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कासे

म�ा एक गो� सांगा ....

एके काळ�. इंड��� वगळता मुंबईत एक त�ण राहत होता.
म�ा �सरे काहीही य��वी �हायचे न�हते. �यांनी अ�ा महा�व�ा�यातून बंधनाचे ���ण घेत�े
�जथे या �वषयावर फ� पा�ा�य प�तीची ��ंसा के�� गे��. ती ती आहे
कॉप�रेट जगात पाऊ� टाकून कामा�ा सु�वात के�� पण �ेवट� �याने
�वसाय सु� कर�याचा �नण�य घेत�ा. कारण इतर कोणाखा�� काम करते

करायचे आहे

�याचा प�ह�ा �य�न आ�या��मक �वासा�या �े�ात होता. कारण �या�या कुटंुबात
कोणा�ाही कधीही �वार�य न�हते, �हणून �या�ा �वतःचा �वसाय सु� करावा �ाग�ा.
सगळं ��कायचं होतं. देवाची कृपा आ�ण तुम�या �वसाय भागीदाराची मदत
�तथून �वसाय सु� झा�ा. गहाण ठेवणारा
तो त�ण आता �वतः�या �वसायाचा �मुख झा�ा.

सु��स� कॉप�रेट सं�ा उभार�याचा �यांचा पुढ�� �य�न होता. तो
�याने �ोकांना भेट�े आ�ण �यां�या क�पना आ�ण योजना �यां�या�ी चचा� के�या. ही कार कडून
��क�याचा �य�न के�ा, ब�याच �ट�प�या तयार के�या, पु�तके वाच��, चचा�स�े आ�ण
�यांनी ����ण काय��मांम�येही भाग घेत�ा. पण काहीही �न�प� झा�े नाही. �ाना�या �ोधात
आताही �या�ा काही मह�वा�या गो�ी चुकत हो�या. तो बराच काळ
नेमक� क�ाची कमतरता आहे हे म�ा समजू �क�े नाही.

याचे उ�र �या�या अंतम�नात होते.

�हानपणापासूनच �यांना आ�या��मक सं�ा आ�ण अनेकांनी माग�द��न के�े
देवांचे आ�ीवा�द �ा�त झा�े. वचन दर�यान
महा �हणा�े होते, "आप�या मातृभूमी भारताचा इ�तहास आ�ण वारसा महान आहे.
आमचे saषी सामा�य न�हते - �यांनी जगाती� समान �व�ानांना ��कव�े.
अ�यास के�ा आ�ण �यां�यात �भु�व �मळव�े. आ�हा�ा तुझा अ�भमान आहे
भूतकाळाकडे वळून पहा, आप�या वत�मान सम�यांवर उपाय �ोधा
जाऊया.
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हा दैवी संदे� तो �ोधत होता.

1950 पासून बंधन एक �व�ान �हणून ओळख�े गे�े. आधु�नक
बंधना�या व�ड�ांपैक� एक �हणज ेपीटर डकर. पण "बंधन" �या भारतात
वष� 1950 आ�ण डाकार युगापूव� न�हते? एक रा� �हणून आमचे
A सुमारे 5000 वषा��न अ�धक काळ आहे. आप�या दे�ात 20 �ा �तकापूव�
बंधन वै�ा�नक न�हते का?

�ाचीन भारतीय धमा�म�ये जसे क� रामायण , महाभारत आ�ण �व�वध उप�नषदे
�याने बाँ�ड�ग ��ॅटेजीचे फ��-ए�स��ोरर �ोध�े. असे क�
आपण भारतीय फ� आप�या दे�ा�या कमतरता पाहतो आ�ण कधीच आप�ा दे� नाही.
तु�ही इतरांची �तुती करत नाही का? एक रा� �हणून आप�याकडे वेळोवेळ� आहे
सम�यांना त�ड �द�े आ�ण य��वी झा�े. जरी आप�ा दे� अजूनही अ



आप�या�ा �वकसन�ी� अथ��व�ा �हट�े जाऊ �कते, तरीही आप�ा माग� कधीही अपय�ी ठरत नाही.
सां�गत�े जाऊ �कते पूव� आप�ा दे� हजारो वषा�पासून य�ा�या ��खरावर होता.
मी गृहीत धरत आहे. असे �कती दे� आहेत �यांना असा वारसा आहे?

आता �या�ा समज�े आहे क� �या�या �वसायाचे य� �या�या सभोवता��या जगापे�ा अ�धक आहे.
ते फ� तुम�या आत बघून सा�य होऊ �कते. बंधनाचे पंत�धान
अथा�त इतरही आहेत, पण आप�े �वतःचे पूव�जही बंधनात अ�धक कु�� होते.

अ�ा �कारे एक �दवस बंधन या �वषयावर भारतीय पु�तके �ोधत होते.
�या�या ��ी�ेपात राजा मेकर चॅन �ेखी " Kauit �या Athsha ' होता.
या पु�तकाब�� कोणी ऐक�े नाही? जरी �याने ऐक�े होते.
पण �या�या �पढ�ती� �व�चतच कोणी ते वाच�े असे�. तर तो
पु�तकाची �त खरेद� के��.

पु�तकाची काही पु�तके वाचून तो �ःखी झा�ा. �या�ा काहीच समज�े नाही
. �याने तो पु�हा पु�हा वाच�ा पण पु�तकाचा �वषय न समज�यासारखा होता. �वषय देखी�
कंटाळवाणा आ�ण कंटाळवाणा �दस�ा. �या�ा वाट�े क� �ेखकाने नुकताच खु�ासा के�ा आहे
सव� काही गुंतागुंतीचे के�े गे�े आहे.

�याने �या�या एका समुपदे�का�ा सां�गत�े, "म�ा 'अथ�ा'म�ये काहीही सापडत नाही.
म�ा समजत नाही, जरी मी ते ��क�याचा पूण� �य�न करत आहे
समुपदे�क �या�ा �हणा�े, "भारतात आपण आर�ां�माणे धमा�चा �वचार करतो. ते आ�ही
मी हे करतो. �हणून, जर तु�ही ' अथ�ा ' समजू �कत नाही, तर डीपीएन
दोष देऊ नका होय - तु�ही वाढवा� आ�ण तु�हा�ा जीवनाचा अनुभव �मळे�,
तु�हा�ा हे पु�तक अ�धक चांग�या �कारे समजे�.

�याच वष� ते भगवान ��वांचे �ान कै�ा� मानसरोवर या�े�ा गे�े होते.
गया. एका सं�याकाळ� मू�यांनी �तचा आवाज ऐक�ा , " Kauit the ' Athsha ' the
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आप�े जीवन घडवा फ� त ेवाचू नका पण ते तुम�या जीवनात �वीकारा
खूप. ' अथ�ा ' �जओ '' म�ये. �या�ा �व�ास नाही क� तो �वतःचे �वचार �� क� �कतो.
फ� ऐकत होतो, न�क�च तो दैवी चम�कार होता.

�याने ऐक�े होते क� केरळम�ये एक धम� आहे, �जथे �ाचीन भारतीय धम� आहेत
सं�ोधन के�े आहे. तो आ��या�या जड ���का�ा �हणा�ा, "मी अथ�ा आहे
म�ा वाचायचे आहे.
पण ते �हणा�े, "तु�हा�ा गु-��� परंपरेनुसार येथे यावे �ागे�.
हे ��क�े पा�हजे. याचा अथ� असा होतो क� �वसायापासून �र असताना, �वतःम�ये
राहणे आ�ण सं�कृत �ा��ातून �याचा अ�यास करणे.

मंुबईती� कोण�याही उ�ोगपतीसाठ� हे सोपे काम न�हत.े पण तुमचे
भागीदारा�या मदतीने �यांनी �वसायापासून �र असताना saष��या �ानाचा अ�यास के�ा.
ते के�ं �वतःम�ये घा�व�े�या वेळाने �याचे आयु�य कायमचे बद��े
�द�े.

�या�ा मा�हत होते क� आधु�नक भाषेचे ��येक �तक हजारो वषा�पूव� आधीच �ा�पत झा�े आहे.
अथा�चा �ोध �ाग�ा.

बंधन कौ��यांचा सखो� अ�यास के�यानंतर, तो �याचा वापर करे�
�हरी जीवनात परत�े. फ� �या�ा य� �मळा�े. �याचा �वसाय वाढ�ा आ�ण �ोक
�या�या नवीन कौ��याने तो �भा�वत झा�ा. जे�हा �यांनी �या�ा य�ाचे रह�य �वचार�े
उ�र �द�े, 'माझे गु�त आ�ण Kauit आनंद ' Athsha ' हे �ान



म�ा मदत के�� . ?
अहो, ही माझी कथा आहे. हे एक � आहे. पण ही कथा

हा �ेवट नाही. खरं तर इथूनच कथा सु� होते ...

केरळ�न परत�यानंतर मी �ावहा�रक आ�ण अचूक नाणी
मा�या �वसायात �वतः�ा �ागू के�े (आद�� www.atmadarshan.com ). या
द��नामुळे म�ा य� �मळा�े पण �सरे काहीतरी आ�े. पो��स दर माझा
�म�ांनी म�ा हे �ान �ेअर कर�याची �वनंती के��.

मी भारतात आ�ण जगभरात चचा�स�े, चचा�स�े आ�ण अ�यापन काय��मांना उप��त रा�ह�ो आहे.
���क �हणून आमं��त के�े. उ�ोगपत�नी म�ा �व�वध �वषयांवर �वचार�े
स��ा �याय�ा सु�वात के��. सु��स� पु���ग हाऊसेस आ�ण वृ�प�े
म�ा �वचारा 'आधु�नक उ�ोगांम�ये कौतचे �ान कसे वापरावे?
या �वषयावर ��हाय�ा सां�गत�े. म�ा रे�डओचा काय��म आयो�जत कर�यास सांगा
असेही �वचार�े.

मी अनेक �ोकांकडून आहे �यांना भारतीय बंधन कौ��य आ�ण भारतीय �ान म�ये रस आहे.
समज�े वय, रा�ीय�व, �ान आ�ण उ�ोगांची पवा� न करता, मा�या काय��ाळा आ�ण
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से�मनारम�ये सहभागी झा�े�या सव� �ोकांनी चॅन�या ती�ण मनाब�� ती� �च�ता �� के��.
तु�हा�ा मा�हती आहे का?

यानंतर, SPM �ुप ऑफ कंपनीज �या सहकाया�ने म�ा " अथ�ा " चे रह�य सापड�े .
सखो� अ�यास कर�याची संधी. स�या भारतीय बंधनाचे �वचार
जा�हरात आ�ण अजा�म�ये पूण�पणे सहभागी �हा. आज मी SPM फाउंडे�न आहे
चे �द�द��क या फाउंडे�नचा उ�े� �ाचीन गु-��� परंपरे�या प�तीचे अनुसरण करणे आहे.
"भारत मजबूत आ�ण �वाव�ंबी बनवा".

आधु�नक �वसाया�या दैनं�दन सम�या सोडव�यासाठ�
�ावहा�रक उपाय वापर�या�या �वषयावर ���ह�े�े माझे हे पु�तक

मी �या �वचारांब�� ���हत आहे जे जगभराती� अनेक कॉप�रेट जगतांनी �भा�वत झा�े आहेत.
मी �ाखो �ोकां�ी देवाणघेवाण के�� आहे.

'' कॉप�रेट चा�सेस '' केवळ मा�यासाठ� उपयु� नाही तर ते तुम�यासाठ� आ�ण
��येकजण �यां�या कामात भारतीय बंधनात अडक�े�यांसाठ� फायदे�ीर आहे.

नाणी वाप�न य��वी �हायच ेआहे.

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

इ.स.पू. चौ�या �तकात भारतात ज�म�े�या �वघू आ�ण कौती या चनाचा ज�म झा�ा.
नावानेही ओळख�े जाते. �तकानु�तके, �व�ानांनी चॅन�ा अस े��म�ळ �हणून वण�न के�े
बु माणसाचे �या �व�पात वण�न के�े आहे
बंध, अथ��व�ा, राजकारण, कायदे�ीर नेतृ�व, �ासन, यु��, ��ारी, �ेखा
आ�ण अनेक �े�ात �ा�व�य �मळव�े. चनाने �वत: 6000 सूस गाय�या आहेत.
पु�तके 150 अ�याय आ�ण 180 �ीष�कांम�ये वग�कृत आहेत.

नंद राजवं�ाचा �हास आ�ण �याचे यो�ी चंगू मौय� हे �ासक �हणून
�स�हासनावर बस�याची जबाबदारी �वतः च�ावर होती. �हणून
�या�ा "�क�गमेकर" �हणतात. �वजयावर आ�े�ा �वजय भारतात पराभूत झा�ा
चॅनची आई दे�यामागे होती.

राजक�य �वचारवंत �हणून त ेप�ह�े होते �यांनी मानवी इ�तहासाब�� ���ह�े आहे.
मी प�ह�यांदा "रा पी नाही. �यां�या काळात भारताती� अनेक दे�
माझी �वभागणी झा��. �याने ती सव� रा�ये एका क� ��य �नयमाखा�� आण��.
�यांनी 'आयवत' नावा�या रा�ा�ा ज�म �द�ा �या�ा नंतर 'भारत' अस ेनाव पड�े. �यां�याकडे आहे
�यां�या जीवनाती� काया�चे वण�न �यां�या "कौट� का अथ��ा" आ�ण "चाना" या पु�तकात के�े आहे.
"धोरण" म�ये ���ह�े�े.

युगापासून, संपूण� जगा�या रा�यक�या�नी आ�ाधारकते�या मू�यांवर आधा�रत एक मजबूत पाया तयार के�ा होता.
संप�ीसह रा�य �न�म�तीसाठ� "अथ�ा" चा अथ� घे�यात आ�ा आहे.

अथ��ाचा �ा��दक अथ� आहे - 'संप�ीचे �ा��' पण �यात समा�व� आहे ��येक
�वषयाचे �ान आहे. ती संप�ीची संप�ी आ�ण �ानाची संप�ी आहे.
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�ामा�णकपणे

जे�हा मी च�ा�या क�पना ��क�याचा आ�ण ��कव�याचा �वास सु� के�ा, ते�हा म�ा �याचा ध�का बस�ा.
�नका� अपे��त न�हता. ही एक क�पना होती. मी प�ह�े पाऊ� उच��े
वाढव�े   आ�ण मग हजारो �हत�च�तकांनी मा�या�ी सामी� होऊन म�ा �ो�साहन �द�े. हे
पु�तका�ा खरा बनवा दे�ाती� सहयोग�ची सं�या
अनंत आहे. मी काही �व�ेष �ोकांचे आभार मानू इ��तो
म�ा सु�वातीपासूनच मदत के��.

'�चची �म�न' - मी �चची �म�न () सं�ेची उ�पादने आह े. NS
तुमचा देव ami www.chinmaymission.com �चयानंदा कडून (1916-1993)
मा�या �हानपणी�या �दवसात भेट�ो. तो माझी आ�ा आ�ण बंधन आहे. gu देव
�हणा�े, "�न�पाप ने�या�ा उदा� नेता बनवणे हा कोणाचाही आद�� नाही.
देव प�रवत�न क� �कतो. - हे �वधान मा�या जीवनाचे माग�द��क त�व आहे.

स�या �चचो �म�नचे �व��वामी तेजोमयानंद म�ाही तीच भावना देतात.
सहकाय� दान करा. �यांनी माझी प�ह�� कंपनी सु� के�� - "आद��"
ठेवा).

या �म�न�या �ेकडो आचाया�चा (आपटकांचा) उ��ेख करणे
चंगा �यां�या�ी माझे सखो� नाते होते - मामी एस दानंदा, मामी सदानंद, मामी
ई वरानंद, मामी पाणंद, �वामी मीमानंद मी म�ा चान�या �न�म�तीची झ�क �द�� आहे.
चार- सार साठ� उ�सा�हत.

�वामी अयानंदजी - �चखया इंटरनॅ�न� फाउंडे�न (CIF) चे हेवी
आचाया�नी म�ा CIF �व�ाथ� �हणून द�क घेत�े जेथे मी "संपूण� अथ��ा��" ��क�ो.
6000 सू�े ��क�� आ�ण हा मा�या आयु�यात मो�ा बद�ांचा काळ होता.

गंगाधरन नायर, आ�द�ंकर सं�कृत �व�ापीठा�या पूव�, क�ाडी, केरळ
ए, माझे ���क आ�ण अ�ठ्याचे गू, �यांची प�नी डॉ.उमा देवी नायर, जे
ती �वतः सं�कृतची �नर�र आहे, "अथ��ा��ा�या अ�यासात मा�या आई�माणे".

ती होती
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व�कर आर , माझे बा�पणीचे �म� आ�ण नंतर मा�या कंपनी "आद��" म�ये
भागीदार. �या�या सहकाया���वाय मी चना�या कामाचा अ�यास करत होतो.
टाईमपास क� �कत नाही. ते "वे ट� पाटण" (www.wealthtree.in ) नावाचे
य��वी वच�र चा�वत आहे.

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


मु�राज छेडा आ�ण एसपीएम �ुप देव�तां�माणे मा�या मदती�ा आ�े
मू�राज एसपीएम �ुप ऑफ कंपनीज, इं�डयाज ए�ज अँड रोझेसचा एक भाग

A.L. चे संचा�क आहेत. SPM �हणजे - वेग आ�ण प�रप�वता एकाचवेळ�
या तीन सं�ापक भावांची प�ह�� नावे �ांती�ा�, वीण आ�ण मावजी छेडा आहेत.
�यांनी चॅन�या कामांवर मा�या सं�ोधन आ�ण �वकासाचे समथ�न के�े.

आज मी एसपीएम फाउंडे�न आहे (www.spmfoundation.in ), जे
एसपीएम �ुप ( www.spmgroup.co.in ) हा एक �ै��णक भाग आहे
�ाचीन-भारतीय �ानाचे पुन��ीवन करणे आ�ण आप�या आधु�नक सम�या सोडवणे
समाधानाम�ये ते जोडणे. एसपीएम �ुप डायरे�टर - राजन छेडा,
�क�ज� छेडा, �नकेत �ाह, गु�व�दर आ�ण �यां�या पत�नी मा�या �ानाचा �ोध घेत�ा.
सहकाय� के�े. दररोज जे�हा आ�ही एक� जेवणासाठ� बस�ो, मी
माझा 'वग�' �हणतो क� ��य सद�यां�या �ानाने म�ा मानवी भावना �ा�त होतात.
ची गुंतागुंत समज�यास मदत होते

MTHR जाग�तक - �यांची भू�मका HR जाग�तक पे�ा अ�धक आहे
(www.mthrglobal.in). �याची मह�वाची ट�म - राजे� कामथ, �वपु� अव�,
आ��ष गकरे, राजे� गु�ता आ�ण �ी मो�ा   यांनी मा�या पु�तका�ा �थम नाव �द�े
'कॉप�रेट चॅन' �हणून के�े. मी या पु�तकाचे �ीष�क सम�प�त करतो
ओ.

मंुबई �व�ापीठा�या �ुभदा जो�ी , त�व�ान �वभागा�या �मुख आ�ण �या
ट�मने चॅनवरी� माझे पु�तक �ै��णक कोन �द�े.
एसपीएम फाउंडे�न ��तुत करते "द थॉट्स ऑफ चॅ�स बंधन अँड इं�डयन �फ�ॉसॉफ�".
मुंबई �व�ापीठाने या �वषयावर संयु� काय� सादर कर�यासाठ� भागीदारी के��
.

का�त�क वैनाथन, ड��यूडीएस सॅटे�ाईट रे�डओच ेहरी� पु��ा सीत� आर
Neyddess �या चॅने� 'Mo' वर 'Aa Chan' नावा�या �ोचे अ��तम
�वचार �द�ा मी �याचे �कमान �ंभर �ो के�े.

यासह माझे मी�डया �म� �दने� नारायण, मीन� बघे� आ�ण
�व�यम चा �डसूझा यां�या सहकाया�ब�� कृत�. www.indiayogi.com
�वत�क गौतम सचदेव ' अथ�ा ' मा�या प�ह�या ऑन�ाइन ई-कोस�वर आधा�रत
ते के�ं मा�या या अ�यास�मात आज मा�याकडे 25 पे�ा जा�त वेगवेग�या दे�ांचे �व�ाथ� आहेत.
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तु�ही अ�यास करताय का? माझा �व�ास आहे क� तं��ाना�या वापराने च�ाचे संदे�
जगभर पस� �कतो.

अनेक "बंधन गु�ंनी" मा�या �ाना�या इ�ेचे समथ�न के�े. या संदभा�त
मी डॉ.सुभाष �मा�, डॉ.एम.बी
मी अ�न� नायक यांचे आभार मान ूइ��तो.

मी "पो��स द�ाचा" आभारी आहे - संद�प �कनक (IPS) धनराज वंजारी
�म� भारंबे (IPS) सती� मेनन (रे�वे सुरब�) �यांनी म�ा जाणव�े
असे के�े क� कठोर मना�या पो��सांम�ये सु�ा एक ��� आहे, जी तु�हा�ा मदत क� �कते.
आ�ण मा�यासारखेच वाटते.

�याचे कुटंुब, �व�ेषत: �याचे पा�क सी.के. �या. मी आ�ण सु�ी�ा
पाई यांचे मनापासून आभार. रा�ी उ��रा घरी परतणे, �व��� उ�प� �मळवणे
मी माझा �वसाय कधी सु� के�ा याची पवा� न करता, म�ा वीक� ड आ�ण कुटंुब होते

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


वेळ दे�याऐवजी �यांनी आप�या �ावसा�यक बां�ध�क��ा �ाधा�य �द�े. �ा मागा�नेकठ�ण काळात माझी प�नी सुरेखा मा�या सोबत असती तर माझे आयु�य सुरळ�त पार पड�े नसते.
एक� न�हते �याचे आईवडी� �ेखर आ�ण धनवती आ�ण �याची बहीण सा राका आ�ण
चं� माझे आयु�य आनंदाने भ� दे.

"अथ�ा" चे माझे प�ह�े �व�ाथ� - मा�ा तेवर, योगे� संघानी, अनुराग गु�ता
आ�ण �याची बहीण सीमा गु�ता आ�ण अनुपम आचाय. �या�या �ाना�ती अस�े�े समप�ण म�ा घडव�े
आ�ासन �द�े क� हे चांग�े काम मा�या गे�यानंतरही अनेक वष� चा�ू राही�.

मी '�च�य �म�न' चे माझे �म� रणजीत ��ी यांचेही आभार मानू इ��तो, �यांनी
�या क�पना अंम�ात आण�यासाठ� मी माझा पूण� वेळ घा�व�याचा �नण�य घेत�ा आहे.
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�ट�पणी

• चना कौट� आ�ण �व�गु हे एकच नाव आहे. या पु�तकात
यापैक� कोणतेही नाव चॅनचा संदभ� देते.

Book हे पु�तक भारतीय बंधना�या क�पनांची तु�ना पा�ा�य बंधनां�या �वचारां�ी करते.
ते�हापासून के�े नाही. खरं तर ते पा�ा�य बंधना�या क�पनांना पूरक आहे. आ�ही दोघे
याच �वचारसरणीतून, �े�ीय क�पना या पु�तकात घे�यात आ�या आहेत.

• ने�यांना ब�तेक �वषयांम�ये 'वाह' (पुंगा) �हणून घेत�े गे�े आहे. पासून
चानाने राजा (पुंगा) �ा नेता �हणून सादर के�े आहे �हणून 'तो' (पुंगा)
सव�नाम) नमूद के�े आहे. ���ग आधा�रत नेतृ�व आ�ण बंधन कौ��य
नाही, पण हे गुण आहेत जे एक ���कोन �हणून �वक�सत के�े जाऊ �कतात.
.

This या पु�तकाती� " Athsha of Kauit " सू�म सू�म नावा�या पु�तकातून घेत�े आहे
उ��ेख के�ा आहे. �या�ा ही सू�े �यां�या मूळ �व�पात वाचायची आहेत, �यांची
मदतीसाठ� सं�या वण��मानुसार ���ह�या जातात. चा प�ह�ा अंक



सं�या �सरा अंक इतर अंकाची सं�या आहे आ�ण �तसरा अंक सू ची सं�या आहे. उदाहरण�या साठ�-

" मनु अ��र �क�वा चंच� मनाचा अस�याने �या�ा ( नेता ) करावे �ागे�
कामाचे सतत �नरी�ण के�े पा�हजे . ( 2 . 9 . 3 )

अ�ा�कारे ते ' अथ�ाचे कौट ' m A 2, A �हणजे 9 आ�ण Su 3
घेत�े गे�े आहे. त�सम �व�प इतर अ�यायांम�ये �वीकार�े गे�े आहे.

Reader वर नमूद के�े�या �ोतांसाठ� वाचक मोती�ा� बनारसीदास यांनी �का��त के�े
Arkpikkangle द Uinvisti " Kauit Athsha ' �या इं�जी अनुवादा�ारे
तु�हा�ा मदत �मळू �कते. इथे �द�े�ा �� �ेखकाचा आहे. या पु�तकाचे
या��वाय, "अथ��ा��" वर अनेक अनुवाद न के�े�� पु�तके आ�ण भा�ये आहेत.

�स�न�

या पु�तकात 175 अ�याय आहेत. हे �वचार कोडे सारखे वाच�यासाठ�
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नाही, �याचा �ावहा�रक फायदा घेऊ नये. एक �क�वा काही �दवस
आप�या जीवनात या ��कवणी वाचा आ�ण �वीकारा आ�ण फायदे पहा. एकमेकांना
वाच�यासाठ� फ� तीन �म�नटे �ागतात.
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भाग 1

आघाडी



पृ� 26

ताकद

1

कॉप�रेट जगात स�ा

कॉप�रेट जगाती� �वतःचे ��त�नधी आ�ण इतर उ�ोग ने�यांवर अव�ंबून
याचा �वे� एका वा�यात �हणता येई� - साम�या�चा �ोध. सव� मु�य काय�कारी अ�धकारी
स�े�या या संघषा��ा आपण यु�ाची रणनीती �हणूया. �हणून हे
�वषय नाही कारण "सन ���ह�े गे�े जु " द आट� ऑफ वॉर " नावाचे
पु�तकांचा उ��ेख अनेक मु�य काय�कारी अ�धकारी �यां�या धोरण योजनांम�ये करतात.

"कुट �हणजे" रणनीतीवर ���ह�े�े पु�तक ही भारताचीच भेट आहे.
' अथ�ा ' एकाच उ�ोगाती� 15 मीटर s: m s पैक� सहा क�ाचा मृ�यू द��वतात. म�ये
�व�ा�या��या सखो� अ�यासा�ारे, आ�ही एक ����ा�� सं�ा उभार�यात मदत करतो.
घटक ओळख�े जाती�.

सव� ताकद�ती� मदतनीस या घटकांचे वण�न ��ट� सारां� �व�पात अ�ा �कारे करतात
NS-

Ellect बु��जीवी

�हणजेच ���. आज केवळ �यांना �ान आहे तेच कॉप�रेट जगतात पुढे आहेत.
ही सं�ेची संप�ी आहे. संपूण� जगाचे बंधन �ा�त के�े
या �तकात काय चा��े आहे याब�� बो�णे. देव ही सवा�त उपयु� �व�ा आहे
होई�. �यामुळे जगाती� सवा�त �ीमंत �ब� गेट्स हे आ�य�कारक नाही
हे आयट� उ�ोगा�ी जवळून संबं�धत आहे, जो खूप �व�तृत �वषय आहे. जा�तीत जा�त उ�प� �मळवा
रा�यक�या�चे मू�यमापन �यां�या वषा��या अनुभवा�या आधारे के�े जाते.
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आहे.

• जन �

कोण�याही सं�ेची संप�ी �हणजे �यात काम करणारे �ोक. जन �
दोन �कार आहेत - अंतग�त आ�ण बा�. अंतग�त मनु�यबळात �या सं�ेचे कम�चारी समा�व� असतात,
मंडळाचे संचा�क आ�ण भागधारक गुंत�े�े असतात, तर बाहेरी� कम�चारी असतात



�ाहक आ�ण पुरवठादार. यामुळे आ�हा�ा ए. �हणून आ�हीआम�या �ाहकां�या समाधानाकडे आप�े पूण� �� �द�े पा�हजे
पीटर डकर, �यांना वडी� �हट�े जाते, ते �हणतात, "माक� �ट�गचा उ�े� हा आहे क� आ�ही
आप�े �ाहक इतके चांग�े जाणून �या आ�ण समजून �या क� कोणतेही उ�पादन �क�वा सेवा
�यांचे अनुसरण करा आ�ण आप�या मागा�वर जा.

• आ�थ�क ���

कोण�याही सं�ेची �गती �या�या आ�थ�क सु�ढतेवर अव�ंबून असत.े एक
�वनी संतु�न प�क हे �या मापदंडावर आहे �यावर �या सं�ेचे कम�चारी,
भागधारक आ�ण दावेदारां�या समथ�नावर अव�ंबून असते. GE पूव�
अ�य� 'जॅक वेन' �हणतात - "य�ासारखे य� नाही."
मा�म�ा आव�यक आहे. यात केवळ सं�े�ाच नफा �वत�रत कर�याची ��� आहे
जे�हा ते सं�ोधन आ�ण �वकास, नवीन नवक�पना आ�ण
क�पनांवर काम सु� कर�यास आ�ण सामा�जक �हतासाठ� मदत कर�यास देखी� मदत करा
भेटते.

Enthusiasm उ�साह आ�ण मनोब� यांची भावना

हा सवा�त मह�वाचा घटक आहे. उ�साह आ�ण उ� मनोब� पूण� कोणीही
नेता तीन घटक सा�य क� �कतो. हे सं�ोधनातून पुढे आ�े आहे
सवा�त उ�पादक सं�ा �या आहेत �या सवा�त उ�साही आ�ण मेहनती आहेत. "अ�धक"
सा�य कर�यासाठ� ��� ��� हे गतीचे वा�त�वक वै��� आहे. नवीन बाजारात �वे�,
उ�साहाची �ा�ती, वेळेवर काम पूण� कर�याची गती ... या सव� गो�ी उ�साहामुळे झा�या आहेत.
Ln आहे. अगद� मो�ा सं�ांचेही आजूबाजू�ा नेते असतात.

2

��� मो� आणते

आपण सवा�नी आम�या �ाळे�या �दवसात "जर मी पंत�धान असतो" सार�या �वषयावर ��हाय�ा हवे होते.
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�द�े�या �नबंधाचे �वचार आ�ण मह�वाकां�ा ��ात ठेवा. आ�ही आद�� समाजाचे आहोत
�याने कोणती कार चा�व��? सामा�जक-आ�थ�क, राजक�य आ�ण सुर�ा
संबं�धत सम�यांनुसार, आ�ही तो आद�� सोडवतो
समाज �वषयावर सात�याने ��� �क�े.

पण �मळवणे आ�ण जगात राहणे सोपे आहे का? वर असणे
काळजी आ�ण राह�यासाठ� सुर��त?

राजा�ा भेडसावणा�या धो�यांबाबत चना यांचे �वधान आहे-

'' आतडे पय�त राजा धोका आ�ण ��व� अरे बा �े�ाती� सम�या . '' ( 8 . 2 . 2 )

राजा�ा सवा�त मोठा धोका �हणजे बंडाचा धोका. �या�ा
नेहमी सतक�  रा�न �वतःचे र�ण के�े पा�हजे. �वसायाती� ने�यासाठ�
बंडाचा अथ� काय? याचा अथ� - असंतु� कम�चारी, भागधारक आ�ण दावेदार,
जे �या सं�ेचा अ�वभा�य भाग आहेत. पुरवठादार, �ाहक आ�ण यांना बा� धोके
खरेद�दारांकडून.



राजकार�यांना हेही मा�हत आहे क� जर �यांनी दे� नीट चा�व�ा नाही तर असंतोष �नमा�ण होई�.मतदार �या�ा उखडून टाकती�.

एखा�ा सं�े�या अंतग�त असताना सवा�ना कसे आनंद� ठेवायचे
तु क� �कतोस का?

Market बाजाराती� गरजा समजून घेणे

बाजार आ�ण उ�ोगाती� तसेच �या सं�ेचा नेता �हणून तुम�यासाठ� एक नेता �हणून.
�ोकां�या गरजा समजून घेण ेमह�वाचे आहे. जोपय�त तु�ही �यां�या गरजा पूण� करत नाही
ते करत रहा, ते चांग�े राहती�. परंतु "गरजा" चे �व�ेषण करताना आपण पा�हजे
गरज आ�ण �ोभ याती� फरक समजून �याय�ा हवा.

New नवीन �ाहक तयार करताना जुने �ाहक ��ात ठेवा

�ापार हा एक वेळचा करार नाही, तो द�घ� का�ावधीसाठ� के�ा जातो.
आउटगोइंग �हणजे �वहाराचे वत�न जे �वसाय य��वी करते. ही कार
आप�या सभोवता��या �ोकां�या गरजा समजून घेणे आव�यक आहे. तू
�यासाठ� नेहमी �य�न के�े पा�हजेत. आप�या �ाहकांची सं�या वाढव�यासाठ�
या का�ावधीतही, तु�ही तुम�या जु�या �ाहकांना �नय�मतपणे भेट देत रहा.

Quickly सम�या �वकर सोडवा

कोणतीही बंडखोरी थांबव�यासाठ� �व�रत कारवाईची गरज आहे. तीच कार
कोण�याही मु�ावर कम�चारी आ�ण �ाहकांम�ये असंतोष पस� नये यासाठ� �य�न
वेळेत के�े पा�हजे. जसे तु�ही बाजारा�या संदभा�त �क�वा कामगारांम�य ेपसरता
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असंतोषाची जाणीव ठेवा, आप�या�ा �याब�� ��य �तत�या �वकर मा�हत अस�े पा�हजे.
�यावर उपाय �ोध�ा पा�हजे.

एका चांग�या ने�या�ा माहीत असते क� फ� �याचे कम�चारी संघटना चा�वतात.
�यांना याची जाणीव आहे क� केवळ समाधानी �ाहकच चांग�ा �वसाय देऊ �कतात.

3

ची क�ा

एखा�ा सं�े�या सीईओ �क�वा ने�याची भू�मका कठ�ण असत.े मंडळ संचा�क
�याने ठरव�े�� उ���े सा�य कर�यासाठ� �या�ा �या�या संघाने समजूतदारपणे काम करावे �ागे�.
पूण� करायचे आहे. कम�चा�यां�ी �वहार करणे सोप ेकाम नाही. ती �याची
�यां�या सम�या ऐका�ा �ागतात, �यां�या अडचणी समजून �या�ा �ागतात आ�ण
कामावर कोणताही �वपरीत प�रणाम होऊ नये �हणून सम�या �वकर सोडवा�ा �ागतात
.

यासह �या�ा ���त��यही असावे �ागते. �त�या सौहादा�सह �व�चक
धीर धरा पण �या सं�ेचे �येय आ�ण �ाधा�य�मांची पूण� जाणीव

हे ��ात ठेव�े पा�हजे क� �यासाठ� फ� �याची सं�ेत �नयु�� झा�� आहे.

�या�या कम�चा�यांनाही ���त �ाव�यासाठ� �या�ा वेळ �ा.
�ावे �ागे� �कती ���ा होऊ �कते, कधी �द�� जाऊ �कते आ�ण का?
ते �द�े जाऊ �कते - ही देखी� एक क�ा आहे. "आठ�� मा कौत यांनी ही क�ा बनव�� आहे



पूण� झा�े आहे. Cout चा अथ� अस�याचे हे देखी� एक कारण आहेया�ा "द पॉ��सी" अथा�त क�ा �क�वा �या धोरण असेही �हणतात.

गरज काय आहे? कोणतीही संघटना �क�वा नेता �या��वाय काय� क� �कत नाही
क� �कतो? जे�हा कोणताही समाज �क�वा सं�ा �या समाजात �क�वा सं�ेत
जर �याने �व�हत �नयमांचे उ��ंघन के�े तर �या�ा ���ा के�� जाते. �हणून
हे के�े जाते क� �नयमांचे उ��ंघन के�यामुळे सवा�चे नुकसान होते. पण जर
जर कोणतेही �नयम के�े गे�े नाहीत, तर अ�ा प�र��ती�ा कसे सामोर ेजावे?

'' ���चा अ�जबात वापर के�ा नस�यास , अ�धका�याचा
अनुप��तीत मजबूत �गळणे कमकुवत अप . "( 1 . 4 . 13 - 14 )

प�ा�या बाबतीत अं�तम अ�धकार नेता �क�वा मु�य काय�कारी अ�धकारी असतो. जर ती वेळ-
जर �याने वेळेवर आप�या संघा�ा ���त �ाव�� नाही तर �या�याकडे एक कमकुवत नेता �हणून पा�ह�े जाऊ �कते.
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नेहमी �दस�याची ��यता असते. �या�नही मह�वाचे �हणजे
�या�या अनुप��तीत जंग� राज असे� आ�ण �या सं�ेची संपूण� प�र��ती सारखीच होती.
वाईट होई� संघाती� ब�वान अ��ांना व� कराय�ा �ागती� जेणेक�न तो
�या�या �मुखांवर �क�वा परत आ�यावर कारवाई हो�याची कोणतीही भीती
होणार नाही

तथा�प, सीईओ�ा फ� आप�� ��� आ�ण �ान दाखवणे आव�यक आहे.
कम�चा�यांनी काम क� नये.

" जो राजा कठोर कृती करतो तो भीती �नमा�ण करतो आ�ण कठोर कृ�य देत नाही."
देणारा राजा माहीत नाही, तर पुरेसा देणारा राजा
घडते .

( 1 . 4 . 8 - L0 )

जर राजा अ�धक कठोर आ�ण आवेगपूण� असे� तर तो '�हट�र' सारखा होई�.
�याच �कारे जर तो अ�धक दयाळू असे� तर �ोक �याची काळजी करणार नाहीत
. �याच ने�याचा नेहमीच आदर के�ा जातो, जो बरोबर, बरोबर आ�ण बरोबर आहे.
वेळेवर कसे �वत�रत करावे हे मा�हत आहे. ��येकजण �याचा आदर करतो. असा ���त��य नेता पूण� आहे
य��वी मान�े जाते.

4

वर रहा

��खरावर पोहोचणे सोपे आहे, परंतु तेथे राहणे कठ�ण आहे. जे�हा तु�ही नेते असता
पण जे�हा तु�ही �तथे पोहचता, ते�हा खेळाची संपूण� चा� बद�त.े या ��तीत तुमचे राहणे
�ाधा�य �हणजे सव�काही �व��त चा�ते आ�ण तुमची ��त�ा देखी� राख�� जाते.

कौती�ा हे स�य माहीत होते, �हणून �यांनी संघटनेसह ने�यांना �ो�साहन �द�े.
गडी बाद हो�यापासून �वतः�ा वाचव�याचा माग� सुचव�ा आहे.

�यांनी के�े आहे:

'' काम , राग , �ोभ , मू�य , आयटम आ�ण एचएस अग कॅन कौ� - ����णाने
उ�े� सहभागी भावना �नयं�ण राख�यासाठ� . '' ( 1 . 6 . 1 )



��येकाचे �� ने�यावर असते. बा� �े�े जसे क� मी�डया आ�ण वै���े
एज�सी ��त�र�, �या�या ट�मचे सद�य �या�या ��येक हा�चा��वर �� ठेवती�.
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आहे. �या�या अंतग�त �ोक �या�ा आप�ा आद�� मानतात. अ�ा ने�या�ा �या�या जनतेत
आयु�याबरोबरच, �या�या वैय��क आयु�यातही पूण�पणे सावध अस�े पा�हजे.

�ट�फन कोवे यां�या "से�हन हॅ�बट्स ऑफ हाय�� इफ" या पु�तकात आ�ण
�ोक ���हतात, "�ोकांना �वतःवर �ज�कूनच �ज�कता येते."

भावनांवर �नयं�ण ठेवूनच ने�याचे य� �टकवता येते.
कॉचर खा��� सहा नकारा�मक �वचार टाळ�याची ��फारस करतो:

• काम

एखा�ा गो�ीची ती� तळमळ ही एक कृती आहे, जी मो�ा आस��तून उ�वते.
. जे �ोक वर आहेत �यांना स�याची भूक �ागते. �हणूनच तो
नवीन नेते �नवडून �यांना ����त करणे उ�चत आहे. ने�यांना
नवीन �पढ��ा माग�द��क �हणून ��� हाताळ�यासाठ� पुढे ये�यास हळूहळू �े�रत के�े
करावे

इ. सं�ोधन

म�ा �ांत ठेवणे अ�याव�यक आहे. �वभाववाद� ने�या�ा
�या�या ट�मचे सद�य ना �ान देतात ना �या�यासारखे. �ा मागा�ने

याब�� काहीही सांगणे कठ�ण आहे. सव� प�र��तीत,
�व�ेषतः �ोकांम�ये असताना, �नयं�ण ठेव�े पा�हजे.

T �ोभ

गांधीजी बरोबर �हणा�े, "या जगाती� ��येका�या गरजा पूण� के�या जातात.
हे कर�यासाठ� पुरे�ी साधन ेआहेत, परंतु माणसाचा �ोभ �क�वा �ोभ भागवणे ��य आहे.
नाही. समाधानामुळे �ारी�रक समाधान �मळत नाही. ते�हा मनु स��य असावा
ते केवळ भौ�तक फाय�ां�या मागे नसावेत. ��य �तत�या �र
आपण सामा�जक आ�ण �वय-ंयोगदानाकडे देखी� �� �द�े पा�हजे.

अ�भमान

�ीष��ानी असूनही, ने�या�ा अ�धका�धक कामांवर काम करत राहावे �ागते.
मा�, ही भावना �या�या मनात येऊ नये. �या�ा नेहमी
हे ��ात ठेव�े पा�हजे क� �ेवट� �याचे य� सां�घक भावनेचा प�रणाम आहे. अ�धक
ग�व�� ने�या�या संघात �याचे सद�य फार काळ �टकत नाहीत.

• अहंकार (आयटम)

ग�व�� नेता नेहमीच ��येक य�ा�ा �येय �हणून घेतो आ�ण अपय�ा�या �न�म�ाने अपय�ी ठरतो.
�स�या�ा दोष देतो. असे कर�याऐवजी ��येका�ा �या�या य�ाचे �ेय �ा.
पा�हजे �याचे मूळ 'हमसबन ेय� �मळव�े' असावे आ�ण 'मा�याकडे नाही'
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.

• खूप आनंद झा�ा

एखा�ा ने�याने अ�तउ�साही होण ेकधीही यो�य नाही. खूप मजबूत �क�वा
अ�यंत थंडपणा टाळ�ा पा�हजे. जे�हा संपूण� जग उ�साहात �क�वा उ�कटतेन ेअसते, ते�हा
केवळ संतु��त सम�येवरच तोडगा काढता येतो.

5

�वतःचा कायदा बनवा

सं�कृतम�ये 'कायदा' �क�वा 'कायदा' या ��दाचा अथ� आहे - "धम�" �हणजे "धारण करणारा".
उदाहरणाथ�, 'पृ�वीवर मनु�यांना कोण धरते? ते आहे 'गुका�न'
काय�ाचा �नयम आहे, जो �ोकांना पृ�वी�ी जोडतो, जर तो �नयम नसे� तर सव�काही
ते अ�न��त असे�.

त�ाच �कारे, घर, सं�ा आ�ण दे�ात एक �न��त �नयम आहे, जो ��येकाने
एक� बांधतो. मग हे �नयम आप�या ब�तेक घरांम�य े���ह�े�े नाहीत
�यांचेही पा�न के�े जात.े तर हे �नयम, �नयम,
रा�ये ��य-�नवेदने इ�याद� �व�पात ���ह�� जातात.

यासंदभा�त, च�ा सुचवतात क� जर कोण�याही सं�ेत कोणताही कायदा तयार के�ा असे�
के�े गे�े नाही, ते तयार कर�यासाठ� राजाने (पुढारी) पुढाकार �यावा:

" जे�हा सव� कायदे के�े जात नाहीत , ते�हा राजा�ा चार वण� आ�ण चार आ�मांचे हे �प �द�े पा�हजे.
जाग�तक नै�तकतेची संर�ण कायदे साधने तयार करावी के '' ( 3 . 1 . 38 )

अ�ा�कारे, जर तु�ही एखा�ा सं�ेचे नेते असा�, तर तु�ही �नयम बनव�याम�येही सहभागी �हाय�ा हवे.
पुढाकार घेत�ा पा�हजे. परंतु अस ेकर�यापूव� खा��� मु�े ��ात ठेवा:-

Provisions या तरतुद� काय आहेत?

प�ह�� गो� जी �नमा�ण होते ती �हणजे नवीन काय�ाची गरज आहे का? हे पय�त
�नका�ाचा �वचार के�या��वाय आ�ही यां��कपणे काहीही करत नाही

कायदे करत रहा.

काही कंप�यांम�ये मी "��यीकरण" वर काय��ाळा घेत�या, �जथे मी ��क�ो
�नयम बनवणे केवळ औपचा�रक होते हे ��ात घेता, हे �नयम खरे तर पूण�पणे �वचार कराय�ा �ावणारी होती.

पृ� 33

�वचार के�े गे�े नाहीत, �हणजे हे �नयम �यां�या ��य� �वचारसरणीवर आधा�रत न�हते.
के�े होते. नवीन कंप�यां�या �ापने�ी संबं�धत अनुपा�न सम�या आ�ण
हे �नयम जाणून घेत�या��वाय सरकारी �नयमांवर �वा�री के�� जाते
�याचे पा�न करणे आव�यक आहे. एक नेता �हणून �या�यासाठ�
�ंका न करणे मह�वाचे आहे.

For सवा�साठ� फायदे�ीर

च�ा "कॉउटचा अथ�" या मू�भूत त�वाचा पुन��ार क�या. एक



राजाची ��ती काय आहे? Understanding समजून घे�याची आवड आ�ण �यानुसार कृती करणेकरत आहे. �हणून जे�हा तु�ही धोरण बनवता ते�हा ��येका�या �हताचा �वचार करा.
फ� तुम�या �वतः�या �हताब�� नाही. आ��याचे सार हा पाया आहे �यावर कोणताही
दे�, समाज आ�ण सं�ा बांधता येतात. जर ते घड�े नाही तर जा
ती �नरा� होई� आ�ण नंतर ती �तचा नेता बद�े� �क�वा इतर कोणीतरी.
नवीन ने�याचा �ोध घेई�.

For सवा�साठ� यो�य

चानाचे वर �द�े�े �वधान आहे क� राजा�ा चार वण� आ�ण आ��याने आ�ीवा�द �द�ा पा�हजे.
�यानुसार कायदा के�ा पा�हजे. याचा अथ� असा क� �व�वध �नण�य घेताना आपण
आप�या वं�ाची �व�वध रह�ये आ�ण कम�चारी जसे क� वय, ��तभा आ�ण नैस�ग�क गुण
देखी� �वचार के�ा पा�हजे. उदाहरणाथ�, जो कोणी आ�थ�क��ा गरीब आहे
जर �याने भाकरी चोर�� तर �या�ा न देता �या�ा सोडून �ा कारण �याने चोरी के�� आहे
साठ� नाही, पण जग�यासाठ�. असा मानवी कोन असणे
माह प�रपूण� आहे.

6

आप�या काया��याचे संपूण� �नयं�ण �या

काया��य हा कोण�याही सं�ेचा अ�वभा�य भाग असतो. �याची भूतकाळा�ी तु�ना करा
"��ग" बरोबर "Kkle" �क�वा सं�कृत ��द वापर�े गे�े. ही ती जागा होती �जथून राजा
रा�य कर�यासाठ� वापर�े राजाने �क��यावर �नयं�ण ठेवणे आव�यक होते.

हे आज�या कॉप�रेट जगापे�ा वेगळे नाही, �जथे सीईओ�ा �या�या काया��यात असणे आव�यक आहे.
�यावर �नयं�ण असणे आव�यक आहे.

चॅन �हणतो:
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'' �ेझरीचा राजा ( �ेझरी ) दो�ही सै�य �व� Aspa �यामुळे अंतग�त
तटबंद� अस�े�या �हरात एकाच �ठकाणी ठेव�े पा�हजे . ( 5 . 6 . 7 )

ही एकाच काया��याची साव���क आव�यकता आहे.

पण या काया��यात जाऊया च�ा ��येक भागाचा सखो� �वचार क�या:

कोषागार

मु�य काया��यातूनच �तजोरीचे �नरी�ण के�े जाते. जर �तजोरी
जर ते मजबूत असे� तर फ� इतर �नयं�णांवर थेट �नयं�ण ठेवता येते. कोषागार
साम�या�ची कमतरता अस�यास सम�या उ�वतात. अ�ा �कारे �तजोरी भर�� आहे
आ�ण ते सुर��त ठेवणे मह�वाचे आहे.

• सै�य

��करात सव� कम�चारी असतात �हणजे सीईओ ते ��पाई आ�ण �ाय�हर.
असती या सवा��या संयोगाने एक संपूण� यु�नट तयार के�े जाते. ट�मवक� म�ये कोणीतरी
कोणतेही �वभाजन नाही, ��येका�ा समान मह�व आहे. यु�ाचे
टाइमक�परने ��य �ततके पूण� सहकाय� के�े पा�हजे. ही कार काया��य आहे
चांग�े, ��तभावान, काय��म आ�ण चांग�े कम�चारी असणे आव�यक आहे.



. �व�ास

��येक सं�ेम�ये काही मह�वाचे �ोक असतात जे ते चा�वतात. �े नट पासून
कमांडर रँकचे �ोक �यात सामी� आहेत. �ा मागा�ने जसे
�व�ासाह� असणे आव�यक आहे, �याच वेळ� �यांनी इतरांवर देखी� �व�ास ठेव�ा पा�हजे. या
मह�वा�या पदांवर �नण�य घेण ेहा कोण�याही �ावसा�यक सं�ेचा कणा अस�याचे �हट�े जाते.
NS

अ�ा �कारे वर �द�े�या सू�म-चनाची रणनीती अ�ी आहे क� ने�या�ा अ
�ठकाणापासून �हणजेच तटबंद� अस�े�े �हर (काया��य / वन�ती) कोषागार (V) आ�ण सै�य (जन) पय�त
�नयं�ण असणे आव�यक आहे आ�ण �व��तांनी (बंधकांनी) �या सं�े�या कामावर �नयं�ण ठेव�े पा�हजे
कर�यास परवानगी �द�� पा�हजे

सीईओ �क�वा संचा�कांना या कारचे यो�य बंधन क�न आणखी एक फायदा आहे
असे होई� क� सव� मह�वाचे अवयव एकाच �ठकाणी अस�यामुळे ते �यांचा �नय�मत वापर क� �कती� आ�ण
सतत देखरेख ठेवणे सोपे होई�.

आता, आ�ही आधीच आधु�नक �ै��चा �वचार करत अस�यान,े आणखी एक गो�
समजून �या क� काया��य देखी� आधु�नक उपकरणांसह आरामदायक असावे. याचा अथ� असा क�
�ा�पत �णा�� �नय�मतपणे अ�यावत के�या पा�हजेत. केवळ आधु�नक तं��ान
तसेच संगणक आ�ण मह�वा�या उपकरणांचा यो�य वापर
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के�े जाई�

तथा�प, ही सव� तां��क साधने एक� के�याने य� �मळत नाही.
जातो. कोण�याही एका संघ �क�वा सं�े�माणेच
य� अनेक घटकांवर अव�ंबून असते. पण �ेवट� य� ने�या�या �हाणपणातून �मळते.
तेच सा�य के�े जाते.

माजी भारतीय ��कर�मुख �हणून जनर� जे. जे. �स�ग यांचा ��द आहे, "�ेवट�
यं�ामागचा माणूस यु�ात �वजय �मळवून देतो.

7

य� हे ने�यांवर अव�ंबून असते

कंपनीचा नेता, मु�य काय�कारी अ�धकारी �क�वा अ�य� �या सं�े�ा य��वी बनवतात.
ते बनव�यात सवा�त मह�वाची भू�मका आहे. सं�ेचे संचा�क �हणून
चांग�े �येय सा�य कर�यासाठ� माग�द��न करावे �ागे� आ�ण नवीन �द�ा �ावी �ागे�
करायच आहे

�या�ा हे सु�न��त करावे �ागे� क� सं�ा केवळ आ�थ�क��ाच नाही तर
�ापना आ�ण आ�थ�क �ु�क �याचे सं�ापक आ�ण अ�य�ांनी �न��त के�े.
अ�धका�धक मजबूत होत आहे. सं�े�ा नफा दे�याचे म�ीन
बनवून नाही, तर समाजा�ा आधार देणारी सं�ा �हणून �वक�सत के�� आहे
असा �य�न कोणी के�ा पा�हजे, जो सवा�साठ� फायदे�ीर ठरे�. यासाठ�
नेता एक उदाहरण असावा.

कॉउचर आद�� ने�याची �ा�या क�ी करते?



" जर राजा उ�सा�हत असे� , तर तो देखी� उ�सा�हत होई� . �सरीकडे जर
राजा आप�या कत��ात �ढ�ाई �हणजेच आळ�ी असे� , �यामुळे �याचे आयु�यही होई�
�न�काळजी आ�ण हळूहळू - हळूहळू राजाची संप�ी होणार नाही . ��त�र�
आळ�ी झाडाचा राजा �या�या मु�ांवर खूप सहज मात करे� .
तर : राजा नेहमी उ�ोजक आ�ण मु� जा�हरात असावा . ( 1 . 1 9 . 1 - 5 )

ग�त�ी� असणे हा ने�याचा सवा�त मह�वाचा गुण आहे. रा�ीचा
फॉम�म�ये �या�ा �या�या ट�म�या सद�यांनाही उ�े�जत करावे �ागे�. जर तो �ोष�ा तर

तसे अस�यास, �याचे कम�चारी देखी� मेहनती असती�. जर नेता आळ�ी �वभावाचा असे� तर
�याचे कम�चारी देखी� �यां�या कामावर आ�ण �याऐवजी संपूण� सं�ेवर �� क� ��त करणार नाहीत
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समाधानी होई�.

कॉप�रेट जगतात आप�ा ठसा उमटवणारे सव� मा�टस� अ�धक उ�साही आ�ण आहेत
तो रतन वृ�ाचा होता. स�या मी जे.आर.डी. टाटा हे याचे उ�म उदाहरण आहे.

एक संयु� नेता �हणून, �ा�नक जेआरडी�या 'टाटा'�ा संपूण� दे�ात �ान �मळा�े आहे.
घरगुती �व�ासाह� नावे देणगीसाठ� मोठ� मदत झा�� आहेत. तो केवळ �याचाच नाही
उ�रे �मळव�यासाठ� संघा�ा �े�रत के�े.
�यांनी या उप�मात मह�वाची भू�मका बजाव��.

जेआरडी हे प�ह�े भारतीय होते, �यांनी �यां�या वया�या वीस�या सु�वाती�ा.
मी �वतः पाय�टचा परवाना �मळव�ा होता. �यांनी टाटा एअर�ाई�स सु� के��, जी
ही दे�ाती� प�ह�� �ावसा�यक �वमानसेवा होती आ�ण आज ती एअर इं�डया �हणून ओळख�� जाते.
. ही �वमान सेवा व��ीरपणा, सेवा आ�ण काय��मतेम�ये सव��म होती. एअर इं�डयाचे
जयंती वषा�त मंुबई आ�ण कराची दर�यान जेआरडीने एकटे उ�ाण के�े. ते
तो नेहमीच एक नेता असतो जो माग� दाखवतो आ�ण माग�द��न करतो.

जर नेता ��येक �कारे सजग आ�ण स��य नसे� तर? असा स�मान
वातावरणाती� �या�या बाळांना �या�ा मागे टाकणे सोपे जाई�. एक तापट नेता
आप�� कंपनी आ�थ�क��ा कमकुवत करे�. मुळात नेता
पण एक स��य, मान�सक सतक�  आ�ण बौ��क��ा मजबूत असावा.

एकदा थोर नेते, �वामी �चयानंद, �यांनी �हातारपणापय�त काम के�े, �यांना �वचार�े
�या�ा �वचार�यात आ�े, "तु�ही इत�या गो�ी का करता? तु�ा �व�ांती नाही?
पटकन उ�र �द�े, "जर मी �व�ांती घेत�� तर म�ा गंज येई�."

8

गोपनीयता राखणे

ने�या�या �वतः�या काय�संघाम�ये तसेच सं�ेम�ये अ�तदेय ��ती
ते उ�वते. �हणून ते बो�ताना आ�ण आप�या ��दांचा वापर करताना खूप काळजी �या.
पा�हजे का �या�या एका चुक��या �वधानामुळेही �याची संघटना न� झा��.
क� �कता.

ने�यासाठ� आव�यक अस�े�� मह�वाची बाब �हणजे गोपनीयता राखणे.
ठेव�� पा�हजे
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सावध�गरीने ने�यांना इ�ारा:

�जतका जा�त राजा ( नेता ) अ�ा �कारे कोणी सांगते , तो �वतःम�य ेआहे
अ�धक �ोक अनेक आहेत जात �वभावाचे पंगू आज�वी झा�ा 'के' ( 1 . 8 . 9 )

अ�ी बरीच काय� आ�ण मु�े आहेत �यां�याब�� ने�या�ा कधीच ��येकाची �च�ता करावी �ागणार नाही.
बो�ायचं नाही. यो�य वेळ येईपय�त �याने हे गोपनीय मु�े ठेवावेत
साव�ज�नक क� नये.

कोण�याही सं�ेती� कोणतेही काम तीन ट��यांत पुढे जाते - काँ��ट
ट�पा, तयारीचा ट�पा आ�ण नंतर �वतरण ट�पा. ��येक ट��यात काहीतरी
असे एक रह�य आहे, जे ने�याने �वतःकडे ठेव�े पा�हजे. �या�ा
ही मा�हती इतरांना कधीही देऊ नका.

जर �याने आप�े रह�य इतरांसमोर उघड के�े तर �याचा काय प�रणाम होई�?
यात दोन संभा� ���या असती� �या खा����माणे आहेत.

• �या�ा नतम�तक �हावे �ागते

ने�या�ा �या�या मागा��ी प�र�चत अस�े�या सवा�समोर नतम�तक �हावे �ागते.
. �जतके जा�त �ोक �या�या गु�ततेब�� जाणून घेती� �ततके जा�त �ोक �या�या समोर पा� �कती�.
तु�ा नतम�तक �हावे �ागे�. ने�याने नेहमी प�र��ती �नयं�णात ठेव�� पा�हजे आ�ण
�या�ा �वतःवर वच��व �मळू देऊ नये. जर �याने कोणतीही 'वाजवी गो�' के��
चुक��या बाजूने सां�गत�े जाते, मग �या�ा �या�याम�ये राहणा�या�या भीतीने जगावे �ागे�.
कधीही उघडता येते. केवळ Acmail ते क� �कत नाही,
बी हे रह�य �या�या ��त��या�ना आ�ण ��ंूना देऊ �कते.

तो असहाय होतो

आप�े रह�य इतरांसमोर उघड क�न नेता पूण�पणे असहा�य होतो. �वतःचे
योजना राबव�याऐवजी तो नेहमी �वतः�ा ह��यांपासून वाचव�याचा �य�न करतो.
�वषय संबं�धत असे�

�वसायाचा एक �नयम आहे क� बो��यापूव� दोनदा �वचार करावा.
बा�पणात �वे� कर�याचा स��ा देखी� �द�ा जातो, "एकाच वेळ� काप�यापूव�
दोनदा कापडाचे मोजमाप दोनदा �यावे .ʼʼ

कौत�या मु�ांना �यां�याब�� भीती वाट�� क� �यांना �यां�या चा��चा अंदाजही आ�ा नाही.
�मळव�यासाठ� वापर�े �या�याकडे अनेक योजना तयार हो�या. योजना अय��वी झा�यास
जर ते घड�े असते, तर ते �स�या योजनेसह संप क� �क�े असत,े �यामुळे �यां�या आरो�या�ा मदत होई�.
रा�ह�े असते

तंटा सेनानी चैन �ेखर आझाद एक अ�ी ��� होती जी नेहमी सवा�साठ� होती.

पृ� 38



रहा. �याने आप�या पुढ�� वाटचा��ब�� कोणा�ाही सां�गत�े नाही. केवळ ��ट�� �ासकच नाही तर भगत�स�ग सारखे �या�या �वतः�या ट�मच ेसद�य
�या�या रह�यांब�� कोणतीही मा�हती न�हती. �यांचा �व�ास होता क� ते
"आझाद" �हणजे जो नेहमी मु� असतो. �यांना ख�या अथा�ने �हायचे होते,
�यामुळे ते इतरांसाठ� अ�ात रा�ह�े.

अ�ा �कारे, �नरोगी राह�यासाठ� आपण आप�े त�ड बंद करणे आव�यक आहे.
ठेवा

9

वसयाच ेसात �तंभ

एक मजबूत पाया य��वी �वसायाची गु��क��� आहे. तुमची �र��ी, तुमची
�व�, आप�ा हेतू, या सव� कोण�याही सं�ेसाठ� सवा�त मह�वा�या गो�ी आहेत.
ते खांब तयार करतात, जे कोण�याही इमारतीचा सवा�त मह�वाचा भाग असतात.

�यां�या सवा�त �ोक��य पु�तक "अथ��ा��ात, चना एका सं�े�या सात �तंभांब�� बो�ते".
तु�ही बो�ता का

" राजे , मं�ी , रा�ये , तटबंद� अस�े�� �हरे , कोषागार , सै�य आ�ण कोण�याही रा�ाचे �म�म ."
घटक आहेत . ( 6 . 1 . 1 .)

आता यापैक� ��येक अ�धक चांग�या �कारे समजून घेऊया:

• राजा (नेता)

सव� मो�ा सं�ां�या मागे महान नेत ेअसतात. नेता खूप �र आहे,
ती �ाळा आहे आ�ण तीच �या सं�े�ा माग�द��न करते. आजचे
कॉप�रेट जगात आपण �या�ा अ�य�, संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी इ�याद� नावाने ओळखतो.
�या��वाय सं�ा �द�ाहीन होते.

• मं�ी (ओ��स)

बंधक �हणजे �या�ा सं�ेचे �सरे �नयं�ण �हणतात आ�ण
सं�ेची धुरा कोण सांभाळते. ने�या�या अनुप��तीत एकमेव �व�सनीय

असे घडत असते, अस ेघडू �कते . तो नेहमी स��य असतो. एक अपवादा�मक नेता आ�ण कु��
बंधक �मळून एक �व�ेष सं�ा तयार करतात.
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• रा�य (बाजार/रडणे/�ाहक)

कोणताही �वसाय �या�या बाजार भांडव�ावर, �या�या �ाहकांवर आ�ण �ाहकांवर आधा�रत असू नये.
��वाय चा�ता येत नाही बाजार आहे �जथे तु�हा�ा तुमचा �वसाय �मळतो
ते रह�ये आ�ण रोख देवाणघेवाण करतात. हे तुम�यावर आ�ण पुढे आहे
तुमची म�ेदारी आहे.

• तटबंद� अस�े�े �हर (मु�या�य)

आप�याकडे एक �नयं�ण बु�ज असावा, जेथे योजना आ�ण धोरण ेदेखी� असती�
तयार के�े जाऊ �कते आ�ण �जथून ��ासक�य काम के�े जाऊ �कते. हे फ�
सं�ेचा एक मु�ा असतो.



कोषागार

�व� हे एक मह�वाचे साधन आहे. �या�ा कोण�याही �वसायात ���ा �हणतात
जातो. एक मजबूत आ�ण �व��त �व�ा�पत ख�जना कोण�याही सं�े�या �दयासारखा असतो.
असे घडत असते, असे घडू �कते . तुमची �तजोरी देखी� तुम�या �व��ी संबं�धत आहे.

• आम� (ट�म)

जे�हा आपण यु�ात जातो ते�हा आप�याकडे एक कमकुवत आ�ण मजबूत सेना असते.
आगमन आहे. हे आप�या काय�संघा�या सद�यांचे सै�य आहे जे सं�ेसाठ� जबाबदार आहेत.
नेहमी तयार रहा. मनु�य, �ेखापा�, गोताखोर, ��पाई या सवा�पासून आप�या काय�संघापय�त
असती

• सहयोगी (�मस / स��ागार)

आयु�यात तुम�या सारखीच ताकद असाय�ा हवी. सारखे असणे
तुमचा �ेष कायम राही� आ�ण गरज असे� ते�हा तु�हा�ा साथ देई�. संकटा�या काळात
आपण �या�यावर �व�ास ठेव ू�कता कारण गरजे�या वेळ� साथ देणारा एकच
असे घडत असते, असे घडू �कते .

या सात गो��चा �वचार करा. जे�हा त ेखंबीर आ�ण मजबूत ��तीत असतात,
तरच एखाद� सं�ा आप�� जबाबदारी पार पाडू �कते आ�ण सव� आ�हाने पे�ू �कते.
मी त�ड देऊ �कतो हे बनवताना, "मू�" सारखी मह�वाची गो� �या
पु�तकाचे �ेखक �या�ा "�बटू �ा�" �जम �हणतात ते कधीही �वस� नका
कॅ�े यांनी �हट�े आहे - "मुळे ही मुळे आहेत �या�ारे �यां�यावर एक सं�ा बांध�� पा�हजे."
�द�े�या बेससह �ॉ�ज��ट�स (साई) �ा�त होते.
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य�ाची तीन प�रमाणे

कोण य��वी होऊ इ��त नाही? उ� �ध�सह कॉप�रेट जगाब�� बो�त आहे
आज �ाळा आ�ण महा�व�ा�यांम�ये ��कणा�या मु�ांनाही य� हवे आहे.
अ�ा�कारे इतर �ोकही �यां�या घरात आ�ण समाजात य�ाची अपे�ा करतात.

य��वी कसे �हावे या �वषयावर काय��ाळा आ�ण चचा�स�े देखी� आयो�जत के�� जातात. सव�
सं�ा य� �मळव�यासाठ� आ�ण �यां�या संघांना य��वी कर�यासाठ� खूप काही करतात.
अ�धक वेळ, पैसा, पैसा आ�ण ऊजा� खच� करते.

पण ते खरोखर य��वी आहे का? एखाद� ��� य��वी क�ी होते?

य� ही सापे� गो� आहे.

य�ाचे �माण एक ते �सरे बद�ते. तथा�प, जे�हा आ�ही
जर आपण य��वी �ोकां�या जीवनाचा अ�यास के�ा तर आप�या�ा काही मह�वाची मू�ये आढळतात आ�ण
काय� �कट के�े आहे �या�ारे त ेय� �मळवू �कतात. या आव�यक गो�ी
आप�यापैक� ��येकजण �याचा अव�ंब क�न य��वी होऊ �कतो.

आमचा भारतीय नायक चॅन य�ाब�� सखो� �वचार के�ा.



के�े
�याचे �वधान आहे -

'' काय�प�तीची य��वी प�त आहे - स��ामस�त म�ये �ा�त के�े�े य�
स��ा मा�यमातून य� , य� ��� कमाव�े�े , ��� आ�ण य� य�
दे� य� - थोडे य� आहे के '' ( 6 . 2 . 34 )

आता या तीन �कारां�या य�ावर �वतं�पणे सांगा -

Through समुपदे�ना�ार ेय�

��येक �या�ा काही �कार�या समुपदे�काची गरज आहे. �जतके
स��ागार �जतका चांग�ा �ततका �या�या य�ाची हमी जा�त.
होणार आहे. स�य नेहमी सव��म स��ागार �नवडावे.

चाना �हणा�े होते "अथ��ा��ा�या इतर ��दात"
एखादा �वसाय सु� कर�यापूव�, एखा�ा ���ने �या �व��� �े�ात पारंगत अस�े�या �ोकांचा स��ा �यावा.
?

जर कधी न�रचे ���क अ�धक
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जर तुम�याकडे सु�वाती�ा सव��म ���काचा पया�य असे� तर तु�ही फ� �सरा पया�य �नवडावा.
करावे

अ�ा �कारे तुमचा संभा� धोकाही कमी होई� आ�ण तु�ही �वतः�ा वाचवा�ही
ती ती सा�य क� �कत.े

साम�या��ारे य�

भौ�तक ��� देखी� ��� आहे. परंतु स�ेचा अथ� नफा देखी� आहे
�या�ा ते �या�या पदामुळे �क�वा कुसमुळे �मळते.

कोणीही �या�या अ�धकार आ�ण �या�या अ�धकृत ���पे�ा अ�धक ����ा�� असू �कत नाही.
�नण�य घेऊ �कतो. असे पद धारण के�याब�� आ�ण
या ��त�र�, ����ा�� बन�याचा आणखी एक माग� �हणजे �वतःपे�ा जा�त असणे.
ब�ा� सामी� �हा.

• कमी �ा�ेय य�

या�ा ई�ा �हणतात. आप�या ��� आ�ण साम�या�ने
य� �मळवू �कतो.

तेथे अ�धक कोट आ�ण ओझी गाणी आहेत जी अ�ी कोणतीही आहेत
म�ा ताजेतवाने वाटते. महान नेते

मी तसाच होतो. तो असा होता क� �या�या व�ृ�व�ै��ने
तो सामा�य माणसा�ा मं�मु�ध करायचा. अ�ा oozie सवा�त सु
आपण देखी� बनवू �कता.

हे नेपो��यनने एकदा सां�गत�या�माणेच आहे
"�ोकां�या जाग�कतेसाठ� मू�भूत बु��म�ा आव�यक असते जी एका �तकात काही �ोकांना असते
फ� तु�हीच क� �कता.
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एक बंध

�ाचीन भारतीय पु�तकांम�य ेएकदा एका �व�ानाने "अथ�" चा "�ा��" �हणून उ��ेख के�ा होता.
�ा�या के�� होती. हे आप�या�ा "Ethshastra" चा एक वेगळा पण यो�य अथ� देते.
�मळते. अ�ा �कारे "चना" चा अथ� "साठ बंधन" वर ���ह�ा गे�ा.
पु �हणून मान�े जाऊ �कत.े
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�यांना नेतृ�व करायचे आहे �यां�यासाठ� असे पु�तक उपयु� ठरे�
पो�टवर बस�े आहेत आ�ण बेट्स�या वेळेब�� कोणा�ा मा�हती असावी
तुमचे दात �कती वाजता आहेत? चाना सा�ा बंधन आ�ण संपूण� �े�ात ��ार होता
एका अथा�ने �यांनी राजा�ा �व�वध पया�य �द�े आहेत.

कौत�या "अथ�ा��" �या सात�ा पु�तकात चनाने सहा प�र��ती आ�ण �यांचे वण�न के�े आहे
�नयं�णासाठ� सहा उपायांचा उ��ेख कर�यात आ�ा आहे.

�याचे �वधान आहे -

'' सहा या झडपा यो�य स�ेवर n अ�व� अ�यंत ��तीत �व�वध : उपाय के '' ( 7 . 1 . 5 )

वेगवेग�या प�र��त�ना सामोरे जा�यासाठ� पया�यी उपायांब�� बो�ा
तू करतोस का?

याचे कारण अगद� सोपे आहे - कोण�याही दोन अट� समान नाहीत आ�ण ��येक
प�र��तीसाठ� वेगळ� रणनीती �वीकार�� पा�हजे.

जर आपण हे फ� समजून घेत�े तर आप�या�ा स�याचा अथ� समजे�. च�ा काहीतरी क�या
कोण�याही कॉप�रेट ने�या�ा कोण�या प�र��ती�ा सामोरे जावे �ागते ते पा�.
क� �कतो -

• साव�ज�नक ��ती

स�ा कोणा�याही हातात येताच �या�ा �या�या हाताखा�� काम करणा�या �ोकांकडे �� �ावे �ागते.
बंधन करावे �ागे�. �क�ब�ना �या�या कार�कद�ती� य�च न�हे
ते आप�या �ोकांना कस े�नयं��त करते यावर अव�ंबून आहे.
�ोक देखी�, जे �या�या �म�ासाठ� काम करतात.

��येकाचा अथ� वेगळा आहे, �हणून तो माणूस समजून घेणे मह�वाचे आहे
वेगवेग�या प�र��त�म�ये एखाद� ��� कोण�या �कारची कृती �क�वा ��त��या करते.

��येक गटासाठ� पया�यी रणनीती असावी. हे
मानवी मानस�ा��ाचा अ�यास मह�वा�या कामात उपयु� ठरे�.

इ. �ाना�या अट�

जसे हे जग "�ानावर आधा�रत �ठकाण" �या �द�ेने वाटचा� करत आहे, �हणून �धा�
केवळ �या�ाच याचा �ाभ �मळे�, जो मा�हती�या �े�ात इतरांपे�ा पुढे आहे.

आज कंप�या सं�ोधन आ�ण �वकासात मो�ा �माणात गुंतवणूक करत आहेत. एकतर
आपण भ�व�याब�� अंदाज �ावू �कता �क�वा भ�व�य �वतः तयार क� �कता
NS

�भवी उट�ची आहे, �याची केवळ वेगळ� �वचार कर�याची प�त नाही, तर ती देखी� आहे



पृ� 43

भ�व�यात �ोकांना आव�यक अस�े�� उ�पादने आ�ण सेवा �वक�सत क� �कतात
मी असे�

• �ारी�रक प�र��ती

येथे भौ�तक व�तू पैस,े म�ीन आ�ण तं��ानाचा संदभ� देतात. चरबीयु�
प�त वेगाने बद�त आहे.

�यामुळे वाढ�या ई �क�मती, वेगाने बद�णारे तं��ान आ�ण आ�थ�क अ�न��तता.
मु�य काय�कारी अ�धका�या�ा कोण�या �न��त योजनांना सामोरे जावे �ागते? ��येक नेता
सम�येचे �व�ेषण के�यानंतर, पया�यी आ�ण अ�त�र� योजना बनवा�ा �ागती�.

आप�यापुढे नेहमी दोन माग� असतात - आधी प�र��ती उ�वू �ा आ�ण नंतर ती
�यानुसार बद�ा �क�वा प�र��ती उ�व�यापूव� जाणून �या आ�ण �यासाठ� यो�य �हा
�वकसह तयार रहा. थोड�यात, भ�व�याती� कोण�याही बद�ासाठ� तयार राहा
.

अ�ा �कारे, ��येक प�र��तीत पया�य �ोध�याची सवय �ावा, मगच
काय��मतेने क� �कतो.

12

बॉस जबाबदार आहे

अगद� पगारदार �ोकांनी कधी ना कधी याचा �वचार के�ा असे� - माझी इ�ा आहे क� मीही बॉस असतो.
मी तसे के�े असते तर मी त ेके�े असते ... ʼʼ सव�साधारण भावना अ�ी आहे क� "जर मी
जर मी बॉस असतो तर म�ा कोणाकडे त�ार करावी �ागणार नाही. . म�ा आवड�े असत े- मी
कोणा�ाही �वचार�े जात नाही.

ही सामा�य गो� नाही. ��येक बॉस�या वर नेहमीच एक बॉस असतो.
आहे. ��येक नेता कोणा ना कोणासमोर उ�रदायी असतो. बरं, ते 'कोणाकडून' आहे
असे आहे का? जर मी एखा�ा कंपनीचा अ�य� असे� तर मा�यापे�ा कोणीही वर नसे�, मी?
हे यो�य आहे ? ..... चुक�चे नाही!

चॅन �हणा�े,

" आई असे आचरण करत आहे ( �द�े�या �नयमांचे पा�न क�न)
वा�ा ) फ� राजा�ाच c �ा�त होतो , जो �वपरीत चा�तो �या�ा नाक �मळते
ते घडते . '' ( 3 . 7 . 38 )
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�या�या मते ��येक राजा�ा आचारसं�हता (�ेखी असो �क�वा �ेखी) दे�यात आ��.
�द�े आहे. यासोबत काही कत��े आ�ण जबाबदा�याही �द�या जातात; कोणाचे



�या�ा जगायचे आहे.
जर राजाने या आचारसं�हतेचे पा�न के�े तर तो एक चांग�ा नेता होई�.

�या�ा �हणतात आ�ण �या �नसगा��ा घाबर�याची गरज नाही. मुळात नै�तक
संयमाने. पण आम�या साहेबांवर कोण रा�य करते? तो कोणी आहे का?
तो ��तसाद आहे का? होय, अवा.

Cla दावेदारांना

सामा�यपणे असे मान�े जात ेक� �या पदावर बस�े�ा एकमेव आहे
�या ���कडून �या�ा पैसे �मळा�े आहेत, जसे क� फायना�सर आ�ण
सावकार. तथा�प, हे केवळ अं�तः स�य आहे.

आधु�नक बंधनाचे त�व केवळ भागधारकांसाठ�च नाही तर दावेदारांसाठ� देखी� आहे.
��त ��तसादक�या�कडून �वक�सत. दावेदार केवळ �ेअस� �नयं��त करत नाहीत,
मु�े जसे क� कम�चारी, �नयो�ा आ�ण सव� �ावसा�यक भागीदार देखी� असावेत
ते �नयं�णात ठेवते.

And सरकार आ�ण समाजा�ा

��येक कंपनी काही �नयमांनुसार काम करते. हे �नयम कॉप�रेट आहेत
आ�ण कंपनी काय�ां�ारे सरकारन ेठरव�े�या �या �व��� दे�ाच ेकायदे
क� �कता हे उ�ोग-संघटना कायदे देखी� अस ू�कतात जे सामा�य मानके सेट करतात.
आ�ण �याचे पा�न सव� सद�यांनी के�े पा�हजे.

पण �या�न मह�वाचे �हणजे कंपनी हा �या समाजाचा एक भाग आहे.
जबाबदारी ही �याती� एक भाग आहे. आज कॉप�रेट सामा�जक
जबाबदारी (सीएसआर) अनेक उ�ोगांसाठ� "डाय��ह�ग फोस�" �हणून ओळख�� जाते.
मी जातो ��येक कंपनी समाजा�ा जबाबदार आहे.

इ. इतरां�या फाय�ासाठ�

एखाद� ��� इतरांना फॉ�ो क� �कत नाही, हे देखी� असू �कते
�या�ा सरकारी धोरणे, उ�ोग मानके �क�वा �च��त सामा�जक �नयम आवडत नाहीत,
पण एक असे आहे क� �यापासून तु�ही कधीही सुटू �कत नाही आ�ण त ेतुमचे �वतःचे आहे
अरे देव

या सव� ��त�र�, आपण आप�या पा�कांना आ�ण आप�या पा�कांना जबाबदार असा�.
NS सवा�त मह�वाचे �हणजे, ने�याने �वत: �ा अहवा� देणे अपे��त आहे.
कर�यासाठ� . �हणून �वतः�ा हे �वचारा आ�ण तपासा - मी माझे कत�� बरोबर के�े आहे-
चांग�े के�े? "सर, मी �याच मागा�वर आहे �याची मा�याकडून अपे�ा होती.
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ती जाते ?

�ेवट� तु�ही एकटे आहात. सव� धम� आ�ण धमा�त ���ह�या�माणे,
"अखेरीस ��येक गो� ही तु�या आ�ण देवाम�ये आहे."

13

�वसायात अथ��ाचा वापर

जे�हा जे�हा मी "Ethshashastra" वर ��कवणी घेतो ते�हा �ोकांना सवा�त आधी �मळते



हे असे घडते, "चणा आ�ण अथ��ा��ाचे भूतकाळात चांग�े होते परंतु वत�मानात
आप�यासाठ� 'इथ�ा��' चा उपयोग काय? "�या�या अ�यासाचे फायदे
कर�ी� का?

ठ�क आहे, जसे चाना �वतः �याचे फायदे वण�न करतात:

" हा �ा ( अथ�ा ) आ�ेची आवड , भौ�तक आ�मा आ�ण
आनंद सू�चत करतो , तसेच मनाती� वाईट गो�ी , भौ�तक हानी आ�ण �ेष �र करतो
इ�हान नाही के '' ( 15 . 1 . 72 )

• संर�ण आ�ण �व�तार

जर �याने काही सा�य के�े असे� तर �याने �या गो�ीचे र�ण के�े पा�हजे
. जर तु�ही काही �ाख �पये कमवत असा� तर तु�ही ते सुर��त ठेव�े पा�हजे.
तु�हा�ा ते चोरी हो�यापासून वाचवायचे आहे. या बरोबर आपण सु�ा असा �वचार के�ा पा�हजे
हे �ाख �पये कोट� कसे होऊ �कतात? इथेच आहे "गुंतवणूक योजना"
तो आत आहे.

�याच �कारे, "अथ��ा��, भौ�तक फायदे (आ�थ�क आ�ण
जीवन�ै���ी संबं�धत) तसेच चांग�� गुणव�ा
भावना आ�ण धोरणे साठव�याची �मता, �यां�या उप��तेसह
असे घडत असते, असे घडू �कते .

यासह, "अथ�ा" आप�या�ा वाढ आ�ण सुधार�याचे माग� देखी� सांगते.

E नै�तकता ओळखा

झाड �वतःच त�वे राख�यासाठ� पुरेसे नाही. वाईट क� नका
हे देखी� उप�� आहे. �या�या दोन माग�या आहेत. "अथ�ा" मान�सक ��ता सवा�सारखी
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आ�ण सुई नाही. यासह, चांग�े �नयोजन आ�ण सं�ोधनासह,
हे �ारी�रक आ�ण आ�थ�क नुकसानीपासून देखी� संर�ण करते. �� असा आहे क�
"अथ��ा" देखी� आप�या फरका�या "�ेष" भावने�ा आवाहन करते, जे अ
नकारा�मक भावना असणे �वना�कारी आहे.

या �हणी�माणे, "रागाव�े�ा माणूस आधी �वतः�ा मारत नाही.
यु�ातही मनुने आप�या मु�ाची आ�ण आई�या आ��याची काळजी घेत�� पा�हजे
आपण ते क� नये.

इ. �ानाचा �व�तार

"अथ��ा��ा�या अ�यासामुळे माणसा�या �ानात आ�ण अनुभवात वाढ होते. आपण
तु�ही �वचारता कसे? चॅनचा �ोध�नबंध वै�ा�नक असू �कतो पण �याचा
अ�यास दैनं�दन �ावसा�यक जगात �याचा �ावहा�रक वापर �कट करतात
. हे जाणून घे�याचा सव��म माग� आहे.

परंतु �याची सवा�त मह�वाची ��कवण �हणजे ��कवणे �हणजे �ान
इतरांम�ये �ेअर क�न ��कतो. �हणून ��ात ठेवा ते तुम�यासारखेच आहे
तुम�या सहका�यांनाही मदत आ�ण पा�ठ�बा �मळे�.
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हे�रटेज कंपनी



प�ह�या �पढ�त कारक�द� सु� करणा�यांम�ये काही �ोक आहेत, तर काही असे �वसायी आहेत.
�यांना �याचा वारसा �यां�या पूव�जांकडून �मळा�ा आहे. दो�ही �करणांम�ये
मु�य �हणजे तो या �वसाया�ी कसा �वहार करतो.

