारी आहे. चाण�य होते
�तकांपूव� अथ��ा��ात यावर जोर �द�ा आहे :

"ज�मनी�या उ�कृ�तेम�ये, �नवारा देणे सव��म आहे." (7.11.22)

जमीन, �क�वा मा�म�ा, �या�या गुणांवर आधा�रत क�ी �नवडायची याब�� �याने अनेक क�पनांची याद� के�� होती
- �ेतीसाठ� पोषक, पा�याचा बारमाही �ोत असणे, ख�नजे भरपूर असणे इ.

तथा�प, वरी� �ोक �माणे, �याने �या भूमी�ा �ाधा�य �द�े जे आ�हा�ा दर�यान �नवारा देते
कठ�ण काळ. आता, आम�यासारखे �ोक, जे �हरांम�ये राहतात, हे कसे �ागू करतात?

S छो�ा �ठकाणी जमीन खरेद� करा

मंुबईत मा�म�ा असणे हे एक �व� आहे. हे जगाती� सवा�त महाग�ा �हरांपैक� एक आहे. तर
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तु�ही �या भा�यवान �ोकांम�ये आहात �यांचे आधीच मुंबईत घर आहे, �क�वा �सरे
�याच�माणे मोठे �हर, �तथे थांबू नका.

अ�त�र� �नवारा आ�ण गुंतवणूक �हणून �हान जागेत �हान मा�म�ा खरेद� करा.
का? साधे - जर तु�ही मे�ो �हरात एक घर बांधू �कत असा� तर ते तुम�याकडे आहे हे द��वते
अ�धक तयार कर�याची �मता, आ�ण आपण आप�यासाठ� पया�य �हणून तेच के�े पा�हजे
�नवास

• तयार करा आ�ण वापरा

आता फ� ज�मनीचा तुकडा खरेद� क� नका आ�ण तो वाया जाऊ �ा. �यावर घर बांधा. वापर करा
वेळोवेळ�. असे अनेक आहेत �यांना मी ओळखतो �यां�याकडे �यां�या गावात घरे आहेत आ�ण
�हान �हरे, परंतु ती कधीही वाप� नका. �सरे कोणी करते.

वषा�तून �कमान दोनदा तु�ही �तथे रहाणे मह�वाचे आहे. अ�ा �कारे, तु�हा�ा एका वेग�या गो�ीची सवय होई�
�ठकाण. देवा मना क� नका, जर तु�हा�ा तुमचे स�याचे �हर सोडावे �ाग�े तर त ेसोपे होई�
तुम�यासाठ� ��ांतर.



• ही सुर�ा आहे

आप�यासाठ� भ�व�य काय आहे हे आप�या�ा कधीच मा�हत नसते. तथा�प, आप�याकडे �कमान एक असू �कते
�नवारा आ�ण जग�यासाठ� बॅक-अप योजना. जर आप�या �हरावर नैस�ग�क आप�ी आ�� तर �कमान आपण तरी क� �कतो
�कारां�या उ�ट ��ांतरावर मागे पडणे. सम�या उ�वू �क�या तरीही, आपण क� �कतो
�हणा - "�कमान मा�याकडे आ�यासाठ� घर आहे. म�ा पु�हा सु� क� �ा."

हे �व�ेषतः आ�थ�क संकटां�या वेळ� मदत करे�, जसे क� मंद�
2008-09 म�ये जगावर प�रणाम झा�ा.

चाण�यची रणनीती नेहमी "..." अ��या��त भाक�त करणे आ�ण एक तयार करणे हे होते
पया�यी. "तुमची अ�त�र� जमीन �क�वा मा�म�ा हा पया�य असू �कतो.
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गु�हे �नयोजक

26/11 रोजी मंुबईत टेरर ह��यांनंतर, ��येक नाग�रक संत�त झा�ा.
आंतररा�ीय समुदायानेही या ह��यांना गांभीया�ने घेत�े आ�ण पा�ठ�बा �द�ा. तर
आता कसाब हा एकमेव �जवंत दह�तवाद� आहे, �या�ा फा�ीची ���ा झा�� आहे, हे मह�वाचे आहे
पा�क�तानने अ�ा ह��यांमागी� काही सवा�त मो�ा सू�धारांना अटक करावी. आ�ही कसे
गु�हेगार पकड�यानंतर �यांना ���ा?
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चाण�याने आ�हा�ा अथ��ा��ात आप�े मत �द�े :

"जो �स�या�ा जबरद�तीने कृ�य कर�यास �वृ� करतो, 'मी �वीकारेन
जबाबदारी ', ��पट ���ा होई�. "(3.17.11)

�स�या ��दांत, चाण�यां�या मते, जे इतरांना जबरद�ती करतात (�क�वा �ेनवॉ� करतात)
गु�हा करणे हे प�रणामांसाठ� अ�धक जबाबदार आहे. �यांची ���ा झा�� पा�हजे
गु�हेगारी ��य�ात अंम�ात आणणा�यांना �या गो��चा सामना करावा �ागतो �या�या ��पट �हा.

कसाब सारखे त�ण मु�ं आ�ण �यां�या �वाम�ची योजना अंम�ात आणणारे इतर दह�तवाद� होते
�ाणघातक �ोचा फ� एक छोटासा भाग. आता आ�हा�ा मो�ा �नयोजकांकडे ने�े जात आहे,
आ�हा�ा �यां�या�ी सामना करावा �ागे�:

�ीष� �तरावर

आम�या सरकारने तसेच आंतररा�ीय समुदायाकडून एक मजबूत पुढाकार घेणे आव�यक आहे
आ�ण संयु� रा�, जेणेक�न हा मु�ा अ�धक गंभीरपणे हाताळ�ा जाई�. हा वरचा �तर
पुढाकार चा�ू ठेवावा. �ढा �ेवटपय�त आहे.