जरी ब�तेक काम पा�कांनी आधीच के�े आहे, तरीही चॅन
�ीमंतां�या मु�ांना स��ा दे�यात आ�ा आहे -

" जहागीर�या वारसां�या संबंधात, �याने आप�या पूव�जांचे दोष �वस� नये.
�पून �यांचे गुण �स� करणे आव�यक आहे के '' ( 13 . 5 . 23 )

�व�वध सकारा�मक पै�ू अस�े�या सव� सं�ांम�ये, काही
नकारा�मक पै�ू देखी� आहेत. चॅनने वार�ाचा फायदा घेत�ा
�ोकांना �या �वसाया�या सूचनांचे पा�न कर�याचा स��ा दे�यात आ�ा आहे आ�ण
�यां�या वाईट गो��चे तुम�या �वतः�या गुणव�ेने वाईटात �पांतर करा.
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Positive सकारा�मक पया�य �ोधा

जोपय�त कौटंु�बक �वसायाचा �� आहे, आ�ही पाहतो क� �ेवटची �पढ�
अ�धक अवघड कामे करावी �ागायची, उदा. उ�ोग सु� करणे, �व�� करणे, बाजार �नयं��त करणे
इ. �या�या काळात �या�ा खूप कठ�ण �संगांना सामोरे जावे �ाग�े
भांडव�ाचा अभाव, "रोख" ��ोताती� असमानता आ�ण मू�भूत गरजा जसे क�
हीथर आ�ण इतर सु�वधा उप�� न�ह�या.

अनेक सम�यांनंतर �या�ा आ�ेचा �करण �दस�ा आ�ण हळूहळू तो
पैसे कमवाय�ा सु�वात के��. पण �यांचा अनुभव पै�ापे�ा जा�त आहे.
असे �हट�े जाऊ �कते क� हा अनुभव एकमेव वारसा आहे जो �ोकांना चुका पु�हा कर�याची परवानगी देतो.
देत नाही

Negative नकारा�मक �वधाने उघड क� नका

प�ह�या �पढ�चा काळ वेगळा होता. बाजाराची प�र��तीही �यावेळ� वेगळ� होती.
आ�थ�क प�र��तीही वेगळ� होती. अगद� सरकारी धोरणे आ�ण संरचना
�वसंगतीही हो�या.

तं��ानापासून ते �वासापय�त आ�ण दळणवळणापय�त सव� काही संथ होते.
तथा�प, आ�ही �ीष� ��ती �मळव�यासाठ� �क�वा पुढ�� �पढ�साठ� या अट�चा अ�यास करतो.
नेते �हणून के�े पा�हजे. तरच आपण �वसायाकडे नवीन �द�ेने पा� �कू.

Positive सकारा�मक बद� घडवून आणा

स�या�या प�तीम�ये कोणतेही भारी न घेता �नण�य घे�याचा अ�धकार आहे
फेरबद� के�े�या कंपनी�ा हळूहळू पुढे ने�याचा �य�न करा. ��दात
आव�यक नवीन प�ती आ�ण ���या सु� करा, परंतु आप�या जु�या �ाहकांचा वापर क� नका आ�ण
कम�चा�यांकडून वत�न तयार क�न, ते �यां�या कंपनी�ा �वकासा�या �द�ेने घेऊन जातात.
हे फ� करा.

मुळात तु�ही एका न�ा युगाचे नेते �हणून उदयास आ�े पा�हजे �यांची मुळे �याम�ये आहेत
पारंपा�रक मू�यां�ी सं��न �हा �या�या आधारे आप�या पूव�जांनी तो �वसाय चा�व�ा.
सु�वात के��.

जे�हा तु�ही �ेवट� तुम�या नवीन अवतारात काम कराय�ा सु�वात करता, ते�हा ��ात ठेवा "काहीही असो



आजही मा�याकडे आहे, ते सव� मा�या व�ड�ांनी म�ा �द�े आहे. मी जे काही करतोअथा�त, ती मा�या व�ड�ांना माझी भेट असे�.
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इ�तहासाने वेळोवेळ� �स� के�े आहे क� �ोक आ�ण �यांचे मत
पुरेसा काळ दाबता येत नाही. थेट जनता
काही �माणात �ासकां�व�� बंड क� �कत नाही, परंतु �यां�याती� ही �नरा�ा
चा�ू राही� आ�ण एक �दवस चळवळ �हणून उ�ेक होई�.

आज�या जातीतही आपण पाहतो क� जनजागृती सरकारसाठ� धोकादायक आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. एकदा �ोकांचा संयम सुट�ा आ�ण ते र��यावर उतर�े,
सवा�त ����ा�� रा�यकत� सु�ा मागे राहतात. अ�ा अनेक द�कांनंतर

मं�यांना �वरोध करावा �ाग�ा.

चना यांनी अ�ी प�र��ती टाळ�याचा माग� सुचव�ा आहे -

'' �ेम अस�याने राजा आ�ण अस�याचे फायदे�ीर आहे , �याच येथे
राजा �ाभ के '' ( 1 . 1 9 . 34 )

जर नेता आप�या �ोकांची काळजी घेत नाही आ�ण नेहमी �वतः�या फाय�ासाठ� काम करतो.
जर तो या �वषयावर �वचार करत रा�ह�ा तर �या�ा �या�या पदाव�न काढून टाक�याची खा�ी आहे. फ� �या घटना
�ीष� राजकार�यांना �यां�या �ोकां�या सामा�य मतापुढे कसे ठेव�े गे�े ते ��ात ठेवूया.
झुकावे �ाग�े आ�ण आप�े �ान गमवावे �ाग�े.

ही "करा �क�वा मरो" ची वेळ आहे. ते �दवस गे�े जे�हा �ोक कोण�याही गो�ीब�� बो�त असत.
ते गांभीया�ने घेत�े नाही. आज सव� उ�कृ� प�रणामांसह
तु�हा�ा �ावे �ागे� नाहीतर �ोकांचे �ड�क फुटती�.

Politicians राजकार�यांसाठ�

मा�या मते, राजकार�यांनी आता भ�व�यासाठ� सरळ एक गो� समजून घेत�� पा�हजे.
आपण पटकन काम कर�यास स�म नसावे. तुम�याकडे चांग�े बंधन कौ��य आहे
गुण ��क�े पा�हजेत.

हे पु�तक वाचणा�या �या सव� राजकार�यांना मी हे सांगू इ��तो
जर तु�हा�ा राजक�य बंधनाचा �वषय नीट मा�हत नसे� तर
"अथ�ा��" नावा�या पु�तकातून जाणून �या, रा�याचा �नयम कसा चा�वायचा.

• नाग�रकांसाठ�

रा�ाचा परा�मी नाग�रक �हा. जर तु�हा�ा सम�या असे� आ�ण तु�हा�ा वाटत असे�
क� तुमचे काम के�े जात नाही, मग आधी तु�ही �वतः बघा तु�ही बरोबर आहात क� नाही.
कोण�याही हा�चा��म�ये सात�य आव�यक असते. प�रणाम सा�य होईपय�त �ती�ा करा
राहा. जातीची ��� आ�ण आप�या मताची ��� वापरा.

��येक नाग�रका�ा अ�धकार आ�ण अ�धकार दे�यात आ�े आहेत. �थम नाग�रक �हणून



पान ४

आप�� कत��े पूण� करा आ�ण नंतर आप�या अ�धकारांची मागणी करा
आप�या�ा ते अ�धकार �मळती� याची खा�ी करणे मह�वाचे आहे.

Youth त�णांसाठ�

एकदा मी पुणे आ�ण ना��कम�ये नेतृ�व ����ण काय��म घेत असताना,
जा�तीत जा�त त�णांना पा�न म�ा खूप आनंद झा�ा
�यात अडकत होते. �यापैक� एकाने म�ा �वचार�े, "आम�याकडे नवीन असे� का?
राजक�य प� बनवायचा?

मी उ�र �द�े, "�वचार चांग�े आहेत, पण तुमचे �वचार कृतीत �पांत�रत करा."
हा मा�याकडून छोटासा उपदे� न�हता पण माझा �व�ास होता क� अ
एक त�ण आप�या कौ��याने आप�या कामा�ा सकारा�मक �द�ा देऊ �कतो.
आहे.

�वामी �चचानंदांनी �हट�या�माणे - "त�ण �न�पयोगी नाहीत, ते
वापर कमी होतो. ता��य �न�काळजी नाही, ते कमी काळजी करतात
ती जाते
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ने�याचे गुण
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पूण� इ�ारा

क� ��य द�ता आयोगाने जाहीर के�े आहे क� �व�वध सरकारी सं�ा
आ�ण साव�ज�नक उप�मांनी दरवष� "द�ता जाग�कता स�ताह" साजरा के�ा पा�हजे
. या आठव�ात सरदार आ�ण भारताचे �ोहपु�ष भाभाई पटे� यां�या वाढ�दवसा�न�म� -
एक� साजरा के�ा जातो.

सरदार पटे� यांनी �ाही सं�ानांना एका क� ��य स�ेत व� के�े.
य��वी�र�या कने�ट क�न आधु�नक भारता�या उभारणीत मह�वाची भू�मका बजाव��
होते . ईसापूव� चौ�या �तकात कौतीनेही हेच के�े. �यांनी वेगवेग�या �कारे �वास के�ा आहे
गु� मौय� यांचे ���य अस�े�या एका�या म�यवत� ���म�ये ते जोड�े गे�े.

या�कारे �थम coit करा होते, �यांनी कोण�याही राज�ान�ा 'द�ता' �द��
प�त�ीरपणे बांध�े�या संरचनेम�ये एक अ�त�य मह�वाचे �ान �दान के�े.

अ�ट� ऑफरोड ��दको�ात "संभा� धोके �क�वा अडचणी" �हणून सूचीब� आहे.
पण सावध डोळा �हणून प�रभा�षत के�े आहे. कॉप�रेट कोनातून
हे आप�या�ा एकाच �वषयाकडे पाह�याचे दोन ��ीकोन देते. अंतग�त
��तीसह, एखा�ाने �वतः�ा बा� धो�यांपासून देखी� संर��त के�े पा�हजे.

�धा� आ�ण कोण�याही सं�े�ा बाहे�न व� कर�यासार�या धम�या
सतक�  राहावे �ागे�. यासाठ� �या�ा खूप चांग�या दजा�चे नेटवक�  हवे आहे.
ठेव�� पा�हजे आज ब�तेक कंप�यांम�ये बाजाराती� बु��म�ा मह�वाची आहे.
ची दख� घेत�� आहे. गंभीर मा�हती �मळव�यासाठ� ते �व�ेष तं��ानाचा वापर करतात.
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ते वापर�े�े आहे.

तथा�प, अंतग�त सतक�  असणे अ�धक मह�वाचे आ�ण कठ�ण आहे. कोणतेही
एखा�ा सं�े�ा आप�यासार�या अंतग�त सम�यांना सामोरे जाणे अ�धक कठ�ण आहे
तु�हा�ा तुम�याच �ोकां�ी वागावे �ागे�. कोण�याही चेह�यासाठ� सीमांवर �ढा
हे करणे सोपे आहे आ�ण आप�या ��ू�या सै�या�ा बाहेर काढा, परंतु तुमचे त�ण
मु�ाने के�े�े बंड सांभाळणे कठ�ण आहे.

खाती, �ाहक डेटाबेस आ�ण �व�ापन धोरणां�ी संबं�धत कोणतीही मा�हती
सं�ेसाठ� ते खूप मह�वाचे आहे. ते गळतीपासून संर��त के�े पा�हजे.

हे कसे करावे? "याचा अथ� आ�ही या सम�यांना सामोरे जाऊ �कतो"
संबंधात माग�द��न देते. कौट �हणतो -

'' मानवाकडून एक दगड आहे , �हणून : ( नेते ) �या�या ( �याचे �वषय Thon )
तपासणी चा�ू ठेवा आ�ण काम आव�यक तपासणी के '' ( 2 . 9 . 3 )



ने�याची �या�या सं�े�या ��याक�ापां�ी जुळवून घेणे ही मू�भूत जबाबदारी आहे.
सव� मह�वाचे डेटा �नय�मतपणे तपासत रहा. �वतः�या मता�या ने�या�ा
��याक�ापांसाठ� पूण�पण ेसतक�  असणे आव�यक आहे.

�या�या कम�चा�यांसाठ� �या�ा काही �येये आ�ण �न��त वेळा �न��त करा
जेणेक�न ते �यां�या कामावर क� ��त राहती�. �सरे �हणजे, �या�ा ती काम ेकरणे आव�यक आहे.
देखरेख देखी� के�� पा�हजे.

असे आहे का? याचे कारण �हणज ेमानव चंच� आहे. जर l आ�ण
�यासाठ� �नधा��रत वेळ �न��त के�� नाही तर कम�चारी खोटे बो�त आहेत
जग�याची ��यता. जर कठोर ���ेची भीती नसे� तर गैरवत�न
भेट�याची ��यता आहे.

सोनी कॉप�रे�नचे सं�ापक �कयो मोराटा �हणा�े, "मी फ�
केवळ तुमचे कम�चारीच न�हे तर �यां�या आईचीही काळजी �यावी �ागते.
�यामुळे कम�चा�यांचे मन देखी� समजून घेणे आव�यक आहे, जेणेक�न ते गैर�वहारात अडकती�.
��य नाही, तसेच �यापैक� ��येक फायदे�ीर असावा.

ही कार �हणजे सतक� ता - आत आ�ण बाहेर दो�ही
काळजी �या .
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उ�ोजकांना स��ा
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�वसाय सु� करणे आ�ण चा�वणे सोपे काम नाही, �व�ेषतः
जे�हा तु�हा�ा आधीपासून कोणताही �वसाय अनुभव नसतो. पण उ�ोजक जसे आहेत
तसे झा�े असते. ते एका क�पनेने �वसाय सु� करतात आ�ण य��वी हो�यासाठ� �दसतात.
NS �यापैक� ब�तेकांना कोणता अ�यास�म �वीकारायचा हे देखी� मा�हत नाही.
पा�हजे, �या आ�म�व�ासान ेते सव� चढ -उतारांवर मात करतात

A �या�या अं�तम गंत��ानावर पोहोचतो. �या�या क�पनेमुळे �ेवट� आ�थ�क य� �मळे�.
P �ा सनबन� होतो.

उ�ोजका�या आयु�याती� सवा�त आनंदाचा काळ �हणजे तो
थो�ा�ा �वचारात �याने खूप संघष� के�ा आहे. तरीही तो
कोणताही आ�थ�क �ाभ नाही. अ�ा प�र��तीत, तो अ�व� होतो आ�ण �वचार करतो क� �या�यापे�ा जा�त
ती एक चूक होती . अ�ा ��तीत �या�या जवळचे सव� �ोक �या�ा हे सांग�याकडे झुक�े�े असायचे
होय, �याने चुक�चा माग� �नवड�ा आहे.

अ�ा प�र��तीत एखा�ाने संयमान ेकाम के�े पा�हजे असे कॉचरचे �वधान आहे. मान�सक��ा
जडपणाची ��ती असू नये:

" पैसा जो मूख� आहे" जे सतत ता�यांचा सहारा घेतात �यां�या जवळ कोण उभे राहत नाही ,
�याच �नधी पैसे एकच तारा अस�याने , नंतर तार े, समावे� होई� आपण यो �ा
�ेकडो परी�ांनंतरही पै�ाचे नुकसान होई� .
( 9 . 4 . 26 )

कदा�चत �वसायात तुमचे �ेवटचे मोठे आ�थ�क य�
जवळ रहा, परंतु अपय�ा�या द�घ� अंतरानंतर �यावर या



हे �वाभा�वक आहे क� काभा खरोखरच कुणा�ा आधार देतो.
जे�हा आप�या�ा भ�व�य सांगणारे, संभावना आ�ण गूढ गो��ची सवय �ागते ते�हा हेच घडते.

च� जाऊया तु�ही रा�ी, सूय� आ�ण सूया�बाबत समुपदे�न �या. पण ��ात ठेवा
��ात ठेवा क� तुमचा सतत �य�न हाच एकमेव माग� आहे. तारे ब�� मत
ए�. जळ�या वायूचा जो गडद आका�ात चमकणा�या �ठप�यासारखा �दसतो.
�वारसारखा हा �न�पाप तारा होई� का? पैसा हा संप�ीचा तारा आहे. जे�हा आपण
आधीच तुम�या क�पनेवर खूप पैसा, वेळ आ�ण पैसा खच� झा�ा आहे
जर तुमचा पूण� �व�ास असे� तर तुमचे �य�न सु� ठेवा.

यो आ�ण समाने �ेवट� संपूण� क�पना एका चम�का�रक 'बॅ�ास �ीट' म�ये बद���
फ� दे अं�तम �नका� कोण�याही �कारे येऊ �कतो, अगद� मो�ा ऑड�रसह.
एक मोठा �ाहक �क�वा मोठा गंुतवणूकदार �हणून, परंतु आव�यक आहे

या परी�ांसाठ� �ंभर पट अ�धक स� �हा.
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�ब� गेट्सने हाच ���कोन �वीकार�ा. �यांना वाट�े क� ते इत�या कमी वेळात आहेत
तु�ही जगाती� सवा�त �ीमंत ��� �हा� का? नारायण मूत� �क�वा इतर कोणतेही य��वी
आ�थ�क य� �मळव�यासाठ� उ�ोगाने हा माग� �वीकार�ा होता.

मॅडम सीजे वॉकर, अमे�रकन-�ोक��य केसांची काळजी घेणारी उ�पादने
�े�खका आ�ण अमे�रकेची प�ह�� �� च �ेडी �म��यनेअर �हणा��, "म�ा करावे �ागे�
म�ा �वतःच उपजी�वका करायची होती, तसेच �वतः�न संधी �ोधाय�या हो�या! अजूनही
मी हार मान�� नाही! बसू नका आ�ण संधी ये�याची वाट पा� नका. उठ आ�ण
संधी �वतः �ोधा!
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�व�वध काय�

एकाच माणसा�या �व�ातून आ�ण इ�ेतून मो�ा सं�ांची य�ोगाथा
असे घडत असते, असे घडू �कते. एकदा �व� साकार झा�यावर एक छोट� नद� मोठ� समु� बनते.
घेतो

जसज�ी संघटना वाढत ेतसतसे कामही वाढते आ�ण �याचे
यासह अ�धका�धक �ोक सामी� होत राहतात. हळूहळू माणसा�या सै�या�ा �रण जाणे
�े�टनंट आ�ण सै�नकां�या मदतीने संपूण� सै�याचा आकार घेतो. �ेवट� पूण�
ही सं�ा ट�मवक� �या मा�यमातून य� �मळवते.

अ�ा �कारे एखा�ा ने�याचे य� �या�या �भाव�ा�� ��त�नधीम�ये असते.
ते उ�वते.

��त�नधीची गरज होय ? कौत �हणतो -

'' जे�हा �भ� - एकाच वेळ� अनेक �ो�ा�सवर �व�वध �कारचे �भ�ता - �व�वध �टे��स चा�ू
जे�हा तो ( नेता ) अ�धक �वचार न करता - �या�या मं�यांनी �याचा �वचार के�ा
आव�यक , �माने वेळ �ान नाही तोटा के '' ( 1 . 9 . 8 )

��त�नधीची गरज खा��� कारणांमुळे आहे -



• काय� एक� येतातकोण�याही काया��यात एकाच वेळ� वेगवेगळे �वभाग एक� काम करतात. उनाम
कडून ��येकजण एक �क�वा �सया� �व��� �े�ात कु�� आहे. �व��, �ेखा, �वपणन,
HR, R&D आ�ण इतर अनेक उप�म सात�याने चा�ू आहेत.
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Different वेगवेग�या �ठकाणी काम करते

ही �व�वध कामे केवळ वेगवेग�या �ोकांनी वेगवेग�या �ठकाणी के�� नाहीत.
काही कामे ऑ�फसम�ये के�� जातात तर काही ऑ�फस�या बाहेर के�� जातात. काही मोठे
सं�ेती� काम �व�वध �ाखांम�ये आ�ण वेगवेग�या दे�ांम�ये देखी� होते.

�नण�य घे�याचा अ�धकार �व�वध बंधकांना �वत�रत के�ा पा�हजे. या�ारे
वेळ आ�ण जागा वाचवते. जसे मान�े जात े- "वेळ �वसायात पैसा आहे".
�नण�य घे�यास �व�ंब झा�यास वेळ आ�ण संधी गमाव�या जातात.

�भावी �ायोजक�वासाठ� काही �टपा खा����माणे आहेत -

• �नवडणूक

केवळ सव�� �नण�य घेणा�यांना ओ��स आ�ण �वभाग �मुख बनव�े पा�हजे. भावपूण�
गहाण �नण�य घेते आ�ण अ�जबात संकोच करत नाही. चुका होऊ �कतात, पण
तु�हा�ा ���त क�न, ते काम यो�य वेगाने चा�वू देते.

MIS ( MIS ) ची �ापना के��

सं�े�या �मुखाने चांग�� �रपो�ट�ग यं�णा �ाव�� पा�हजे. सहकारी दर
या�ा तां��क��ा यूएस म�य ेबाइं�ड�ग इ�फॉम��न �स�टम (एमआयएस) �हणतात
. यासाठ� अनेक सॉ�टवेअर साधने उप�� आहेत �क�वा सं�ा �यां�या गरजेनुसार वाप� �कते.
अनुप ते �वतः बनवू �कतो.

इ. ���ण

एमआयएस�या मदतीने �नण�य घेणा�यांना सव� उप�मांची मा�हती देणे.
मी ब�वान असावे. हे ����ण सं�ेचा ��येक भाग सु�न��त करते

अहवा� भाव�नक मागा�ने वाप� �कतो. इंटरनेटव�न कोणीही
या अहवा�ांम�ये कधीही आ�ण कुठेही �वे� क� �कतो, तसेच
पै�ाचीही बचत होते.

• �नयं�ण

नेते दररोज �व�वध �वभाग आ�ण �े�ां�या चुकांचा मागोवा ठेवतात.
क� �कता. तो सु�नयो�जत �व�े�ार ेसंपूण� सं�ेवर �नयं�ण ठेवू �कतो.
आहे.

आधु�नक बंधनाचे जनक पीटर डकर एकदा �हणा�े होते, "सु�वाती�ा
�नयोजन करणे सोपे न�हते. यामुळे असुरची भावना �नमा�ण होते. तथा�प,

हळू हळू ��ात येते क� यामुळे �ांती �मळते.

१
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दरवाजा धोरण उघडा

कोण�याही संघटनेचा नेता अ�यंत सावध आ�ण सतक�  असावा. �या�ा हे
�या�ा/�त�ा �व�वध ��ोतांकडून फसवी आ�ण खोट� मा�हती �मळते याची खबरदारी असावी
क� �कता. �याने आप�या �ोकांब�� खूप सावध अस�े पा�हजे.

�व�ापनात अ�य�पदाच ेकाम कोण करतो, कोणाचा संपक�
दैनं�दन क�न� कम�चा�यां�ी संबं�धत. हे पु�ष फ� तळा�ी आहेत
वग��म�ांना होत अस�े�या उप�मांची मा�हती देणे.

तथा�प, केवळ या मं�ांवर अव�ंबून राहणे धोकादायक ठ� �कते.
जर मु�ाने �यां�यावर �व�ास ठेव�यास सु�वात के�� तर ते अहवा� बद�ू �कतात, गैरवत�न क� �कतात
तसेच मह�वाची मा�हती ��क करणे.

�हणून, कॉउट ओपन-डोअर धोरण केवळ सं�े�या सवा�त खा��या �तरावर �ागू के�े पा�हजे.
कम�चारी वगा�साठ� सर�ाईजेस देखी� यो�य आहेत.

" �या�ा ( ने�या�ा ) ��येकाने �या�या कामा�या संदभा�त �या�ा �वना�व�ंब भेट�याची गरज आह े.
परवानगी असणे आव�यक आहे के '' ( 1 . 1 9 . 26 )

तुम�या कामासंदभा�त तुम�या नातेवाईकां�ी कोणताही संपक�  अस�यास
जर �या�ा हवे असे� तर �याने �या�ा �ो�सा�हत के�े पा�हजे, ही �याची अ�न�ा असे�.

कोण�याही �नब�धां��वाय �वे� करणे �हणजे ��य �ोक आप�या�ा एखा�ा�ा भेट�याची परवानगी देतात
�क�वा मा�हती दे�या�या बाबतीत �नब�ध �क�वा �नयं�ण �ादणे. अनेक सं�ांम�ये

�या�ा �या�या कामासाठ� स�चवांकडून जावे �ागते. स�चवांना
तु�हा�ा तुमचे काम मोजावे �ागे�. पण जे�हा ते �यां�यावर अव�ंबून असते
तु�ही गे�ात तर ते तुम�या वतीने �यां�या संबं�धत �ोकांसाठ� �नण�य घे�यास सु�वात करतात. हे
पण क� नका

ओपन पॉ��सीचे काही फायदे खा����माणे आहेत -

इ. मा�हती

�व�ेषतः अनेक अ�धकारी आ�ण �वपणन �े�ाती� अ�धकारी थेट
बाजारा�ी जोड�े जा�याबरोबरच, त ेबाहेरी� �ोकां�ी देखी� संबं�धत आहेत. ते कंपनीचे आहेत
डोळे आ�ण कान आहेत. �व�ापना�ी संबं�धत अ�धका�यांनी �यां�या�ी थेट चचा� के��.
असे के�याने, आपण बाजार आ�ण �धा� संबं�धत संपूण� मा�हती �मळवू �कता.

External बा� धोके टाळणे
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जे�हा कम�चारी मा�य करतात क� �यांचे ऐक�े जाते, �ासदायक सहा�यक
कामगार संघटना आ�ण राजक�य प�ांसार�या सं�ां�ी संपक�  साध�याची गरज आहे
वाटणार नाही संघटनांना �वतः�या मागा�ने ब�तेक धोके जाणवतात.
ते केवळ अंतग�त असुर��तते�या भावनेने जळतात.

• ज�द �नण�य

जे�हा सम�या �न��त �व�पा�या असतात, ते�हा �यां�या �नण�या�ा �व�ंब होऊ नये.



यो�य वेळ� घेत�े�े �नण�य गैरसमज आ�ण सम�या �नमा�ण करत नाहीत.

भाव�नक जोड

अधीन� �यां�या ने�यां�ी मै�ीची खो� भावना �वक�सत करतात जे�हा ते
असे वाटते क� �यांचे नेते सुख आ�ण �: खा�या वेळ� �यांना साथ देती�.
अ�ा ने�याची उप��ती ट�मम�ये सुर�ा आ�ण आ�म�व�ासाची भावना �नमा�ण करते.

मनु�या मू�भूत गरजांपैक� एक �हणज े�या�याकडे असे काही नाही
होय, �या�या सम�या कोण ऐकतो. भाव�नक नेते हे मानस�ा��ीय

म�ा गरज समज��. हेच कारण आहे क� य��वी नेत ेनेहमीच �यां�या संघाचा �ोगो फॉ�ो करतात.
तु�हा�ा सांगते - "जे�हाही तु�हा�ा कोणतीही अडचण येते, मी नेहमीच तुम�यासोबत असतो.
करतो का?

20

�वसाय धोरण

कौती, �या�ा चना �हणूनही ओळख�े जाते, �या�याब�� खूप मोठे मत आहे.
गैरसमज आहेत. �ोक साधारणपणे असा �व�ास करतात क� त ेखूप ��ार आ�ण ��ार आहेत.
होते. पण हे फ� एक क�सो��न आहे.

आप�या ���यांना रा�वादाब�� ��कवताना �यांनी �यांना एक चांग�ा नेता बन�यास मदत के��.
साठ� सखो� �ानाचे मह�व सां�गत�े नै�तकता आ�ण नै�तक ���णासाठ� ते
सवा�ना �ाधा�य दे�यात आ�े. "अथ��ा��ाचा प�ह�ा अ�याय"
�वषयात �यांनी आ�या��मक ���चे मह�व के�े आहे.

�हणून, "अथ��म" मधी� �यांचे �वधान आहे,

" त�व�ान हे नेहमीच �व�ानांच ेकोष , सम�या
आधार �हणून मान�े अथ� आ�ण समान कायदे ( आ�ण कत��े ) .'' ( 1 . 3 . 12 )
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कोण�याही उ�ोगाचा गाभा �या�या सारात असतो �हणजे तो अ��त�वात असतो
समा�व� आहे. आधु�नक बंधनाचे जनक पीटर डकर यांनीही हेच मत मांड�े.
�यांचे �वधान असे होते क� नफा हे उ�ोगाचे ��यम उ�पादन आहे आ�ण �याचा हेतू नाही.
मी �वसायात धोरणाचे मह�व मु�य मु�े बनव�े आहे.

माग�द��न

कोण�याही सं�े�या सं�ापकांनी �न��त के�े�� �क�मत आहे
माग�द��क �हा. अडचणी आ�ण अडचणी�या काळातही ही �द�ा
सांगणारे द�पगृहाचे �प धारण करतात. या अंधारात आपण �द�ा�माण ेचा�तो
मी बघतो

In काय��मात �नण�य

भ�व�याती� रणनीतीचे �ान ��ात ठेवून �नयोजन करताना �वसायातही आहे.
नेहमीच मोठा रा�ह�ा आहे. एकतर सोपा माग� �नवडू �कतो, �जथे
य� पटकन येते, पण ते ता�पुरते असते. तर �सरे रा�य जे कमी आहे
फ� �ोक �नवडतात क� यात य� उ��रा येते, पण ते कायमचे असत.े महा�व�ा�यात



केवळ धोरणात पारंगत अस�े�ेच हे �करकोळ �नण�य सहज घेऊ �कतात.
काय�ाचे पा�न करणे

एक चांग�ा आ��तक केवळ काय�ा�ा घाबरत नाही, तर काय�ा�ाही घाबरतो.
एक अनुयायी देखी� आहे. तो घटनेने बनव�े�या ज�मनी�या काय�ाचे पा�न करतो
आहे. यासोबत �या�ा �नसगा�चा साव���क �नयमही समजतो.
�याचे �वचार खूप भाव�नक होते. अ�ा वैस�मान समाजासाठ� सहयोगी
�या�या�ी संबं�धत सव� �ोकांना आ�थ�क समृ�� �दान कर�यास स�म हो�याबरोबरच.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

पाठपुरावा करा

धमा�दाय अ�धकारांपे�ा कत�� अ�धक आहे. तो
घे�याचे आ�ण सेवन कर�याची अपे�ा कर�यापे�ा उ�पादनाचे मह�व समजते.
�या�या कृती आ�ण कृत�वर दबाव येत नाही तर आनंद आ�ण सेवेमुळे �भा�वत होतो.
तो होता

जो कोणी �न�ा आ�ण �ामा�णकपणे �वसाय कर�यात �व�ास ठेवतो
एक मोठा �क�प �वकत घे�या�या बद�यात एका भारतीय कंपनीचा राजकारणी
�याने र�ा�या �व�पात काही पैस ेमा�गत�े. �या मो�ा चरबी�या तु�नेत र�ाचे �माण
ते खूप कमी होते, तरीही �या कंपनीचे स��ण �वभाव र� दे�यास पा� न�हत.े
समज�े तु�ही �नका�ात आ�ा आहात का? �याने ते उपवास सोड�े. पण �याचा फायदा
ती अ�ी क� ती कंपनी आजही दे�ाती� सवा�त �व�सनीय कंपनी मान�� जाते.
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कौट अ�ा आद�� ने�या�ा आ�ण �ावसा�यका�ा "रा�ज�" �हणत असत.
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आता सु� करा

भारतीय अथ��व�ा स�या सव��म ��तीत आहे. परदे�ी गुंतवणूकदार भारत
मी पैसे गुंतवत आहे. नोकरी�या संधी खु�या झा�या आहेत. आता नवीन �वसाय सु� करा
हे फ� �ीमंतापुरते मया��दत नाही.

आज�या कॉप�रेट वातावरणात, तु�हा�ा �व�वध �कार�या संधी �मळती�
उप��त आहेत तरीही आपण �ोकांना �ःखी, तणाव��त आ�ण भ�व�याब�� �च�ता��त आहोत.
.

कोट ��फारस करतो -

"एकदा �वषयावर चचा� झा�� क�, वेळ वाया घा�व ूनये
के '' ( 1 . 15 . 45 )

आप�या�ा पा�हजे ते सु� कर�यासाठ� सोनेरी �णाची वाट पा� नका
. पं�डत �यापासून मु� आहेत तो सव��म काळ नाही. म�ा फॉम�म�ये सांगा, �क�वा 'जो एक
कॅ�ोरम�ये 'अ�े �दन' �हणून भेटू, यो�य वेळ आज आ�ण आ�ा आहे
आहे.

कोण�याही �वषयावर �वचार के�यानंतर �यावर काम सु� करा
पा�हजे का नेहमी ��ात ठेवा क� हजार मै�ांचा �वास प�ह�या पायरीने सु� होतो.



कोणतेही काम �क�वा काय� सु� करताना खा��� गो��चा अथ�
काही सूचना उपयु� ठरती�.

इ. - होय

कोणतेही काम सु� करताना अडचण येते. �या पे�ा अ�धक
अ�धक स��यता आव�यक आहे. तु�ा जाग ेकर�यासाठ�
तु�हा�ा �वतः�ा आ�हान �ावे �ागे�. उ�ीर क� नका. काय सु� करायचे ते फ� अध� आहे

करावया�या समान.

• योजना बनवा

�ारंभ करणे �हणजे फ� उ�साही होणे असा होत नाही. तु�ा एक �द�ा देतो
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आपण आप�े �येय कसे सा�य करा� हे �न��त के�े पा�हजे. एक
कागद �या (�क�वा आप�या संगणकावर एक नवीन फाइ� उघडा) आ�ण मु�े न�दवा.
ए�. आप�या �वचारांना आकार �ा. तुम�या इ�ेनुसार �यांची ���ट तयार करा
आ�ण अं�तम �येय डो�यासमोर ठेवून काम सु� करा.

Special एक �व�ेष स��ा �मळवा

आप�या क�पना �ावहा�रक आहेत क� नाही हे आप�या�ा मा�हत नस�यास
तु�हा�ा काही खास स��ा �मळतो. तुमची �व�े स�यात उतरवू �के� अ�ा ���चा स��ा �या
वा�तवात �पांतर कर�यासाठ� माग�द��न करा. अ�ी माणसे असणे देखी� आव�यक आहे
"�याचा काही उपयोग नाही" असे �हणणा�या ����या जवळ जाऊ नका.
�वचार टाळावेत. कारण अ�ा�कारे तु�ही बाळा�ा गभ�धारणेपूव�च क� �कता
तु�ा मारे� आप�ा स��ागार सकारा�मक �वचारसरणीचा आ�ण असावा
य��वी होणे आव�यक आहे.

Plan तुमची योजना तयार करा

सव� काही सां�गत�े आ�ण के�े जाते, ते असे नसावे
आराखडा तयार के�ा पा�हजे. आप�� योजना पूण� कर�यात अ�धक
वेळ घा�वू नका योजना हे त�व आहे �या�ा �ावहा�रक �व�प �द�े जाऊ �कते.
केवळ ते य��वी के�े जाऊ �कते. एकदा सु� झा�यावर, मदत आ�ण
आव�यक संसाधने आपोआप उप�� होती�. तु�ही �जतके जा�त

तु�ही ते �जतके जा�त साकार करा� �ततके तु�हा�ा अ�धक ��काय�ा �मळे�.
यासह, आपण आप�� योजना देखी� जतन क� �कता.

तथा�प, आपण आप�े काम सु� के�े�े �येय सा�य कर�यासाठ� ते पूण� क� नका
करणे आव�यक आहे तु�ही �कती नवीन कामे सु� के��त हे मह�वाच ेनाही.
�यापैक� �कती कामे तु�ही पूण� के�� हे मह�वाचे आहे. क�
तु�हीही सु�वात के�� आहे, ती पूण� करा. �यानंतरच पु�हा काम सु� करा.
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ने�यासाठ� �ान

�वामी �ववेकानंदांनी एकदा भाक�त के�े होते क� भारत �या�या �ानावर आधा�रत आहे.



ते करे�. आप�या दे�ाचे �व�ान हे सवा�त मोठे पु�तक आहेएक मा�म�ा बन�� आहे. अ�धका�धक सेवा भारता�ा आउटसोस� के�या जात आहेत
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�हणून, आपण आप�या �ानावर अ�धक �ान �द�े पा�हजे.

मग ते KPO (नॉ�ेज �ोसेस आउटसो�स�ग) असो �क�वा R&D (Rasch &
�वकास) भारता�ा �या�या समक�ांपे�ा एक �व�ेष फायदा आहे.

तथा�प, हे �ान सव��ण �यां�या कंपनीती� बी-�ाळां�या ��ार बंधकांना मदत करते.
भा�ाने घे�यापुरते मया��दत नाही. सं�ेचा नेता �क�वा मु�य काय�कारी अ�धकारी
(CEO) जाणून घे�यास उ�सुक असावे.

कॉटचा स��ा आहे,

'' कोण�या कारमधून दा� �पऊन हेज हॉग , �याचे मा�त देखी� न�ेत मोड�े�े असतात , मागणीनुसार
येणे आ�ण अ�ाच �कारे पायदळ� तुडवतात , नेमक� तीच कार
�या�ा राजा �हणून ���ची �च�ता नसते , ती अंधांसारखीच असते , �या�या नाग�रकांना �क करते आ�ण
रा�ा�या इ�हान देते के '' ( 1 . 14 . 7 )

एखा�ा सं�ेचा मु�य काय�कारी अ�धकारी हा �व��त असतो आ�ण अ�ा �कारे तो �या सं�ेती� एकमेव ��� असतो.
कमांडर आ�ण �नणा�यक आहे. तथा�प, जर तो �या�या साम�या�साठ� आ�ण पदासाठ� नाही
जर मी �चरड�े गे�े तर तो न�क�च �याचे पद गमावे�
ती सं�ा सु�ा ते करणार नाही.

�याच वेळ�, आ�ही �ान संपादनासंदभा�त स�मतीचा स��ा घेत�ा.
�याची गरज आहे. ने�यावर भर �हणजे �या�या सं�े�ा एक प�रपूण� सं�ा बनवणे
�द�े पा�हजे, परंतु यासाठ� �थम �याने �य�न के�ा पा�हजे.

"अथ��ा�� या संदभा�त स��ा देते क�:

Possible ��य �ततक� मा�हती �मळवा:

मु�य काय�कारी अ�धका�याने �याची मा�हती �णा�� ठेवावी जेणेक�न �या�ा आव�यक असे�
�वचारां�या वेगाने मा�हती �मळवता येते. मा�हती �वरीत �मळव�यासाठ�
तं��ान वापर�े जाऊ �कते. पण नेहमी ��ात ठेवा
नसती

इ. मा�हती �नवडा:

ने�या�ा �मळा�े�या सव� मा�हतीचा अ�यास करणे आव�यक आहे.
आ�ण �व�ेषण करा. �याने दररोज �कमान एक तास पु�तके वाचावीत आ�ण काहीतरी नवीन करावे.
गो�ी ��क�यात गुंतव�या पा�हजेत. आठव�ातून एकदा तरी �यात �व�वधता आणा
�या त�ांना भेटाय�ा हवे

इ. योगदान

सीईओ जे काही ��क�े त ेसं�ेने वापरावे. नवीन
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प�तीचा अव�ंब करा आ�ण नवीन तं��ानात गंुतवणूक करा. कारवाई करा आ�ण जोखीम �या.
सं�ोधन आ�ण �वकासासाठ� बजेटचा एक भाग �ा.

इ. ��कवा

यासह, �या�ा �वतःचे कम�चारी आ�ण ट�म सद�यांची नवीन �हणून भरती करायची आहे.
मा�हती ब�� सु����त असावे. कोण�याही ने�याची भीती
असे होऊ नये क� जर �याचे अधीन� �या�यापे�ा चांग�े असती� तर �याचे पद �या�याकडून काढून घेत�े पा�हजे.
आ�ण अ�धकार गमाव�ा जाई�. हे फ� तुमची असुर��तता आ�ण अहंकार द��वते
. आप�या अधीन�ांचे ��त�न�ध�व करणे आ�ण �यावर �व�ास ठेवणे ��का.

आज आप�या�ा अ�धका�धक आदरणीय मु�य काय�कारी अ�धका�यांची गरज आहे. �हणून
ते र�वनाथ टागोरांनी �यां�या "गीतांज�� ओम " या पु�तकात ���ह�े आहे -

" �जथे मी �नभ�य आहे आ�ण माझे डोके अ�भमानाने उंच आहे ,

... तू कुठे आहेस ...

... अ�ा तणावा�या पा��भूमीवर , अरे देवा ! आप�ा दे� के वाढव�यासाठ�
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�नण�य �या

नेता हो�यासाठ� तुमची �वचारसरणी सु�ा ने�यासारखी असावी. �थम ते जाणून �या
चांग�या ने�यांम�ये चांग�े गुण असतात, मग �यां�यावर �व�ास ठेवा. ने�याचे मह�वाचे गुण
एक �हणजे - यो�य �नण�य घेण.े

चॅन �हणतो,

" तो ( नेता ) ��येक �व�च� �करणाची �व�रत सुनावणी झा�� पा�हजे आ�ण असावी
पुढे ढक�ू नये . एकतर ��गत �करणाचे �नराकरण
कठ�ण आहे �क�वा अ��य होते के '' ( 1 . 1 9 . 30 )

अनेक �करणे अ�ी आहेत जी ने�या�या अं�तम मंजुरी��वाय पुढे ने�� जाऊ �कत नाहीत.
क� �कता. �हणून चाना सुचवते क� जर कोणी अधीन� असे� तर
जर कोणी �या�याकडे एखाद� �व�च� बाब घेऊन आ�ा तर �याने �याचे �व�रत ऐक�े पा�हजे.
जर �याने �नण�य पुढे ढक��ा तर दबाव वाढतो आ�ण प�र��ती �नयं��त करणे अ�धक कठ�ण होते.
बाहेर पडतो.
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�माट� नेता, �माट� �नण�य घेणारा आ�ण �माट�
�नया�त करणारा असणे आव�यक आहे. �याने वेळ वाया घा�वू नये. �व�ेषण
कर�याची सवय आहे, पण पुढे जाणे अ�धक मह�वाचे आहे.

चांग�े �नण�य घेणार ेकसे �हावे?

Mistakes चुका कर�यास घाब� नका

एका मु�ाखती दर�यान मु�य काय�कारी अ�धका�या�ा �या�या य�ाचे रह�य �वचार�यात आ�े
�याचे उ�र "मा�या य�ाची गु��क��� �हणजे वेळेवर �नण�य घेणे."



�वचार�े, तुमचा �नण�य यो�य क� अयो�य हे तु�हा�ा कसे कळे�?मी �हणा�ो, "चुक�चा �नण�य घेऊन."

��येक मू� चा�णे आ�ण धावणे ��क�यापूव� पडते, �हणून चुका कर�यास घाब� नका.
नाही. परंतु या चुकांमधून ��कणे देखी� मह�वाचे आहे. एकाचवेळ�
चुका करणे ठ�क नाही.

Time वेळ मया�दा �न��त करा

एखा�ा कृती �क�वा काय��माचे �नयोजन करताना �क�वा �यावर �वचार करताना, तु�हा�ा �व�वधता येऊ �कते
��यतांचा �वचार कर�यासाठ� पुरेसा वेळ �या. पण काम सु� करा
�यासाठ� वेळ मया�दा �न��त करा. मग पैसा �ावहा�रक होतो
घे�यास स�म असे�

Others इतरांना �नण�य घे�यासाठ� �े�रत करा

एकाच ���वर अव�ंबून राहण ेहे काम थांबवते. �हान �नण�य
आप�या अधीन�ां�या अधीन राह�यास ��का. आप�या सं�ेम�ये - आयो�जत के�े पा�हजे
पा�हजे का इतरांना स�� करा आ�ण उ�रदायी �हा. फ� खूप मह�वाचे
तु�ही �वतः गो�ी पहा.

खेळाचे �ान खेळाडंूपे�ा मोठे आहे, �यामुळे सं�े�ा कम�चा�यांनाही सामोरे जावे �ागते.
मोठा आदर आ�ण तो तुम�या आ�ण मा�यापे�ा वर असावा.
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आजका� कोण�याही सं�ेचे �मुख �क�वा �मुख यांना अ�त�र� जबाबदारी पार पाडावी �ागते.
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आ�ण ती आहे समाजाची मह�वाची सहयोगी बन�याची जबाबदारी.

�ेवट� आधु�नक भरती घेतात, सरकार�ा सरकार देतात
आ�ण सामा�जक सहकाय� मी काम करतो. जर संघटना
जर त�ड यो�य �वचारसरणीने काय� करते, तर �याचा नायक (नेता) केवळ या जगात नाही.
म�ा पर�ोकातही �ाभ �मळतो. चॅन �हणतो -

"जो राजा आप�या रा�या�या काय�ानुसार आप�या कत��ाचे पा�न करतो.
वागतो , �या�यावर अ�याय होतो , तर जो मारत नाही आ�ण चुक��या मागा�ने
वरी� राजा �ान दंड ती�ता आहे के '' ( 3 . 1 . 41 )

कृपया ��ात ठेवा क� "गा" �क�वा "नरक" चा संबंध चनाने नमूद के�ा आहे
�याचा अथ� कधीच सारखा नसतो. दो�ही मान�सक अव�ा आहेत. जे�हा आपण
जर तु�ही आनंद� आ�ण समाधानी असा�, तर ती फ� मनाची ��ती असत ेतर तणाव, दबाव आ�ण
कोण�याही मनु�यासाठ� "नरक" ची अ�ाई ��ती आहे.

मग आपण आप�या काय��ळाचे �पांतर कसे क� �कतो?
?

Your आप�े काम नीट पूण� करा -



ने�याचे कत�� हे अधीन�ांचे संर�ण आ�ण काळजी घेणे आहे.����या फाय�ाचा �वचार कर�याऐवजी सवा��या फाय�ाचा �वचार करा.
पा�हजे का अ�ी �वचारधारा कोण�याही �बझनेस �कू�म�ये ��कव�� जाऊ �कत नाही. अ�ा
भावना आ�ण जबाबदारी�या भावनेतून उ�वते. महान ने�यांचे
खांदे मजबूत आहेत आ�ण �दय �चंड आहे. जे�हा आपण ते अंम�ात आणता, ते�हा आपण त ेकरा�
"कमी �हणजे उपासना" या जु�या �हणीची खो�� जाणवे�.

दे�ा�या काय�ाचा आदर करा

आप�या कत��ाचे पा�न कर�याबरोबरच काय�ाचेही पा�न करा. सरकारी कायदा आ�ण
धोरणांचे यो�य पा�न के�े पा�हजे. कोण�याही बेकायदे�ीर कृतीने
कोणा�ाही समाधान �मळू �कत नाही. हे फ� तु�हा�ा असुर��त बनवते
तु�हा�ा वाटे� ��ात ठेवा, अनेक सं�ा बेकायदे�ीर काया�त अडकून उद�्व�त झा�या आहेत.
तुमचे कर भरा आ�ण सामा�जक �वकासात भू�मका बजावणारी कंपनी तयार करा
क� यासह, सृ�ीचा �नयम देखी� समजून �या. जीवनाचा आनंद �या पण
कोण�याही �वषयात मया�दा ओ�ांडू नका, नेहमी संतु�न भावना ठेवा.

इ. तू बन

एक नेता �हणून तु�ही �वतः एक कायदा आहात पी मान�े जाते तुमचे चु�त भाऊ
(कम�चारी) यां�यात काही वाद उ�व�यास, ते �नराकरणासाठ� तुमचा संदभ� घेती�.
च�ा अ�ा वेळ�, तुमची अपे�ा हा �या �करणाचा पुरेसा आ�ण यो�य �कारे सामना कर�याचा एकमेव माग� आहे.
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सोडवू �कतो. कडक ���ा देणारा राजा, चान "अथ��म" म�ये �हणा�ा आहे
हा 'दह�त' चा एक �कार मान�ा जातो, तर दयाळू आ�ण मऊ �दयाचा राजा
कोणा�ाही काही अथ� देत नाही. तोच राजा आदरणीय आ�ण आदरणीय आहे, जो
सव��म देते.

अ�ी कौ��ये �वक�सत के�� पा�हजेत.

�ाचीन काळ� राजा�ा देव मान�े जात असे. वा�त�वक भारताती� एक �हण आहे
"राजा देवता" देखी� आहे �हणजे इथ ेएक चांग�ा राजा आहे. हे
कार सव� �ावसा�यक नेते �यां�या �वतः�या कंप�यांम�ये नरकात जातात
पया�वरण �वक�सत के�े जाऊ �कते.
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�ंद ठेवा

एका �ावसा�यक कंपनी�या �वकासाची कथा �वतःच खूप मनोरंजक आहे.
ते उ�वते. ब�तेक कॉप�रेट दर समान आहेत पासून राहत होते
�यानंतर सम�वचारी ���ने भागीदार आ�ण मदतीची ऑफर �द��.
�नण�य घेत�ा

पुढचे पाऊ� पा��मा�य दे�ात, �ोकांचा समूह �या सम�ये�ी सं��न होतो आ�ण
अखेरीस ही फम� हळूहळू मो�ा कॉप�रे�नचे �प धारण करते.

जे�हा एखाद� कंपनी �व�� आ�ण कमाई�या ��ीने �वक�सत होते, �तचे
�वहारही वाढतात. अ�ा वेळ� नेते आ�ण ��ा�पतांना पूण�पणे मा�हती नसते.
�यां�याकडे यापुढे जा�त वेळ नाही, कारण �यांना अ�धक सखो� �वषयांना सामोरे जावे �ागते.



पण ते �ाना�या फाय�ासाठ� करावे �ागते.
अ�ा वेळ� आ�ही सव� �वहार आ�ण उप�मांचे तप�ी� तपासतो.

तपासासाठ� �व�वध �वभागांच ेपय�वे�क आव�यक आहेत.

चनावू भंडार पय�वे�कांनी �द�े�या स��याने आम�याकडे आहे
हे �ात आहे क� मो�ा कंप�यांसाठ� सू�म सं�ेचे मह�व मह�वाच ेआहे.

चॅन �हणतो -

' वू भंडार पय�वे�क ' धा�य दळणे , दळणे आ�ण भाजणे आ�ण ते ओ�े कर�यासाठ� वापरायचे आहे .
�ात , सुकव�े आ�ण ��जव�े�े ते �या वेळ� घटते - वाढते
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माक�  �� ठेवा आ�ण पा�हजे के '' ( 2 . 15 . 24 )

�हणून, ��येक छो�ा कामासाठ�, एक प�त�ीर प�त असावी जेणेक�न
�याचे �नरी�ण आ�ण देखरेख करता येते. कारण या बायका
ही एकमेव सहा�यक �णा�� अस ू�कत नाही, �हणून �वभाग-जड देखी� स��यपणे याम�ये सामी� झा�े पा�हजे
दौ�यांवर ठेवू नये.

आता हे जाणून �या क� �वभाग �मुख हे कसे क� �कतात? या कारसाठ� काही �ट�स
आहे:

• एक �णा�� तयार करा

प�ह�या �वहारां�या �नय�मत न�द�साठ� एक �णा�� तयार करा.
कोणतीही यं�णा बनवताना सव��थम ते जाणून घेणे मह�वाचे आहे
. प�ह�या �दव�ीच पूण�पण ेयो�य �णा�� बनव�याचा �य�न क� नका. एका वेळ� एक
एक पाऊ� टाका तुमचे �सम काड� नोटबुक �क�वा सामा�य 'ए� फाइ�' म�ये साठव�े जाऊ �कते.
मी आहे तुमची आव�यकता वाढत,े तु�ही चांग�े सॉ�टवेअर वाप� �कता �क�वा

आपण ईआरपी �ो�ाम देखी� घेऊ �कता. पण आधी तु�ही �जथे आहात तेथून सु�वात करा.

• दै�नक �नरी�ण

ते फ� एका म�ह�यात बनवण ेपुरेसे नाही. या �णा��वर आप�े �नयं�ण देखी� आहे
ठेवावे �ागे�. उ� �तरावर वॉचडॉग��वाय कोणतीही �णा�� पूण� होत नाही.
नसती �हणूनच, पुढ�� पायरी �हणज े�याची दैनं�दन आ�ण �नय�मत देखरेख सु�न��त करणे.
आ�ण ते के�े. सु�वाती�ा तु�हा�ा हे समज�यास बराच वेळ �ागे�

प�त �भावी आहे क� नाही? हळूहळू जे�हा या प�त�वर तुमचे �नयं�ण असे� ते�हा
आपण वेळोवेळ� �यां�यावर �� ठेव�यास स�म असा�.

A सर�ाईज चेक करत आहे

�ोकांवर नजर ठेव�याचा हा सव��म माग� आहे आ�ण वषा�नुवष� आहे. हे
ही प�त केवळ कंप�यांसाठ�च नाही तर �ाळा, घरे आ�ण अ�ा सव� �ठकाणी देखी� आहे.
जेथे तु�हा�ा एका मो�ा मेळा�ाचे नेतृ�व करावे �ागे� तेथे देखी� �भावी.

आपण �ज�कत नाही तोपय�त खेळत रहा हे नेहमी ��ात ठेवा. ही कार �ज�क
सा�य कर�यासाठ� आप�े �वतःचे मापदंड तयार करा. खेळात राहणे चांग�े
माग� �हणजे ��येक वेळ� �ज�कणे तसेच रँक �मळवणे.
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कोणतेही काम सु� कर�यापूव� तु�ही आ�ावाद� राहणे मह�वाचे आहे.
जर तु�ही या भावनेने ग�त�ी� आ�ण उ�साही असा� तर तुमचे य�
हे �न��त आहे.

तुम�या म��ची सम�या "�ेरणादायी ��कवण" जगभर ��क�� जावो
�मळवा? याचे कारण �यां�या काय��ाळां��वाय काहीच नाही, जे �हान �वचार आहेत.
तो ����ा समाजाचा एक उ�त सहकारी �हणून बद�तो.

चनेने "अथ�ा��" म�ये देखी� असेच गुण सादर के�े आहेत:

" �ौय� , राग , चपळता आ�ण �भु�व आहेत गुण �चकाट� ." ( 6 1 . 5 )

या एका पंचम चानाने आप�या�ा सां�गत�े आहे क� उ�साहाबरोबरच तो खूप आहे
माह प�रपूण� आहे. वर �द�े�या सू�ा�या मा�यमांमधून, आ�हा�ा ��ोत तप�ी�वार सापडे�.
अथ� �� के�ा आहे.

हा गुण हा ने�याचा गुण देखी� आहे, जो �वतःम�ये �वक�सत झा�ा पा�हजे.
�यांना केवळ कॉप�रेट जगातच न�हे तर जीवनातही य� हवे आहे ते असणे आव�यक आहे.

�ौय�

�याचा �ा��दक अथ� आहे - "कोण�याही भीतीचे �क�वा इतर जगाचे धैय�
सह झंुजणे. �ूर जीवनाती� इतर घटना कोणा�ाही माहीत नाहीत
खंबीर अंतःकरणाने �याचा सामना कर�यास तयार आहे
���, �यामुळे तो पु�हा पुढे जा�यास तयार आहे.

तो �या�या मागा�ती� आ�हानांचा सामना कर�यास आ�ण �यावर मात कर�यास स�म आहे.
कर�याची इ�ा आहे. सोबत सव� भारतीय धा�म�क धमा�त
हा 'योग' �हणून वण�न के�े�या '���' चा मु�य गुण देखी� मान�ा जातो.

राग

रागापासून राग, �ेष आ�ण कडूपणाही असतो. होय, हे एक नकारा�मक गुणधम� आहे
ते असू �कते. तथा�प ��ात ठेवा क� आप�या वत�मान प�र��तीब�� थोडासा असंतोष
आपण आप�या�ा जीवनात मोठ� उंची गाठ�यासाठ� �े�रत क� �कतो.

तर छो�ा �वचारांसाठ� �वतःम�ये कमकुवतपणा जाणवा. रँक म�ये
मान�सक आ�ण �ारी�रक ���कोनाचा �तर�कार करा. आनंदाब�� असमाधान
कडवटपणा जाणवा

पुढे जा�यासाठ� �वतः�ा �े�रत करा. या 'सकारा�मक' आ�ण 'नकारासह' जीवन
ऊज�चे अ�भसरण आहे.
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• �ी ता



य�ासाठ� वेळ खूप मह�वाची आहे. य�ाचे इ�ुक
�नण�य घे�याची सवय अस�� पा�हजे.

एकदा ने�याकडून जे�हा �व�रत �नण�य घे�याची क�ा �वक�सत कर�या�या संबंधात
�वचार�े असता, �याचे उ�र "चुका करणा�या �ोकांबरोबर रहा."

घाब� नका �हणून जीवनात ��य �तत�या �वकर पुढे जा.

Ic �वीणता

येथे �भु�व �हणजे - जुळवून घे�यासारखे राह�याची �मता. एक
�ोक �हणीनुसार हे सं���त आहे - जे�हा �वास कठ�ण होतो,
जर तु�ही अडक�ात तर तुमचा �वास �तथेच सु� ठेवा. आपण सव� �वास सु� करतो, परंतु बरेच
काही �ोक बद�ां�ी जुळवून घेऊन सम�यांना त�ड देऊ �कतात.

�वामी �चयानंद �हणा�े होते, "तीन �कार आहेत - प�ह�ा, जो
अडथ�यां�या भीतीमुळे काम सु� क� नका. इतर, जे सु� करतात
पण अडथ�यांना सामोरे जाताना ते काम थांबवतात आ�ण �तसर े�हणजे जे
असे असूनही, काम करत राहा आ�ण य��वी �हा.

आता तु�हीच ठरवा कोण�या �कारचे NS
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तु�हा�ा जे वारसा �मळे� ते सुधारा

एकदा एका उ�ोजका�ा �याचे स��ागार �हणा�े, "जे�हा तु�ही �वसाय सु� करता
जर तु�ही तसे के�े तर तु�हा�ा खूप संघष� करावा �ागे�. �ेवट� आप�या य�ाचा आनंद �या
तु�ही तुम�या �वतः�या मु�ांना वाढवू �कणार नाही.

��येक �पढ��ा �या�या पूव�जां�या संघषा�चा �ाभ �मळतो. मा� मनु �या
वृ�ी देखी� महान आहे, जी नेहमी गुणव�ेऐवजी दोष �ोधत असत.े
NS

इथे चॅनचे �वधान अचूक वाटते -

" तो ( राजा ) वारसा �मळा�े�या वार�ा�या संबंधात �या�या पूव�जांचे दोष �पवतो.
आपण आ�ण �यांचे गुण आव�यक ठेवावी पा�हजे के '' ( 13 . 5 . 23 )
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�वामी �चयानंदांचा स��ा देखी� समान आहे: ��येक �पढ��ा दोन उ�र ेअसतात.
H: भूतकाळात झा�े�या चुका ���त करा आ�ण भ�व�यासाठ� काही नवीन गो�ी क�न पहा
�न�म�ती. पण आपण ते आप�या क�रअर आ�ण कौटंु�बक जीवनात कस े�ागू क�?
आण�े पा�हजे

फ� सकारा�मक बाजू पहा

जे�हा आप�या�ा वारसाम�ये कार सापडते ते�हा आपण �गेच �वचार करतो, "जुने
ही एक कार आहे! माझी इ�ा आहे क� आम�याकडेही नवीन कार असावी!
मना�ा �या�या सकारा�मक बाजूकडे �वचारात ठेवा मग या? कोणतेही
कार नस�यापे�ा हे चांग�े आहे.असा �वचार करा.



�याच�माणे, जे�हा तु�ही नवीन काया��यात �नयु� करता आ�ण तु�हा�ाजर एखादा जुना संगणक कामासाठ� उप�� असे�, तर तु�ही �कमान �याचे आभारी अस�े पा�हजे
�कमान एक संगणक आहे �यावर तु�ही तुमचे काम सु� क� �कता. ही कार
आप�या�ा कोण�याही �व�पा��वाय आप�या पा�ांमधून व�तूंची प�रमाण ेकाढावी �ागती�.
तु�हा�ा ते �ाव�याची सवय होई�.

• अभाव समजून घेणे

आज आप�याकडे जे काही आहे, आप�या पु�षांनी �यांचे मया��दत काम के�े आहे.
संसाधने तयार के�� होती. अथा�त �यांनी आ�हा�ा अ�धक चांग�े दे�याचा �य�न के�ा
पण �यांची प�र��ती वेगळ� असे�. �यां�याकडे �या सव� सु�वधा नाहीत
जे आम�या �पढ��ा सहज �मळू �कते.

जरी, योगायोगाने, आम�या पूव�जांनी ��ी�या अभावामुळे चूक के��,
�याचे कारण समजून घे�याचा �य�न करा. �यां�यासाठ� �ाथ�ना कर�याऐवजी
�यां�या�ी सहानुभूती बाळगा, �वतः�ा �यां�या जागी ठेवा आ�ण �वचार करा.

तुम�या कंपनीती� बंधना�ा दोष दे�याऐवजी �या कमतरतेचा �वचार करा.
स�या�या प�र��तीमागी� कारणांचा �वचार करा आ�ण नंतर प�र��ती सुधा�रत करा.
क�

काहीतरी नवीन तयार करा

तु�हा�ा हवा तो बद�, तो बद� �वतः आणा. आयटम उप�� नस�यास
तसे अस�यास, ते �वतः बनवा. काही �य�न करा आ�ण आप�या गरजा पूण� करा
�वतः करा

जर तुम�या फम�ची �णा�� अ�यावत नसे� तर तं��ान अ�यावत होई�
ते वापरात आणा. मुळात तु�हा�ा इतरांना दोष दे�याची �वृ�ी टाळावी �ागे�.
कृत�ते�या वृ�ीत बद� घडवावे �ागती�.
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एकदा एक त�ण आप�या व�ड�ांना �हणा�ा, "तुम�या �पढ�ती� �ोक काहीही क� �कतात.
समजत नाही तुम�या �ोकांकडे ना मोबाई� होता, ना संगणक, ना इंटरनेट.
?

व�ड�ांनी उ�र �द�े, "होय, ते ठ�क आहे, �हणूनच आम�या �पढ�ने हे तुम�यासाठ� के�े.
मोबाई� आ�ण संगणक बनवा. आता आपण आप�या मु�ांसाठ� काय बनवतो ते पा�या
�हा

28

उदाहरणा�ारे

राजकारण आ�ण राजकारणाती� चांग�या च�ाने कोण�याही �ासन �व�ेत काम के�े आहे.
���तीचे मह�व सां�गत�े. जरी �या�ा माहीत होते क� मं�ी आ�ण
अ�धका�यांना �वतःचे �नयम पाळावे �ागतात.

�हणूनच चाना �हणा�े:

" रा�यक�या�ना आ�ण दंडा�धका�यांना आधी �वभाग�मुखांना आ�ण �यां�या अधीन�ांना



असणे controlled.'' (पु�तक 2 , 3 )
ते पा� आ�ण आम�या काया��यांम�ये ते कसे आव�यक आहे आ�ण

सं�ांसाठ� उपयु�:

Ip ���त ��येक ��दापासून सु� होते

जर तु�ही एखा�ा सं�ेचे बॉस �क�वा �मुख असा� तर तु�ही पूण�पणे आहात
�नयम बनवणारा. आपण �या �नयमाचे प�ह�े अनुयायी असाव.े कोणतेही
धोरणे बनवून इतरांना ते �वीकार�यास भाग पाडू �कत नाही. ���त
ते तुम�यापासून सु� होते. जे�हा तु�ही �वतः�ा ���तब� करता, ते�हा इतर आपोआपच
फ� ते �वीकारा.

• ने�यांचे अनुसरण के�े जाते

नेता हे पद सोपे आ�ण संवेदन�ी� आहे. फ� तुम�या खा��
केवळ तुम�या आदे�ांचे पा�न करत नाही, तर तुम�या ��येक कृतीनुसार
तु�ही करा तुम�या सभोवता�च े�ोक नेहमी तुम�यावर बारीक �� ठेवतात.

जर नेता उ�साही �वभावाचा असे� तर �या�या अंतग�त �ोक �ततकेच तापट असतात.
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असे� �याच �कारे, जर राजा स ुआ�ण सै� झा�ा, तर �याचे जाणे देखी� समान असे�.

हाच �वचार "गीता" म�ये सु�ा �ीकृ�णाने सां�गत�ा आहे �हणा, "राजा
जो कोणी आद�� ठेवतो, इतर �याचे अनुसरण करतात.�हणून तो
आद�� तयार करा आ�ण तु�ही �वतः �यांचे अनुसरण करा याची खा�ी करा.

इ. म�ा चूक करायची नाही

नेहमी ��ात ठेवा क� वर�या �ोकांनी के�े�या छो�ा चुका सु�ा
�हान मान�े जात नाही. याचे कारण असे आहे क� संपूण� संघटना अ�ा कृत�मुळे �भा�वत आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते .

चान अगद� अगद� साधी चूक असे� तर �हणा�ा
जर असे के�े तर �याचे मू�य एक यु�नट आहे (एक वषा��माणे) परंतु जर तीच चूक असे� तर
जर नेता करत असे�, तर �या�ा चार यु�नट आहेत.

याचे कारण असे क� जर ने�याने चूक के�� तर याचा अथ� संपूण� गट.
हे आम�याकडून झा�े�या चुक�मुळे आहे. �हणूनच कोणताही �नण�य घे�यापूव� ने�या�ा दोनदा �वचार�े पा�हजे.

�वचार कराय�ा हवा

काय�का� नेते हे कोण�याही चांग�या कंपनी, सं�ा �क�वा समाजाचे �ाथ�मक नेते असतात.
ते कसे येते? �यांचे पुढ�� काय� �हणजे �यांना खरी �नवड देणे.

अ�ा कठोर �व�पाचे आ�ण इतरांना पूण�पणे एक��त के�े पा�हजे आ�ण त ेसंभा� ��य.
हे सा�य करणे केवळ पूण�पणे सम�प�त हो�या�या �ेरणेने ��य आहे.
तसेच, हे सव� केवळ अनु�ासनाने ��य आहे.

२

सम�या असूनही काम करा



�वामी �चयानंदजी एकदा �हणा�े होते, "कोण�याही काय��मात सम�या असतात.
ते मृ�यूने संपतात.

अ�ा�कारे जीवना�ा सम�यांची सतत मा��का �हणता येई�.
पण ��ात ठेवा क� �ोक ते�हाच य��वी होतात जे�हा ते या सम�या �वतःवर टाकतात.
वच��व गाजव�याऐवजी ते �यांना व� करतात.

हे सम�यां�या उ�प�ीसंबंधी मा�हती देखी� देते. काहीतरी चॅन करा
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मह�वाची मा�हती देणे -

'' अंतग�त अडथळे त�डाने उभे के�े जातात तर बा� अडथळे त�डान ेउभे के�े जातात.
�क�वा आहेत Jnglwasi जमाती उ�पादने के '' ( 8 . 4 . 48 )

आपण सवा�नी �व�ेषत: जे�हा अस ेअडथळे अनुभव�े असती�
काही नवीन काम सु� कर�याची अपे�ा के�� जाई�. आ�ही हे अडथळे पार क� �कू आ�ण
�यांना कसे टाळायचे ते जाणून �या. चना नुसार सोडवणे
तीन �कारचे �ोक असे आहेत:

• डोके �क�वा चेहरा

�सरे त�ड �वतःच सम�ये�ा �ास देणारे आहे. या कारचे
एका अनुभवातून आपण आप�या �मुखांचा �तर�कार क� �ागतो, �व�ेषत: जे�हा ते
आम�या मते, कोणतीही चांग�� क�पना नाकारा. पण हार मानू नका.

�या�या नकाराचे कारण �ोध�याचा �य�न करा आ�ण ते जाणून �या �क�वा ते
आउच पूण� आहे. जर तु�ही �वतः बॉस असा� तर नेतृ�वाचे गुण �वक�सत करा आ�ण
उणीवा समजून �या आ�ण एक आद�� नेता बना.

�ु

�ु आमचा �म� आहे. जे�हा आम�याकडे एखाद� योजना असते, ते�हा ते �गेच
�वरोधी योजना तयार करा. हे जा�हरात-उ�ोगात पा�ह�े जाऊ �कते,
�जथे �याची �वतःची अस�याचे �स� कर�यासाठ� कोणतीही मया�दा ओ�ांड�� जाते

�ीचे उ�पादन �या�या �म�ा�या उ�पादनापे�ा �क�येक पट�न ेचांग�े आहे.

पण तुम�या मु�ांचाही आदर करा. यु�ा�या वेळ� सु�ा तुम�या सम�या
एखा�ाने �ेष �क�वा रागाने भ� नये. याचे कारण यु चे सव� आहे
�ांत आ�ण गंभीर राहणा�यांकडून रणनीती तयार के�� जाऊ �कते.

• वनवासी - जमाती

नवीन �े� �क�वा बाजारात �वे� करताना �ा�नक �ोक (राजां�या काळात)
जंग�ात राहणा�या आ�दवास��या) �वरोधा�ा सव�साधारणपणे सामोर ेजावे �ागते.
नेहमी ��ात ठेवा क� तु�ही पुढे काहीही के�े तरी हा संघष� उ�वणार आहे.
करत आहेत आधीच राहत अस�े�या �ोकां�या असुर��तते�या भावनेमुळे तु�हा�ा सम�यांना सामोरे जावे �ागते.
याचा सामना करावा �ागे�. तर प�ह�� गो� �हणजे �यांचा �व�ास �ज�कणे आ�ण
आ�ासन �ा क� ते सवा��या भ�यासाठ� आहे.
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�यांचा आदर करा आ�ण �यांचे संर�ण करा

"महाभारताचे यो नायक" देखी� एकदा यु�धरा�ा �हणा�े, "�हणूनच
समजणार नाही असा समाज नसे�. केवळ सूचना न �द�याब��
�याचा प�रणाम असा झा�ा क� आप�या �ह�� महाका�ांम�ये दोन महायुगे होते - "महाभारत"
18 �दवस यु� आ�ण पु�षां�या अपमानाचा प�रणाम �हणून "रामायण".
सीतेचे रावणाने अपहरण के�यानंतर मी �ंका�ी �ढा �द�ा.

चना यांनी संकटकाळात �ोकांना �ाधा�य दे�या�वषयी देखी� सां�गत�े आहे.

" कोण�याही संकटा�या बाबतीत, तो �तथून काढ�यावरही होय
बाहेर पड�याचा �य�न करा . ( 7 . 5 . 46 )

थोड�यात, जे�हा �या�ा आप�ी �क�वा इतर धोकादायक प�र��ती टाळावी �ागते,
तरीही �याने आधी ते जतन के�े पा�हजे. कोणीही ते क� �कतो
���गा�या आधारावर इत�या समानतेची चचा� होत असताना अ�ा ��कवण�ची गरज.
ती जाते .

ठ�क आहे, मग तुम�या म�ह�ा �म� आ�ण नातेवाईक सोसायट�त आहेत का ते �वचारा.
समान दजा� आ�ण ���गा�या आधारावर �यांचे �ोषण पूण�पणे थांब�े पा�हजे.
गे�ा आहे.

केवळ �यां�या उ�रा�या आधारावर आप�ा �नण�य �या. तु�हा�ा असे वाटत असे� तर
कोनात बद� आव�यक आहे, �हणून आपण हे समजून घे�याचा �य�न करा
आपण दैनं�दन जीवनात �ोकांना आदर कसा देऊ �कतो आ�ण �यांचे संर�ण कसे क� �कतो?
क� �कता

आम�या कामा�या �ठकाणी

आज सव� �े�े, मग ते �वसाय, ���ण �क�वा नागरी सेवा असो, काय�रत आहेत
म�ह�ांची सं�या वाढ�� आहे.

आपण सवा�नी म�ह�ां�ी संवाद साध�ा पा�हजे. ��ात ठेवा क� पु�ष आ�ण
म�ह�ां�या �वचारात फरक आहे. हा मू�भूत मान�सक फरक आहे.

जे�हा पु�ष आ�ण ���या एक� काहीतरी करतात, �यांचे
�वचारात फरक आहे. आता जर तु�ही बॉस असा� तर तु�हा�ा मा�हती आहे
��येक संवध�नात आई आ�ण पु�ष दोघांचा समावे� असावा. जर तु�ही ए
जर तु�ही कम�चारी असा�, तर तु�हा�ा हे ��ात ठेवावे �ागे� क� केवळ �ोकांना जाग�कता �ावी �ागणार नाही
B हा देखी� �यांचा कोन �वीकारणे आहे.
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आम�या घरात

जेथे ओरी��वाय घर अपूण� मान�े जाते, तेथे �याची ��तभा असते



आराम देणे देखी� आव�यक आहे.�हणून, �यांची ��तभा ओळख�यासाठ� आ�ण �यांची �मता �वक�सत कर�यासाठ� यं�णा आहेत.
ती तुमची मु�गी, प�नी, बहीण �क�वा आई अस�� तरी कर.

एक रा� �हणून

कारणांनी ��येक �े�ात �वतः�ा �स� के�े अस�े तरी अजूनही पुरेसे आहे
काहीतरी ����क आहे. फ� आ��यांची सं�या �ावू नका. या��त�र�, आता
सा�रतेचा अभाव- ट�केवारी आ�ण �ंडा इ�याद�सार�या वाईट �था आपण पा�ह�या आहेत.
भाषण ऐका

���चे स�मीकरण होईपय�त कोणतेही सामा�जक काय� पूण� होऊ �कत नाही.
आपण आप�या दे�ा�ा 'भारत माता' �हणून संबोधतो, पण तो अगद� मूळचा आहे.
एखा�ा�ा ज�म देऊ �ा.

�वामी �ववेकानंद बरोबर �हणा�े होते, “मु��ना ���ण �ा, तरच दे�
जागे होई�.
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आप�ा �ोगो �वस� नका

�वातं�य सै�नक आ�ण सै�नक आप�या दे�ा�या संर�णासाठ� �ढतात. पण जे�हा आपण
अं�तम �वजय आहे, मग आपण आप�े कत�� आ�ण जबाबदारी बनतो
यु�ात बं�दवासात अस�े�या �ोकांना तुम�या मु�ांपासून मु� करा.

चॅननेही तेच सां�गत�े,

जे�हा तो न� होतो, तो ओ��स होतो. मु� बंधन घा�णे
Chaihy के '' ( 7 . 17 . 32 )

भारताचे दह�तवादा�या यु�ादर�यानही भारतीय रा�ीय सै�याच े(आयएनए) अनेक सै�नक.
हे सद�य अंदमान बेटांवर �वक�े गे�े. जे�हा आ�हा�ा �ांतता �मळा��,
�हणून �यांना सोड�यात आ�े आ�ण �यां�या ���णासह �यांनी रा�ीय �ाभ देखी� �द�े.
के�े होते.
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असे करणे पूण�पण ेयो�य होत,े �व�ेषत: जे�हा दे�ाने �वातं�यासाठ� संघष� के�ा होता.
�ज�क�ा होता. आता आपण हे समजून घे�याचा �य�न क� क� आपण हे आप�याम�ये क� �कतो
सं�ांम�ये काय �ागू के�े जाऊ �कते

इ. एकमेकां�या गटा�ा जाणून �या

��येक सं�ा �मुखाने सं�ेत काय�रत अस�े�या काया�ची जाणीव असावी
पा�हजे का मु�ां�या काळात तु�हा�ा आधार देणा�या �ोकांची मा�हती ठेवा. ��य असे� तर
तसेच �या�यासोबत आ�ण �या�या कुटंुबाती� सद�यांसोबत थोडा वेळ घा�वा.

तु�हा�ा हे जाणून आ�य� वाटे� क� कधीकधी तुमचे कम�चारी आ�ण �यांचे
कुटंुबाती� सद�यांना �कती �य�न करावे �ागतात. मो�ा कंपनी �क�वा रा�या�या बाबतीत नेता
�ोकां�या �या गटांना �हणजे समुदाय, �ा�नक स�म�या, धा�म�क नेते इ.
�या �वषयांसाठ� काम के�े आ�ण �यांना पा�ठ�बा �द�ा �या �वषयांची मा�हती असणे आव�यक आहे.



इ. तंटा हा देणारा आहे
�येय सा�य के�यानंतर, ने�यांनी भावनांचा आनंद घे�यास स�म असाव.े

�वषयाचाच �वचार क� नका. �या �ोकांना �वकर भेट�याऐवजी
�यांनी �या�यासाठ� काम के�े आ�ण �या�या पाठ��ी उभे रा�ह�े. अगद� कंप�यांम�ये जे�हा आ�ही
जर आपण आ�थ�क ��रता �क�वा मंद�मधून सावर�ो तर आपण �या �ोकांना टाळाय�ा हवे.
जे आप�यावर अनंतकाळ चांग�े आ�ण दयाळू आहेत �यांना आपण भेट�े पा�हजे.

�हणून तु�ही आयु�यात पुढे जात असताना ��ात ठेवा क� �वातं�य ही एक नवीन जबाबदारी आहे.
आणते. तसेच जर एखा�ा�ा ओ��स घेत�े गे�े असे� (�क�वा सम�यांनी �नरा� झा�े असे�
बनते) मग ती फ� �या�ा मु� करत े(�हणजे �याची सम�या सोडवते).

Tell सांग�यासार�या कथा

�ेवट� आप�या अनुयायांनी के�े�या �यागाकडे ���� कर�याची चूक
कधीही क� नका �या नायकांना सवा�समोर आणा आ�ण �यांना तुमची गो� सांगा.
संधी �ा इतरांना �ेरणा देणारा �यांचा संघष� ओळखा.

कोण�याही सं�ेचा हा नायक �यामुळे �यांना ब�ीस �मळा�े पा�हजे. तर
जे�हा एखाद� �पढ� �याचा इ�तहास पाहते आ�ण �या�ा एकही �ता�मा सापडत नाही
तसे अस�यास, �त�ा तुम�या य�ाचे मह�व समजत नाही.

अ�ा �कारे आज आपण �जथे आहात �तथे आहात याची खा�ी करणे मह�वाचे आहे.
�तथे जा�यासाठ� तु�ही �कती संघष� के�ा? हे कर�याचा सव��म माग� आहे
�या �ोकांनी तु�हा�ा �ज�क�यात मदत के�� ते तपासा.
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�ु�काचे ह�तांतरण

बंधनाती� �व�ा�या�साठ� जे एका वेळ� कौटंु�बक �वसायात �ा�व�य �मळवत आहेत.
मी कार चा�वत होतो. ते �व�ाथ� �स�या �क�वा �तस�या �पढ�चे �ावसा�यक होते �यांना अपे��त होते
या कोस�मधून �यांना �यांचे पा�क आ�ण आजी -आजोबा �क�वा आजी -आजोबा ��कवत होते.
तो �वसाय सु� कर�यास मदत करे�.

यामुळे म�ा "अथ�ा" मधी� एका �च��ची आठवण झा��:

'' राजा �क�वा नेता मु�य रा�य PU सम�या सां�गत�े मनु सम�यांमुळे धम�या , पॉ सम�या आ�ण
Naityon �यांना राहते परंपरा �ा�त आहेत के '' ( 5 . 1 . 56 )

चनाचे एक मु�य उ��� होत ेक� रा�य एका �पढ�कडून �स�या �पढ�कडे गे�े.
�पढ�ने कोण�याही धो�या��वाय ह�वावे. �यासाठ� �याने �नयोजन के�े
आ�ण ��कव�यावर भर �द�ा जेणेक�न कोण�याही रा�ाचा वारसा मूखा��या हातात रा� नये.
जाऊ �कतो

या �कार�या वारसा प�तीचा एक मह�वाचा फायदा �हणजे
राजा�ा �या�या ��तीनुसार राजदंड सोपव�याची संधी �मळते. �हणजे काढून टाका
जा�यापूव� तो �वतः �या अव�ेतून �नघून जातो.

आता बघा आधु�नक �ावसा�यकांना ही क�पना वारसाह�कान े�मळत आहे.



मी कोण�या �कारचा वापर क�?
Your आप�या मु�ांना �����त करा

सं�े�या सं�ापका�ा प�ह�� गो� �या�या फम��या पुढ�या �पढ��ा देणे आव�यक आहे.
यं�णांची जाणीव क�न �द�� पा�हजे. आप�या मु�ांना आप�या �वसायात ���ण देणे
यापे�ा सोपा पया�य नाही. पण कधीकधी ते बरोबरही नसते
कारण व�ड�ांना �यां�या मु�ांकडून �या �वसायात आ�ण मु�ांकडून खूप अपे�ा असतात

आप�या पा�कांकडून बरेच चांग�े स��ा ऐकू नका.

मु�ांना आव�यक ���ण देऊन अनेक समाजांनी यावर उपाय �ोध�ा आहे.
सं�ापका�या भावा�या चांग�या देखरेखीखा�� �द�े जाई�. या कौटंु�बक �वसायावर
�नयं�ण राहते आ�ण मू� देखी� स�� बनते.

On ���णावर भर

वा�त�वकता अ�ी आहे क� ��येक �पढ��ा �या�या मागी� �पढ�पे�ा चांग�े ���ण आहे.
अ�धक संधी हो�या. �यामुळे कुटंुबाती� कुटंुबीयांना यावर भांडव� खच� करावे �ागते.
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आ�ण आप�या मु�ांना उप�� अस�े�या सव��म अ�यास�मांम�ये ���ण �ा
पा�हजे का ���ण हे �वसायात कधीही �येय �हणून घेऊ नये.
अ�ा गुंतवणुक�चा �वचार के�ा पा�हजे �यामुळे भ�व�यात चांग�े फायदे �मळती�.

• वेळेवर माघार �या �क�वा �नघून जा

तु�हा�ा मा�हती होताच तुमची मु�े �वसायाची जबाबदारी �वीकार�यास तयार आहेत
तयार, नंतर तु�ही वेळेवर �वसाय सोडता. इतर कोणीतरी काढ�े
आधी �या�ा एकटे सोडा. कदा�चत �यांनी �वसाय सु� के�ा असे�
�यांना हे सहजपणे करता आ�े नसे� पण ते कर�याचा �सरा माग� नाही.
हळूहळू आ�ण सहजतेने पैसे सोडण ेहा सव��म माग� आहे.

��ात ठेवा क� �ब� गेट्स आ�ण नारायण मूत� सार�या आद�� उ�ोगपत�नीही के�े
अगद� आधी �यांचा �वसाय सोडून �द�ा तरीही �वसाय सोड�याचा अथ�
"कोणतीही �नवृ�ी न�हती. �यांनी �यां�या भू�मका बद��या.

तु�ही तेच क� �कता - �वसाय चा�व�याऐवजी समुपदे�न करा.
अ�ा �कारे तु�हा�ा अ�धक मह�व आ�ण �ान �मळे�.
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ती धा
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आ�हाना�ा सामोरे जा

म�ेदारीचे �दवस आता रा�ह�े�े नाहीत. पूजेचा काळ आहे. साव�ज�नक
उप�म (PSU) यापुढे आरामात बसू �कत नाहीत आ�ण �ापारी आ�ण
केवळ म�य�ांना असे वाटू �कते क� �यांना �यां�या मो�ा न�याती� वाटा �मळत राही�.
. संपूण� जगाने �व�ांतीचे �प घेत�े आहे आ�ण ��येक दे�ा�ारे तं��ान सामा�यक के�े जात आहे.
यावर पोहोच�यानंतर अभूतपूव� �ध�ची वेळ आ�� आहे.

अ�ा�कारे, नवीन �क�प सु� होताच, मोठे �ँड �ाँच के�े जातात.
आ�ण नवीन बाजार �ोध�े जातात. रेय�स आ�ण �भवचा �व�मान �वसाय
�ध�कां�या आ�हानांना सामोरे जा�यासाठ� एक धोरण �वक�सत के�े
�याची गरज आहे. अ�ा �कारे, आज ��येक �े�ात काळजीपूव�क सं�ोधन क�न अ
�नयो�जत आ�ण अचूक पाव�े उच�णे आव�यक आहे. या �ै��चे
�हरे आ�हा�ा सामोरे जा�यासाठ� धोरण तयार कर�यात मदत करतात.

'' तुम�या ��दांपे�ा �ड�हाइस आ�ण ��द , जागा , वेळ , जगा�ा परत करती� ,
तोटा , नफा आ�ण सम�या ��ात घेऊनच �वजेता पुढ�� कोणतीही पाव�े उच�ू �कतो.
घेणे आव�यक आहे . '' ( 9 . 1 . 1 .)

आता या धोरणातून जाऊया मू�यमापन करणे आव�यक अस�े�या ��येक पै�ूवर एक नजर टाका
बाजारात �वे� कर�यापूव� ते आम�यासाठ� आव�यक आहेत. मी आ�ण माझे
बाजू�या दो�ही �ध�कांचा �वचार करा.

NS
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��� �क�वा ���चे अनेक �कार आहेत - �ान, संप�ी आ�ण उ�साह. काही सवा�त य��वी
�गती �हणजे �यांचा सखो� अ�यास के�ा गे�ा आहे आ�ण �यांचा सखो� अ�यास के�ा गे�ा आहे.
सं�ोधन के�े गे�े. ��ात ठेवा क� संरचने�या मजबुतीसाठ�, �या�या पायाची ताकद
आगमन आहे

इ. पे�ा

यो�य �ान असणे खूप मह�वाच ेआहे. उ�पादन �वकणे यो�य
जागा अस�याची गरज आहे. योगासाठ� फ� यो�य बाजार �ोध�ा पा�हजे. काही
�ेतीवर आधा�रत उ�पादन �हरी �ॉ�प�ग मॉ�म�ये बंद करता येत नाही.
�याची यो�य जागा फ� �ामीण आहे.

• वेळ

��येक उ�पादनाची एक वेळ असते - ती यो�य वेळ� बाजारात आणा. �ा
�डग कंप�या गरम हंगामात �यांची बाजारपेठ धोरण तयार करतात
प�� उ�ोग आधीच �या�या जा�हराती �करकोळ �व�े�यांसमोर ठेवतो.

• मागी� बंड

नकळत आपण मागून वार हो�याचा धोका असतो. आम�यासाठ�
बाजाराचा वाटा �मळव�यासाठ� आम�या �वतः�या कम�चा�यांसह आमचा बाजार �ह�सा
�वतरक आ�ण �करकोळ �व�े�यांनाही ��य के�े जाऊ �कते.

M हानी

�याच वेळ�, केवळ आ�थ�क संसाधनेच न�हे तर �व�पात देखी�
�या तो�ांब�� देखी� जाग�क अस�े पा�हजे

इ. NS

पूण� �दवस सु� कर�यापूव� अथ�संक�पाची �परेषा तयार के�� पा�हजे.
ब�तेक �करणांम�ये, ���या सु� होताच, बजेट वाढते.
अ�त�र� आ�ण �व�वध खचा�साठ� �वतं� तरतूद असावी.

नफा

संपूण� काय��मा�या �ेवट� �या�ा �कती नफा �मळे�? �वचार करणे देखी� आव�यक आहे
आहे. काही गो�ी ता�काळ �ाभ देणारे एक वेळचे फायदे असती� आ�ण काही यासारखे असती�.
�याचे फायदे भ�व�यात द�घ� का�ावधीसाठ� उप�� असती�.

• सम�या

खूप �ोक असती�. सम�या टाळ�याचा �क�वा कमी कर�याचा सव��म माग�
�या मागा�ने आपण पुढे जाणा�या संभा� सम�यां�वषयी जाग�क आहोत आ�ण
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सोड�व�यासाठ� कृती योजना तयार करा.

या सव� मु�ांचा �वचार के�यानंतरच बाजाराती� य�
सा�य कर�यासाठ� तु�ही पुढे जाय�ा हवे.
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सै�य आ�ण ख�जना

�थम आपण नेतृ�वाची क�ा समजून घेऊया. बंध आ�ण आघाडी
हं? हे समजून घे�यासाठ�, भरपूर पु�तके वाचा आ�ण �व�वध �ंथ पूण� करा.

ते कर�याऐवजी थेट �वषयाकडे जा.

बंधन �हणजे फ� आप�या सं�े�ा �गती�या मागा�वर नेणे.
ते कर�यासाठ�. �ाचीन काळ� जे�हा कंपनी �क�वा कॉप�रे�न सारखी क�पना न�हती
�या वेळ�सु�ा आम�याकडे मं�ी आ�ण राजां�या �पात कु�� ओ��स होते.
करायची सवय होती

चॅनचा ने�यांसाठ� काय संदे� आहे?

" राजा आप�ा ख�जना आ�ण सै�य, �या�या मु�ाचा प� वापरत आहे
�या�या अंतग�त संघ साधने समावे� के '' ( 1 . 4 . 2 )

चॅनने के�या�माणे, एखा�ा सं�े�ा व� कर�यासाठ� आ�ण
ख�जना आ�ण सै�य - सा�य कर�या�या गो��साठ� �या�ा �मा करा
देऊ नकोस

• कोषागार �क�वा �व�

कोण�याही दे�, रा�य, संघटना �क�वा महासंघाचे य� �ामु�याने �याचे आ�थ�क असते
आ�ण आ�थ�क प�र��तीवर अव�ंबून असते. 'ताळेबंद' ठ�क अस�यास, 'रोख o
�नय�मत आहे, वा�ष�क न�याची आकडेवारी आहे आ�ण महसू� आ�ण गुंतवणूक वाजवी आहे.
तुम�या सं�े�ा आ�थ�क��ा स�म �हट�े जाई�.

�यामुळे ने�याने आप�� कंपनी आ�थ�क��ा मजबूत के�� पा�हजे. कायम
ते �वतःच ठ�क होई�.

• सेना �क�वा जना�

�सरा सवा�त मह�वाचा घटक �हणज ेसै�यात काम करणा�या �ोकांचा समूह �हणजेच कंपनी.
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तुमचे कम�चारी अ�धक काय��म, कु�� आ�ण �ावसा�यक आहेत,
तुम�या कंपनीची उ�पादकता अ�धक चांग�� होई�. ने�यानेही क� नये
�या�या कम�चा�यांनी �याची कंपनी सोडू नये.

ना-नफा �क�वा ��ट सं�ेसह इतर कोणतीही खाजगी सं�ा
�वयंसेवक आ�ण कामगारां�या सं�येवरही य� अव�ंबून असत.े

वरी� दोन गो�ी जरी वेग�या वाटत अस�या तरी �या आंत�रक��ा सार�याच आहेत.
आहे. आ�थ�क��ा स�म अस�े�� कंपनी चांग�या कम�चा�यांना सहज आक�ष�त क� �कते
क� �कता. परंतु केवळ एक कु�� संघ एखा�ा फम��ा नफा देऊ �कतो.

मग नेता हे कसे सा�य क� �कतो? चॅन�या मते, काही य��वी आ�ण
खा��� अचूक सूचना आहेत:

फ� यो�य गो� करा.

इ. �यां�याम�ये भांडव� गंुतवणे �हणजे �यांना ��य क�न आ�ण �यांना यो�य बनवून



कडून पगार देणे
Products आप�� उ�पादन ेआ�ण सेवांची गुणव�ा सुधार�यावर �� क� ��त करा

Financial आप�या आ�थ�क प�र��तीवर �� क� ��त करा.

Your तुम�या कंपनीसाठ� नफा कमाव�याची खा�ी करा.

वरी� सुमो चना यांचे �वधान आहे क� जर या सूचनांचे पा�न के�े गे�े
राजा (नेता) केवळ �या�या प�ा�ाच नाही तर �या�या प�ा�ाही
�वतः�ाही व� करे�.

अ� रास, माक� �ट�ग ��ॅटेजीने "फोकस" नावाचे पु�तक ���ह�े �याम�ये
�व�वध केस �टडीज आ�ण य��वी कंप�यांचे �व�ेषण समा�व� के�े गे�े आहे.

ते �हणतात, "�ान (फोकस) - तुम�या कंपनीचे भ�व�य �यावर अव�ंबून असे�."
हे करते. - जे�हा आपण कोषागार आ�ण सै�याब�� �वचार करतो, ते�हा हे �वधान
अगद� बरोबर �दसते.
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गुदमरणे

कोणताही �वसाय सु� करणे स�या�या बाजार ने�यां�ी यु�ाची घोषणा
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�या समान आहे. तुमचा �वसाय जसजसा वाढे� तसतसे यापैक� दोन अट� येती�
तु�ही एकतर �स�या छो�ा खेळाडूकडे जाऊ �कता �हणजे हळूहळू वाढणा�या बाजारात.
तु�ही �ापारी बनू �कता आ�ण एकतर तुमचा �वसाय वेगाने चमके�.

जर �वसाय वेगाने गोठ�ा तर तु�ही इतका मोठा उ�ोग �हणून उदयास या�
�याचे नाव तु�ही �र�रपय�त के�े नसते. �ब� गेट्स कधी झा�े
जे�हा �याने माय�ोसॉ�ट सु� के�े ते�हा �याने कधीही �वचार के�ा न�हता क� तो जगाती� प�ह�ा असे�
सवा�त �ीमंत होई� आ�ण अनेक वष� �या�या पदावर राही�. नाही
�� �म�सने कधी �वचार के�ा होता क� तो जगाती� सवा�त �ीमंत उ�ोगपत��या याद�त येई�.
सव� 5 उप��त रा� �कती�.

हे घडते का? �द�े�या वेळेत, �वसाय �या�या पूण� वेगाने वाढतो.
कोणाचे नाव �क�वा �याब�� �वचार करणे अ��य आहे.

तथा�प, ग�रबी�माणे, समृ�� देखी� सम�या घेऊन येते, �हणजे बाळ.
मी देतो

बाळां�या चेह�याबाबत 'अथ��ा��' �ा कौट�ची सूचना
देते :

" मु�ांना �या�या ( राजा�या ) रह�यां�वषयी मा�हती �मळू नये.
�याने ( राजा ) आप�या मु�ाची कमजोरी �ोध�� पा�हजे . �तचे कासव
आप�या आती� भाग confining पी सारखे रा� सम�या पा�हजे के '' ( 1 . 15 . 60 )

कोण�याही उ�ोगात पाचपे�ा जा�त मा�टस� अ�व� मान�े जातात. एकदा
जर तु�ही ती ��ती �ा�त के�� तर तु�हा�ा सतक�  आ�ण सावध राहावे �ागे�.
राहावे �ागे� पुढ�� सव� उप�म काटेकोरपण ेगोपनीय आ�ण पूण� आहेत.



ते �नयो�जत प�तीने के�े पा�हजे.'तुमचा' यूएसपी 'तुम�याकडे ठेवा

तुमची �धा� तुम�या �वतः�या �न�म�ती�या सू�ात आहे.
तुमचा 'यूएसपी' �हणजेच तुमचा 'यु�नक' से���ग पॉ�ट �हणजे तुमचा फॉ�यु��ा
पा�हजे आप�या सेवा �क�वा उ�पादनाम�य ेकाही �व�ेष गुण असणे आव�यक आहे जे केवळ आप�ेच आहेत
जवळ असणे ही वै���े �वक�सत कर�याचा �य�न करा. जरी तुमचे
याची जाणीव ठेवा, परंतु जाणीव ठेवा क� ते कदा�चत �या�ा पया�य बनवू �कणार नाहीत.

U �ूची कमजोरी �ोधा

नेहमी सावध रहा, सावध रहा. तुमचे �नयोजन तुम�या मु�ां�ारे के�े जात आहे
�क�वा यु�� मा�हत असावी. बाजार बु��मान संघ तयार करा. तू
आधी �हार कर�याची गरज नाही. पण तु�हा�ा गो�या घात�यावर
प�टवार माहीत असावा. आपण ते�हा सोपे होई�
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तुमची कमजोरी जाणून �या.

इ. �व - संर�ण

�वतःचा बचाव कराय�ा ��का. कासवाचा माग�
आपण �या�या �च�खत आत �पवतो, �याच �कारे आपण आप�या जीवनाची काळजी देखी� �यावी.
�कट�करण झा�यास मागे �यावे. तुम�या �वसायाती� मह�वा�या गो�ी
�नट्स �मळणे टाळ�याचा �य�न करा.

परंतु याचा अथ� असा नाही क� आपण नेहमी आप�या मु�ां�ी �ढ�े पा�हजे.
आव�यक अस�यास, आप�या मु�ांना उ�ोग सुधार�यासाठ� मदत करा
तेही के�े पा�हजे. �ेवट�, बरोबरीचे ��त�ध� नेहमीच भागीदार असतात.

'द गॉडफादर' नावा�या पु�तकात 'डॉन �वटो को��यन' ने सां�गत�े�ा उतारा
मह�वाचे उ�रण ��ात ठेवा "तुम�या मु�ांचा कधीही �ेष क� नका; या�ारे तुमचे
स�यावर �वपरीत प�रणाम होई�.
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यो�य संधी

�वसायात य� हे बु��म�ेमुळे येते क� �वतः�या �य�नातून? ते असे आहे
�यांना �यां�या कंप�या �ापन कराय�या आहेत �यां�याकडून इतरांना �व�ेष �वचार�े जाते.
साठ� �ढत आहेत

य�ा�या �वषयात असे �हट�े जात ेक� या 99 ट�के �व�पात आ�ण एक
ती ट�केवारी आहे. पण ��ात ठेवा, तोपय�त तु�हा�ा फायदा होणार नाही
सापडे�, जोपय�त तु�ही तुम�या बाजूने खूप �य�न करत नाही आ�ण तरच
तु�हा�ाही संधी �मळते.

चाना �हणतात क�, �ेवट� जे�हा अ�ी संधी येते,
अपे��त य� �मळव�याची ही संधी सोडू नका.

" संधी �ोधत आहे " �या�ा अ�ी संधी फ� एकदाच �मळते . कधी
�या�या काया��या य�ासाठ� पु�हा अ�ी संधी �मळवायची आहे , मग तो



हे found.'' असू �कत नाही ( 5 . 6 . 31 )
संधी दोनदा येत नाही, तर एकदाच येते हे �हणणे तु�ही ऐक�े असे�

आ�ण मु�ा देखी� आहे - "जे�हा संधी येते ते�हा आपण एकतर बाहेर असतो �क�वा झोपतो.

पृ� 83

घड�े.

तरीही, आप�या�ा हे समज�े पा�हजे क� संधी ही एकमेव मह�वाची गो� नाही.
यो�य संधी ओळखणे मह�वाचे आहे. तर आता ही यो�य संधी ओळखा.
कसे करायचे

चॅन�या मते, या काही सूचना आहेत �या अंम�ात आण�या पा�हजेत:

• सव��कृ� आई

सव�साधारणपणे, �वसाय कसा करावा हे ��कणारे �ोक ��येक संधीचा जा�तीत जा�त फायदा घेतात.
एक संधी �दसते. हे ठ�क नाही. तु�हा�ा काही वष� संघष� कराय�ा �ावा
आ�ण तु�हा�ा तुम�या बाजूने पूण� �य�न करावे �ागती�, तरच तु�ही बरोबर आ�ण अयो�य आहात.
आ�ण वाईट, तसेच सव��ममधून सव��म �नवड�याचे कौ��य.

No 'नाही' �हणाय�ा ��का

संधीसारखी वाटणारी ��येक प�र��ती �वीकार�याची �वृ�ी �हणजे आप�ा �ोभ.
सू�चत करते. जे�हा जे�हा संधी �मळे� ते�हा तु�ही �ांत मनाने याब�� दोनदा सखो� �वचार क� �कता.
हा खरोखर फायदे�ीर करार आहे का याचा �वचार करा. जर होय, �याची रणनीती
तयार करा आ�ण मग �यात गंुतवणूक करा.

Fully पूण�पणे ��त रहा

एकदा नीट �वचार के�ा क� �गेच या कामात गुंतून जा.
�यानंतर �यावर जा�त �वचार क� नका. फ� आप�ा �वसाय पूण�पणे सु� करा
क� तु�हा�ा ही संधी पु�हा �मळे� क� नाही मा�हत आहे का?

�ोक फ� कोण�याही उ�ोगा�या य�ाकडे पाहतात. ते �यामाग ेआहेत
मेहनतीकडे ���� करा.

एकदा 'माय डॉन'चे सं�ापक रे �ोक यां�या�ी झा�े�या संभाषणात
�वचार�यात आ�े, "सर! तु�ही खूप छान आहात. तु�हा�ा रा�भर य� आहे
समज�े. '
ती रा� �कती वेळ होती ...!

आप�ा वेळ, ��� आ�ण �य�नां�ारे आप�े �व� साकार कर�यासाठ�
एकदा तु�ही गुंत�े क�, य� तु�हा�ा काही देत   नाही ते�हा र��या�या मधोमध हार मानू नका.
फ� एक पाऊ� �र रहा.

�वामी �ववेकानंदांनी घो�षत के�या�माणे, "जागे �हा आ�ण उठा! क� नका
आप�े �येय सा�य होईपय�त �ती�ा करा.

या सवा�साठ� ��ात ठेवा क� ��येक गो� यो�य वेळेचा खेळ आहे.
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दोघांसाठ� चांग�े (वन-वन पॉ��सी)

भारत गुंतवणूकदारांसाठ� चांग�� बाजारपेठ अस�याचे �हट�े जाते. परदे�ातून थेट गुंतवणूक
(एफडीआय) आप�या दे�ात �दवस��दवस वाढत आहे.

FDI �मळव�या�या �व�वध मागा�पैक� एक �हणजे - ��ायंट व�चर (JV),
�या�ारे आप�या�ा FDI �मळत.े या�ारे परदे�ी कंपनी �ापार करत आहे
संध�साठ� भारतीय कंपनी�ी करार करा. दो�ही कंप�या भागीदारीत
नफा �मळव�यासाठ� एक� काम करा.

चना यांनी या प�र��त�साठ� स��ा देखी� �द�ा आहे.

ते सांगतात क� अ�ा 'JV' �ा य��वी कर�यासाठ� दोन भागीदारांम�य ेमतभेद असणे आव�यक आहे.
'�वनीवन' ची अट असावी:

' काम �हेरी धोरण एक भागीदार मदतीने सा�य के�े करणे
ते असे पा�हजे . ( 7 . 1 . 18 )

आ�हा�ा नवीन �वसाय संध�साठ� �नधीची आव�यकता आहे. ही कार
फ� एक गुंतवणूकदार भागीदार बनतो.

नवीन खाजगी �वमा कंप�या 'JV' समजून घे�यासाठ� एक चांग�े उदाहरण मान�े पा�हजे.
क� �कता. ही नवीन �वमा कंप�या भारतीय आ�ण परदे�ी फम� यां�यात आहेत
पूण�पणे संयु� उप�म आहेत. दो�ही कंप�या जे�हा �वमा �े�ात एक� आ�या
सरकारने हे �े� एफडीआयसाठ� खु�े के�े आहे.

'JV' मधी� भारतीय भागीदारा�ा भारतीय �ाहकांचा अनुभव आहे तर परदे�ी
गुंतवणूकदारांना �वमा �े�ाब�� मा�हती आहे. परदे�ी गुंतवणूकदारांसाठ� भारत हे नवीन �ठकाण आहे.
एक बाजार आहे, �हणून तो भारतीय भागीदारा�ी करार क�न येथे मा�हती घेतो.
. घरगुती फम� �धा��मक नस�े�या �े�ात �वे� क�न नफा कमावते
परदे�ी गुंतवणूकदारांना �यां�या परदे�ात द�घ� अनुभव आहे. हे एक-
जंग�ा�या ��ती�ा �हणतात.

य��वी संयु� उप�मांम�ये �वे� कर�यासाठ� येथे काही �टपा आहेत:

आप�या वापरक�या�वर �व�ास ठेवा

आप�� सं�ा कमीतकमी एका �े�ात कु�� असणे आव�यक आहे. तू ते
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फ�� चांग�या रेकॉड�सह कु�� असावे.

इ. �वसाय योजना तयार करा

तु�ही तुमचा स�याचा �वसाय वाढव�यासाठ� संभा� गुंतवणूकदारा�ी संपक�  साध�यापूव�
�वसाय योजना तयार करा. आपण हे सु�न��त के�े पा�हजे क� जे�हा आपण

तु�ही पास झा�ात तर काम होई�. मग तु�हा�ा ती गुंतवणूक �मळे�
आ�ण �या�ा तुम�या पा�तेचा �ाभ �मळे�.



Like सम�वचारी भागीदार �ोधा

मा�टर गुंतवणूकदार �मळवून तुमची सम�या सुटणार नाही. दोघांना
एकमेकांवर �व�ास असावा आ�ण दोघांनीही यावर �व�ास ठेवावा
भागीदारीतून काही फायदा झा�ा पा�हजे.

�वसाया�या दर�यान दो�ही भागीदारांनी एकमेकांना सहकाय� के�े पा�हजे.

एक गुंतवणूकदार �हणतो, "अखेरीस आम�या संयु� उ�ोगाम�ये पै�ाचे नुकसान �ततकेच आहे
उजवीकडी� पैज �ाव�याइतके फरक पडत नाही

अगद� बरोबर �हा!

38

�वजयाचे ���

�स�या बाजूचा �वचार कर�यापूव� �वतःचा �वचार करा - हा यु�ाचा �नयम आहे. बु��बळा�या खेळातही
��त��या�ने के�े�या ��येक हा�चा��चा �थम अ�यास, �व�ेषण आ�ण काळजीपूव�क के�ा जातो
�च�तन के�े जाते, तरच एक पैज खेळ�� जाते. जर तु�हा�ा आधी ह�वायचे असे�,
�यामुळे आधी ��ॅन करा.

अ�ी योजना संधी �ोधणा�या �ोकांपासून संर��त के�� पा�हजे. न�क�च
�ापारी सावध अस�े पा�हजे, अ�यंत सावध. नवीन डोस घे�यापूव� �क�वा नंतर

तुम�याकडून घेत�े�या असाइनम�टवर काम करताना तु�ही पूण� गोपनीयता बाळग�� पा�हजे.
या कारम�ये �ाय�हसी हे सवा�त मह�वाचे ��� आहे.

चॅनचा स��ा आहे -

" �या�याकडून ( राजा ) करावया�या कोण�याही काया�ब�� इतरांना मा�हती �ा.
असू नये . �यांनी हे के�े आहे �यांनाच याब�� मा�हती असावी.
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�वीकार�े गे�े आहे . काम कधी सु� झा�े हे �यांना कळाय�ा हवे
आ�ण तो आहे ते�हा ��य�ात completed.'' के�े ( 1 . 15 . 17 )

तु�ही करीत आहात का? तु�ही �वचार करत आहात का? आ�ण तुमचे पुढ�� �वचार काय आहेत? म�ये
सव� गो�ी इतरांना कळू नयेत. पुढे जा आ�ण मागे जा
सोड�यासाठ�, एखा�ाने गोपनीयतेचा अव�ंब के�ा पा�हजे.

पो��स, ��कर, क� ��य अ�वेषण द� यासार�या �ावसा�यक आ�ण ����ा�� सं�ांम�ये
�ेवट�या �म�नटापय�त पुढ�� ऑड�रब�� कोणा�ाही मा�हती नाही. फ� काही
�ोक काटेकोरपणे अंम�ात आण�े�या "मा�हत असणे आव�यक आहे" त�वावर काय� करतात आ�ण
ते �ोक �या बद�यात इतर �ोकां�ी संपक�  साधतात �यांना पुढ�� आदे� जारी के�े जातात.
करायच आहे

अं�तम ट��यावर मा�हती �द�� जाते आ�ण काय��मात गुंत�े�या �ोकांना �ब� �द�े जाते.
अकातची प�र��ती आहे. आदे� येईपय�त व�र� अ�धकारी
ते पूण�पणे �वतःकडे ठेवा.

��ात ठेव�यासाठ� �वसायाचा एक �न��त �नयम �हणजे योजना करणे आ�ण ते कृतीत आणणे.
प�ा�ाप कर�यात मोठा फरक आहे. तुमची योजना न�क� आ�ण �या��वाय बनवा



उ�ीर क� नका. जे�हा कामाची वेळ येते ते�हा �नयोजन कर�याची वेळ येते.
पण आप�या�ाही हे सोडवायचे आहे गो�ी गु�त ठेव�यासाठ�

अवघड आहे. तथा�प, येथे काही सूचना आहेत. जे काही उपयु� आहे
क� �कता:

इ. पुढे ढक�णे

जे�हा तु�ही इतरांना एखा�ा योजनेब�� सांगणार असा�, ते�हा �यावर काहीतरी �वचार करा
तूता�स ��गत करा.

�कमान एक �दवस �या. एकदा आपण ते के�े क� आप�े
�नयं�ण जागृत होई�. असे के�याने, आपण गु�त गो�ी �वतःकडे ठेवू �कता.
�व�ास हळूहळू पण �न��तपणे जागृत होई�. �ा बरोबर
दररोज �कमान अधा� तास �ांत राह�याची सवय �ावा, हे तु�हा�ा बो��यास मदत करे�.
वाढ कमी होई� आ�ण तु�ही �यान कराय�ा ��का�.

• कृती करा, नंतर बो�ा

बो��यानंतर काम सु� क� नये. उ�ट
वाग�े पा�हजे. आप�या योजना उघड कर�यापासून सवा�त मोठा धोका आहे
असे होते क� तु�ही तुम�या ��त��या��ा तुम�यासमोर �वचार कर�याची चांग�� संधी देता
मी देतो
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• �रद�� �वचारसरणी

कोण�याही कामात य� �मळव�यानंतर, आप�या�ा वाटते क� आप�या�ा �याब�� मा�हत अस�े पा�हजे.
मी इतरांना सांगतो. जर आ�हा�ा बढाई मारणे आवडत असे� तर आपण कुठे जाऊ?
हे कर�याचा सव��म माग� �हणज ेआपण नवीन गो�ी �गेच सु� करतो. नेहमी येथे
नवीन योजनांम�ये ठेवा.

�वामी ��वानंद, एक स��य संत आ�ण '�द� जीवन सोसायट�' च ेसं�ापक
यासाठ� सव��म माग� सुचव�यात आ�ा आहे, �यांचे �वधान आहे - "�वतः�ा उ�पादक ठेव�यासाठ�
हे कर�याचा एकमेव माग� �हणजे कमीतकमी एक म�ह�याचे काम आप�याकडे ठेवणे.

या सूचनेचे अनुसरण करा!

39

तू �ज�क

आमचे वैय��क आयु�य असो, �क�वा �ावसा�यक जीवन, आ�ही नेहमीच �ध�त असतो.
आप�या�ा सामोरे जावे �ागते, �हणूनच आप�� मु�ेही बनतात. आ�हा�ा आवडे�
आमची मु�ं आम�यापे�ा खूप ����ा�� आहेत. तर याचा अथ� असा क� आ�ही
तु�ही सोडून देता का?

नाही! चॅनने कधीही हार मान�� नाही. ते �तथे होते. ते कु�� आहेत
यु�� होती तर आजूबाजूचे �ोक एकमेकांवर यु��या खेळत होते.
मी जगायचो



यु� �ज�क�यासाठ� पराभवा�ा सामोरे जा�यास �याने अ�जबात संकोच क� नये असा �याचा �व�ास होता.नको चना�ा चांग�े माहीत होते क� �ु ��य नस�े तरी,
च�ा, मग भ�व�यात कस ेहरवायचे.

�याचे �वधान आहे -

" तो ( राजा ) एका �कारे �याने आप�या मु�ाचा आ�य �यावा
�हा अ�धक powerful.'' ( 7 . 2 . 6 )

वरी� सुबंधनाचे सामा�य उ�र आहे. तसेचहे
वा�त�वक जीवनातही मू�य आहे. आप�यापे�ा मजबूत ��ूचा सामना कर�यासाठ�
जर संधी आ�� तर आप�या जीवनात अ�धक ����ा�� ��ू ठेवणे ही सव��म प�त आहे.
म�ा ठेवा

पृ� 88

चॅन असे �हणतो?

साम�य�

भारताचे माजी रा�पती आ�ण �मसाइ�मन ए.पी.जे. उ� क�ाम एकदा �हणा�ा
ते असे होते क�, "केवळ साम�य� ��� आणते." अ�धक ��� �मळवून, आ�ही
एखा�ाने �ू पे�ा अ�धक ����ा�� बन�े पा�हजे. आपण हे क� �कत नस�यास, नंतर चान �हणून
�� वेध�े क� अ�धक ����ा�� �म�ां�ी मै�ी क�नही �यांना �ध��ा सामोरे जावे �ागते.
के�े जाऊ �कते.

अनुभव

मजबूत सहयोग�नाही अ�धक �ढाऊ अनुभव असे�. असे
�म� तु�हा�ा माग�द��न आ�ण संर�ण देऊ �कतात आ�ण आप��पासून तुमचे संर�ण क� �कतात.
वेळ तु�हा�ाही मदत क� �कते. तो उपयु� आहे ते�हा कोणताही स��ा
देते, मग ते अनुभवावर आधा�रत आहे हे वाजवी असे�.

• द�घ�का��न नाते

यु�ादर�यान करावया�या सवा�त मह�वा�या गो��पैक� एक �हणजे तुम�या अहंकारावर �नयं�ण ठेवणे.
ते �नयं�णात ठेव�यास �वस� नका. असा �वचार तुम�या मनात एक सेकंदासाठ�ही आणू नका
मा���या बळावर तु�ही यु�ात �वजय �मळवू �कता. द�घ� काळासाठ�
�वचार करा, आप�ा अहंकार �वस�न जा आ�ण आप�या मु�ापे�ा काहीतरी मजबूत करा.
�यावर अव�ंबून रहा जेणेक�न तु�हा�ा आव�यक मदत �मळे�. �ेवट� तु�ही तुमचे बाळ आहात
आपण फ� पराभूत क� �कता
वेळेपय�त �जवंत राहा.

आपण काही �ढा�म�ये पराभूत होऊ �कता, परंतु संपूण� �ढाईती� �वजय आप�ा आहे.
पा�हजे.

�वतः�या ताकद�ने पराभवा�ा सामोरे जाणे चांग�े
�ज�क�यासाठ� �तरीय �म�ांचे �हाणपण वापरा.

"सरकार" मधी� अ�मताभ ब�न यांचे संवाद ��ात ठेवा.
तो मोड�याने येत नाही. Saying �या�या �हण�याचा नेमका तोच अथ� आहे जो आप�या�ा नेहमी मा�हत असतो.
हे ��ात ठेव�े पा�हजे क� साम�य� मै�ीत आहे ��ु�वाम�ये नाही.

4o

अनुकू� प�र��ती (�वन-�वन �स�युए�न)
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प�ह�े बंधन ��फॉन कोवे यांनी "�वन-�वन �स�युए�न" या ��दात ���ह�े होते.
ते के�ं आता ही कॉप�रेट जगतात सामा�यतः वापर�� जाणारी सं�ा आहे.
आहे.

पण याचा अथ� काय? खरोखरच खेळाचे दोन �वजेते असू �कतात का?
हो! हे "जगा आ�ण जगू �ा" या त�वावर आधा�रत बंधन क�पनांचे संक�न आहे.
उपाय आहे.

आम�या �वतः�या चानानेही हवाई यु� टाळ�यासाठ� धोरण ���ह�े:

'' �खापतीचे यु� , कारण , ते घरी मु� आ�ण अडथळे असती� . " ( 7 . 2 . 2 )

जे�हा सम�या सु� होते आ�ण ती �व�रत सोडव�� जात नाही, दो�ही
�ाणी �ूर यु�ात सामी� होतात �यामुळे वेळ, ऊजा� आ�ण संसाधनांचा �चंड अप�य होतो.
नुकसान होते. जे�हा ��येक प�ाची तु�ना �स�या�ा �वझव�यासाठ� के�� जाते, ते�हा ते पुरेसे असते.
पै�ाचा अप�य आहे.

आता वा�त�वकता अ�ी आहे क� जे�हा तु�ही अ�म �क�वा आव�यक असता, ते�हा अ�ा प�र��तीत
एखादा 'सुसंगतता' (�वजय-�वजय) ब�� कसा �वचार क� �कतो. खा�� �द�े आहे
मु�ांचा काळजीपूव�क �वचार करा:

All आपण सव� सहभागी होऊ �कतो

कॉप�रेट जगाती� सवा�त मोठे ��य बाजार आहे. पण ते नेहमी ��ात ठेवा
तु�ही �कतीही �य�न के�े तरी एक�ा कोण�याही कंपनीकडे 100% बाजार नाही.
घेऊ �कत नाही. ती कधीच आ�� नाही आ�ण भ�व�यात कधीही होणार नाही.

�हणूनच आपण स�याची बाजारपेठ क�ी हाताळू �कतो याचा �वचार करणे अ�धक मह�वाचे आहे.
संपूण� बाजार कसा �नयं��त करायचा याचा �वचार कर�यापे�ा आपण अ�धक तप�ी�वार बनवू �कता.
करा . जर बाजार �वतःच �व�तार�ा तर आपण सवा�ना मोठा वाटा �मळू �कतो.

आ�ही सव� ��कवू �कतो

हा ���कोन आव�यक वाटतो परंतु �वसाय ने�यांनी हे खरोखर मह�वाच ेआहे
��कव�याची क�ा अं�गकार�� पा�हजे. �बझनेस ��डर�ा अनेक भू�मका करा�ा �ागतात
धबधबा - ��कव�याची क�ा �यापैक� सवा�त मह�वाची आहे. तर वषा�नुवष� आ�े�े अनुभव
�ीष� ने�यांना इतरांम�ये वाट�े पा�हजे.

�या संभा� बाजारपेठांम�ये तुम�या कंपनी आ�ण उ�ोगाब�� जागृती �नमा�ण करा
करावे �बझनेस �कू�म�ये, �यां�या �वतः�या कंप�यांम�ये �� क� ��त के�े पा�हजे
त�णांना माग�द��न के�े पा�हजे आ�ण �यां�या औ�ो�गक संघटनेचे सद�य
तेही के�े पा�हजे.
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The जा�तीत जा�त �वजे�यांची घाई करा

"�वन-�वन" ब�� �वचार कर�याचा सव��म माग� �हणजे �वतःसारखे असणे.
�वजे�यांना �ा. जसे काही �ोक �हणतात, "नेता तो असतो जो
अनेक ने�यांना आयु�य देते.पुढ�या �पढ��ा सु�ो�भत करते.

�व�वध �े�ांवर नजर ठेवा �जथून तु�हा�ा स�म नेते �मळती�.

कॉप�रेट इं�डया आज झपा�ाने बद�त आहे. जपानी बोकड '�मझो' �हणून
उप (एचआर) �ददया� �हणा�े, "पुढ�� दहा वषा�त एक दे�
�या नेता �हणून आप�� एक मू�भूत सम�या असे�
अभाव

या सम�येचे �नराकरण ��ात घेता, अनेक भारतीय कॉप�रेट मा�तर आता आहेत
परदे�ी नेते आ�ण बंधन अ�यापन सं�ांची �ापना.

यामुळे केवळ उ�ोगा�ाच फायदा होणार नाही, तर बाजारपेठा आ�ण संपूण� दे�ा�ाही फायदा होई�.
जर भारत एका रा�ाचा असे� जर आपण �वजयी झा�ो, तर आपण सव� �ज�कू, जे
सवा�त अनुकू� प�र��ती तेथ ेअसे�.
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य�ाचे मूळ

अ�ा काही भागीदारी आ�ण संबंध आहेत �यात काही गो�ी गु�त ठेवा�ा �ागतात,
तसेच काही मु�े आहेत �यांची साव�ज�नक �ठकाणी साव�ज�नक चचा� �हाय�ा हवी.
ते उ�वते. कॉप�रेट धोरण तयार करताना दोघांम�ये फरक कराय�ा ��का.

उदाहरणाथ�, एखा�ा कंपनीचे �ँड अ◌ॅ�बेसेडरचे अपे��त �ँ�ड �ग आ�ण
�व�� �मळव�यासाठ� साव�ज�नकपण ेवापर�ा जाऊ �कतो
पण कॅप रेट त�डी तं�� आ�ण
स��ागारांची नावे कधीही साव�ज�नक के�� जाऊ नयेत.

अ�ा�कारे, कोण�याही �क�पात य� �मळव�या�या मुळा�ी मौन असत.े

चॅनने सुचव�े,

"म�ये चांग�ा भागीदार बाब, �ांत फ� �ोक �नसग� होई� य��वी ." ( 3 . 1 . 11 )

��येक �ावसा�यक ने�याचा एक खास �म�, धोरण, सहयोगी आ�ण बाजार बु��म�ा असते.
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�यां�याकडून तो स��ा घेतो आ�ण �यांना मा�हतीही देतो. हे �याचे �वचार आहेत
संसाधने आहेत. जोपय�त आ�ण आव�यक नसे� तोपय�त तो �यांचा संदभ� घेई�.
साव�ज�नक �ठकाणी क� नये. �याचे मह�व ओळखून, �याने
इ��त य� �मळू �कते.

�वसायात गोपनीयता राख�यासाठ� काही �टपा येथे आहेत:

Ide क�पना �वक�सत होऊ �ा

ब�तां� �ोक उ�राची क�पना घेऊन येताच उ�े�जत होतात. ते �गेच
मी तु�हा�ा याब�� सांग.ू �यांना वाटते क� जण ू�यां�याकडे सो�याची खाण आहे



आ�ण इतर �ोकांनी क�पना �वकत �याय�ा सु�वात के��. पण �या�या आधी
आप�या क�पनेब�� इतर कोणा�ाही (आप�या जोडीदारासह) जाणून घेणे
�याचा �ाभ घेऊ �कतात. �हणून कृपया आप�े �वचार इतरां�ी �ेअर कर�यापूव�
तुम�या �दयात आ�ण मनात ते फु�ू �ा. �वतः�ा थोडा वेळ �ा.

Yoga �ांतपणे योग करा

तुम�या क�पना आकार घेत असताना, तु�ही �याब�� काही �ोकां�ी बो�ू �कता.
तुमची क�पना ��य�ात आण�यात मदत कर�यासाठ� तु�ही जा�तीत जा�त �ोकांना मदत करा.
क� �कतो एका �दवसा�या �या सव� पै�ंूचा �वचार करणे जे य��वी आहेत
संबं�धत सं�ोधन, आव�यक �व�, सा�य कर�यासाठ� काम करण ेबाक� आहे
�ोक आव�यक, तां��क �ावी�य, काम पूण� कर�यासाठ� �ागणारा वेळ इ.
. यानंतर उपवास सु� कर�यापूव� चाचणी चा�व�� जाते.
पण काय क� या कारमुळे तु�हा�ा पुढ�� अडचण�ची जाणीव होई�.
��ात ठेवा क� 60 फूट ���प बनव�यापूव�, आपण नेहमी 6 इंच मोजाव.े
एक मॉडे� तयार करते.

इ. �त�ा उ�कटतेने चुंबन �या -

�ेवट�या �ो�या वेळेपय�त तु�ही �ांतपणे तुमचे काम सु� ठेवू �कता.
. सवा�त मह�वाची गो� �हणजे तु�ही तुम�या �म�ांकडून सव� योजना �मळवू �कता.
ठेवा �या योजनेवर काम कर�यापूव�, खा�ी करा
हे प�रपूण� आ�ण उ�म आहे. �हणी�माणे "आप�या �वरोधकांना �सरी संधी �ा."
कधीही हार मानू नका, कदा�चत तु�ही पु�हा आ�मणातून वाचू �कणार नाही
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खेळाचे वय
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चॅन�या "अथ��ा��" या पु�तकात �वसाय कर�याचा एक अ�त�य मह�वाचा कोन
असे सां�गत�े गे�े आहे - "द ��ज�ड ऑफ द गेम". यापासून सव� बंधन आ�ण अथ��ा��
प�र��ती�ी प�र�चत असणे आ�ण �व�ेषतः यो�यते�या �व�ेषणात याचा अथ� आहे:
मी वापरतो

चॅन ��डा �व�ानाचे �त होते. "वतु�ळाचा ��द" या अथा�ने
(�हणजे राजांचे मंडळ). बाळांना हाताळ�याची �व�वधता
बद� आ�ण ने�ससचा उ��ेख आहे.

कोण�याही यु�ात , जे�हा �ु�ू तुम�यासोबत असे� , ते�हा चनाचा स��ा आहे -

'' ��द तर उ� बंद असे� , तो ( राजा ) �या�ा असुर��त �वजय
आपण करणे आव�यक आहे के '' ( 7 . 2 . 12 )

पण आज�या कॉप�रेट जगात �या�या �ु (�हणजे बायको) �ा खूप �वरोध आहे.
रणनीती बनवून तु�ही कोण�या �कारचे बेट �ाव�े?

या संदभा�त काही सूचना खा����माणे आहेत:-

इ. अथ� समजून �या



ह��यापूव� �या �क�वा �या कथेब�� नेहमीच सव�काही
आप�या�ा क�ाब�� �वचार करायचा आहे हे आप�या�ा मा�हत अस�े पा�हजे. ��ात ठेवा क� 99% तयारी आ�ण
फ� 1% अ�यास के�ा जातो. �यामुळे कोणतेही बेट �ाव�यापूव� त ेआहे
तयार करा कॉपी आ�ण �या�या योजना आ�ण उ���ांब�� अचूक
मा�हती ठेवा

• चांग�े वाटते

कधीही बाजार (�क�वा �या बाबतीत �वतःचे
�वतः�या काया��या�या �द�ेने धावू नका. आम�या �वतः�या �े�ा�ारे आ�ण काय��मा�ारे

आधी अनुभव �या. �त �जतक� मोठ� �ततक� तयारी
तु�हा�ा करावे �ागे� खरं तर, अनुभवी ���चा स��ा घेणे चांग�े आहे.
होई� . �यां�या स��याने प�र��ती तुम�या बाजूने असू �कते.

• खेळ �नयम समजून �या

हे सवा�त मह�वाचे आहे. आपण खेळा�या �नयमांनुसारच आप�ा �वसाय क� �कता.
�क�वा रोजची कामे करा. जर तु�हा�ा खूप चांग�े समज�े असे� तर ते तुम�यासाठ� खूप मह�वाचे आहे.
फायदे�ीर ठरे�. याचा �वचार करा - जे�हा तु�हा�ा हे �नयम अ�धक चांग�े समजतात
तरच तु�ही �यांना बद�ू �कता.
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भारतीय हॉक� संघात क�ी सुधारणा झा�� याचा �वचार करा. ते
वषा�पय�त ऑ����क अ�ज��य बन�े होते. यानंतर, �ध�चे �नयम
अ�यास झा�ा. हेतू गवता�या मैदानावर भारतीयांना पराभूत करण ेआहे.
जर ते अ��य असे� तर �यांनी खेळाचे �नयम बद��े, आता ते 'टफ' वर खेळ�े जाते
. ते�हापासून, आधु�नक "अ◌ॅटॉ�ट" वर खेळणे भारतीयांसाठ� कठ�ण आहे.

'जर सां�गत�े, सव�काही पूण� झा�े आहे', एखा�ाने असा �वचार क� नये, जे�हा ���
जर तु�हा�ा यु��चा सामना करावा �ाग�ा तर ग�प बसू नका. स��य रहा
जा. तसेच, कामादर�यान रणनीती तयार क� नका. सव� �े�क नेहमी
एकाच बाजीत आप�या �वरोधकांना हरवा. हे सू� तुम�यासाठ� देखी� काय� करते
होई� .
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�म� आ�ण मु�ांवर �वजय

आप�यापैक� बरेच जण ��येक नवीन वषा�त काहीतरी घेतात. पण आ�ही
आपण इतरां�ी आप�े वत�न कसे सुधारतो याचा �वचार करा
आ�ण जीवना�या खेळात �वजयी �हा?

आज�या कॉप�रेट जगात ही एक मह�वाची क�ा आहे
फ� मु�े बनव�� पा�हजेत आ�ण मु�ांनाही �ज�क�े पा�हजे.

चान यांचे �वधान

" �याने ( राजा ) केवळ स�ोखा �ोधणा�यांवर �वजय �मळव�ा पा�हजे आ�ण
भेटव�तू मु�ां�ी मै�ीपूण� असतात , जे मतभेद आ�ण साम�या�ना सामोरे जाऊ �कत नाहीत.
कारण या, ते Shuta सारखे वागणे . ( 11 1 . 3 )



जीवनात दोन �कारचे �ोक आहेत - मीम आ�ण �ु, �यांचा आपण सामना करतो
असे घडत असते, असे घडू �कते .

Friends �म�ां�ी �वहार

आपण ओळखतो क� देव आप�या जीवनात �का� आणतो. आ�ही ते �म� आहोत
जे आम�या सुख -�ःखात साथ देतात �यां�या��वाय आपण जगू �कतो का? पण के�हा
जे�हा �म� बनव�याचा �� येतो ते�हा प�ह�ा �नयम �हणजे चांग�ा �म� असणे.

चॅन�या मते, �म�ां�ी समेट आ�ण भेटव�तूंसह मै�ी
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ती ठेव�� जाते. �हणून जे�हा �यांना तुमची गरज असते, ते�हा तु�ही �यां�यासोबत रहा.
कोण�याही मै�ी�या संबंधात तु�ही �द�े�ा 'वेळ' सवा�त मह�वाचा असतो
. �हणून जे�हा ते ग�धळतात �क�वा अ�व� होतात ते�हा �यांचे ऐका आ�ण �यांना ���त करा.
माग�द��न

��ू �ज�क�याचा आणखी एक माग� आहे - भेटव�तू. भेटव�तूंसह जगाती� कोणतेही
�वतळते भेटव�तू ��येकाकडून अपे��त असतात, ती मानवी आहे

मान�सकता आहे. भेटव�तूंसह नेहमीच काही संदे� �प�े�ा असावा. भेट
केवळ उपयु� नाही, ते �नवडीचे देखी� असावे. तसेच भेट
साम�या�ने आ�ण ��मतान े�द�े पा�हजे.

With �हान मु�ां�ी �वहार

�ाजाळू न हो�याचा हा एक आद�� आहे. पण वा�त�वकता आप�या�ा हवी आहे क� नाही.
ते सव� आप�या अवतीभवती आहेत. इ�ा �हणून �क�वा पूण�पणे �नद�ष बनून ते
आम�या�ी �ढ�यासाठ� सदैव तयार.

पण आप�यापैक� ब�तेकांसाठ� सवा�त मोठ� सम�या �हणजे आपण
��ंू�ी एक�ाने �ढ�याचा �य�न करा. हे सहसा ठरवते
हा तुमचा पराभव आहे. याउ�ट, �ढा सु� कर�यापूव� तु�हा�ा
संघ तयार असावा.

उप�नषदांम�ये, एक ���य �या�या गु��ा �हणतो, "वाईटाचा �वजय होतो का?
गु� उ�र देतात, "कारण इतर �ोकांम�ये एकता नाही. एकदा के�हा
जर तुम�याकडे मजबूत संघ असे� तर तुम�यासाठ� �धा� �ज�कणे सोप ेहोई�.
होई� . आपण अगद� �हान मु�ांना �वभा�जत क� �कता आ�ण नंतर �यांना ��पट ���ने मा� �कता.
ह��ा क� �कतो.

काहीही असो, दो�ही कारमधी� �ोकां�ी वागताना धीर धरा.
असच चा�ू रा� दे आधी �वतः�ा �ज�कून �या मग इतरांना, जसे आप�या धमा�म�य े���ह�े आहे,
"�या�या �या�या �म�ा�ी समान वागणूक असे� तो �हाणा आहे."
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आप�या मु�ांचा आदर करा

ऑड�रवाइड एकदा �हणा�ा, "म�ा माझे �म� आ�ण माझे �म� आवडतात.
मी पा�ां�या �वषयावरी� मा�या �ाना�या आधारावर �नवड करतो, तर मु�े �यां�या�ारे �नवड�� जातात
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बु �या आधारावर. आप�या मु�ां�या �नवडीम�ये कोणीही अ�धक काळजी घेत नाही
हे ��य आहे

वा�त�वकता अ�ी आहे: आ�ही मु�ाम �मॅक खरेद� करत नाही. परंतु
स�य हे देखी� आहे क� आप�या�ा ते हवे आहे �क�वा नाही, यु� असो �क�वा �वसाय, ते राहती�.

परंतु आम�याकडे आम�या बाळांना �नवड�याचा कोणताही पया�य नस�यामुळे
आ�ही �यां�या�ी सामना कर�याचा माग� �नवडू �कतो. हे गेम खेळ�यासारखे आहे -
आप�या ��त��या�सह चा�ू अस�े�या गेमम�ये आप�या�ा �ज�क�यात मदत कर�यासाठ� एक �न��त धोरण
बनवाय�ा हवे

चना आप�या मु�ांचाही आदर करत असे. �याचा स��ा होता

'' �त�या घरी �या�या टम� होई� आव�यक परवानगी �वे� करीत आहे के '' ( 1 . 16 . 10 )

��दात, आप�या मु�ांचा नेहमी आदर करा. �ढाई काहीही असो, आ�ही
या भावनेने चांग�� �ढाई �ढ�� पा�हजे.

पण आ�ही ते कसे क�? आप�या मृ�यू आ�ण बाळांना सामोर ेजा�यासाठ� येथे
काही सूचना �द�या आहेत:

Weak कधीही कमकुवत वाटू नका

तुमचा �म� सु�ा तुम�यापे�ा जा�त नस�ा तरीही तुम�यासारखाच ��ार आहे
असे घडत असते, असे घडू �कते . �हणून �या�ा गृहीत ध� नका. नेहमी �या�या �टे�सकडे �� �ा आ�ण
काळजी �या तो कधी ह��ा करे� हे आप�या�ा मा�हत नाही. तू ते
पण अ�ा वेळ� ह��ा क� नका जे�हा तु�हा�ा मा�हत असे� ते�हा न�क�च नाही
तो पराभव फ� �याचाच असे�.

�या�ा अ�धक चांग�े समजून �या

ऑ��े��यन ��केट संघा�या य�ाचे एक कारण �हणजे ते
�वरोधी संघाती� खेळाडंूना समजून घे�यासाठ� बराच वेळ देतो. �यांचा ��ह�डओ
च�ा �या खेळाडंूची ताकद आ�ण कमकुवतता पा� या. हे
कारचे अचूक �व�ेषण क�न ��त��या��ा पराभूत कर�यासाठ� खेळाची रणनीती
हे करणे खूप सोपे होते.

• आ�ा, अंदाज आ�ण अ�धका�धक आ�ा

फ� मा�या हातात एक चांग�े ��� अस�यामुळे मी यु� �ज�कू, असे नाही
घडते. वा�त�वक �ढाईत हे ��� वापर�याआधी आ�ही यु�ा�या बाहेर आहोत.
�याचा यो�य वापरही के�ा पा�हजे. �ांतता असतानाही दररोज सव��क
मी तास�तास थांबतो. �याच �कारे, आपण देखी� के�े पा�हजे
त�व�ान सुधार�े पा�हजे.
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�ांततेत रहा



यु�ासाठ� स� असणे याचा अथ� असा नाही क� तु�ही जाऊन �ढा. u
�ेवटचा पया�य असा असावा क� तो �वना�कारी आ�ण ख�च�क आहे. ही कार
तुमचा �म� तु�हा�ा भडकाव�याचा �य�न करत अस�ा तरीही धीर धरा.
आप�या मु�ांचा कधीही �ेष क� नका �यामुळे तु�हा�ा असे वाटत नाही
ते बनते राजक�य �े�ात देखी� यु�ापूव� �ांतता चचा� के�� जाते. �यामुळे
तुम�या जीवनातही �ांतता �ोधा.

हे असे आहे क� एखा�ा रा�ाचे सै�य ब� नेहमीच ह��ा कर�यास तयार असते.
परंतु जर यु� घड�े तर �ेवटपय�त �ढ�यास अ�जबात संकोच क� नका.
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रणनीती �व स�ेबाजी

साम�रक - आजचा हे कौ��य �ावसा�यक वातावरणात सवा�त �भावी आहे. अनेक
गहाणखत 'रणनीती' आ�ण '�टे�क�ग' मधी� फरक सांगू �कत नाही. पण यापैक� काही
मू�भूत फरक आहे - रणनीती द�घ� का�ावधीची आहे तर रणनीती द�घ� का�ावधीची आहे.
आहे. '��ॅटेजी' फॉरवड� �वचारांवर आधा�रत आहे, तर '��ॅटेजी' यावर आधा�रत आहे
अध� रा� झा�� आहे. रणनीती अनुमानावर आधा�रत आहे, तर '�टे�स' आव�यक आहेत.
�या आधारावर के�े जाते

खरं तर, भा�षक आधारावर, रणनीती �हणजे - यु�ादर�यान
मु�ांवर ह��ा आ�ण ��तह��याची योजना. जरी हे बंधन आ�ण नेतृ�व
हा �े�ाती� एक अ�नवाय� �वषय बन�ा आहे. आता ब�तेक सं�ांचे �मुख

"साम�रक मया�दा" नुसार काम करा. तथा�प, धोरणा�मक कर�यासाठ�
अ�जबात संबं�धत न�हता. या�ा मानवी कोन देखी� आहे. ते कर�यासाठ�
म�ा कम�चा�यां�या सम�या सोडवाय�या आहेत आ�ण �यांची मने �ज�कायची आहेत.
सांगायचे आहे

चान यांचे �वधान

'' संघष� , �ज�कून �क�वा �वरोध क�न �यांचे नेते कारण काढून
��तबंध क� �कतो के '' ( 8 . 4 . 18 )

कम�चा�यांमधी� असंतोषामुळे, अ�ा प�र��तीचा �वचार क�या,
यामुळे कंपनी�ा टाळेबंद� करावी �ाग��. ही घटना 1970-80 सा� आठवते.
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जे�हा संघटनांनी कम�चा�यांचे स��य ��त�न�ध�व के�े.

या प�र��ती�ा सामोरे जा�यासाठ�, आ�ही चनाचे वैय��क�र�या �ावहा�रक तीन उपाय वापरतो.
याचा आवाज अग�य वाटतो:

• ने�यांवर �वजय �मळवा

��येक प�ा�ा एक नेता असतो. हा नेता सहसा �या�या प�ाचे �ोक असतो.
�नण�य घेणा�यांसमोर सम�या आणतो. जर तु�ही ने�याचे मन वळव�े तर संपूण�
संघाती� सद�यांना �ज�कणे सोपे होते. तथा�प, हे जाणून घेण ेदेखी� मह�वाचे आहे
क� नेता �वतःसाठ� �क�वा �या�या प�ा�या �ोकांसाठ� जा�त काळजीत असतो.
तुमची ��ारी या गो�ीम�ये आहे क� वाटाघाट� सु� कर�यापूव�च तु�ही प�ाचे नेते आहात.
हे असे पहा.



कारण काढून टाका

जे�हा यु�नयन मजबूत असत ते�हाही अ�ा कंप�या हो�या �या यु�नयनवादासाठ� ओळख�या जात हो�या.
सामोरे जावे �ाग�े नाही कसे? कारण या कंप�या
पूव� ते �यांना य��वी�र�या सोडवायचे. मी अ�ाच एका सं�ेचा कम�चारी आहे
म�ा आठवते जे�हा ते �हणा�े, "आमचे अ�य� आम�या सम�यांब�� आहेत.
काहीही बो��यापूव� �या�ा मा�हत होते. जर माग�या �या�य हो�या, तर कोण�याही बा���वाय
आनंदाने आम�या माग�या पूण� झा�या अस�या.

�यांना सोडून �ा

�व�ापन स��ागारांकडे म�यवत� �वषय आहे - 'सम�या �व�ेषण'. हे
थांब�े पा�हजे जर तु�ही सम�यांवर �� क� ��त के�े तर तु�ही फ� दोष �ा�
मया��दत असे�. �हणून �याऐवजी तु�ही तुम�या सं�ेसाठ� आ�ण �या�या �ोगोसाठ� काम करत आहात.
एक उ��� �नयु� करा. आप�यापैक� बरेच जण सम�या �ोधत राहतात.
ही वृ�ी बद�ा आ�ण अ�धक सम� ��ीकोन �या.

गांधीज�नी �हट�या�माणे, "�याचा �ोध �या, मी �वतः�ा �ोधू."
जाऊया.

नेहमी ��ात ठेवा - आप�े �येय गाठ�यासाठ� यो�य रणनीती तयार आहे
घेत�े�ा माग� हा र��या�या नका�ासारखाच आहे. जुगार �या मागा�ने येत आहे
अडथ�यांना सामोरे जा�याचा एक माग� आहे.

46

तू ये�यापूव�
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सै�यात एक जुनी �हण आहे, "यु�ात तुमचे य� �ांतते�या काळात तुमचे असते."
आपण के�े�या तयारीवर अव�ंबून आहे. आप�या सवा�ना भ�व�याती� आ�हाने मा�हत आहेत
�वतः�ा �न�प�, �ामा�णक ठेवून, सभा, बैठका आ�ण अ�ा इतर �वसायासाठ�
तयारी करत आहेत

पण जे�हा मु�ाची वेळ येते ते�हा आपणच आप�या बाळांवर �नयं�ण ठेवतो.
ह��ा क� �कत नाही. आपण �थम आप�या ��ूची काळजीपूव�क तपासणी करतो
आ�ण मग ह��ा कर�याचा �नण�य �यावा �ागे�. कधीकधी येऊ नका
करणे खरोखर सव��म आ�मण आहे.

चॅन �हणतो-

" �ांतता �क�वा यु� समान वाढणे एक प�र��ती आहे तर , मग तो ( राजा ) माग� �ोधू पा�हजे �ांतता."
�नवडून आव�यक के '' ( 7 . 2 . 1 .)

होय, वापरक�या�साठ� �ेवटचा पया�य तु�ही यु�ाचा माग� अव�ंब�ा पा�हजे
कारण यु�ाचा प�रणाम �ेवट� �वना� आ�ण जीव आ�ण मा�म�ेचे नुकसान आहे.

कॉप�रेट वातावरणातही जर तु�हा�ा �ंका असे� क� �ढावे क� नाही
आधी संपूण� �करणाचे मू�यमापन करा, नंतर तुम�या पुढ�� पायरीवर �नण�य �या.

सेब��या �वपरीत, कॉप�रेट �ढाईत वा�त�वक र�पात होत नाही, परंतु तसे होते
�ा��दक वाद�ववाद जे आप�या भागीदारा�या बाजारावर प�रणाम करतात आ�ण



�याचा �ेवट अगद� कोटा��या काठावर पोहोचतो आ�ण ते कायदे�ीर नाटक बनते.
जातो.

चॅन आ�ही असा �नण�य घे�यापूव� �वतःवर �नयं�ण ठेव�याची ��फारस करतो.
�ांतता हा प�ह�ा पया�य आहे. पण या ह��यांवर आ�ही कसे �नण�य घेऊ? या संदभा�त
या घटकां�या आधारे �वचार करा:-

नुकसान?

मी �वतः ते के�े पा�हजे क� मी �ढ�ो तर म�ा �मळे�
नुकसान होई� का? पै�ा�या नुकसाना��त�र�, इतर �कारचे नुकसान देखी� आहेत
वेळ, ऊजा� आ�ण सां�घक मनोब� गमावणे. यू नेहमीच महाग अस�याचे �स� झा�े आहे.
एक ��कर अ�धकारी �हणून इत�या ��पणे सांगतो,
मी आ�हा�ा दहा वषा��न अ�धक काळ घेतो, ते �मळव�यासाठ� केवळ यु�ाचा �दवस
�या. "

• फायदा?

आपण हे देखी� �वचारात घेत�े पा�हजे क� या ��ा�या �ेवट� आ�ही ��यतो
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�ाभ �मळे� का? आपण क�ासाठ� �ढत आहोत? आ�ही काय सा�य क�? अ
हा �वजय खरोखर सवा�साठ� आव�यक आहे का? अगद� �या �व�ेष फाय�ा��वाय
मी �वक�सत क� �कतो? या दा�ग�यांचा �वचार करणे मह�वाचे आहे.

• वेळ

�ेवट� �ांतता राखणे �क�वा आप�या सव� ���ने �ढणे हे दो�ही अ�धकार आहेत.
वेळेवर अव�ंबून आहे. हा �नणा�यक काळ आहे. वेळ यो�य नसे� तर,
सवा�त �बळा आ�ण ����ा�� प�ही �ज�कू �कत नाही. इतर
आ�ण यो�य वेळ� यो�य पैज �ाव�यास �ोकांचा एक छोटा गट देखी�.
�यामुळे तोही य��वी होऊ �कतो.

अ�ा ग�धळा�या ��तीत, �ा�नक �ांतता सुधा�न, हे अ�ा �कारे के�े गे�े
जा "अरे देवा, म�ा कधी �ांत बस�याची गरज आहे आ�ण कधी आव�यक आहे ते म�ा सांग.
आ�मण कर�यासाठ� धैय� �ा आ�ण या दोघांम�ये फरक कर�याचे �ान �ा.
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जगाचे पै�ू

"अथ�ा" �या पु�तक 2 अ�याय 18 म�ये सै�याने वापर�े�े
��दांचे तप�ी�वार वग�करण �द�े आहे. �ा भारी�ा या ���ांची गरज आहे
काळजी घे�या�या सूचना �द�या आहेत जेणेक�न सै�नक �ढाईसाठ� तयार राहती�. म�ये
��दांचे �ान आ�ण �यांचा वापर कर�याचे कौ��य यामुळे यु�ात �वजय �मळा�ा.
ती जाते .

एखा�ा संघटने�या ने�यांना �ढ�यापूव� तयार ठेवणारी ��� े कोणती?
पा�हजे? च�ा काही मह�वा�या बाब�वर एक नजर टाकू:-

इ. �ान आ�ण मा�हती



आजचा अथ� हळूहळू �ानाचा अथ� होत आहे. आपण
तुम�याकडे �जतके अ�धक �ान आ�ण मा�हती असे� �ततके तु�ही यु�ासाठ� स� �हा�.
असे� जर तु�हा�ा वेगवेग�या उ�ोगांची मा�हती �मळा�� तर तु�हा�ा मा�हती आहे
असे होई� क� अ�व� कंप�या �ानाचा वापर, सं�ोधन आ�ण �वकास यावर क� ��त असतात.
यासह, �याने अपारंप�रक मा�म�ेतही गुंतवणूक के�� आहे. या�ारे आपण

हे आप�या �ढाईचे �नयोजन कर�यास मदत करे�.
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इ. तं��ान

आज�या संकु�चत जगात, सं�ेषण आ�ण
�वहार ज�द होऊ �कतात. आप�या सं�े�ा तं��ानाने सुस� करा.
नवीनतम तं��ानाची तपासणी आ�ण समजून घे�यासाठ� वेळ काढा. �यांचा वापर कर
हे करा आ�ण तु�हा�ा �दसे� क� तु�ही तुम�या रँक�ा मागे टाक�े आहे. मी पण
��णीय घट आहे. अनेक �हान दे�, �यांची �ोकसं�या �हान आहे, पण अथ��व�ा होती
बरं, �यांनी उ�पादन वाढव�यासाठ� तं��ानाचा वापर के�ा आहे.

. साव�ज�नक

यं�ाचा �ोधकता� यं�ापे�ा माणूस अ�धक मह�वाचा आहे. होय,
तुमचे �ोक, तुमचे कम�चारी ही तुमची सेना आहे. एक�, मजबूत आ�ण ����ा��
सै�या��वाय आपण यु�ात उतर�याचा �वचारही क� �कत नाही. सै�याचे नाही
फ� आकार बी गुणव�ा देखी� मह�वाची आहे. यो�य नोकरीसाठ� यो�य! हे
गरजा पूण� कर�यासाठ� ब�तेक सं�ांम�ये मानव संसाधन �वभाग आव�यक असतात.
ती सु� कर�यात आ�� आहे.

इ. एना�

�ढाईसाठ� सवा�त मोठे ��� �हणजे �ेरणा. जर तुम�या सं�ेन े�ेरणा �द��
कोणतीही कमतरता नस�यास, आप�या सं�ेम�ये बद� घड�े पा�हजेत. जर तुम�याकडे हा गुण असे�
जर ते उप��त असे� तर वरी� तीन आपोआप येती�. माणसासारखा बद�
�ा देते छो�ा संघटनांनीही �यां�या अ��तीय उ�साहाने �वसायात उतर�े आहे.
प�त �वतः बद��� आहे. काही दे�ांसाठ�ही हेच आहे. �स�गापूर सारखा दे�,
जे आकाराने मुंबई �हरा�या बरोबरीचे असे�, आज जगाती� सवा�त मोठे
ही एक य��वी अथ��व�ा आहे.

एक नेता �हणून, जे�हा तु�ही बा� �ढाईची तयारी करत असा�, ते�हा तु�ही आधी के�े पा�हजे
आंत�रक यु �ज�क�याचा �य�न करा. जर तु�ही �ढाय�ा तयार नसा�
होय, मग सव� ���े आहेत.

जसे आमचे माजी रा�पती ए.पी.जे. औ� क�ाम �हणा�े, "आग
हा �का� आहे जो तु�हा�ा वर ये�यास ��कवतो. "
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समतु�य �ोकांम�ये सामा�यकरण
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ते �दवस जे�हा आमचे माजी रा�पती ए.पी.जे. जे�हा उ� क�ाम �ेपणा�� बनवत होता
�यांना �वचार�यात आ�े क� ते �व�वंसक ���े बनवत आहेत का? ' यावर �याचे उ�र
ते होते, "साम�य� ����ा ज�म देते."

हे जीवना�या ��येक पै�ूम�ये खरे अस�याचे �स� होते. आ�ही फ� भागीदारी करतो
जे आम�या बरोबरीचे आहेत. आप�या ��ती�या तु�नेत आपण कमकुवत आहोत

�हणूनच तो एक� वेळ घा�वत अस�याचे �दसते.

�सरीकडे, जर कोणी आप�यापे�ा मोठे असे� तर �या�ा आप�यापैक� काही असती�
कोणतीही �क�मत असणार नाही. अ�ा �कारे फ� मनासारखे आ�ण मनासारखे �ोक
एक� सामी� होऊ �कतात.

�हणी�माणे "चोर चोर मौसरे भाई". या ब�� थोडा �वचार क�या
ठेवा तो �हणतो,

" आप�या समतु�य समान �क�वा �याचकडे जाय�ा हवे
मदत कराय�ा हवी . " ( 7 . 7 . 15 )

"अथ�ा" चा �ा��दक अथ� कोण�याही अथा�ने 'मीम' असा होतो. या कार�माणे
वर सां�गत�या�माणे, मदत माग�यापूव� तु�ही तुम�या �म�ाचा स��ा �यावा.
जवळ पोहोच�े पा�हजे आ�ण �या�ा मदत के�� पा�हजे. ”

समान म�ये सामा�यक कर�याचे बरेच फायदे आहेत:

Understanding चांग�� समज

सम�वचारी �ोक एकमेकांची �वचार कर�याची प�त, �यांची �वचार कर�याची प�त, �यांचा ���कोन
अ�धक चांग�या �कारे समजून घेणे इ. 400 कम�चारी अस�े�या कंपनीचे मोठे तारण
�स�या कंपनी�या 400 कम�चा�यां�या ट�मचे नेतृ�व करत आहे
नेतृ�व करणा�या महान बंधकां�या सम�या सहज समजती�. अगद� असे
दयाळू पीएच.डी. पीएच.डी.चा �व�ाथ�. सम�या समजून घे�यासाठ� गो�ी करणे
जरी ते वेगवेग�या �व�ापीठांच ेआहेत. हे कारण आहे क� वैवा�हक संबंध देखी� उ� आहेत
�यां�याकडे समान �वचारधारा, आ�थ�क ��ती आ�ण जीवनमान आहे
असती

Of �वचारांची समानता

जे�हा एकाच दजा�चे �क�वा दजा�चे दोन �ोक भेटतात, दोघेही एकमेकांसाठ� असतात.
फायदे आहेत. एका�ा जोड�याने दोनपे�ा जा�त होतात. अनेक पया�य खु�े
जसे कोन बद�तात, तु�हा�ा एकापे�ा जा�त गो�ी करा�ा �ागतात.
प�ती उघड के�या आहेत. एक �हणून तु�ही �हान असू �कता पण एक�-
दोन �हान माणसे एक� काम क�न सु�ा मो�ा ��ू�ा पराभूत क� �कतात. तुम�या म�ये
जा�तीत जा�त �ोकांना गुंतवून सवा�त मोठ� �ढाई �ज�क�� जाऊ �कते
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NS

• आ�ही एक� वाढतो



�वकास करणे हे मनु�या भावनेत आहे. पण �वकासाचा फायदाफ� तुम�यासाठ�? एक �ीमंत माणूस एकदा �हणा�ा, "मी गरीब होतो, तरीही
माझे बा�पण दोन आनंद� होते. आज मी एक �ीमंत माणूस आहे पण दो�ही
मे�या��वाय “�हणून हे मह�वाचे आहे क� जसे आपण �वक�सत करतो, आपण
समवय�कांना तुम�या �वकासाचा एक भाग बनवा.

��ात ठेवा मनुचे जीवन हे भागीदारीचे नाव आहे. पण एक चांग�� ���
वा�त�वकते�ा सामोरे जा�या�या ��ीने पुढे जा
आप�याबरोबर इतरांना पुढे आण�यासाठ� मागे वळून पहा
.

जर तु�हा�ा एखा�ा समाजाचे, समाजाचे �क�वा रा�ाचे नेतृ�व करायचे असे� तर वरी� रा�य
ने�यासाठ� �मळव�े�े गुण देखी� आव�यक असतात.

४.

सुर��त परतावा

संकटा�या प�र��ती येतात. ��तकू�ता कधीही उ�वू �कते
NS आम�या �कफायत�ीर कॉप�रेट जगात, कोणतीही सम�या तुम�यावर खूप �वकर येई�.
ह��ा क� �कतो. या सव� अचानक घटनांसाठ� तयार रहा
रा�ह�ेच पा�हजे

चॅन �हणतो:

“ सहा�यकां�या अनुप��तीत, �याने ( राजा ) �क��यात आ�य �यावा .
तेथेही �ूचे मोठे सै�य �याचे अ� , चारा , इंधन आ�ण पाणी कापू �क�े नाही.
आ�ण ती नुकसान आ�ण खच� �वतः सहन क� �के� . ” ( 7 . 15 . 9 )

कधीकधी अ�ी वेळ येते क� आणीबाणी आ�ण संकटामुळे �ोक
पळून जा�यास भाग पाड�े जाते. अ�ा वेळ� मी मा�या �म�ाकडे �क�वा सहका�याकडे जाय�ा हवे
�याची मदत कोणी दान करावी.

पण जरी ते ��य नस�े तरी �याने कोणाचा ना कोणाचा आ�य �यावा.
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यासाठ� आ�ही सुचवतो:-

• �क��े �ोध

�क��ा सामा�यतः सुर��त �ठकाण आहे, सामा�य घर �क�वा इतर �ठकाण नाही.
उ�प�ाची जागा नाही. �क��या�ा पहारेकरी आहेत जे �याचे र�ण करतात आ�ण राजा
�या जागी ठेवा.

आज�या कॉप�रेट जगात, मुळे �या �ठकाणांपासून आहेत, �जथे सं�ेचे आहे
मु�य सं�ेचे नेतृ�व करते.

अ�ा �कारे असे सुचव�े जात ेक� राजा (ई., संचा�क �क�वा मु�य काय�कारी अ�धकारी)
इतर अनेक राजां�ी (�या�या समक�ां�ी) चांग�े संबंध राख�े पा�हजेत जेणेक�न मूळ
जे�हा मी पड�ो, तो �यां�या �क��यांचा आ�य घेऊ �क�ा.

Against बाळांपासून संर�ण करा



मू� देखी� असे असू �कते क� आई फ� तुम�या मागे येत नाही, पण तुम�यापय�त
तसेच पोहच�यासाठ� जा आ�ण जे�हा �या�ा कळे� क� तू �या�याच �क��यात आहेस इतर काही राजा�या.
जर तु�ही आ�य आ�ण संर�णाम�ये असा� तर तो तुम�यावर ह��ा कर�यापूव� दोनदा �वचार करे�
.

�ेवट�, �ढाया फ� �ढाईतच �ज�क�या जात नाहीत, मु�ां�या मनात
मी पण �ज�कू �कतो. आ�ण जे�हा एखादा राजा तुम�या �ेजारी असतो ते�हा �याचा
आपोआपच मान�सक फायदे �मळती�.

• परत

जे�हा तुम�यावर ह��ा होतो, ते�हा तु�हा�ा हे न�क� मा�हत असते
संभा� नुकसान आ�ण खचा�ची गणना क�नच तुमचे मू� हे पाऊ� टाके�.
उंचाव�े आहे. तु�ही आ�ण तु�ही एकटे असा� तरच ही गणना मह�वाची ठरे�
ते पकडणे सोपे झा�े असते.

आता तु�ही �स�या �क��याती� �म�ा�या आ�याम�ये आहात, तुमची मु�े
तुम�यापय�त पोहोच�यासाठ� अ�धक मेहनत, मेहनत आ�ण वेळ �ागे�.
�या�ा एक नवीन धोरण तयार करावे �ागे� आ�ण हे कसे करावे याचा देखी� �वचार करावा �ागे�
तो �व�ासात �कती सै�नक गमावणार? ते तुम�यासाठ� खूप मोठे आहे
सकारा�मक प�र��ती अ�ी असे� क� अ�ा �कारे तु�ही तुम�या बाळांचे खूप नुकसान के�े आहे.
पोहोच�े आहेत.

ती�ण रणनीतीची �व�ेष वै���े नेहमीच अ�ा प�र��तीतून उ�वतात.
ते अगोदरच 'ए��झट पॉ��सी' बनवायचे. तु�हीही तेच के�े पा�हजे. सहकारी दर
मंडळामधी� ��येक ���, बाजारात �क�वा करारावर �वा�री करताना
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कोनातून �वचार करणे आ�ण �वतःसाठ� बाहेर पड�याचा पया�य असणे मह�वाचे आहे.
माह प�रपूण� आहे.
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�ध ��या वेळ�

ने�याची भू�मका नेहमीच आ�हाना�मक असते. एक�कडे तो कुठे
��येक माणसा�ा �याचा यो�य �ह�ेब �ावा �ागतो, तर �सरीकडे �या�ा वाईट मागा�ने ब�ीस �ावे �ागते.

भू�मका �नभाव�� पा�हजे.

“कौत का अथ��ा” एका राजा�ा (ने�या�ा) �नद�� देतो क� �याने करावे
�त�या जेए�ा �त�या आ�हानांना कसे सामोरे जायचे हे मा�हत असणे आव�यक आहे
NS

चॅनचे �वधान आहे:

" �ू�या का�ेब �हरा�ा व� कर�याची इ�ा अस�े�े �वजेते
रा�यक�या��ा �या�या �व�पात उ�साहाचा पूण� संवाद आव�यक असतो . ” ( 13 . 1 . 1 )

आज�या कॉप�रेट वातावरणात हे अगद� सामा�य ��य आहे.

�व�वध �व��नीकरण आ�ण अ�ध�हणां�या सूचीम�ये भारताम�ये समा�व� के�े आहे,



तर �यांना अजूनही सतक�  राह�याची गरज आहे क� ते एकमेकांसारखेच आहेत.
�वजे�यांना �वरोधकांना पराभूत कर�याची समान संधी आहे.

इ�कॉप�रेटेड इं�डया अनेक �व�ेते आ�ण खरेद�दारां�या याद�त अस�याने.
�हणून �यांना अजूनही सावध राह�याची गरज आहे कारण ते �वजेते आहेत
यु�ा�माणे, आप�या ��ंूचा पराभव कर�यासाठ� पुढे जा
NS

�यांनी हे ��ात ठेव�े पा�हजे क� �यां�या कम�चा�यांना आगामी कामात काम क� �द�े जाणार नाही.
अज� कर�यापूव� �ेरणा ही य�ासाठ� मह�वाची आहे.

Uncertain अ�न��तता समजून �या

जे�हा यु� घो�षत के�े जाते, सै�नक �यां�या राजा�या पुढ�� हा�चा��वर चचा� करतात.
अंदाज बांधणे सु� करा. याचे कारण असे क� सव� रणनीती ��येकासाठ� खु�या आहेत
सांगता येत नाही. यामुळे सामा�य सै�नकांम�य ेसं�य �नमा�ण होतो.
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चांग�या �वचारांऐवजी नकारा�मक �वचार हा मानवा�या मूळ �वभावात समा�व� आहे. एक
एक नेता �हणून, तु�ही ही अ�न��तता समजून घेत�� पा�हजे आ�ण �यावर �वचार के�ा पा�हजे
आप�या संघात आ�म�व�ास कसा �नमा�ण करावा.

• संपक�  बनवा आ�ण पाठवा

एकदा आपण आप�� योजना तयार के�� आ�ण आपण आप�या हेतूब�� आहात.
जर तु�ही संघा�ा सांगाय�ा तयार असा� तर �ांतपणे सांगा. आप�या काय�संघाचे
�व�ास �ज�कणे अ�याव�यक आहे. कोणताही बाहेरचा माणूस, तो �कतीही असो
होय, कोणताही संघ �या�या ने�याइतका �े�रत क� �कत नाही.

यासह हे देखी� आव�यक आहे क� तुमची ट�म ही कंपनीची सम�या आहे आ�ण
�ोकां�ी चांग�े प�र�चत �हा, जेणेक�न ते �यानुसार वागू �कती�. �याचे
आणखी एक फायदा �हणजे जे�हा कम�चा�यांनी �यां�या �ंका �र के�या.
तसे अस�यास, �यांना अ�धक �ेरणा �मळते.

आप�या काय�संघाचे अ�धका�धक सद�य हो�यासाठ� हे आव�यक आहे.
ते तु�हा�ा असेही सांगती� क� तु�ही एकटे नाही आहात क� तु�ही आ�ण तुमची ट�म
दोघांची उंची समान असे�.

पुढे जा आ�ण �वजय �मळवा

संकना आ�ण नेतृ�वाचा हा उप�म �ेवट� �वजय �मळवून देतो. आकार काहीही नाही
काही फरक पडत नाही, योजना �वतः मह�वाची आहे. चॅन देखी� कस ेते �� करते
सवा�त �हान पण उ�साहाने भर�े�ा संघ, गु�युग क�ा म�ये कु��
यु��ने �चंड सै�याचा पराभव क� �कतो.

खरोखर, काळजीपूव�क तयार के�े�� रणनीती, चांग�� �वचार के�े�� ट�म आ�ण अचूक
नेतृ�व फ� आव�यक नाही तर त ेएकमेव घटक आहे �या�ारे कोणतेही यु�
�ज�कता येते. पण तुम�या य�ाचे फायदे तुम�या ट�मसोबत �ेअर क� नका.
हे �वस� नका क� आप�या�ारेच आपण य��वी होऊ �कता.
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कंपनीचे अ�ध�हण



�व��नीकरण आ�ण अ�ध�हण (�मुख आ�ण सं��नता, एम अँड ए) स�या ब�तेक
�ीष� कंप�या �व�ेषत: आम�या �वदे�ी कंप�या एक धोरण बन�या आहेत
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आहे. आप�या �ाचीन �ा��ांम�ये या क�पनांची �व�तृत चचा� झा�� आहे.
�हणून, कोण�याही एम अँड ए कारवाईम�ये इ�कॉप�रेटेड इं�डया अ�भागी असणे आव�यक आहे.
मी फ� �भावी आहे.

"��वट ट�स�" म�ये फम� नेम�या�या प�ती देखी� नमूद के�या आहेत.
वण�न के�े आहे.

" तीन �कारचे अ�ध�हण नवीन , पूव� अ�धकृत आ�ण वं�परंपरागत आहेत ."
( 13 . 5 . 2 )

पण चानने असेही के�े आहे क� अ�ध�हणाचा अथ� मरकत आ�ण आहे
तेथे �वजय नाही. ही एक सु�वचा�रत रणनीती आहे �यात दो�ही बाजू आहेत
चांगु�पणा आहे.

भौ�तक फाय�ां��त�र�, M&A देखी� �ोकां�या फाय�ासाठ� असाव.े
पा�हजे हे ��ात आ�यास, अ�ा सव� कृती, कोण�याही मागा�ने
जर कारने के�े तरच ते य��वी होई�.

Firm नवीन फम� काबीज करणे

�ाचीन काळ�, राजा-महाराजा नेहमी नवीन �दे� �ज�क�यात गुंत�े�े होते.
. पण पूण�पणे नवीन �े�ामुळे �यांना खूप अ�यास आ�ण सं�ोधन करावे �ाग�े.
�यात फारसे काही न�हते.

आजही एखा�ा कंपनी�या अ�ध�हणाचा प�ह�ा ट�पा �या�या �वषयात पूण� झा�ा आहे.
मा�हती �मळवत आहे धोरण-�नयोजन काय�संघ �याचा जबाबदारीने अ�यास करत आहे
करते. यासंदभा�त सखो� अ�यास के�यानंतरच यो�य बैठका आ�ण बैठका आयो�जत के�या जाऊ �कतात.
असू �कते

Existing �व�मान फम� ता�यात घेणे

मत: एका �व��� राजाचा अ�धकार �स�या राजा�या अधीन गे�ा.
आहे. याचे कारण एकतर कमकुवत बंधन असते �क�वा यो�य काळजी घेत�� गे�� नाही.
आहे.

कॉप�रेट जगतातही हे घडते. जे�हा कंप�या मो�ा होतात, �या
�हान �वसायावर पूण� �ान देऊ �कत नाही. जे�हा �यांचे मन याकडे जाते
मग खूप उ�ीर झा�ा क� �यांना कळ�े क� �यांचे नाव आहे
धोका आ�ा आहे. अ�ा �कारे - अ�ध�हणाचा �सरा �कार पूव� अ�धकृत फम� आहे
�याचा ताबा �या.