�यामुळे सव� ����ा�� - आ�ण जबाबदार - अ�धका�यांना याची खा�ी करावी �ागे� क� �याचे प�रणाम
�यांचे �य�न पूव�पे�ा अ�धक चांग�े आ�ण फ�दायी आहेत. ची वेळेवर अंम�बजावणी
�यां�या योजना केवळ �ै��णक �व�ेषणापे�ा अ�धक मह�वा�या आहेत.



कॉप�रेट �तरावर

या ह��यांनी दाखवून �द�े क� �ापारी संघटनाही आता दह�तवा�ां�या रडारवर आहेत.
टाटा आ�ण ओबेरॉय �ुप सार�या कॉप�रेट्सवर थेट प�रणाम झा�ा. �या घटना
२ November नो�ह�बर २०० 2008, नेहमी आप�या�ा आठवण क�न �ाय�ा हवी क�, दह�तवाद टाळणे �हणजे फ� नाही
सरकारची जबाबदारी.

कंप�यांना �यां�या कम�चा�यांची काळजी �यावी �ागते - दोघांनाही एकमेकांची समान प�तीने गरज असते
अ�ा काळात. कॉप�रेट ने�यांनी �व�ेषतः �यां�या �च�ता �� के�या पा�हजेत आ�ण
�यां�या कम�चा�यांना सम�या आ�ण सव� सुर�ा सम�या एक� सोडवा.

Level वैय��क पातळ�वर

मी आधीच �हट�या�माणे, �या �कारे आग आम�या �दयात आहे, �याचे कौतुक करावे �ागे�
नाग�रक. कोण�याही ���ने या घटना कधीही �वस� नयेत.

आपण सहभागी होऊ �कत नस�यास, �कमान या�चकांवर �वा�री क�न गती चा�ू ठेवा,
मे� फॉरवड� करणे आ�ण काही �कारे आप�े मत �� करणे.
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नवीन �े�ांम�ये काम करणे

�व�तार आ�ण वाढ�ची गरज साव���क आहे. मानवां�माणे, अगद�
कॉप�रे�न वाढू इ��तात. कंप�यांना नवीन उ�पादने सादर करायची आहेत, नवीन ए�स��ोर करायची आहेत
बाजार, आ�ण �यां�या उ�ाढा��त वाढ. पण जे�हा एखा�ा कंपनी�ा नवीन म�ये �व�तार करायचा असतो
�दे�, �थम �ोकांना �या �दे�ात पाठवावे �ागते.
अ�ा �ोकांना �यांना नवीन �ोध �ाव�यासाठ� पाठव�े जाते, चाण�य सुचवतात क�
अ�ात �दे�ात कंपनी �यांची पूण� जबाबदारी घेते:

"�याने धा�य, गुरेढोरे, पैसे आ�ण इतरांसह एक नवीन सेट�म�ट �दान के�े पा�हजे
गो�ी. "(5.2.4)

जे�हा एखाद� कंपनी एखा�ा नवीन �दे�ाकडे �� वेधते, ते�हा �त�ा �त�या एका �व�ासू व�र�ांना पाठवावे �ागते
�तथे जा आ�ण काही काळ �ा�यक �हा. याची �क�मत आ�ण �यांची सुर��तता, असणे आव�यक आहे
खा�ी के��. नेता असे कसे करतो?

Research आप�े सं�ोधन चांग�े करा

जे�हाही एखा�ा कंपनी�ा �व�तार करायचा असतो - नवीन बाजारासाठ� असो, �मळव�यासाठ�
�सरी फम�, �क�वा अगद� धोरणा�मक युती करणे - बरेच सं�ोधन करावे �ागे�.
वाचन, औ�ो�गक अहवा� आ�ण स��ागार इ�याद�कडून मा�हती �मळवणे आव�यक आहे.



तसेच, तु�हा�ा अ�धक अंत���ी दे�यासाठ� �ा�नक ����ी बो�ा. हा मूळ पाया आहे
�व�तार.

P एक पाय�ट ट�म पाठवा

गोळा के�े�या मा�हती�या आधारे, आप�या व�र�ांकडून एक �क�वा अ�धक सद�य पाठवा
�या �दे�ाचे �व�ापन.

गोळा के�े�या त�यांची �ॉस-पडताळणी आव�यक आहे. अनेक �ोकांना भेटा - �व�वध पासून
पा��भूमी - �दे� आ�ण �तची सं�कृती अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ�. तुमचे 'डोळे' आ�ण 'कान' आहेत
यासाठ� मू�भूत साधने. तुम�या अ�यासाच ेद�तऐवजीकरण करा आ�ण, तु�ही परत आ�यानंतर, त ेसादर करा
मूळ कंपनी.

Move ट��याट��याने तुम�या हा�चा��ची योजना करा

जर उप�म फायदे�ीर वाटत असे� तर ट��याट��याने पुढे जा. तु�ही कधी �नरी�ण के�े आहे क�
�व�वध ब�रा�ीय कंप�या भारतात �वे� करतात? सहसा, एकच ��� आत जाई�
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�थम आ�ण सुमारे एक �क�वा दोन वष� �दे�ात रहा. या ट��यात चाण�य स��ा देतात
क� फम� ����या राह�याचा आ�ण सुर��ततेचा संपूण� खच� हाताळते. काही कंप�या अगद�
�यां�या ��त�नध�ची संपूण� कुटंुबे �यां�या मु�ांची काळजी घेऊन येथे ह�वा
���ण, सु�ट्या आ�ण मनोरंजन.