The वारसा घेणे

राजपु�ा�ा रा�याचा वारसा �मळा�ा असे� पण वेळ
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काळा�या ओघात ते �या�या उजवीकडून �हसकाव�े गे�े असावे, ब�धा हे �याचेच आहे
तुमचा �व�ास मं�ी क� �कतात. ते�हा राजकुमार
आ�ण �याचा वारसा �क�वा वारसा व� करायचा आहे, तर तो
यासाठ� तु�हा�ा संघष� करावा �ागे�. हे वार�ाने �मळा�े�या मा�म�ेचे संपादन आहे.

�हान मा�म�ा �क�वा फम��या नावा�ी संबं�धत
ते पूण�पणे करा. वारसाह�काने पण हरव�े�� मा�म�ा
परत घे�याचा एकमेव माग� �हणजे परत �ढणे.

अ�ध�हणाचा �कार काहीही असो, यो�य �नयोजन आव�यक आहे.
�या�नही मह�वाचे �हणजे सेट�म�ट�या वेळ� दो�ही पै�ू जाणून घेणे.
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कुठे �व�तार करायचा

हे खरे आहे क� सह-कंप�यांचा �व�तार करणे आव�यक आहे परंतु यावर सखो� चचा� के�� जाई�.
नेमक� कुठे गुंतवणूक करावी याचा �वचार करणे गरजेचे आहे. �व�ेषतः जे�हा
जे�हा �रअ� इ�टेटम�ये गुंतवणूक कर�याचा �� येतो ते�हा त ेदेखी� असते
बहीण होते.

चॅनचा स��ा आहे:

“ ज�ी एक छोट� पण जवळची जमीन आ�ण खूप �र अस�े�� मोठ� जमीन
पया�य असे� तर जमीन आहे उप�� , नंतर केवळ �हान पण समीप जमीन �नवड�े पा�हजे .
कारण आहे ते �ा�त करणे , �याच ेसंर�ण करणे आ�ण �याचा बचाव कर�यासाठ�
सोपे होते . �र�या दे�ां�या बाबतीत, नेमके उ�ट स�य आहे .
( 7 . 10 . 17 - 19 )

2008 प��म बंगा�म�ये टाटा मोटस� आ�ण तृणमू� काँ�ेस यां�याती� जमीन
अ�ध�हणाचा वाद म�ा चना�या 'अथ�ा' या �व��� धा�याची आठवण क�न देतो.

नॅनो ��ांट �करणी मुंबई��त टाटा कंपनी�ा 500 कोट� �पये
तो तोटा झा�ा जे�हा �या�ा �याचे संगूर खाणे बंद करावे �ाग�े. �यानुसार
एक �ाख �पये �क�मती�या कारसाठ� पया�य �हणून
�ा�नक ने�यां�ी चचा� होते �तथे जवळची जागा �नवडाय�ा हवी होती.
सहज घडू �क�े असते.
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�यामुळे महारा� �क�वा गुजरात हा सव��म पया�य होता आ�ण �ेवट�
गुजरातचा �वजय बघूया हे असे येते का?

X जवळ�क

जवळची जमीन, जरी ती मो�ा ज�मनीपे�ा �हान नस�� तरी नेहमीच



ते अ�धक फायदे�ीर आहे. याचे कारण असे क� तेथे सहज �वे� आहेजेणेक�न �नण�य �व�रत अंम�ात आणता येती�. प��म बंगा�चे
वरी� �करणात, आता संबं�धत ने�यां�ी चचा� देखी� मोकळ� होत आहे.

हा�नकारक अस�या��त�र�, समान मत देखी� अंतरामुळे मु� आहे.
या ��त�र�, �ा�नक ने�यांवर �व�ास ही कोण�याही �हत�च�तकांची गरज नसून बाहेर�या गुंतवणूकदाराची आव�यकता आहे.
आप�याकडे अ�धक असे�.

इ. करणे आ�ण करणे

�ा�नक कायदे आ�ण �ा�नक �ोकां�या माग�या अ�धक सहजपणे समजून �या
�यामुळे ते �मळवणे आ�ण ता�यात घेण ेसोपे आहे. �ा बरोबर
ते करणे देखी� सोपे आहे.

मतभेद असूनही, �ा�नक �ोक आ�ण �यांचे नेते सहज होते
संपक�  साध�ा जाऊ �कतो आ�ण चचा� के�� जाऊ �कते आ�ण �वरीत सकारा�मक �नण�य घेत�ा जाऊ �कतो
क� �कता.

इ. �व - संर�ण

अ�यंत प�र��तीत आप�ा आ�ण आप�या काय�संघाचा �व�रत बचाव
करणे आव�यक आहे ने�याचे अं�तम कत�� आहे क� �याने �वतःचे अनुसरण के�े पा�हजे
खा�ी करा हे �वस� नका क� जर �ा�नक �ोकां�या आ�मणापासून वाचवायचे असे� तर
टाटा�ा प��म बंगा�मधून 800 माणसांची फौज हवाई मागा�ने हटवावी �ाग��.
तर अजून �कती खच� येई�?

जर ते मुंबई मु�या�या�या जवळ असते तर ते सोपे आ�ण �व�त झा�े असते.
घडते.

मुळात, कोण�याही नवीन �े�ात गंुतवणूक कर�यापूव� कंपनी�ा आव�यक आहे
आ�ण �ेवट� असे �हणता येई� क� य�
केवळ अनुकू� (�वन-�वन) प�र��तीतच सा�य करता येते.

वा�तवाती� नेतृ�व आ�ण �ा�नक सरकारची धोरणे आणखी मह�वाची आहेत
. ही गुजरात रा�याची ताकद होती.

५३
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�ांत आ�ण तू

दह�तवाद, बॉ�ब�ोट, सामू�हक दंग��, राजक�य बंडखोरी - हे सव� आप�या आयु�यात आहेत.
चा एक भाग बन�े आहेत. कारण ते कोण�याही दे�ासाठ� आ�ण �या�या कारभारासाठ� चांग�े असते.
जर नाही, तर �याचा कोण�याही �कारे उ�ोग समुदायावर आ�ण कामगार वगा�वर प�रणाम होणार नाही.
�ोगोवर?

हो! जोखीम �व�ापना�या संक�पनेचा अ�यास करणे जो �वसाया�या �वकासा�ी संबं�धत आहे
�वषय च�ावून टाकणारा �वषय बन�ा आहे. पण या �वषयावर चानचे मत

आहे?

“ कारण , जे�हा न�यात समानता असते , ते�हा �ांतता असत,े पण जे�हा असते
असमानता आहे, तर , नंतर त�ण होई� आव�यक . ( 7 . 8 . 34 )



कौट�चे हे एक मनोरंजक �वधान आहे - जर दोन अट�ना अनुकू� प�र��ती असे� तरगृहीत धरा क� तेथे �ांतता असे�. पण जर तो आप�ा फायदा असे� तर यु� होई�
ते होई�.

आता, आ�हा�ा �ांतता चचा� �क�वा आ�मण करायचे आहे हे कसे ठरवायचे?

आव�यक

समाजा�या कायदा आ�ण सु�व�े�या संदभा�त तसेच "अथ�ा" म�ये
वण�नही आहे. �हणून �या�ा 'पॉ��सी' �हणतात (�हणजे ���ा आ�ण धोरण �हणजे रणनीती)
�हणजेच, सापे� पु�तक असेही �हणतात.

���ेची भीती कायम रा�ह�� तरच समाजात ���त आ�ण �ांतता राही�.
म�ा कोणतेही यू नको आहे. पण कधीकधी ते आव�यक बनते
आहे. आज, संपूण� जगाचे राजकारण "दह�तवादाचे यु�" ब�� बो�त आहे.

All सव� पया�यांचा �वचार करा

चानाचे 'साम, दाम, दा आ�ण भेड' हे नीट धोरण असे आहे
ते वेळेत घडते. सव��थम, केवळ तुमचे �व�ाथ�च न�हे तर तुमची �वतःची ट�म
सद�यां�ी चचा� आ�ण चचा� कर�याचा �य�न करा. ते समजून घे�याचा �य�न करा
म�ा तुमचे ���ण हवे आहे.

यासह आप�या समाजाती� नेत,े उ�ोगपती, �व�ान, क�ाकार,
अ�नवाय� प�, मा�यमे, इ�याद��ी संवाद साधा. या सवा�चा आ�ण हे समा�व� करा
एक समाज �हणून आपण याब�� कसा �वचार करतो हे समजून घे�याचा �य�न करा

पृ� 110

.

Decisions �नण�य �या आ�ण कृती करा

या सारां�ांनंतर, पुढ�� कृतीबाबत �नण�य घेणे आव�यक आहे.
आहे. ��येक दे�ा�या इ�तहासात एक अ�ी वेळ येते जे�हा ठोस �नण�य �यावा �ागतो.
आ�ण �यानुसार कारवाई के�� पा�हजे. असा �नण�य केवळ नाही
K, B ची जागा घेते, B �या दे�ाचे A देखी� ठरवते.

���राज दर�यान, ब�तेक �ोकांचा असा �व�ास होता क� आम�या वसाहतीकरणात “�वभाजन” होई�
घा�ा आ�ण रा�य करा "धोरण �ागू कर�यात आ�े. आप�या दे�ाचे प�ह�े गृहमं�ी आ�ण
उपपंत�धान सरदार आ�ण भाभाई पटे� यांचे �वचार वेगळे होते. तो �हणा�ा, "आ�ही
ते �वतः�ा �वभा�जत करतात आ�ण ते रा�य करतात.

54

दह�तवादाचे दमन

भारतावर ह��ा!

तर, यात नवीन काय आहे? दरवष� �याच बात�या ऐकून कोण�याही भारतीयांना �वचारा
तो �कती थक�े�ा आहे, अस ेवाटते क� तो अ�ा भयानक ह��यांब�� ऐकत आहे.
ची सवय झा�� आहे. ब�तेक �ोक भाव�नक मत धारण करतात, "एक �दवसानंतर
�हणून तु�ा मरावे �ागे�. "



पण अनेक �ास�े�े वाचकही होत े�यांनी म�ा ई-मे��ारे �वचार�े क� नाही
�ी चान यांनी "अथ�ा" म�य ेदह�तवादावर उपाय सुचव�ा आहे.

होय, अरे! चॅन �हणा�े,

" मं�ीपदावर बस�े�या तीन गु�हेगारांना दडपून टाके� ." ( 4 . 1 . 1 )

गु�हेगारां�या दडप�ाहीवर "Kout" �या "अथ��ा" �या पु�तक -4 चा भाग आहे.
�ारंभ �ब�� आहे.

Strong एक मजबूत धोरण तयार करा

आपण अनेक वेळा पा�ह�े आहे क� या दे�ाती� सवा�त घातक गु�हेगारांनाही ���ा �मळते.
मी पळून जातो �या�ा काय�ाची भीती न�हती.

�हणून आप�या रा�याने अ�धक मजबूत कायदा व सु�व�ा धोरण �वीकार�े पा�हजे.
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पा�हजे का तु�हा�ा मा�हत आहे का//११ नंतर अमे�रकेत अजून कोणी नाही?
दह�तवाद� ह��ा येत नाही? आप�या दे�ात हे ह��े का�ांतराने मोठे होत आहेत.
जीवघेणा ठर�ा आहे.

2004 पासून, आ�ही 16 मो�ा दह�तवाद� ह��यांना त�ड �द�े आहे. आ�ही अजूनही
जागे हो�याचे कारण हवे आहे का? आपण �वतः�या चुकांमधून ��कतो आ�ण
�यांना ���त कर�यास तयार नाही? दह�तवादा�वरोधात जोरदार �ढा
द�क घेणे ही आजची गरज आहे.

• �याचा सखो� अ�यास करा आ�ण �नया�त करा

आम�या मं�यांनी अमे�रका आ�ण इतर दे�ांचे �व�ेषण के�े पा�हजे
अ�ा प�र��ती क�ा सोडव�या गे�या? �यांनी �यां�याकडून ��क�े पा�हजे आ�ण
कृती आराखडा बनव�ा पा�हजे. यानंतर �यांनी ग�प राहणे देखी� मह�वाचे आहे
हातावर हात ठेवून बसू नका.

आम�या मं�यांनाही या योजनांचे कृतीत �पांतर कर�याचे �ान अस�े पा�हजे.
पा�हजे का दे�ाचे भ�व�य नेहमीच अं�तम ���ती� ने�यां�या हातात असत.े
�यां�यासाठ� अ�धक स��य असणे अनाव�यक आहे.

Judges इतर �यायाधी�ांना बाजू�ा ठेवा

चानाने �तकांपूव� एक नाही तर तीन सां�गत�े होते याचा आनंद �या
�यायाधी�ांना एक� ठेवा. होय? कारण ते �भ� क�पना आ�ण �यांचे नातेवाईक सामा�यक करतात
म�ा सांगे�. तथा�प, �याच सू�म-चना देखी� स��ा देतात क� या
अ�धकारी हे मं�ीपदावर असावेत.

�ाचीन काळ� मं�ी राजा�या जवळचा होता. आम�या कायदे�ीर आ�ण हे �ान आहे
�यायसं�े�ा अ�धक ��� दान क�न आजही पाड�� जाऊ �कते,

�व�ेषतः �या �ोकांना अ�धक ����ा�� बनव�े पा�हजे �यांनी �यांचे काय�का�रणी �द�े आहे
�व�ा�या�ची �मता आधीच कमी झा�� आहे.

जसे ते �हणतात, "च�ा, आता हे कठ�ण करा जेणेक�न आपण नंतर �ांतपण ेझोपू �का�."
कष�ण. "
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�ोक
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स��ागार अंतग�त �वकास

आ�ही �व�वध कामे आ�ण असाइनम�ट करताना अनुभवी �ोकांना मदत के��.
�याची गरज आहे. तथा�प, आ�ही आम�या �म�ांकडून माग�द��न घेत अस�ो तरी, आ�ही
�यांना कधीच आवडत नाही क� त ेआ�हा�ा गो�ी कराय�ा ��कवतात. माग�द��न ��येक
कम�चा�या�ाही तेच हवे आहे.

हा माग�द��क समुपदे�क असू �कतो. एक स��ागार एक ���
एक नेता आहे. एक नेता आदे� देतो तर एक स��ागार �नद�� देतो. नेता
कामाचा एक भाग आहे तर स��ागार एक माग�द��क आहे, जो कामासाठ� जबाबदार आहे.
तो नेता न बनता माग�द��न करतो.

��येक कम�चा�या�ा �टाफ�या मदतीने �����त के�े पा�हजे
�या �व��� �वषयात अनुभवी �हा. समुपदे�नाचा हा माग� आज�या कॉप�रेट ����णाचा
पतीम�ये मह�वाचे �ान घेत�े आहे.

उदाहरणाथ�, नारायण मूत� आता इ�फो�सस समूहाचे अ�धकृत �मुख आहेत.
एक स��ागार आहे. आप�या आजूबाजू�ा इतर स��ागारही असू �कतात. पण आ�ही
�यां�या सहवासाचा आ�ण अनुभवाचा आ�हा�ा कसा फायदा होऊ �कतो हे जाणून �या
क� �कतो 'अथ�ा' आ�हा�ा या �वषयात �व�वध सूचना देत:े

Lord �याचा �भु �वीकारा

" �या संदभा�त �ा�तक�या��या उजवीकडे �वीका�न ��कणे आ�ण
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���त ��क�� आहे . " ( 1 . 5 . 6 )

कोण�या �ोकांना �यां�या गु��ा, �हणजे �यां�या गु��ा समप�णाची भावना असते?
पा�हजे सु�वाती�ा क�पनांनी प�रपूण� अस�े�या नवीन �व�ा�या�साठ� हे कठ�ण असू �कते
क� �कता.

तथा�प, आप�या समुपदे�काचा अ�धकार मा�य के�याने ���त �ागू �कते.
भावना येते. �याचा/�तचा स��ागार अस�याचे मा�य के�े पा�हजे
�या�यापे�ा �वषय चांग�ा समजतो. कधीकधी �याचे �नण�य �वीकारणे
हे कठ�ण वाटू �कते परंतु अस ेअसूनही �याने �यांचे अनुसरण के�े पा�हजे.
का�ांतराने, �या�ा संपूण� गो� �मळत.े

Constant सतत सहवासात असणे

" �या�या ��कवणीत सुधारणा कर�यासाठ�, �याने सतत �या�या �म�ां�या सहवासात असणे आव�यक आहे.
रा�ह�े पा�हजे कारण असेच ��कवणे घडत े. " ( 1 . 5 . 11 )

समुपदे�का�या �वचार, संक�पना आ�ण �वचार कर�या�या �ै���ी जोड�याचा �य�न करा
ते करणे अ��य आहे. यामुळे �या कामाब�� आव�यक ��ीकोन �वक�सत होतो.

समुपदे�कासोबत �ेजारी राहण ेआ�ही बंधनाब�� ऐक�े
गो��ना �ावहा�रक अनुभव आहे. कोणतीही ����ण योजना
सुधारणा घडवून आण�यासाठ�. समुपदे�का�या मदतीनेच हे ��य आहे.

• ��का आ�ण �वहारात आणा

" तपासणी आ�ण �����त बु� �वकास मू�यांकन , बु� कुठे रॅक
वापर�े जाते आ�ण वापरापासून येत आहे अ�हा पय�त - �व�ासाची भावना
�वक�सत होते . " ( 1 . 5 . 16 )

�ेवट� तु�ही तुम�या समुपदे�काकडून जे ��क�ात ते �ेअर करणे मह�वाचे आहे.
ते वापरत रहा.

बु��म�ेचा �वकास सतत अ�यासातूनच होतो. मग �तथे ठेवा
म�ा मा�या ��कवणी वाप�न मा�या बु��म�ेची चाचणी �यावी �ागे�.

एकदा �या�ा चांग�ा �नका� �मळा�ा क� �या�ा �या�या �ानावर पूण� �व�ास असतो.
क� आता �याने �या �े�ात �ा�व�य �मळव�े आहे. खरोखर माझा स��ागार
�या�या मदतीने आप�या�ा �व�ान आ�ण वत�न या दो�ही गो��चे �ान �मळते.

५

कम�चाया�ना �े�रत करणे
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आधु�नक कॉप�रे�नम�ये, मनु�यबळ �वभागांचे पूण� �ान कम�चाया�ना �े�रत करते.
केवळ उ�म काम�गरीसाठ� आ�ण उ�पादकता वाढव�यासाठ� �यांना माग�द��न क�न
तेच घडते. चना रा�याती� �व�वध �वभागांना �ेरणा दे�याचे तं�
मी वापरतो जे�हा कॉप�रेट जगात कम�चारी संबंधांचा �� येतो,
यापैक� अनेक प�ती आजही वापर�या जाऊ �कतात.



मानवी भावनां�या सखो� �ानाचा वापर क�न, चना यांनी अ�ा अदे�भ�� �वक�सत झा�� �यात पुर�कार, ब��से आ�ण इतर अनेक �ेरक घटक आहेत
सहभागी होते. �या�या �ेरणेती� �ंथ - समा, दाम, दे आ�ण भेडाचा वापर अ��य आहे.
.

Sa 'साम' �क�वा स��ागार

जे�हा एखादे कम�चारी आप�े काम �व��त करत नाही असे �दसून येते,
�हणून हा प�ह�ा उपाय पाळा. आधी �याचे ऐका. �या�या बाजूने
�करणाब�� जाणून �या. व�र� बंधकांना �व�वध �ोतांकडून मा�हती �मळत.े
जर �यांनी �या�याकडून थेट मा�हती घेत�� तर �यांना संपूण� घटना समजे�.
येई�

एखा�ा �व��� सम�येवर चचा� क�न अनेक उपाय देता येतात. तर
जर सम�या गुंतागुंतीची असे� तर बाहेरी� त�ांचे मत �या.

Price '�क�मत' �क�वा ब�ीस

कम�चारी वेतन आ�ण पगारासाठ� काम करतात. हे मूळ कारण आहे
जे हे सु�न��त करतात क� ते सं�ेत राहती�. पुढचे �ठकाण सानसानचे आहे.
�ो�साहना�या या दोन गा�ां��वाय कोणताही कम�चारी �या �व��� कंपनीत काम क� �कत नाही.
तसे कर�याची इ�ा करणार नाही.

�हणून, चरण सुचवतात क� कम�चा�यांकडून काम क�न घे�यासाठ� �यांना पुरे�ी जागा आहे.
P सह पूण� करा. हा पुर�कार कोण�याही �व�पात असू �कतो जसे:

भ�ा, पेम�टसह रजा, बोनस �क�वा पदो�ती. ब�ीस दे�याचा �सरा माग�
कदा�चत, �नयु��साठ� "चाचणी कम�चारी" सारखे �क�वा
"सवा��धक उ�पादक कम�चारी" चे जग �नमा�ण करणे, जे आज अनेक कंप�या करत आहेत.
ही एक सामा�य गो� बन�� आहे.

D 'डी' �हणजे ���ा

सतत छळ आ�ण अनेक �य�न क�नही अनेक कम�चारी
कोणतीही सुधारणा �दसत नाही. �या�या आळ�ी भावनेवर हे पुर�कार आ�ण �ो�साहन
या�ा काही अथ� नाही. ही एक गंभीर सम�या आहे. जर ते सुधार�े गे�े नाहीत,
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�यामुळे हळूहळू असंतोषाची भावना संपूण� संघटनेत पसरे�.

�हणूनच चना अ�धक कठोर पाऊ� �हणजे ��फारस करतो. �या
आ�ण प�र��ती �वचारात घेणे सोपे �क�वा कठोर असू �कते. काहीही असो
चेतावणी, बडतफ�, वेतन कपात �क�वा पदावनती सारखे असू �कते.

• वेगळे �क�वा वेगळे

जरी तो �ेवटचा असे� �हणून सव�साधारणपणे वाप� नये असा स��ा �द�ा जात आहे
उपाय आहे. जे�हा इतर कोणतेही उपाय �भावी नसतात ते�हा �याचा �न�कष� काढ�ा जातो
असे वाटते क� सं�ा आ�ण तो कम�चारी यापुढे एक� काम क� �कत नाहीत. अ�ा �कारे
दोघांना वेगळे करणे दोघांसाठ� फायदे�ीर आहे.

जर ती सं�ा मोठ� असे� आ�ण �या �व��� कम�चा�याचा आ�थ�क खच� उच�ू �के�
��य अस�यास, �या�ा एका �वभागात बद�� करा जेथे �याचे �नमा�ता
या�ा काही �व�ेष मह�व नाही. �हान कंप�या �क�वा कम�चारी उ�पादक - सं�ा म�ये
�या�ा नोकरी सोड�यास सां�गत�े पा�हजे.

57



कम�चा�यांना अं�तम �नरोप

'आप�या दे�ात कु�� मनु�यबळाम�ये वाढ झा�� आहे, �यामुळे कंप�या चांग�या आहेत
कम�चा�यां�या भरतीम�ये �ध�तही अभूतपूव� वाढ झा�� आहे. संघष� देखी�
वाढत आहे, जेणेक�न आपण आप�या कंपनीम�ये आप�े कम�चारी �ोध ू�का�.
�टकव�याचे आ�हानही वाढ�े आहे. याचा अथ� जवळजवळ ��येकाकडे समान आहे
हे अ��कडचे आहे. अ�ा प�र��त�ना सामोरे जा�यासाठ� एक सु�वचा�रत धोरण
तयार करणे.

कोण�याही उ�ोगा�या अ�ा ��तीवर मत मांड�याची ��यता,

“ �यांचे सेवक आ�ण याजक आ�ण �यां�या ���यांसाठ� ���क आ�ण
Mataipta Shansap आ�ण ��फारसी देणे आव�यक आहे आप�या पु�तक सम�या Rsnama . "( 3 . 11 . 32 )

जर तुमचा अधीन� �या�या उ��व� भ�व�यासाठ� सं�ा सोडत असे�
आ�ण तु�ही �या�ा समान फायदे देऊ �कत नाही, �हणून हे वगा�चे कत�� आहे
�या�ा �ुभे�ा देऊन �नरोप �ा.

मा�का�ा �माणप� आ�ण ��फारस दे�याचे वर सां�गत�े आहे.
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पा�हजे. तो आयु�यात य��वी आ�ण समृ� होतो ही भावना नेहमी ठेवा.

तथा�प, अ�ा �कारे �नरोप घेणे फार सोपे नाही. आपण आयु�यात असे आहोत
मी ते अ�धक सकारा�मक आ�ण दो�ही प�ांसाठ� आनंद� कस ेबनवू �कतो?
NS?

संघटना सोडणा�या कम�चा�यांना स��ा:-

Advance आगाऊ सू�चत करा

��येक कंपनी�ा �कमान सूचना का�ावधी असतो. �यावर �चकटून रहा
आ�ण पळून जा�याचा �य�न क� नका. आप�या बॉस�ा याब�� सांगा आ�ण �या�ा सांगा
आपण सोडत आहात हे �� कर�याचा �य�न करा.

Your तुम�या जागी �सरे कोणीतरी बद�ा

आपण सोडता ते�हा आप�या बॉस�ा सवा�त मोठ� सम�या येते
तुमचे काम कोण करणार? हे कर�याचा सव��म माग� �हणजे �वतःची �नवड करणे.
तयार ठेवा ��य अस�यास, आप�या बॉससह असे काहीतरी �ोधा. म�ा मा�हत आहे
आणा

Someone नवीन कोणा�ा ����ण �ा

या प�र��तीचे �नराकरण कर�याचा सव��म माग� आहे
आप�या कामात �स�या�ा स�� करा.

�नयो��यांसाठ� �टपा:

वा�तव �वीकारा

�ोक फ� �नघती�, �हणून ही मह�वाची गो� �वीकारा. कधीही
कोणीही आयु�यभर तुम�यासाठ� सम�प�त असे� अ�ी अपे�ा क� नका.



• सतत ����ण
�नय�मतपणे कम�चा�यांची भरती आ�ण ����ण देणे सु� ठेवा. जर तू

जर 50 �ोकांची गरज असे� तर 75-100 �ोकांना ����ण �ा आ�ण �यांना तयार ठेवा.

Various �व�वध काय� करा

सव� कम�चा�यांना �व�वध काय��मांम�ये ����ण �ा. नोकरी नसताना ही कार
पाने, आपण इतरांना �याचे काय� ता�यात घे�यास सहजपणे सांगू �कता.

चॅनचा स��ा असा आहे क� मा�काने �या�या कोण�याही कम�चाया��ी �ढावे -
एखा�ाने भांडणे आ�ण �ेषाने भाग घेऊ नये. तु�ा कधीही मा�हती होणार नाही
�या�ा पु�हा गरज पड�� असती ते�हा.
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"महाभारत" म�ये �या�या�ी संबं�धत एक कथा आहे - "जीवन नद�त आहे".
हे तरंग�या �ाकडी बॉ�सारखे आहे, जे काही काळ एक� तरंगते
�वभ� झा�े आ�ण पु�हा एकदा एक� आ�े. "

त�ाच �कारे, तुम�या जु�या काळात वेळ कधी येई� हे तु�हा�ा कळत नाही
प�र�चतांना तुम�या आयु�यात परत आणे�.
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ने�या�ा ओ��स ठेवणे

मानवी भांडव�, बौ��क भांडव�, मानव संसाधन - ही अ�ी संसाधने आहेत जी कोण�याही सं�ेम�ये आव�यक असतात.
मानवी-मू. आजका� सं�ा या पै�ंूवर अ�धका�धक काम करत आहेत.
अ�धक देणे. आज कोण�याही कंपनीत गुंतवणूक कर�याचे फायदे, उ�पादकता आ�ण
सव� �े�ांती� नफा केवळ �या कंपनी�या काय��मतेवर आहे.
अव�ंबून.

कोण�याही सं�ेत �चंड �ोकसं�या असू �कते परंतु
जर ते पूण� उ�पादक नसती� �क�वा जर ते �यांची पूण� �मता वापरत नसती�
तसे अस�यास, या�ा सं�ेचेच नुकसान �हणता येई�.

कोण�याही सं�ेचे प�ह�े आ�हान �हणजे चांग�े �ोक �मळवणे आ�ण नंतर
पुढ�� आ�हान �हणून �या �ोकांना ���ण देऊन �या�ा एक चांग�ा माग�द��क बनवा
असे घडत असते, असे घडू �कते.

या �वषयावर चान यांचे �वधान आहे-

“जे�हा तो (राजकुमार) �यासाठ� (�ान) तयार असे�, ते�हाच �या�ा �व�ेष ���ने �ावे
�����त असणे आव�यक आहे. " (1.17.27)

जे�हा एचआर �वभाग �बझनेस �कू� �क�वा इतर कंप�यांमधी� �ोकांची भरती करत असतो
तसे अस�यास, तो सु�वाती�ा इतर बंधकांना �ोधतो. पण जर
कंपनी�ा पुढे जायचे आहे, �यामुळे या ओ��सांना अ�धक चांग�े �मळवणे हे �याचे पुढ�� आ�हान आहे.
माग�द��क बनवा वर नमूद के�े�या सू�म-चॅने� माग�द��कां�या ओळखीवर
आ�ह धरणे; मग ते नेतृ�व ����ण दे�या�वषयी बो�तात. पण ते
ओ��स �क�वा कम�चारी पा� माग�द��क असावा हे आ�ही कसे ठरवू?
क� �कतो?
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येथे काही सूचना आहेत:

Is नेतृ�व ही एक भावना आहे

नेता हे पद �क�वा पद नाही. ही एक �वचार कर�याची प�त आहे - एक भावना.
�हणून, �ावसा�यक ने�या�ा �या�या अधीन�ां�या मान�सक चा�र�या�या गुणव�ेवर अव�ंबून राहावे �ागते.
तु�हा�ा �ावे �ागे�. हे डो�या�या महान �हाणपणाचे ��त�न�ध�व करते. हे ��क�यासाठ�
यासरत �जवंत आहे. सम�या आ�यावर ग�धळ होत नाही पण �याचे �नराकरण होते.
पया�य �ोधतो आ�ण �यातून माग� काढतो. ते �वतः�ा
आ�हाने देखी�.

Solution सो�यु��सवर �� क� ��त करा

कोणताही स�म नेता उपायांवर �� क� ��त करतो. एकदा मी
तो "बंधकांपे�ा �ेटर ��डर" या �वषयावर ����ण काय��म करत होता. �या दर�यान
��त�नधी म�ा �हणा�े, “माझा बॉस नेहमीच �नण�य घेतो. तो:
उपाय, �हणून मी मा�या सम�या �या�याकडे घेत नाही? "

मी उ�र �द�े, "होय", तू बरोबर आहेस. तु�हा�ा �यांची सम�या आहे
के�े पा�हजे, परंतु दोन �क�वा तीन पया�यी उपायांसह. मग बॉसवर
�यापैक� कोणते समाधान �या सं�ेसाठ� यो�य आहे याचा �नण�य सोडा.
पण ती �वचारसरणी तुमचीच असावी आ�ण तुम�या बॉसची नसावी. "
उपायांचा �वचार करणे ही य�ाची गु��क��� आहे.

Ie अ�यास करणे �हणजे कामात �पांतर करणे

ब�तेक गहाणखत चांग�या योजना बनवतात, पण �या अंम�ात आणू नका
�ोधा �म�नरी पासून नेता आ�ण नेता म�य ेफरक आहे, �हणून आपण
�यासाठ� करा कधीकधी आपण चुका करता, परंतु या चुकांमधून धडा
आयु�यात ते पुढे घेऊन जा.

५

सुपूत� करणे

कोण�याही सं�े�ा �ावू नका, तु�हा�ा �याचा बॉस फ� तुम�या कम�चा�यांकडून �मळाय�ा हवा.
�मळे� काही �माणात क�न� अनु�पादक अस�याचा दोषी ठ� �कतो,
पण ब�तां� सम�यांना जबाबदार नेते �वतः असतात, जे काम अ�यायकारक करतात.
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हात वर.
"अथ�ा" म�ये, चानने "ह�ी ����ण" या �वषयावरी� एक अ�याय समा�व� के�ा.

के�े होते �यांचे �वधान होते,

" तो ( राजा�ा ) �व�वध कामात p नुसार सरळ आ�ण su
( ह�ी ) आ�ण �म�स इं��याती� �ाणी �यां�या अनुकू� आ�ण वेळेनुसार �द�े जातात
काम सोपव�े पा�हजे . " ( 2 . 31 . 18 )

�हणून, चनायो�या कम�चाया�ना �यां�या भावना (या संदभा�त ह�ी) आ�ण
वेगवेग�या asonsतूंनुसार ओळख�यावर भर देते. कारण ते आहे
�याचा �यां�या काय��ै��वर प�रणाम होतो.

मानवां�या संदभा�त, आपण समजू �कतो क� "यो�य कृतीसाठ� यो�य" चा अथ�
�नवड �कती मह�वाची आहे कारण सुरवाती�ा एक चूक मो�ाम�य ेबद�े�.
समाचे �प घेऊ �कते.

पण ते कसे करावे?

Val �ोकांचे मू�यांकन करा

भाव�नक साव�ज�नक बंधनाचा हा प�ह�ा ट�पा आहे. ब�तेक बॉस हे करत नाहीत
�ोधा मु�ाखत घेताना, सुर��त आ�ण संभा� CV (���या तप�ी�)
कोणा�ाही �भा�वत करा. मु�ाखती दर�यान �द�े�� उ�रे आ�ण �वचार
उमेदवाराची पा�ता आ�ण �व�ासाह�ता तपासते.

पण पया�य �हणणे आ�ण वागण ेयात खूप फरक आहे. कोणतेही
संबं�धत कोण�याही �कारचा �नण�य घे�यास थोडा �व�ंब. नेहमी कोणीतरी
चाचणी आ�ण चाचणी कर�यासाठ� �कमान तीन म�हन े�या (हे आहे

��कव�याची वेळ आ�� आहे).

�यांचे बारकाईने परी�ण करा आ�ण �यांची ताकद आ�ण कमकुवतपणा ओळखा. नंतर
आपण �या�या वृ�ी, वत�न आ�ण वृ�ीब�� अ�धक चांग�े जाणून �या�.

• �व�वध अट�

एखा�ा �व��� �े�ात �ततकेच य��वी हो�यासाठ�
अ�जबात ��य नाही. अगद� य��वी माणसा�ा कोणी �मळा�े तरी
�सरे उ�पादन �वक�यासाठ� �क�वा �याच उ�पादन �स�या �े�ात �वक�यासाठ� �हट�े जाते
जरी असे �हट�े गे�े तरी त ेअय��वी ठ� �कते.

�हणून समजून �या क� ��येकाची �मता कायमची हमी नसते.
प�र��ती बद�ते ते�हा उ�पादकता आ�ण �याचे काय�

काम�गरी देखी� बद��� जाऊ �कते. आपण ही वै��� ेओळखता.
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• वेळेती� फरक, वेळेती� �भ�ता

आप�या�ा हे देखी� समजून घेण ेआव�यक आहे क� वेळेनुसार �मता काय आहे.
कारवर प�रणाम झा�ा. उदाहरणाथ�, �व�ाथ� �वकर उठतात आ�ण अ�यास करतात
करते; �यामुळे सव�साधारणपणे ते बरेच चांग�े ��कतात.

याचे साधे कारण �हणजे �दवस जसजसा पुढे सरकतो तसतसा माझा आराम कर�याकडे क� असतो.
�हणून, �दवसा �वकर ��ात ठेव�े�ा कोणताही धडा कमी वेळेत सहज ��कता येतो.
पासून आठवते.

चानाने �याचे वण�न 'मौसम' असे के�े आहे. �हणून तु�ही तुम�या अधीन आहात



ब�तेक �नमा��यांना वेळ मा�हत असते आ�ण ... ते फ� "वेळेनुसार" करा.�ंभर वर

सव� य��वी उ�ोजक आ�ण नेते असाइनम�ट सोपव�या�या क�ेत पटाईत आहेत. तर
तु�हा�ाही य��वी मानवी यजमान �हायचे आहे, �हणून �वचार करा, तुम�यासाठ� योजना करा.
मानवी मना�माणे तयार करणे, अ�यास करणे आ�ण �ागू करणे
आगमन आहे
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जु�या कम�चा�यांचे संर�ण

�कमान 20 वष� जुनी कोणतीही �ावसा�यक सं�ा �वचारात �या
तु�हा�ा कळे� क� �तथे काम करणा�या �ोकां�या दोन �प�ा आहेत. या दोन �प�ांपैक�
�ोकां�या ���कोनात आ�ण कोनात खूप मोठा फरक आहे.

नवीन �पढ��या �ोकांना भरपूर संधी आहेत आ�ण ते काम अ�यंत गांभीया�ने घेतात.
सहज बद�त रहा, तर जु�या �पढ�चे �ोक �यां�या कामासाठ� अ�धक सम�प�त आहेत
अ�धक आ�ण अ�धक आहेत.

नेमके अ�ाच �कारे आज आप�या�ा भारतात �हरी आ�ण �ामीण �वभाग आढळतो. �हराचे
�ोक नैस�ग�क�र�या �ास�े�े आ�ण अ��र असतात तर �ामीण जनता अ�धक �ांत असते,
जीवना�ी गंभीर आ�ण समाधानी.

चॅनने उपरो� दो�ही वगा��या �ोकांसाठ� यो�य धोरणे तयार कर�यासाठ� पुढाकार घेत�ा.
इ�ुक �नयो��यांना खा����माणे स��ा दे�यात आ�ा आहे:-

“ �यांनी ( नेता ) �ामीण �ोकांना सुर�ा �दान के�� पा�हजे जेणेक�न ते मु� असती�
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जा . " ( 13 . 4 . 2 )

�ाचीन काळ� राजांना असा कोणताही �नण�य घे�यापूव� खो�वर �वचार करावा �ागत असे.
होते. जे �ामीण �ोकां�ी संबं�धत होते. सुर�ा आ�ण गोपनीयता अ�व�
हे मह�वाचे होते क� �या �व��� �ठकाणचे �ोक सहजपणे जागा बद�ू �कती�.
नको होते. �याच�माणे, कोण�याही सं�ेम�ये, जु�या �पढ�ती� �ोकांच े�ान देखी� असते
ठेव�े पा�हजे.

ते �या सं�ेचे आवडते आहेत आ�ण तेथे राह�याची �यांची इ�ा आहे. अ�ा सं�ांचे
चॅनने ने�यांना �द�े�या सूचना �हणजे अ�ा �ोकांचे जॉब �ोफाइ� बद�णे.
�याऐवजी ती सुर�ा दान करा.

आता आपण जु�या �पढ�ती� कम�चा�यां�ी असेच वागतो.
करा?

Their �यां�या अनुभवाचा �ाभ �या

अनुभवी �ोक कोण�याही सं�ेची मू�भूत संप�ी असतात कारण
�यांनी �यां�या कठोर �व�पा�ारे �या�या बांधकामात मोठे योगदान �द�े आहे.

�यां�याकडे कधीही ���� क� नका कारण सवा�त मो�ा सम�यां�या वेळ� तेच आहेत.
�म� तेथे आहेत. कोण�याही कंपनीम�ये कोण�या कम�चा�यांना व�र� कम�चा�यांना �ावे



आ�ण नवीन कम�चा�यांना �यां�या महान अनुभवां�ारे ����त करणे�द�े पा�हजे हा �यांचा सव��म वापर आहे. यामुळे सं�ेम�ये दोन �प�ा झा�या.
पर�र आदर असे�, जे खूप फायदे�ीर ठरे� तसेच हे चना�ारे के�े जाई�.
हे राजपु�ा�ा �द�े�या स��यानुसार देखी� असे� - “मु�ांना भेटा आ�ण
�यां�याकडून ��का. "

• �यांना वाचवा, पण मंद गतीन े-

बद� हे जीवनाचे सार आहे. त�ण �पढ� �जथे मू�गामी आहेत आ�ण बद�ासाठ� तयार आहेत.
ती पूण�पणे तयार आहे, तर वडी�धा�यांना �वरोध आहे. मग कसेही
मह�वाचे आ�ण आव�यक, तरीही व�र� कामगार बद��याची अ�धक ��यता असते
वेळ

व�र� कम�चा�यां�ी तुमचा ��ण ���कोन समक� कंपनी�ा �ाभ देतो
तु�हा�ा आढळे� क� सवा�त य��वी सं�ा �या आहेत �यांचा �व�ास आहे
पु�षांचा अनुभव आ�ण त�णांची ग�त�ी�ता यांची सांगड घा�ूनच य� �मळवता येते.
क� �कता.
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सावध�गरी
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ने�याने क� नये -1

"अथ�ा" हे केवळ चणा-कळ�चे संक�न नाही, तर �याचे एक बंधन देखी� आहे,
राजकारण आ�ण डावपेच या �वषयावर अ�धक �ावहा�रक ��कवण
मा�हतीही �द�� आहे.

"अथ�ा" चे नेतृ�व, �याचा �वकास आ�ण वापर या�वषयी �ानाचे भांडार
�व�ास आहे. याम�ये नेतृ�वा�या आ�हानां�ी संबं�धत अ�ी काही मौ�यवान मा�हती दे�यात आ�� आहे.
जे आजचे कॉप�रेट जग समजून घे�याचा �य�न करत आहे. चॅन आ�ही नाही
फ� ने�याने कराय�या आचरण-वत�नाब��, पण ते
तसेच �याने हे क� नये.

पु�तक 7 अ�याय 5 एम सु. 19 ते 26 म�ये चनाने अ�ा 21 गो�ी सां�गत�या आहेत,
�यापासून ने�याने �र राहावे. पुढ�� 10 �करणांम�ये, आ�ही ही खबरदारी घेऊ.



�वषय जाणून �या. हे केवळ �ावसा�यक ने�यां�ारेच न�हे तर �वभाग �मुखां�ारे देखी� वापर�े जातात,�ोजे�ट-��डर, समुदाय नेता, राजकारणी आ�ण कुटंुब �क�वा कोणतीही सं�ा �क�वा
सं�ेचे �मुख देखी� होऊ �कतात.

चॅन �हणा�े,

" असंतोषाचे कारण �हा : चांग�े आ�ण �न�दा करणारे दरवाजे आ�ण स�ाचे �: ख �ोक नाही
Dujnon �व�पात घेऊन . "( 7 . 5 . 1 9 - 26 )

कोण जात आहे?
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ते �ोक, जे तु�हा�ा मा�हती देतात �क�वा जे तुम�यावर अव�ंबून असतात, ते गे�े. ते
तुम�या सूचनांची आतुरतेने वाट पहा, कारण �यांचा �यां�या जीवनावर थेट प�रणाम होई�
NS कंपनीम�ये ते कम�चा�यां�या �व�पात आहेत. ते �वभागाती� तुम�या ट�मचे सद�य आहेत
आ�ण कुटंुबात तु�हा�ा मु�े आ�ण नातेवाईक �हणून नातेवाईक आहेत. एका राजाचा
प�ह�� आ�ण मह�वाची गो� �हणजे �याने आप�� जात आनंद� ठेव�� पा�हजे.

सव��थम, जा नाखूष हो�याचे कारण. तो राजा आहे
�ोकांना ��कवणे आ�ण वाईट �ोकांचा बद�ा घेणे. राजाकडे जा (नेता)
साठ� येतो जे�हा �यांना �यां�या सम�यांवर उपाय सापडत नाहीत, ते�हा त ेनेते बनतात.
�यां�याकडे स��ा, सूचना आ�ण सूचनांसाठ� या. �हणजे जर तो राजा �क�वा नेता
चुक��या �ोकांचा तोतया�गरी करतो आ�ण यो�य �ोकांना �ो�साहन देतो, मग ते गंभीर आहे
समा बनते.

कोण बरोबर आहे हे समजून घे�यासाठ� येथे काही �टपा आहेत -

Together दोघांचे एक� आ�ण �वतं�पणे ऐका

कोण�याही घटनेबाबत दो�ही प�ांचे ऐकणे अ�याव�यक आहे. पण जर
दो�ही प�ांनी एक� आप�े मत �� के�े आहे, तरीही �नण�य घे�यास अ�जबात संकोच क� नका.
करा. जे�हा दो�ही प� समोरासमोर असतात, ते�हा अनेक भावना आ�ण वैय��क अनुभवही असतात.
�हणून, �यांचे �वतं�पणे ऐका. ते बाहेर काढा, तु�हा�ा त ेसापडे�
आपण यो�य आ�ण अयो�य अ�धक चांग�या �कारे समजू �कता, परंतु कधीकधी आपण
�नण�यापय�त पोहोच�यास असमथ�, या�ा "धमक�" ची प�र��ती �हणतात. अ�ा ग�धळाचा
बाबतीत, पु�तके (धम�) आ�ण �या �व��� �े�ाती� �व�ानांचा स��ा �या.

Without भावना�वना �नण�य �या

प�र��तीचे �व�ेषण के�यानंतर, आप�ा �नण�य �ा. तसेच कारण
आपण या �न�कषा�पय�त कस ेपोहचतो ते पा�या. नीट राहा. पण ब�तेक

भावना कायम राहणे मह�वाचे आहे.

वाईट गो��चा �तर�कार न करणे मह�वाचे आहे. गांधीज�नी �हट�या�माण,े
"वाईट नाही, वाईट नाही तोडा." चुक�चे देताना
�यांना ��क�याची आ�ण सुधार�याची संधी देखी� �द�� पा�हजे.
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ने�याने -2 क� नये
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पुढ�या गो�ी कर�यासाठ� ने�याने �र राहावे
चॅनने या �कारे �हट�े आहे-

" जाती�या असंतोषाची कारणे : चुक��या कृती , चुक��या कृती सु� करणे
Ag काम �े� येत आ�ण ���न , अ�ा अयो�य कृती Ijnse
�याने नेहमी �र राहावे . " ( 7 . 5 . 19 - 26 )

वरी� सव� तीन गो��सह, राजा, �हणजेच नेता, �या�या आयु�यापासून �र जाऊ �कतो.
�थम, जर �याने नवीन मागा�नी इतरांना �ास देणे सु� के�े. इतर,
जर तो चुक��या कृ�यांम�ये गुंत�ा आ�ण इतर कामांवर ब�ह�कार टाक�ा आ�ण
�तसरे, तो अस�य गो�ी कराय�ा �ागतो.

ने�या�ा कसे कळे� क� �याचे वत�न आ�ण कृती यो�य आहे क� नाही? हे
या संदभा�त काही सूचना येथे आहेत -

New नवीन सु� क� नका

��येक कंपनी �क�वा सं�ेम�य ेचुक��या �ोकांची त�ार कर�यात फरक आहे-
वेगवेग�या प�ती आहेत. उदाहरणाथ�, चेतावणी आ�ण मेमो जारी के�े जातात.
कधीकधी कम�चा�यांना कामाव�न काढून टाक�े जाते. पण हे मा�हत आहे
कंपनी अ�ध�नयमांतग�त ठराव �द�े जातात. �यामुळे कोणीही कधीही
काय�ा�या काय��े�ात नस�े�े गंभीर नुकसान कर�याचा �य�न क� नका. उदाहरण
कोण�याही मो�ा चुक�साठ� �क�वा वाईट वत�नासाठ�, इतरांसमोर �या कम�चा�यासाठ� देखी�.
�वतः�ा खाजव�याची �क�वा �खव�याची चूक कधीही क� नका. �ेवट� ते केवळ �ारी�रक नाही
एक नुकसान आहे पण ते भावना �खावते. यो�य �ेणीम�ये �द�े आहे
नेहमी �हाणा मान�ा जातो.

चांग�े �हा

आपण पाहतो क� अनेक नेते बदमा� आहेत. ते �यां�या �वतः�या कम�चा�यांसारखे काहीतरी �ेअर करतात
वेगळे �दसते. तर सव�साधारणपणे �याचे वैय��क आयु�य
�याची �क�मत न�हती. या �हणी�माणे, "मनुच ेखरे च�र� �� आ��याम�ये आहे.

असे घडत असते, अस ेघडू �कते." �हणून ने�याने आप�या वैय��क आयु�यातही तेच च�र� ठेव�े पा�हजे.
आपण �वतः�ी �ामा�णक अस�े पा�हजे.

Right 'बरोबर' आ�ण 'चूक' म�य ेफरक करा

ने�यासाठ� हा सव��म गुण आहे. आप�या सं�ेसाठ� �क�वा कंपनीसाठ� काम करताना
�या�ा कधीकधी ग�धळा�या प�र��ती�ा सामोरे जावे �ागते. कधी कधी तसे
पैसा, जनसंपक�  यासारखे संवेदन�ी� मु�े �या�यासाठ� �नय�मत �च�तेचे कारण बनतात.
तू जा जर या �करणात तो सहमत आ�ण असहमत ठरवू �कत नाही, तर तो
अडके�. या क�ेवर �भु�व �मळव�यासाठ� तुम�याकडे पुरेसा अनुभव आ�ण कौ��ये असणे आव�यक आहे.

पृ� 125

�ूर �ोकांना भेटा आ�ण ��का.



नेहमी ��ात ठेवा क� रेनो नेबरची ने�यासाठ� सु��स� �ाथ�नाजे�हा तो �या�या कामात �वे� करतो ते�हा देखी� उपयु�:

"अरे ई! म�ा अप�रवत�नीय �वीकार�याची ��� �ा
म�ा बद��यायो�य गो�ी बद��याचे धैय� �ा आ�ण
म�ा पुरेसे �ान �ा क� मी या दोघांमधी� फरक समजू �कतो.
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ने�याने काय क� नये-3

ने�याने आप�या कामाब�� अ�यंत सावध आ�ण सावध अस�े पा�हजे. चॅन
करा -

" अ�ांततेचे कारण �हा : �े� आ�ण इवानने यो�य कृती , बरोबर
पा�ता आ�ण अ�धकारां�या प��कडे गो�ी आ�ण गो�ी पुरवून होय
घे . " ( 7 . 5 . 19 . 26 )

काही नेते आहेत जे इतरांनी के�े�या चांग�या कामावर मया�दा घा��याचा �य�न करतात.
च�ा �य�न क� उदाहरणाथ�, जर अधीन�ांनी एखा�ा सम�येवर �क�वा क�पनेवर चचा� के��
जर काम झा�े असे� तर त ेके�े जाऊ नये, �यांना सं�ेची मा�म�ा मान�े पा�हजे.
म�ा संर��त के�े पा�हजे.

पुढचे कारण आहे - �यां�या ह�का�या �क�वा ह�का�या �ोकांना काही दान करणे, मग ते
मग ते पगार असो, �ो�साहन असो �क�वा पदो�ती. कारणांपैक� एक
एक मोठ� गो� आहे.

�ेवट� ने�या�ा �या�या पा�तेनुसार कोणतीही व�तू �क�वा अ�धकार �ावा �ागतो.
गौण असणे आव�यक आहे. �याने �याचा यो�य वाटा �वतःकडे ठेवावा.

येथे काही सूचना आहेत -

New नवीन क�पनांना �ो�साहन �ा

आप�े कम�चारी फ� म�ी�स नाहीत जे ऑपरेट करणे आव�यक आहे. ते देखी� आहेत
मुंडके मानव आहेत. ��येक मा�याम�ये एक नवीन क�पना आ�ण नवीन �वचार आहे
ते एका सं�ेसाठ� इंधन �हणून काम करतात. एक नेता �हणून
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हे मह�वाचे आहे क� तु�ही या नवीन क�पनांची दख� �या आ�ण �यांना �ागू करा.

हे करत असताना, तु�ही �या कम�चा�याचाही समावे� के�ा पा�हजे �याने ती क�पना �द�� आ�ण
�या�ाही �ा.

�यांचा आदर करा

मानस�ा��� एकदा �हणा�े, “अ� हे कपडे आ�ण घरांसारखे आहे.
�तुती ही मनुची मू�भूत गरज आहे. �हणून ��येकाचे कौतुक
करा. बॉसकडून �तुतीचा एक ��द कम�चा�याचे मनोब� वाढव�यासही मदत करतो.
करते.

परंतु सावध�गरी बाळगणे यो�य नाही याची काळजी �या. �या�ा आपण खरोखरच असे वाटू �ा
तो �याची काळजी घेतो. अनेक कंप�यांम�ये "कम�चारी म�ह�याचा" पुर�कार �द�ा



आ�ण काही कंप�यांम�ये, �रसे��न जवळ सवा�त काय��म
कम�चा�याचा फोटो जोड�ा आहे.

आप�या स�ेचा कधीही गैरवापर क� नका

"एडरमॅन" पासून - पीटर पाक� र पय�तचा प�र�चत संवाद ��ात ठेवा
�या�ा �या�या काकांकडून एक �हाणा स��ा �मळतो, “महान ���या तुम�याबरोबर खूप काळजी घेतात.
तो �त�ा घेऊनही येतो. जर नेता �ामा�णक आ�ण �ामा�णक नसे� तर तो करे�
चुक�चा ��द वाप� �कतो. �व�ेषतः जर तो
जबाबदार नस�यास, स�ेचा गैरवापर हो�याची अ�धक ��यता असत.े
तथा�प, �याने �वतः�ा जबाबदार धर�े पा�हजे. यासह तो देखी�
��ात ठेवा क� इतरांनाही चांग�े नेते हो�यासाठ� समान संधी �मळतात का, कारण ए
चांग�ा नेता तोच असतो जो अ�धका�धक नेते देतो.

नौद�ात, जे�हा एखादे जहाज ज�मनीची रेषा ओ�ांडते ते�हा �या�ा "ओ�ांडणे" असे �हणतात.
एक काय� के�े जाते. या दर�यान, एका क�न� कॅडेट�ा जहाजाचा कण�धार बनव�यात आ�े.
�द�े जाते आ�ण सव� व�र� अ�धकारी �या�या आदे�ाचे पा�न करतात.
असे घडत असते, असे घडू �कते. तुम�या सं�ेम�य ेहा �दवस बनवा, जरी तु�ही नाही
�वनोदासारखे वाटते, तरीही आपण आप�या ��यजनांचे �वचार जाणून �या�.
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नेतृ�व हे एकमेव स��य उ�र आहे. पु�तकांमधून �क�वा �ेझरमधून नाही
��कता येते. जर ती सव� कारणे �यात समा�व� के�� गे�� तर मनूचे काही कारण नाही.
प�र��ती�ा सामोरे जाणे देखी� आव�यक आहे.

�भावी नेतृ�व या �वषयावर चना�या सूचनेचा हा भाग पुढे चा�ू ठेवणे
आपण पाहतो क�, चना यांनी उदाहरणा�ारे माग�द��न कर�या�या मह�ववर जोर �द�ा.
आहे. पुढे �द�े�े �म�, आ�ही असे क� क� नेता कसा वाईट आहे आ�ण इतर �ोक
बनवते:

" असंतोषाचे कारण �हा : घटकांसाठ� यो �ोक नाही
धू�पान न करणा�या �ोकांना मार�यासाठ� . " ( 7 . 5 . 19 - 26 )

"टॉय" नावा�या �च�पटात, एक अ�धकारी �या�या जनर��ी बो�तो, "सर, सै�या�ी.
भीती वाटते क� तु�ही �या�ा ते �ा�. " जनर�ने अ�त�य सं���तपणे उ�र �द�े, "भीती
अ�ी �न�म�ती देखी� असू �कत ेजी आप�या�ा �याचा वापर चांग�या �कारे मा�हत असे�.

केवळ वेदनां�या भीतीमुळे मानवांना �नयं�णात ठेव�े जाते. पो��सां�या भीतीने
गु��ांची सं�या �नयं��त के�� जाऊ �कते. कम�चा�यांना नोकरी गमाव�याची भीती आहे
�हणूनच ते स��यपणे काम करतात. ���े�या भीतीने, मु�े, ���क आ�ण माता-
व�ड�ां�या �नयं�णाखा�� जगा.

तथा�प, एखा�ा�या भीतीवर �नयं�ण ठेवणे ही देखी� एक क�ा आहे.

भीती�या बंधनासंदभा�त काही सूचना खा����माणे आहेत:-



इ. �नभ�य �हा
कर�यापे�ा सांगणे सोपे आहे. नेहमी मनूच े�नभ�य असणे

सव� काही उप�� आहे. वषा�नुवष� यो�य कामा�ा �चकटून, मनु पूण�पणे होता
�नभ�य बनू �कतो. एक त�ण एकदा �हणा�ा, "जर काही �णांसाठ� मी
जर मी थेट मु�ा�या डो�यात पा�ह�े तर माझी भीती नाही�ी झा��. "��दात, जीवन
�या आ�हानांना सामोरे जा
करा.

भीतीचा कधीही गैरवापर क� नका

नेते �यां�या अधीन�ां�या भीतीचा गैरवापर क� �कतात. चे �ान
हे �या�या साम�या�मुळे आहे. मा�, मा�हती मागता येत नाही. आमचे
अ�धकार आ�ण �न�हत ����या बळावर इतरांना �ास देणे
स�� क� �कतो. परंतु जर तु�हा�ा खरे �ान �मळवायचे असे� तर तु�हा�ा त ेकरावे �ागे�
�स�याचे �दय आ�ण मन �ज�क�े पा�हजे. जर तु�हा�ा जाणून �यायचे असे� तर
एक य��वी नेता हो�यासाठ� �क�वा नाही, फ� आप�या आजूबाजू�ा काय आहे हे जाणून घे�याचा �य�न करा.
��येक ��� जे�हा घडते �क�वा नाही ते�हा मोकळे आ�ण �ःखी वाटत.े
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इ. कठोर प�र�म करा

कधी कधी �दवस अप�रहाय� होतो. जरी यो�य आ�ण यो�य
माग� �द�ा पा�हजे. जर तु�ही मया�दा ओ�ांड�� तर तुमची दह�त
याउ�ट, जर तु�ही खूप मऊ झा�ात तर तुमचे कामही होई�
क� �कणार नाही. ही एक संतु��त कृती आहे. �यामुळे तुमचा �नण�य घे�यापूव�
दोनदा �वचार करा, खंबीर �हा आ�ण �वचार�ी� �हा.

एकदा एका गु�हेगारा�ा फासावर पाठव�े जात होते. �तचे �ेवटचे
जे�हा म�ा �वचार�यात आ�े ते�हा तु�ंगा�धका�याने �याचे उ�र सोड�े, “मा�या व�ड�ांना ठार मारा.
�यामुळे म�ा आज फा�ीची ���ा �मळत आहे. आ�ण तो �हणत रा�ह�ा, "जे�हा -
जे�हा म�ा ���ा कराय�ा हवी होती, ते�हा �यांनी म�ा ���ा के�� नाही. "
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गु�हेगारीवर �नयं�ण हे कोण�याही समाजाचे आव�यक काय� आहे. गु�हेगारांना
अटक न के�याने, पो��स केवळ स�या�या गु�हेगारांनाच न�हे तर नवीन �ोकांनाही पा�ठ�बा देतात.
तसेच गु�हेगारांना �ो�साहन देते. �सरीकडे, जर पो��स
जर �तने गु�हेगार नस�े�या एखा�ा�ा अटक के�� तर ती एका नवीन गु�हेगारा�ा मारते.

ने�या�ा याची जाणीव असावी, कारण अ�ा प�र��तीत कोणताही कॉप�रेट
मी सहज होऊ �कतो.

या संदभा�त चान यांचे �वधान आहे:-

“ �ोकांम�ये असंतोषाचे कारण : पकड�े जाऊ नये अ�ा �ोकांना पकडणे
पा�हजे , �सरीकडे नाही �ोगो दार पड�े , �या भागात दरवाजे अस�याचे पडणे
पा�हजे . " ( 7 . 5 . 19 - 26 )



�वर ��गोने �या�या ऐ�तहा�सक पु�तकात �ॉ �मसेरेब�स ( �ेस �मसेरेब�स ).अ�त�य ना�मय प�तीने �वषय के�े आहे. एक माणूस राहतो
एखाद� ��� अ�ा प�र��तीत भाकरी चोरते, �यासाठ� तो 20 वषा�पे�ा जा�त काळ पकड�ा जातो.
साठ� तु�ंगात ठेव�े आहे ही कार एक सरळ आ�ण साधा माणूस आहे
गु�हेगार बनतो.

कोण�याही �नण�यावर ये�यापूव� ने�याचा या कोनातून काळजीपूव�क �वचार के�ा पा�हजे.
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�वचार के�ा पा�हजे. पण तो गु�हा कसा आ�ण कसा पुरेसा काढून टाकतो
तयार करणे? या संदभा�त काही सूचना येथे आहेत:-

Of गु��ाचे कारण समजून घेणे

गु�हेगार बन�याची दोन कारणे आहेत - एक गरज आ�ण �सर े�हणजे �ोभ.
जे�हा ��य�ात गरजू कोणीही �यां�या मू�भूत गरजा पूण� क� �कत नाही,
�यामुळे तो गु�हेगारीचा सोपा माग� �वीकारतो. अ�, व��, �नवास आ�ण �व�
सुर�ा ही मू�भूत गरज आहे. जर �या�ा ही गो� �मळत नसे� तर तो
चोरी, डकैती के�याची दाट ��यता आहे. �या�या अधीन अस�े�या ने�यांची मू�भूत त�वे
आव�यकतांची संपूण� मा�हती असावी. यासोबत �या�ाही मा�हत होते
हे ��ात ठेव�े पा�हजे क� कम�चाया��या कुटंुबांना कोण�याही �कार�या सम�यांना सामोरे जावे �ागू नये.
करावे �ाग�े

• �नयं�ण �ोभ

तो गु�हेगार बन�याचे आणखी एक कारण �हणजे �याचा �ोभ. अनेक �ीमंत कुटंुबे
भारताती� �ोक �यां�या उ�रा�या आयु�याची पवा� न करता गु�हेगारीचा माग� अव�ंबतात. अ�ी �करणे
ने�याने वेदनांची भीती दाखव�� पा�हजे. जर �यांना ���ा झा�� नाही तर ते कायदा मोडती�.
च�ा असेच पुढे जाऊया. चाना �हणतो, "�या�ा पडू �ा". एकदा सोडा
�द�यावर, नंतर ��ांवर �नयं�ण ठेवण ेकठ�ण होते. जे�हा कोणी खूप ����ा�� असतो

जर तु�ही स�� असा� तर इतरही �यां�या �वतः�या �नयं�णाखा�� राहती�.

• �नयम तयार करा आ�ण अंम�ात आणा

गु�हेगारीवर �नयं�ण ठेव�याचा एकमेव माग� �हणजे �नयम बनवणे
रा�य �क�वा सं�े�या कायदा आ�ण सु�व�ेसाठ� उपयु� �हा. �नयम अस�े तरी
�यांना बनवणे हा उपाय नाही, �यांची यो�य अंम�बजावणी करा. काय�ा�ा
ते मया��दत रा� नका. B. सामा�जक सु�व�ा राख�यासाठ� �यांचा वापर करा.

नेहमी ��ात ठेवा क� तु�ही कोण�याही गु�हेगारा�ा समथ�न देऊ �कत नाही
कदा�चत तो तुमचा ओळखीचा नसे�.

एक �वचारवंत �हणून एकदा �हणा�ा, "जर तु�ही तुम�या �म�ा�या गु��ासाठ� दोषी असा�,
जर तु�ही सहभागी झा�ात, तर तु�ही जे करता �यासारखेच आहे.
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नेता देखी� नेता असतो. �याची तु�ना एका ढा��ी के�� जाऊ �कते, जी
�ोकांना मे�यापासून वाचवते. पण जर फ� आ�मा भ� झा�ा तर
होई�?

चॅन�या ��दांब�� गंभीरपण े�वचार करणे, याचा अथ� आप�या �वतः�या �ोकांम�ये असंतोष होता.
समजून �या.

�याचे �वधान आहे,

" असंतोषाचे कारण �हा : हा�नकारक कृती आ�ण फायदे�ीर
गो�ी �ज�कणे , चोरांना मारणे आ�ण �ुटणे नाही . " ( 7 . 5 . 19 - 26 )

प�ह�या ने�याने अस ेकोणतेही काम क� नये �यामुळे सामा�य जनते�ा फायदा होई�
�क�वा सं�ेचे नुकसान. यासह, फायदे�ीर आ�ण उपयु� व�तू �मळवा.
क� नये. उदाहरणाथ�, आदरणीय धा�म�क �च�हे न के�याने
सम�या असू �कतात.

�सरीकडे, ने�या�ा �या�या �ोकांना डाकू �क�वा इतर बा� घटकांपासून वाचवावे �ागते.
�ोकांचा, रा�याचा �क�वा कोण�याही संघटने�या कम�चा�यांचा पैसा कोणी �ुट�ा पा�हजे
क� �कता �या�नही मह�वाचे �हणजे �याने �यांना �वतः�न �ुटू नये.

पण नेता अ�ी सुर�ा क�ी देऊ �कतो? हे
या संदभा�त काही सूचना येथे आहेत:

�भ�तीसारखे �हा

नेता �भ�तीसारखा असावा, जो संर�क देखी� आहे आ�ण अडथळा �हणून काम करतो.
�हा. जे�हा एखादा बाहेरचा माणूस तुम�या अधीन�ांवर वच��व गाजव�याचा �य�न करतो, ते�हा तु�ही
पुढे जा आ�ण �याचा सामना करा. कदा�चत एखा�ा कम�चा�याची सुर�ा
कसे करावे हे मा�हत नाही अ�ा प�र��तीत तो ����ा�� नेता हाच �याचा एकमेव आधार असतो.
असे घडत असते, असे घडू �कते. �यामुळे तु�ही �यां�या गरजे�या वेळ� �यांना साथ �ा.

Out बाहेर�या �ोकांवर कारवाई करा

एक राजा �हणा�ा होता, "जो कोणी माझी �ांती आ�ण सौहाद� �बघडवतो, तो
सोड�े जाणार नाही. " अगद� वर सां�गत�या�माणे.
चाना �हणतो क� राजाने चोरांपासून �वतःचे र�ण के�े पा�हजे. चोर पकड�ा तर
जर ते गे�े, तर ते थंड करा. जर चोर सोड�ा तर चोर
परत ये�याची भीती ��येका�या मनात राही�. फ� कठोर कारवाई क�न
ने�यावरी� �व�ास कायम राही�.

Your तरीही आप�या �ोकांना �ुबाडू नका

�ूट �हणजे पैसे आ�ण व�तू नस�े�या व�तूंची चोरी. सॅन,
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आदर आ�ण कृत�ता देखी� चोर�� जाऊ �कते. काही त�य अस�यास,
�हणून �या�ा ब�ीस �ा आ�ण �या�ा आदर �ा. तुमचे �ोक तुमचे सवा�त मोठे आहेत
मी खु� आहे. �यांना यो�य वेतन आ�ण वेळेवर �ा. ��ात ठेवा, जर तुमची सेना
मजबूत, तरच ती तुम�यासाठ� �ढे�.



नेता देखी� �व�ाथ� असावा. जे�हा तो �या�या �ोकांसाठ� होता
जर तु�हा�ा �ढायचे असे� तर �याने आप�� सव� ��� पणा�ा �ाव�� पा�हजे. फेय वॉ�टन �हणून
( फेय वॅट�टन ) संुदर ��दात �हणा�े, “ नेते �ा
�ढ�यासाठ�, एखा�ाने ��य �ततके �वचार�ी� आ�ण �च�हां�कत के�े पा�हजे. "
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आयट�, आयट�ईएस, बीपीओ आ�ण इतरांमधी� कम�चा�यांची वेगाने घट
ई नंबर एक चेहरा सम�या आहे. �ोकांनी नोकरी सोड�याचे कारण काहीही असो
जसे - �ो�साहन नसणे �क�वा ��त�ध� कंप�यांनी �द�े�या चांग�या संधी
�यां�या कंप�यांम�ये मनु�यबळाची कमतरता पूण� कर�यासाठ�.
मोह.

परंतु जर अ�ा बा� प�र��ती सोड�या गे�या तर �यावरी� उपाय �व�चतच आहे
जर वत�मान �नयो�े तसे कर�यास स�म असती� तर व�तु��ती अ�ी आहे क� कम�चाया�ना �ो�सा�हत के�े जाते
ते झा�े आहे �क�वा जखमी झा�े आहे, ते मा�कां�या वत�नावर अव�ंबून आहे.
कम�चाया�ना आप�या अंतग�त काम कर�याचे तीन माग� आहेत - �ेरण, �ेरण आ�ण
�ेवट�. भडकव�याचा माग�, दह�तवा�ांना कामा�ा �ावणे
माग�. �ेरणा �हणजे- �ेरणा आ�ण पदो�ती�ारे कामा�या �द�ेने �े�रत
ओतणे करताना, जे मनु�यात उ�वते आ�ण सतत असते.

�नयो��यासाठ� सवा�त मोठे आ�हान �हणजे कम�चाया�ना �े�रत करण.े
�ेवट�या �द�ेने नेत आहे.

कम�चा�यांना �खावणारी कारण,े �हणजे
�यांचे मनोब� तुट�े आहे,

" जाम असंतोषाची कारण े: �या प�रपूण� काया�चा ना� कर�यापासून
उ� काम कर�यासाठ� उ�ेजन देत नाही क�न . "( 7 . 5 . 19 - 26 )

कम�चारी कठोर प�र�म करतात आ�ण खूप �य�न करतात. जर �यांची �व�े
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कौतुक कर�याऐवजी उधळ�े जातात, �व�ोहाची बीजे पेर�� जातात.
�सरे �हणजे, जे�हा कम�चारी कंपनीसाठ� काहीतरी चांग�े करतात ते�हा �यांना ब�ीस �मळतो.
आहेत �हणूनच तुम�या कम�चा�यांना काय �े�रत करते हे जाणून घेणे मह�वाचे आहे.
आहे?

• पै�ा�ा �ाधा�य आहे

कम�चारी पै�ासाठ� काम करतात का? होय, ते बरोबर आहे, ती �तची आहे
प�ह�� आ�ण सवा�त मह�वाची गरज आहे. कोणतीही सं�ा अस�यास
जर कम�चा�यांनी �यांचे वेतन वेळेवर �द�े नाही तर �यांचे कम�चारी कधीही काम कर�यास �वृ� होणार नाहीत.
असू �कत नाही. पगारा��त�र�, इतर पया�य देखी� �द�े जातात जसे - कम�चा�यांना आ�थ�क मदत.
गहाण गटा�ारे �व�वध योजना जसे कम�चारी �ॉक सारखे मजबुतीकरण �दान करणे
पया�य, �ो�साहन, न�याती� वाटा इ�याद� दे�याची सु�वधा �दान के�� पा�हजे.

Hard कठोर �ायाम करा आ�ण भरपूर �व�ांती �या



�नयो��यांनी �व�ास ठेव�ा पा�हजे क� कम�चा�यांना अंतर आ�ण मान�सक �ांतता �दान के�� जाते.
तरच �यां�या उ�पादकतेचा पुरेपूर फायदा घेता येई�. काहीतरी �वक�सत करा
दे�ांम�ये, कामगार दहा म�हने कठोर �म करतात जेणेक�न �यांना दोन म�ह�यांची रजा �यावी.
�मळू �कते आ�ही हे क� �कत नाही, परंतु मह�वाची गो� �हणजे दोन म�हने
कम�चारी सु��साठ� दहा म�हने प�र�मपूव�क काम करतात. प�रणामांचे
काम आ�ण �व�ांती दर�यान संतु�न राखणे मह�वाचे आहे.

• उ� अंत

कम�चा�यांनाही �ान आ�ण आ�हान यासार�या पै�ां��त�र� इतर गो��ची अपे�ा असते. ते
तुम�या आयु�यात सु�ा एकच ��� हवी आहे. जर ने�यांनी कम�चा�यांना एकच �येय �द�े
मी य��वी झा�ो तर �या�ा अभूतपूव� य� �मळे� याची खा�ी आहे. तो आहे
ते कसे येते? यासाठ� कम�चा�याचा आ�म�व�ास वाढ�ा पा�हजे.

एका सु��स� आयट� कंपनीने भरती�या जा�हरातीत एका कम�चा�याची �नयु�� के��
फोटो�या तळा�ी ���ह�े होते - "म�ा या सं�ेत राह�याचा संक�प सापड�ा." "सव�
"उ�-�तरीय" कम�चा-यांसाठ� �नयो�े देखी� आव�यक अस�याचे आढळ�े आहे.
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�या�या एका अ�यापन काय��मात, जे�हा म�ा चॅनने सां�गत�े होते
एका ने�या�या गुणांवर चचा� करत होता, एका सहभागी �वचार के�ा, “तो
�याचा �वषय 'एखा�ा ने�या�ा' अस�ा असता तर तो अ�धक सकारा�मक झा�ा असता कर�यासाठ�
ठेव�े पा�हजे होते. "

मी �या�ा सां�गत�े क� �वषय "ने�यांनी �मळवू नये"
चुकून नाही तर एका उ�े�ाने. माणूस �या�या �वतः�या �ै��त
काय� आ�ण अ�यासाने हे �स� के�े आहे क� जे�हा आपण नकारा�मक ��द ऐकतो
तसे अस�यास, आ�ही अ�धक सतक�  होतो.

'ड�जर', 'मृ�यू' आ�ण '�वना�' हे असे ��द आहेत �यात आळ�ी आ�ण सु
स��य हो�याची ��� देखी� आहे. �यामुळे ही दहा भागांची मा��का सु�च आहे
च�ा काही �ेवट क�या, जे एका ने�याने क� नये .....

" जाती असंतोषाची कारणे : तां�ळ �ोक आ�ण आदरणीय हानीकारक
�ोकांचा अपमान करणे , पु�षांना �वरोध करणे आ�ण खोटेपणा आ�ण खोटे बो�णे
घे . " ( 7 . 5 . 19 - 26 )

वरी� सू�ात या तीन गो��वर भर दे�यात आ�ा आहे - देवांची पूजा, अखंडता.
आ�ण खो�ांचा अव�ंब क� नका.

Close जवळ�या �ोकांचा आ�ण �ोकांचा आदर

�या समाजात वृ� आ�ण वृ�ांचा आदर नाही. तो समाज अ�धक
वेळ सहन क� �कत नाही. "���या" साठ� सं�कृत ��द आहे - 'वरी'. 'v' �
येथे दोन अथ� आहेत, एक �हणजे वयाने मोठे होणे आ�ण �सरा बु��म�ेम�ये वेगवान असणे. वयात



व�ड�ांचा आदर करणे �भावी आहे. आपण पाहतो क� संपूण� आ��याई सं�कृतीमी व�ड�ांचा आदर करतो आ�ण उ� दजा�चा मान�ा जातो. तरी पण
�ानाने प�रपूण� अस�े�या त�णांना हे देखी� मा�हत आहे क� ते �ानाम�ये "झाडे" आहेत.

त�ण �ब�झनेस �कू� �व�ापकांना उ� पगार आ�ण उ� �ान दे�यावर
ते ठेव�याचे एक कारण �हणजे त ेकंपनी�ा देत अस�े�े �ान. असे त�ण
पण आदरणीय �ोकांचा नेहमी आदर के�ा पा�हजे. �यांचा कधीही अपमान क� नका. �यांचे
�वरोध क� नका, कोणताही �नण�य घेताना �यांची मते ऐका.

Able स�म होऊ नका

संघषा��या बंधनात जे यो�य आहे ते करणे चांग�े. कधीही चुक�चे �ोक
ते तुम�यासोबत �कतीही घृणा�द अस�े तरी �यांना घेऊ नका. �सरीकडे, यो�य �ोगोच ेसमथ�न करणे
ते तु�हा�ा ओळखत नस�े तरीही सावध�गरी बाळगा. कोण�याही सं�ेकडून ��येक
�ोकांचे मनोब� �बघडत.े �हणून आ�म�व�ासाने आ�ण कोणताही �नण�य घेताना
असच चा�ू रा� दे
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Lies खोटे �क�वा फसवणूक क� नका

भारताचे रा�ीय �च�ह कोर�े�े आहे - 'समेव जयते'. पण आज जवळजवळ सव�
असे मान�े जाते क� आज�या जगात ते पूण�पणे पाळ�े जाऊ �कत नाही.
क� �कता. हे �हणणे यो�य नाही. वा�त�वकता अ�ी आहे क� आप�या�ा �ती�ा करावी �ागे�
धीर नाही. सव� मो�ा कंप�या, �या चांग�या�कारे ��ा�पत आहेत, भ�व�याती� नफा बघतात.
मी ठेवतो अ�ा सं�ां�या य�ाची मू�भूत कारणे आहेत - सं�ोधन आ�ण �वकासावरी� �ान,
कम�चा�यां�या बेटांपे�ा रणनीती इ. �हणूनच तु�हा�ाही �बाडीचा आधार आहे
घेऊ नये
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बंधनातून एका �व�ा�या�ने एकदा म�ा �वचार�े, “�व��त नेहमीच पै�ाब�� असतात.
तु�ही �वचार करत राहता का? " मी उ�र �द�े, "याचे उ�र मा� अगद� बरोबर आहे.
पैसे कमव�यासाठ�, �ावसा�यका�ा अनेक टोकांवर खो�वर �वचार करावा �ागतो.
आहे आ�थ�क य� जे मू�भूत गरज आहे. अनेक घटकांवर
स�ावना, सेवेची भावना आ�ण आप�या �वतः�या �ोकां�या बां�ध�क�वर अव�ंबून असते. ”

आता आपण चना यांनी नमूद के�े�या इतर काही घटकांचा �वचार क�, �यांचे
ने�याने काळजी �यावी:

" असंतोषाचे कारण �हा : काय��मांवर बनव�यासाठ� पैसे देऊ नका आ�ण
��ा�पत झा�यावर समाधानी �हा . ( 7 . 5 . 19 - 26 )

��दात, आ��तकाने आप�या अधीन�ां�या भावनांची देखी� काळजी घेत�� पा�हजे.
�यांना �यां�या कामाचा यो�य मोबद�ा न �मळा�यास �यांनी �ःखी �हावे,
आ�ण �सरीकडे, जे�हा �यांचा नेता समाधानी होतो, ते�हा �याचे �ोक
�नरा�ा आहे.

Work के�े�या कामाचे पैसे न भरणे



कोण�याही �वसाया�या आ�थ�क उ�प�ाची देवाणघेवाण रोख रकमे�या मदतीन ेके�� जाते.�वहार (रोख) वर अव�ंबून आहे. �ाहक सेवेसाठ� सेवा �दा�या�ा पैसे
करते; आ�ण �या बद�यात सेवा पुरवठादार �यांचे कम�चारी आ�ण कामगारांना पगार देतात.
तु�ही करा वापरक�या�ना �यां�या अंतग�त �ाहकांना पैसे �ावे �ागती�. जर हे
साखळ�चा एक �वा जरी तुट�ा तर सुसंवाद तुटतो. �हणून सव� नेते
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थक�त र�कम वेळेवर भर�� पा�हजे. नेहमी काम पूण� झा�यावर
संबं�धत �ोकांना पैसे �ा.

Cent समाधानी होऊ नका

एका �व�ा�या�ने �वसाय सु� के�ा आ�ण खूप संघष� के�ा. �ेवट� तो
�वसाय आ�थ�क��ा य��वी झा�ा. मग तो �या�या समुपदे�काकडे गे�ा

�वचार�े, “सर, माझा �वसाय आता चांग�ा चा��ा आहे. मी आता आहे का? �याचा
समुपदे�क �हणा�े, "�सरा �वसाय सु� करा."

येथूनच खरी कहाणी सु� होत.े नेहमी �वतःची भावना असणे
पा�हजे. �वसाय �ापन कर�याचे सव� माग�
��क�यानंतर कधीही रडू येऊ नये.

��य�ात आप�� मा�हती आ�ण आप�े �ान वापरा
�दवसात करा. कारण �तथे तु�हा�ा समुपदे�काची गरज आहे

. आता तु�ही सु�ा �बगर आ�दवास��या समुपदे�नाचे काम करा
क� �कता

सु� झा�े�े काम सु� ठेवा

�वसाय सु� करणे याचा अथ� असा नाही क� आपण आप�� प�ह�� नोकरी सु� क� �कत नाही.
सोडा प�ह�या �वसायात ��येक �कारे कठोर प�र�म के�यानंतर, आता आपण
पय�वे�क �हणून काम क� �कतो. तरीही तु�हा�ा आधी चरबी वाढवावी �ागे�
�� �द�े पा�हजे पण एक �भावी कोन कायम ठेवा. आता तुमची वेळ आधी
सु� झा�े�या नवीन �वसायाम�ये �वसायाची �वभागणी के�� जाई�. �हणून �ततकेच

दो�ही हाताळा.

मी भारताती� सवा�त मो�ा गटांपैक� एक स��ागार �हणून काम के�े.
जे�हा आ�ही धोरणांवर चचा� करत होतो, ते�हा �द�द��क म�ा �हणा�े, “आमचे
�वसाय चा�वणे हे सव� काही नाही. आमचे काम चरबी चा�वणे आहे. "

महान वा�ांचा हा �वचार आहे.

70

ने�याने काय क� नये - 10

कोण�याही कम�चा�याची ��� �क�वा �व�ासाह�ता संपूण�पणे ने�या�या हातात असते.
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यासह, आ�ही ने�यांनी घेत�े�या �ेवट�या दोन खबरदार�वर चचा� क�.
करे�

चॅन �हणतो -

" �क�ग बाय उपे �ा�त झा�ा आ�ण अ�म ए��ॉयर आ�ण चांग�े - इ�हानमुळे समृ��
हे जगात आहे क� तेथे पतन , �ोभ आ�ण �ेष आहे . ( 7 . 5 . 19 - 26 )

नेता कधीही �न�काळजी असू नये. �या�यासाठ� अगद� �हान
���� क� नये. �सरे �हणजे, कम�चा�या�या आनंदात कधीही ह�त�ेप क� नये.
�ावू नये जर नेता या स��याकडे ���� करतो, तर संघटना कोसळते.
ग�प बसा.

ने�याची अ�मता हे �या�या क�पकतेचे आ�ण य�ाचे मु�य कारण असत.े
आहे. �र��ी�या अनुप��तीत, �ोभ उ�प� होतो आ�ण �यासह ना� होतो
असे घडत असते, असे घडू �कते.

दहा अ�याय (अ�याय 61-70) या मा��केत एक संदे� आहे क�
"काळजी �या". �वतःवर तसेच इतरांवर �� ठेवा. काळजी घे�याब��
या कारसाठ� काही सूचना:

Lower खा��या �ेणीती� कम�चा�यां�ी संपक�  साधा

कोण�याही सरकारसाठ� आ�हान �हणजे �या�या कारभारात
आनंद� �क�वा नाही. जोपय�त नेता यात य��वी होत नाही तोपय �त �याचे काम पूण� होते.

नसती वेळोवेळ� आप�या�ा कळते क� य� फ� काही �ोकांचे आहे
इ�ा आण�� आहे. एक नेता �हणून तु�ही या अहवा�ांवर �व�ास ठेवू �कत नाही.
ते येथे �ोधा. ��पाई �क�वा �ाय�हर�या भावनांचे �नय�मत �नरी�ण

देऊ नकोस �यां�या�ी बो�ा आ�ण �यांचे सुख आ�ण �ःख समजून �या. सुधारा�मक पाव�े
���ट.

Reason �वनाकारण वेळ काढा

कॉप�रेट जगाती� ब�तेक काय��म प�रणाम आ�ण उ���ांवर आधा�रत असतात.
आहेत आपण आप�े मन मोकळे करण ेआव�यक आहे. हे सं�े�ा एक नवीन देते
कोन सापड�ा आहे. संपूण� कामा�या �दवसातून कमीतकमी थोडा वेळ काढा
तू काहीही क� नकोस म�ा �द�े�या या �काराचे मू�य काय आहे?
कामात नवी �द�ा �मळत.े या नवीन �वचाराने, नवीन तं��ानाचा वापर के�ा जात आहे.
आणा

• मागोवा ठेवू -

�ोकांवर �� ठेवा. उ�ोगावरही �� ठेवा. आप�ा प�रसर आ�ण समाज
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होत अस�े�या बद�ांची मा�हती ठेवू नका. जगाती� सव� गो�ी एकमेकां�ी जोड�े�या आहेत
आहे. काही �ठकाणी झा�े�ा एक छोटासा बद�ही तु�हा�ा काही ना काही �व�प देई�.
कार �वतःच �भा�वत करे�. �हणून सतक�  आ�ण सव� बाब�ची जाणीव
राहा.

दहा भागां�या या मा��केत, आ�ही ने�या�ा मदत करणा�या 21 मु�ांवर चचा� करतो



�र रा�ह�े पा�हजे. एकदा एक �व�ाथ� म�ा �हणा�ा, "सर, �याचे पा�न के�े पा�हजे.हे कठ�ण आहे कारण म�ा ब�याच गो�ी आठवत नाहीत. ”

बरं, या सव� गो�ी ��ात ठेव�याची गरज नाही. तर
आपण यापैक� कोणताही �नयम �ागू के�यास, उव��रत �नयम आपोआप होती�
��केन ते सव� एकमेकां�ी जोड�े�े आहेत, �हणून �ारंभ क�या. इथे एकटा
हे तं� �भावी आहे क� नाही हे जाणून घेणे.

�वत: म�ये नेता �ोध�या�या �वासासाठ� मा�या �ुभे�ा .....
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भाग 2

बंधन
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कम�चारी

71

सुर�ा आ�ण सुर�ा

परंतु रगतयुगाचे �दवस आता संप�े आहेत जे�हा �व�वध �रयासत त�वारीसारखे ��द बो��यासाठ� वापर�े जातात.
आ�ण �व�वध रा�य संकु�े आ�ण अ�धक �व�वंसक आ�ण मो�ा �माणात �वना�
���ांसह �ढ�यासाठ� वापर�े जाते. आता यु�े जात आ�ण दह�तवाद यां�यात चा�ू आहेत.
NS या �ढायांचे �व�प आणखी गंुतागंुतीचे आहे. ही अ�ी वेळ आहे जे�हा सुर�ा
माहाकडे ���� करता येत नाही.

दह�तवाद� सामा�य �ोकांना ��य करतात, �यांचा साव�ज�नक �ठकाणी वापर
आ�ण �यांचे �येय अथ��व�ा डळमळ�त करणे आहे. सहकारी दर



सं�ा हे थेट ��य आहे आ�ण आप�याकडे एकच ��� आहे - द�ता, जे
आप�या�ा सम�या आ�ण �ानापासून संर�ण करावे �ागे�, जेणेक�न या आप��पासून
तोडगा काढावा �ागे� चान यांचे �वधान

" रा�ी�या वेळ� के�े�या कोण�याही गु��ाची मा�हती �या�ा ( सुर�ा ) �हरा�ा �द�� जाई� -
अधी�कांनी नोट�स �ावी , ती घटना �या�ा घड�� क� नाही .
असे कर�यात अय��वी झा�यास गु��ानुसार ���ा होई� , तसेच अ�धकारी
एकदा के�े Upe दौया�वर देखी� भागीदार होई� . "( 2 . 36 . 42 )

याचा अथ� असा क� सुर�ा कम�चारी पूण�पणे सावध अस�े पा�हजेत. �या�ा ��येक
आप�या नातेवाईकांना गु��ाची मा�हती �ावी. कोण�याही कारने

�क�वा A घटनेकडे ���� क� �कत नाही. जर �याचे इतर �ोक सु�ा
जर तु�ही यात �न�काळजी असा� तर �यांना ���ाही होई�.
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कॉप�रेट सुर�ा कम�चा�यांवर खा��� प�तीने �व�ेष �� �द�े पा�हजे:

• अ�त�र� ����ण -

आज तुम�या सं�ेचे �दय, र�क आ�ण सुर�ा कम�चारी
आव�यकतेनुसार अ�त�र� ����ण आ�ण मा�हती �दान के�� पा�हजे. आपण आप�े
दे� आ�ण �व�ेषतः �दे�ा�या स�या�या आ�हानांब�� मा�हती �ा. आपण
�ा�नक, रा�य आ�ण क� � सरकारांनी सुचव�े�या सुर�ा उपायांबाबत
अ�यावत मा�हती दे�यासाठ� �ा�नक पो��स �क�वा गु�तचर सं�ांना मदत
आपण देखी� घेऊ �कता

Security सुर�ा कम�चा�यांना समथ�न

सव� कम�चा�यांना आज�या �च�ताजनक प�र��तीची जाणीव क�न �ा. Ue
सुर�ा अ�धका�यांचे सहकाय� असाव.े �वत: �ा पकड�यासाठ� आ�ण
आपण बॅग आ�ण वैय��क व�तूं�या तपासणीचे पय�वे�ण क� नये. याचा अथ� कधीच नाही
असे नाही क� यामुळे तु�हा�ा दोषी मान�े जात आहे. �याब�� वाईट वाटू नका.
सुर�ा मा आप�े कत�� करत आहे. �हणून �या �णा��चा एक भाग �हा आ�ण
आम�या �वतः�या सुर��ततेसाठ� �स�टम�ा मदत करा.

Union संघभावनेने वागा

हे ��ात ठेवणे मह�वाचे आहे क� केवळ सुर�ा सु�न��त करणे
हे फ� �कमीचे काम नाही. ��येक कम�चा�याने आप�� भू�मका �नभाव�� पा�हजे.
सुर�ा र�क देखी� मानव आहेत, जे आम�या सुर�ेसाठ� 24 तास काम करतात. �यामुळे
�यां�या सम�याही समजून �या. जाणून �या क� आ�हा�ा एक संघ �हणून काम करावे �ागे�.

आज आप�ा दे�, �तची अथ��व�ा, कॉप�रेट हाऊस आ�ण आप�े जीवन धो�यात आहे.
आहे. �यामुळे आप�या�ा जागे होऊन �ढावे �ागे�.

72

यो बंधक �नवडा

कंपनी�या य��वी कामकाजात काय�कारी गहाणखत मह�वाचे आहे.
एक भू�मका आहे. सं�े�या �वकासासाठ� �याची �नवड आ�ण �नयु��



हे छान आहे. यो�य हेडहंट्स आ�ण �सम�ट एज�सी �नवड�यासाठ� संसाधने
आ�ण सेवा �दान करा. तथा�प, �याचे मानक �नयो�ा �वतः ठरवते.
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कौट�ने �या�या "अथ�ा" म�ये मु�ांना आ�ण अनुभवी आ�ण �या�या मु�ांना नवीन बंधनाची ओळख क�न �द��.
थेट भरतीचे बंधक �हणून �ाभा�या��या �नवडीबाबत
मी आव�यक तप�ी�वार माग�द��न के�े आहे. �याचे पा�न के�े पा�हजे.

A. बंधन बाळांची �नवड:

पु�तक 1   - 5 चा अ�याय 1 �व�वध गुणां�ी संबं�धत आहे जे �� के�े आहेत
मानव संसाधन �वभागा�या सीएएस मु�ाखती दर�यान बं�धत मु�ां�या �नवडीम�ये
के�े पा�हजे.

कौ�टताचे मत आहे क� ��कणारा तोच आहे �या�ा खा��� गो�ी आहेत
सहा गुणधम� आहेत:

��क�याची इ�ा: मू� उदारमतवाद� अस�े पा�हजे. बंधनात जसे
�ा��ां�वषयी मा�हती �मळव�यावर �याने आप�या माणसांना �यां�याब�� �वचार�े पा�हजे.कुठे रॅक
�ानाची इ�ा अस�� पा�हजे.

ऐक�याची �मता: ऐकणे �हणज ेऐकणे आ�ण �वचार करणे. �या�ा तो
एखा�ाने हे समजून घेत�े पा�हजे क� �या�याकडूनही अ�ीच अपे�ा आहे.

�च�तन: प�र��तीचे वेगवेग�या कोनातून �व�ेषण
एक मत असावे. बंधना�या बाबतीत, ता�क�क आ�ण सज�न�ी� दो�ही �वचार

आगमन आहे.

खोटे त�य नाकार�याची �मता: �यातून �न�कष� काढ�याची �मता
कुठ�याही मु�ा�ा वेगवेग�या �कारे समजून घे�याचे कौ��य असावे आ�ण असावे.

'�या' �ा �चकटवा पण नाही: �या�ा आ�ण सम�ये�ा वेगळे करा
समजून घेत�े पा�हजे �या�या �ववेकबु��नुसार काढ�े�ा �न�कष� 'यो�य' मानून, तो
पण �या�याकडे खंबीरपणे उभे राह�याची �मता अस�� पा�हजे.

b. अनुभवी बंधकांची �नवड

�स�या सं�ेतून एखा�ाची भरती कर�यापूव� कोण�या गुणांचा �वचार के�ा पा�हजे?
चाचणी करणे आव�यक आहे, "अथ�ा" पु�तकाती� �यांचे तप�ी� - इतर तप�ी�
-9 �द�े आहे.

तां��क �मता - संबं�धत �व�ानाती� त�ां�ारे चाचणी के��
मदतीने के�े जाई�.

बु��म�ा, �वसाय आ�ण कौ��य: �यात अनुभव तसेच कोण�याही सम�या
आई�ाही समजून घे�याची �मता अस�� पा�हजे. �व�वध अडचणी असूनही
पुढे जा�याची �मता असणे आव�यक आहे.
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�ामा�णकपणा, �ववेक आ�ण बु��म�ा - �व�रत �नण�य घे�याची �मता
पा�हजे का तसेच �या�ा आ�म�व�ास असावा. �क�वा भाग
याचा अथ� असा आहे क� �या�ा �हान ��दात �भावीपणे बो��याचे �ान आहे
पा�हजे.

गंभीर प�र��तीत अडचणी सहन कर�याची �मता

चांग�या यजमानाची खरी परी�ा फ� संकटा�या वेळ� असत.े �या मागा�ने
संबं�धत जबाबदा�या घे�याची आ�ण ज�द कृती योजना कर�याची �मता
पा�हजे

�ामा�णकपणा, �ामा�णकपणा आ�ण संपूण� समप�ण:-

इतरां�ी वागताना इतरां�माण े�यां�या�ी वागा
पा�हजे. यो�य माणसांना गो�ी कर�यासाठ� �मळव�या�या �मतेचे नाव बंधन आहे.

नै�तक ��� - नै�तक ��� आ�ण नै�तक वत�न ��दातून येत नाहीत
दाखवायचे काम.

73

��ती �न��त करणे

ओ��स�या य�ाचा �या�या पदवी आ�ण �माणप�ाव�न �याय होत नाही.
जाऊ �कतो काही सव��ण बंधकांनी कधीच कोणतेही औपचा�रक ���ण घेत�े नाही. नाही
�ब� गेट्स �क�वा हे�ी फोड यांना �वतः�या कंप�या सु� कर�यापूव� एमबीए �मळा�े नाही.
याची गरज होती.

�या�या ट�मम�ये �व�ापकांची भरती करताना, सीईओ�ा फ� �यां�या पा�तेब�� मा�हती असावी.
पण एवढेच न�हे तर �यां�या �मतेवरही पूण� �� �द�े पा�हजे.

कॉउटचे �वधान आहे,

'' उमेदवारा�या पा�तेचे मू�यांकन �या�या/�त�या काय��मतेव�न के�े जाते . सवा� सोबत
गुणव�ेनुसार, मं�यांम�ये यो�य पदे वाटून , �यांची जागा , वेळ आ�ण
काम ठरवताना , तो ( राजा ) सव� मं�ी �नयु�� पा�हजे .
( 1 . 8 . 28 - 2 9 )

काय�संघा�या सद�यांना कामाची जबाबदारी सोपवताना, सीईओने:
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चना�ारे के�या�माणे घटकांवर पूण� �ान �द�े पा�हजे:

इ. मत

एखा�ा ����या पा�तेचे मू�यांकन कर�यासाठ� काम कर�याची �मता हा एक �मुख घटक आहे
आहे. अनेक सं�ांम�ये, ओ��सांना ��फार�ीनुसार �नयु� के�े जाते. p प�रणाम
जर ते स�म के�े नाही तर कंपनी�या �ावसा�यक ��तमेवर वाईट प�रणाम होई�.
आहे. ��फार�ी�या आधारावर, एखाद� ��� "कुस" सा�य क� �कते, परंतु
ही खुच� �या�ा जा�त काळ उभे रा� देत नाही.



• पद/पद

पद आ�ण पद उमेदवारा�या पा�ते�या आधारावर �द�े पा�हजे. आज
K �या कॉप�रेट जगात, आपण पाहतो क� पदांचे �वतरण प�त�ीरपण ेके�े जाते.
अगद� नवो�दतांनाही �यां�या योगदानाची चाचणी न घेता पद दे�यात आ�े.
जातो. मागी� �नका�ां�या आधारावर पदांचे पद �क�वा �वतरण
पा�हजे. हे �व�ेषतः भारताती� अनेक कौटंु�बक �वसायां�या य�ाचे मूळ आहे.

इ. पे�ा

�नयु�� यो�य �ठकाणी झा�� पा�हजे. ब�तेक उ�ोगांम�ये जर
नवीन �ाखा उघड�यास �ा�नक उमेदवारांना �ाधा�य �द�े जाई�.
आहे. �याचे कारण असे क� �या �व��� �े�ाती� �वषयात तो इतरांपे�ा अ�धक जाणकार मान�ा जातो.
जातो. पय�टन उ�ोगाती� ��येक �वा�ा�ा बाहेर�या माग�द��काऐवजी �ा�नक माग�द��काची गरज असते.
माग�द��क घे�यास �ाधा�य देते कारण �ा�नक र�हवा�ी जा�त आहेत
मा�हती आहे.

• वेळ

वेळ �न��त के�� पा�हजे सव� �या�यावर
आरंभ तारीख �द�� पा�हजे �यानंतर �न�द�� वेळे�या आत ती असावी
पूण� कर�यासाठ� �याची संमती �यावी. चे सव��म गुण द��वा
हे कर�यासाठ� टाइमबु�सने �नधा�र करणे आव�यक आहे.

• काय

�व�ेष तारणाने करावया�या कामावर कर �ाव�ा पा�हजे. �या
"�व�ापन �े�ा�ारे" '�े� �े�' (KRA) अंतग�त येते
(एमबीओ) उदा., सावकारां�ारे �न��त फोकसम�ये बंधन कर�याची क�पना
दान करतो. यो�य आ�ण �नय�मत अ�भ�ाय �णा���ारे याचे अनुसरण करा
पा�हजे.

जे�हा वरी� घटकांचा �वचार के�ा जातो ते�हा बरेच

पृ� 144

गैरसमज आ�ण सम�या �र ठेव�या जाऊ �कतात. वाटाघाट� आ�ण वाटाघाट�
प�रणाम सा�य कर�यासाठ� संमती केवळ मनू�ा भाव�नक बनवत नाही, परंतु
सं�ा तेच करते.
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कम�चा�यां�या कमी होणा�या सं�येवर �नयं�ण

कोण�याही कंपनीची सवा�त मोठ� सम�या �हणजे कम�चा�यांची घटती सं�या �हणजेच
कम�चारी संघटना सोडून जात आहेत.

ही सम�या सोडवणे हे ��येक मनु�यबळ �वभागाचे सवा�त मह�वाचे काम आहे.
आहे. �या�या �नराकरणासाठ� धोरणे आ�ण धोरणे सात�याने तयार के�� पा�हजेत. कारण आहे
सतत ����ण, पदो�ती आ�ण पगार वाढ केवळ घटणारी सं�या रोखे�.
वेतन नाही.



कोट सुचवतो,
" तो ( नेता ) समाधानी आहे अ�त�र� पैसे आ�ण संसाधनांसह आनंद�

पा�हजे . यासह, असंतोषाचे समाधान कर�यासाठ�, �व�ेष भेटव�तू आ�ण इतर आहेत
�ाभ दान पा�हजे . "( 1 . 13 . 16 - 17 )

साधारणपणे दोन �कारचे कम�चारी असतात- संतू आ�ण असंत.ू cout हम
या दो�ही �कार�या कम�चा�यां�ी वाग�याचा माग� �� करा.

�यां�या मते, जे कम�चारी समाधानकारक �दसतात (जे पदो�ती �क�वा पगार वाढ�ची मागणी करत आहेत)
�याकडे ���� क� नका) चुक�ची एचआर रणनीती आहे. कोण�याही सं�ेचे
��येक कम�चारी पगारासाठ� काम करतो. कम�चा�या�ा समाधानी �दस�यात काय अथ� आहे?
एखा�ाने कधीही असे �हण ूनये क� तो खरोखर समाधानी आहे.

असे �ोक कोण�याही ��त�ध� कंपनीकडून मो�ा ऑफस� �ोधत राहतात. कोणतेही
�यांना ही संधी �मळते, आ�ण हरवतात. जर तु�ही कम�चारी असा� तर ही कार
जर तो समाधानी असे� तर �या�ा अ�त�र� भेटव�तू, भेटव�त ूआ�ण पगार वाढ देऊन �या�ा �ो�साहन �द�े जाते.
करा . अरे? कारण तु�ही आधीच �यां�याब�� �यां�या भावना �� के�या आहेत.
समज�े. यानंतर यु�नयन �क�वा संप होणार नाही.

�सरीकडे, जे अधीर आ�ण असमाधानी कम�चारी आहेत, �यांना भेटव�तू �द�या जातात.
आ�ण आकष�क नफा �मळवून तु�हा�ा कंपनीम�ये राह�यास �वृ� करा.
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कम�चा�यांची घटती सं�या �नयं��त कर�यासाठ� अ�धक उपयु� काहीतरी
येथे सूचना देखी� �द�या आहेत:

Human मानव संसाधन �वभागासाठ� मह�वाचे (HRD)

ब�तां� �ीष�कांम�ये, HR �वभाग अ�त�य सोपा आ�ण �वयंरोजगार असावा �ागतो.
हा सं�ांचा ��ासक�य भाग मान�ा जातो. �याचे काम फ� कम�चा�यांसाठ� आहे
�यांना �यां�या रेकॉड�ची भरती, ����ण आ�ण देखरेख करावी �ागते.
खरं तर ��येक गहाणखताने �यां�या अज�डावर एचआर �वभागा�ा �ाधा�य �द�े पा�हजे.
�द�े पा�हजे जे�हा तु�ही तुम�या �ोकांसाठ� काम करता ते�हा ते तुम�यासाठ� काम करती�
.

CEO सीईओने स��ागार �हणून काम के�े पा�हजे

सीईओ आप�या सव� कम�चा�यांना माग�द��क, त�व� आ�ण माग�द��क होती�
पा�हजे. �वसाय चा�वणे हा �या�या नोकरीचा एक छोटासा भाग आहे. �याचा चेहरा
आप�या कम�चा�यांना ���क �हणून �����त करणे हे काय� आहे जेणेक�न ते क� �कती�
मी माझा नेता होऊ �कतो. �या�ा �या�या द�घ� �ावसा�यक अनुभवाचा उपयोग इतरांना मदत कर�यासाठ� करावा �ागतो.
अ�यापन के�े पा�हजे.

Own आप�� �वतःची सं�कृती तयार करा

इतरांची न�क� कर�याऐवजी, आप�� �वतःची सं�कृती तयार करा - अ�ी एक
सं�ेची सं�कृती, जी पूण�पणे अ��तीय आहे. इतर �ोक आप�� उ�पादने आ�ण
सेवांची कॉपी क� �कते परंतु आप�� सं�कृती कधीही कॉपी क� �कत नाही. अ�ा
सं�कृती, जी उबदार आ�ण खु�� आहे. ��येक कम�चा�या�ा �या सं�ेच ेकाम �द�े जाते
कौटंु�बक भाग समजून �या.

सव� �नयम मोडा. आप�या के�बन मधून बाहेर पडा
तुम�या कम�चा�यांसोबत वेळ घा�वा. आप�� सं�ा अ�ी तयार करा क� ��येक
�तथे काम करताना अ�भमान वाटतो.
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नोकरी बद�

च�ा, या�ा सामोरे जा. ��येका�या क�रअरम�ये एक वेळ येते जे�हा तो
आप�या सांसा�रक �न�य�मासारखे वाटते �यापासून �र पळ�याचा आ�ह आहे.
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�या�ा आता फाय�ाचे काम क�न स�या�या उ�प�ापे�ा जा�त �मळवायचे होते.
आहे.

अ�ा �ोकांसाठ� कोटचा स��ा आहे:-

'' अंतग�त सांस �हणून - प�ती जाणून घेणे , वेग आ�ण काय��म
राजाची सेवा करणे पा�हजे , क� तो ( राजा ) ���

��त रहा आ�ण खूप फायदे�ीर �हा . ( 5 . 4 . 1 )

अ�ी अनुभवी ���, जी �या�या कामात पूण�पणे पारंगत आहे, ती न�क�च हवी
फायदा घे�याचा �य�न करा. जर �याने हे के�े नाही तर तो �वतः
�खापत, तणाव आ�ण अयो�य वाटे�.

�याने राजाकडे (सं�ेचे �मुख) संपक�  साधावा आ�ण आप�े अनुभव सांगावेत.
थोड�यात, भूतकाळात �मळा�े�या य�ाची न�द �यावी आ�ण अ
चांग�� नोकरी हवी आहे. स�या�या काळात कामा�या बद�ाचा अथ� काय?
संघटना �वतः बद��� पा�हजे असे नाही. आपण सं�ेती� गो�ी देखी� बद�ू �कता
क� �कता

तथा�प, असे करताना �या�ा �या�या सं�े�ा होणा�या फाय�ांची जाणीव असावी.
ते फ� मा�या �वतः�या फाय�ासाठ� ठेव�े पा�हजे. हे ��ात ठेवणे मह�वाचे आहे
सां�गत�े�या पदांसाठ�/धमा�साठ� मु�ाखत घेताना, मु�ाखत �या फम�साठ� नेहमी सारखीच असे�.
फायदे �वचारात घेत�े जाती�. �हणून या मु�ा�ा �ाधा�य �ा.

मो�ा जबाबदा�या हाताळ�यासाठ� काही आव�यक सहा�य खा����माणे आहेत:

• अनुभव गोळा करा

आयु�यात पुढे जा�यासाठ� अनुभव खूप मह�वाचा आहे. ��य �तत�या �र
��येकाकडून आ�ण ��येक गो�ीतून ��क�याचा �य�न करा. आप�े �ान अ�त�नत करा आ�ण
काही चांग�� कौ��ये ��का. तु�ही �जतके अ�धक अनुभवी आहात, �ततकेच तुम�या आयु�यात अ�धक आहे
वाढ�याची ��यता �जतक� जा�त �ततक� मोठ� संधी.

An एक �ेख तयार करा (Dr.Mut)

�ो�साहन देणा�या �क�वा नवीन जबाबदा�या �वीकारणा�या �ोकां�ी संपक�  करणे
�यावेळ� तु�ही तुम�या य�ा�ी संबं�धत �माणप�े तुम�याकडे ठेवता. सी�ही, पोट�फो��ओ, �माणप�,
हे �ेस �कट आ�ण जॉब �रपोट� इ�याद��या ��ीने उपयु� ठरे�.

Their "�यांचे" "फायदे" चचा� क�न

मु�ाखती दर�यान तु�ही सं�े�ा �मळणार अस�े�या फाय�ांवर चचा� करणे मह�वाचे आहे.
माह प�रपूण� आहे. ते फायदे �द�े�या सं�यांम�य ेसांगा. मु�ाखतीची तयारी करताना



थोडे सं�ोधन पण करा.
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तु�ही जे काही नवीन काम करा� �यात तुमची छाप सोडा.

अमे�रकेचे माजी अ�य� 'बॉब डो�े', जे अमे�रके�या अ�य�पदा�या �य�तीत सहभागी होते
एकदा �हणा�े, "जे�हा सव�काही संपते, ते�हा 'तू कोण होतास' वर कोणीही नसते
देत नाही यावर �ान आहे क� आपण आप�� ��ी वेग�या �कारे द���व��.
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प�ह�� पायरी

आप�यापैक� बरेचजण आप�या�ा हवी अस�े�� नोकरी �ोध�याची यो�य संधी �ोधतात.
मी राहतो आपण आप�या कार�कद�त पुढच ेपाऊ� टाक�याचा �वचार कर�यापूव�, आ�ही
पानांम�ये "गरज" �या जा�हरातीची वाट पाहत आहे. वसई�ाही हवे आहे
वगा�साठ� मा�हतीची वाट पाहत आहे.

ही एक मोठ� चूक आहे.

जर आप�� इ��त नोकरी �क�वा �वसाय स�या बाजारात उप�� नसे� तर
ती संधी आपण �वतः �नमा�ण क� �कतो. आ�म�व�ासाने बस�याची अपे�ा करा
�य�न कर�यावर �यांचा �व�ास होता. �याचे �वधान आहे:

'' जो मनावर �व�ास ठेवण े, �याची कमी सोडते , ते असो
जातो कारण तो काम सु� क� �कत नाही �क�वा �याचे काम अय��वी होते
तो आहे . '' ( 7 . 11 . 34 )

हे असेच आहे क� जर संधी आप�या दारावर ठोठाव�� नाही तर आ�ही संधी गमावू.
तु�ही �ोधावे. पण हे कसे करायचे?

येथे काही सूचना आहेत:

Strength तुमची ताकद ओळखा

आपण दरवाजा ठोठाव�यापूव� �फर�यापूव� थोडी तपासणी करा.
तुम�या �ंका ओळखा. आप�या ��तभेचा स�मान करा. �याचा चान
�या�ा "ध�म" (�भावी काय��मता) �हणतात. तु�हा�ा जे पा�हजे ते
आपण इतरांपे�ा अ�धक काय क� �कता ते �वतः तयार करा. �वतःचा भूतकाळ

वण�न �क�वा कृती योजना �वतः�ा तयार करा �यात तुमच ेभूतकाळाती� अनुभव आ�ण
वै���ांचा उ��ेख करा.
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Contacts संपक�  यो�य�र�या �ा�पत करा
अ�ात �वधान �क�वा कृती योजना पुरेसे नाही. आ�ही एकटे

तु�हा�ा तुमचे माक� �ट�ग करावे �ागे�. यासाठ� कोणते यो�य आहेत हे जाणून घेणे मह�वाचे आहे.
�ोक आ�ण कोण�या कंप�या आम�या सेवा वापरती�. तुमचे पाठवा
कॉ� करा आ�ण भेट�चे वेळाप�क ठरवा. �ेवट� यो�य �ोकांपय�त वेळेवर पोहोचणे
संभाषण करा भेटणे खरोखरच असामा�य आहे. कोणा�या फोनची वाट पाहत आहे
क� नका, कारण अ�ा अनेक कंप�या आहेत �या रँक असूनही जा�हरात करत नाहीत
NS

Financial आ�थ�क �वहारांची जाणीव ठेवा

स�य हे आहे क� कोणतेही काम फुकट नसते. कोण�याही काय��मात पाऊ� टाका
आपण काम कर�यापूव� या नोकरीतून �कती पैसे अपे��त आहेत याचा �वचार करा.
बैठक�दर�यान, �या�या�ी संबं�धत बाब��वषयी बो�ा आ�ण
�� करणे. �वन �वन �स�युए�न ते�हाच घडू �कते जे�हा आप�� भू�मका, �येय आ�ण ते
�याहीपे�ा मह�वाचे �हणजे आ�थ�क �च�ता.

हे ��ात ठेवा क� जे�हा तु�ही तुमचे इ��त काम �क�वा ��याक�ाप सा�य करता
होय, मग �या�ा पुरेसे समजू नका. खरं तर ही सु�वात आहे. तु�हा�ा जे काही आ�हान आहे
कृपया ते पूण� क�न दाखवा.

तुम�या उमेदवारा�ा केवळ ��दांनीच न�हे तर �ावहा�रक कृत�नीही य��वी करा.
कोण�याही काया�त य� �मळव�यासाठ� इतरांबरोबर एक� काम कराय�ा ��का
तेच करायचे बाक� आहे.
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सेवेत मरण पाव�ा

जीवन अमू�य आहे आ�ण एखा�ाचा मृ�यू एखा�ा�या नातेवाईकांसाठ� आहे.
अ ते करतो. तथा�प, जर सेवेत असताना �याचा मृ�यू झा�ा तर मृ�यू
ही मा�काची जबाबदारी देखी� बनते.

अपघात टाळ�यासाठ� सव��म उपाययोजना आ�ण धोरणे ठेव�यात आ�� आहेत
कम�चा�या�या सेवेदर�यान मृ�यू हो�याची ��यता नाकारता येत नाही.

अ�ा अनपे��त प�र��तीत �याया�याने खा��� स��ा �द�ा आहे:
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जे सेवेत मरण पाव�े अ� आ�ण आ�थ�क
मदत �द�� जाई� . तसेच �यां�या Avy मु�े सम�या , वाढ �ो�ा�म�ग , आ�ण आजारी जसे
सहा�य करणे आ�ण मृ�यू करण े, रोग आ�ण एच - काया�चे उ��� आ�थ�क
मदत क�न दान वेळ - वेळ� खरे �ान असाव े. "( 5 . 3 . 28 - 30 )

रा� बा� सार�या सं�ांम�ये, सरकारने या �कार�या ��तपूत�साठ� तरतूद के�� आहे.
पण इथे ��ात घे�यासारखा मु�ा हा आहे क� केवळ
कौटंु�बक आ�थ�क ��तपूत� �दान कर�या�या �व�पात, परंतु आणखी मो�ा जबाबदा�या �वीकार�या�या �व�पात देखी�
NS

ते सुचवतात क� �नयो��यांनी �यां�या मृत कम�चा�या�या कुटंुबाची काळजी �यावी.



कुटंुबा�माणे वाग�े पा�हजे.
�याने फ� अ� आ�ण �या�या कुटंुबाती� सद�यां�या आ�थ�क मदतीची काळजी घेत�� पा�हजे.

मु�ांना ���ण, माग�द��न आ�ण समुपदे�नाची गरज आहे.
ठेव�� पा�हजे

एके काळ� एका अपवादा�मक भारतीय कंपनीम�ये एक अपघात झा�ा �याम�ये 60
कामचा रेयॉन�ा आप�ा जीव गमवावा �ाग�ा. जे�हा �या �चंड कॉप�रेट�या चेह�याव�न मी�डया
�वचार�े, "तु�ही तुम�या कम�चा�यां�या कुटंुबांना �कती आ�थ�क मदत देता?
तु�ही �वचार करत आहात का?

तो, कंपनी�या �नयो�ा अनुकू� धोरणे ओळ उ�र �द�े
"हे ��येक कुटंुबा�या गरजांवर अव�ंबून असे�."

�या �ीष� कंपनी�या अ�धका�यांनी राजकार�यांना समान कुटंुबांसह बो�ाव�े.
साठ� �न��त र�कम जाहीर न क�न ��येक कुटंुबा�या गरजा समजून घेणे
�नण�य घे�यात आ�ा.

काही कुटंुबांना अ�धक पै�ांची गरज अस�यास ती �द�� गे��. ठ�क आहे
�याच�माणे कोणा�ा बद�� हवी अस�यास ती दान कर�यात आ��.
जर कोण�याही मु�ा�ा ���णाची गरज असे� तर ती �या�ा �द�� गे��. या कारचे
कोन �या�या ख�या ��तसादा�मकतेची भावना �कट करतो.

आज�या वातावरणात अ�ा प�र��त�ना त�ड दे�यासाठ� काही �ट�स
�द�या जाणा�या कार:

�वमा

आप�� कंपनी सु�न��त करा ��येक कम�चा�याचा जीवन �वमा असतो.
आप�या मनु�यबळ �वभागाने ��येक कम�चा�याकडे याची खा�ी के�� पा�हजे
�कमान एक धोरण भ�व�यात आहे.
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इ. कम�चा�यांची मा�हती ठेवा

सं�ेचे ��येक कम�चा�या�या कुटंुबा�या गरजा वेगवेग�या असतात. �यामुळे
�यां�या कुटंुबाती� सद�यांची न�द ठेवा जसे क� कुटंुबात �कती �ोक आहेत, �यांना �मळते
होय इ. कौटंु�बक आ�ण कामा�या जीवनात चांग�ा समतो� राख�यासाठ� 'कुटंुब'
संमे�न आयो�जत करा.

• हजर रहा

जे�हा एखा�ा कम�चा�याचा मृ�यू होतो, ते�हा �या�या कुटंुबा�ा भेट �ा. धनादे�ासह
फ� संदे� पाठवू नका. कुटंुबासोबत रहा आ�ण �यांचे �ेअर कर�याचा �य�न करा
करा.

जसे एखा�ाने इतके सुंदर सां�गत�े आहे, "एखा�ा जवळ�या ����या मृ�यूनंतर
म�ा हजारो �ोकां�या अ�ंूसाठ� काही आ�ेचे ��द हवे आहेत.
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कम�चा�यांचा मागोवा ठेवणे



हे तुम�यापे�ा तुम�या बॉससाठ� अ�धक यो�य आहे. मा�, तु�हीही
वाचा कारण वाढ�या अथ��व�ेत कदा�चत एखा�ा �दव�ी तु�हीही असा�
एक �वसाय सु� करा आ�ण �वतः �ोकांना �नयु� करा. जे�हा तु�ही करता

�तत�या �वकर तु�हा�ा मा�हत होई� क� चांग�े, ��तभावान आ�ण काय��म कम�चारी
मी ��म�ळ आहे.

एचआर �वभागात कोणा�ाही �वचारा. ते केवळ पूजा करत नाहीत आ�ण
�यांना सं�ेत कायम ठेव�याची जबाबदारी आहे.
परफॉम� करावा �ागे�. �ेवट� समजून �या ना पगार ना पगार
सं�ेम�ये �टकून रा� �कतो परंतु केवळ सं�े�या कम�चाया��या मानवते�ारे
तो �या�या �नयं�णाखा�� ठेवू �कतो.

यासाठ� चना सुचवते क� बंधनने आप�या कम�चा�यां�या भावना समजून घेत�या पा�हजेत.
ची जाणीव असणे आव�यक आहे. जर �यांनी तसे के�े नाही तर त े�वतः�ा धो�यात घा�तात
आपण आहात

" तो ( राजा ) �या�या जाती�ी सं��न नस�यास �या�ा सहजपणे उ�थून टाक�े जाऊ �कते .
कदा�चत . '' (8 . 2 . 18 )
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या संदभा�त काही सूचना खा����माणे आहेत.

Your तुम�या कम�चा�यांसाठ� वेळ काढा

आप�या अधीन�ांसोबत खाजगी वेळ घा�वणे मह�वाचे आहे.
�या�ा पया�य नाही. यासाठ� दररोज अधा� तास बाहेर काढा. या�ारे
तु�ही तुम�या कम�चा�यांना समजून घेऊ �का� आ�ण अगद� सु�वातीपासूनच सम�या सोडवू �का�.
मदत �मळे�.

आप�या के�बनमधून बाहेर पडा

तुम�या के�बनम�ये बसून फोनवर ऑड�र दे�याची सवय �ावू नका. दर�यान
आप�या के�बनमधून बाहेर पडा आ�ण कम�चाया��या कामा�या �ठकाणी जा. असे
असे कर�याचे बरेच फायदे आहेत, �थम ते आ�य�च�कत तपास�याकडे नेतात आ�ण �सरे �हणजे,
तु�हा�ा �गेच कळे� क� ऑ�फसम�ये पैसे चा�ू आहेत.

A सह��चे �नयोजन करा

कोण�याही काया��या�ा �या�या मया�दा असतात. आप�या ट�मसह कुठेतरी
'आउ�ट�ग' �क�वा �पक�नक�ा जाणे �हणजे मह�वा�या �संगी वेग�या �ठकाणी जाणे
पाट��ा जाणे आ�ण साजरा करण ेकेवळ ताण कमी करणार नाही तर �ोकांना एकमेकांना समजून घे�यास मदत करे�.
भावनेची जोडही असे�. या कारचे अनेक उ�सव आ�ण मेळावे
��तभा �कट होतात.

इ. रेकॉड� ठेवणे

हे सवा�त मह�वाचे आहे. ��येक कम�चारी HR �वभागा�या मदतीने
��येक कम�चा�याचा तप�ी� अस�े�� �वतं� फाइ� ठेवा. रकड
ते ठेवणे पुरेसे नाही. बॉ�डने वेळोवेळ� �याची तपासणी करावी
आ�ण गरीब �ोक फायदे�ीर गुणधमा�चा �ोध घेणे आ�ण �याचा अ�धक चांग�ा वापर करणे
पा�हजे.

कॉप�रेट �े�ात '�नयो�े' सव��ण �ोध�यासाठ� कर�यात आ�े�े एक ताजे सव��ण
असे द���व�े क� जे कम�चारी कामा�या �ठकाणी �वतः�ा आव�यक आ�ण आ�हाना�मक वाटतात



जा�त काळ ते �या कंपनीत राह�याची ��यता आहे.ते उ�वते.

अमे�रकन उ�ोगपत��या कंपनीची ही कथा खूप कौतुका�द आहे.
�व��त ते �हणतात, "एक चांग�ा बॉस आप�या कम�चा�यांना अनुभव देतो
क� ते जे समजतात �यापे�ा ते अ�धक पा� आहेत, जेणेक�न ते प�र�मपूव�क �यांचा पाठपुरावा क� �कती�
अ�धक �वचार आ�ण �मतेने चांग�े काम करा.

.
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वेतनापे�ा सुर�ेवर भर

मी पु�हा एकदा संघटना सोडणा�या कम�चा�यां�या सम�येब�� �वचार के�ा.
असे कर�याचा �नण�य घेत�ा आहे. ब�तेक �ोक अजूनही �व�ास ठेवतात क� ही सम�या आहे
आपण �कती मोठे घेत�े आहे? आज सव� सं�ांना या सम�ये�ा सामोरे जावे �ागत आहे.
पडत आहे यासाठ� स��ागार नेम�े जात आहेत, सं�ोधनही के�े जात आहे.
NS याची कारणे �ोध�यासाठ� नवीन प�ती आ�ण धोरणेही आख�� जात आहेत
�ोध�े जाऊ �कते.

�ोक याचे प�ह�े कारण �हणज ेइतर कंप�यांनी �द�े�ा चांग�ा पगार.
�व�ास, जे कम�चाया�ना �याकडे आक�ष�त करते आ�ण �यांची कंपनी सोडते
NS तथा�प ते साधारणपणे अस े�दसते क� केवळ पै�ाने �क�वा चांग�या पगारा�ारे
कम�चा�यांची घटती सं�या �नयं��त करता येत नाही.

चॅन आ�ही ही क�पना देतो:

" कोणीही सवा�त मो�ा रकमेसाठ� " एखा�ाचे आयु�य उ�व�त करणे
इ��त नाही '.' ( 8 . 3 . 35 )

मग, �ोक नोकरी �क�वा कंप�या बद�तात असे आहे का? यासाठ� अनेक कारणे
NS

• हा अ�धकारी (त�काळ बॉस)

एक �ोक �हण आहे "�ोक �यांचे बॉस सोडतात, कंप�या नाही".
होय. ”तुमचे पदा�धकारी संपूण� सं�ेचे ��त�नधी आहेत. जरी तो चेहरा
संपूण� उ�ोगात सव��म मान�े जाते, परंतु तो �या�या सं�ेती� ��येकापे�ा अ�धक आहे.
पण मा�हत नाही, हे देखी� ��य आहे. �वभाग�मुख, थेट �व�ापक, �ाइन �व�ापक हे सव�
ते �यां�या अंतग�त काम करणा�या �ोकांसाठ� �ेरणा�ान आहेत. जर तो चांग�ा असे�
जर नेता असे� तर �ोकांना काम कर�यास �वृ� के�े जाई�. उ�ट
कंप�यांम�ये काम करणा�यांनाही नोकरी सोडावी �ागे�.

• पगार

अथा�त, हे मह�वाचे आहे. तु�ही तुम�या गरीब पोटासाठ� उपा�ी राहता
सम�प�त आ�ण कंपनी�ी एक�न� राह�याची अपे�ा कधीही क� �कत नाही. �ोक
पुरेसे पैसे कमवायचे आहेत आ�ण �यात एकदा तरी वाढ करायची आहे.
जाणून �या क� कम�चाया�ने मा�गत�े�ा 'चांग�ा' पगार हा 'यो�य' पगार नाही.

घडते. खचा�म�ये पया�वरणाचाही मोठा वाटा आहे. एक �व��� �ठकाण



पृ� 153

पण राह�याची �क�मत, �या�या उ�प�ावर जगणा�या �ोकांची सं�या, �याची
जीवन�ै�� या सवा�चा भावा�या पगारा�या अपे�ांवर प�रणाम होतो.

सुर�ा

कोण�याही कम�चा�याम�ये सुर��ततेचे �ान सव�प�र आहे. सुर�ेसाठ�
�ा�या क�ी करावी? �या�ा अनेक पै�ू आहेत. आ�थ�क सुर�ा, मान�सक सुर�ा
आ�ण यो�य वेळ� यो�य �ठकाणी अस�याची भावना देखी�. सुर�ेची �ा�या

कारणे एका �पढ�पासून �स�या �पढ�साठ� देखी� �भ� असती�.

एका बारम�ये एका रा�ीय कंपनी�या �व�ापन अ�धका�या�ी बो�ताना
जे, चांग�या संधी असूनही, �याच फम�म�ये 25 वषा��न अ�धक काळ रा�ह�े.
काय के�े गे�े आहे जे�हा मी �या�ा याचे कारण जाणून घे�यास सां�गत�े ते�हा �याने उ�र �द�े,
"आमची कंपनी माणुसक�ने प�रपूण� आहे, याच कारणामुळे आ�हा�ा �तथे पगारापे�ा जा�त जागा �मळा��."
घरासारखे वाट�े.
क�
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जा�हरात करणे

पदो�ती मागू नये. पदो�तीचा थेट �वा साध�ा
हे कारणाने घडते.

पदो�तीसंदभा�त ने�यांना चानाचा स��ा:

" �या�ा ( राजा�ा ) ह ेआवडते �यांचे �वतःचे मं�ी का �नयु� करावे , जे काम करतात
�नयु� के�यावर अपे�े�माणे जा�त �क�वा समान उ�प� �मळवू �कतो ,
तो गुण पुरावा पूण� क� आयो�जत . '' ( 1 . 8 . 13 )

कोणतेही कौ��य केवळ �या�या कामातूनच �ा�त होते. पण इथे
कम�चा�यां�या उ�पादकतेवर भर देताना असे �हट�े आहे क�, कम�चा�याने
सं�ेने �मळव�े�या उ�प�ा�या आधारावर पदो�तीचा �वचार के�ा पा�हजे.
अ�ा ����ा मं�ी (�व�ापक�य पद) के�े पा�हजे.

ए��ॉयर CTC (Cottoe Company) कोण�याही नोकरीसाठ� मु�ाखती दर�यान
�हणजेच कंपनी�ा खचा��या आधारावर पगाराब�� बो�ते. �ा मागा�ने
�नयो�ा उमेदवाराचा खच� वेळेवर भर�यानंतर उमेदवारा�ा देई�.
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गणना करते. �नयो�ा कंपनी�ा �या उमेदवाराकडून कमाव�याची ��यता आहे
तसेच राज याचा �वचार करतो आ�ण �यानुसार �याचा पगार भ�ा इ.



बनवणे.
एखा�ा �व��� कामासाठ� �क�वा कामासाठ� तारण ठेवणा�याचे �न��त बजेट असते

�याम�ये काम पूण� करायचे आहे तसेच �या नोकरीतून �व��� न�याची अपे�ा आहे.
ते उ�वते. �दवसा�या �ेवट� अपे��त नफा (�क�वा अ�धक नफा) �ा�त झा�यास
आ�ण/�क�वा �नधा��रत बजेटपे�ा कमी खच�, नंतर �याच जा�हरातीवर
ची दख� घेत�� आहे.

अ�ा �कारे कम�चारी वरी� गो��मधून काय ��कतो?

Financial आ�थ�क मदतीचे वेळाप�क

��येक कम�चा�या�ा, तो कोण�याही �वभागाचा असो, �मळतो
पगारा�या �वरोधात आ�थ�क सहा�य �न��त के�े पा�हजे.

एकदा डॉ.मकरंद तरे, जे मानव संसाधन �व�ापन (HRD) �व�ेष� आहेत,
एचआर �व�ापकां�या गटा�ा संबो�धत करत होते. तो �हणा�ा, "जरी तू
HR �ी संबं�धत, तरीही तु�हा�ा तुम�या कंपनी�या आ�थ�क फाय�ांम�ये पा�ठ�बा देत आहे
पा�हजे. यासाठ� तु�ही खच� कमी के�ा पा�हजे �क�वा तुम�या कम�चा�यांचा खच� कमी के�ा पा�हजे.
उ�पादकता वाढवा.

Results तुमचे प�रणाम सं�यांम�ये दाखवा

आपण आ�थ�क योगदान �द�े अस�याने, �ांतपणे बसणे यो�य नाही.
तुमचे �नका� सं�यांम�ये तयार करा आ�ण ते तुम�या �व�ा�या�ना दाखवा. एकदा अहवा� �ा
तयार करा आ�ण तुम�या बॉस�ा हे कळवा क� तु�ही एका �व��� नोकरीत आहात
सहकाय� �कती मह�वाचे आहे. आप�या कार�कद��या ��येक ट��यावर �वतः�ा �वकणे
कराय�ा ��का

Yourself �वतः�ा �नयो�ा �हणून समजा

�मळे� �यापे�ा जा�त दे�याचा �य�न करा. ��येक वषा��या �ेवट�
पदो�ती �क�वा पगारवाढ�ची अपे�ा क� नका. तुमचा बॉस तु�हा�ा सांगे� याची खा�ी करा
�या�ा काय हवे आहे �या �द�ेने काम करा. तुम�या सं�ेत तुम�या वापरापे�ा जा�त
पैसे कमव�याचा �य�न करा.

एमबीए�या एका �व�ा�या��ा एका केस मु�ाखतीदर�यान �वचार�यात आ�े, "पगाराब��
मी तुझी अपे�ा करतो? "�याने उ�र �द�े," तु�ा यावेळ� ठरवायचे आहे.
पा�हजे. म�ा सहा म�ह�यांनंतर मा�या काम�गरीचे पुनराव�ोकन क� �ा. ते�हाच
मी तु�हा�ा मा�या अपे�ा सांगेन. "�यांची �व�रत �नयु�� कर�यात आ��.
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�ोकांना जबाबदार बनवा

यो�य गो�ीसाठ� कुठे यो�य आपण �जथे आहात �तथे भेटणे कठ�ण आहे
काम करणा�या �ोकांना उ�पादक आ�ण काय��म बनवणे हे आणखी कठ�ण आहे.

चान�या मते, उपाय आहे - जर कम�चारी उ�पादक नसती� तर ते
दंड घा�ा



चॅनचे उदाहरण:
" �याने ( नेता ) एक म�हना थांबावे . तर ( �ेखा अ�धकारी ) नंतर

दै�नक खाते आपण असे न के�यास , नंतर �या ��येक म�ह�यासाठ� 200 दंड
जा �ागू . "( 2 . 7 . 26 )

तथा�प, हा �नयम एका वेळ� एकच उपाय �ागू करणे �हणजे अ�ा चॅनचे मत,
'साम' 'धरण' 'डी' आ�ण भेड हे चार ��द कोणी �द�े आहेत.

पण आपण हा �नयम कसा पाळतो? या संदभा�त काही सूचना
हे असे आहे:

• तु�ा जे करायचंय ते कर

हा प�ह�ा उपाय आहे. कम�चा�या�ा कंपनीकडून काय अपे�ा करावी ते सांगा
NS ब�याच सम�या आप�या अपे�ा �� न के�यामुळे उ�वतात.
जॉब �ोफाइ� आ�ण नोकरी�या वण�नातून आप�� कत��े जाणून �या
असे� हे कर�याचा एक माग� �हणज ेहे ��तसाद आ�ण अपे�ा ���न.
ते तयार करा कम�चा�यांनी त े���न ठेवावे हा सव��म माग� आहे
�वस� नका

�नय�मत देखरेख

काम करणा�या �ोकांवर �� ठेवा. �नय�मत देखरेखीसह आ�ण यो�य �� �वचा�न
कम�चा�यांची �द�ा नस�याच ेकळते. हे अ�जबात आहे
याचा अथ� असा नाही क� तु�ही 'बॉसी दाखवा �क�वा बंद� करा'. आपण ... �वतः
कम�चा�यांना �यां�या �वतः�या �ै��त काम कर�याचे �वातं�य �ा. तू काय करतोस?
'B' आ�ण 's' सांग�याची गरज नाही.
मह�वाची गो� �हणजे आप�या उ�पादकतेवर पूण� �व�ास देणे.
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• अनुयायी आ�ण पाठपुरावा ��या

जे�हा तु�ही ते प�ह�यांदा करता ते�हा ते समज�यास थोडा वेळ �ागे�.
तथा�प, संयम आ�ण �चकाट�न,े कंपनी�या �नयमांम�ये �याची अंम�बजावणी क� नका.
खरं तर, आपण �मरणप� जारी के�े तरीही ते काय� करत नाही.
तसे अस�यास, आपण काही कठोर कारवाई के�� पा�हजे.

• दंड

चॅनचा स��ा असा आहे क� मदत न करणा�या कम�चा�या�ा दंड ठोठावा. आई
घोषणा करणे �क�वा कंपनी�या धोरणाचा भाग बनवणे कोण�याही सम�येचे �नराकरण करणार नाही.
यामुळे कम�चा�यांना �वत: चे र�ण कर�यासाठ� �वरीत कृती कर�याची परवानगी �मळते, एक सै� वृ�ी सोडून.
जाऊया यामुळे तु�ही तुम�या कामाब�� गंभीर आहात असा संदे�ही जाई�.
तसेच कोणतीही �गती होणार नाही.

जर ��येक सं�ेने मनापासून आ�ण आ��याने
जर ते काय� के�े तर �वसायाचे �व�प बद�े�.
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कोण�याही �वहारात सावध�गरी बाळगा



कोण�याही ने�या�या आयु�यात अ�ी वेळ येते जे�हा �या�ा मोठा करार करावा �ागतो.
काही कठ�ण �नण�य �यावे �ागतात. वेळोवेळ� �या�ा �या 'डी�'�या आ�थ�क मू�याब�� �वचार�े जाऊ �कते.
तसेच कम�चा�यांचे मनोब� आ�ण बाजाराती� �यांचे �ान यावरही �वचार करावा �ागे�.
भ�व�याती� स� प�र��तीवर �याचा काय प�रणाम होतो याचाही �वचार करावा �ागे�.

अ�ा कठ�ण काळात जे�हा �या�ा वत�मान आ�ण भ�व�याती� �नण�य �यावे �ागतात,
मग चॅन�या मते, ने�याने सुर�े�या ���कोनातून �थम �वचार के�ा पा�हजे

चॅनचे �वधान आहे:

" �याने ( नेता ) अस ेधोरण अव�ंबू नये जे
प�रणामी, ��ॅटऐवजी तु�हा�ा तुम�या �वसायाचा ना� पाहावा �ागे� . "
( 7 . 1 . 24 )

�हणून असा कोणताही मोठा 'करार' करताना नेहमी या पै�ंूचा �वचार करा:

• आ�थ�क पै�ू
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व�या हे संप�ी, संप�ी आ�ण बंधनाचे नाव आहे. एक नेता �हणून
या �कचकट �वषयाकडे ���� क� नये. कमाव�े�या पै�ातून

आप�याकडे स�या अस�े�े पैस ेसुर��त आ�ण �व�ा�पत करा
मी माझी संप�ी क�ी वाढवू �कतो, यावर �� क� ��त करा. या संदभा�त �वचार
हे करत असताना भाव�नक होऊ नका, तथा�प भावना सव� वेळ जागृत रा� �कत नाहीत. इथे
पुढ�� p ने सु�वात होत े....

• मानवी

मनु ही कोण�याही सं�ेची मू�भूत संप�ी आहे. कारण संघटना फ� मानवाकडून आहे
बांधतो आ�ण धावतो. तु�हा�ा फ� �यांचे क�याण आ�ण �वकास मा�हत नाही
पण �यां�या मनोब�ावर काय प�रणाम होतो याचाही �वचार करावा �ागे�.
आहे.

कोणतीही आवेगपूण� सं�ा, ती �कतीही मोठ� अस�� तरी, बद� �ोधते आ�ण
उ�कृ�ते�या उ�साहाने भर�े�या छो�ा सं�े�ी क�ाचीही तु�ना नाही.
हा उ�साह कोण�याही यु�ात भरती�ा वळण देतो.

• सामा�जक पै�ू

हा एक मह�वाचा पै�ू आहे. कोण�याही 'करार' �ा अं�तम �प देताना, जरी
तु�ही वरी� दो�ही पै�ंूचे पूण� �ान घेत�े आहे, तरीही सामा�जक पै�ू
पण �वचार कराय�ा �वस� नका. हा सौदा पै�ांची �क�मत असू �कतो.
आ�ण भागधारकांना ��णीय फायदा होई� परंतु जर ते पया�वरणास कारणीभूत असे� �क�वा
जर कामावर वाईट प�रणाम झा�ा तर तु�हा�ा �याचा पुन�व�चार करावा �ागे�.

"द गॉडफादर" मधून उ��त के�े�ा "सरकार" म�ये असाच एक करार आहे
आहे. एक डौग मा�फया डॉनकडे ��ताव घेऊन येतो. औषध कर�यासाठ�

�याने डॉन�ा नवीन बाजारात �वक�यास मदत कर�याचा ��ताव �द�ा.
�या बद�यात तो डॉन�ाही आ�मष दाखवतो.

हे काम पूण� कर�या�या बद�यात मोठ� र�कम दे�याचा मोह �हा
असे असूनही, डॉन मा�फयांना मदत कर�यास नकार देतो. कारण �याने �वचार के�ा
ते �हणा�े क� जरी �याचा आ�ण �या�या ट�मचा खूप फायदा होणार अस�ा तरी ते होई�
आ�ण पुढ�या �पढ�वर खूप वाईट प�रणाम होई�.



हे करणे सोपे नाही परंतु याचा �वचार करणे मह�वाचे आहे. �वहार तयार
ते कर�या�या ���येमागी� �वचार, �येय आ�ण सं�ोधन, �यांचा अथ� अं�तम आहे.
तो �नका�ावर पडतो.

�हणून तुमची बु��म�ा ती�ण करा, तुमचे �दय उदार करा, तसेच पूण� करा
तयारी�ा सामोरे जा.
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पूव�-क�म��न �ग कर

आज�या कॉप�रेट जगात, नोक�यांम�ये वारंवार बद� होणे ही एक सामा�य गो� बन�� आहे. ते �दवस
जे�हा तो �याच सं�ेतून �नवृ� होत असे �जथे तो आप�े आयु�य घा�वत असे
�या�ा प�ह�ा पगार �मळत अस.े

�ोक नोकरी सोड�याचे अनेक कारण आहेत, परंतु सवा�त मह�वाच ेकारण आहे
एकतर �यांना पुढ�या मागा�ची ��यता �दसत नाही �क�वा �यांचे अ�धकारी
ते �यां�या भावनां�या बळावर �यां�या सं�ेम�ये थांबू �क�वा पुढे जाऊ �कत नाहीत.
क� �क�ो

पण या�ा आणखी एक बाजू आहे. जर एकदा तु�ही सं�ा सोड��
कोण�याही कम�चा�या�ा परत यायचे असे� तर? �नण�य घेणा�यांसाठ� ��वधा
हे ��त आहे

या संदभा�त चना आ�हा�ा माग�द��न करते:

" कोणीही " , जे मा�का�या दोषातून काढ�े गे�े आहे आ�ण �या�या गुणव�ेसाठ� �ात नाही.
कारणामुळे परत आ�े �क�वा �या�या सु�वाती�या घरातून गे�े आ�ण आप�� चूक कबू� के��
परत या , ते जाणे आ�ण परत येणे चांग�े हेतू द��वते , �हणून :
तो परत ठेव�े पा�हजे . "( 7 . 6 . 24 )

�हणून आपण अ�ा वगळता संपूण� दौरा करावा
गया? तो परत आ�ा का? �क�वा �याचे फायदे �क�वा तोटे असती�?

हे घटक तप�ी�वार जाणून घेऊया -

इ. संघटना सोड��?

तुम�या कोण�याही दोषांचा नेता �हणून �ामा�णकपणे �वचार करा
�यांनी संघटना सोड�� नाही. अ�ा प�र��तीत जर तु�ही यातून धडा घेत�ा असे�
आ�ण जर तु�ही तुमचे नेतृ�व कौ��य सुधार�याचा �य�न करत असा� तर ते परत करणे यो�य आहे.

रागा�या भरात तु�ही �या�ा बाहेर काढ�े नाही का? �क�वा कारण
गैरसमज न�हता का? आप�� सं�ा सोड�याब��
कारण तेथे कोणतेही नवीन अ�धक उ�साही �नयो�ा नाहीत? एसी ��तीतही ��से
दोष एवढाच मान�ा जाई� क� तुम�यात ती गुणव�ा न�हती, जी तुम�या �म�ाम�ये होती.
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दो�ही �करणांम�ये आप�े �वागत आहे.

इ. तो बरोबर होता का?

काही गो�ी आ�ण अट� हो�या �या �या�या �नयं�णाखा�� न�ह�या, जसे
�यावेळ� �या�ा आव�यक अस�े�ा पगार तु�ही �या�ा देऊ �क�ा नाही.

एकतर �क�वा ते सोडून जाणे ही �याची चूक आहे हे समज�े कारण
आप�� सं�ा खरोखरच चांग�� होती आ�ण आता �या�ा खरोखर परत यायचे आहे आ�ण
मनापासून काम करायचे आहे का? अ�ा ��तीतही ते परत �या
पा�हजे.

इ. चे गुणधम�

हा अं�तम चेक पॉ�ट आहे. परत ये�याच ेकाय फायदे आहेत?
कदा�चत �या�याकडे अ�ी क�ा �क�वा कौ��य आहे जे �या�याकडे आहे आ�ण
�या�ा संपूण� उ�ोगात मोठ� मागणी आहे कारण तो खरोखरच �या कामात त� आहे.
अ�ा प�र��तीत परता�ाचेही �वागत के�े पा�हजे.

तु�ही वरी� 'गो��चा' �वचार करता क� नाही पण तुम�यासाठ�
धैय� आव�यक आहे. तु�ा पुढे ने
पा�हजे. भूतकाळाकडे पाहणे चांग�े आहे, परंतु पुढे जाणे अ�धक मह�वाच ेआहे
आहे.
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कम�चा�यांची सं�या कमी कर�या�या सम�येचे �नराकरण

मोठ� मु�े कम�चाया�ना आक�ष�त क� �कतात परंतु �यांना ठेवू �कत नाहीत
क� �कता. नुक�याच झा�े�या अ�यासातून हे समोर आ�े आहे क� केवळ �ौढांनाच सवा��धक �ाभ �मळतो.
कम�चा�यांची सं�या टंचाई�ा सामोरे जावे �ागते. हेतूची बाब
�या छो�ा कंप�या, �यापैक� काह�म�ये सु��स� एचआर �वभाग आहे
ही सम�या �यां�याम�ये जवळजवळ �ू�य आहे. वर सं�ोधन
पा�हजे.

मो�ा सं�ांमधी� काम पूण�पणे मु�य �ोकांवर अव�ंबून असते. तथा�प �हणून
ते �हणा�े क� ते नेहमी कंपनीत असती� याची कोणतीही हमी नाही.
राही� अ�ा प�र��तीत कम�चा�यांची कमतरता नाही याची खा�ी क�ी करावी?
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सं�येची पवा� न करता आव�यक कामे पूण� के�� जाऊ �कतात का?

चॅन सुचवतात:

'' �या�ा �ेक �डपाट�म�ट अनेक चेहरे, आ�ण ते देखी� कायम�व�पी नसतात ( काम - का�ावधी



न ) �नयु� करणे आव�यक आहे . '' (2 . 9 . 31 )�ोक सं�ा चा�वू �कतात. तथा�प, वेगवेग�या �ोकांसह �भ� सं�ा
आ�ण ते सु�वातीपासून चा�व�े जातात.

अ�ा�कारची एक रणनीती अ�ी आहे क� अ�ी �णा�� तयार करणे,
�यात कम�चा�यांनी नोकरी सोड�याची सम�या प�ह�या �दवसापासून मान�� जाते
जा.

उपरो� सू�म �ोकांसाठ� काय� कर�यासाठ� काही मू�भूत गो�ी
स��ा �द�े�या रणनीती:

• अनेक चेहरे

एखा�ा �व��� �वभागाच े�क�वा �वभागाचे �मुख हे केवळ मह�वाचे असतात. कोणतेही
अगद� सं�ाही �यावर पूण�पणे अव�ंबून आहे. चान या पराव�ंबीपणासह ठ�क आहे
�व�� देणारे �वभा�जत हो�याचा स��ा देतात.

जे�हा ते 'अनेक चेहरे' �या �नयु��ब�� बो�तात ते�हा �यांचा अथ� असा होतो
जर तु�हा�ा एक चेहरा हवा असे� तर एकाऐवजी तीन चेहरे वापरा.
करा. याचे कारण असे क�, एक जरी �नघून गे�ा तरी आणखी दोन जण असती�
�या सं�ेची सू�े हाती घेत��. अ�ा �कारे काम कोण�याही तरतुद���वाय चा�ू राहते.
राहती�

�हणून तीनही चेहरे समान ����ण आ�ण �व�ासाने तयार करा.

एकेकाळ� एका कंपनीत फ� एकच �रकामी जागा होती पण ती कंपनी
�या�या जागी तीन उपांची �नयु�� के�� आ�ण कामांचे वाटप के�े. �याचे
प�रणाम�व�प इ� प�रणाम सा�य करणे a. नंतर इथे आणखी दोन उ�ोग
A �स� झा�े a.

इ. �या��वाय

सं�ापक �वतःसह या जगात कोणीही कायम नाही. �ारे
के�े�या कामाचा प�रणाम �हणून राग आ�ण स��ा कायम राहतो.
�हणूनच क�ाचीही कायम अपे�ा क� नका.

जे�हा तु�ही या भावनेने वागता, ते�हा तु�ही तुमचे सव��म काम करा�.
�वत: �ा कायम�व�पी बनव�याचा सव��म माग� �हणजे आप�यासार�या अनेकांना तयार करणे.
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जर �यापैक� एखादा तुम�यासारखा �नघा�ा तर �वचार करा क� तु�ही तुमचे काम के�े आहे.
�द�े आहे. �या�ा �गाम हाती घेऊ �ा आ�ण �तथून काम सु� करा
डावीकडे.

• 'तयार करा'

�ोकांवर अव�ंबून न राह�याचा एकमेव माग� �हणजे सतत ����ण. हे कोणतेही आहे
ही एक औपचा�रक ���या नाही पण �या�ा कोण�याही सं�ेची '�ाईफ�ाइन' �हणतात.
�द�े जाऊ �कते. �हणजेच �ास घे�याची ���या जी �या�ा �जवंत ठेवते.

जर आपण �प�ान�प�ा �टकणा�या सं�ांचा अ�यास के�ा तर आप�या�ा ते आढळते
�यांनी �नरंतर ���णाबरोबर आरो�या�या ��तीवर भर �द�ा आहे. ई द�क �या
आ�ण �यांचे सकारा�मक बद� पहा.
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गुणव�ा �नयं�ण

कोण�याही प�र��तीत, दोन �कारचे खेळाडू आहेत - एक, जे �यांना उ� �क�मतीवर खेळतात.
जे गुणव�ा देतात आ�ण इतर जे कमी �क�मतीत �नकृ� दजा� देतात.
�ाहक �या�या पसंती�या आधारे या दोघांम�ये �नवड करतो.

तथा�प, जे�हा अ�, पेये आ�ण औषधे यासार�या अ�याव�यक व�तूंचा �� येतो
काही अस�यास गुणव�ेवर तडजोड क� �कत नाही कारण �क
�ाहकांसाठ� घातक ठ� �कते.

चना यांनी केवळ गुणव�ा तपासणी�ाच मह�व �द�े नाही तर �यां�या काळातही.
उ�पादनांची गुणव�ा राख�यासाठ� सरकारी �नयं�णाचीही �व�ा कर�यात आ��.

" ना�वंत पदाथा��या संदभा�त, पैसे काढ�याची परवानगी असू �कते परंतु या �नब�धासह
�यासह ' ते �वक�े जाणार नाही '. या �नयमाचे उ��ंघन के�याब�� दंड
24 panas �क�वा व�तू एक द�ां� . "( 3 . 15 . 7 - 8 )

व�न आपण पाहतो क� चना फ� ना�वंत गो��ब�� बो��ा आहे.
�याने हे धोरण बनव�े क� ते फ� एका �व��� �े�ातच वापर�े जाई�. Uone
या �नयमाचे पा�न न के�याब�� दंडही कर�यात आ�ा आहे.

आप�या सं�ेम�ये उ� दजा�ची उ�पादने आ�ण सेवा क�ी �वत�रत करावी
खा�ी करा? या संदभा�त काही सूचना येथे आहेत:
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Quality गुणव�ेचा अथ� समजून घेणे:

गुणव�ा �हणजे एका बाजारापासून �स�या बाजारात आ�ण एका बाजारातून �स�या बाजारात.
बद�त राहते. हे एका �े�ापासून �स�या भागात पूण�पणे �भ� आहे. उदाहरण
जो नेहमी फाट�े�े कपडे घा�तो �या�यासाठ� फ� जुना पण चांग�ा �ट�
तो गुणव�ा बंद �वीकारे�.

जर कोणा�ा �व�, छान कपडे घा��याची सवय असे� तर �या�यासाठ�
चांग�या दजा�चे �ॉट्स फ� �ेडमाक�  �क�वा �डझायनर �ॉट्सव�न ��त�ब��बत होती�.
तर या कोनासह तुम�या �ाहकांची गुणव�ा
आव�यकता समजून �या. �सरे उदाहरण �हणजे ते �नया�तदार जे अ�धक गरीब दे�ातून येतात.
जुने भारतीय कपडे.

Para पॅरामीटस� सेट करणे

उ�पा�दत व�तू आ�ण सेवा ���प�ग �क�वा माक� �ट�ग कर�यापूव�
�यां�या गुणव�ेची खा�ी कर�यासाठ� पॅरामीटस� �न��त करणे मह�वाचे आहे. जा-
ओळख�े�या सम�यांम�ये गुणव�ा �नयं�ण �वभाग आहेत, जे केवळ अं�तम ट��यात आहेत.
केवळ नाही तर ��येक पायरीचे �वतःचे आहे म�ये होणा�या उप�मांचे �नरी�ण
तु�ही करा

�हणून, या �वभागांम�ये 'गुणव�ा �नयं�णासाठ�' जबाबदार अस�याची गरज नाही.
�याऐवजी �या�ा 'गुणव�ा खा�ी' �हणतात. या कारचे ��येक ट��यात

गुणव�ा हमीसाठ� ��येकजण जबाबदार आहे.

• सतत सुधारणा



बाजारात मागणी वाढत आहे आ�ण �ाहकां�या गरजा सतत बद�त आहेत.अ�ा �कारे गुणव�ेची �ा�याही वेळोवेळ� बद�त राहते. ते समजून �या
आ�ण �यानुसार ���ती करा.

अ�ा संकु�चत जगात आपण पुढे जाणे आ�ण जाग�तक�करणा�या �द�ेने काम करणे चांग�े आहे.
एक आयटम बनवा. आप�या ���या आ�ण �णा��म�ये पूण� गुणव�ा �व�ापन (एकूण गुणव�ा)
�व�ापन), आयएसओ �माणप� इ�याद� क�पनांचा चांग�ा उपयोग होई�. सव� काही
आप�या चुकांमधून ��का, �ाहकां�या मतांमधून ��का आ�ण आप�या गुणव�े�या मानकां�या पुढे रहा.
हे चरण -दर -चरण अनुसरण करा.
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यो�य �नवडा
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हे एक आ�हान आहे �याचा सामना ब�तां� मनु�यबळ �वभाग करत आहे.
फरक पडतो. परंतु आज जवळजवळ ��येक �वभाग �मुखांना केवळ �यां�या संघा�ा एक� करणे आव�यक नाही
एचआर �या�ा �टकवून ठेव�यासाठ� मजबूत कर�यासाठ�
भू�मका �नभाव�� पा�हजे.

याचे कारण असे आहे क� कंप�यांना यापुढे माक� ट �ेअर आव�यकतांची �ती�ा करावी �ागणार नाही.
अ�धक संघष� करावा �ागे�. तु�हा�ा सव� उमेदवारांमधून यो�य उ�रे �ोधावी �ागती�.
काळजीपूव�क �नवड करावी �ागे� आ�ण ��स�� ही सवा�त मह�वाची बाब आहे
असे घडते क� हे कंपनी तसेच नवीन �ोकांना ठरवते.

चना सुचवते क� पगार, पो�ट आ�ण नोकरी �ोफाइ� ��त�र�,
�वचार, वृ�ी आ�ण वृ�ी जाणून घेणे आव�यक आहे:

" या घटकांब�� जाणून घेऊन , �याने ( राजांनी ) फ� �या�या इ�ेनुसार के�े पा�हजे.
तो सेवा ठेव�े पा�हजे . '' ( 7 . 6 . 29 )

पण मु�ाखती दर�यान कोणते �� �वचारायचे आहेत? या संदभा�त काही उदाहरणे
येथे आहेत:

Role तुमचा आद�� कोण आहे?

संभाषण सहसा सु� होते, "आप�याब�� काहीतरी
सांगा. "पुढे असावे," तुमचा आद�� कोण आहे? "
पण ते अचूक आहे.

याचे उ�र देऊन तु�हा�ा उमेदवाराची आद�� �वचारसरणी समजे�
एखा�ाचा �वचार काय आहे, तो �वतः�ी आ�ण �या�ा जोडतो

�याचीही कॉपी कर�याचा �य�न करतो.

जर उ�र असे� - �ब� गेट्स, तु�हा�ा आढळे� क� तेथे आहे
�ावसा�यक �क�वा आयट� �ावसा�यक, जो संधी �ोधत आहे. जर ते गांधीजी होत े�क�वा

जर �याने आ�ेचे नाव घेत�े तर याचा अथ� असा आहे
मू जीवनात नीती�ा समजत ेआ�ण मह�व देते.

आपण आप�ा वेळ कोणासोबत घा�वता?

काया��यीन वेळे��त�र� �या गरजा आ�ण जीवन�ै�� जाणून घेणे



माह प�रपूण� आहे. जर �याचे उ�र असे� - कुटंुब, याचा अथ� असा क� तो एक आहेपा रवा रेक आहे.

माझा ब�तेक मोकळा वेळ �ाय�रीत �क�वा �म�ांसोबत घा�व�ा तर,
तर तु�ही �यानुसार समजू �कता क� ही ���ण आ�ण �ानाची इ�ा आहे.
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एक� हवे आहे.

एक जुनी �हण आहे, "संगीत संगीताने बनव�े जाते".

समजा तु�हा�ा असे सां�गत�े गे�े आहे का?

या कारचे भ�व�यात नोकरी�या �ोफाइ�म�ये बद� हो�याची ��यता �� क�न
सां�कृ�तक ध�का देऊ �कतो. उदाहरणाथ� जर तु�ही

जर तु�ही एखा�ा आ�थ�क ��तीसाठ� चाट�ड� अकाउंटंटची मु�ाखत घेत असा� तर �या�ा �वचारा,
"जर तु�हा�ा एका वषा�त माक� �ट�ग �वभागाचे �मुख बनव�े गे�े तर तु�हा�ा �मळे�
कर�ी�? '

�या�या उ�राने तु�हा�ा "बद�ा बंधन" �वषयाती� �याची पा�ता कळे�.
चा�े�. अगद� बद�ाम�ये �जतके अ�धक अनुकू� वाटत े�ततके अ�धक
अ�धक नफा �ा जो दो�ही बाजंूना असे�.

मु�ाखत मजेदार आ�ण मान�सक��ा आ�हाना�मक बनवा, नाही
औपचा�रक भरती ���या.

जर तु�ही अ�ा �कारे उमेदवाराची मु�ाखत घेत�� तर तु�हा�ा मानव �मळे�
म�ा अ�धक चांग�� समज होई� आ�ण आप�या�ा क�ाची अचूक क�पना देखी� �मळे�
तुम�या फम�म�ये उमेदवाराची य��वी कारक�द� असे� �क�वा नाही.
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इकडे �तकडे बो�ू नका

अ�ी प�र��ती खरोखर येत ेका? तु�ही तुम�या बॉस�ी काही मह�वा�या मु�ांवर बो�ता
ते करायचे आहे, परंतु जे�हा तु�ही �यां�या के�बनम�ये मनापासून �वे� करता ते�हा तु�ही
मह�वाचा मु�ा वगळता, तु�ही सगळे इकडे -�तकडे बो�ाय�ा सु�वात करता.

हळूहळू तुम�या ��ात येई� क� तुमचा बॉस तुम�यावर नाराज आहे.
सवा�त वाईट प�र��ती �हणजे जे�हा तुमचा बॉस "कृपया �वरा करा" असे उ�ार काढतो.
या.
असे घडत असते, असे घडू �कते.

तु�हा�ा समज�े पा�हजे क� सव� पदांवर पोहोच�े�या �ोकांचे �हाणपण
�वाभा�वकच ती�ण आहेत आ�ण त ेसम�या सहजपणे समजतात

NS �हणून जे�हा तु�ही अ�ा �ोकांसोबत असता, ते�हा कधीही गो�ी �फरवू नका.
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सांग�याचा �य�न क� नका

ही प�र��ती समजून घेत�यानंतर ने�या�या ���कोनातून या प�र��तीकडे पहा.
�ोकांना नेहमी ती�ण बु��म�ा अस�े�या �ोकांसोबत काम कराय�ा आवडते.
आ�ण गो�ी �गेच समजून �या.

चॅनने ने�यांना �यां�या अधीन�ांची �नवड ��ात ठेव�यास सां�गत�े.
�ावहा�रक सूचना �द�या आहेत. तो �हणा�ा -

'' मागणी एकदा आहे , पु�हा नाही . ' "( 5 . 2 . 30 )

��दात सांगायचे तर, ने�याभोवती असे काय�कत� असावेत क� काहीही झा�े तरी
एकदा सांग�याची गरज आहे. जर तु�ही �वत: �ा अ�ा ती�ण मना�या संघात �ोधता
जर तु�हा�ा समज�े तर तुमचे क�रअर �न��त आहे.

यो�य �ोकांबरोबर जा

महान ने�यां�या संघांना अ�भमान आहे क� �यांना �यां�याम�ये यो�य गो�ी सापडतात.
�याच समा�व� आहे. ��ात ठेवा, आ�ही संपूण� ट�मब�� बो�त नाही.
रणनीत��या संघाब�� बो�णे. सं�ेचे �वचारवंत - MIL ची ट�म
ते उ�वते. �यासाठ� �न�प�, ती�ण आ�ण ��तभावान �ोकांची आव�यकता असत.े तर
तु�ही या संघात सामी� हो�यास कठ�ण आहात, �हणून समजून �या क� तुमचे
सवा�त मह�वाचे काम पूण� झा�े आहे.

The �व� साकार करा

जरी तु�ही मजबूत बु��म�ेचे असा�, तरीही तु�हा�ा सं�ेती� तुम�या �म�ांनी पा�ठ�बा देणे आव�यक आहे.
�वषयात पा�ह�े�े �व� साकार कर�यासाठ�, ����ण आव�यक असे�.
ते यो�य मागा�ने के�े पा�हजे.

जर तु�ही खरोखरच चांग�या �वचारसरणीचे असा� तर आकृ�या आ�ण आकृ�यांसह तक�
पावती तुम�यासाठ� पुरे�ी असे�. तरच तु�ही आ�ण तुमची ट�म

तु�ही ता�यां�या �व�ांचा एक भाग बनू �का� आ�ण तु�हा�ा ते साकार कर�यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
होणार नाही.

• संपका�त रहा

अडथळे कायम राहती� आ�ण ते एका ना एक �व�पात येत राहती�. �हणजे तू
तुम�या ने�या�या संपका�त रहा �हणजे तु�हा�ा खा�ी होई�
आ�ण तुमची ट�म योजना तयार आहे.

तुमचे आयु�य �वतःवर क� ��त ठेवा आ�ण तुमची ट�म देखी� �यासाठ� जबाबदार अस�� पा�हजे.
करा.
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नेहमी ��ात ठेवा क� ने�याची आ�ा घेणे �हणजे रणनीतीचे मा�क असणे.
केवळ तयार करणेच न�हे तर धोरणां�या संघाचा भाग असणे देखी� आहे. एकदा
तुमची ट�म तयार आहे, �यामुळे तु�हा�ा तुम�या माग�या एकाच वेळ� पूण� करा�ा �ागती�.
तु�हा�ा तुमचे त�ड उघडावे �ागे�, पु�हा नाही.
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मु� �ोकांना ब�ीस �ा

आप�या आजूबाजू�या ��येकाचा असा �व�ास आहे क� जर पगार �न��त असे� तर अ�त�र�
�व�ांना काही अथ� नाही. परंतु येथे उ�पादन�मता आ�ण �ो�साहनांची गु��क��� आहे.

�ागू होते - तु�ही �जतके जा�त काम करा� �ततके जा�त ब�ीस तु�हा�ा �मळती�
�मळे�

परंतु ते �यां�या सं�ांम�ये काय��म आहेत याची खा�ी कर�याची जबाबदारी बॉस आ�ण कंप�यां�या मा�कांची आहे.
�ोकांना ओळखून, ते केवळ तु�हा�ा �ेरणा देत नाहीत, तर �यांना अ�भमानही देतात.
तसेच सं�ेत �टकवून ठेव�याचा �य�न करा.

या संदभा�त चॅनची एक �न��त रणनीती होती:

'' अ�धक काम करार असे� , मग तो ( नेता ) तारीख अनुवाद काय�
समजून �या . '' ( 3 . 14 . 11 )

बोनस पेम�टसाठ� वेगळा �नयम अस�या��त�र�, वरी�
कम�चाया�चे गुण तपास�यासाठ� देखी� एक �नकष �हणून घेत�े जाऊ �कते -
�यांनी अपे�ेपे�ा जा�त के�े आहे का ते तपासा.

जर उ�र 'होय' असे� तर �व�ापना�ा �या अ�त�र� �य�नांची जबाबदारी �द�� जाई�.
के�े पा�हजे. बॉस �या�या कम�चा�यां�या कौ��याब�� �च��तत आहे
कसे ओळखावे

Notes नोट्स बनवा

संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी �क�वा कोण�याही �वभाग�मुखांनाही पा� आ�ण काय��म �ोक पुरव�यास सां�गत�े पा�हजे.
मा�हती असणे मह�वाचे आहे. �ामा�णक, सम�प�त आ�ण �ोकांची ��येक कंपनी
म�ा गरज आहे असे �ोक कोण�याही सं�ेचे एकमेव �ोक असतातआहेत जेथे कामगार
भ�व�यात �यांना संदभा��या �ब��पासून �र ठेवताना काम�गरी ��ात ठेवणे चांग�े आहे.
ते ���खत �व�पात ठेवण ेचांग�े होई�.
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New नवीन संधी �ोधत आहे

ने�याने केवळ नवीन �वसाया�या संधी �ोधू नयेत
कु�� �ोकांना �द�या जाणा�या संध�वरही �� ठेव�े पा�हजे. �याचे
�यामागची मूळ क�पना अ�ी आहे क� जे �ोक अ�यंत कु�� आ�ण कंपनीचा पूण�पणे अनादर करतात
सम�प�त आहेत, �यांचा वापर काही नवीन आ�ण सज�न�ी� कामात के�ा पा�हजे, जे चांग�े होई�
आपण �नका� �मळवू �कता.

• वेळेवर पो�ट करा

जे�हा व�र�ांना कळ�े क� �यां�या कंपनीत काही चांग�े आ�ण त�ण आहेत
जर होय, तर �यांना पदो�ती दे�यास अ�जबात संकोच क� नका. पदो�ती �हणजे कम�चा�या�ा पदो�ती
फ� पद देणे नाही. या अंतग�त वेतन, �ाभां� �क�वा कोणताही नवीन �वसाय वाढवणे
चेहरा बनवणे समा�व� आहे. अ�ा �कारे तो �वत: �ा कंपनीम�ये स�� करतो.
आ�ण तु�हा�ा अ�भमान वाटे�.

असे �हट�े जाते क� "�ोक सं�ा सोडत नाहीत परंतु �यांचे �वामी सोडतात".
पण माझा असा �व�ास आहे क�, "�ोकांना �यां�या �वाम�नी आदर �द�ा पा�हजे.



ओळख पट�� नस�यास सं�े�ा उघड क� नये.
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पुढाकार �या

एक चांग�ा नेता तो आहे जो �या�या ��येक अनुयायांना �ेरणा देतो आ�ण �यांना बनवतो
तु�हा�ा कु�� बनवते, मग तो समुदाय नेता असो, कमांड ��डर असो �क�वा
कॉप�रेट जगताचे नेते �हा. मा�का�या उप��तीत ��येका�ा सुर��त करा
आ�ण अनुभवतो. पण ख�या आ�हानाची वेळ के�हा आहे
�याचा �बग बॉस आजूबाजू�ा नाही.

बॉस दोन प�र��त�म�ये कामावर येत नाही, एक �हणजे पूव� �नयोजनामुळे तो
जर �याने सवा�ना मा�हती �द�यानंतर तो येऊ �क�ा नाही तर �सरीकडे �या�ा कोण�याही आणीबाणी�ा सामोरे जावे �ागे�.
सामोरे जावे �ागू �कते.