पूण�पणे काय�रत �हा

एक �क�वा दोन वषा�चा अनुभव �मळव�यानंतर, एखा�ा�ा नवीन �दे�ाची पकड �मळे�. मग
पूण�-ऑपरे�न मोडम�ये जा आ�ण �यात य��वी �हा. ��ात �या क� हे a �ज�क�याब�� नाही
नवीन �दे� - कंपनी�ा सामा�जक��ा जबाबदार असणे आव�यक आहे. तु�ही पण खा�ी करा
फ� नफा कमाव�याऐवजी नवीन �ठकाणी 'योगदान' �ा आ�ण �तथून ते �र ने.

�च�मय �म�नचे �वामी ई�रानंदजी यांनी ते सव��म ठेव�े जे�हा ते �हणा�े, "�वजय �मळतो
मारणे याचा अथ� नाही. याचा अथ� नवीन अ�ध��हत �दे�ा�या �दयात �ान घेणे. "
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बु��म�ा �व�ापन

आम�या �ाचीन भारतीय आ�ण पारंपा�रक �व�ापन पु�तकांवर आधा�रत आहेत
�वनी त�वे, �यां�याकडे नेहमीच खूप सखो�ता असते. �यां�याकडे हेच कारण आहे
काळा�या कसोट�तून वाच�ो. आजही, वाचक या नातेसंबंधांवर ��ांसह ���हत आहेत
आज�या जगा�ी जुनी पु�तके आहेत.
बरं, ते ऑग�ट कंपनीत आहेत.

कॉप�रेट ����ण आ�ण धोरणा�मक �व�ापन स��ागार �े�ात अस�यान,े मा�याकडे देखी� आहे
�व�वध संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी आ�ण अ�य�ांनी �वचार�े - "यात काय �व�ेष आहे?
चाण�य (�क�वा कौ�ट�य) आ�ण �यांचे अथ��ा�� हे पु�तक जे ते अगद� �ासं�गक बनवते
आधु�नक �वसाय जग? "

आता, �यांना अ�यास आ�ण सराव करायचा आहे �यां�यासाठ� हा एक अ�त�य मनोरंजक �� आहे
�हाणपणाचे मोती अथ��ा��ातून उगव�े.

कौ�ट�या�या अथ��ा��ा�ा �ा�त बनवणारी दोन अ�त�य मजबूत कारणे येथे आहेत
उ�कृ� नमुना, आ�ण चाण�य �वतः एक अ�व�मरणीय आ�या�यका:

'Aanveekshikee' नावाचा �वषय

अथ��ा��ाचे सवा�त वै���पूण� वै��� �हणजे त ेएक अ�त�य ता�क�क पु�तक आहे.
या पु�तकाचा अ�यास कर�यापूव�, राजांना �यांची तयारी कर�यासाठ� फाउंडे�न कोस�मधून जावे �ाग�े
राजकारणा�या उ� �ानासाठ�. म�ये Arthashastra �वतः, चाण�य एक सू�चत
�या �व�ा�या��ा या पु�तकावर �भु�व �मळवायचे आहे �याने �थम Aanveekshikee नावा�या �वषयाचा अ�यास करावा.
या सं�कृत ��दाचे भाषांतर करणे खूप कठ�ण आहे, परंतु इं�जीती� सवा�त जवळचा ��द असू �कतो
'�ॉ�जक' �हा. तर चाण�य �व�ा�या��या ता�क�क �वचारसरणीची �मता �वक�सत हो�यास सांगतो
�थम आ�ण सवा�त मह�वाचे.



Aanveekshikee एक अ�त�य मनोरंजक �वषय आहे, पण आम�या �पढ��ा �व�चतच मा�हत आहे. हाता�क�क, बाजूकडी�, पया�यी, �व�ेषणा�मक आ�ण बाहेरी� �वचारांचे �म�ण. थोड�यात,
आपण �या�ा '�वचारांचे �व�ान' �हणू �कतो. हे एखा�ा ���स �याचा बु�ांक �वक�सत कर�यास आ�ण �याचे �पांतर कर�यास मदत करते
एक रणनी�तकार म�ये. �हणून, अथ��ा�� हे 'बु��म�ेवरी� पु�तक' असे �हणता येई�
�व�ापन'. एकदा ही �मता तुमची बु��म�ा ती�ण के�� क� तु�ही हाताळू �का�
उ� जबाबदा�या.

Foundation अ�या�मात एक पाया
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अथ��ा��ा�या बाजूने �सरा मजबूत घटक �हणजे तो ने�यांना ��कव�यास सांगतो
सखो� अ�या�म.

का? कारण, �ेवट� ने�यांना स�ा आ�ण साम�य�वान ���ना सामोरे जावे �ागते.
स�ा �� क� �कते, आ�ण �नरपे� ��� पूण�पणे �� क� �कते.

�यामुळे स�ेचा गैरवापर टाळ�यासाठ� चाण�य वेदांचा अ�यास सुचवतो आ�ण
इतर ता��वक पु�तके. अ�ा �कारे, तो अ�ा ��� तयार कर�याचा �य�न करतो जे मू�यवान होती�-
आधा�रत नेते. अखेरीस, कोणीही �या�ा पहात नसताना माणूस अंधारात काय करतो त ेआहे.
केवळ �न�वाथ� नेताच इतरांची यो�य सेवा क� �कतो.