दो�ही �करणांम�ये �या�या अधीन�ांना �याची जबाबदारी �यावी �ागते.
चॅनचे �वधान आहे:

'' राजा कठ�ण �संग मं�ी पाव�े उच�णे आव�यक आहे . '' ( 5 . 6 . 1 )
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अ�ा �कारे जर राजा आजूबाजू�ा नसे�, तर मं�या�ा पदभार �वीका� �ा.
�यावे जर संचा�क �क�वा मु�य काय�कारी अ�धकारी उप��त नसती� तर बंधक आ�ण बॉस
अनुप��तीत अधीन�ांनी पदभार �वीकार�ा पा�हजे.

पण हे कसे करायचे?

• बॉसचे अनुसरण

आप�यापैक� बरेच �ोक ने�याचे अनुसरण करतात परंतु �या�ा समजून घेणे �वसरतात.
तू जा ने�याचे अनुसरण करणे चांग�े आहे परंतु �या�ा समजून घेणे अ�धक मह�वाचे आहे.

��येकाने �वतःम�ये हा गुण �वक�सत के�ा पा�हजे.

जे�हा तु�ही ने�याबरोबर असता ते�हा �या�याकडे पूण� �� �ा. ते �वतः करा, त ेतसे करतात
तु�ही काय करता? �यांना खरोखर म�ा हवे आहे का?

�यांना समजून घे�याचा �य�न करा आ�ण �यांचे �हणणे ऐका. �हणून
महान जेसुइट पुजारी आ�ण मानसोपचारत�� अँटनी डी मे�ो �हणा�े, "मा�टर
��द सोपे आहेत पण �यांचे अथ� खो� आहेत.

Small छोटे �नण�य घे�यास सु�वात करा

चांग�या ने�यांची अपे�ा अ�ी आहे क� �यांची ट�म कंपनी �क�वा दे�ा�या �हतासाठ� आहे.
मी यो�य �नण�य घेतो. तथा�प, जर तु�हा�ा अ�ा सवयीचा अभाव असे� तर तु�ही बॉस�या आसपास असा�.
असे असूनही, तु�हा�ा छोटे �नण�य घे�याची सवय �ागते. �हान �नण�य
सवय तुम�याम�ये मोठा �नण�य घे�याचा आ�म�व�ास �नमा�ण करे�.

• ताबा �या

�ेवट�, जे�हा बॉस आसपास नसतो, ते�हा �या�या अधीन�ांना �याचा काय�भार �द�ा जातो.
हाताळ�े पा�हजे ने�या�या अनुप��तीत �याचे �ान मागे रा� नये.
काय क� नये. बॉसनुसार ��येकाने �वतःचा �वचार कराय�ा हवा



आ�ण एक चांग�ा नेता असावा.

एकदा एका य��वी सं�े�या ने�या�ा �वचार�यात आ�े क� तुम�या कंपनीचे मह�व काय आहे?
सं�ापका�या मृ�यूनंतर तुम�या सं�ेचे त�व�ान कसे रा�ह�े
रा�ह�े? �या�ा उ�र �द�े, "मा�क गे�ा, पण कामे सोडून �द��.
आहे. "

. ०

तु�हा�ा चांग�ा बॉस बनायच ेआहे का?
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सव��णातून हे �स� झा�े आहे क� संघटना सोड�याची मु�य कारणे आहेत
�याचे एक कारण �हणजे �यां�या बॉस�ी संबंध नसणे. एक आद�� नेता �क�वा
एक चांग�ा बॉस बनणे हे एक सतत आ�हान आहे.

एक चांग�ा बॉस बी-�कू�म�ये �क�वा �ै��णक आ�ण से�मनार�ार ेतयार नसतो
के�े आहेत

पण चॅन आ�हा�ा यात थोडी मदत करते:

"सव� �करणांम�ये, �या�ा ( ने�या�ा ) �या�या पी�डता�ी व�ड�ां�माण ेवाग�े पा�हजे .
घेत�े पा�हजे . '' ( 4 . 3 . 43 )

आम�या घरात व�ड�ां�या भू�मकेचे कौतुक के�े जाते. तो काळजी आ�ण काळजी घेतो,
तो कडक ���तीचाही आहे. पण कोण�याही प�र��तीत वडी�
मु�ांना सोडत नाही.

एक चांग�ा बॉस हो�यासाठ� येथे काही �टपा आहेत
अधीन�ांसह अनुसरण करा:

�यांना समजून �या

नेहमी ��ात ठेवा क� कम�चारी पैसे कमाव�याचे यं� नाही. काया��य
�यांना बाहेरही �वतःचे आयु�य आहे. �यांचे कुटंुब, समाज आ�ण �व�वध
आवड आ�ण छंद आहेत. �यांचे गुण समजून घेण ेमह�वाचे आहे. एकदा

जे�हा तु�ही �यां�या अपे�ा समजून घेता ते�हा �यांना हाताळणे सोप ेहोई�. नंतर
तु�ही तुम�या कम�चा�यां�ी चांग�ा संबंध �नमा�ण क� �कता.

Them �यांना ����णासाठ� वेळ �ा

कोणताही पा�क काम क� �कत नाही आ�ण �यां�या मु�ा�या प�ह�या �दवसापासून पैसे कमवू �कतो.
आपण कमाव�याची अपे�ा करणार नाही. नेमक� तीच कार आप�या कम�चा�यांना मोठ� आ�ण मोठ� बनवते
�����त, सूचना आ�ण आ�हानांचा सामना कर�यासाठ� तयार. तु�ा सु�ा
�यांना �यां�या ���ण आ�ण �वकासात पा�ठ�बा �द�ा पा�हजे. अथा�त �या चुका
करे� आ�ण मु�ां�माणेच जे�हा ते चा�ाय�ा ��कती� ते�हा ते देखी� पडती�. कम�चारी देखी�
�या�या कत��ा�या वेळ� अडखळणे. पण तुम�या सहकाया�ने आ�ण आ�म�व�ासाने ते
एक �दवस तू तु�यापे�ा वेगाने धाव�ी�.

इ. �ारे ���तब�

पा�कांसाठ� सवा�त मोठे आ�हान �हणजे ���त आ�ण �ाळा यां�याती� संतु�न राखणे.



ते उ�वते. यावर उपाय आहे - ���तीने आतून आ�ण बाजूने ���त. एक
�या�या पुढे धोका आहे का हे ठरव�यासाठ� एक रचना तयार करा. बो
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�या�माणे अधीन� देखी� मेहनती आ�ण उ�साही असतात. �या�या �न�म�ती�ा
आदर देणे मह�वाचे आहे. पण �यां�या काया��ा �द�ा देणे �ततकेच आहे
माह प�रपूण� आहे. �ेमाने ���त �ावण ेहा उपाय आहे.

�ेवट�, आपण जे काही करता ते ��ात ठेवा जे काही अनुभवातून येते
तो ��कतो इतरांकडून कधीच ��कू �कत नाही. या कारचे
आप�या सव��म �य�नांना न जुमानता अनुभवातून समजून घे�याचा �य�न करा
कम�चारी तुम�या �याच चुका पु�हा क� �कतात. �हणून �या�ा अ�धक �ा
खूप मोठे होऊ नका.

म�ा एक संुदर वा�य आठवते, "माणसा�ा कधी कळ�े असते
क� �याचे वडी� बरोबर होते, जे�हा �याचा मु�गा �या�ा सांगतो क� तो चुक�चा आहे. "
कम�चा�यां�ी �वहार करताना आप�या�ा हे ��ात ठेवणे आव�यक आहे.
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चांग�ा नफा मह�वाचा आहे

एकदा मी एक य��वी �� च �ावसा�यका�ा भेट�ो, �या�ा खरोखरच होता
वसया सु� झा�ा होता. जे�हा तो म�ा �या�या य�ाब�� सांगत होता, ते�हा

मा�या मनात एक गो� आ�� क� �ोक �वसाय �े�ात नवीन सु�वात करतात
'नफा' ब�� खूप गैरसमज आहेत.

तो �हणा�ा, "प�ह�� पायरी वसई नेहमी उ�प�ा�ा नफा समजते.
NS जे�हा ते �वसायात प�रप�व होतात, ते�हा �यांना मा�हत असते क� वा�त�वक
नफा, खच� आ�ण कर यांची गणना के�यानंतर ����क अस�े�या ई-पै�ांची र�कम �हणतात.

हा �� च कवी दोन हजार वषा�पूव�चे ��द पु�हा सांगत होता.
चानने �थमच ���ह�े.

म�ये �या�ा �नयु� काम आदर ( नेते ) तो खच� केवळ उ�प� द���व�े पा�हजे.
पा�हजे . '' ( 5 . 5 . 1 )

कोण�याही �ावसा�यक यु�नट �क�वा नफा क� �ा�या �मुखांसाठ� ही एक सामा�य आव�यकता आहे.
पण सवा�त मह�वाचा आहे मूळ मजकूर. असे �ोक जे�हा �यांचे धान �क�वा संचा�क मंडळ
अहवा�, ते समान डेटा �द���त करतात जे �ीष� ओळ�वर (इनक�म�ग) असते
आहे. चांग�� उ�ाढा� दाखवणे चांग�े आहे पण �व��चा नफा नाही.

हा फरक आपण कसा समजून घेऊ? च�ा एक एक क�न क�
म�ा समज�े:
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• ��ष�क ओळ

�व�� �मांक (जे �वक�े जातात आ�ण �यांचे ऑड�र �द�े जातात) सहसा समान असतात.
�या�ा 'टॉप �ाइन' �हणतात. �ोक या आक�ांवर �ान देतात. "आम�याकडे या वष� 100 आहेत
कोट�चा आकडा पार के�ा.
असे �हट�े जाते क� �या वष� �व��ने 100 कोट�चा आकडा गाठ�ा आहे. कोणतीही �व��
संघटना रा�य करते. या�ा 'आयट�बी' (धनु�यात) देखी� �हणतात, �हणजे
�यामधून पाईप�ाईन जे �न��त �मान े�पांत�रत के�े गे�े आहे.

NS



इ. �व�� सं�े�ा पैसे आणते. ही आवक सं�ेचा 'रोख' आहे
आहे. �नय�मत आ�ण मजबूत 'कॅ�-कॅ�' ही �वसायात एकमेव ���ा आहे.
�यानंतरच तो खच� के�ा जातो. कम�चारी, काया��य, तं��ान यांना �द�े जाणारे वेतन
आ�ण मा�हती �णा�� जसे क� इ��त कच�याम�ये गुंतवणूक के�� जाते. �यानंतर
काही अ�त�र� खच� आहेत जसे �वास, �वपणन, खच�, ����ण इ. हे फ�
सव� एक� �मळून कंपनीचे एकूण ��य �हट�े जाते. कंपनी टॉप-�ाइन �हणून
मी वाढत आहे, �तचे �वचारही �यानुसार वाढतात.

तळ ओळ

�व��तून खच� वजा के�यानंतर, उव��रत तुमचा 'नफा' आहे.
�हणजेच, एक तळ ओळ आहे. य��वी आ�ण अय��वी �वसायामधी� फरक जाणून �या
फरक पडतो. अ�ा कंप�या आहेत �यांची 'टॉप �ाईन' मोठ� आहे पण 'बॉटम'
ओळ खूप �हान आहे. हे देखी� आव�यक आहे क� आज यासाठ� इतर अनेक घटक आहेत.
कर, एकूण मा�म�ा आ�ण �यांचे मू�यांकन इ�याद� देखी� आहेत. तथा�प भागधारक
साधारणपणे �ाभां� पाहतो, �या�ा आता खरी 'बॉटम �ाइन' �हणतात
जातो.

गोदरेज �ुप ऑफ कंपनीचे आ�द गोदरेज यांनी �याचा सारां� �द�ा.
के�े आहे, "�व�� खोट� आहे, नफा �ववेकपूण� आहे, रोख वा�त�वक आहे."
जर तु�हा�ा �व�ान समज�े तर तु�ही तुमची कंपनी अ�धक चांग�� नफा कम�वणारी कंपनी बनवू �कता.
बनवू �कतो
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संकटात अस�े�या �तजोरीची काळजी घेणे
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कोण�याही संघटनेत राजाची (ने�याची) मह�वाची भू�मका असते. �तचे �वताचे
समजा (कम�चा�यां�या) �ानाची काळजी �यावी �ागते. एकच उपाय आहे - राजा
आ�थ�क��ा सु�ढ आ�ण सुर��त असावे. �यामुळे तुमचा ख�जना
पूण� ठेवणे हे ने�याचे �� अस�े पा�हजे.

�हणूनच आ�ही चनाची ��फारस करतो:

" आ�थ�क अडचणी�या वेळ�, राजा जो �तजोरीपे�ा �नकृ� आहे �याने आप�� �तजोरी ठेवावी
�फ� सराव करणे आव�यक आहे . '' ( 5 . 2 . 1 )

जे�हा �तजोरीत पैसा येणार नाही, ते�हा अडचणी नेहमीच येती�. यासार�या वेळा
रा�य गोळा करतानाही राजाने आप�े काम चा�ू ठेवावे.

कोण�याही संघटने�या ने�यासाठ� हे मोठे आ�हान असते. पण खा���
संघटना आ�थ�क��ा मजबूत हो�यासाठ� सूचना आ�हा�ा मदत करती�:-

बजेट

पैसा कोण�याही सं�ेत येऊ �कतो, पण तो ��पट वेगाने चा�तो.
जातो. या 'आऊट्स'वर �नयं�ण ठेवण ेते�हाच ��य आहे जे�हा
पण योजना करतो. पाणी गोळा कर�यासाठ� तु�हा�ा नद�वर बांधणे आव�यक आहे.



एखा�ाने धरणासारखाच �नयम बनव�ा पा�हजे, जेणेक�न नंतर �याचेसोयीनुसार �याचा वापर करता येतो.

About जगाब�� जाणून �या

आ�थ�क �व�ापना�या सवा�त मह�वा�या पै�ंूपैक� एक �हणजे आ�थ�क कौ��य गमावणे.
��का. तुमची कंपनी वाढत असताना आ�थ�क आ�हाने
तसेच वाढत आहे.

भांडव�ाची गरज आ�ण नंतर आ�हान सु� होते
'र�न�ग कॅ�पट�'�या आव�यकतेचा ट�पा येतो तर
जर तो वेळेपय�त यो�य�र�या मा�हती �द�� नाही, तर 'कज�' प�र��तीचा का�ावधी देखी�.
जे सं�ेसाठ� घातक ठ� �कते. �यामुळे गुंतवणूक, कर आकारणी
(पोत) इ�याद��ी संबं�धत आ�थ�क मा�हती �मळवताना ठेव�� पा�हजे.

नेटवक�

हे कदा�चत आ�थ�क �नयोजना�ी संबं�धत नसे� पण ते खूप मह�वाचे आहे. आमचे
मै�ीचे आ�ण क�पनांचे जाळे आप�या�ा आ�थ�क संकटातही मदत करते.

कधीकधी, आम�या सव��म योजना असूनही, गो�ी अगद� उ�ट हो�या.
NS अ�ा वेळ� तु�ही तुमची �तजोरी क�ी भ�न काढणार? हे आ�ण मी
नेटवक�  आ�हा�ा मदत करे�.
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�हणून चांग�या �म�ांचा गट तयार कर�यासाठ� स��य �हा. �हट�या�माणे
ते असे आहे क�, "आव�यकतेपूव� �ेम करणे ही मै�ीसाठ� सव��म वेळ आहे."
जीवनाती� आ�हानांना सामोरे जाणे केवळ तु�हा�ा आ�थ�क��ा मजबूत बनवते
तु�हा�ाही ते कर�यास मदत करा.

�वामी �चयानंदज�नी �हट�या�माणे, "�व� साकार�यासाठ� तु�हा�ा
प�ह�� ��� असणे आव�यक आहे. "

93

वेतन

चानाचे मत होते क� जा आ�ण �याचा कण� राजपदापे�ा जा�त मह�वाचा ठर�ा असता.
आहे. "अथ��ा��" म�ये ���ह�े�ा ��येक �वचार या �येयाकडे �नद�� करतो. �यामुळे

��येक सीईओचे कत�� आहे क� �याने आप�या कम�चा�यां�या दयेवर काय� करावे.
सव��थम, हे जाणून �या क� �या�ा याचा �ाभ �ेवट� �मळे�. "अथ�ा" कडून

हे असे आहे क� कौट�ने समाजा�या क�याणासाठ� �ाथ�ना के�� होती.

" �ोकां�या आनंदात राजाचे भ�े आहे आ�ण जे �ोकांसाठ� फायदे�ीर आहे ,
राजा �या�या �वत: �या फायदे आहेत . "( 1 . 1 9 . 34 )

"अथ��ा" म�ये वेतनाचे एक मानक दे�यात आ�े आहे, जे कामगारांना �ो�षत कर�याची परवानगी देते �क�वा
एक वेतनातून पैसे दान करतो. �याचबरोबर, हे
हे देखी� नमूद के�े आहे, जेणेक�न मा�क आ�ण कामगार यां�यात सखो� संबंध �नमा�ण होऊ �कती�.

• कम�चारी �हणून

ईसापूव� चौ�या �तकात कौतीने जे के�े होते, तेच आजही खरे आहे.



"�कमान वेतन कायदा 1948" �हणून पा�ह�े जाऊ �कते. ही कृती
असे सांगते क� वेतन केवळ बाजाराती� मागणी आ�ण पुरव�ा�या आधारावर �नधा��रत के�े जाते.

के�े जाऊ �कत नाही. कामगारांनी �यांची नोकरी �नवडून काम सु� कर�यापूव�च
करार कर�यास परवानगी.

जर कम�चारी मरण पाव�ा तर �या�ा यो�य भरपाई देखी� �द�� जाई�,

" तो आजारी आजारपण �क�वा कोण�याही आप�ीत कर�यासाठ� झा�यास , नंतर �या�या ��या
का�ावधी वाढ�वता जाई� . '' ( 3 . 14 . 2 )

मजुरी �हणून जे काही �न��त के�े जाई�, �याचे पैसे मा�का�ा �ा
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करावे �ागे� जर �याने या �नयमाचे उ��ंघन के�े तर �या�ा �याचा खच� सहन करावा �ागे�.

" वेतन न �द�यास , �या�याकडून दंड �हणून बारा पानांचे पैसे �द�े जाती� .
�क�वा पाच वेळा वेतन �ु�क आकार�े जाई� . '' (3 . 13 . 34 )

• मा�क �हणून

वेतनाचे �नधा�रण �माण एकतफ� न�हते. �नयो��यांसाठ� देखी�
तरतूद होती. मजुरी देताना मजुरांची उ�पादकता �वचारात घेत�� जाते
जायचे.

' पगार काम बरे के�े आहे आढळून आ�े , �रीरा�या इतर भागांम�ये आ�ण नाही .' '( 3 . 14 . 8 )

जर को�ानुसार मजुरी घेत�यानंतर मजुराने काम पूण� के�े नाही तर
�या�यावर दंड आकार�यात आ�ा.

'' वेतन घेत�यानंतर कामा�ा न भेटणा�या कामगारांवर 12 गेजचा दंड
काय� तरतूद पूण� कर�यासाठ� ओ��स के�े आहे जाऊ . '' ( 3 . 14 . 1 )

जर मजूर आप�या कामावर परत�ा नाही, तर मा�काने �सरा कामगार �नयु� करणे आव�यक आहे.
ठेव�याची परवानगी होती.

" जर मजूर वेळेवर काम पूण� करत नसे� �क�वा चुक��या प�तीन ेकाम करत असे� तर
तो असे करतो तर , नंतर मा�कान े�या�या काम आणखी एक मजूर के�े �मळवू �कता .
( 3 . 14 . L0 - 14 )

Fair वाजवी वेतनाचे �नधा�रण

पण यो�य वेतन कस ेठरवायचे? यासाठ� आ�ही उ�ोग सादर करतो
�नकषांबरोबरच कामाम�ये घा�व�े�या वेळेचा आ�ण मेहनतीचा �वचार करावा �ागतो.

" पूण� झा�े�या कामांसाठ� वेतन , वेळ घेत�ा आ�ण �या वेळ�"
आधा�रत �च��त दर �न��त होई� . '' ( 3 . 13 . 27 )

वष� १ 9 ४ in म�ये �ापन झा�े�या भारत सरकार�या �या�य वेतन स�मतीन ेही क�पना �वीकार��.
द�क घेत�े आहेत. �यात असे नमूद के�े आहे क�,

" समान �ठकाणी समान" वास�यांसाठ� वेतनाचे �च��त दर .
( �न�प� कामगार स�मती अहवा� , �द��� �ी , 1 9 54 )
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बजेट
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"अथ�संक�प" या ��दाचा अथ� एखा�ा सं�ेचे �क�वा रा�याचे रा�याचे आ�ण खचा�चे मू�यांकन आहे.
आ�ण �या�ा आनंद� करा. कोणतीही सं�ा �क�वा माग� मजबूत आ�ण ��र बनव�यासाठ�
�या�ा मजबूत आ�थ�क आधार असणे आव�यक आहे. एक मजबूत बजेट
हा आ�थ�क संरचनेचा आधार आहे. अ�ा �कारे, कोण�याही सं�े�या �क�वा दे�ा�या �वकासात,
आ�थ�क बंधना�ा मह�वाची भू�मका आहे.

“ �तजोरी �थम कोषागारावर अव�ंबून असते . �हणून तो ( ने�या�ा )
सव�� �थम �यां�या पेट�त �ान देणे आव�यक आहे . "( 2 . 8 . 1 )

कोण�याही सं�ेचा सीईओ हा �ेझरी आ�ण 'कॅ�-हाऊसेस' �या ओळ�वर असतो.
देऊ नकोस अथ�संक�पावर आ�ण ते दे�याचेही �या�ा चांग�े बंधन होते

याची ��फारस के�� जाते. आ�थ�क बाँड�या तप�ी�ांचे आक�न के�यानंतरच बजेट तयार के�े जाते.

Coutut ठामपणे सांगतात क� फायना�सचे जड अ�धकारी (आजचे कॉप�रेट
जगाती� CFOs) उ�प� वाढव�यासाठ� आ�ण खच� कमी कर�यासाठ� सव�तोपरी �य�न करतात.

रेकॉड� ठेवणे, उ�प�ाचे �कार, खचा�वर �नयं�ण, ��येक आ�थ�क कर
इकॉनॉ�म�स�या पु�तक � .2, अ�याय � .7 म�ये उप�माचा दौरा �द�ा आहे.

• �ेखा �णा��

“ �याने ( ने�याने ) दररोज , दर पाच �दवसांनी , दर चार �दवसांनी खाती तपासावीत ,
��येक म�ह�यात के�े पा�हजे , चार म�हने आ�ण एक वष� . "( 2 . 7 . 30 )

ने�यासाठ� �याचे उ�प� आ�ण खच� �नय�मतपणे तपास�यासाठ� दै�नक, सा�ता�हक, मा�सक.
आ�ण वा�ष�क �ह�ेबाची �व�ा तयार के�� पा�हजे. अ�ा �कारे ती आंत�रक सुधारणा
आ�ण खचा�वर �नयं�ण ठेव ू�कतो.

इ. रेकॉड� ठेवणे

" �या�ा ( ने�या�ा ) का�ावधी , �ठकाण , वेळ , उ�प� / खचा�चे �मुख , �ोत , र�कम भरा
जाग�कता , पेम�ट , कोणाकडून पेम�ट के�े गे�े , रेकॉड� धारक आ�ण
उ�प� आ�ण खच� �ा�तकता� संदभा�त तपास�े पा�हजे . "( 2 . 7 . 31 - 32 )

Kout �या �म�नटे दौ�यात आ�थ�क �वहारांची न�द ठेवणे
स��ा दे�यात आ�ा आहे. �यांनी �तजोरीतून पैसे काढ�याची मया�दा सुचव�� आहे.
थोड�यात, रा�याने आप�� आ�थ�क ��ती अ�ा �कारे �नयं��त करावी
सहजपणे प�र��ती�ी सं��न �हा.

अथ�त�� �हणून, कौटने आप�े बजेट चांग�े संतु��त ठेव�े.
आ�ण नेहमी तुट��या बजेटपे�ा अ�ध�ेष बजेट�ा �ाधा�य �ा.

पृ� 177

Ation कर आकारणी



तथा�प, �तजोरी भरताना, �यांना �यां�या रा�ा�या आ�थ�क ��तीब�� देखी� काळजी वाटते.
सतक�  रा�ह�े. समाजाती� कोण�याही घटका�ा जसे क� �हातारपण, अपंग आ�ण �वधवा करात सूट आहे.
म�ा ठेव�यात आ�े.

कौतीने नेहमी असा आ�ह धर�ा क� राजाने जा कडून कर �यावा तसाच
कोणी झाडाव�न �पक�े�े फळ तोडून टाकते. राजावर अ�धक करांचा बोजा
तु�ही जाय�ा नको. झाडा�या फळां�माणेच
तो तोड�याने झाडा�या वाढ�वर वाईट प�रणाम होतो.
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अंतग�त �ेखापा�

कोषागार हे सं�ेचे �दय आहे. हे नेहमी कंपनी�या आ�थ�क काम�गरीवर अव�ंबून असते.
�याचे मू�यमापन �याचे गंुतवणूकदार, भागधारक आ�ण समथ�क करतात
करायची सवय होती.

सीईओ (मु�य काय�कारी अ�धकारी) आ�ण सीएफओ (�व�ीय अ�धकारी)
दो�ही सं�े�या आ�थ�क ��तीची सु�ढता सु�न��त करतात. �यां�यासाठ�
हे मह�वाचे आहे क� ते केवळ चांग�े अंतग�त खातीच बनवत नाहीत तर
कोण�याही अवां�छत गो�ी के�या नाहीत याची खा�ी करा. या कारम�ये ते होते
हे होणार नाही याची खा�ी करा.

यासाठ� सं�ेत चांग�� आ�थ�क अहवा� �णा�� �वक�सत कर�यात आ�� आहे.
कराय�ा सांगतो सं�ेम�ये एका चांग�या �ेखा प�ती�या संदभा�त
हा स��ा �द�ा आहे:-

" राज आ�ण एकूण आ�ण �नय�मत अहवा� दे�या��त�र�, एक
गे�या जबाबदारी देखी� . "( 2 . 7 . 24 )

राज आ�ण रा�य हे अथ��व�ेचे �हत नस�े�े भाग आहेत. दोघांचे
�नय�मत न�द� ठेवा�ा �ागतात. राज वगैरे ��येक डो�या�या उजवीकडे
खा�याची न�द �ेखा �वभागाने के�� आहे. “याचा अथ� हा �वषय �व�वध आहे
ते कोनातून करते.

रा�य: राज एका �वभागाने गोळा के�ा आहे परंतु वेगवेग�या �वभागांनी खच� के�ा आहे.
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�ारे के�े जाते अ�ा �कारे, रह�ये आ�ण कारणांचा एक��त आ�ण तप�ी�वार अहवा�
ठेव�े पा�हजे. कारणे केवळ मथ�याम�येच न�हे तर न�दव�� पा�हजेत
�यासाठ� जबाबदा�याही ��ात घेता येती�. अ�ा �कारे कोण�याही सं�ेती� खच�
आ�ण जबाबदार �ोकांना �ोधण े�या�यासाठ� सोपे होई�.

" तो ( नेता ) �दवस��दवस खाती तपासावा , �ेक पाच �दवस , पा�ा� �दवस आहेत ,
म�हना , Emaisk आ�ण फरक एक वष� असावे . "( 2 . 7 . 30 )

ने�याने यो�य न�द� ठेवण ेपुरेसे नाही परंतु ते �नय�मतपणे तपासा.
हे देखी� उप�� आहे. �याया�याने या खा�यां�या तपासणीसाठ� का�ावधीही �न��त के�ा आहे.
आहे. ते �हणतात क� ही तपासणी दररोज, सा�ता�हक, दर 15 �दवसांनी, एका म�ह�यात, तीन वेळा के�� जाते.



म�ह�यात आ�ण वषा�त के�े पा�हजे.2400 वषा�पूव� कौ�टटने सु� के�े�� ही �णा�� जगभरात राबव�� जात आहे.
सं�ांनी आधीच मो�ा �माणावर द�क घेत�े आहे. या प�तीचा वापर केवळ नाही
खाती केवळ �ीटम�ये के�� गे�� आहेत, �व�वध �वभागांम�ये उ�पादकता सु�न��त करणे.
देखी� के�े जाऊ �कत.े

उदाहरणाथ�, जर एखाद� �व�� �क�वा एखादे काम पूण� कर�याचे �नयो�जत असे�
तारीख �न��त झा�यास, ने�याने �या कामाची गती दररोज, सा�ता�हक,
मा�सक, �ैमा�सक आ�ण वा�ष�क आधारावर के�े पा�हजे. हे आप�या कम�चाया�ना परवानगी देते
कत��ावर ठाम असे� आ�ण नेता सतक�  आ�ण स��य असे�.

जीईचे माजी �मुख जॅक वेच एकदा �हणा�े होते, "पूण�पणे जाणून घेणे
क� �ासाठ� �नय�मत अहवा� आ�ण तपासणी आव�यक आहे
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वेळेवर कर भरा

माच� म�हना आ�थ�क वष� संपत आहे आ�ण �ोक कर भरतात.
मोबद�ा �मळत आहे. जवळजवळ ��येकजण �रटन� भर�यास �क�वा कर भर�यास असमथ� आहे.
सूट गुंतवणुक�त सहभागी �हा. पण आ�ही आमची खाती इतक� ��ारीने ठेवतो
आ�ही काय करावे जेणेक�न आ�हा�ा अ�जबात पैसे �ावे �ागणार नाहीत?

कर भरणे हे ��येक नाग�रकाच ेकत�� आहे असे कॉउचरचे �वधान.
कर भरा आ�ण हे कर रा� उभारणीत वापरणे हे ने�याचे कत�� आहे.
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" �ोक आहेत , कोण दंड आ�ण कर देणे नाही , �या �हणा�ा, ( राजे ) �या
पापे भोगावी �ागतात आ�ण असे राजे जे या कराने चांग�े काम करत नाहीत
आ�ण जा�ा सुर�ा देऊ नका , �यांना �यां�या जातीची पापे सहन करावी �ागती�.
आहे . " ( 1 . 13 . 8 )

आ�ण 2400 वषा�पूव� कर आ�ण दंडाची क�पना
औपचा�रक�र�या सु� के�े आ�ण चांग�े �वत�रत के�े. संपूण� सरकारी यं�णेच ेउ�प�
कर आ�ण दंड यावर अव�ंबून आहे. या कारमधून गोळा के�े�या पै�ांचा वापर
रा�ीय सुर�ा, �व�ापन आ�ण �वकास म�ये.

या कार कोडनुसार कर न भर�याने, आ�ही आम�या ने�यांना गमावत आहोत.
आ�ण रा� आ�ण राजांची पापे �वकत �या (राजकारणी आ�ण सरकार
अ�धकारी) जर �यांनी जमा के�े�या पै�ांचा गैरवापर के�ा तर �यांनी �यां�याकडे जावे
पापांचा �ास सहन करावा �ागतो.

तुमचे आयकर �ववरणप� भरताना या �ट�स ��ात ठेवा:

The माच� म�ह�याची वाट पा� नका

ता�या सव��णात असे �दसून आ�े आहे क� 70% पे�ा जा�त कम�चा�यांनी �यांचे माच� पूण� के�े आहे
कर भरणा म�ये भरा. याचे कारण ते
गरज टाळत रहा. तुम�या गंुतवणुक�चे �नयोजन करा आ�ण कर भरा
पण बनवा एकदा एक चम�कार �हणा�ा, "मी आ�थ�क वषा��या सु�वाती�ा आहे.



मी ए��� म�ह�यात एक �ाख गंुतवते.
Tax कर स��ागाराचा स��ा �या

कॉप�रेट जगतात करां�ी संबं�धत अनेक बद� होत राहतात. कर भरा
(�हॅट) आ�ण ���ज बे�न�फट्स टॅ�स (एफबीट�) अंम�बजावणी�या दोन वषा�नंतरही, ब�तेक
हे �ा�पत के�े आहेत याची कंपनी मा�कांना मा�हती नाही. एक �भावी कर
समुपदे�काचा स��ा �या, जो तु�हा�ा या गो�ी समजावून सांगू �के�.

Int घाब� नका

सरकारी चौक�ी�ा घाब� नका. जर तु�ही तुम�या रा�ीय कर भर�ा असे�
तु�ही तुम�या कत��ाचे पा�न के�े अस�यास तु�हा�ा तपासणी �क�वा �क�ोरवयीन चाच�यांची भीती वाटते का?
सरकारी कम�चा�यांम�ये भीती हे ��ाचाराचे कारण आहे.

च�ा, ��ाचारा�व�� �ढ�याची �पथ घेऊया. जर ��ाचार�वरोधी
�व�हत �नयमांचे पा�न क�न मग ��ाचारा�व�� �ढ�याची गरज नाही.
कराव �ागे� जे�हा ��येक नाग�रका�ा रा� उभारणी�या बां�ध�क�ची जाणीव होई�, ते�हा

�वकरच �यांना पकड�े जाई� आ�ण �यांना ���ाही होई�. �नभ�यपणे पुढे
वाढ�याचा एकच माग� आहे.
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नफा मा�ज�न

असे मान�े जाते क� गैर-�ावसा�यक �व�ान �क�वा �ीमंत ���कडे ए
चांग�� आ�थ�क योजना असावी. �तकांपूव� चॅनचाही असाच �व�ास होता.
असा �व�ास होता क� एक चांग�ा कोषागार हा सवा�त मजबूत आहे, �यामुळे य��वी �ावसा�यकांना मदत झा��.
मदत �मळते.

�याचा स��ा होता

“ �याने अ�ा �वसायाची खा�ी के�� पा�हजे �याम�ये वेळ कमी आ�ण नफा आहे
अ�धक असे� , तसेच अगद� भेट�े खास फायदे . "(7 . 12 . 31 )

थोड�यात, खचा�वर �नयं�ण ठेवा आ�ण �न�वळ नफा �क�वा बचतीचा आनंद �या.

परंतु आ�थ�क��ा य��वी हो�यासाठ� करतो का? या संदभा�त
खा��� सूचना तुम�यासाठ� �भावी असती�:

बजेटसाठ� वेळ �या

गणनाम�ये वेळ काढण ेचांग�े. ओझे टाकणे
�ाग�े�ा वेळ आ�ण �ोकांची सं�या मोज�� पा�हजे. वेतन कामगार

�या�या �येय आ�ण �नधीसाठ� आव�यक अस�े�या रकमेचे �च� असणे
पा�हजे. परंतु दोघांनाही संभा� �व�वध खचा�वर �� ठेवणे आव�यक आहे.
आहे. �ेवट�, काही अ�त�र� पैसे वेगळे ठेव�यास �वस� नका. जर तु�ही हे
काय��मात नवीन, �हणून तुम�या �म� �क�वा अनुभवी �ोकांची मदत �या.

Accounts दररोज खाती तपासा

�व��� का�ावधी आ�ण तीन उप�मां�या ���कोनातून दै�नक �ेखांकन-



�वनोद कर�याची सवय �ावा. तु�हा�ा सु�वाती�ा ते अवघड वाटे�. पण दररोजचाचणी हे सु�न��त करत ेक� आपण आप�� आ�थ�क प�र��ती �नयं�णात ठेवता
आहे. य��वी कंप�या आ�ण �ोकांना दररोज ते न�क� मा�हत असते
�कती उ�प� ई आ�ण �कती खच� तसेच फंडात �कती ����क आहे.

• �व�ेष फायदे

तुम�या अनुभवाचा फायदा �या. जर तु�ही बाजाराती� 'मांझे अ' खेळाडू असा� �क�वा
जर तु�ही एक ��तभावान �ापारी असा� तर �याचा �ाभ �या आ�ण जादा �ु�क आकारा. �व�ेष
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बाजारात अपवादा�मक अस�याचा फायदा �या आ�ण ब�याच संधी �मळवा. हे
�ाभांचा �ाभ �या. कमी वेळेत जा�त परतावा देणे चांग�े.
अ�त�र� �ु�क �या आ�ण नफा कमवा. बहीण तु�हीही तेच करा
हे सु�ा क� �कतो.

In रोख आवक (रोख - रोख)

ही तळ ओळ आहे, सवा�त मह�वाचा घटक. कोण�याही �वसायात �क�वा घरात
�नय�मत 'कॅ�-सोस�' ची गरज आहे. पण �वतः 'पाइप�ाइन' मह�वाची नाही.
होय, �याची देखभा� देखी� आव�यक आहे. आ�हा�ा वेतन, �ब� इ.
से�सस�ची देखरेखही करावी �ागते, तसेच �नय�मत देखभा�ही करावी �ागते.
तर तुम�या योजने�ा/मागा��ा �चकटून राहा आ�ण एक मॉडे� तयार करा
'रोख' �नय�मत आ�ण देखरेख असावी.

जे�हा आपण अ�ा �कारे आ�थ�क सु�ढता �ा�त करता ते�हा आपण काही मोठे सा�य क� �कता
जे जोखमी देखी� घेऊ �कतात, ते नवीन �े�ात तसेच काही नवीन �े�ात गुंतवणूक क� �कतात.
आपण थोडासा जुगार देखी� खेळू �कता. चान�या मते रा�ा �ीमंत बनवणे
हाच उपाय आहे.
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यो�य �ेखा

चनाचा "अथ�" हा एक �ाचीन �ंथ आहे, �यात आ�थ�क ���या आ�ण
पानांचे तप�ी�वार वण�न के�े आहे. चना वापरतात
�ेखाचे काही मॉडे� आजही आधु�नक आ�थ�क त�ांसाठ� उपयु� आहेत.
�वषय

चॅन यांनी �नय�मत आ�ण दैनं�दन खाती सांभाळ�या�या मह�वावर भर �द�ा आहे.
�तजोरीत अराजक �नमा�ण करणा�यांसाठ� पै�ाची तरतूद होती:

" अ�धकारी उ�प� दान नाही तर , �क�वा
खच� भरत नाही , �क�वा ����क गोळा कर�यास नकार देत नाही , �या�ा ' गबन ' �हणतात
�वचार के�ा जाई� . " ( 2 . 8 . 18 )

परंतु आपण आप�या दैनं�दन जीवनात �नय�मत खाते कस ेठेवू? येथे
काही सूचना �द�या आहेत:
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Write ��हायची सवय �ावा

पै�ाचे बंधन हा ���तीचा एक �कार आहे. आप�या पु�तकांना ���त �ावा
खाती �नयं��त क� �कतो. �ोक एट�एममधून आ�ण �वचार न करता पैस ेकाढतात-
समजून �या आ�ण खच� करा. जर तु�हा�ा अ�ीच सवय असे� तर ती तुम�यासाठ� चांग�� असे�
दररोज तुमची खाती ��हायची सवय �ावा. याम�ये तु�ही, �दवसा�या सु�वाती�ा
तुम�याकडे �कती पैसे होत,े तु�ही पैस ेकुठे खच� के�े आ�ण �दवसा�या �ेवट�
तुम�याकडे �कती पैसे ����क आहेत ते समा�व� करा. आतापासून ही सवय �ावा.

याचे �व�ेषण करा

फ� माझे खच� ���न घेणे पुरेसे नाही. वेळोवेळ� तुम�या गोद�त
ते पण टाका. �या�ा �वतः�या खचा�ची मा�हती न�हती,
�याने तेच के�े. एका म�ह�यानंतर �या�ा कळ�े क� �या�या पगाराचा 60% भाग आहे
रे�टॉरंटची �ब�े भर�याची �क�मत. �या�ा हे देखी� कळ�े क� �वखचा�ने
कपात क�ी करता येई�? आता तो �या�या खचा�ब�� अ�धक जाग�क आहे
होते.

गरज आ�ण �ोभ यात फरक करा

हे सवा�त मोठे आ�हान आहे. व�तू खरेद� करताना �वतः करा,
“ही माझी गरज आहे क� �ोभ?” तु�हा�ा चांग�या �ूजची जोडी खरेद� करायची अस�यास,
तर ते �वकत �या. पण जर तु�ही सव�ती�या �ोभाम�य ेतीन जो�ा �ूज खरेद� करत असा� तर हे
�ोभ आहे. आजका� ��येक �ाहक अ�ा ��ोभनांना बळ� पडतो. गांधीजी सुंदर
या ��दात, "या जगा�या गरजेसाठ� सव�काही पुरेसे आहे, परंतु
�ोभ कधीही तृ�त होऊ �कत नाही.

इ. �े�डट काडा�पासून सावध रहा

काही त� �हणा�े, “�े�डट काड� मॅ�युचा सवा�त वाईट धोका-
क�पना पूण� आहे. खरोखर, "आता खरेद� करा, नंतर पैसे �ा" चे धोरण
तु�ही तुमची �ब�े वेळेवर न भर�यास धोकादायक ठ� �कतात
करा. अरे देवा, तु�ा वाचव! जगाती� �ीमंत �ोक यापैक� एक
वॉरेन बफे यांनी कधीही �े�डट काड� ठेव�े नाही.
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आगाऊ पैसे
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��येक सं�े�ा दैनं�दन कामासाठ� �न��त र�कम �मळते. �यांचे बजेट
�वास, �टे�नरी, काया��यीन देखभा�, �वजेचा खच�, पगार इ.
याचा समावे� आहे.



या��त�र�, काही �ोकांना अ�ा �वहार आ�ण देयकेसाठ� आगाऊ �ु�क भरावे �ागते.
पैसे �द�े जातात. जर असे झा�े नाही, तर अगद� चांग�े �वसाय देखी� छो�ा छो�ा मु�ांवर असती�.
चूक होऊ �कते.

��येक म�ह�या�या अखेरीस फम� हे द��वणारे �नवेदन सादर करते
हे �ात आहे क� �ेवटचा पैसा, जो आधु�नक �ेखा जगात 'ई-मनी' नावाने ओळख�ा जातो,
�. ची �क�मत काय आहे? या छो�ा तप���ांकडे �� देणे �न��तपणे अ
सव��म ��य असे आहे क� जारीक�या��ा �क�मत मू�य (फम�साठ�) आ�ण अं�तम �ावे �ागे�
�क�मतीचे �व�ेषण कर�याची संधी (�ाहकांसाठ�). ही नवीन क�पना नाही
आहे. चना यांनीही सुमारे 2400 वषा�पूव� �ाचीन �ेखा प�ती�या "अथ��ा��" म�ये ���ह�े होते.
खा�� नमूद के�े होते.

�याचे �वधान आहे -

" घो�ा�या रखवा�दाराने �तजोरी आ�ण �टोअरमधून ( घो�ासाठ� ) एक म�ह�याचा भ�ा .
आ�ण घो�ाची काळजीपूव�क काळजी घेई� . ” ( 2 . 30 . 3 )

वरी� सूज व�न आप�या�ा कळते क� दोन हजार वषा�पूव� कसे होते
घो�ा�या रखवा�दारा�ा पुरेसे अ� आ�ण पैसे अगोदरच �द�े गे�े जेणेक�न
�या�या देखरेखीखा��, घोडा �व��त ठेव�ा जाऊ �कतो आ�ण जड देखी� असू �कतो
कोण�याही कार�ी संबं�धत नाही.

पण आज आपण हा पॅटन� कसा �वीकारतो? येथे काही �टपा आहेत
आहेत:

इ. काहीतरी समा�व� करा

जर तु�ही हे ��ात घेऊन नवीन फम� तयार के��त तर तु�ही खरोखरच अ
नवीन पती�ाही जागे करा. �यामुळे तु�हा�ा भ�व�यात संभा� खचा��ा सामोरे जावे �ागे�.
संभा� खचा�चा तप�ी�वार आराखडा तयार करावा �ागे�. �याचे
तसेच च�न आ�ण इतर वाढ�या �क�मत�चा �वचार करा.

Special �व�ेष स��ा �या

आव�यक त� स��ा जस ेचाट�ड� अकाउंटंट जसे कौ��य आ�ण �ान
कधीही घे�यास अ�जबात संकोच क� नका.आप�याकडे अस�� तरी ती �वीकारा
�वसायाचे चांग�े �ान आहे, परंतु �व�ेष आव�यकता आहे अनेकां�माणे
चरबी मा�हती. तो खूप मा�हती देऊ �कतो.
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�या�या स��याने तु�ही इतरां�या चुकांची पुनरावृ�ी कर�याची चूक कधीही करणार नाही.

Regular �नय�मत ऑ�डट करा

ते वापर�े जातात ते�हा कोणतेही �नयम �क�वा अ�धवे�ने करणे पुरेसे नाही.
करणे मह�वाचे आहे. �हणून �याची सवय �ावा आ�ण तुम�या कम�चा�यांना ते �नय�मतपणे करा.
वापर�याचा �य�न करा. वेळोवेळ� तपासा क� सव� काही ठ�क आहे
धावणे �क�वा नाही. हे आप�या�ा कामाचे �नरी�ण कर�यास आ�ण त ेअ�धक चांग�या �कारे कर�यास अनुमती देते.
ते पूण� कर�यात मदत होई�. तु�ही अंतग�त �ेखापरी�ण आ�ण बा� �ेखापरी�ण क� �कता
नेमणूक क� �कतो.

��ात ठेवा क� तु�ही सु� के�े�� कोणतीही �णा�� ही नफा, �ाहक-अनुकू� आहे
(वापरकता� अनुकू�) आ�ण एका बटणा�या ���कने, तुमचा ईमे� अहवा� तयार आहे
क� �कतो .
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तुमचे कर भरा

भारतात फे�ुवारी म�हना येताच संपूण� �ोफे�न� क�यु�नट� यु�नयन अथ�संक�प सादर के�ा जाई�.
�ती�ा करावी �ागते. नवीन कर �नयम �क�वा चांग�या सुधारणेकडे सवा�चे �� आहे
संबं�धत बात�या आधा�रत आहेत.

रा��न�म�तीम�ये कर हा मह�वाचा घटक आहे. हे कोणतेही सरकार आहे
त�ड हे ��ोतांपैक� एक आहे. साठव�े�� संप�ी इ�ामृ�य,ू ���ण,
�ा�त करणे, र� आ�ण इतर समान आव�यकतांसह पं��म�ये के�े जातात.

पण �जथे सरकारकडून कर रचना वाढ�� आहे, �ववेक� तयारी
आव�यकतेनुसार सव� नाग�रकांनी �यांचे थ�कत कर भरणे आव�यक आहे.
�ामा�णकपणा आ�ण वेळेवर �वतरण देखी� आव�यक आहे.

चॅन असेही �हणा�े:

“ सव� �व�ेष र��करण ( कर संक�न ) अ�ा �कारे �न��त के�े जाई� क� नाही
कज�दार आ�ण कोणतेही नुकसान �क�वा कज� . "( 3 . 16 . 5 )

वरी� मा�हती�या काही चांग�या स��यांपैक� एक आहे �यात महसू� संक�न आहे
सव��ण प�ती के�� आहे. सु�ासनाम�ये �यांनी यावर भर �द�ा
देणा�या�ा �क�वा घेणा�या�ाही राज�या पुन�ा��तीवर �वपरीत प�रणाम होत नाही.
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पा�हजे. देणा�या�या साम�या�ने �ा आ�ण �या, आप�े �येय सा�य करा.

ब�त� क� कज�दार �यांचे कर भर�यास जबाबदार असती�
करा?

रा�या�ा तुमची गरज आहे

असेही �ोक आहेत �यांची आ�थ�क ��ती मू�भूत गरजा पूण� कर�यासाठ� पुरे�ी नाही.
इतर कंप�यांपे�ा चांग�े. �यांना रा�ा�या �न�म�तीम�ये पुढे जाऊ �ा
भरपूर सहकाय� असावे.

चॅनने पैसे भरणा�यां�या गरजाही सांभाळ�या आहेत. �यांचे
असे �हणायचे होते, “कर संक�नाम�य ेमधमा�यापा�का�ार ेफु�ांमधून मध गोळा कर�याची प�त.
या ���येत फु�े आप�ा गोडवा �� कर�यास उ�सुक असतात.
पण मध हे देखी� जाणते क� फ� थो�ा �माणात सेवन के�े पा�हजे.
जेणेक�न फु�ांना कोणतीही हानी होणार नाही.

• काही �ोकांवर कर नाही?

माझा असा �व�ास आहे क� कधीतरी तुम�या मनात आ�े असे� क� तु�ही
�ोकांवर इतरांपे�ा खूप जा�त कर �ाव�ा जातो. पण हे 'अ' असे आहे हे समजून �या
असे �ोक आहेत, जे समाजात खूप मागास�े�े आहेत.

हे आ�थ�क��ा असुर��त �ोक आहेत, जे अजूनही �यां�या मू�भूत गरजांसह जगत आहेत
फ� अ�, व��ांसाठ� संघष� आ�ण आ�थ�क सुर�ा हवी आहे. ��य�ात
पा�ह�यास, �यांना केवळ करातून सूटच नाही तर �व�ेष फायदे देखी� आव�यक आहेत.



ते कसे येते?
तु�हा�ा समज�े पा�हजे क� हे �ोक तुम�या�ारे कर भर�या�या सहकाया�न ेधीर धरतात-

हळूहळू, तु�ही कर-भर�या�या प�ह�या ट��यात पोहोचू �का�.

Hol सवा�गीण �वकासासाठ�

ही सरकारची जबाबदारी आहे. �नधीचे �नधा�रण मनु�याची काय��मता
हे ��ात घेता, ते के�े पा�हजे तसेच �याचे �वतरण देखी� अ�ा �कारे के�े पा�हजे क�
यामुळे समाजाचा सवा�गीण �वकास हो�यास मदत होऊ �कते.

क�ा, ��डा, साहस आ�ण सं�ोधनासाठ� आ�थ�क मदतीची आव�यकता असते. जर तू
जे�हा तु�ही तुमचा कर भरता, ते�हा तु�ही मुळात आ�थ�क आधारही देत   आहात.
NS जसे �ेबनीज-अमे�रकन �ेखक ख��� �झजान यांनी �यां�या "द �ोफेसर" पु�तकात ठेव�े आहे.
मी ���ह�े, "... आ�ण जर गायक, नत�क आ�ण बासरी वादक असती� तर �यांची क�ा असावी
ते पण �वकत �या.

ही कार क�ाकारांना थेट मदत क� �कते आ�ण क� �कते
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तु�ही �. भ�नही मदत क� �कता.
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वेळेवर पैसे �ा

�वसायाचा अथ� चांग�ा ���कोन असणे नाही. यासाठ� �ाहक,
पुरवठादार आ�ण कम�चा�यां�या �दयात खरी छाप पड�� पा�हजे. �याचे
�व�ेते आ�ण कम�चा�यांना वेळेवर पैसे देणे हा एक माग� आहे.

चान यांनी वेतन वेळेवर दे�यावरही भर �द�ा आहे. बस एवढेच
जे फॉ�ो करत नाहीत �यांनाही ट�म बनव�याचा स��ा दे�यात आ�ा आहे.

“ वेतन न �द�याब�� , एक - दहावा �क�वा सहा पानांचा दंड आकार�ा गे�ा.
गो�ी . पैसे न झा�यास, 12 pana �क�वा 1 / 5 भाग दंड �हणून वसू� के�े जाई�.
गो�ी . "( 3 . 13 . 33 )

हे सू कराराती� स�य दाखवते.

आज�या काळातही कोणतेही काम पूण� झा�े तर पैसे दे�यास नकार �द�ा जातो.
जर �याने तसे के�े तर �या�ा अंम�ात अस�े�या काय�ानुसार ���ा होऊ �कते.

परंतु �नयमाचे पा�न के�याने, �या�या थकबाक�दारांमुळे होणारी र�कम असे�
वेळेवर पेम�ट कर�याचे फायदे देखी� ने�याने �वचारात घेत�े पा�हजेत:

वचनब�ता

जे�हा एखाद� कंपनी �क�वा �वभाग �क�वा धोरणा�मक �वसाय �मुख
जे�हा यु�नटचा �मुख काहीतरी आ�ासन देतो, ते�हा तो संपूण� ट�मच े��त�न�ध�व करतो. हे
वचन पूण� करणे हे �याचे कत�� बनते.

“अथ��ा��ाती� ने�याचे गुण प�रभा�षत करताना चाना �हणा�े होते
कोण�याही वेळ� कोण�याही �वषयात अ�धक वचन देऊन �यापे�ा कमी भरपाई करणे



क� नये. उ�ट अ�धक ��त�ा कर�याऐवजीते पूण� झा�े आहे. खरं तर, जर तु�ही एखा�ा �वषयात पूण�पणे समा�व� नसा� तर
�या�याब�� कधीही खोटे ��द देऊ नका.

Financial आ�थ�क �वहारात रहा

�वसायाचा प�ह�ा �नयम असा आहे क� कोण�याही गो�ी�ी संबंध ठेव�यापूव� सव�
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आ�थ�क बाबी तपासा. �क�ब�ना तु�हा�ा हे तुम�या वैय��क आयु�यातही करावे �ागे�.
द�क घेत�े पा�हजे ते तुम�यासाठ� खूप फायदे�ीर ठरे�.

जर तु�हा�ा नवीन टे����हजनची आव�यकता असे�, तर सवा�त आधी �वचार करा तुमचा बजेट.
क� उदाहरणाथ� जर तुम�याकडे � .10,000/-असे� तर �याच मू�यासाठ�
ट��ही खरेद�.
�ाहक कज� आ�ण ईएमआय�या ग�धळात पडणे �क�वा �यात अडकण ेही चांग�� क�पना नाही. अ
��दात, आधी तुमची आ�थ�क प�र��ती बघा आ�ण मग कोणताही �वहार करा.

इ. �हाणपणाने वागा

एक �हाणा माणूस एकदा �हणा�ा, "सव��म गो� �हणजे �हाणपण."
अगद� छो�ा �वहारातही तु�ही तुम�या ��दावर �टकून रा�ह�ात तर तु�ही नीट झोपू �का�.
घेऊ �कतो

��य�ात, नेहमीच पर�र सम�वयाचा अभाव �क�वा �ु��क वादांची प�र��ती असते.
तो तसाच राहतो. तथा�प, पु�हा चांग�े कामकाजी संबंध �क�वा सम�वय राख�यासाठ�
यासाठ� या सम�यांवर चचा� क�न उपाय �ोधणे आव�यक आहे.

��ात ठेवा क� स�ावना ही तुमची ओळख आहे आ�ण ती कोण�याही �क�मतीत टाळ�� पा�हजे.
ते कु�प होऊ देऊ नका.
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चुक�चे पैसे

गुजरातचे मु�यमं�ी नर�� मोद� यांनी एकदा मुंबईत �ोकां�या मेळा�ा�ा संबो�धत के�े.
संबो�धत करत होते. गुजरातम�ये गुंतवणुक��ा �ो�साहन देताना ते �हणा�े
'चुक�चा पैसा' हा संपूण� आ�थ�क मंद�चा मोठा धोका आहे.

हे करणे आव�यक आहे क� "चुक�चे पैसे" आ�ण काळा पैसा सारखा नाही.
आहे. पै�ा�या संदभा�त "चुक�चे ��द" वापरणे हा एक �मुख सामा�जक �� आहे जसे क�
दह�तवा�ांनी आ�ण मा�फयांनी वापर�े�या 'पै�ासाठ�' वापर�े
आहे. जर आपण ते अथ��व�े�या मु�य �वाहात वापर�यास सु�वात के�� तर ती खूप मो�ाची ठरे�.
तो एक वाईट प�रणाम असे�. अ�ा �कारे ही आज�या जगाती� मु�य सम�यांपैक� एक आहे.
जेणेक�न आ�हा�ा असे सं��यत �क�वा संबं�धत ��� संतु� असती�
पदो�ती नाही.
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चॅन �हणा�ा:

" दोषी �हणजेच चूक करणा -याचा �नषेध आहे" चा दोषी
�यांना समान ���ा �द�� जाई� आ�ण जे दोष �पवतात �यांनाही समान ���ेचे ह�क आहेत.
�वाथ� . "( 4 . 8 . 6 )

चुक��या गो�ी करणा�यांसार�या काही मह�वा�या गो��साठ� ही सुओ �ुभे�ा
कधीही �ो�साहन देऊ नका असे झा�यास प�र��ती अ�नयं��त होई�. �यामुळे असे �ोक
दोष�ना समान ���ा �द�� पा�हजे.

अ�ी प�र��ती टाळ�यासाठ� येथे काही सामा�य �टपा आहेत:

बरोबर वागा

�वसाय आ�ण काय��े�ा�या संदभा�त यो�य सं�ा �नवडणे मह�वाचे आहे. जे�हा आपण
चांग�या वातावरणात आ�ण इतर �ोकांसोबत काम करणे ही अध� �ढाई आहे
अ�ा �कारे �वजय �ा�त होतो. आपण पुरवठादारांबरोबर काम के�यास, जसे

जे �नयम आ�ण धोरणानुसार काम करतात �यांनाच �नवडा. जर तू
घरगुती ��ी आहे आ�ण दोन वेगवेग�या कंप�यांकडून उ�पादन �नवडते
जर तु�हा�ा करायचे असे� तर फ� �व�सनीय कंपनीचे उ�पादन �नवडा.

Ant �रचा �वचार

ब�तेक सम�यांवर हा सव��म उपाय आहे. उज�ा बरोबर
जरी आ�हा�ा �व�रत �ाभ �मळा�ा नाही, परंतु भ�व�यात �याचा मोठा फायदा होई�.
तु�हा�ा ते �मळे�.

म�ा ब�याच �ोकांना मा�हत आहे �यांना यो�य कंप�यांम�ये �हान पदे �मळा��.
पगारावर काम सु� के�े पण आज तो एक चांग�ा �द�द��क बन�ा आहे. �यामुळे
�या कंपनीसोबत तु�ही तुमचे क�रअर घडवू �का� ती कंपनी ��ारीने �नवडा
बनवायचे आहे द�घ�का��न फायदे ��ात घेऊन,
एक �नवड करा

चुक��या कृतीचा ��तकार करा

जर तु�हा�ा कोण�याही चुक��या वत�नाची जाणीव झा�� तर तु�ही ते थांबवा.
अ�ा वेळ� ग�प बसणे हा मोठा गु�हा अस�याचे चना यांनी �हट�े आहे. मी असा आहे

��येक चुक�साठ� कोण त�ार न�दवत असत, जरी
�ॅ�फक पो��स �क�वा वेगवान मीटर अस�े�े ऑटो �ाय�हर �हा
�हा. आज राजकारणी �या�ा घाबरतात आ�ण ��ाचार �नमू��नासाठ� उ�सुक अस�े�या त�ण �पढ��ा ते
एक �ेरणा �ोत 185 कॉप रेट चॅन
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मा�म�ेसाठ� पैसे



चनाची दोन महान काम ेआहेत - "कौत �हणजे सुमारे 6000 सू�".'चना नीती'चा सं�ह आहे जो अथ��व�ेचा गाभा आहे �यात फ� 330
�वा. दो�ही पु�तकांम�ये बांधकामाचा तप�ी� आ�ण बंधन
अ�रे ��तुत करा.

�ेयानुसार, पैसा ही मा�म�ा नाही. ही माझी एक गो� आहे. मा�म�ा
�हणून मी सव��ापी आहे. ऊज��माणे संप�ी देखी� �ा�त आहे; ते फ�
फ� आप�े नाव आ�ण नाव बद�ा. संप�ी �नमा�ण कर�याचे मूळ आहे - एकाकडून
एका दे�ातून �स�या दे�ात, एका दे�ातून �स�या दे�ात आ�ण एका �पढ�कडून �स�या �पढ�कडे
ह�तांतरण समजून घेणे.

संप�ी केवळ तुम�याकडेच नाही तर ती तुम�याम�ये �न�हत आहे.
अथा�म�ये असे �हट�े आहे क� संप�ी�या �न�म�तीसाठ� गुण, चा�र�य आ�ण �ान
अ��त�व दैवी आहे.

संप�ी ही आप�या अवतीभवती अ��त�वात आहे असा एक �ापक गैरसमज आहे.
आहे. आप�� कार, आप�े घर आ�ण व�तू जे�हा ते असतात ते�हा ते खरोखरच मा�म�ा नसतात
तुम�या अंतग�त मा�म�ांम�ये उप-उ�पादने आहेत.

तुमची खरी संप�ी �ान, अनुभव आ�ण बु��म�ा आहे. �यां�या��वाय तू
मा�म�ा जोडू �कत नाही. �ानाची संप�ी फ� तुम�या �नयं�णाखा�� असती.
आहे. मनु कुठेही आ�ण के�हाही संप�ी �नमा�ण क� �कतो.

" अथ��व�े�या बंधनात नेहमी स��य रहा . कारण मा�म�ेचे मू�भूत आ�थ�क
B ��तसाद�मता अ��त�वात आहे , b Yahinta �ारी�रक वेदना : कारण b .
��याक�ाप नसताना, वत�मान समृ�� आ�ण भ�व�याती� फायदे दो�ही न� झा�े असते.
आहे . "( 1 . 1 9 . 35 - 36 )

चॅनचे �वधान आहे क� �रीर हे संप�ीचे मूळ आहे. कोणतीही सं�ा स��य धोरण,
सतत मा�हती आ�ण �नय�मत अहवा�ां��वाय जगू �कत नाही. �नरथ�क
संघटना केवळ मु�ांपय�त मया��दत राही�. स��यता धोरणा��वाय संप�ीची �न�म�ती
अ��य आहे. स��य आ�थ�क आ�ण �व�ीय धोरणा�या अनुप��तीत मु�ेटकडून �मळव�े
स�याची संप�ी न� होई� आ�ण भ�व�यात कोण�याही न�याची आ�ा नाही.
जतन होई�

कम�चाया�ना जाग�क कर�यासाठ� ��य, �नधा��रत वेळ आ�ण क� ��त �वचार
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उपाय आहे. चांग�� नफा देणारी सं�ा �ा�त असणे आव�यक आहे
असे होते क� या�या अनुप��तीत, मा�म�ा जोडणे कधीही ��य होणार नाही. �नरथ�क

कारणांमुळे संप�ी �नमा�ण करणे अ��य आहे.
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पै�ासाठ� पैसे

"राजा ( नेता ) �क�वा रा�य ( सं�ा ) उ�े� आहे - मा�म�ा , �यात
�ागवड , �याचे संर�ण आ�ण �याचा वापर . ( PU - 1 अ�याय - 1 )

सीईओ�या भू�मकेचे वण�न कौट�ने �या�या "अथ��ा��" या पु�तका�या अगद� सु�वाती�ा के�े होते.



��पणे प�रभा�षत के�े आहे. हे सव� भागधारक, कम�चारी आ�ण यांना �द�े पा�हजे�वतः�या वापरासाठ� पैसे कमवावेत.

�या�याकडे जे काही आहे �यावर �याने समाधानी रा� नये. �या�ा नेहमी ठेवा
मी फ� �व�तार आ�ण नवीन बाजारात �वे� कर�याब�� �वचार के�ा पा�हजे.

" हाय�थयन पकड�यासाठ� हाय�थयन�ा कोण�या कारची आव�यकता आहे , फ�
गाडी अ�धक संप�ी �मळव�यासाठ� संप�ीची गरज आहे . "

( 9 . 4 . 27 )

"पैसे गुंतव�या��वाय पैसा येत नाही" (कोणताही �वसाय गुंतवणुक���वाय संप�ी �नमा�ण क� �कत नाही)
क� �कत नाही) ही खूप जुनी पण अ�यंत मह�वाची �वचारसरणी आहे. kout येथे ह�ी
��कारीचे उदाहरण �ा.

ह�ी नेहमी कळपात �फरतात. ह�ी�ा पकड�यासाठ�, ��कारी असणे आव�यक आहे
ह��ची गरज आहे. तरच �या ह�ीची ��कार करता येई�

पैसे कमाव�यानंतर राजा�ा �या�या सुर�ेची जाणीवही असावी. उदाहरण
�हणून जर आम�याकडे तळा�ा �छ� असणारी प�क असे� तर आ�ही
आपण �कतीही पाणी घात�े तरी ते थांबव�याचा माग� �ोध�या��वाय ते �टकणार नाही.
करणार नाही

हे कसे करावे?

“ �याने ( नेता ) �या�या कामावर बारीक �� ठेव�े पा�हजे. कारण
मानवी - एक ��र आहे ( ". 2 . 9 . 2 - 3 )
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कम�चा�यांचे �ान �ामु�याने �यां�या पगारावर असते. जर ते �नय�मतपणे
आ�ण जर काळजीपूव�क देखरेख ठेव�� नाही तर �यां�याम�ये असंतोषाची भावना �नमा�ण होऊ �कते.
कारण आहे �ब�. मानवी मनाब�� काहीही सां�गत�े गे�े नाही
जाऊ �कतो . कोणतीही सं�ा सतत छाननी आ�ण देखरेखी��वाय पदभार �वीका� �कत नाही.
सा�य क� �कत नाही.

“ रा�याचे सव� कामकाज पूण�पणे कोषावर अव�ंबून असते .
ते�हा राजाने ( नेते ) या बाजू�ा �ान पूण� झा�े पा�हजे . "( 2 . 8 . ए� - 2 )

'अ�ा�ाळा'�या पु�तक -1 म�य े�द�े�े "अ�यापन �वषय" हे �ीष�क
अखेरीस, गु राजा�ा रोजचे वेळाप�क बनव�याची ऑफर देत.े तो सांगतो
�दवसा�या प�ह�या भागात राजा�ा रा�याचे उ�प� आ�ण खचा�ची खाती तपासणे आव�यक होते.
पा�हजे. तरच �याने आप�या नाग�रकां�या �वहारांची चौक�ी करावी.

तु�ही तुम�या कामा�या �ठकाणी पोहचताच तु�हा�ा तुम�या अधीन�ां�या �नय�मत सम�या येती�.
ग�धळून जाऊ नका. सव��थम आ�थ�क अहवा�ावर एक नजर टाका आ�ण
आ�थ�क ��ती मजबूत कर�यासाठ� योगदान �ा.
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पै�ांची मागणी

आज ��येक मो�ा महामंडळाचा गाभा आहे - �ामीण भागात जा. एफएमसीजी



�व�� वाढव�यासाठ� �या कंप�या �ामीण भागात पावसा�यानंतर वाढतात
मागणीची आतुरतेने वाट पाहत असताना, अनेक आ�थ�क उ�पादने �वकणारे
बँकाही हळूहळू गावक�यांची ताकद जाणवू �ाग�या आहेत. �व�वध
महामंडळ �या�या �वकास धोरणाची पुनर�चना कर�यात म�न आहे.
उदाहरणाथ�, आयट�सी गावांना आप�या योजनांचा क� ��ब�� बनवते.
“ई-चौपा�” आ�ण “डन ���हर” �या “�क�प” योजना.

�या�या ख�ज�या�या बंधनात, कॉचर या कथेतून उ��त के�े गे�े:

“ संप�ी आ�ण ��� फ� गावांमधून येतात. कारण गावच सव� उप�मांचे उगम�ान आहे.
काय होई� . " ( 7 . 14 . 1 9 )

�ामीण भागात जा�याचे दोन फायदे आहेत, एक �हणजे गावांम�ये सा�ह�य चोरी.
पासून उप��. सव� ख�नजे, अ� �पके आ�ण मजुरांचे ��ोत हे गावच असे�.
आहे. �सरे �हणजे, हे मो�ा �माणावर �ापार कर�यासाठ� तयार बाजार देखी� आहे. आज देखी�
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भारत खे�ांम�ये राहतो. पेये, मोबाई� फोन �क�वा �वमा उ�ोग असो, ��येकाकडे आहे
यापूव� गावक�यांवर �य�न झा�े आहेत.

अथ��ाळे�या पु�तक -2, अ�याय -8, सु -3 म�ये �या �व�वध घटकांना �हट�े आहे
जे �तजोरी वाढवत:े

Business �वसाय आ�ण �वसायात वाढ

�ावसा�यक उप�म कोण�याही रा�ा�या संप�ीचा पुनवा�पर करतात. या�ारे
पैसा सतत एका �े�ाकडून �स�या भागाकडे आ�ण एका भौगो��क �े�ातून �स�या भागात जात असतो
राहतात �वसायातून पैसे एका रा�यातून �स�या रा�यात �वतरीत के�े जातात. आयात आ�ण �नया�त
कोण�याही आ�थ�क ���कोनातून �वकसन�ी� दे�ाची जीवनरेखा मान�� जाते.

. गु�हेगारांना अटक करणे

देखरेख आ�ण चोरी रोखणे आव�यक आहे. �तजोरी�या सुर��ततेची तपासणी
आ�ण �ॉस चे�क�गची �णा�� आव�यक आहे. अंतग�त मागा�ने �क�वा बाहे�न चोरी
हे भावनांमधून असू �कते.

इ. ��त�ापन म�ये कट

सं�ेचा आकार कमी क�न खच� कमी करता येतो. उजवीकडे
कम�चा�यांची सं�या कमी क�न तसेच कमी क�न हे ��य आहे.
आहे. कंपनी�या अ�तरेकावर �नयं�ण ठेव�याचा एक उ�म माग� �हणजे -
आउटसो�स�ग

Ensive �व�तृत पीक

आजही भारतात कृषी�धान अथ��व�ा आहे. ब�याच अं�ी आपण फ� पावसा�यातच असतो
ते करा पीक उ�पादनांम�ये वाढ, कृषी उ�पादनांसाठ� चांग�� साठवण �व�ा
आ�ण या �े�ाती� सं�ोधन आ�ण �वकास (आर अँड डी) ���ये�ा गती दे�यासाठ�.
मा�याती� गुंतवणूक अथ��व�े�या �वकासात ��णीय सुधारणा घडवून आणू �कते.

Market �व��यो�य उ�पादनांचा खच�

पुरे�ा उ�पादनांसह �व�� आ�ण �वपणन के�े पा�हजे. कोण�याही �व��साठ�
��ॉकची वेळेवर उप��ता, �व��-ऑड�र ���या,
बंधन आ�ण �वतरण अचूक ठेवण ेमह�वाचे आहे.

Dis आप��पासून मु�



कोणतेही रा�य, संघटना आ�ण हा अथ� होता पण इतर अनेक
घटकांना अथ� �ा�त होतो. मंडळ-संचा�कांना सं�ेची 'जो खाम- बंधन योजना' दे�यात आ��.
या प�ां�या अंतग�त �वचार के�ा पा�हजे. संकटांपासून मु� हो�यासाठ� �वमा,
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बचत आ�ण चांग�� गुंतवणूक योजना यांसार�या उपाययोजना के�या पा�हजेत.
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सामू�हक काम
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सुर�ा आ�ण पाळत ठेव�याची यं�णा

आप�या सवा�ना सुर�ेचे मह�व समजते. जरी ते गोपनीयता राख�यास मदत करते
मदत येते. तरीही ब�तेक �ोकांना यो�य देखरेख आ�ण सतक� तेब�� पुरेसे मा�हती नसते.
देऊ नकोस यो�य सुर�े�या अनुप��तीत, एक �दवस संपूण� यं�णा अ�नयं��त होई�.
आ�ण ते सं�ेसाठ� घातक ठ� �कते.

चॅन यांनी सं�ेम�ये मा�ाची सुर�ा आ�ण सुर��ततेसाठ� धोरणे �द�� आहेत.
तो �हणतो,

" ��येक व�तू राजवा�ातून बाहेर काढताना आ�ण आत आणताना तपासत आहे
�ात अस�े पा�हजे आ�ण �याची पावती आ�ण �ा�ती रेकॉड� के�� पा�हजे . ”
( 1 . 20 . 23 )

कोण�याही कामा�या �ठकाणी दररोज बरेच �वहार के�े जातात. �ोक येतात-
जावे �ागते, मा� �वतरीत के�ा जातो आ�ण काही बाहेर पाठव�े जातात.
देवाणघेवाणीची ही ���या कारखाने आ�ण उ�पादन एकके यांसार�या उ�पादन घटकांम�ये घडते.
अजून आहे.

चॅनने सं�ेती� चांग�या आ�ण सुर�ा �व�ांचे मह�व आ�ण संप�ी �� के��.
सव� संबं�धत �वहार रेकॉड� कर�याचे मह�व ��पणे �� के�े आहे.
ते असेही सुचवतात क� रेकॉड� रेकॉड� कर�यापूव� अचूकता आ�ण
��� देखी� तपास�� पा�हजे.
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आज�या कॉप�रेट वातावरणात आपण हे कसे �वीका�? येथे काही �टपा
�द�े आहेत:

इ. तं��ान वापरा

आज आप�याकडे �व�वध �कारची उपकरणे आ�ण उपकरणे आहेत, �यामुळे सव� �वहार स�म होतात.
सहज रेकॉड� करा. पाळत ठेव�यासाठ� दारा�या वर कॅमेरे बसवणे,
व�तूंचा मागोवा घे�यासाठ� बारकोड आ�ण त�सम �णा�� तयार करणे



���येमुळे हे काम सोपे होऊ �कते, तसेच बराच वेळ वाचू �कतो
असू �कते मानवी �ुट� कमी कर�यासाठ� तं��ानान ेखूप मदत के�� आहे.

System आप�� �णा�� अ��तीय बनवा

जरी सुर�े�या हेतूने बाजारात अनेक तयार सॉ�टवेअर पॅकेजेस उप�� आहेत,
तथा�प, आपण अ�ी �णा�� �नवडावी जी अ�ा सव� तप�ी�ांची न�द क� �के�.
जे तुम�यासाठ� मह�वाचे आ�ण उपयु� आहे. इनपुट अहवा� ��य �तत�या �वकर
आव�यक अस�यास, आव�यकतेनुसार �णा�� अथा�त 'टे�र-मेड'

'�सम' �नवडा.

इ. �णा��चे �नरी�ण करा

कोणतेही काय� सुरळ�त सु� के�याने ते काय� करते
ते होत नाही. ओ��स �हणून, आपण �नय�मत अंतराने �स�टम करता.
तपासून अ�ा �कारे सुर�ा आ�ण सामा�य कम�चारी देखी� नेहमी सतक�  राहती�.

A सर�ाईज चेक करा

सुर�ेवर �नयं�ण ठेव�याचा हा सव��म माग� आहे. आप�या सुर��तते�ी कने�ट �हा
�ोकांवर बारीक �� ठेवा. �यांना तपासा. वेळोवेळ� मा�हती
सुर�ा कम�चा�यांना न देता �यांना ह�वणे देखी� मह�वाचे आहे.

�ेवट� ��ात ठेवा क� सुर�ा �हणजे तं��ान चांग�े ठेवणे नाही.
असती बाळा�या सुर��ततेचा अथ� असा क� आपण आव�यक अस�े�या सव� ��याक�ापांम�ये गुंत�े�े आहात
सावध आ�ण सावध रहा. इतर काही स��ागार सं�ांनी एकदा सुचव�या�माणे
�द�े होते, “जर तु�ही येणारे सव� अ�यागत आ�ण �यांची बॅग तपासा
पण जर तु�ही बाहेर गे�ात आ�ण कोणतीही चौक�ी के�� नाही तर �या तपासात काही अथ� नाही.
काही अथ� नाही. "
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आज�या कॉप�रेट जगात �नधी उभारणे ही खरोखर सम�या नाही. भारतीय
नवीन क�पनांसाठ� बाजारात पै�ांची कमतरता नाही.

��य�ात संघष� दर�यान, �ारं�भक ट��यात कोणताही नवीन आ��तक आप�े मत देऊ �कतो.
समजत नाही. तथा�प, जर �या�ा �या�या क�पनेवर पूण� �व�ास असे� आ�ण
�यासाठ� तो सव� �य�न करत रा�ह�ा तरी हळूहळू प�र��ती बद�ते.
हे �न��त आहे. �या�ा �या�या कंपनीसाठ� देणगी देणारे �ोकही सापडती�. �ा मागा�ने
का�ांतराने �या�ा आ�थ�क जोडीपे�ा नवीन आ�ण मजबूत जोडीदार �नवडावा �ागे�.
संधी येते. तथा�प, जे�हा भरपूर ऑफर येतात ते�हा यो�य जोडीदार �ोधण ेमह�वाच ेअसते.
�नवड करणे हे देखी� एक मोठे आ�हान आहे.

चॅनचा स��ा आहे-

“ दोन ब�ा� राजांम�य ेआ�य घेत�यास, �या�ा सुर�ा दे�यासाठ�.
राजा �नवड�े पा�हजे . "( 7 . 2 . 13 )

�याच�माणे, जे�हा समृ� संप�ी आ�ण अनुभव अस�े�े अनेक य��वी भागीदार



जर तु�ही भागीदार हो�यासाठ� पुढे आ�ात, तर तु�ही ते अ�यंत गांभीया�ने आ�ण �ांत मनाने घेत�े पा�हजे.
�नण�य �यावा �ागे�. तुम�या मेहनतीने चुक�ची �नवड सु� झा�� चरबी कर�यासाठ�
ना� क� �कतो.

यो�य �नवडीसाठ� सम�वयाती� भागीदारां�या साम�या�चे मू�यांकन
आ�ण ते�हाच �यापैक� सवा�त मजबूत �या�या �वत: �या
भागीदार असणे आव�यक आहे. येथे काही �टपा आहेत �या आप�या�ा यो�य जोडीदार �नवड�यात मदत करती�.
तु�हा�ा मदत करे�:

आप�या मू�यांचा �वचार करा

�वसायांम�ये आपण अनुसरण करता ती मू�ये असतात. ��येक
सं�ेने आप�या भावना, आ�ा आ�ण अनुभव यांचा समावे� के�ा आहे. जे�हा कोणी
नवीन भागीदार येतो, नंतर �थम �या�या मू�यां�या समानतेवर आ�ण �या�या मू�यांवर
�वचार करणे आव�यक आहे. दो�ही बाजू समान असा�ात.

The द�घ�का��न ��ीकोन ��ात ठेवून

कधीकधी सहज उप�� �नधी �वीकार�यास अ�जबात संकोच करत नाही.
पण ते यो�य नाही. कोणा�ीही जोड�यापूव� सव� ��यतांचा पूण�पणे �वचार करा
�वचार करा आ�ण द�घ�का��न धोरण तयार करा. A ही आप�� ��ती होती

तोच असे�, जो द�घ�काळ जीवन साथीदारा�या �ोधात असतो आ�ण �या�ा संधी �मळते
�वकरच ��न बंधनात अडकते. आ�ण नंतर कळ�े क� ते
ही आयु�याती� सवा�त मोठ� चूक होती. �हणून, भागीदारी�ा कायदे�ीर फॉम� दे�यापूव�, ��ोत
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कडून तुम�या जोडीदाराची �े�डट यो�यता �ोधा थोडा वेळ �ागे� पण पुढे
ते नंतर तुम�यासाठ� फायदे�ीर ठरे�.

• पैसा हे सव� काही नाही

भागीदारी पै�ाने नाही. या�ा �वहारही �हणता येणार नाही.
खरं तर, भागीदारी हे आयु�यभराचे नाते आहे जे �टकवायचे असते. �हणून
�ट�फन कोवे यांनी �यां�या "से�हन हॅ�बट्स ऑफ हाय�� इफ आ�ण �ोकांम�ये सां�गत�े

आहे, "... तु�हा�ा ���रट बँक खात ेउघडावे �ागे�."
�नय�मतपणे वेळ �द�ा पा�हजे. �यां�या�ी बो�ण ेआव�यक आहे जेणेक�न ते
�ावसा�यक �वहारांपे�ा संबंध अ�धक मजबूत होऊ �कतात.

��येक �वसाया�या कथेसाठ� यो�य संघ तयार कर�याचे ��ात ठेवा.
आ�ण एक� काम कर�याची एक कथा आहे. �यामुळे या �वषयात काही गरज नाही
�वसायात य� �मळव�यासाठ� यो�य संघ �नवडणे आव�यक आहे.
माह प�रपूण� आहे.
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उ�कट बैठक

बैठक, बैठक आ�ण बैठक! जसे तु�ही कॉप�रेट जगात य�ाकडे वाटचा� करता
आ�ण तुमचा �वसाय वाढे�, बसणे (बैठका) तुम�या जीवनात आव�यक आहे.
ते के�े जाई�.



संमे�ने �हेरी बाजू�या त�वारीसारखी असतात - एकतर त ेआप�ा मौ�यवान वेळ वाया घा�वतातएकतर ते तुम�या �वसायात फायदे�ीर ठरती�. �या वर अव�ंबून असणे
तु�ही �कती �भावीपणे सभा आयो�जत करता.

चान आ�ही या �वषयात काही मह�वा�या सूचना देतो:-

“ राजा�या �हताची वेळ आ�� आहे. न गमावता ते के�े पा�हजे . "
( 5 . 4 . 11 )

येथे काही अ�धक �टपा आहेत �या तु�हा�ा सभांम�ये मदत करती�:

An अज�डा तयार करा

अज�डा उप�� न झा�यामुळे ब�तेक बैठकांचा वेळ वाया जातो. बैठक
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तो असावा सव��ण सभा �या आहेत �यात कंपनीचे भ�व�य-
सेट�म�ट �क�वा इतर �ोकां�या �हताच े�वषय मान�े जातात.

अज�डा बैठक��ा �द�ा देतो. जर तु�ही मी�ट�ग बो�वणार असा�,
�थम हे सु�न��त करा क� अज�डा इतरांना ��पणे समज�ा आहे
�क�वा नाही यासह, सभे�ा उप��त अस�े�या �ोकांना सहसा बैठक��ा उप��त राह�यास सां�गत�े जाते.
कोणताही अपघात होऊ नये �हणून �दवस, वेळ आ�ण �ठकाणाची मा�हती �ा
जा�तीत जा�त उप��ती सु�न��त के�� जाऊ �कते.

�ब� गेट्सने �यां�या "�बझनेस अट द डीड ऑफ थॉट" या पु�तकात ���ह�या�माणे
"सहसा सवा�त य��वी आ�ण �भावी बैठक �हणजे �नयोजन के�े जाते.
असती

• �द�ा �ा

चचा� आ�ण चचा� कर�यास तयार रहा, परंतु यामुळे मी�ट�ग चुक��या �द�ेने जाई�
�र जाऊ नका तु�हा�ा मी�ट�ग�ा �द�ा देत आहे
पा�हजे.

आपण एका चांग�या टे����हजन टॉक �ो�या ऑपरेटर�या भू�मकेत असणे आव�यक आहे -
जे�हा कोणाचे उ�र �सरे वळण घेत असते, �क�वा
जर तु�ही अ�धक बो�त असा� तर तु�ही �या�ा मु�स��पणाने ��यय आणू �कता आ�ण पुढ��कडे जाऊ �कता

पण पुढे जा.

The ��य �तत�या �वकर मु�ावर जा

हे खूप सोपे आहे. इतरां�माण े�गेच बैठका सु� करा
पा�हजे. अनौपचा�रक �हा - संबं�धत गटा�ा कामा�या गतीब�� �वचारा आ�ण
काही सम�या अस�यास जाणून घे�याचा �य�न करा. यानंतर, चहा �ा आ�ण ग�पा मारा.
क�

तथा�प, बैठक�दर�यान ��य �तत�या �वकर या मु�ावर येणे अ�याव�यक आहे.
आप�या�ा आप�या वेळेचीही काळजी �यावी �ागे�.