नेहमी ��ात ठेवा क� ��येका�ा काही ना काही बु��म�ा असते. पण �व�चतच कोणी आहे
�यांची बु�� '�व�ा�पत' कराय�ा ��कव�े. आ�ण ��येकजण आ�या��मक वाटू �कतो, परंतु �व�चतच करतो
पदाचे नेते ता�क�क अंत���ीसह आ�या��मक-आधा�रत �नण�य घेतात.

आता, अथ��ा�� दो�हीची हमी देते आ�ण �हणूनच, �व�ापनाचे �ा�त पु�तक आहे.
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सं�ा�मक �नयोजन

कॅ��डरचा आ�व�कार हा इ�तहासाती� एक अ�त�य मह�वाचा ट�पा आहे
आ�ण मानवजातीचा �वकास. हे आ�हा�ा वेळेचा मागोवा घे�यास आ�ण �व�वध काय��मांचे द�तऐवजीकरण कर�यात मदत करते
भूतकाळ. हे आप�या�ा आप�� स� प�र��ती सांगते आ�ण अंदाज, अंदाज आ�ण योजना तयार कर�यास देखी� मदत करते
भ�व�य.
तारीख �क�वा वेळ जाणून घेत�या��वाय तु�ही कधीही एक �दवस घा�वू �कता का? आ�ही क�
केवळ �वतः�ाच ग�धळात टाकत नाही तर आप�या आजूबाजू�या सवा�नाही ग�धळात टाकतो.

�हणून, कॅ��डर सारखी वेळ ठेवणारी साधने ही अ�यंत मह�वाची साधने आहेत
आम�या जीवनात संदभ�.

चाण�याने वेळ �व�ापनाचा आधार �हणून कॅ��डरचा वापर के�ा:

"�ाही वष�, म�हना, प�, �दवस, पहाट (वु�), �तसरे आ�ण
(asonsतू जसे) पावसाळ� theतू, �हवाळा हंगाम आ�ण
उ�हा�यात �यांचे �दवस कमी आहेत, बाक�चे पूण� झा�े आहेत आ�ण एक वेगळा अंतबा�� म�हना आहे
(वेळेचे �वभाजन). "(2.6.12)

वरी� �ोकात, एखा�ा�ा �नयोजनासाठ� �ागणारा का�ावधी पाहता येतो. यापैक� काही
आजही संघटना�मक �नयोजनासाठ� चांग�े आहेत:

वा�ष�क �नयोजन

येथे, वषा�ची �येये �न��त के�� जातात आ�ण र�ते-नका�े देखी� तयार के�े जातात. रणनीती आ�ण
ते सा�य कर�यासाठ� पो��सांचा �वचार के�ा जातो. सहसा, वा�ष�क सव�साधारण सभा (एजीएम)
संघा�या सव� सद�यांना या ��यांब�� मा�हती दे�यासाठ� आयो�जत के�े जातात.

आव�यक अस�यास, नवीन संघ तयार के�े जातात आ�ण संच पूण� कर�यासाठ� नवीन जॉब �ोफाइ� प�रभा�षत के�े जातात
उ���े एजीएम एखा�ा�ा मागी� वषा��या काम�गरीचा आढावा घे�यास मदत करतात.

हंगामी �नयोजन

��येक गो�ीचा एक हंगाम असतो आ�ण ��येक गो�ीसाठ� एक हंगाम असतो - हा �नसगा�चा �नयम आहे. एकदा
आ�हा�ा हे समजते, कोण�याही योजनेती� चढ -उतार पाहणे सोपे आहे.

�ेवट�, तु�हा�ा असे �ेतकरी कधीच सापडणार नाहीत �याची फळे �याच �दव�ी तयार होती�
�याने �बयाणे �ाव�े आहे. �या�ा मा�हत आहे क� नंतर यो�य हंगामासाठ� �या�ा धीराने वाट पाहावी �ागे�



आव�यक कत��े पार पाडणे.
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जरी �वसायात, ��ड आ�ण asonsतू आहेत. प�रप�व �ापारी �यांना कारणीभूत करतात
�यांचे द�घ�का��न �नयोजन. उदाहरणाथ�, भारतात, जा�तीत जा�त खरेद� दर�यान होते
सण हंगाम.

अ��कडी� �दवाळ� हंगामाचा �वचार करा - ��येक ����ा मा�हत आहे क� �ेवटचा सण
आठवडा बाजारात ��येक उ�पादनाची फुग�े�� �व�� झा�� असावी.

Rest �व�ांतीचे �नयोजन

एखादे वष�भर काम क� �कते, परंत ुवेळोवेळ� �व�ांती घेणे मह�वाचे आहे जेणेक�न आ�ही
अ�धक �भावीपणे काम क� �कते. चाण�य �व�ांतीची योजना कर�याची गरज सुचवते, कोण�याही प�र��तीत
संघटना. म�ा अ�ा कंप�यांची मा�हती आहे �जथे, वषा��या सु�वाती�या काळात, सव�
कम�चारी �यां�या वा�ष�क रजेचे �नयोजन करतात आ�ण �यासाठ� अज� करतात.

ब�तेक युरो�पयन कंप�यांम�ये �व�ांतीसाठ� एक म�ह�याची वा�ष�क रजा घेणे अ�नवाय� आहे
आ�ण �वतः�ा पु�हा उ�साही कर�यासाठ�.