अ�ा �कारे कोण�याही बैठक��या य�ाम�ये अज��ात काही मह�वाचे मु�े समा�व� के�े पा�हजेत.
केवळ समा�व� कर�यावर अव�ंबून आहे. सवा�त मह�वाची गो� �हणजे बैठक
सा�यावरी� कृती आराखडा तयार करा. �नण�य �या आ�ण �यां�यावर काम सु� करा.
�क�वा तो एक जुना 'ऑ�फस �वनोद' देखी� होई� क�, "जे�हा आमचा बॉस
जर �या�ा काही काम नसे� तर तो एक बैठक बो�ावतो.
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पृ� १.

�वसाय सह��चे �नयोजन

�वसाया�या �वकासासाठ� �वास मह�वाचा आहे. हे आप�या�ा नवीन �ाहकांना भेट�याची परवानगी देते
भेट�याची, नवीन बाजारपेठ �ोध�याची आ�ण
वापर�या जाणा�या नवीन उ�पादने आ�ण सेवांवर ��त��या देखी� उप�� आहे.

आज�या जाग�तक कॉप�रेट जगात, इतर दे� �क�वा इतर खंडांम�य े�वास करा
हे �वसायासाठ� मह�वाचे मान�े गे�े आहे. नवीन �वसाय �वकासा�या संधी

�ोधा, नवीन गुंतवणूकदारां�ी संपक�  साधा, तसेच �हान-
छो�ा कंप�यांनाही सामा�य आ�ण मह�वाचे मान�े जाऊ �ाग�े आहे.

पण तुम�या �वसाय सह��चे �नयोजन करणे �ततकेच मह�वाचे आहे.
चणा या संदभा�त, आ�ही काही मह�वा�या सूचना देतो:

“ �या�ा वाहने , वाहतूक �ाणी आ�ण नोकरांचे नातेवाईक यां�यासाठ� यो�य तरतूद �द�� जाई�.
नंतर फ� �वसाय �वास सु� करणे आव�यक आहे . "( 1 . 16 . 5 )

तुम�या �वसाया�या सह��चे �नयोजन करताना काही गो�ी �वचारात �या
हे देखी� ��ात ठेवा:

A सह��ची योजना बनवा

नवीन हंगामात �दवसां�या सं�येनुसार माग� तप�ी�ांसह �वास योजना
�नमा�ण करणे महान आहे. वेळ, पैसा आ�ण इतर अनेक घटकांचा �वचार करा. �वतःचे
योजना करणे आ�ण खा�ी कर�यासाठ� �ा�नक �ोकां�ी संपक�  साधा.
अनपे��त संधी �ोध�यासाठ� काही अ�त�र� वेळ सोडा.

• आप�े सहकारी

कोण आ�ण �कती �ोक तुम�या सह���ा जात आहेत? �यां�या भू�मका अ
NS? हे काही मह�वाचे आहेत �यावर ते जाणून घेणे आव�यक आहे. तुमची ट�म
�म�न�ा बळ देते. यामुळेच सरकारी अ�धकारी नेहमीच
आ�ही एका ��त�नधीसह �वास करतो.

Future तुम�या भ�व�याती� ठोस उ���ांचा काळजीपूव�क �वचार करा

�वास सु� कर�यापूव� भ�व�याती� �येयांचा अ�यास करा. सवा�त मूळ
मा�हती इंटरनेटवर उप�� होई�. �व�सनीय ��ोतांकडून मा�हती
हे �� करा वैय��क�र�या उप�� असताना �या मा�हतीची �क�मत �ोधणे
�यांना �व��� काहीतरी �वचारा. �ेवट� जर तुमचे द�घ�का��न संबंध असती�
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जर तु�ही असा�, तर तुम�यासाठ� हे जाणून घेणे मह�वाचे आहे क� तुमचा जोडीदार �यां�यासोबत तुमचे काही आहे
'करार' वर �वा�री करणे, हे बरोबर आहे.

Any कोणतेही 'सौदे' बंद कर�याची घाई क� नका

कधीकधी प�ह�या बैठक�तच 'करार' पूण� करणे खूप रोमांचक असत.े
असे घडत असते, अस ेघडू �कते. अ�ा �वचारांवर �नयं�ण ठेवा. सव� चमकदार �दसणारे सोने
करणार नाही. हे आव�यक नाही क� प�ह�े घर �ेवटचे असावे. आधी तुम�या घरी परत
परत. यानंतर �ांतपणे सव� मह�वा�या गो��चा पु�हा �वचार करा आ�ण
त�ां�या मदतीने पुढ�� पाऊ� टाका.

��ात ठेवा, ��येक नवीन संधीम�ये काही ��यता असते. �यामुळे थोडे
आम�यासोबत काम करण ेआव�यक आहे जेणेक�न तु�ही तुम�या भ�व�याती� योजना चांग�या �कारे आखू �का�.
वाप� �कता. आपण य��वी उ�ोजकाचा आद�� �यावा जो
एकदा �या�या �वतः�या कंपनीसाठ� अ�ज डॉ�स�ची गुंतवणूक देऊ के��
गे�ा पण �याने पटकन उ�र �द�े, "तु�ही संपका�त होताच ऑफरसाठ� ध�यवाद
तू काय कर�ी�?
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जनसंपक�

सु��स� बँडमन गु पीटर डकरने एकदा सां�गत�े होते क� एका �बझनेस ��डरचे
आप�े नेटवक�  वाढवणे, अ�धक सामा�जक बनणे हे एक अ��म आहे
आ�ण एक चांग�ा जनसंपक�  (पीआर) ठेवा. "साव�ज�नक नातेवाईक
तुमचे �ाहक, अ�भनेते, भागधारक, कम�चारी आ�ण
तुम�या संपका�त येणा�या ��येका�ी संपक�  ठेवा.

आप�े �वतःचे �ाचीन गु� आ�ण कदा�चत प�ह�े बंधन �वचारवंत, चान
पु�तकांमधी� राजे आ�ण इतर ने�यांना स��ा �द�ा, समान �वचार मांड�े
के�े

“ तो ( नेता ) वन अ�धकारी , सीमा आ�ण �हरे आ�ण गावांचा �मुख आहे.
Pdaidka रथ संपक�  राख�यासाठ� आव�यक आहे . "( 1 . 16 . 7 )

पण नेटवक�  कसे तयार करायचे आ�ण संपक�  कसे �टकवायचे, हे सव� एक क�ा देखी� आहे.
जो नेता �वतःम�ये �वक�सत झा�ा पा�हजे. येथे काही सूचना आहेत:
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Meetings सभांना उप��त रहा

दररोज नवीन सीईओ भेट�ेच पा�हजे. �या�ा
�ावसा�यक से�मनार, ����ण काय��म, तसेच उप��त असणे आव�यक आहे

मह�वा�या �ोकां�ी वैय��क संपक� ही के�ा पा�हजे. संपक�  साध�यासह
�याचबरोबर �याने इतरां�या अनुभवातूनही ��क�े पा�हजे.

• संपका�त राहा

फ� संपक�  गोळा करणे पुरेसे नाही. आप�यापैक� बरेच �ोक वै�व�यपूण� आहेत



वगा�तून परतताना, ते अनेक ��ह�ज�ट�ग काड� आणतात पण �यांचा काही उपयोग होत नाही.क� नको. �हणून ��येक महान संपका�त रहा
आगमन आहे �वसाया�या संभा�तेब�� ��येका�या संपका�त या
�वचार करा आ�ण तयारी करा.

Public साव�ज�नक संपक�  �ा�पत करा

ब�तेक �ोकांचा असा गैरसमज आहे क� �यांनी नवीन �ोकांकडून नफा �यावा.
�मळे� �यामुळे �यां�यासाठ� एकतफ� �वचार करणे मूख�पणाच ेआहे. याऐवजी
आपण �यांना क�ी मदत क� �कता याचा �वचार के�ा पा�हजे.
कधीकधी तु�ही �यांना काही �ट�स �क�वा सूचना देऊ �कता �यामुळे �यां�या �वसाया�ा मदत होई�.
चमकणे. �हणून �यांना मदत करा आ�ण कदा�चत ते तु�हा�ा गरजेतही मदत करती�.
कारग.

द�घ�का��न संबंध तयार करा

मानवी संबंधांम�ये 'वेळ' मह�वाचा आहे आ�ण �वसायात 'यो�य वेळ' मह�वाचा आहे.
यो�य वेळ समजून घे�यासाठ� तु�हा�ा पुरेसा वेळ �ावा �ागे�. �गेच �ाभ घेऊ नका
तुमचे कोणतेही मजबूत �ावसा�यक संबंध कधीही खराब क� नका. �ा
नेहमी पुढे �वचार करा. जरी ते हळू असे�, परंतु ते �ढपणे समजून �या. अ
हे जाणून �या क� जो आज �हान �दसतो तो उ�ा मोठा होऊ �कतो
�क�वा याउ�ट, आजचा मोठा देखी� नंतर र��यावर येऊ �कतो.
आहे.

नेहमी ��ात ठेवा क� नेतृ�व ही एक क�ा असताना, �वसाय �यापे�ा खूप चांग�ा आहे.
क�ा आहे. यासाठ� �ोकांची समज, �यांचे मन आ�ण संपूण� ��येका�ा देतात.
याम�ये गुंत�े�े �व�वध घटक समजून घे�याची गरज आहे. या �वसायात
कोण�याही एज�सी�या आउटसो�स�ग�ारे जनसंपक�  ��य नाही. जर तु�हा�ा गरज असे� तर तु�ही
एक जनसंपक�  एज�सी �ापन करा पण तुमची वैय��क काळजी, तुमचा वेळ
आ�ण �य�नांचा वापर अ�यंत ��ारीने करणे आव�यक आहे.
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गुणांची काळजी घेणे

��तभावान सामा�य आ�ण महान पु�षांमधी� फरक कोणा�ाही समजत नाही. जर नेता
जर हा गुण य��वी�र�या अंगीकार�ा गे�ा, तर तो सव�च �े�ात सहजपणे सा�य होऊ �कतो.
�ज�कू �कतो. �यात ���पक आ�ण सामा�य सारखे मौ�यवान दगड आहेत
अ�रांमधी� फरक तपास�ा पा�हजे.

चॅन�या मते, �वसायाचे सवा�त मोठे साधन �हणजे मानव. w आ�ण मी
�ोक महान कतृ��वासारखे असतात ��ोत आहेत कारण ते देखी�
हे केवळ स��णांनीच �ा�त के�े आहे.

हे गुण ओळख�े गे�े पा�हजेत. हे गुण करा
चॅन �हणा�े,

" �ान , �हाणपण , �ौय� , थोर आ�मा आ�ण कृतीत उ�कृ�ता का ते �� के�े



जाणे आव�यक आहे . "( 3 . 20 . 23 )
थोड�यात, कोण�याही सं�ेती� ��येक �कारची सं�ा आठवण क�न दे�यासाठ�

पा�हजे. च�ा आता या गा�ा �वतं�पण ेसमजून घेऊया:

इ. ani मनु

��येक समाजात आ�दवास�ना सव�� आदर �द�ा जातो. �ै��णक �ान
आ�ण आ�थ�क ��त�र�, अ�ा �ोकांम�ये अनुभवी �ोकांचाही समावे� असतो.

�व�ेषत: भारतात आ�ही म�ह�ांना नेहमीच खूप मह�व �द�े आहे. एक
समाज�ा��� एकदा �हणा�े, "�या समाजात �व�ानांचा आदर के�ा जात नाही
जा, �याचा पतन �न��त आहे

Yu �यु

�ूर यो�े, �यां�याम�य ेअसामा�य गुण आहे क� ते सम�यांना त�ड दे�यास स�म आहेत.
असे असूनही, पुढे जात रहा. गरज असे� ते�हा त ेमृ�यू�ा सामोर ेजा�यास तयार असतात.
आहेत अ�ा �ोकांना 'जी' �हणतात. ते सै�नक आ�ण सै�नक आहेत. �हणून
सै�याचे मू�य आहे, “आ�ही रा�ी जागृत राहतो जेणेक�न तु�ही सव� �ांतपणे झोपा.
कष�ण

• ए��ट एच
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जे स�त कुटंुबात ज�म घेतात ते आपोआप समाधानी होतात. परंतु
हे कोण�याही �व��� जातीसाठ� नाही. तथा�प आपण पाहतो क� काही �व�ेष
गुण अनुवां��क आहेत. अगद� पा��भूमी �भा�वत करा
करते.

• काय

�ेवट� तुमची कृती तुम�या ��दांपे�ा अ�धक ����ा�� झा�� असती याची खा�ी आहे.
NS तु�ही के�े�या सव� कामांकडे आपोआप �� जाते. �हणून �या महान
आ�ण काम करणा�या �ोकां�या �ानाची देखी� गरज आहे.

जे�हा तु�ही अ�ा �ोकांना ओळखता, ते�हा तु�ही �यां�या�ी संपक�  साधून बरेच काही ��का�.
क� �कता असे के�याने तु�हा�ा पुढे जाणा�या फाय�ांची जाणीव होई�.
म�ा मदत होई�.

�ावसा�यक जगात हे �व�ेषतः खरे मान�े जाते. असं �हण�ं जातं क�
जेआरडी टाटा हे स��णी �हणून ओळख�े जात होते. �याने �या�ा �या�या ट�मम�ये ठेव�े
आ�ण ते �प�ान् �प�ा य� �मळवत आहेत.

112

एक बैठक

�ब� गेट्स �या�या " �बझनेस अ◌ॅट द डीड ऑफ थॉट " या पु�तकात �हणा�े, "सवा�त जा�त
एक �भावी बैठक �हणजे �यात सहभागी पूण� तयारीसह भाग घेतात.

हे खरे आहे आ�ण आप�या दे�ात चानाने हा �नयम फार पूव� के�ा होता.
ते बनव�े होते. �यां�या मते, बैठकांसाठ� फ� व��ीरपणा आव�यक होता.



असणे पुरेसे नाही, �यांनी अहवा�ासह पूण� तयारीसह यावे.
जर ते अहवा�ा��वाय हजर झा�े तर �यांना ��य�ात दंड कर�यात आ�ा

जा�यासाठ� �क�वा अगद� ��न कर�यासाठ� वापर�े जाते.

�यांचे �वधान होते,

“ यो�य वेळ� �क�वा खा�या�या अचूक पु�तकां�या मा�हती��वाय येणा�या बंधकांकडून.
थक�त रकमेचा दहावा भाग दंड �हणून घेत�ा जाई� . ” ( 2 . 7 . 21 )

सभांम�ये ���तब� वत�न असणे मह�वाचे आहे. चॅनने �नयोजन के�े
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बैठक�ती� मह�वा�या बाब�चाही उ��ेख के�ा आहे:

• बैठका आहेत?

मी�ट�ग हा एक �संग असतो जे�हा दोन �क�वा अ�धक �ोक काहीतरी �व�ेष कर�यासाठ� एक� येतात.
क�पनांवर चचा� करा. कोण�याही कंपनीती� ब�तेक बैठकांसाठ� अज�डा
�नधा�र के�ा जातो. उदाहरणाथ� �व�� आढावा बैठक�त
संघाने एक� काम क�न �मळव�े�� उ���े, पुढ�� उ���ांसाठ�
पुढ�� रणनीती आ�ण योजनांवर चचा� करा.

सभेचा उ�े� एकमेकां�या मतांची देवाणघेवाण करणे हा आहे. ते एकमेकांम�ये
मा�हती सामा�यक कर�या��त�र�, नेटवक�  वाढवणे आ�ण इतरांची काय��ै��
हे समजून घे�याची संधी देखी� देते.

Meeting पुढ�� बैठक�चे फायदे

पुढ�� बैठक ही एक अज�डा आहे. अ�ा बैठकांची वेळ सहसा असते
पण ते �न��त आहे आ�ण ��येका�ा मा�हती आहे. ते वेळेवर
�ारंभ करा आ�ण वेळेवर �हा. अ�ा सु�व��त बैठक�नंतर �ोक
ताजेतवाने वाटते कारण ते कोण�याही �न�कषा���वाय बनव�े गे�े होते
बैठक�पासून �स�या बैठक��ा उप��त राह�याची �च�ता नाही.

�व�ेषतः आज�या वातावरणात जे�हा वेळ सवा�त मौ�यवान मान�ा जातो,
कोणताही अज�डा तयार के�या��वाय बैठक बो�वू नये. खच� ��त सेकंद
समजून घेत�े पा�हजे

Meeting पुढ�� सभेची तयारी

आधी मा�हती दे�यासाठ� तयार रहा. हे आयोजकाचे काम आहे.
��ात ठेवा क� या चार गो�ी कर�यासाठ� तु�हा�ा संबं�धत सहभाग�ना पुरेसा वेळ �ावा �ागे� -
कुठे, कधी, कोण आ�ण कुठे मा�हती �ावी �ागते.

कुठे (�ठकाण), के�हा (सु� हो�याची वेळ आ�ण ब) बैठक आयो�जत के�� जाई�
वेळ), कोण (या �वषयावर अ�धक) आ�ण �ा�त (बैठक�चा अज�डा)
आ�ण �वषय).

जर तु�ही कोण�याही �संगी कोण�याही बैठक��ा उप��त राहणार असा�, तर तु�ही ज�र
संबं�धत अहवा� आ�ण आव�यक कागदप�े नेहमी आप�यासोबत आणावीत.

कोणतीही �व��� मा�हती �वचार�यात वेळ वाया घा�वू नका. तरता से �ी उ�र
बैठक �नण�य ���या स��य करते.

तसेच बैठक�चे मह�व समजून �या. �सरा आयोजक, संचा�क आ�ण
सहभागी �हा �याच वेळ�, इतरांनाही भावपूण� सभांचे मह�व समजावून सांगा.
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सु� झा�े�े काम पूण� करा

माझा एक �म� ��येक काम य��वी�र�या पूण� करतो. एकदा मी �या�ा सां�गत�े
जाणून घे�याचा �य�न के�ा.

ते �हणा�े, “कोणतीही नवीन नोकरी घे�यापूव� मी नेहमी मा�या आधी�या गो�ी सु� करतो.
मी काम पूण� करतो. हेच कारण आहे क� मी के�े�या ��येक कृती�ा संपूण� एकता �ावी �ागते.
मी ते य��वी�र�या पूण� क� �कतो.

या ��दांसह, म�ा �गेच चॅनचा एक धागा आठव�ा:

" कमी �हणून घेत�े काम सा�य कर�यासाठ� ." ( 6 . 2 . 2 )

खूप कमी �ोक आधीच सु� झा�े�े काम पूण� कर�यास कचरतात.
खरं तर, आप�यापैक� जवळजवळ ��येकजण नवीन काय� घेतो, नवीन ऑड�र �वीकारतो.
आ�ण वाचाय�ा नवीन पु�तके पण �या पण ही क�पना मा�या मनात अ�जबात नाही.
�हणायचे, 'आपण आधीचे काम आधी बंद क� नये?'

तणाव, वेळ यासार�या �व�वध सम�यांना आपण सामोर ेजा�याची गरज नाही.
बंधनाची गंभीर सम�या आ�ण काम आ�ण जीवन यां�याती� भावनांचे संतु�न राखणे
�या सम�येने वेढ�े�े आ�ही प�ह�यावर आधीच घेत�े�े काम पूण� करत नाही
तू करतोस का?

या �वषयावर चॅनचे मत अस ेआहे क� आपण "वा�तववाद�" नाही. आ�ही अ��त�वात आहोत
काम पूण� कर�यासाठ� काम करावे �ागते. या�ा पया�य नाही.
आपण फ� काही गो�ी ��ात ठेव�या पा�हजेत:

Pending सव� ��ं�बत काया�ची याद� करा

जर तु�हा�ा हे जाणून �यायचे असे� क� तुमचे आयु�य अ�व� आहे तर हे सोपे आहे
���या �वीकारा - तु�ही सु� के�े�या त�सम उप�मांची याद� करा

�द�े�� पण �या तारखेपय�त पूण� झा�े�� नाही.

इनाम अहवा� तयार करणे, कोण�याही काय��मा�या आयोजकांना �र�वनी करणे
याचा अथ� संपूण�पणे पु�तक देणे �क�वा वाचणे असाही असू �कतो. जर तु�ही �ामा�णक असा�
तुमची �ांब�चक याद� पा�न तु�हा�ा आ�य� वाटे�.

• योजना आ�ण कृती
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मग ��येक अपूण� कामासाठ� �ागणारा वेळ �वचारात �या. उदाहरण



�या भागासाठ� तो अहवा� तयार कर�यासाठ� अधा� तास �ागू �कतो.आयोजकांना फोन क�न �यांचे अ�भनंदन कर�यासाठ� 5-10 �म�नटे �ागू �कतात.
संपूण� पु�तक वाच�यासाठ� 3 तास �ागू �कतात.

थोडा वेळ बाजू�ा ठेवा. ही अपूण� काम े�कमान पूण� कर�यासाठ�
�दवसातून एक तास. �यापे�ाही मह�वाचे �हणजे तु�ही ते ��य�ात करता
�मा कर�याचा �वचार क� नका.

It या�ा सवय बनवा

सु�वाती�ा ते कठ�ण वाटू �कत.े याचे कारण असे आहे क� आपण सवा�नी काम पुढे ढक��े पा�हजे
ग��� सवय. परंतु जर आपण �वतः�ा ��य�ात ���त �ाव�� तर सव� अपूण� आहेत.
जे�हा आपण काय� पूण� करतो, ते�हा आप�ा आ�म�व�ास वाढे� आ�ण आपण आणखी मोठे होऊ.
आ�हानांचा सामना कर�यास तयार असे�.

एका परदे�ी कंपनी�या अ�य�ांनी एकदा म�ा सां�गत�े क� ते ��नवारी अपूण� आहेत.
काम करा याचा अथ� असा क� एक चांग�ा 'आरंभकता�' हो�याऐवजी
एक चांग�ा '�नरी�क' असणे अ�धक मह�वाचे आहे.
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तु�हा�ा य��वी �हायचे आहे का?

कौट��या अथा�ची 15 पु�तके आहेत. याती� सहा�ा पु�तकाती� फ� 2 अ�याय
आहे. हे दो�ही खूप मह�वाचे आहेत कारण यात राजासाठ� य��वी कारभार होता.
सापे� मह�वाचे मु�े �द�े आहेत. याम�ये य� �मळव�याचे 3 माग� देखी� आहेत
एक उ��ेख आहे.

चॅनचे �वधान आहे:

" य�ाचे तीन �कार आहेत - स��ामस�त�या आधारे �मळव�े�े य�, �हणजे
य�ाचा स��ा , य� �मळव�े य� ��� जोरात ��� आ�ण
य� �क.मी. गे�ा घुसखोरी कमी �हणतात . "( 6 . 2 . 30 )

जरी हे समजून घे�यासाठ� आयु�यभर अनुभव �ागतो
आ�ही फ� �यांचे सार समजू �कतो:

Through समुपदे�ना�ार ेय��वी होणे

पृ� 207

असे बरेच �ोक आहेत, जे �य�न करत राहतात, तरीही य��वी होतात.
होऊ �कत नाही �नरा� होऊन ते गृहीत धरतात क� य� �यां�या भाषेत ���ह�े�े आहे.
फ� नाही. पण ते उजवीकडून यो�य स��ा घेत नाहीत.

म�ा आठवते क� एक परदे�ी येथे �वसाय सु� कर�याचा �य�न करीत होता,
पण तो जवळजवळ 2 वष� अपय�ी ठर�ा. �ेवट� �याने कायदे�ीर स��ागाराचा स��ा घेत�ा.
�याने मदत घेत��, �याने �या�ा काही स��ा �द�ा आ�ण �याचा �वसाय पुढे गे�ा.

या उदाहरणापूव� कारचे य� बनते, चॅनचे
�यानुसार, कु�� त�ांना ऐकून आ�ण समजून घेऊन ते सा�य के�े जाते.

• य��वी होत आहे



जे�हा आपण आप�या �ढाया एक�ाने �ढतो ते�हा �वजयाची ��यता कमी असते.एक �व�ास नेता एकदा बरोबर �हणा�ा, “आ�ही एक� �वकास करतो.
अ�ा �कारे य� �मळव�याचा �सरा माग� �हणजे एच-�ा
एकते�या साम�या�ने य� �मळवणे.

माझा एक �म� राजकारणा�या �े�ात आहे. �याचा �या�ा नेहमीच प�ा�ाप होतो
राजकारणाचे डावपेच ��क�यात बराच वेळ वाया गे�ा.

एकदा �याने कबू� के�े क�, "माझी इ�ा आहे! मा�याकडेही देव �पता असता, जो मा�यासाठ� यो�य असे�.
माग� दाखवते. हे आज�या उ�कृ�ते�या जगाचे वा�तव आहे. आयु�यात
जर आपण एखा�ा परा�मीची बाजू घेत�� तर आप�ा �वजय �न��त आहे
ती जाते.

Little थो�ा पै�ात य��वी

असे काही �ोक आहेत जे वरी� दो�ही मागा�नी अपय�ी ठर�े असती�.
तरीही, �यां�या उ�कटते�या आ�ण उ�साहा�या बळावर ते य��वी होतात. �यांना
ते भरपूर आहेत आ�ण त ेकधीही न सोडणारे आहेत. म�ा आयु�यात हवे आहे
एखा�ा�ा �कतीही अपय�ांना सामोरे जावे �ाग�े तरी �या�ा नेहमी तीच भावना असते.
ते "य� फ� येणार आहे."

ते �यां�या चुका, पु�तके, �यां�या संपका�त येणारे ��येकजण आ�ण �यांचे जीवन सामा�यक करतात.
��येक संधीमधून आपण काहीतरी ��कतो. �यां�यासाठ� जीवन हा एक �वास नाही
मंजाळ.

��ात ठेवा, य� ही �वतः�ारे �वक�सत कर�याची वृ�ी आहे. �यामुळे
जोपय�त आपण आप�े �येय सा�य करत नाही तोपय�त आ�ा सोडू नका. चाना �हणा�े, "�ेकडो
एक उ�साही मनु�य परी�ेत असूनही य��वी होतो
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एक� काम करा

१ 1970 s० आ�ण १ 1980 s० �या द�कात अनेक भारतीय कंप�या जोमाने आप�� ओळख पटवत हो�या.
बनव�याचा �य�न करत होता. तोपय�त पडताळणी सु� झा�� न�हती. संगणकांची आई
हे फ� सु�वाती�ा होते आ�ण मोबाई� फोन आ�ण इंटरनेट केवळ �वचारांपुरते मया��दत होते.
होते. ते �दवस होते जे�हा भारतीय उ�ोगासमोर सवा�त मोठे आ�हान होते त े�म���चे.
पया�वरण. �व�वध कामगार संघटना आ�ण कंपनी बाँड्स दर�यान नेहमीच गैरसमज
ये�याची सवय होती

खरं तर, कोणताही करार सकारा�मक प�रणाम देऊ �कत नाही.
प�रणामी, अनेक कंप�या �या तणावपूण� प�र��ती आ�ण हळूहळू बळ� पड�या
ते बंद होते, �यामुळे संपूण� उ�ोगावर �वप�रत प�रणाम झा�ा. फ� काही सं�ा य��वी आहेत
आहेत.

�या वेळ� यु�नयन आ�ण बॉ�ड्स आहेत का याबाबत एक मू�भूत प� �वचार�यात आ�े
पूण� सहकाय� ��य आहे.

त�ांकडेही याचे �न��त उ�र न�हते. तथा�प, चॅन देखी�
एक उपाय �ोध�ा.



�यांचे �वधान होते,
“ कम�चा�या�ा कळ�व�या��वाय यु�नयन कोणा�ाही काढून टाकणार नाही �क�वा

तो फ� कोणाची �नयु�� करे� . ( 3 . 14 . 15 )

�हणून, चना �या काळात, �जथे यु�नयन होते
चा�ायचे होते, तर कोणताही �नण�य घे�यापूव� �यांना आपापसात स��ा �यावा �ाग�ा.
�तथे होता

मग आमची �पढ� यातून काय ��कते?

• यु�नयन �टकती�

आज अनेक बंधन-�वचारवंत मानतात क� यु�नयनचे �दवस संप�े आहेत.
ते नाही. फ� नाव आ�ण �ीष�क बद�ते. यु�नयन? हे
�ोकांचा एक गट आहे जो काही मु�ावर एक� येतो. �यां�या चेह�यावर
च�ा एक� चचा� क� आ�ण आप�े रह�य आप�या �म�ांसमोर ठेवू.

ते आजही �तथे आहे. कोण�याही कंपनी�या �व�वध स�म�या आ�ण गटांवर
इथे बघ कोण�याही अनुभवी कॉप�रेट अ�धका�याचे असे मत आहे क� असे
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सम�या आ�ण सम�या �वकर सोडव�यानंतरच काम सुरळ�तपणे करता येते.

Like समान �वचारसरणीची गरज

आ�ही कोणतेही कॉप�रेट काया��य �क�वा उ�ोग चा�वतो, आ�ही
हे ठेव�े पा�हजे क� आपण एकमेकां�ी नाही तर आप�यापे�ा मो�ा ��ूं�ी �ढ�े पा�हजे. �यामुळे
सव� पदांवर अस�े�या ने�यांनी �यांची संपूण� सं�ा कंपनी बनवणे आव�यक आहे.
�या �येय आ�ण उ���ांब�� मा�हती �ा या�ारे कंपनी ��येक �हणजे केवळ नाही
मु�ांनाही समान कोन राख�यासाठ� मदत के�� जाई�.

�नय�मत संपक�

साठ� जबाबदार आहे
मा�हती देणे पुरेसे नाही. कोण�याही ना�याब��
ते मजबूत कर�यासाठ�, �नय�मत आ�ण �भावी स�ांची आव�यकता आहे.

संघटना �कतीही उ� आ�ण खा��या पातळ�वर �वभाग�� गे�� अस�� तरी, ��येक
वेळोवेळ� भेटणे आ�ण सम�या आ�ण सम�यांवर चचा� करणे हे अ�त-
आगमन आहे

यामुळे फोम मजबूत होतो. जर घराती� �ोक एकमेकां�ी सुसंगत रा�ह�े
कोण�याही सम�येचे �नराकरण कर�यासाठ� कोण�याही बाहेरी� ���ची गरज नस�यास
पडत नाही

�ेवट� ��ात ठेवा, �वजय फ� "मा�यासाठ� नाही तर यो�य कारणासाठ� आ�ण यो�य" आहे.
अ�ा �कारे "आपण सवा�नी" �ज�क�े पा�हजे.
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��येक समा�व� करा



कोण�याही सं�ेत सम�या येत राहतात. वेळ संप�यावर,�याच वेळ�, सव� कम�चा�यांना रागव�याऐवजी उपाय आहे
काढ�याचा �य�न के�ा पा�हजे. �यांनी कधीही अ�ी अपे�ा क� नये
चॅन, नेहमी एखा�ा �व��� �वभागातून �क�वा �ोकां�या गटाकडून उपाय सापडे�
क� या संदभा�त स��ा आहे,

" �याने ( राजा ) समान सै�य संघ�टत के�े पा�हजे आ�ण �ढाई �ढ�� पा�हजे ."
( 12 : 1 : 3 )
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थोड�यात, कोण�याही सम�ये�ा सामोरे जा�यासाठ� काया��याती� संपूण� ट�म
संघ�टत अस�े पा�हजे. उदाहरणाथ�, जर तुम�या कंपनीम�ये �व��च ेआकडे आहेत
�भा�वत झा�यास, माननीय आ�ण �वपणन �वभागाकडूनच या �करणाची चौक�ी कर�याची अपे�ा क� नका.
करा. सव� �वभाग �मुखांना आमं��त करा आ�ण या �वषयावर एक� चचा� करा
पा�न   करा. तरच तु�हा�ा �या सम�येवर एक वेगळा आ�ण ��यतो चांग�ा उपाय सापडे�.
�मळे�

एकता म�ये सम�या सोडव�याची ���या
आहे:

• सम�या समजून �या

कोणतीही सम�या सोडव�यापूव� ती पूण�पणे समजून घे�याचा �य�न करा
करा. �या�माणे एखा�ा रोगाचे मूळ कारण �ोधणे आव�यक आहे आ�ण
औषधांना वै�क�य �नदानाची आव�यकता असते.

अ�ा �कारे सम�या �भ� असू �कतात जसे कम�चारी कमी करणे, आ�थ�क सम�या,
�व�� �क�वा इतर, �यामुळे �थम सम�या कुठे उ�व��, �याचा प�ा
�ावा

Different वेगवेग�या कोनातून �वचार करा

तुमची प�ह�� चाचणी बरोबर आहे असे समजू नका. इतरांचे मतही �या. उ�म
जर तु�ही सहका�यांची बैठक बो�ाव��. उदाहरणाथ�, बांध�े अस�यास
जर व�तू �नधा��रत मानकांनुसार नसती� तर उ�पादन यु�नट�ा दोष देणे ठ�क आहे.
�तथे नाही. याऐवजी, सव� �वभाग उदा., खरेद�, सं�ोधन आ�ण �वकास (आर अँड डी) आ�ण
�व�� �वभाग �मुखांना फोन करा आ�ण सम�येचे �नराकरण कर�याब�� �यांचे मत �वचारा.
हे आप�या�ा सम�येचे �नराकरण कर�यासाठ� वेगवेग�या �कारे मदत करे�.

'टा फॉस' तयार करा

सम�या चांग�या �कारे समजून घेत�यानंतर, जोपय�त ती �र होत नाही तोपय �त �य�न करत रहा.
ठेवा यासाठ� तु�ही एक ट�म �क�वा "टाफोस" तयार के�े पा�हजे जे �स�ग� आहे

एक�ाने �ढणे हता� वाटू �कते.

संघाचा आणखी एक फायदा �हणजे संघाती� कोणताही सद�य आहे
साठ� �व�ांती �क�वा अंतर घेऊ �कतात
प�रणामी �ोकांचे मनोब� कायम राहते.

��ात ठेवा, जे�हा संपूण� सै�य एक� यु� �ज�क�याब�� �ान गोळा करते, ते�हा कोणीही नाही
तसेच u चे समीकरण बद�ू �कते. काही फरक पडत नाही 'सव��ण
'�वजेता' हा मुकुट कोणाचा आहे? ��येक उ�रप��का

ट�म वक�  ही य�ाची गु��क��� आहे.



पृ� 211

117

�वचार ���

एका �बझनेस �कू�ने �व�ा�या�ना 20 वषा�पूव� �यां�या क�रअर�या संदभा�त ��कव�े
�याने �े�डट देणारी सेवा के��. या सव��णाचा मह�वाचा प�रणाम असा होता क�
य��वी �व�ाथ� हे �या काळाती� टॉपर न�हते तर जे �व�ाथ� संघात काम करत होते.
कसे करावे आ�ण संभाषणात कोण सामी� आहे हे मा�हत होते.

चना�ा संभाषणाची क�ा खूप चांग�� समज��, �क�ब�ना �याने हे देखी� ��क�े.
��दांना ��द �हणून वापरणे आ�ण टाळणे �कती सोपे आहे
तसेच सुचव�े.

" अपक��त� , �ा�त आ�ण दह�तवाद �नधी नुकसान समा�व� आहे ." ( 3 . 18 . 1 )

जे�हा तु�हा�ा हे समजे� ते�हा तु�हा�ा कळे� क� ��येका�ा ��ंसा हवी आहे
आहे. जर तु�ही इतरांची �तुती क� �कत नसा�, तर तु�हा�ा न�क�च करावे �ागे�
उ�ट वाग�याचा अ�धकार नाही.

Nder �न�दा

याचा अथ� कोणाचा अपमान करणे �क�वा बदनामी करणे. साव�ज�नक पा�ठ��याचे
�यामुळे �ोक ते �यांचे ��� बनवतात. राजकारणी, �ोक आ�ण जाणते-
फ� ओळखीचे �ोक नेहमीच �न�दा करतात. कोण�याही सं�ेचा दजा�
अ�धकारीही �न�दा�ा बळ� पड�ा आहे. साधारणपणे
�व�सनीयता आ�ण अचूकता �च�हां�कत के�� आहे. तुम�यापैक� कोणीही
आप�याकडे ठोस पुरावे अस�या��वाय �न�दा कर�याचा अ�धकार नाही
�हा.

Put इनपुट

याचा अथ� पाठ�माग ेवाईट करण.े पण तु�हा�ा हा �नयम आठवतो "जर
जर तु�हा�ा कोणाची �तुती करायची असे� तर इतरांसमोर करा, जर तु�ही
जर तु�हा�ा �या�ा �या�या चुकांब�� सांगायचे असे� तर �या�ा एकांतात सांगा. "

पाठ�मागे वाईट क�न कोणतीही सम�या सोडवता येत नाही. ब
हे �याचे कमकुवतपणा द��वते. तु�हा�ा काही चुक�चे वाटत असे� तर
तर सरळ �या�याकडे जा आ�ण �या�या�ी बो�ा, तसेच कारण
सुधारणा �हाय�ा ह�ात.
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आप�या�ा मा�हत अस�े पा�हजे क� मागी� बाजूस बरीच नकारा�मकता �नमा�ण होऊ �कते.
तेथे संवाद आहे, �याचा ��तकू� प�रणाम केवळ ��यावरच नाही तर
हे ऐकणा�या आ�ण ऐकणा�यावरही पडते. आपण �यापासून �र रा�ह�े पा�हजे.



धमक�
याचा अथ� कोणताही चेतावणी देणे आ�ण �या�याम�ये भीती �नमा�ण करणे.

�ध�क युवकांकडून "हे करा �क�वा नाहीतर ..." सार�या सामा�यतः ऐक�े�या �हणी.
परंतु �ौढांम�ये कोणा�ा धमक� देणे हा गु�हा मान�ा जातो.

कधीही कोणा�ा घाबरव�याचा �य�न क� नका. कारण ते नाही
हा केवळ कायदे�ीर गु�हा आहे परंतु नंतर असे होऊ �कते
बळकट �हा आ�ण फ� तुम�यावर ह��ा करा.

�वचारांची देवाणघेवाण कर�याचा सव��म माग� �हणजे आप�या�ी �ामा�णक असणे
गो�ी सांगाय�या चाना एकदा �हणा�ा, "जे�हा तु�ही काही बो�ता ते�हा ते
“S” आ�ण “Y” �हणजे स�य बरोबर उ�ार�े पा�हजे.

जीवनात य��वी हो�यासाठ� या गुणांचा अव�ंब करा.

118

�ढा थांबवा

मानव हता� आहे. कधीकधी काही क�पनांवर अडकतात आ�ण
इ�ा��� पकडते. अ�ा वेळ� जर कोणी काही मत �� के�े तर
यामुळे पर�र �वसंवादाची प�र��ती �नमा�ण होते आ�ण �ढाईचे �प देखी� घेते.

जर सु�वाती�ा �यावर �नयं�ण ठेव�े नाही तर असे वत�न खूप भयावह होई�.
घेऊ �कतो पर�र वैर, कॉप�रेट �ढा आ�ण दे�ांमधी� संबंध
तो �व�चतच पॅट�ा अ�ृ�य सोडतो.

�हणून, यु�े �व�ेषतः प�ीय बंड थांबवणे आव�यक आहे आ�ण त ेप�ाचे आहे
हे फ� मन समजून घेऊनच करता येते.

महान मानस�ा��� चना यां�याकडे या सम�येवर उपाय होता:

" संघष� टाळ�याचा माग� �हा - �वजय �मळवताना नेते बन�यावर �क�वा
संघष� मूळ कारण न� कर�यासाठ� . "( 8 . 4 . 18 )
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च�ा हा स��ा �यानुसार समजून घेऊ:

• सम�या �ोधा

जे�हा भांडण होते ते�हा �या ���ची �ांतता भंग होते आ�ण
पुरेसा वेळ आ�ण ��� नाही.

एक रणनीती �हणून, �ढा संपवणे आ�ण जीवनात पुढे जाणे आव�यक आहे.
वाढवा. सव� कोनातून प�र��तीचे सखो� �व�ेषण क�न सम�येचे मूळ कारण �ोधा
अज� करणे अ��य आहे. जर तु�हा�ा चा�ू �ढा संपव�यासाठ� कायम�व�पी उपाय हवा असे�
जर तु�हा�ा �ोधता येत नसे� तर फ� ता�पुरता उपाय काढा.

Party प�ा�या ने�यां�ी बो�णे

कोण�याही पो��स अ�धका�या�ा �वचारा क� ते दंग���या वेळ� �करण कसे हाताळतात.
�ांत हो�याचा �य�न करा, ते तु�हा�ा सांगती� क� येथे प�ह�ा उपाय �हणजे �ढणे



सहभागी गटां�ी बो�ा.

परंतु जर �ेकडो सं�येती� एक गट र��यावर तुम�या �द�ेन ेआ�ा
तसे अस�यास, अ�ी प�र��ती �नयं�णात आणणे कदा�चत सोप ेनसे�.

यावर उपाय �हणजे सव��थम प�ाचे नेते आ�ण भावी �ोक ओळख�े पा�हजेत.
�ावा �यांना �वतं�पणे बो�ा आ�ण बो�ा. जर नेता सहमत असे� तर संपूण� प�
�नयं�णात येते.

या संकटा�या वेळ�, �ेकडो बटणे बंद कर�याऐवजी, म�ीन �वतःच बंद होते.
कर भरणे �हणून समज�े जाऊ �कते. संपूण� सेट बंद कर�यासाठ�, मेनू बटण दाबा
फ� ते बंद करणे चांग�े.

• सम�या सोडवणे

वाद�ववाद आ�ण वाद�ववाद क�न आप�� ऊजा� वाया घा�वू नका, �ांतता करा
ठेवणे आव�यक आहे, �हणून आप�े �येय �वस� नका, चेहरा सम�येचे �नराकरण �ोधा आ�ण
भांडण संपवा.

'अथ�ा' म�ये, चन सम (काका), दाम (ब�ीस दे�यासाठ�), दाना (���ा) आ�ण भेद
�या (�वभाजन �नमा�ण) त�वाब�� बो�ूया. आपण आप�े सा�य करा
प�र��तीनुसार हे उपाय वैक��पक�र�या वापर�े जाऊ �कतात.
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सवा�त य��वी कंप�या, सं�ा आ�ण प�ांम�ये एक गो� समान आहे -
पूव�चे मतभेद �वस�न 'ट�म' �हणून काम करणे. �व�वध चढउतार

असूनही
भावना असणे अ��य आहे.

नेता �कतीही ��ार आ�ण कत�बगार अस�ा तरी
काय��म संघा��वाय तो आप�े �येय सा�य क� �कत नाही. जे�हा कोणी
बंधनाचे �जने ओ�ांडून वर जाण,े मग �या�ा हा अनुभव येतो
असे घडते क� कॅननची सवा�त मह�वाची भू�मका ही �याची �वतःची आहे. संघ सद�य
ते माग�द��नातच आहे. �या�ा �या�या प�ाती� सवा�त काय��म सद�यांम�य ेआप�� जबाबदारी सोपवावी �ागते.
वाटणे आ�ण देणे. इतर कामे बाजू�ा ठेवून �याची मो�याची भू�मका आहे.
तेही करावे �ागते.

कॉउचर अ�ा ने�यांना �यां�या मूख�पणाब�� इ�ारा देते, जे असे मानतात
ते इतरां�या मदती��वाय सव�काही क� �कतात:

“ �म�प�ां�या मदतीनेच �ासन य��वीपणे करता येते .
कोणतेही चाक एक�ाने �फरत नाही . तर : �याची नेमणूक मं�यांनी के�� पा�हजे आ�ण
�याची ��य देखी� ऐक�े पा�हजे . "( 1 . 7 . 9 )

पुढ�� जनर�चे �े�टनंट देखी� चांग�े आहेत, �याच �कारे �स�या सीईओचे ओ��स
तसेच घडते. दोघेही एकमेकांना पूरक. वाहन �हणून
कोणताही सीईओ इतर ओ��सां��वाय चाकावर चा�त नाही



काय क� �कत नाही
चांग�या गटा�या कामाचे इतरही अनेक फायदे आहेत:-

One काहीही अ�नवाय� नाही

कोण�याही एकावर जा�त अव�ंबून राहणे धोकादायक आहे. आम�याकडे अस�यास
जर चांग�� ट�म असे� तर �या�या अनुप��तीत बु��मान �क�वा कु�� ��� नसते.
�याची जागा घेऊ �कतो. हे केवळ अव�ं�ब�व काढून टाकत नाही
��ीसाठ� �धा� देखी� आहे.

इ. भूतकाळाती� कमजोरी उघड करता येत नाहीत

एक चूक झा�� आहे. परंतु या चुकांमधून आपण ��क�े पा�हजे. संघ
के.के.चे सद�य �या नुकसानीची भरपाई कर�यासाठ� सव�तोपरी �य�न करतात. �ेवट�

मागी� काम�गरीऐवजी संघाची एकंदर ��ी मह�वाची आहे.

इ. भूतकाळ सामू�हक ��� बनतो
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��येकाचे �वतःचे � आहे. या खाजगी ��� एक��तपणे अ�धक आहेत
����ा�� बनतो. स�य ��ात ठेवा. एक आ�ण एक एक� रहा
आहेत बचावक�या�ऐवजी संघाती� कोणीही नाही �जतके अ�धक �ततके चांग�े
तो करतो.

Others तु�ही इतरांसोबत एक� �वचार करता

��येकजण समान प�र��ती वेगवेग�या �कारे जाणतो. थोडा �वचार
तुम�या संघाती� सद�यां�या �वचारांवर चचा� करा आ�ण जाणून �या. अ�ा �कारे
तसेच सम�येचे समाधान �स�या कोनातून �ोधा.

�ट�फन कोवे यांनी �हट�या�माणे, “��� �मतांम�ये असते, म�ये नाही
समानतेत. "

अ�ा �कारे कोणतीही सम�या इतर कोणा�या मदतीने सोडवता येते.
काढ�याचा �य�न करतो. �हणून तो ने�यासाठ� यो�य आहे हे मह�वाचे आहे.
ओ��सांची नेमणूक करा, �यांची मते ऐका आ�ण एक सु�वचा�रत धोरण तयार करा.
एक��तपणे पुढ�� कारवाई करा.

अमे�रकेचे 26 वे अ�य� �थओडोर �वे यां�या सहकाया�ने के�े
कामाब�� �वचार�े असता, �याचे उ�र असे होते, “सव��म �ासक तो आहे �याम�ये
�यांचे काम पूण� कर�यासाठ� आ�ण कोण �नवड�यासाठ� �ोकांना �नवड�याचे कौ��य आहे

काया�म�ये ��यय आणू नये �हणून पुरेसे �नयं�ण ठेवते. ”

हे ने�या�ा अ�धक दबाव आ�ण अवां�छत अपे�ांपासून मु� करते.
आहे.
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�वचार

आधु�नक कॉप�रेट जगात, अनेक बंधनकारक संबं�धत आहेत
��द आ�ण �व��� ���ण�ा�� अ�ा कामाची �ा�या करतात, जे भारतात अनेक वषा�पूव� के�े गे�े होते.



�यांना येथे आण�यात आ�े. �यापैक� एक �हणजे �वचार कर�याची क�ा.

"अथ�ा" म�ये आ�ही ही चचा� अ�ाच �कारे आयो�जत के�� आहे.
सां�गत�े आहे. संकटा�या बंधनांसाठ� केवळ नवीन क�पनांसाठ�च �वचारमंथन नाही
आ�ण नवीन �वचारांसाठ� देखी�. Kout �या सूचनांचे अनुसरण करा
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�व�ापक देखी� द�क घेऊ �कतात, जे �यां�या काय�संघ सद�यां�या काय��मतेचा चांग�ा वापर करतात.
इ��त

�यांचे �वधान आहे:-

“ कोण�याही तक� हीनते�या बाबतीत, �या�ा ( नेता ) मं��मंडळाने तसेच �या�यासोबत असणे आव�यक आहे
सद�यांना देखी� बो�ाव�े पा�हजे आ�ण �यांना �वचार�े पा�हजे क� कामा�या य��वीतेसाठ�
साठ� कृ�यांचे मत �या काय��मात क�ी �क�वा क�ी मदत �मळू �कते
आहे . "( 1 . 15 . 58 - 5 9 )

• बैठक घेणे

जे�हा जे�हा एखाद� अ�यंत मह�वाची �क�वा तातडीची बाब सोडव�याची गरज भासते ते�हा सवा�त जा�त
�थम आप�या काय�संघाचे सद�य आ�ण स��ागारांची बैठक बो�ावा. या बैठक�त चचा�
बा� त� तसेच बंधक आ�ण गैर-बंधक कामगार
समा�व� के�े जाऊ �कते.

�यां�यावर कर �ावा

�व��� सम�येचे �नराकरण कर�यासाठ� ने�या�ा मा�हती असावी.
पा�हजे. जर तो मह�वाचा मु�ा यो�य�र�या के�ा गे�ा नाही तर तेच
प�र��ती अ�ी होई� क� जणू कोणी आंधळा आहे �सरा आंधळा NS

तु�ही माग�द��न करता का? यो�य माग�द��ना��वाय �कतीही बैठका घेत�या
जा, वेळ वाया घा�व�या��वाय काहीही �मळणार नाही. ��येकापासून अगद� बरोबर
�वचारा.

Of मु�ांचे मत

कोण�याही प�ाम�ये मु�ां�ारे कोण�या मताचा तोडगा काढ�ा जातो, �याचा फ� �वचार करा.
के�े पा�हजे. ने�याने अगद� छो�ा मता�ा मह�व �द�े पा�हजे, जरी
आज�या जगात �यांचा काही उपयोग नाही. कदा�चत या छो�ा �ट�स
सम�यांसाठ� �भावी �हा.

Of मु�ांचे मत बरोबर आहे का त ेठरवा

हे आव�यक नाही क� ��दांच ेमत नेहमीच बरोबर असते. �हणून, कॉउटचे �वधान आहे
पुढ�या पायरीचा �नण�य ने�याने �यावा. कोणतीही कृती योजना बनवा
�या वेळ� �याने कामा�या य�ात मदत करणा�या घटकांचा �वचार के�ा पा�हजे. �ेवट�
��येक गो� �ु� �वचारांवर नाही तर प�रणामांवर अव�ंबून असत.े

सोनीचे सं�ापक अ�कओ मोटा� प�ह�े �हीएचएस ��ह�डओ टेप तयार करणार आहेत
हवे होते. �क�येक म�हने �यांनी आप�या ट�मसोबत अ�ा ��ह�डओ टेप आकारा�या �वषयांवर चचा� के��.
मी स��ा घेत�ा पण काही उपाय �मळा�ा नाही.
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एक �दवस �नरा� होऊन �याने पाना�या म�यभागी एक पु�तक फेक�े आ�ण �हणा�ा, "मी
म�ा या टेपचा आकार या पु�तकाइतकाच असावा असे वाटते. मी तु�ा हे ओळखत नाही
तु�ही ते कसे तयार करा�. ”काही म�ह�यांत प�ह�या VHS टेप बाजारात आ�या,
बब� जो �या पु�तकासारखाच आकाराचा होता.
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य�ासाठ� एक� �हा

संघाचे कोण�याही �क�मतीत एकटे काम कर�यापे�ा एकटे काम करणे चांग�े आहे
काम करत असताना, य�ाचे हे मूळ ��ात ठेवा. चॅनने पुढ�� सां�गत�े
मी तेच के�े आहे:

" च� , आपण एक गढ� दो�ही तयार क� �कता ." ( 7 . 12 . 1 )

मनु एक सामा�जक �ाणी आहे, �हणून �या�ा इतरांना जग�यासाठ� मदत करावी �ागते.
मागणी आहे. �ध��या भावनेपासून सुसंगतते�या भावनेपय�त
आनंद� अस�े पा�हजे. ने�यांनी संघांम�ये काम कर�याची �मता आ�मसात के�� पा�हजे
आ�ण आप�या संघांना एक� काम कर�यास �वृ� करा. हे
कामा�या �ठकाणी, �धा��मक बाजारपेठांम�ये आ�ण घरगुती कामांसार�या जीवना�या सव� �े�ात.
देखी� �ागू होते.

इ. काम सु� कर�यापूव� बो�ा

मा�हती दे�यापे�ा गुंतणे चांग�े. आपण काही नवीन के�े तर
�हणून आप�या �ोकांना फोन करा आ�ण �यांना �याब�� सांगा. "तु�ा कसे वाटत आहे
आहे? यापे�ा चांग�ा माग� आहे का? "कारने सूचना �वचार�या आ�ण
राय तु�हा�ा वेगवेग�या बाजंूनी तो पै�ू समजून घे�यास मदत करे�.
कधीकधी अगद� �हान (�ोकात) सव��म क�पना देतात, अगद�
कधीकधी मु�ाचे सामा�य �वचार देखी� खूप उपयु� असतात.

Terms सूचना अट�, पण �यांना चा�वू �ा

ट�म ��डर �हणून ही तुमची सवा�त मह�वाची भू�मका आहे. आमचे
ट�म�या सद�यांना कुठे जायचे आ�ण �तथे कधी जायचे ते सांगा. कोणती मागणी
�नवड�यासाठ�, ते �यां�यावर सोडा. �यांना �यां�या प�तीने वाग�याच े�वातं�य �ा.
ब�तेक ने�यांना यात मोठ� अडचण आहे कारण �यांची �वचारसरणी ही आहे
�या, “जे�हा मी �ेवट�या वेळ� हे के�े, ते�हा मी हे असे के�े जेणेक�न तु�हीही असेच आहात.
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के�े पा�हजे. ”कोणतेही काम कर�याच ेबरेच चांग�े माग� आहेत. ज�मनीचा
मै�ीपूण� राह�याचा �य�न करा.

इ. तुमचे �ान �वच��त होऊ देऊ नका

आप�या ट�म सद�यांना फ� माग�द��न आ�ण �ो�साहन देणे पुरेसे नाही.



घडते. एक नेता �हणून, �याने ती कामे �वक�सत करत रहाय�ा हवी. कधीजे�हा जे�हा संघा�ा तुमची गरज वाटते, ते�हा तु�ही �यां�यासोबत रहा. अगद� आप�े �वतःचे
आप�े �ान �ानावर ठेवा आ�ण �यांना �हेरी �ानासह काय� कर�याची �ेरणा �ा. संघा�ा
एखा�ाने प�र��तीवर सतत नजर ठेव�� पा�हजे आ�ण सव�काही ठ�क आहे हे देऊ नये.

धावणे �क�वा नाही. जर नेता हे करत नसे� तर �या�ा नंतर प�ा�ाप करावा �ागे�
कारण �याने उ�रेकडे चा�ाय�ा सु�वात के�� आ�ण मु�का मार�ा

तु�ही गे�ात का? �वतः�ा समान ठेवू नका.

• एक� येऊन

एकतर ते गंत��ान आहे. ��ात ठेवा, ��� नंतर नाही आ�ण तेथे b 'आता नाही
येथे आहे. �वासाचा आनंद �या. गो�ी एक� करा.
संघाचे सुख -�: ख �ेअर करा. अंतर न घेता आ�ण आप�े ओझे वा�न नेणे
टे��न �तथूनच येते.

य�ाचा आनंद साजरा करा. पराभवा�ा सामोरे जाताना पु�हा धैया�ने
पुढे गे�े. �हणी�माणे - "आनंद आ�ण �: ख, मग ते असो �क�वा नसो, ठ�क आहे
�ण �क�वा वाईट - आ�ही एक� असू. "
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समान वय

आयु�य हे फ� भागीदारीचे नाव आहे - मग ते पती -प�नी दर�यान असो, �म�ांम�य े�वसाय
भागीदारांम�ये भागीदारी असावी. अनेक नाती �टकतात आ�ण बरीच�ी नसतात. �हणून एक
य��वी भागीदारी आ�ण अय��वी भागीदारीमधी� फरकांचे मूळ कारण काय आहे?

या �वषयावर चनाचे खूप ठाम मत आहे. तो �हणतो क� 'तेच
तो मूळ कारण आहे जो दोघांम�य ेफरक करतो.

“ एक सहकारी जो वेळ आ�ण जागे�या बंधनांपासून मु� आहे आ�ण �याचा समान हेतू आहे
सेना , बा� सै�याने अ�धक चांग�� आहेत . "( 9 . 2 . 17 )
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�वतः�या आयु�यात डोकावून पहा, तु�हा�ा वरी� सू� अ�त�य अचूक वाटे�.
स�म होई� जे�हाही तु�हा�ा भागीदारीची संधी �मळे�, �ेवटची
�नण�य घे�यापूव�, �या�या अपय�ा�या ��यतांचा �वचार करा.
ए�. ��य अस�यास �क�वा नाही, कोण�याही संदभा�त मोकळेपणाने चचा� करा.

अनुभवा��वाय �व�ेष भागीदारी आहे क� नाही हे कसे ठरवायचे
ते बरोबर होई� क� नाही? या ना�यात सामी� हो�यापूव�, आपण येथे �द�े�या काही क�पनांचा �वचार क� �कता.
मी ठेवू �कतो:

�वतःचे �या

सवा�त मह�वाचे �थम - तु�हा�ा आयु�यात काय हवे आहे? तुझा मू,
तुमचे �येय, तुमचे �येय, तुमची �च�ता, तुम�या जीवनाचे �येय काय आहे? या
तेथे सव� �व�च� मापदंड आहेत �या अंतग�त ते काय� करते. भूतकाळात
परंतु आप�याकडे आप�या �वतः�या हेतूब�� मत नस�यास, आपण �वतःसह क� �कता-
यासह, तु�ही तुम�या सहका�यांनाही ग�धळ�े�या अव�ेत ठेवता. तर या सव� गो�ी



ते यो�य�र�या करा आ�ण आप�े �येय सा�य कर�यासाठ� एक काठ��वनंती कर आपण अ�ाप या मागा�ने काम के�े नस�यास, आ�ाच करा
एक पेन �या आ�ण आप�या जीवनाती� �येये ��हा. या�ारे तु�हा�ा मा�हती आहे
कर�यास मदत करे�.

Open मोकळेपणाने बो�ून

एकदा आपण आप�े �येय सा�य के�े क� इतर कोणतेही
यामुळे आप�या ��यजनां�ी चचा� करणे सोपे होई�. उघडपणे चघळणे. कधी

तु�ही तुमचे मत देत आहात, �हणून तु�ही �या ����ी बो�त आहात �याचेही मत आहे
ऐका. एक धोरण �हणून समान �येय �चकटू नका. जर तु�ही दोघे
म�ा काही �करणांम�ये समानता �दसते, �हणून पुढ�� चच�साठ� पुढ�� माग� समजून घेऊ.
ते �व� आहे.

Other एकमेकांना वेळ �ा

सामंज�य करारावर �वा�री कर�यापूव� काही गो�ी
वेळ घे �यां�याब�� सखो� �वचार करा. �या सव� घटकांचा �वचार करा
जे बरोबर तसेच चुक�चे देखी� असू �कते. गायक �हा. �रद�� �वचारसरणी.

�या �वषयांवर अं�तम कारवाई कर�यापूव� सवा�त मह�वाची गो� �हणजे जर हे
या सवा��या �ेवट�, जर तु�हा�ा वाटत असे� क� हा करार काय� करत नाही, तर भाव�नक होऊ नका.
तयार रहा आ�ण हार मान�यास तयार रहा. आयु�या�या सु�वाती�ा काही ��तकू� अनुभव
K हे K पे�ा खूप चांग�े आहे.

नेतृ�व आ�ण बंधनात सवा�त मह�वाची गो� �हणजे आप�या�ा �मळत नाही

पृ� 220

तू करतोस का? �हणून यो�य रेषा तयार करा आ�ण य��वी भागीदारी तयार करा.
ते उच�ून या



पृ� 221

धोरणा�मक
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मा�हतीची गरज

मा�हती तं��ान उ�ोग ( IT ) म�ये वेगवान �वकासाचा प�रणाम �हणून आता कोणतीही मा�हती
एका सेकंदापे�ा कमी वेळात उप��. ऑन�ाईन खरे इं�जन, मोबाई�
फोन, रे�डओ, टे����हजन आ�ण वत�मानप� देखी� ज�द गतीने मा�हती �सा�रत करतात.
ते उप�� करा

तथा�प ही मह�वाची बाब आहे कारची सव� मा�हती
फायदे�ीर �क�वा �न�पयोगी गो�, जी आप�यावर �ाद�� जात आहे. काही उ�म
�वचार आ�हा�ा या सव� मा�हतीचा उपयोग फायदे�ीर मागा�ने कर�यास मदत करती�.

कौट�ने "अथ�ा" म�ये सां�गत�े क� �यासाठ� सव� मा�हती आहे
अ�याव�यक पण मह�वाचे हे देखी� आहे क� ही मा�हती
का येत आहे?

" मा�हती सम�या के�यानंतर , वापरकता� �मा�णत �ात सम�या सं�या , दोन
��य �वक�प ब�� �ंका मंजुरी , अं�तः सु��स� मा�हती
�करणाची संपूण� मा�हती �मळव�यासाठ� - ही सव� मा�हती मं�यां�या मदतीने
सा�य करता येते . " ( 1 . 15 . 20 - 2l )

च�ा, जंका �रओ �ा जाऊया ��येक �वतं�पणे समजून �या:



इ. �वषयांवरी� मा�हती

अ�ी काही मा�हती आहे जी आप�या�ा आधीच मा�हत आहे. एका ��केट साम�यात
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भारताचा �वजय ही मा�हती आहे जी आप�या�ा साम�या�या थेट सारणी�ारे मा�हत असणे आव�यक आहे.
हे आधीच झा�े आहे. �स�या �दव�ी�या वत�मानप�ात �याची पुनरावृ�ी झा��.
आहे. �यामुळे �याचा नफा खूपच कमी आहे.

इ. �ा�त मा�हतीची अचूकता तपासत आहे

कधीकधी मा�हती अपूण� असते. आमचा �यां�यावर पूण� �व�ास नाही
हे खरे आहे क� नाही. �याची �भावीता तपास�यासाठ� अ�त�र� सूचना
एखा�ा �व��� कंपनीकडे आहे हे आ�हा�ा कळ�े तर संसाधने आव�यक आहेत
संचा�क कंपनी सोडून गे�े - ही अचूक मा�हती असू �कत नाही. हे तपास
हे �या कंपनीत थेट सहभागी अस�े�या ����ा �ोधून के�े जाऊ �कते.
वेडे �हा.

Possible दोन संभा� �नवड�ब�� �ंका �र करणे

हॉटे��या माक� ट�गसाठ� �वचार करावा �ागतो ते�हा प�र��तीचा �वचार क�या.
संघ 4-कोस� 5-�तरीय �ेणीम�ये करतो तर ��य�ात ते 4- असतात
�या �ेणीत घडते अ�ा प�र��तीत मा�हतीम�ये वाद �नमा�ण होतात.

�यावेळ� मा�हती हॉटे� मा�कां�या संघटनेकडून �क�वा पय�टन मंडळा�या अहवा�ातून येते, तीच
अचूक मान�े जाऊ �कते आ�ण �यातून ते यो�य�र�या �नधा��रत क� �कते.

Part अं�तः �ा�त मा�हती पूण�तः तपासणे

तु�हा�ा सगळ�कडून �मळणारी ��येक मा�हती खरी असे�च असे नाही. ते ग,
अफवा आ�ण वैय��क मते देखी� असू �कतात. �यामुळे कोणताही �नण�य घे�यापूव�
संबं�धत तप�ी�ांची पडताळणी आ�ण सं�ोधन करणे आव�यक आहे. ही सूचना ती मा�हती
�ारं�भक ��ोतांकडून आ�ण केवळ ��यम ��ोतांवर अव�ंबून नाही.
जा.

सवा�त मह�वाचे �हणजे, सव� मा�हती ��य�ात आव�यक नसत.े
फ� आव�यक मा�हतीवर �द�े पा�हजे. �वपणन �हणून

�फ��प कोट�र �हणतात, “�वपणन सं�ोधन आ�ण बाजार बु��म�ा तु�हा�ा तेच देतात
तुम�यासाठ� मह�वाची मा�हती �ा, इतरांनी तुम�याकडून अपे�ा क� नये अ�ी मा�हती �ा
करा."
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वष� बंधन
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�च�हे आ�ण �वचार काही �ा��ांवर आधा�रत आहेत. �या आधारावर
परंतु आ�हा�ा गहाण ठेव�याची काय��मता, सं�ेची उ�पादकता आ�ण �येय यांची �च�ता आहे.
य�ाचे मू�यांकन करा. आज बंधन हा �वषय रा�ह�े�ा नाही
B हे �व�ान आ�ण क�ा मान�े गे�े आहे.

तो एक बंध आहे का? बंध कसे प�रभा�षत करावे? हे
उ�र अनेक पु�तकांम�ये अनेक खंडांम�ये उप�� आहे. मा�, कौतीन े"अथ�ा" �हट�े
क� पु�तक I, Su.No �या अ�याय 15. 5 गुणां�या छो�ा एक� �ब��चे 42
बंधनाबाबत मी चांग�ा �वचार के�ा आहे.

चना नुसार बंधनाची मू�त�वे खा����माणे आहेत.

The उप�म सु� कर�याचा अथ� (असाइनम�ट/जॉब):

जे�हा आपण �हणतो क� आ�ही बंधनकारक काम करतो, ते�हा उ�वते कोणाचे
बंध? आम�या कामासाठ� काही काय� �क�वा असाइनम�ट आव�यक असतात. ��वाय
कोणतीही असाइनम�ट �क�वा असाइनम�ट गहाण ठेव�यात काहीच अथ� नाही. सात गहाण
तोच तो आहे जो �या�या बॉसने �या�ा �द�े�� नोकरीच नाही तर तो देखी� करतो
तो अ�ही तयार करतो. �ट�फन कोवे यांनी �यां�या "द से�हन हॅ�बट्स" या पु�तकात

जा�त अस�यास "�ही पीप�" म�ये �याचे वण�न 'हायपर-अ◌ॅ��ट��हट�' असे के�े आहे, जे
चांग�या ने�याचा हा सव��म गुण मान�ा जातो.

Humans मानव आ�ण सा�ह�याचे �े��व

ओ��सकडे �याचे काम पूण� कर�यासाठ� काही संसाधने आहेत, जे
�या�ा तो �वतः�या �ववेकबु��नुसार वापरावा �ागतो. ही संसाधने कम�चारी आहेत
�या�या �वत: �या आ�ण �या�या अधीन अस�े�या �नद��ांनुसार काय� करा
काय�रत कम�चारी. अ�ा �कारे गहाण ठेव�याचा �सरा गुण �हणजे तो
�येय सा�य कर�यासाठ� आप�या कम�चा�यांना अ�धक ग�त�ी� बनवा
आ�ण �या�ा �द�े�या साधनांचा पुरेपूर वापर करा जसे यं�साम�ी, जागा, बजेट इ.
खा�ी करा

Place यो�य जागा आ�ण वेळ �न��त करणे

�वकासासाठ� यो�य जागा आ�ण यो�य वेळ �न��त करणे या�ा बंधन �हणतात.
जातो. यु�ा�माणे, यो�य वेळ खूप मह�वाची आहे. sh वर ह��ा
हे के�हा करावे हे असे काहीतरी आहे �याचे �व�रत उ�र �द�े जाऊ �कत नाही. यासाठ�
काळजीपूव�क �नयोजन, �व�ेषण आ�ण संयम देखी� आव�यक आहे.
यो�य वेळ ठरव�याची गुणव�ा मा�या �वतः�या अनुभव, �ान आ�ण ��ोतांमधून येते.
हे माग�द��नातून येते.

Failure अपय� आ�यास तयारी
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�या�ा दो�ही पया�यांम�ये सव��म प�रणाम �मळतात अथा�त �या�या सव� कामासाठ�.
(य�) आ�ण सवा�त वाईट प�र��ती (पूण� अपय�) ��ात घेता
काळजीपूव�क �नयोजन के�े पा�हजे. अ�ा �कारे ��येक पैजांसाठ� एक चांग�े आहे
बॅक-अप असणे आव�यक आहे. अपय�ा�या प�र��तीसाठ� पया�यी पास
एक उपाय असावा.

एकदा एका वसई�ा �या�या य�ाचे रह�य �वचार�े असता �याचे उ�र होते
होते, “मी ��येक ट��यावर जा�तीत जा�त अपय�ांचा �वचार करतो. तर काय



मी पया�यी उपाययोजना सु� कर�यापूव�च तयार ठेवतो. ”जसे क� ��ान-ए,
��ान-बी आ�ण ��ॅन-सी इ.

Done काम पूण� करा

�ेवट�, बंधनाचा अथ� 'प�रणाम' सा�य करणे आहे. आई बो�ून काय के�े जाते
नसती �ेवट� �मळव�े�ा �नका� मह�वाचा असतो. आ�ही काय सु� के�े
हे खरोखर य��वी आहे क� नाही हे तपास�यासाठ� एक पॅरामीटर
हे �न��त करणे मह�वाचे आहे. यासाठ� आ�ही बांधणी�या प�ह�या �व�पावर काम करतो
�ारंभ �ब��चा �वचार के�ा पा�हजे. दररोज एकाच व�तू�ा
ते �ानात ठेवून �ु� के�े जात.े �या�या ���येत हळूहळू �वकास आ�ण सुधारणा

घडते. पण �ेवट� �येय गाठणे हे मु�य उ��� अस�े तरीही
पोहोच�याचा माग� वेगळा आहे.
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उदारता वापरा

मन हे पॅरा�ूट सारखे आहे, �हणून जे�हा ते उघड�े जाते ते�हाच ते स��य असते.
काही उ�म �वसाय क�पना इतरांची मते ऐकून येतात.

चाना �व�वध मं�यांसाठ� या मं�ाचे मह�व सांगते -

" �या�ा ( ने�या�ा ) कोणाब�� �ेष नसावा . ��येक
ची मते ऐका . बु माणूस �तथे ते आहे , एका मु�ाचे

पा�कां�या बो��यातूनही एखाद� गो� ��काय�ा �मळते . ( 1 . 15 . 22 )

एकदा एक वडी� आप�या मु���ा खेळताना पाहत होत.े तो �या�या आईबरोबर आहे
जाऊन �वचार�े, "�म�टर, म�ा नवीन बा��� कधी �मळणार?" आईने उ�र �द�े "काहीतरी
एक �दवस �ागे� आ�हा�ा �कानात जायचे आहे आ�ण आ�हा�ा �तथे पोचाय�ा दोन तास �ागती�.
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घेई�. "

�या�या व�ड�ांना समज�े क� या प�रसरात खेळ�यांचे �कान नाही, कारण तो
नवीन �वसायाचा �वचार करत होतो. काही �ट�ग�टवाळ� क�नही तो जाणतो
आपण असे �हणूया क� �या�या�माणेच प�रसराती� सव� पा�कांनी आप�या मु�ांना खेळणी �ावीत.
ते �मळव�यासाठ� तु�हा�ा �ांबचा �वास करावा �ागतो. �याने �तथे खेळ�यांचे �कान उघड�े
आ�ण एक य��वी वसई बन�े.

पुढ�� महान क�पना कोठून येई� हे कोणा�ाही मा�हत नाही. �वसायात
काळजीपूव�क ऐक�याची क�ा खूप मह�वाची आहे. आप�याकडे वषा�पासूनची मू�भूत मा�हती

�क�वा सूचनेची वाट पाहत होत,े कदा�चत तो अनपे��तपणे कोणा�ाही भेट�ा नाही
जा.

�भावीपणे ऐक�या�या क�ेसाठ� आव�यक अस�े�या काही मू�भूत गो�ी खा����माणे आहेत:

Anyone कोणाचा �ेष क� नका

कोण�याही पूव�क��पत क�पने��वाय ��येकाचे ऐक�े पा�हजे. राजक�य
उ� दजा��या आ�ण �न�न दजा��या �ोकांकडून मा�हती �मळव�यासाठ�, ती �वतःची बनवा
����ा�� ���े बनवत.े एका �णासाठ� �बझनेस मा�टस�ची गुंतवणूक



नातेवाईकांना ऐकावे �ागते, �यानंतर �स�याच �णी �ा�नक र�हवा�ांचे
त�ारीवर सुनावणी �यावी �ागते. सव� घटकांचा �वचार के�यानंतर पुढ�� पाऊ� उच�णे
असे घडत असते, असे घडू �कते.

कौट�ने सां�गत�या�माणे, �हान मु�ाचे �वचार ऐकणे आ�ण समजून घेणे
पा�हजे.

इ. पासून नेहमी �र रहा

कधीकधी हे �हणणे �वाभा�वक आहे, "अहो! मी
�यामुळे ते आधीच माहीत होते. म�ा मा�हत होते क� हे होऊ �कत नाही. "
पण �नयं��त कर�याची क�ा ��क�� पा�हजे. फ� �ब�� कट नाही
हा अपमान आहे, पण �याची मू�त�वे समजून घे�यास वाव नाही.
राहत नाही

हे ��ात ठेवा, “सवा�त मह�वाची गो� �हणजे संभाषण करताना काय सां�गत�े जाते ते ऐकणे.
आहे. "

Ideas क�पनांचा वापर

तुम�याकडे उ�म क�पना असू �कतात, परंतु जर तु�ही �यांचा �ाभ घेत�ा नाही,
�यामुळे �यांचे काय फायदा? कोणतेही �ान जोपय�त आहे तो अ��त�वात आहे
�भावी हेतूंसाठ� वापर�ा जात नाही. �हणून आ�ही काय ��क�ो
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�क�वा आपण �या�यासोबत योगा के�ा पा�हजे हे समज�े आहे. य��वी वसई मा बसून
�वचार क� नका ते ग�त�ी� �वभावाचे आहेत आ�ण काही �माणात जोखीम घे�यास स�म आहेत.
ते तयार आहेत, तसेच ते कोणतीही क�पना �क�वा योजना अंम�ात आण�यास स�म आहेत.
तु�ही �य�न करा

आपण आप�या क�पना वापर�यासाठ� ठेव�या नाहीत तर इतर कोणीही ते वाप� �कत नाही.
�ाभ घेती�.
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जोजो बंध

��येक नेता, ओ��स आ�ण �ासकाने �द�े�या वेळेत अनेक काय� �व�ा�पत करावी �ागतात.
करायच आहे यातून कोणीही सुटू �कत नाही. जरी �याची नेमणूक झा��
कामासाठ� के�े, परंतु का�ांतराने �या�या जबाबदा�या
खरं तर, ते वाढतच राहतं.

बंधन गु पीटर डकर यांनी �यां�या "ऑन द �ोफे�न ऑफ मॅनेजम�ट" या पु�तकात
ओ��सची भू�मका पार पाडताना, �या�याब�� सहानुभूतीची भावना ठेवा.
�यांचे �वधान आहे - “आज�या ओ��सांची भू�मका खूप कठ�ण आहे. कोण�याही प�र��तीत
�या�ा एकाच वेळ� अनेक काय� आ�ण �नयु� काय� करावी �ागतात. नेहमी दबावाखा��
काय करायचे आहे. "

आ�हा�ा अनेक नोक�या �व�ा�पत कराय�या आहेत आ�ण कंपनीसाठ� आणखी बरेच काही करायचे आहे.
अ�धक नफा कसा �मळवावा याब�� स��ाः



“ नवीन कामे सु� के�� पा�हजेत , जे काम सु� झा�े आहे ते पूण� झा�े पा�हजे.
�य�न के�े पा�हजेत , चा�ू अस�े�� काम ेसुधार�याचा �य�न के�ा पा�हजे
�याच वेळ� 'फॉ�ो Kayadesh साइन इन �यांना आण�यासाठ� �य�न करणे आव�यक आहे . "( 1 . 15 . 51 )

कोण�याही ��ासका�ा हे चार �कारचे काम करावे �ागत:े

New नवीन नोकरी सु� करत आहे

अ�ी अनेक कामे आहेत जी करणे आव�यक आहे. एक चांग�ा ओ��स तो आहे जो
आपण �वतः कामा�ा सु�वात क�या. ते सव� वेळ �यां�या बॉस�या आदे�ाची वाट पाहत असतात.
क� नका ��येकाने पूण�पणे स��य असणे आव�यक आहे. �या�ा तुमची �वनंती �ा
�ोधायचा आहे नवीन कामे सु� करावीत, नवीन योग करावेत आ�ण नवीन

पृ� 227

तं�ांचा वापर के�ा पा�हजे.

Work काम पूण� करणे सु� झा�े

काही �व�ापक बरोबर �हणा�े, “�कती आहेत हे मह�वाचे नाही
अ�यास�म सु� के�े, पण मी �कती नोक�या पूण� के�या, हे मह�वाच ेआहे. "

आप�यावर दबाव वाढत आहे ही भावना, ती फ�
याचे कारण असे क� आ�ही सु� के�े�े काम पूण� क� �कत नाही. काम पुढे ढक�णे
झाड हा सवा�त वाईट आजार आहे. एकदा तु�ही ही सवय �वीकार�� क� नंतर वेळेत

�नण�य घेणे अ��य होते, कागदांचे ढ�ग आ�ण
एकता सु�ा �वसर�� जाते. एक जुनी �हण ही यावर सव��म उपाय आहे, "कोण
तु�ही उ�ा कर�याचा �वचार करत आहात, आज करा आ�ण जे काही आज करायचे आहे,
हे आता करा. "

Progress सुधारणा �गतीपथावर आहेत

जे काही कामे हाती घेत�� जाती�, �यांनी याची खा�ी करावी
ते �याच �कारे पूण� करावे �ागे�. आपण सतत उ�कृ�तेसाठ� �य�न�ी� रा�ह�े पा�हजे.
'Kaizen' ( Kaizen मूळ जपानी नाणी �ा�त झा��) मं�ा�य हे �या�ारे आहे
के�े जाई� ��येक काय��मात सतत सुधारणे�ा वाव आहे. नंतर
उ�र देणे सवय बनते.

Following खा��� आदे�ांम�ये उ�कृ�ता

याचा अथ� भाव�नक प�तीन ेकाम सोपवणे. काही कम�चारी
�याच�माणे, गहाणखत देखी� मया��दत वेळ आ�ण संसाधने असतात. ही कार अनेक
एक� काम कर�यासाठ�, एकतर �या�ा �या�या ट�म�या सद�यांना काही कामे �ावी �ागती�
सोपवायचे आहे �क�वा काही काम बाहेर�या �ोतांमधून पूण� करावे �ागे�. ही कार
कॉप�रेट जगात काय��मतेने य� �मळव�याची क�ा ��कणे
साठ� आव�यक आहे बंधनाचा अथ� �वतः�न वागण ेनाही.
आप�या�ा इतरांना गो�ी कराय�ा �ावा�ा �ागती�.

एकदा एक य��वी सीईओ जो नेहमी �ांत �दसत होता �या�ा �याचे रह�य �वचार�े गे�े,
तर �याचे उ�र होते, "ज�द �नण�य, �द�े�या काया�वर �व�ास ठेवा आ�ण
अ�धक पैसा �नमा�ण करणा�या उप�मांम�ये जा�तीत जा�त वेळ घा�वणे. ”
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राजकारण आ�ण राजकारण
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"राजकारण हा एक ग��� �वसाय आहे - तो मा�या मा�क�चा नाही." आप�यापैक� ब�तेक
असा �व�ास आहे. याचे कारण �हणज ेअनेकदा राजकारण गैरवत�न आ�ण
फसवणूक समज�� जाते.

काही अं�ी हे स�य असू �कत,े परंतु सामा�यपणे घेऊ नका. आपण बंधन
पु�तकां�या अपे�ा राजकार�यांकडून बरेच काही ��कू �कतात. �व�वध
संघटनांचे नेते, �व�ेषतः कॉप�रेट जगताच ेनेते या राजकार�यां�ी संवाद साधतात.
�ाय��ह�गची क�ा चांग�या �कारे ��कता येते.

कौत यांचे मत आहे क� �या राजा�ा राजकारण माहीत न�हते तो अयो झा�ा असता.
आहे.

" जर एखा�ा राजाचे राजकारण असे� - �या�ा ���णाचे अ�यासक नसती� , तर �त�यासाठ� तेथे
स��ा �नरोगी आहे . "( 1 . 15 . 61 )

�हणजेच अ�ा ने�या�ा कोण�याही स��याचा �क�वा सूचनांचा फायदा होऊ �कत नाही.

ब�तेक �ोकांना हे �वधान आ�य� वाटे�. तथा�प हे आहे
राजकारण ��क�यानंतरच चानने ती नबू सा�य के�े.

कु�� धोरण, महान आ�ण �क�गमेकर देखी� राजकारण-�व�ान
ते काय��म होते आ�ण याचा प�रणाम �हणून ते एक अ��तीय राजकारणी बन�े.

Corporate कॉप�रेट ने�यासाठ� राजकारणाचे �ान आव�यक आहे का?

जे�हा तु�ही राजकारण - �व�ान ��का�, ते�हाच तु�ही कोण�याही राजकारणा�या क�पना समजू �का�.
समजू �कती� राजक�य समाजाती� सवा�त ����ा�� ���पैक� एक
असे घडत असते, असे घडू �कते. जर तु�हा�ा स�ा समजून �यायची असे� तर राजकारण जाणून �या.

Politics राजकारण कस े��कावे?

आप�े �ा�नक राजकारण जाणून घे�याचा �य�न करा. ब�तेक �ोकांचे मा�क
नगरसेवक, आमदार आ�ण खासदारांना नावेही माहीत नाहीत. जे�हा एक सम�या होती
तसे अस�यास, ते संपूण� यं�णे�ा दोष देतात. पण जर तु�ही तुम�या �ोक�म�ये असा�
जर तु�ही राजकारणा�ी प�र�चत असा� तर तु�ही फोन क�न, त�ार दाख� क�न �क�वा �यां�या�ी संपक�  साधू �कता
मी�ट�ग मागवून तु�ही पुढाकार घेऊ �कता.

Integrity सचोट�ची वृ�ी ठेवा:

राजकार�यांना भेटताना न� राहा. मग तु�हा�ा आणखी गरज आहे
��काय�ा �मळे�.

राजकारण एक काय��म संसाधन बंधक, गद� आक�ष�त करणारे आ�ण आहे

पृ� 229



गट नेते. �यांना खूप काम करायचे आहे आ�ण समाजा�ी बरेच काही करायचे आहे.
�या�ा वेगवेग�या �ोकांना भेटाय�ा �मळते, �हणून �याने काया��यात बसावे.
एखा�ा�ा इतरांपे�ा इतरां�या सम�यांची जाणीव असते.

Military ��करी आ�ण �ावहा�रक दो�हीचा मागोवा ठेवा

राजक�य ���णा�या पु�तकांमधून �नयम वाचाय�ा सु�वात के�� पा�हजे
पा�हजे. हे धडे �ै��णक राजकारणाती� त�ांकडून ��कता येतात,
तर खुच�वर बस�े�या ����ा�� राजकार�यांकडून �ावहा�रक �ान ��कता येते
आहे.