चांग�या सं�ा�मक योजनेम�ये द�घ�का��न �नयोजनाचे �म�ण असते (पाच वष�, दहा वष�,
�क�वा अगद� पंचवीस वषा��या योजना) आ�ण अ�पका��न �नयोजन (मा�सक, सा�ता�हक आ�ण दररोज
योजना).

�ीष� �व�ापन �ापक चौकट�वर �� क� ��त करते तर इतर नट आ�ण
�वसायाचे बो�ट. एक��तपणे, �यांचे एक��त आ�ण वेळ-�व�ा�पत काय� �ेवट� होई�
फम�चे भ�व�य चांग�े.
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सव��म आ�ण उ�म

एक महान �वचारवंत एकदा �हणा�ा, "जर मी काहीतरी नवीन तयार के�े तर मी अ�यास करेन
ते सव� उ�म आहे आ�ण माझे उ�पादन आणखी चांग�े बनवा. "सुमारे 2,400 वषा�पूव�, चाण�य
�वतः हा कायदा �ागू के�ा.
कौ�ट�या�या अथ��ा��ाचा प�ह�ा �ोक �हणतो: "हा एकच �ंथ (कौ�ट�याचा
अथ��ा��) राजकारणा�या �व�ानावर मु�यतः आणून तयार के�े गे�े आहे
राजकारणा�या �व�ानावर �जत�या �ंथांची ��कवण आहे �ततक�च
पृ�वी�या अ�ध�हण आ�ण संर�णासाठ� �ाचीन ���कांनी रच�े�े. "(1.1.1)

तु�हा�ा मा�हती आहे का क� �यापूव� �कमान चौदा अ�य अथ��ा�� ेहोती
चाण�य यांनी ���ह�े�े?

पूव�चे मा�तर हे नावी�य आ�ण सज�न�ी�ता �वीकार�यास घाबरत न�हते
इतरांकडून ��कणे, आ�ण जेथे ते दे�याचे �ेय �द�े, जसे चाण�या�या बाबतीत
वरी� �ोक.

परंतु हे कर�यासाठ� काही पाव�े आहेत:

तु�हा�ा काय सा�य करायचे आहे?

�थम, आप�े गंत� �� अस�े पा�हजे. याची �ा�या करा आ�ण अध� �ढाई �ज�क��. जे�हा रतन
टाटाने सव��थम एक �ाख �पयांची कार आण�याची घोषणा के��, यात उ�े�ाची ��ता �दसून आ��.
बाक��यांनी पाठपुरावा के�ा. आपण एक �ापारी अस�यास, उ�पादन, �क�वा सेवा, आपण �वचार
देऊ इ��त आहे. जर तु�ही क�ाकार असा� तर तु�ही काय तयार करा�? आपण खेळाडू अस�यास, कुठे आ�ण
तु�हा�ा कोणते पदक �ज�कायचे आहे? गांधीज�चे ��द ��ात ठेवा - "एक उ�े� �ोधा,
याचा अथ� होई�. "

• तु�ही ते कसे करा�?

�येय �न��त के�यानंतर �गेचच �वास सु� करावा �ागतो. कसे? बरं, चाण�य�ा होतं
आ�ही आधीच उप�� अस�े�या सव��म गो��कडून ��क�े पा�हजे असे ते �हणा�े. थोडे सं�ोधन करा, वाचा
तुम�या �े�ाती� त�ाची पु�तके, अ�यास करा �क�वा कोस�म�ये सामी� �हा. तु�हा�ा का हवे आहे याची खा�ी करा
चाक पु�हा �ोधा! आ�ण मु�य ��द �हणजे 'सुधारणा'. �हणून सव��म पासून ��का. जर तु�ही ए
ज�तरणपटू, आ�ण ऑ����क पदक �ज�क�याचे �येय, आपण जगाती� सव��म �����त �हा�
ज�तरणपटू. हे आप�या�ा �येय ज�द सा�य कर�यात मदत करे�.
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• तु�ही कधी संपवा�?

आता तु�ही सव��म कडून ��क�यास तयार आहात, तुम�यासाठ� एक मुदत �न��त करा - वेळ
जे�हा तु�ही तुमचे �येय गाठता, ते�हा तुमचे अ�यास आ�ण ����ण य�ाम�ये �पांत�रत करता. हे



अं�तम मुदत आप�या�ा अ�त�र� वेगाने ह��व�यात मदत करे�. जे�हा अमे�रकन अ�य� �थम
घोषणा के�� क� एक माणूस चं�ावर उतरे� आ�ण एका द�कात सुर��तपण ेपृ�वीवर परत येई�,
ती �न��त मुदत होती. आ�ण �ा���ांनी ते सा�य के�े! चाण�यने वरी� गो��चे पा�न के�े
पाव�े देखी�. �हणूनच �यांचे अथ��ा�� एक अमर �ंथ बन�े आहे.

आता अमर काहीतरी तयार कर�याची आप�� पाळ� आहे.
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वेळेचे �व�ापन



सव� अमे�रका स�या अ�यंत वेगवान जगात राहतात, �याची ती� गरज आहे�भावी वेळ-�व�ापन. पण चाण�य�या �तकानु�तकांपासून आपण नेहमीच ��कू �कतो
अथ��ा��. �यां�या मते, आप�या�ा काय करायचे आहे याची जाणीव ठेवणे ही सवा�त मोठ� ट�प आहे
वेळेचे उ�म �व�ापन कर�यासाठ�.
चाण�य �हणा�ा होता:

" अ�ा�कारे, तो (गुरेढोरे अधी�क) �ा�यां�या सं�येब�� जाणकार असावा."
(2.29.15)

कॉ��नझंट �हणजे एखा�ा�या जबाबदा�यां�वषयी जाग�क �क�वा जाग�क असणे आ�ण �नयं�णात असणे
�यांना. �हणून, या ओळ�त, चाण�य �हणतो क�, कोण�याही वेळ�, �मुख
गुरेढोरे खा�या�ा �याची माणसे नेमक� �कती गुरे सांभाळत आहेत हे मा�हत असावे.

आ�ही या �ोकाचा उपयोग आप�या दैनं�दन काया�त माग�द��न कर�यासाठ� देखी� क� �कतो:

आप�े �येय समजून �या

टाइम-मॅनेजम�टची प�ह�� पायरी �हणजे तु�हा�ा कुठे पोहोचायचे आहे, आ�ण के�हा हे जाणून घेणे.
आप�यापैक� बरेचजण अज�डा, �क�वा उ�े�ा�या ��ते��वाय चा�त आहेत. नेहमी ��
�वतः - मी हे का करत आहे? म�ा हे करायचे आहे का? मी काय प�रणाम करणार आहे
हा उप�म क�न �मळवा? आप�यापैक� ब�याच जणांना आमची जॉब �ोफाई� नीट माहीत नसते. जर तू
खा�ी नाही, तुम�या बॉस�ा �वचारा आ�ण �या�या अपे�ा �� करा. �या भू�मकांची याद� बनवा
तु�ही खेळता-�वभाग �मुख, ट�म ��डर, �ोजे�ट �भारी, पा�क, मू� इ. नंतर,
��येक भू�मकेखा��, आप�या जबाबदा�या ��हा आ�ण �यांना �ाधा�य �ा.

• सव�काही ��ात �या

जे�हा तु�ही तुम�या �नय�मत कामात असता, ते�हा �व�वध ��यय येऊ �कतात. काही
बा� ��यय आहेत, तर इतर आप�या �वतः�या मनाने तयार के�े�े. फोन कॉ�, एक नवीन
क�पना, �ब� भराय�ा �वसर�ात - हे सव� सामा�य �वच��त आहेत. अ�ा
घटना आम�या वत�मान कामा�या �वाहा�ा अडथळा आणतात.

अ�ा वेळ�, कागदा�या �ीटवर, �क�वा अगद� तुम�या �वचारांवर �गेच �वचार करा
मोबाइ� �क�वा संगणक. मग तु�ही त े�वसरणार नाही. तुमचे मन �ांत होई�. नंतर, नंतर
ट�प तयार करणे, आप�े वत�मान काम हाताने सु� ठेवा, जर ते आप�े �ाधा�य असे�.
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List आप�� याद� �नय�मतपणे तपासा

जे�हा तु�ही मोकळे असता ते�हा तु�ही बनव�े�� याद� पहा आ�ण ��येक व�तूवर कृती करा. एक ��त �व�ापक
एकदा �हणा�े, "मी दररोज �कमान एक डझन वेळा मा�या कामा�या सूचीकडे पाहतो. ती सतत आठवण क�न देते
म�ा जे करायचे आहे ते मी करतो आ�ण �यानुसार मी मा�या ��त वेळाप�कात वेळ काढतो. "

�या �णी तु�ही काही काम पूण� के�े आहे, संबं�धत फाइ� �क�वा फो�रम�ये एक ट�प बनवा. हे
तु�ही तुमचे अहवा� तयार करता ते�हा ते उपयु� ठ� �कतात. हे सव� अस�याब�� आहे ...
�ा�यांची सं�या. "

फ� हे ��ात ठेवा क� ही सव� स��ा उपयोगी पडू �कतात जर एखाद� ��� �वयं-���तब� असे�. नाही
'पु�तक �ान', �क�वा वेळ-�व�ापन अ�यास�मांची र�कम तु�हा�ा घेऊन गे�यास मदत करे�



तातडी�या बाब�मुळे 'इतर' आणतात.
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वाढ सु�न��त करणे

रजनीती (राजकारणी) �े�ात एक �व�ेष� अस�याने चाण�य हे क� �कतो
एक नेता (राजा) �या�या वाढ�ची खा�ी कर�यासाठ� काय अपे��त आहे ते न�क� सांगा
रा�य.
तो �हणा�ा होता:

"�ोकां��वाय कोणताही दे� नाही आ�ण दे�ा��वाय कोणतेही रा�य नाही." (13.4.5)

येथे, 'दे�' �हणजे �ामीण खेडे, �क�वा '�ामीण भाग'. �स�या ��दात,
चाण�य �ोकां�या, गावां�या आ�ण �यां�या बन�े�या रा�या�या पर�राव�ंबनावर भर देतात



एक��तपणे, आ�ण सवा�ना एकूण वाढ�साठ� आव�यक अस�े�े ��. समान कायदा �ागू के�ा जाऊ �कतोकोण�याही सं�े�ा �क�वा सं�ेस तसेच:

• �ोक: �ाहक आ�ण �ाहक

कोणतीही कंपनी आप�या �ाहकां��वाय �क�वा �ाहकां��वाय जगू �कते का? �यां�या गरजा असा�ात
कंपनीची उ�पादने आ�ण सेवां�ारे पूण�. �यामुळे या सुधार�या पा�हजेत. परंतु
��ात ठेवा येथे '�ोक' हा ��द कम�चारी आ�ण �व�ापकांनाही �ागू होतो
जे सं�ा चा�वतात. �यांचीही काळजी �यावी �ागे�, नाहीतर आप�ी येई�
कारण कोणीही ��ायंटची सेवा कर�यास तयार नाही.

• दे�: बाजार

एका �व��� �दे�ात मो�ा सं�येने �ाहक आ�ण �ाहक एक� आहेत
बाजार �हणतात. कोण�याही बाजाराची मागणी आ�ण पुरवठा गुणो�र समजून घेणे हे मु�य आहे
मह�व. कंपनी�ा �वसाया�या या पै�ूवर �� क� ��त करावे �ागे�.

या��त�र�, सव� बाजारपेठ ग�त�ी� आ�ण सतत बद�त अस�याने, कंपनीची �व�� आ�ण
�वपणन �वभागा�ा या बद�ां�या वर�या भागावर तसेच भाक�त करावे �ागे�
�ध�कांपे�ा पुढे रहा.

• रा�य: कंपनी

�ोक आ�ण दे� एक� येऊन रा�य, �क�वा आज�या काळात एक कंपनी बनवतात
कॉप�रेट जग. दोघांपैक� एक काढा आ�ण कंपनी नाही�ी होई�. जर अ
कंपनी�ा वाढवायचे आहे, �त�ा स�या�या बाजारपेठांचा �व�तार करावा �ागे�. वाढ�चे �नयोजन हेच   आहे
आहे.
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चांग�� �वपणन रणनीती तयार क� इ��त अस�े�या कोण�याही ����ा हा �नयम समज�ा पा�हजे.
बाजाराती� सम�या समजून घे�यासाठ� वैय��क �ाहकांचा अ�यास करा. �यावर आधा�रत, आप�े प�र�कृत करा
उ�पादने आ�ण सेवा. मग वेगवेग�या बाजारांची गरज समजून �या आ�ण तुमची सानुकू� करा
�यानुसार उ�पादने.

अ�ा �कारे, फम�चा नेता आप�या �ाहकांना आनंद� ठेव�यास स�म असे� आ�ण पया�याने,
माक� ट कॅ�पट�ायझे�न वाढवा आ�ण कंपनी�ा खरोखर जाग�तक�करणात वेगाने वाढवा
संघटना.
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पया�यी मा�म�ा �हणून जमीन

मा�क�ची मा�क� अनेक �ोकांसाठ� एक �मुख गंुतवणूक बन�� आहे. �ामीण भागात
�े�े, जमीन एखा�ा ����या अ��त�वात बद�ते. खरंच, मा�म�ा �ा�त आहे
अ��त�वा�या �मुख आव�यकतां�या �या जु�या-जु�या फॉ�यु��े�नम�ये नाव- रोट�,
कपडा, और मकान.
परंतु येथे, �नवाराऐवजी अ�, व�� आ�ण मा�म�ेवर जबाबदारी आहे. चाण�य होते
�तकांपूव� अथ��ा��ात यावर जोर �द�ा आहे :

"ज�मनी�या उ�कृ�तेम�ये, �नवारा देणे सव��म आहे." (7.11.22)

जमीन, �क�वा मा�म�ा, �या�या गुणांवर आधा�रत क�ी �नवडायची याब�� �याने अनेक क�पनांची याद� के�� होती
- �ेतीसाठ� पोषक, पा�याचा बारमाही �ोत असणे, ख�नजे भरपूर असणे इ.

तथा�प, वरी� �ोक �माणे, �याने �या भूमी�ा �ाधा�य �द�े जे आ�हा�ा दर�यान �नवारा देते
कठ�ण काळ. आता, आम�यासारखे �ोक, जे �हरांम�ये राहतात, हे कसे �ागू करतात?

S छो�ा �ठकाणी जमीन खरेद� करा



मंुबईत मा�म�ा असणे हे एक �व� आहे. हे जगाती� सवा�त महाग�ा �हरांपैक� एक आहे. तरतु�ही �या भा�यवान �ोकांम�ये आहात �यांचे आधीच मुंबईत घर आहे, �क�वा �सरे
�याच�माणे मोठे �हर, �तथे थांबू नका.

अ�त�र� �नवारा आ�ण गुंतवणूक �हणून �हान जागेत �हान मा�म�ा खरेद� करा.
का? साधे - जर तु�ही मे�ो �हरात एक घर बांधू �कत असा� तर ते तुम�याकडे आहे हे द��वते
अ�धक तयार कर�याची �मता, आ�ण आपण आप�यासाठ� पया�य �हणून तेच के�े पा�हजे
�नवास

• तयार करा आ�ण वापरा

आता फ� ज�मनीचा तुकडा खरेद� क� नका आ�ण तो वाया जाऊ �ा. �यावर घर बांधा. वापर करा
वेळोवेळ�. असे अनेक आहेत �यांना मी ओळखतो �यां�याकडे �यां�या गावात घरे आहेत आ�ण
�हान �हरे, परंतु ती कधीही वाप� नका. �सरे कोणी करते.

वषा�तून �कमान दोनदा तु�ही �तथे रहाणे मह�वाचे आहे. अ�ा �कारे, तु�हा�ा एका वेग�या गो�ीची सवय होई�
�ठकाण. देवा मना क� नका, जर तु�हा�ा तुमचे स�याचे �हर सोडावे �ाग�े तर त ेसोपे होई�
तुम�यासाठ� ��ांतर.
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• ही सुर�ा आहे

आप�यासाठ� भ�व�य काय आहे हे आप�या�ा कधीच मा�हत नसते. तथा�प, आप�याकडे �कमान एक असू �कते
�नवारा आ�ण जग�यासाठ� बॅक-अप योजना. जर आप�या �हरावर नैस�ग�क आप�ी आ�� तर �कमान आपण तरी क� �कतो
�कारां�या उ�ट ��ांतरावर मागे पडणे. सम�या उ�वू �क�या तरीही, आपण क� �कतो
�हणा - "�कमान मा�याकडे आ�यासाठ� घर आहे. म�ा पु�हा सु� क� �ा."

हे �व�ेषतः आ�थ�क संकटां�या वेळ� मदत करे�, जसे क� मंद�
2008-09 म�ये जगावर प�रणाम झा�ा.

चाण�यची रणनीती नेहमी "..." अ��या��त भाक�त करणे आ�ण एक तयार करणे हे होते
पया�यी. "तुमची अ�त�र� जमीन �क�वा मा�म�ा हा पया�य असू �कतो.



पृ� 196

70

गु�हे �नयोजक

26/11 रोजी मंुबईत टेरर ह��यांनंतर, ��येक नाग�रक संत�त झा�ा.
आंतररा�ीय समुदायानेही या ह��यांना गांभीया�ने घेत�े आ�ण पा�ठ�बा �द�ा. तर
आता कसाब हा एकमेव �जवंत दह�तवाद� आहे, �या�ा फा�ीची ���ा झा�� आहे, हे मह�वाचे आहे
पा�क�तानने अ�ा ह��यांमागी� काही सवा�त मो�ा सू�धारांना अटक करावी. आ�ही कसे
गु�हेगार पकड�यानंतर �यांना ���ा?
चाण�याने आ�हा�ा अथ��ा��ात आप�े मत �द�े :

"जो �स�या�ा जबरद�तीने कृ�य कर�यास �वृ� करतो, 'मी �वीकारेन
जबाबदारी ', ��पट ���ा होई�. "(3.17.11)

�स�या ��दांत, चाण�यां�या मते, जे इतरांना जबरद�ती करतात (�क�वा �ेनवॉ� करतात)
गु�हा करणे हे प�रणामांसाठ� अ�धक जबाबदार आहे. �यांची ���ा झा�� पा�हजे
गु�हेगारी ��य�ात अंम�ात आणणा�यांना �या गो��चा सामना करावा �ागतो �या�या ��पट �हा.

कसाब सारखे त�ण मु�ं आ�ण �यां�या �वाम�ची योजना अंम�ात आणणारे इतर दह�तवाद� होते
�ाणघातक �ोचा फ� एक छोटासा भाग. आता आ�हा�ा मो�ा �नयोजकांकडे ने�े जात आहे,
आ�हा�ा �यां�या�ी सामना करावा �ागे�:

�ीष� �तरावर

आम�या सरकारने तसेच आंतररा�ीय समुदायाकडून एक मजबूत पुढाकार घेणे आव�यक आहे
आ�ण संयु� रा�, जेणेक�न हा मु�ा अ�धक गंभीरपणे हाताळ�ा जाई�. हा वरचा �तर
पुढाकार चा�ू ठेवावा. �ढा �ेवटपय�त आहे.

�यामुळे सव� ����ा�� - आ�ण जबाबदार - अ�धका�यांना याची खा�ी करावी �ागे� क� �याचे प�रणाम
�यांचे �य�न पूव�पे�ा अ�धक चांग�े आ�ण फ�दायी आहेत. ची वेळेवर अंम�बजावणी



�यां�या योजना केवळ �ै��णक �व�ेषणापे�ा अ�धक मह�वा�या आहेत.

कॉप�रेट �तरावर

या ह��यांनी दाखवून �द�े क� �ापारी संघटनाही आता दह�तवा�ां�या रडारवर आहेत.
टाटा आ�ण ओबेरॉय �ुप सार�या कॉप�रेट्सवर थेट प�रणाम झा�ा. �या घटना
२ November नो�ह�बर २०० 2008, नेहमी आप�या�ा आठवण क�न �ाय�ा हवी क�, दह�तवाद टाळणे �हणजे फ� नाही
सरकारची जबाबदारी.

कंप�यांना �यां�या कम�चा�यांची काळजी �यावी �ागते - दोघांनाही एकमेकांची समान प�तीने गरज असते
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अ�ा काळात. कॉप�रेट ने�यांनी �व�ेषतः �यां�या �च�ता �� के�या पा�हजेत आ�ण
�यां�या कम�चा�यांना सम�या आ�ण सव� सुर�ा सम�या एक� सोडवा.

Level वैय��क पातळ�वर

मी आधीच �हट�या�माणे, �या �कारे आग आम�या �दयात आहे, �याचे कौतुक करावे �ागे�
नाग�रक. कोण�याही ���ने या घटना कधीही �वस� नयेत.

आपण सहभागी होऊ �कत नस�यास, �कमान या�चकांवर �वा�री क�न गती चा�ू ठेवा,
मे� फॉरवड� करणे आ�ण काही �कारे आप�े मत �� करणे.



पृ� 198

-------------------------------
... I love you Rachu ...

��य �� ड्स कृपया हा संदे� मा�या राचूपय�त पोहोचेपय�त पसरवा
म�ा वाटते माझे नाव मा�हत आहे
येथून डाउन�ोड के�े�े पु�तक: EBOOK4IN.BLOGSPOT.COM

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://ebook4in.blogspot.com