कॉप�रेट जग आ�ण राजक�य जगात �व�चतच फरक आहे. दो�हीम�ये
स�ा आ�ण साव�भौम�व मह�वाचे आहे. हे दो�ही कारणांसाठ� वापर�े जाते.
दोघांनाही �यां�या जहाजा�ा �वपरीत प�र��तीत यो�य �द�ेने �नद���त करावे �ागते.
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अ�व� असणे

आपण सवा�नी कधी ना कधी त�ार के�याचे ऐक�े असे�
�यांना यो�य �मो�न �द�े जात नाही �क�वा बॉस �यां�या मेहनतीकडे �� देत नाहीत.

तथा�प फार कमी �ोकांना �यांचा बॉस नाही तर �यांचे �ान आ�ण समजते
केवळ अनुभवानेच जीवनात मो� �मळू �कतो. आप�याकडे उ�कृ�तेसाठ� �ान आहे
करत रा�ह�े पा�हजे तरच आप�या�ा पगारवाढ, पदो�ती आ�ण पद यासारखे मूत� �ाभ �मळू �कतात
असू �कते

ब�तेक �ोकांचा असा �व�ास आहे क� ते कामावर इतका वेळ घा�वतात क� ते
काहीही ��काय�ा वेळ नाही. मग असे �ोक नवीन का आहेत?
काही ��कू?

आ�ही ��फारस करतो ते येथे आहे:

" �दवस आ�ण रा�ी�या उव��रत वेळेत �याने नवीन गो�ी ��क�या पा�हजेत आ�ण
��कून गे�े�या ���कांनी भेट�ची पुनरावृ�ी के�� पा�हजे , तसेच काही �र �न���खा , नंतर
�वषय तपासणी आ�ण मा�हती घेत असावे . "( 1 . 5 . 15 )

वेळ �व�ापनाची ही एक सोपी प�त आहे. तुम�या सं�याकाळ आ�ण रा�ीचा उर�े�ा भाग
पाट� �क�वा इतर कोण�याही �न�पयोगी आ�ण �न�पयोगी कामांम�य ेवेळ घा�व�याऐवजी
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नवीन मा�हती �मळव�यात गुंतून राहा.

कोण�याही काया��याती� कामाच ेतास सहसा सकाळ� �वकर असतात
�दवसाचा �सरा भाग कोण�याही उपयु� आ�ण उदा� कामात घा�वा. यावेळ� तू
आपण आप�या �म�ांकडून �या कामांची मा�हती �मळव�यासाठ� देखी� याचा वापर क� �कता.
होय, जे तु�हा�ा समज�े नाही.

आप�या �दवसा�या नंतरचा भाग यो�य�र�या वापर�यासाठ� येथे काही �टपा आहेत
�द�े आहेत:

वगा�त न�दणी करा



आजका� पो�ट ऑ�फस�या वेळेत बरेच धडे आ�ण वग� आयो�जत के�े जातात.
अगद� सं�याकाळ�या वगा�त एमबीए अ�यास�म उप�� आहेत. जर तू
जर तु�ही अ�ा कोस�म�ये नावन�दणी के��त तर तु�ही ऑ�फसमधून �भावीपणे वेळ काढत असा�.
पण �नघे�.

• पु�तक वाचन

पु�तके वाच�याची सवय �ावा. �व�ेषत: आप�यासार�या �हरात
रोज�या �वासा�या वेळेचा चांग�ा वापर क� �कतो. नवीन मा�हतीसाठ� खरे
ते �नवडा. वेळ काढ�यासाठ� कोणतेही वत�मानप� �क�वा मा�सक
तो उघडू नका पण एखादा �वषय ध�न असताना वाचा.

Touch�ी संपक�  साधा

आठव�ातून �कमान दोन नवीन �ोकांना भेट�याची खा�ी करा. या �ोकांचे मा�क आहेत
��ार �ोक �हा आ�ण आप�यापे�ा अ�धक जाणून �या. न�पणे �यांना भेट�े आ�ण

�यां�या य�ाचे रह�य जाणून घे�याचा �य�न करा.

अथा�त या सव� गो�ी तु�हा�ा �या जु�या माणसापे�ा चांग�े माणूस बनवती�
या �हणीचे अनुसरण करे� क�, “नवीन मा�हती �मळव�यात घा�व�े�ा वेळ
वेळे�ाच वेळ �हणतात. "
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आप�ी बंध

आप�ी आ�ण आप�ी आपण येता का? �याचे अचूक उ�र जगासमोर आहे

पृ� 231

गु चान पे�ा चांग�े बंधन कोणीच देऊ �कत नाही. �याचे �वधान आहे -

“ कोणतीही आप�ी, दैवी असो �क�वा मानव , �द�वाने �क�वा चुक��या धोरणामुळे उ�वते.
आहेत . "( 8 . 1 . 2 )

अ�ा�कारे आ�हा�ा कोणतेही रा�य सरकार �क�वा कॉप�रेट एज�सी �यायची आहे क� नाही
�ठकाण �क�वा �वभागाती� आप�ी नेहमी दोन कारणांमुळे येते: गैरवत�न �क�वा चुक�चे धोरण.
आहे.

�ःख �हणजे नैस�ग�क आप�ी येते आ�ण ती आप�या �नयं�णात नसते. भूकंप,
पूर, जंग�� आग इ�याद�चा अंदाज करता येतो पण ते पूण�पणे आहेत
�यांना टाळणे �क�वा �यावर �नयं�ण ठेवणे न�क�च ��य नाही.

तथा�प, �स�या कारची आप�ी मानवी आ�ण आहे
हे अ आ�ण था कडून आहे. अ�ा आप�ी टाळता येत नाहीत पण
�न��तपणे बांध�े जाऊ �कते.

परंतु या �वषयाब�� अ�धक तप�ी� जाणून घे�यापूव�, आपण हे �वतःच के�े पा�हजे.
माणसाने चुका के�या पा�हजेत? चॅन याचे उ�र खा����माण े-

" अ '����या अनुप��तीत , कोणतेही मोठे दोष , �सन �क�वा �ःख : बी - �ःखा�या आप�ीचा
अज� . "( 8 . 1 . 3 )



च�ा आता यापैक� ��येक तप�ी�वार समजून घेऊया:
उ�कृ�तेचा अभाव

याचा सहसा अथ� होतो - 'उठू नये'. जे�हा गहाणखतदार
जर मी कु�� नसे� तर फ� अ�ी प�र��ती उ�वते. हे टाळ�यासाठ�, �याने
�दे�ा�या नवीनतम घडामोड�ची मा�हती असणे आव�यक आहे. �तचे नवीनतम तां��क �ोध

�व�ान आ�ण वत�न या दोह��या �ानाचा समावे� असावा.

अनुप��त

जर कोणी �नय�मत �क�वा सतत काया��यातून अनुप��त असे�,
�यामुळे �या�ा काया��या�ी संबं�धत कोणतीही मा�हती असणार नाही. वेळेनंतर
तु�ही कामावर परत�यानंतर तुम�यासाठ� स��य असणे देखी� मह�वाचे आहे.
आगमन आहे कामां�या दर�यान आ�ण �या म�यांतरानंतर ��येक तास घेणे
कामावर परत ये�याची जाणीव असणे आव�यक आहे.

Major कोणतीही मोठ� �ुट�

कधीकधी तो दोष �ोधणारा संघ आहे जो अडथ�यांना कारणीभूत ठरतो.
अयो �ोकां�या हातात �क�वा ताकद��या जोरावर बोट�ची �� सोपव�� जाते.
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एका चुक��ा नेता बनव�े जाते. कदा�चत �यात कोणीतरी
भूतकाळाती� दोष देखी� असू �कतात �याब�� ��येका�ा मा�हती नसते. मो�ा तणावा�या प�र��तीत
काहीही क� �कत नाही. जर प�र��ती �वपरीत असे� तर ते इतरांना दोष देतात.

कर�या��वाय काहीही क� �कत नाही.

• �सन

वाइन, पैसा, पैसा आ�ण पैसा! कोणताही नेता यापैक� कोण�याही �क�वा सव� गो��च े�सन करतो
ते फ� �व� �वचार न� करे�. अ�ा �कारे 'अथ�ा'
राजाने आप�या भावनांवर �नयं�ण ठेव�े पा�हजे यावर भर �द�ा आहे
पा�हजे �या�याकडे �नयं�ण आहे तोच नेता इतरांना �नयं�णात ठेवू �कतो.

• �ःख �क�वा �च�ता

याचा अथ� - इतरांना वेदना देणे. असे बरेच �ोक आहेत जे इतरांना बनवतात
खाजगीत देऊ. जे�हा ते स�ेवर येत ेते�हा ते इतरां�या �हताचे असते
एखा�ाने �वचार के�ा पा�हजे आ�ण �याचा बेकायदे�ीर फायदा घे�याम�ये अडकू नये.

अ�ा �कारे �भावी आप�ी �व�ापनासाठ� प�ह�ा उपाय आहे-
यो�य वण� �नवडणे, �यात वरी� नकारा�मक गुण नाहीत.
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यो�य वेळ �नवडणे

��येक गो�ी�ा एक वेळ असते आ�ण ��येक गो� वेळेवर होते. चॅन �हणा�े
मी युगाचा हा �नयम सो�या प�तीने �� कर�याचा �य�न के�ा आहे:

"( Haithyon ) हंगामात ते�हा पकड�यासाठ� वेदना ." ( 2 . 31 . 12 )



��येक �ावसा�यकाने हा �नयम ��ात ठेवावा. अ�या� रा�ी अनेक फॅट� वेळा
आ�ण अनेक घटकांवर अव�ंबून आहे, जसे क� सु��ती� पय�टन सवा�त �ोक��य आहे का.
अ�धक भरभराट आ�ण �रटन� भर�यासाठ� �वमा आ�ण कर स��ागार सं�ा आव�यक आहेत.
पुढ�� म�ह�यात अ�धक �वसाय उप�� आहे.

जसजसे आ�हा�ा �वसायाची चांग�� समज �मळते तसतस ेआ�ही क� �कतो
अ�धक चांग�� मा�हती आहे. यासह, सव�काही सोपे �दसत.े परंतु
�वसायात यो�य वेळ कसा ओळखावा? येथे काही �टपा आहेत

आहेत:
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• सु� क�या

जे�हा आपण एखादा �वसाय सु� करता ते�हा सु�वाती�या सव� संभा� प�र��त�चा �वचार करा.
�यावर �नयं�ण ठेवणे खूप कठ�ण आहे. आपण या �वसाया�या �नयमांचे पा�न के�यास
जर संपूण� मा�हती उप�� नसे�, तर तु�ही �यासाठ� तुमचे �य�न यो�य भावनेने �ावू �कता.
सु�. ��येक अपय�ातून तु�ही काहीतरी ��का�.

तुमचा ���कोन बद�े�. तू ते चरबी�ी संबं�धत सव�काही
बारकावे �ात होती� आ�ण हळूहळू तु�ही तुम�या सु�वाती�या ट��याची अपे�ा करा�.
मी तु�हा�ा चांग�या ��तीत �ोधू.

From वगा�तून ��का

��येक उ�ोगाम�ये असे उ�ोगपती आहेत जे तुम�या आधी �या उ�ोगात आहेत.
ते तुम�यापे�ा चांग�े मा�हती आहेत. �यां�याकडे जा आ�ण
स��ा �या

एखा�ा�ा गॉडफादर, माग�द��क �क�वा माग�द��क बनव�याचा �य�न करा. या�ारे
तु�हा�ा फ� माग�द��नच �मळणार नाही तर तु�ही चुकांना घाबरणार नाही.
गु बनव�याने तु�हा�ा योगाम�य ेसुर��त वाटे�. ते तु�हा�ा कधीही अपय�ी ठरवत नाहीत
ते होऊ �ा, �यां�यावर �व�ास ठेवा. आपण �यां�यासारखे �हावे अ�ी तुमची इ�ा आहे. �हणून
कॉप�रेट जगताती� काही महान मा�टरचे �वधान, "मा�या आयु�याती� सव��म काळ
ते�हा मी महान गु�ं�या आ�याखा�� होतो आ�ण �वसायाचे गुण ��क�ो. "

इ. काम वेळेवर करा

सु�वातीचा ��क�याचा ट�पा संप�यावर, तु�ही सवा�त मो�ा ��ासाठ� तयार आहात.
तयार करा �ढा आ�ण जीवन या दो�हीम�ये यो�य वेळ ही सवा�त मह�वाची गो� आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. आता आपण केवळ आप�या संपूण� सं�ेसाठ� जबाबदार नाही,
�यामुळे तुम�यासाठ� �ुट��ा जागा नाही.

�वपणन काय� असो �क�वा नवीन उ�पादन सु� कर�याचे काय�, आपण
�यासाठ� रणनीती तयार करा, �ाधा�य याद� बनवा, यो�य वेळ� योजना तयार करा
पण काय सु� करावे? एका ने�याचे जसे आपण ��येक ट��यात �याचे �नयोजन करता,
बंधन आ�ण देखरेख म�ये गुंत�े�े असणे आव�यक आहे.

�वसाय �हणजे �वत: �ा यो�य वेळ आ�ण यो�य संधीसाठ� तयार करणे
आहे. पण ��ात ठेवा जे�हा संधी येते ते�हा आपण घाई क� नये.
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कॉप�रेट सो�� �र�ॉ��स�ब��ट� (CSR) ची क�पना आज संपूण� �ावसा�यक जगात आहे
हे खूप �ोक��य झा�े आहे. याचा फायदा केवळ समाजाती� �ब�� घटकांना होणार नाही.
मु�े समाजासाठ� �यां�या योगदानासाठ� ओळख�� जातात.
ची भावना देखी� आहे

बरेच �ोक समजतात क� सीएसआर ही एक नवीन �वचारधारा आहे. तथा�प आमचे
दे�ाती� राजा-महाराजा हजारो वषा�पासून सीएसआरचा अव�ंब करत आहेत. चॅनकडे आहे
'अथ�ा'म�येही याब�� ���ह�े गे�े आहे.

चान यांनी हे के�े आहे क� एक�कडे समाज क�याण हा सरकारचा गाभा आहे.
मा�, कंप�याही या जबाबदारीकडे पाठ �फरवू �कत नाहीत.

या �वषयाचा संदभ� देत चना यांनी ���ह�े आहे

" जीन अ�ा �कारे कोणतेही नातेवाईक - संबं�धत नाहीत , अ�त�र� काळजी घेणे
एक गरज आहे . "( 1 . 12 . 1 )

�ॅ��ट�नस� या क�पनांना ��य�ात कसे आणतात? या संदभा�त
येथे काही सूचना आहेत:

• �ु�क �या

सु��स� बंधन डॉ. एम. बी. अजय एकदा �हणा�ा क� आ�ही
CSR ते PSR (वैय��क सामा�जक जबाबदारी �हणजे भूतकाळ
सामा�जक जबाबदारी). आप�या सभोवता�चे ��येकजण
जग सुधार�यासाठ� थोडी मदत देणे भूतकाळापासून
तो �तथे असावा. अ�ा अनेक गो�ी आहेत �या तु�ही क� �कता जसे क� -

�����त करणे, �ागवड करणे, एखा�ा क�ाकारा�ा मदत करणे
�व�ता इ.

• �नधी सहा�य

आधीच काय�रत अस�े�या �क�वा कोण�याही �वयंसेवी सं�ेची काय�वाही
सं�े�ा �नधी दे�याचा �ारंभ कर�याचा हा सव��म माग� आहे. आपण पैसे
आपण एक�ीकरणाचे काम देखी� क� �कता. या काय��मात �वार�य अस�े�या �ोकांकडून पैसे
तो गोळा क�न �नधी बनवा आ�ण तो �नधी ��येक म�ह�यात यो�य ��ोताम�ये ठेवा.
देणगी �ा अनेक सामा�जक �क�प आहेत �यांना �नधीची आव�यकता आहे.
�यांना इंटरनेटवर �ोधा आ�ण �यांचे स�य �ोध�यानंतरच पैसे �मळवा
सहकाय� करा.

• वेळ संप�ा

पृ� 235

आप�या�ा आप�ा वेळ �ोधावा �ागे�. आप�यापैक� बरेच जण हे नेहमी सांगत राहतात
आम�याकडे वेळ नाही �क�वा आम�याकडे जा�त आहे. पण ते बरोबर नाही, �हणून



या वृ�ी�ा आग �ावा. आठव�ातून एकदा तरी इतरांसाठ� काहीतरी करणे
वेळ काढा

Others इतरांचे नुकसान क� नका

कोण�याही प�र��तीत �य�नांना कमी �ेखू नका. इतरां�या सम�यांना
नेता �यांना समजतो �यांचा आहे. तरच ते सम�या सोडवतात
बाहेर पड�यासाठ� खूप मेहनत. खरोखर मह�वाचे �हणजे इतरांचे क�याण
या कारणासाठ� काही चांग�े काम करणा�या �ोकांना कधीही �खवू नका.

एकदा एका कंपनी�या अ�य�ाने अपंग मु�ांसाठ� अनेक द��� डॉ�स� दान के�े.
मी दे�याचे ठरव�े. बोडा��या बैठक�त, जे�हा �या�ा �वचार�यात आ�े क� तो खरोखरच आत आहे का?
मु�ांना एवढ� मोठ� र�कम दान करणे यो�य आहे, �हणून �यांचे उ�र होते, “होय,
हे अगद� यो�य आहे क� �यापैक� एक तुमचाही असू �कतो. ”
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एक मजबूत संघटना

��येकजण आप�या सं�े�या चांग�यासाठ� �य�न करतो - अ�धका�धक
�मळव�े�� खरेद� आ�ण �व�� ऑड�र, वाढ�े�� उ�ाढा� आ�ण जा�त सं�या

�ावसा�यकांना �नयु� करणे हे �ावसा�यक �मुखांचे �ाधा�य आहे.

पण कोणताही मोठा �नण�य घे�यापूव� आपण सवा�नी ते मा�य के�े पा�हजे
आप�ा पाया मजबूत आहे क� नाही, तसेच आप�याम�ये �चकाट�ची भावना आहे का.

चान यांचे �वधान

"हे असे धोरण आहे , �याचे ते अनुसरण करतात �या�या काया�चे य� �क�वा
�ान नाही अपय� देऊ �कता , मजबूत ��तीत पुरावा आहे . " ( 7 . 1 . 28 )

जे काही �मळते ते गमावू नये. कंप�याही आता
असे वाट�े आहे क� पुढे जाताना, �यांना सवा�त मो�ा बाजारपेठांचा समावे� करणे आव�यक आहे.
तु�ही तुमचा पाया मजबूत ठेवावा. कारण पा�णे �क�वा सहकारी
आप�या�ा आमं��त कर�यापूव� आप�े घर नीटनेटके करणे मह�वाचे आहे.

• आ�थ�क सु�ढता
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org 'रोख '�ो' �नय�मत आ�ण द�घ� का�ावधीचे अस�याची खा�ी करा.
थकबाक� खा�� आणा. �ाहकांकडून �नधी गोळा करणे वेळेवर के�े पा�हजे. चांग�� बँ�क�ग
आ�ण �ेखा �णा�� असणे आव�यक आहे. याचा मागोवा ठेव�यासाठ� आपण हे क� �कता
अहवा�ाचे �नय�मत �नरी�ण करा.

Staff कम�चारी सं�या राखणे

कंपनी�ा मो�ा �माणात ऑड�र �मळत आहेत, परंतु जर �याचे कम�चारी
बद�त असे� तर ते फायदे�ीर ठरे� का? �यामुळे कम�चा�यांची एक �व�ा तयार करा
ठेवणे आव�यक आहे आज सव� एचआर चेह�यांची ही सवा�त मोठ� सम�या आहे.
क� �यांचे स�याचे कम�चारी नवीन कामावर घे�यापूव� �यांची नोकरी सोडत नाहीत. हे
आपण कोण�याही �छ�ात �छ�ाने पाणी भरणार नाही याची खा�ी कर�यासाठ� कार



आपण आहात
• सतत चाचणी

स�याचा काळ पूण� �ानाचा काळ आहे. �हणून �ानाचा सतत �ोध
हे ��येकासाठ� आव�यक आहे. सतत वाढ आ�ण उ�ती ही सव� मो�ा कंप�यांची गु��क��� आहे.
य� ����क आहे. जे�हा तो �वतः�ा प�रपूण� समजू �ागतो, ते�हा �याचे
गडी बाद हो�यास सु�वात होते. इतरांकडून आ�ण �वतः�या अनुभवातून ��क�याचा �य�न करा.

Goals ��य �न��त करणे

वरी� साठ� तट� असणे खूप मह�वाचे आहे. कोणतेही
सं�े�या �ापनेपूव� �म�न आ�ण �येय �न��त करणे
के�े पा�हजे. जर कंपनीचे उ��� नफा �मळवणे असे� तर �याचे
भ�व�य अंधकारमय होई�. आप�या कम�चा�यांना कठोर प�र�म कर�यासाठ� �े�रत करणे
�या ने�यासाठ� मा�हती देणे अ�याव�यक आहे. फ� रा�न
सं�ा य��वी होई�.

आपण नेहमी �रचा �वचार ठेवावा. आप�या भारतीय धमा�त ते आहे
हे कर�यासाठ�, दोन ��द वापर�े गे�े आहेत - '�ास' �हणजे आ�ेचा माग�,
जे सु�वाती�ा सम�यांनी भर�े�े असे� पण जो कोणी हा माग� �नवडे�
होय, �ेवट� तो �वजयी आहे. 'यास' �हणज ेवाईटाचा माग�, जो सु�वाती�ा
सोपे वाटते पण भ�व�यात ते आप�ा ना� करते. �हणून �ां�तचकडून यो�य �वनंती
�नवडा आ�ण आप�े कमी चा�ू ठेवा ...
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नवीन �े�ात काम करा
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�व�तार आ�ण �वकासाची साव���क गरज आहे. मानवां�माणेच, कॉप�रे�न देखी�
�वकास हवा आहे. नवीन उ�पादने बाजारात आणणा�या कंप�या नवीन बाजारपेठ �ोधत आहेत
आ�ण �यांची उ�ाढा� वाढवायची आहे. पण जे�हा एखाद� कंपनी नवीन �े�ात �व�तारते
सव��थम �त�ा �तचे �ोक �तथे पाठवायचे आहेत.

चॅनचा स��ा असा आहे क� जे�हा एखा�ा कंपनी�ा नवीन �े�ात आप�ा �वसाय वाढवायचा असतो.
जर ते �ोकांकडे पाठव�े गे�े असे� तर ते �या �ोकांची पूण� जबाबदारी पार पाडावी.

:

" तो ( नेता ) ते धा�य , गुरेढोर े, पैसे आ�ण पदाथा�साठ�
पूण�पणे नवीन आ�ण वापर�े�े असणे आव�यक आह े. (5.2.4)

जे�हा एखाद� कंपनी नवीन �े�ात �व�तार कर�याचा �वचार करते, ते�हा ती असावी
�ववा�ा पुर�कार�ा�तपैक� एका�ा काही �दवसांसाठ� �तथे पाठवाव े�ागते.
�याची संपूण� �क�मत आ�ण सुर��तता ही कंपनीची जबाबदारी आहे. नेते हे कस ेकरतात?

• काही सं�ोधन करा

जे�हाही एखा�ा कंपनी�ा �व�तार हवा असतो - मग तो नवीन बाजारासाठ� असो, a
�सरी फम� घेणे �क�वा धोरणा�मक भागीदार बनवणे
होय, �यासाठ� खूप सं�ोधन आव�यक आहे. साठ� वाचन, औ�ो�गक
स��ागारांकडून मा�हती देणे आ�ण �ा�त करणे अ�याव�यक आहे. सवा� सोबत



रह�य जाणून घे�यासाठ� �ा�नक �ोकां�ी संपक�  साधा. �व�तारासाठ� समान मूळ
आधार आहे.

A पाय�ट ट�म पाठवा

गोळा के�े�या मा�हतीवर अव�ंबून, तु�ही तुमचे एक �क�वा अ�धक �व�ापन गट �नवडू �कता.
�या भागात आणखी सद�य पाठवा. गोळा के�े�या व�तूंची �ॉस-पडताळणी आव�यक आहे.
ते आ�ण सं�कृती अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ� वेगवेग�या पा��भूमीतून
अ�धक साठ� संपक�  साधा. आप�े डोळे आ�ण कान ही �याची मू�भूत साधन ेआहेत.
तुमची मा�हती रेकॉड� करा आ�ण तु�ही परत�यावर तुम�या कंपनी�ा �ा.

Plans तुम�या योजना ट��याट��याने करा

जर कोणताही उप�म फायदे�ीर वाटत असे� तर आपण ट��याट��याने पुढे जाऊ �कता.
कारवाई �करकोळ कंप�यांकडे आहे हे तु�हा�ा कधी कळ�े आहे का?
तु�ही भारतात कसे �वे� के�ा? Y: जो इथे �थम आहे
एक -दोन वष� �यात येतात आ�ण राहतात. या काळात फ� �या�या
चॅन�या स��यानुसार राह�याची आ�ण सुर��ततेची संपूण� �क�मत समा�व� करते. काही
फम� नंतर �यांचे ��त�नधी �यां�या कुटंुबांसह �या भागात आ�ण �यां�याकडे पाठवते

पृ� 238

मु�ांना ���ण, रजा आ�ण मनोरंजन इ�याद�चा खच� उच��ा जातो.

Fully पूण�पणे काय��ी� �हा

एक �क�वा दोन वषा��या अनुभवानंतर �याची जाणीव होई�
आ�ण मग काय��मात पूण�पणे टाकून य� �मळवा. याचा अथ� मा�हत आहे
असे नाही क� आपण केवळ आप�या फाय�ासाठ� �या �े�ात गे�ा आहात.
एक सामा�जक जबाबदारी देखी� आहे. ��ात ठेवा क� तु�ही �तथून नफा कमवू �कता.
परत ये�याऐवजी, तु�हा�ा �या नवीन �े�ासाठ� �वतःचे काहीतरी योगदान �ावे �ागे�.

�च�य �म�नचे �वामी ई.रानंदजी यांनी या �वधानासह ही गो� संुदर के�� आहे.
�हणा�े, "�ज�कणे �हणजे मारणे न�हे, तर मारणे होय
आहे - �वजया प�रसराती� �ोकां�या �दयात �ान �नमा�ण करणे.
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बंधन

आप�या �ाचीन भारतीय आ�ण पारंपा�रक बंधना�या ठोस त�वांवर आधा�रत
�हणून, �यां�याम�ये नेहमीच भरपूर खो�� असते. �हणूनच ते
मी आता पय�त तु�या सोबत आहे. आजही वाचका�ा या जु�या-जु�या पु�तकांची मा�हती आहे.
जगा�ी अस�े�या संबंधांचा संदभ� देते.

�यांना चांग�या कंपनीचा फायदा आहे.

गट ���ण आ�ण साम�रक बंधन समुपदे�ना�या �े�ात गुंत�े�े
मा�यापे�ा �व�वध संचा�क, मु�य काय�कारी अ�धकारी आ�ण अ�य� करा, "चना (�क�वा
Qout) आ�ण �यांचे पु�तक "अथ��ा" �यात असे वै��� आहे जे �यांना बनवते
आधु�नक �ावसा�यक जगातही ते इतके सुसंगत आहेत का?

या सवा�साठ� हे खूप मनोरंजक आहे जे "Ethshastra" मधून ओळख�े जाते



मो�यांचा अ�यास करा आ�ण �यांना �वहारात आणायचे आहे.
ती दोन मु�य कारणे जी 'कुट' चा अथ� अमर क�ाकृती बनवतात आ�ण

यात चना एक अवण�नीय ऐ�तहा�सक �नमा�ता �हणून सादर करतो
कार आहे:

About '�वषयां�वषयी' संबं�धत �वषय
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"अथ��ा��ाचे सवा�त मह�वाचे वै��� �हणजे �याची ���. या पु�तकाचे
अ�यासापूव� राजे आ�ण स�ाटांना राजकारणाची �गती समजून घेणे
बेस कोस� करावा �ाग�ा. अथ��ा��ाती� चान �वतः सुचवतो
हे पु�तक नीट समजून घे�यासाठ� �व�ा�या��ा आधी 'अ◌ॅ�ट�ूड' नावाचा �वषय ��कव�ा पा�हजे.
अ�यास के�ा पा�हजे. सं�कृत�या या �ा��दक ��दाच ेभाषांतर खूप आहे
हे कठ�ण आहे पण इं�जीत �याची सवा�त अचूक ��� फ� '�ॉ�जक' असू �कते. �यामुळे
�व�ा�या�साठ� �थम ता�क�क �वचार कर�याची �मता �वक�सत करणे
वर जोर �ा

'धैय�' हा एक अ�त�य मनोरंजक �वषय आहे, परंतु आम�या �पढ�ती� �ोकांना ते �व�चतच मा�हत आहे.
मी प�र�चत आहे हे तक� संगत, ता�क�क, पया�यी आ�ण �व��ण �वचाराचे �म�ण आहे असे �हणता येई�.
क� �क�ो. थोड�यात, आपण �या�ा �वचारांचे �व�ान �हणू �कतो. म�ा समज�े
एक कौ��य �वक�सत करते आ�ण त ेएक काय��म धोरण बनवते.

अ�ा �कारे अथ��ा�ा "बुबंधन" चे ��ण �हणता येई�. कधी
जर तु�ही तुमची बु��म�ा �वक�सत के�� तर तु�ही सवा�त मो�ा जबाबदा�या पार पाडू �कता.
क� �कता

पा�तेचा आधार

'अथ��ा��' चे �सरे मह�वाचे वै��� �हणजे ते ने�यांना �वतः�ा अ�धक सखो� कर�यास स�म करते.
���क कसे �वक�सत करावे याब�� स��ा देतात.

कारण असे आहे क� �ेवट� ने�यांना साम�य� आ�ण ���चा सामना करावा �ागतो.
असे घडत असते, असे घडू �कते. ��� हे क� �कत ेआ�ण �नरपे� ��� �या�ा प�रपूण� बनवू �कते
आहे.

�हणून, स�ेचा गैरवापर रोख�यासाठ�, चनांनी वेद आ�ण आदा�क ���ह�े.
पु�तकां�या अ�यासाचा स��ा �द�ा जातो. अ�ा �कारे �यांना मू�य-आधा�रत करावे �ागे�
नेता बन�याचा �य�न के�ा. �ेवट� �तचा खरा चेहरा
हे आपण आयु�यात करतो �या वाग�यानेच घडते. कोणताही असहाय नेता नाही
यो�य सेवा क� �कतो.

नेहमी ��ात ठेवा क� ��येकाम�ये काही ना काही ��तभा असते. पण �व�चतच कोणी
बु चे यो�य बंधन ��कव�े जाते. कोणताही कोन असो
या पदावर बस�े�या ने�यां�या �व�पात �व�चतच कोणतेही तक� �ा�� आहे.
�व�वध कोनातून आदे�-आधा�रत �नण�य घे�यास स�म.

अथा�ने या दोघांचे संयोजन अस�याने �या�ा बंधना�या �वषयाचे अमर �व�प �हणतात.
�हट�े जाऊ �कते.
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सं�ेची योजना

कॅ�ोर संक�पना मानवी इ�तहास आ�ण �वकासाचे एक मह�वाचे वै��� आहे.
हे भूतकाळाती� �व�वध घटना �ोध�यात आ�ण रेकॉड� कर�यास मदत करते.
मदत �मळा�� हे आप�या�ा केवळ आप�या वत�मान प�र��तीची क�पना देत नाही तर आप�या भ�व�याची देखी� क�पना देते
हे अंदाज, अंदाज आ�ण �नयोजन कर�यात देखी� मदत करत.े

आपण तारीख �क�वा वेळ जाणून घेत�या��वाय कधीही जाऊ �कत नाही
NS? यामुळे केवळ आपणच नाही तर आप�या आजूबाजूचे �ोकही.
तु�हा�ाही ठेवे�.

अ�ा�कारे, कॅ�रीज सारखी वेळ-मा�हती देणारी साधने आप�या जीवनात वापर�� जातात.
तो एक मोठा आहे

चना यांनी का�ार�ा का�बा� आधार अस�याचे देखी� सां�गत�े आहे:

'' वष� एक ' , म�हना , �हणून , �दवस , पहाट ( ��तीय �ेणी ), �तसरा आ�ण सात�ा हंगाम
जसे पावसाळा , �हवाळा आ�ण उ�हा�याचे �दवस , पूण� �व�ांतीचे �दवस आ�ण �वतं�पणे
अ�धक म�हने - या सव� �व�वध भागांम�य ेआहेत time.'' ( 2 . 6 . 12 )

योजनेसाठ� �व�वध का�ावधी वरी� व�न पा�ह�या जाऊ �कतात. या पासून
आज�या सं�े�या �नयोजनासाठ� काही अजूनही मह�वाचे मान�े जातात.

वा�ष�क �नयोजन

याम�ये, संपूण� वषा�चे ��य �न��त के�े आहे आ�ण माग�द��क त�वे देखी� तयार के�� आहेत.
घेत�े जातात �येय सा�य कर�या�या ���कोनातून धोरण आ�ण धोरण �वक�सत करा
तू जा सहसा: या �येयांब�� ट�म सद�यांना मा�हती देणे
वा�ष�क सव�साधारण सभा (एजीएम) देखी� आयो�जत के�� जाते.

आव�यक अस�यास, एक नवीन संघ देखी� तयार के�ा जातो आ�ण �नधा��रत उ���े �ा�त के�� जातात.
नवीन जॉब �ोफाइ� देखी� तयार के�े जातात एजीएममधून गे�या वष�च ेकाम-
हे काम�गरीवर मा�हती टाक�यात देखी� मदत करते.

�नयतका��क �नयोजन

��येक व�तूची एक �न��त वेळ असते आ�ण ��येक व�तूचा एक �न��त का�ावधी असतो.
वेळ �न��त आहे - हा �नसगा�चा �नयम आहे. एकदा हे समज�यावर,
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कोण�याही योजने�या चढ -उतारांवर अंत���ी देणे सोपे होते.

�ेवट� तु�ही �बयाणे पेरताच कोण�याही �ेतक�या�ा फळे �मळती� अ�ी अपे�ा क� नका
स�म होई� �या�ा हे चांग�े ठाऊक आहे क� �याची गरज पूण� क�न तो त ेयो�य करे�.



वेळ संयमाने करावी �ागत.े
�वसायातही ��ड आ�ण वेळ मह�वाचा असतो. कु�� कामगार आ�ण �ांब

का�ावधी योजनेत समा�व�. उदाहरणाथ� भारतात सवा��धक
पावसा�यात �ॉ�प�ग होते.

अ��कडी� �दवाळ� सणाचा �वचार करा - ��येका�ा मा�हत आहे क� सण
याआधी �ेवट�या आठव�ात बाजारात ��येक उ�पादनाची धूर �व�� होई�.

• �व�ांती योजना

एखा�ाने वष�भर काम क� नये परंतु वेळोवेळ� �या�यासाठ� �व�ांती �यावी.
ते घेणे चांग�े आहे. याचे कारण असे आहे क� त ेआ�हा�ा अ�धक ज�द काय� कर�यास अनुमती देते.
NS चॅन कोण�याही सं�ेत �व�ांतीची योजना कर�याची ��फारस करतात. NS
अ�ा कंप�या जाणून �या �जथे वषा��या सु�वाती�ा सव� कम�चारी �यांचे वा�ष�क उ�प� कमवतात.
सु�ट्यांसाठ� योजना बनवा आ�ण �यां�यासाठ� अज� करा.

ब�तेक युरो�पयन कंप�यांम�ये �व�ांती आ�ण �र�े�म�टसाठ� एक म�हना सु��
घेणे बंधनकारक आहे.

द�घ�का��न �नयोजन (पाच वष�, दहा वष� �क�वा
वीस वषा�पय�त योजना) आ�ण अ�पका��न (मा�सक, सा�ता�हक आ�ण दै�नक)
योजना जुळतात.

कंपनीती� उ� अ�धकारी मो�ा कामांवर आहेत तर इतर �ोक नाहीत
पण �ा. दोघां�या एक��त आ�ण वेळ-मया��दत कामामुळे, फम�चे
�भव चांग�े आहे.
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चांग�े आ�ण चांग�े

एक महान �वचारवंत एकदा �हणा�ा, "जर म�ा काहीतरी नवीन तयार करायचे असे� तर मी ते करेन
सम�यांचा अ�यास करा आ�ण आप�े उ�पादन सुधा�रत करा
बनवते. सुमारे 2400 वषा�पूव� चना यांनी �वतः ही प�त �वीकार��.
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"Cout �या अथा�चे प�ह�े सू� असे �हट�े जाते:-

'' राजकारण - ���ह�े�े एकमेव पु�ीकरण होते क� �व�ान ( Kauit �या अथ�ा )
मु�यतः : या पृ�वीचे अ�ध�हण आ�ण रा�सा�या �ाचीन गुणधमा��ारे तयार के�े�ा �म
�व�ाना�या पु�तकांम�ये अस�े�या ��कवणी एक� घेऊन राजकारण तयार के�े गे�े आहे .
( 1 . 1 . 1 )

तु�हा�ा माहीत आहे का चना ���खत 'अथ��ा��' या पु�तका�या आधी
'अथ�ा' नावाची 14 वषा�ची मु�गी होती का? भूतकाळाती� महापु�षांना मा�यता देणे
म�ा अ�जबात संकोच वाट�ा नाही क� नवीन क�पना आ�ण सज�न�ी�ता इतरांना मदत करे�.
केवळ ���कांकडून आ�ण त े�यांना चना�माणे यो�य आदरही देत   असत.
वरी� सारां� �द�ा आहे.

परंतु यासाठ� काही उपाय दे�यात आ�े आहेत:



तु�हा�ा काय सा�य करायचे आहे?सव��थम आपण आप�े �येय �न��त के�े पा�हजे. अध� करा
�वजय आधीच �न��त आहे. जे�हा रतन टाटांनी प�ह�यांदा एक �ाख �द�े. कार बनवणे
�याची घोषणा झा�� ते�हा �याचा मृ�यू झा�ा. �हणूनच, नंतर�या प�र��ती �यां�याम�ये देखी� आहेत
रा�ह�े. जर तु�ही �वसाय असा�, तर प�ह�� गो� तु�ही क� �कता
�वषयाचा �वचार करा. जर तु�ही क�ाकार असा�, तर तु�हा�ा हे तयार करायचे आहे
�वचार करत आहात? जर तु�ही खेळाडू असा� तर कुठे आ�ण कोणते पदक �मळवायच ेयाचा �वचार करा
ए�. गांधीज�चे ��द ��ात ठेवा - "एखाद� व�तू बनवा, तु�हा�ा तीच सापडे�."
जाऊया."

तु�ही हे कसे सा�य करा�?

�येय �न��त करताच आप�े काम सु� करा. पण काय
गाडी? चना यांचे �वधान आहे क� आ�ही आधीच उप�� अस�े�या कामातून ��क�याचा �य�न करतो.
करावे काही सं�ोधन करा, तुम�या �े�ात �व�ेष पु�तके वाचा, �वतः अ�यास करा
कोस�म�ये कर �क�वा नावन�दणी करा. तु�हा�ा काय हवे आहे ते ठरवा
सावध�गरी बाळगा आ�ण आप�े मूळ 'सुधारणे' �वस� नका. या कार सव��णातून जाणून �या
ए�. जर तु�ही ज�तरणपटू असा� आ�ण ऑ����क पदक �मळवू इ��त असा� तर तु�ही ज�र
सव��ण पोहणा�यांकडून धडे �या. हे तु�हा�ा मदत करे�
असे�

Your तु�ही तुमचे काम कधी संपवा�?

जर तु�ही परी�ा देऊन ��क�यास तयार असा� तर ठरा�वक का�ावधी �या.
एक वेळाप�क बनवा �हणज ेवेळ जोपय�त तु�ही तुमचा अ�यास पूण� करता.
आ�ण ��कवून तु�ही तुमचे �येय सा�य क� �का�. या का�ावधीची
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�ढ�न�याने, तु�ही वेगाने पुढे जा�याचा �य�न करा�. जे�हा अमे�रकेच ेवडी� �थम
वारंवार घो�षत के�े क� माणूस दहा वषा��या आत चं�ावर उतरे� आ�ण
ही एक �न��त का�मया�दा होती आ�ण �ा��� पृ�वीवर सुर��तपणे परत येती�.
�याने हे के�े. चॅननेही वरी� गो�ी पूण� ��यात ठेव�या जेणेक�न
�यांचा 'अथ�ा' हा अजरामर �ंथ झा�ा आहे.

आता तुमची पाळ� आहे, तु�हीही काही अमर क�ाकृती बनवा.
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वेळेच बंधन

आपण सव� एक ग�त�ी� जगात जगत आहोत, जेथे वेळ �भावीपणे आहे
बंध अटळ आहे. पण आजही आपण चानचे �तके जुने काम पा� �कतो
एखाद� ��� नेहमी 'अथ��ा��' कडून ��कू �कते. �यां�या मते आ�हा�ा आम�या कामाची काळजी आहे.
तु�ही ठरवा, यो�य वेळेसाठ� हा सवा�त मोठा उपाय आहे.

चॅनचे �वधान आहे:

" �हणून �या�ा ( गुरेढोर ेअ�धकारी ) �या�या गुरां�या सं�येब�� मा�हती असावी.
आव�यक के '' ( 2 . 2 9 . 15 )



जाग�क असणे �हणजे एखा�ा�या जबाबदा�यां�वषयी जाग�क असणे आ�ण �यां�याब�� जाग�क असणेअंतग�त समजून घेणे अ�ा �कारे चॅन वरी� ��दांम�ये �हणतो क� कोणतेही �व�हत
गुरेढोरे �वभागा�या �मुखांना �या�या �ोकां�या अंतग�त गुरांची अचूक सं�या वेळेत
मा�हती असावी.

आपण सव� आप�या दैनं�दन कामकाजात माग�द��क �हणून हे सू� वापरतो.
क� �कतो

�वत: ची आठवण ठेवा

वेळेचे �व�ापन कर�याचा प�ह�ा माग� �हणजे आपण कुठे आ�ण के�हा आहात हे ��ात ठेवणे
पोहोचायचे आहे आप�यापैक� बरेच जण कोण�याही हेतू��वाय �फरत असतात.
तु�ही भटकत आहात का? हे नेहमी �वतःच करा - मी हे सा�य करत आहे का? �हणून मी
करावे? या कामातून आप�या�ा कोणते प�रणाम �मळणार आहेत?

आप�यापैक� ब�तेकांना आप�या कामाचे यो�य �ानही नसते. जर तू
आप�याकडे अचूक मा�हती नस�यास, आप�या बॉस�ा �वचारा आ�ण �वचारा
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अपे�ांवर अव�ंबून रहा. तुम�या भू�मकांची याद� बनवा उदा - �वभाग
�मुख, ट�म ��डर, पा�क, पा�क, मू� इ. ��येक भू�मका नंतर
आप�ा दावा खा�� ��हा आ�ण �ाधा�य �ा.

सव�काही ��ात ठेवा

जे�हा तु�ही तुम�या �नय�मत कामात गुंत�े�े असता ते�हा अनेक कायदे येत राहतात. काही
�हणून बा� मया�दा आहेत तर इतर आप�या �वतः�या मनाचे उ�पादन आहेत. फोन
एक कॉ�, एक नवीन क�पना, आपण चुकूनही न भर�े�े �ब� - हे सव� आहे
सामा�य अडथळे आहेत, जे आप�या वत�मान काया�त अडथळे �नमा�ण करतात.

अ�ा वेळ�, कोण�याही पेपर �क�वा मोबाई� फोनवर �क�वा �गेच तुमची मते �� करा
संगणकावर एक नोट बनवा. तु�ही ही कार �वसरणार नाही. तुमचे मन �ांत करा
जाऊया यानंतर, एक ट�प क�न, जर तु�ही �ाधा�य�मानुसार काम आगाऊ सु� क� �कता.
जर होय, तर ते पु�हा करणे सु� करा.

Your आप�� याद� �नय�मतपणे तपासा

आप�याकडे वेळ असे� ते�हा �या सूचीवर एक नजर टाका आ�ण �यांचे अनुसरण करा.
तु�ही काय करता? एक अ�यासक एकदा �हणा�ा, "मी मा�या कामाची याद� ��येकावर ठेवतो
मी ते �दवसातून डझनभर वेळा पाहतो. हे म�ा मा�या कामाची आठवण क�न देते आ�ण मी

�कतीही वेळ असो, �यासाठ� वेळ काढूया

तु�ही कोणतेही काम पूण� करताच तु�ही ते संबं�धत फाइ� �क�वा फोरमम�ये से�ह क� �कता.
एक ट�प बनवा यामुळे तु�हा�ा अहवा� तयार कर�यास मदत होई�. "�ा�यां�या सं�येनुसार
जाग�क राह�याचा अथ� या गो��मधून आहे.

��ात ठेवा, तो ���तब� असे� तरच हे सव� स��ा �या�यासाठ� उपयु� ठरती�.
असे� आपण इतरांनी आण�े�या �व�च� गो��म�ये गुंतत रा�ह�यास,
पु�तका�या �ानात �क�वा का�ब� अ�यास�मात तुम�यासाठ� कोण�याही �कारे उपयु�
ते असू �कत नाही.
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�वकास सु�न��त करणे



राजकारणा�या �े�ाती� त� अस�याने, चना यांनी अचूकपणे सां�गत�े आहे क� अ
नेता (राजा) �या�या सं�ेचा (राजा) �वकास सु�न��त कर�यासाठ� काय अपे��त आहे
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सादर के�ा जातो.

�याचे �वधान आहे:

'' या��वाय गाव नसते आ�ण गावा��वाय माग� नसतो .
'' ( 13 . 4 . 5 )

येथे 'दे�' पासून मूळ �ामीण भागाती� आहे. ��दात, गावे, गावे
आ�ण ��येका�या बाजूने एकमेकां�या रा�यांवर अव�ंबून राह�यावर भर �ा
अस�यापासून. सवा�गीण �वकासासाठ� ��येका�ा �ान दे�याची गरज आहे. हे फ�
ही सं�ा कोण�याही सं�ा �क�वा सं�े�ाही �ागू होते.

• �ोक: �ाहक आ�ण �ाहक

एखाद� कंपनी आप�या �ाहकां��वाय �क�वा �ाहकां��वाय जगू �कते का?
�यां�या गरजा कंपनी�या उ�पादने आ�ण सेवां�ारे पूण� के�या जातात. �यामुळे इनम सुधारणा
होय आहे. पण ��ात ठेवा क� सं�ा चा�वणा�या कम�चा�यांमधून "�ोक" येथे आहेत.
आ�ण बंधकांनाही एक अथ� असतो. �यांचीही काळजी घेत�� पा�हजे, अ�यथा मोठ� आप�ी येई�.
असे कर�यात अय��वी झा�यामुळे कोणीही �ाहकांना सेवा दे�यास तयार नाही.
होई�.

• गाव: बाजार

�व��� �े�ाती� �ाहक आ�ण �ाहकां�या मो�ा गटा�ा बाजार �हणतात.
जातो. कोण�याही बाजाराचा मागणी-पुरवठा गुणो�र समजून घेणे फार मह�वाचे आहे.
कंपनी�ा या �वसाया�या �व�पाची मा�हती �ावी �ागते.

यासह, सव� बाजारपेठ ग�त�ी� आ�ण सतत बद�त आहेत, �हणून कोणतीही
��त�ध�पे�ा पुढे राह�यासाठ� कंपनीचा �व� आ�ण �वपणन �वभाग
या बद�ां�या घोषणेने द�ता कायम ठेव�� पा�हजे.

• रा: कंपनी

आ�ण गावे एक� येऊन आज�या कॉप�रेट जगात रा�य �क�वा कंपनी तयार करतात.
बांधकाम करा वरी�पैक� एका�या अनुप��तीत कंपनीचे अ��त�व संपु�ात येते.
जाऊया कंपनी�या वाढ�साठ� �या�या वत�मान बाजारांचा �व�तार
पा�हजे. येथे �वकास योजना आहे.

चांग�� �वपणन रणनीती बनव�यासाठ�, हा �नयम यो�य आहे
समजून घेत�े पा�हजे. बाजाराती� सम�या समजून घे�यासाठ� �ाहक असावेत
जाणून घे�याचा �य�न करत आहे हे कर�यासाठ�, आप�� उ�पादने आ�ण सेवा सुधा�रत करा. �व�वध
बाजारा�या गरजा समजून �या आ�ण �यानुसार आप�� उ�पादने तयार करा.

अ�ा �कारे कोण�याही फम�चे �मुख आप�या �ाहकांना सुर��त ठेवू �कतात आ�ण
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यामुळे तुम�या कंपनीचे बाजार भांडव� वाढते.
वा�त�वक एक जाग�तक सं�ा तयार क� �कते.

१३.

पया�यी मा�म�ा �हणून जमीन

ब�तेक �ोकांसाठ� मा�म�ा खरेद� ही एक मोठ� गुंतवणूक बन�� आहे. गावकरी
मी ज�मनीचा �ेवट प�रभा�षत करतो. मा�म�ेसाठ� जीवन
भाकरी, कापड आ�ण घर या जुनाट �हणीती� �ा�त नाव

�द�े गे�े आहे.

परंतु इथे उ�प�ापे�ा अ�, मा�म�ा आ�ण मा�म�े�ा अ�धक मह�व �द�े गे�े.
गे�ा आहे. चाना �तकांपूव� �या�या 'अथ��ा��' म�ये या मु�ावर भर �द�ा होता:

" एक तरतूद वेळेत असे� जमीनीची परख - यो आ�य फ� ज�मनी�ारे �दान के�� जाई�
सव��ण �े� मान�े जाते के '' ( 7 . 11 . 22 )

गुणां�या आधारावर जमीन �क�वा मा�म�ेची �नवड कर�याबाबत �यांनी अनेक क�पना �द�या.
दे�यात आ�े जसे क� - �ेतीसाठ� यो�य, पा�याचे मुब�क ��ोत आ�ण ख�नजे
प�रपूण� इ.

तथा�प, वर नमूद के�या�माणे �यांनी अ�ा ज�मनीची �नवड कर�याचा स��ा �द�ा.
जो कमी वेळात आ�ीवा�द देऊ �कतो.

आता आम�यासारखे �ोक जे �हरांम�ये राहतात ते या स��याचा वापर कसा क� �कतात?

Smaller छो�ा �ठकाणी जमीन खरेद�

मंुबईत मा�म�ा असणे हे �व�ासारखे आहे कारण ते जगाती� सवा�त महाग आहे
�हरांपैक� एक आहे. जर तु�ही �या बु��मान �ोकांपैक� असा� �यांचे घर आधीच आहे
हे फ� मंुबई �क�वा अ�ा कोण�याही मो�ा �हरात आहे, �हणून इथे थांबू नका.

अ�त�र� उ�प� आ�ण गुंतवणूक�सह छो�ा जागेत छोट� मा�म�ा खरेद� करा.
पण का? साधे उ�र आहे क� जर तु�ही महानगरात घर बांधू �कता
जर होय, तर तु�ही अ�त�र� गुंतवणूक कर�यास देखी� स�म आहात. तर तुम�या राह�यापासून वेगळे
वैक��पक�र�या, अ�त�र� मा�म�ा खरेद� करावी.

The ज�मनीवर बांधा आ�ण �यांचा वापर करा
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जमीन खरेद� क�न त ेमागे सोडू नका. �यावर घर बांधा. वेळोवेळ� ते
क� म�ा अ�ा अनेक �ोकांची मा�हती आहे जे �यां�या गावांम�ये आ�ण छो�ा �हरांम�ये राहत आहेत.
मी घरे �वकत घेत�� आहेत पण ती कधीच वापरत नाहीत.
मी वापरतो

वषा�तून �कमान दोनदा तेथे असणे आव�यक आहे. मग तु�हा�ा ए



तु�हा�ा �या �ठकाणी राह�याची सवय होई�. देव हे कधीच करत नाही पण भ�व�यात जर कधीजरी तु�हा�ा तुमचे स�याचे �हर सोडावे �ाग�े तरी तु�हा�ा तेथे �ा�यक हो�याचा कोणताही माग� सापडणार नाही.
कोणताही �ास होणार नाही.

• साठ� सुर�ा

आ�हा�ा मा�हत नाही क� भ�व�य आप�यासोबत असे�. जरी आपण आप�या उ�प�ाची काळजी करत नाही आ�ण
उपजी�वकेसाठ� �कमान एक पया�यी योजना करता येई�. जर काही
आप�या �हरात नैस�ग�क आप�ी येते, �हणून �कमान आपण अगद� साध ेअसू �कतो
आपण �ासाची मदत घेऊ �कता. �कतीही सम�या आ�या तरी आपण असे �हणू �कतो

- "�कमान मा�याकडे आ�यासाठ� घर आहे, �हणून पु�हा जीवन सु� क�या
क� �कता.

2008-09 दर�यान जगावर प�रणाम झा�े�या आ�थ�क मंद��माणे
आ�थ�क संकटा�या काळात हे �व�ेषतः उपयु� ठरे�.

चॅनची रणनीती नेहमी "अनकॉ� गो��चा अंदाज �ावणे आ�ण
�नवड तयार ठेव�याची �नवड के�� गे�� आहे.
क� �कता.
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गु�हे �नयोजक

26/11 रोजी मुंबईत झा�े�या दह�तवाद� ह��यानंतर ��येक नाग�रक �च�तेत होता. रा�ीय
समाजानेही या कॉ��ा गांभीया�ने घेत�े आ�ण सहकाया�ची ऑफर �द��.
आता अ�ा प�र��तीत एकमेव �जवंत दह�तवाद� कसाब�ा फा�ीची ���ा सुनाव�यात आ�� आहे
पा�क�तानसाठ� अ�ा ह��यांची योजना आखणा�या काही मो�ा मनांना
या गु�हेगारांना पकड�यानंतर �यांना अटक करणे मह�वाचे झा�े आहे.
ते कसे करावे?

चाना यांनी 'अथ�ा��' म�ये या �वषयावर आप�� मते खा����माण े�द�� आहेत:
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'' �हणून , जे �सरे असे �हणणे , ' मी जबाबदार आहे
मी असे करीन , जबरद�तीने गु�हा पु�हा के�ा पा�हजे .
( 3 . 17 . 11 )

��दांत, चान�या मते, असे �ोक जे इतरांना गु�हे कर�यास भाग पाडतात
करा �क�वा �यां�याब�� सहानुभूती दाखवा, ते �या गु��ांसाठ� अ�धक जबाबदार असती�
NS �यांची ���ा गु�हा करणा�या ����या ��पट असावी.

कसाब आ�ण इतर दह�तवा�ांसार�या त�णांनी �यां�या माणसां�या योजना आख�या आहेत.
जे �यां�या घातक कारना�यांचा भाग होते. पुढे पासून
नंतर आपण मो�ा योजनांचे बळ� बनू �कतो, �हणून आप�या�ा �यां�या�ी सामना करावा �ागे�.
उपाय �ोध�यासाठ�:

Server स�ह�रवर

रा�ीय समुदाया�ा आ�ण संयु� रा�ांना तसेच आप�या दे�ा�या सरकार�ा
कडक कारवाई के�� पा�हजे जेणेक�न हा �� अ�धक गंभीरपणे सोडवता येई�.
हा उप�म स�ह�रवर अखंड असावा आ�ण या वाईटाचा �ेवट होईपय�त �ढा �द�ा पा�हजे.



चा�ू ठेव�े पा�हजे.

अ�ा �कारे स�म आ�ण जबाबदार अ�धकारी याची खा�ी क� �कतात
�यां�या �य�नांचे प�रणाम पूव��या प�रणामांपे�ा बरेच चांग�े आ�ण अ�धक �भावी असती�.
. �यां�या योजनांची वेळेवर अंम�बजावणी करणे �ै��णक �व�ेषणापे�ा अ�धक आहे.
माह प�रपूण� आहे.

कॉप�रेट दराने

या ह��यांनी हे �स� के�े आहे क� �ावसा�यक संघटना देखी� आता �यांचे ��य आहेत.
परंतु. टाटा आ�ण ओबेरॉय �ुप सार�या कॉप�रेट्सवर थेट ह��ा अ. �हणून 26 एन
2008 �या घटना आप�या सवा�ना नेहमी आठवण क�न देती� क� दह�तवाद थांबवणे ही मु�य गो� आहे.
सरकारची जबाबदारी आता रा�ह�� नाही.

कंप�यांनी �यां�या कम�चा�यांचा मागोवा ठेवावा क� अ�ा वेळ� दो�ही
�यांना एकमेकांची �ततक�च गरज आहे. �व�ेषतः कॉप�रेट नेते
�या�या कम�चा�यांना �या�या �च�ता आ�ण सम�या कळवाय�ा ह�ात
तसेच, सुर��तते�ी संबं�धत सम�या एक� सोडव�या पा�हजेत.

इ. अखेरीस

जसे मी आधीच सां�गत�े आहे क� अजूनही आम�या नाग�रकां�या �दयात आहे
होय, हे कौतुका�द आहे. अ�ा घटना कोणीही �वस� नये
पा�हजे.
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आपण या काय��मात सहभागी होऊ �कत नस�यास, �कमान आपण क� �कता
�वा�री क�न, मे� पाठवून आ�ण आप�े �वचार �� क�न
मी ही गती चा�ू ठेवू.
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भाग - 3

���ण
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बाळ
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मु�ांना ���ण देणे

अनेक कौटंु�बक �ावसा�यक तीन �प�ांपे�ा जा�त काळ �टकत नाहीत. ��खर गाठणे
हे सोपे आहे पण सचोट� राखणे हे सवा�त कठ�ण काम आहे.

कोण�याही य��वी �ावसा�यकाचे सवा�त मोठे आ�हान �हणजे मृ�यूनंतर �याची संप�ी.
मा�म�ेची यो�य देखभा� सु�न��त करणे.

या उदा� कुटंुबांम�ये ही संप�ी �मळव�यासाठ�,
�य�न, व� आ�ण कठ�ण �व�प �व�चतच समजू �कतो. �यामुळे असे �ोक
आपण आप�या मु�ांना कसे ����ण �ावे?

कॉउटचा स��ा आहे:

" �कडी�या पोकळ �ाकडा�माणे, अनु�ा�सत वारस नस�े�े
राजघरा�याती� �तकडून तुकडे तुकडे �म�ण तर बंद येत आहे के '' ( 1 . 17 . 23 )

�यामुळे ��येक य��वी आप�या मु�ांना ���त �ाव�यासाठ�
हा. �यांना �नयं�णात ठेवण ेआ�ण �यांना एका �व��� मया�देपय�त माग�द��न करणे
देणे आव�यक आहे अ�यथा, ते �ाकडा�या तुक�ासारखे बनती�, जे
क�टक आ�ण द�मक यांनी खा��यामुळे ते व�न मजबूत �दसू �कते.
तो आतून पोकळ होतो. �या�यावर अगद� थोडासा दबाव येताच तो �गेच
तोड�यासाठ�.

आप�या मु�ांना ���त �ाव�यासाठ� �ावसा�यकांसाठ� येथे काही �टपा आहेत.
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�द�े जात आहेत:

Lle आ�हान �ा

आ�हान �यांचे �वचार �यां�या �वचारांना आ�हान देतात. सु�वाती�ा त ेकठ�ण होई�
पण �यांना फॉम� बनव�याचा हा एकमेव माग� आहे. जे�हा कोणाचा �व�ास
आ�ण जे�हा आधारकडे बोट दाखव�े जाते, ते�हा तो जागृत होतो. �सर े�हणजे, आ�हाने
म�ा त�ड �ा. मु�ांना अडचणीत पाहणे, मदतीसाठ� धावणे नाही
पा�कांसाठ� हे कठ�ण आहे परंतु आपण �नयं��त करता. अगद� मु�े �वतः�ी संघष� करतात
असे के�याने ते अं�ातून बाहेर पडतात.

Answer नकाराथ� उ�र �ाय�ा ��का

ऐकणे मह�वाचे आहे, पण मु�ांना 'नाही' ऐक�याची सवय �ावा
अ�धक मह�वाचे आहेत. ऐषारामात राहणे �याचा अथ� कळत नाही
असती जे�हा तो मु�ाकडे येतो ते�हाच �या�ा समजते क� आयु�याती� ��येक गो� इतक� सोपी आहे.
ते नाही.

�यांना समा�व� करा

कामाबरोबरच मु�ांना ��कवणे आव�यक आहे. असे अनेक य��वी वसई
तु�ही करा जे�हा मु�े केवळ �क�ोरवयीन अव�ेत असतात, ते�हा त ेमंडळा�या बैठकांम�ये सहभागी होतात.
के�े आहे, �कानात आ�ण �नय�मत कम�चा�यांसाठ� काम कर�यास सां�गत�े
�याच�माणे साव�ज�नक वाहतुक��ा घरी परत�यास सां�गत�े जाते.

कुमार मंग� �ब�ा�, सवा�त �हान �ावसा�यक ने�यांपैक� एक
�ब�ा� समूहाने आप�या य�ाचे �येय, अ�यंत कमी �य�नाने पदभार �वीकार�ा
ते तुम�या व�ड�ांना �ा, �यांनी �यांना यो�य ����ण �द�े.

च�ा तु�हा�ा एक गो� सांगू -

एकदा एक मोठा �ीमंत माणूस �या�या कारम�ये प�नी आ�ण मु�ासह
मधून जात होता. जे�हा त ेपे�ो� पंपावर होत,े ते�हा �याने आप�या मु�ा�ा घेत�े
गाडीतून उतर�यास सां�गत�े. मग �याने �त�ा एका हॉटे�चा प�ा �द�ा आ�ण �हणा�ा, "हा
�या �ठकाणी येत आहोत, आ�ही येथे जात आहोत! मु�ाकडे ना पैसे होते ना
�याच �द�ेब�� कोणतीही मा�हती.

तथा�प, नंतर जे�हा हा मु�गा �वतः एक य��वी �ापारी झा�ा, ते�हा �याने
हा बा�पणाचा अनुभव �वसायासाठ� एक उ�म ��कवण आहे.
�वतः माग� �हणून आठव�े.
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�वकर �ेन करा

एकदा एक वडी� बा� मानस�ा���ांना �हणा�े, "माझा मु�गा आठ वषा�चा आहे.
आहे. मी �या�ा जीवनाची मू�ये कधी ��कवाय�ा सु�वात के��? ʼʼ �याने उ�र �द�े,
"आतापासून, तु�हा�ा आधीच आठ वष� उ�ीर झा�ा आहे."



बंधनाची ��कवणही काही�ी अ�ीच आहे. ने�यांना: हा ग�धळ आहे
क� ते दारात�या जबाबदा�या हाताळू �कती�
आप�या क�न� आ�ण अधीन�ांना ����ण कधी सु� करावे.

महा�व�ा�यीन ���क आ�ण �व�ा�या�च े���ण �वकरात �वकर सु� करणे
स��ा �ा

�याचे �वधान आहे,

"जे�हा को�ट�ग नवीन �व�पात �ाग ूके�� जाते, ते�हा ती ती �ोषून घेते . तीच कार
थोर�या राजपु�ा�ा जे काही सां�गत�े जाते , तोच �या�ा सांगतो
���णाचे मी घेतो . �हणून : तो �ापक असणे आव�यक आहे
अ�या��मक आ�ण भौ�तक ��कवण, �या ��कवणी नाहीत
�ारी�रक ����ा अ�धक ��तकू� �मळा�यामुळे के '' ( 1 . 17 . 3l - 33 )

�व�वध बी-�ाळा आ�ण कॉप�रेट ���कांनी हे समजून घेणे मह�वाचे आहे
बंधन ही एक ��याक�ाप �क�वा प�र��ती नाही तर ती एक वृ�ी आहे

��य �तत�या �वकर �वक�सत के�े पा�हजे. �व�वध �वषय, केस �टडी
आ�ण �जवंत उदाहरणांसह कारणे �� क�न, त�ण बंधनात अ�धक गुंतू �कतात.
जबाबदाया� अ�धक चांग�या �कारे हाताळ�यास तयार होई�.

खूप �हान वयात हे ���ण सु� करायचे?

ते एक� येतात

त�ण आहेत. आतापय�त ती उ���े सा�य कर�याचा दबाव अस�यान,े आ�थ�क
�यांना सं�ेचे ओझे आ�ण �मुख जबाबदा�यांची जाणीव नसते, �हणून ते
चांग�े ��कू �कतो. जसं पाणी ओत�ं जातं, तसंच
आकार घेते.

Understanding चांग�� समज

तु�ही �जतके कमी आहात �ततक� तुमची ��क�याची �मता ज�द आहे.
कोण�याही युवकाचा वेग वेगवान असतो, �यामुळे तो कोण�याही �कारचा घेऊ �कतो
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�ान पटकन समजते आ�ण �ोषून घेते. या��त�र�, �या�ा सां�गत�े गे�े
अगद� �करण �या�या मनात कायमचे बसते.

आ�ही यो�य ���ण दे�याची देखी� ��फारस करतो.

• यो�य ���ण

सु�वातीपासून नै�तक मू�यां�या नवीन आ�ण मह�वाकां�ी बंधकांना मा�हती �द��
मा�हत असणे आव�यक आहे

बराच काळ गैरवत�न आ�ण �ाचखोरीम�ये गुंत�यानंतर, ते
आचरणावर स��ा देणे. कॉप�रेट जगतात ये�यापूव�च �यांना असे भाव �मळत होते.
��कव�े जाणे.

�क�ब�ना �यांना ही नै�तक मू�येच न�हे तर असे ���ण �द�े पा�हजे
देणा�यांनी �यांना �वहारात आण�े पा�हजे. �व�वध कंप�यांचे
चेहरे बनव�याऐवजी मातृ सं�ां�या काय�का�रणीची ��तमा
मीही उदयास याय�ा हवे. त�णांना ���ण आ�ण माग�द��न

देणे हे ��येक मु�य काय�कारी अ�धका�याचे मु�य काय� असावे. नेते �यां�या �वत: �या अ�धकारात
मह�वाचे अनुभव आम�या आकां�ी त�णांसोबत �ेअर के�े पा�हजेत.



आ�द �ब�ा� �व�ापन महामंडळा�या संचा�क सं�ी �म�ा यांनी मु�ाखत �द��
मी �हणा�ो, "मी नेहमीच ��कवत आ�ो आहे. कधीकधी काही वगा�त, कधीकधी
सहसा सभांम�ये.
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ते क� नका

"कॉप�रेट जग वाईट आहे. यात घाणेरडे राजकारण आहे. ’कोण�याही सं�ेती� �व�ापन
�वषयाती� ब�तेक �ोकांची ही ��तमा आहे. ब�तेक कंप�या पैसे कमवतात
�क�वा ते चा�ू ठेव�यासाठ� अनेक घाणेरडे खेळ खेळा. उजवीकडे
�मटवून, अ�धक नफा �मळवून �क�वा फसवणूक क�न �मळव�े�या य�ासाठ� चच�त रहा
ते जग�यासाठ�ही अ�ा वाईट कृ�यांम�ये उत� �कतात.

अथा�त, पॉ��सी कोस� दर�यान आ�ण तुम�या बॉ�ड दर�यान आ�ण
नै�तक मू�यां�वषयी जाणून घेण ेचांग�े आहे. तथा�प, जे�हा त े�वहारात आण�याचा ��
जर ते घड�े, तर ते केवळ �नवेदनापुरते मया��दत राहते.
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'क��युग है' (�हणजे अ��त�वाचा अंत) असे �हणून आपण त ेटाळू �कतो
आहे. तथा�प, आ�ा अजूनही अ��त�वात आहे. इतक� खोडसाळपणा असूनही अजूनही असे काही
सं�ा अ�ी आहेत �जथे �ोक अजूनही मू�ये आ�ण नाणी धारण करतात. पण जर सव�
संघटनांना नै�तक �हणून हवे आहे, �हणून आज फ� जाड �ोकांसाठ�
सकारा�मक कारवाई करावी �ागे�.

कॉउटचा स��ा आहे:

" तो �ामा�णक आ�ण �ामा�णक �ोकांवर" गैर�वहारा�या भावने�ा परवानगी देऊ नये
�यामुळे पा�यात �वषाची भावना नसावी कारण एकदा अस�याचे
पण सुधारणा करणे फार कठ�ण आहे them.'' ( 1 . 10 . 18 )

�या �दव�ी त�ण मो�ा आ�ेने तारण/��काऊ कंप�यांम�ये सामी� होतात,
�या काळापासून �यां�या मनात हा �वचार �नमा�ण कर�याचा �य�न के�ा पा�हजे.

�न�पाप त�ण �ोक बनवू नका कारण ते तुम�या ��कवणी�ी संबं�धत आहेत
मी फॉ�ो करतो मु�ां�माणे, तुम�या अंतग�त काम करणारे �ोक देखी� आहेत
तु�ही दाखव�े�या मागा�चे अनुसरण करा�.

आपण ��कवू �कणा�या सकारा�मक �वचारसरणीची ��तमा �नमा�ण क�या
�या गो�ी �वहारात आणा. महा�व�ा�यीन �व�ा�या�साठ� �यांचे
�ा�यापक चुक�सारखे आहेत. कोण�याही कम�चा�यासाठ� �याच �कारे
स�क�ट अ�धकारी हे देवाचे �प आहेत.

पद धारण करा �न�प� आ�ण �ामा�णक सं�ेसाठ�
खा��� सूचना �द�या पा�हजेत:

A माग�द��क �हा, बॉस नाही

'बॉस युग संप�े आहे. जर तु�ही तुम�या कम�चा�यां�ी बॉसब�� बो��ात
जर �यां�यावर फॉम�म�ये उपचार के�े गे�े तर �यांना चांग�या संधी �मळताच ते �र होती�. कॉप�रेट दर जग



एक आधु�नक �हण आहे - �ोक �यांचे बॉस सोडतात, संघटना नाही, �हणून �यांचेस��ागार �हा आ�ण माग�द��न करा.

• �मता �वक�सत करा

ही कॉप�रेट जगाची नवीनतम परंपरा आहे आ�ण योग आ�ण �ान इ.
�ोक गे�े. यापे�ा एक पाऊ� पुढे जाऊन तु�ही क� �कता
आप�या सं�ेती� क�पना साठ� आमं��त करा कार तु�ही
ते �यां�या सं�ेत वेगवेगळे स��ागार घेतात, �याच�माणे काही
आप�या सं�े�ा माग�द��न कर�यासाठ� उ���ांसह भेटा.

“मोईद �स�सक�, �या�या कामा�या �ोधासाठ� ��स�
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मा�या "Soul Inc." या पु�तकात ���ह�े ... म�ा काही सव��म मू�ये ��कवा
संतांसारखे ��काय�ा �मळा�े.

आप�े �वचार आ�ण कृतीतून नवीन आद�� ��ा�पत करा.

नेहमी ��ात ठेवा क� नवीन सु�वात ��य आहे ...
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मी�डया पुरेसे नाही ....

एका सु��स� �करकोळ कंपनीती� एचआर �वभागाचे �मुख आ�ण माझे काही �म�
एक एकदा �हणा�ा, "आज�या �व�ा�या��या गुणव�ेमुळे मी �नरा� आहे."

मा�यासार�या कोणासाठ� हे मोठे आहे जे बंधन �व�ा�या��या �मतेवर �व�ास ठेवतात.
च�ा पण जे�हा मी अनेक गो�ी कराय�ा गे�ो, ते�हा म�ाही त ेमा�य करावे �ाग�े.

ब�तेक बी-�कू��या �व�ा�या�कडे एमबीए पदवी आहेत. पण फ�
काही �व�ा�या�ना कॉप�रेट जगाच े�ावहा�रक �ान आहे.

चॅन �हणा�े,

" �व�ाना�या �ानाची ��ंसा करणे, �ानाचा �ू�य अनुभव असणे
सं�े�या जबाबदा�या पार पाड�यास असमथ� असे� . ( 1 . 8 . 25 )

भारतभराती� हजारो बंधन सं�ांमधून पदवीधरां�या सं�येत झपा�ान ेवाढ
घडत आहे. पण गु� आ�ण �वचारवंत �यां�या गुणव�ेवर समाधानी नाहीत. बंधन
�व�ानाची �ा��े चांग�� आहेत पण आपण जे काही ��कतो �याचा वापर क� �कतो
तेही आहे.

�व�वध �वसायांना ���ण आ�ण ���ण देऊन ही प�र��ती सुधार�� पा�हजे.
क� �क�ो. यासाठ� काही सूचना खा����माणे आहेत.

इ. बं�धत �व�ा�या�साठ�

�व�ाथ� �क�वा बी-�ाळांना इतर �व�ा�या�साठ� आ�ण फ� नोक�यांसाठ�.
आप�े �वतःचे बनवू नका. तो आजीवन �व�ाथ� असावा. आमचे
कोस� दर�यान देखी� �यांनी �यांचे �ावहा�रक �ान वाढव�याचा �य�न के�ा पा�हजे.
�यांनी उ�ोगां�ी संबं�धत �ोकां�ी, इंटरनेट�ारे नवीनतम संपक�  साधावा



सं�ोधन आ�ण अहवा�ांब�� जाग�क असणे आव�यक आहे आ�ण आप�या ��क�या�या न�द� ठेवणे आव�यक आहे
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पा�हजे. पदवी आ�ण नोकरी �मळा�यानंतरही �यांनी वाचनाची सवय जपावी.
पा�हजे.

इ. बंधनकारक

�व�वध उ�ोगां�या बंधन सं�ांचे संचा�क आ�ण �ा�यापक
सम�यांची जाणीव असणे आव�यक आहे. �यांना उ�ोगां�या �व��� गरजा समजून घे�यास स�म करा
आपण वेळ �द�ा पा�हजे. �याने आप�या �व�ा�या�ना या सम�यांब�� �वचार�े-
�यां�यावर चचा� झा�� पा�हजे आ�ण �यांचे �ावहा�रक समाधानही �ोध�े पा�हजे. बंधन
उ�ोग त��ांनाही सं�ां�या मंडळांम�ये समा�व� के�े पा�हजे.

उ�ोग

��येक उ�ोगाची आ�हान े�दवस��दवस वाढत आहेत आ�ण �यां�यापुढे बरीच आ�हाने आहेत.
बद�ही �दसून येत आहे. �रसंचार, �करकोळ, �व�, पय�टन आ�ण इतर उ�ोग
�यां�या नवीन असो�सए�न�ारे तुम�या नवीन गहाणखत पासून मू�भूत प�रणाम अपे��त
(क� �े�फळ �े�) ची याद� बनवा. बंधन सं�ान�ा याची जाणीव आहे
ते �याच �कारे �व�ा�या�ना ����ण देतात हे मह�वाचे असे�.

• खाजगी संपक�

जे�हा बी-�कू�मधी� नवीन �व�ाथ� कोण�याही सं�ेत सामी� होतात, बंधन वगा�चे सद�य
�यांना कॉप�रेट जगता�या वा�तवाची ओळख क�न �द�� पा�हजे.

�यांना �ेसरने माग�द��न के�े पा�हजे. याचा अथ� असा क�
उ�ोग-सं�ांना �या नवीन भरत�चा ��करी ���कोन �वीकारावा �ागे� असे नाही.
हे नाकार�े पा�हजे क� याचा सरळ अथ� असा आहे क� उ�ोग-सं�ा या सव� ��कवणी ��कवतात.
ते �ा�त के�यानंतर �यांचा �ावहा�रक ���कोन बळकट कर�याचा �य�न करा.

��ात ठेवा क� �व�ान आ�ण वत�न यां�याती� अंतर एक खो� समज आ�ण समज आहे
संभाषण कमी होऊ �कते. ��येक उदार �म�ाची सखो� तपासणी
आ�ण जगाचे �व�वध �ान जाणून घे�याची आ�ण उ�रे हाताळ�याची �मता.
मी पुढे जाय�ा हवे.
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जुने आ�ण नवीन एक� करणे

�व�ेषतः भारतीय कॉप�रेट जगतात भारत वेगाने बद�त आहे. अनेक
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द�क पूण� के�े�या सं�ा आ�ण कंप�यांसाठ� �वसाय कर�याचा नवीन माग� �वीकारणेपडत आहे

�वसाय �ै��वर तं��ान, कने��ट��हट� आ�ण जाग�तक�करणाची मजबूत भावना आहे.
आहे. पण सवा�त मह�वाचा बद� हा झा�ा क� आजचे त�ण �नण�य घेत आहेत आ�ण
�वसाय वाढव�यासाठ� संघात सामी� �हा. वृ� �ोक �यां�या अनुभवातून आ�ण

नवीन �ोक �यां�या ऊजा� आ�ण ना�व�यपूण� क�पनांनी एक य��वी सं�ा तयार करतात
क� �कता

चान यांचे �वधान आहे -

'' कोणाचा कार माच� न�ाने सै�य आ�ण �ांब क�न थक�े�े परत - �हर�ा सै�य , म�ये
नवीन �ोकांम�ये जुने सै�य इतर �ोकांकडून �याची मा�हती घेत�यानंतर
��येक �ढाई काम के '' ( 8 . 5 . 4 )

कोण�याही संघटनेचे जुने �ोक मुळात अनेक �ढा�चा अनुभव अस�े�े असतात.
ते सै�नकांसारखे आहेत. �याचे चांग�े �ान (बाजार आ�ण �ाहक)
�यामुळे जु�या सै�याऐवजी नवीन सै�य (त�ण �पढ�चे बंधक) असावे असा चानाचा स��ा आहे.
अनुभवातून ��क�याने अनेक चांग�े प�रणाम �मळू �कतात.

खा��� मु�े सहजपणे �वीकार�े जाऊ �कतात:

बद��यासाठ� उदारमतवाद� ���कोन ठेवा

फ� हे तुम�यासाठ� काम के�े �हणून, याचा अथ� असा कधीही होऊ नये
कोणतीही मागणी असू �कत नाही. बद�ासाठ� गु�ंनी उदार अस�े पा�हजे.
आज यु�ाची ���े क�ी बद��� आहेत ते पहा. सै�नक

�यामुळे यु�ाची योजना �यानुसार बद��याची गरज आहे.
हे कर�याचा सव��म माग� �हणज ेआधु�नक ���े जसे क� संगणक, इंटरनेट,
मोबाइ�-सुस� त�ण �पढ�कडून जाणून �या क� �यांना या तं��ानाचे चांग�े �ान अस�े पा�हजे.
आहे.

Learn ��क�यासाठ� तयार रहा

त�ण �पढ��ा व�ड�ां�या अनुभवातून आ�ण चुकांमधून ��कणे केवळ �भावी आहे.
मी ��कतो आज आपण जे काही आहोत ते जु�या �प�ां�या कठ�ण �व�पाचा प�रणाम आहे.
आप�याकडे �कतीही उ�म क�पना अस�या तरी अनुभव अनमो� असतात. आई
गु�ं�या पा�ठ��याने आ�ण �यां�या कथा आ�ण सम�या ऐकून, आप�े �वचार-
�वचारात बद� होऊ �कतो.

संपक�

दोन �प�ांचा मेळ न बस�याने एकच सं�ा तयार होऊ �कते. काही
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सं�ांनी आधीच �य�न के�ा आहे. सव� आयट� आ�ण उपाय आ�ण क�पना
तं��ान जाणकार त�ण �पढ� आ�ण अनुभवी �पढ�सह स��ागार फम�
ते �व�वध काय� सहजतेने पूण� कर�यास अ�धक स�म आहेत.

एकदा एका �ावसा�यक ने�या�ा समज�े क� मु�े �यां�याच ��दात आहेत.
संगणकाचे खूप चांग�े �ान आहे. पीसी नवीन असताना ही �या �दवसांची गो� आहे-
नवीन चार आ�े होते आ�ण �या�या �पढ�ती� �ोकांना �या�ा समजणे कठ�ण होते.
वाट�े. �या�ा एक क�पना �ा. �याने �या मु�ांना आप�या वधू�ा ओ��स ठेवून पाठव�े.
संगणक ���क �हणून ठेव�ा होता. अ�ा �कारे �यां�या कंपनीचे प�ह�े संगणक नेते
कॉप�रेट ���क न�हते तर मु�े होती.
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यो�य आचरण

कौत�या 'अथ��ा��' म�ये राजा�या ओ��स 'आमार' असे संबोध�यात आ�े.
गे�ा आहे. तो महान आहे. खा�� नमूद के�े�े सू�म गहाण
यो�य आचरण आ�ण वृ�ीसंदभा�त आप�� मते देणे.

�याचे �वधान आहे:

'' �या�ा घृणा�द �क�वा कचरा सम�यां�ारे राजाची बेरीज हो�यास नकार देणे
पा�हजे आ�ण �स�यांसाठ� असे अ�ुभ ��द वापरणेही टाळाव.े
आ�ण कदा�चत तु�हा�ा असे ��द ऐकाय�ा �मळा�े तरी ते एका उ�रासारखे आहे.
अ�व� �स�ग योजना नये �हणून के '' ( 5 . 4 . 15 )

खा��� तीन �करण ेआ�ण �यांचे उपाय हा धागा पूण�पणे तयार करतात.
पदवी:

�करण - 1 राजा (तुमचा बॉस) तुम�याब�� वाईट बो�तो!

• उपाय: कधीकधी तुमचा बॉस सु�ा तुम�यावर रागावू �कतो. कारण
तु�हा�ा माहीत आहे �क�वा नाही, तरीही तु�हा�ा तीच �त �क�वा �व�प �मळते.
उप�ा एक� क� नये.

याचा अथ� असा क� जर तुमचा बॉस �याचे रह�य उ�गडत असे� तर �याने ते करणे आव�यक आहे
असे नाही क� ते फ� तुम�यासाठ� आहे. �सरे �हणजे, या �कारा�ारे तुमची ��ती �क�वा नाही.

"मी ही नोकरी सोडून देईन" �क�वा "मी मा�या आयु�याची 20 वष� इथे �द�� आहेत
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आ�ण माझा बॉस मा�या�ी असे कस ेक� �कतो? ʼʼ इ.

�ांत रहा आ�ण वेळ जाऊ �ा. यानंतर थंड मनाने �वचार करा
तुमचा बॉस आणखी काही बो��ा. कदा�चत काही भूतकाळाती� घटनेमुळे
�यांनी असे वत�न के�े आहे. एकतर तु�ही �यां�या अपे�े�माणे के�े नाही
होई�.

एकदा का तु�हा�ा कारण समज�े क� तुम�यासाठ� पुढचा र�ता
सोपे होई�. आपण चूक के�यास, ती ���त करा आ�ण ती आप�या बॉस�ा परत करा.
पास जा. पण नंतरच जा.

�करण - 2 समजा तु�हा�ा राग आ�ा आहे.

• उपाय - या�ा रागाची अव�ा �हणता येई�. तुमची चीड कधीच नाही
इतरांवर फेकू नका - हे आव�यक आहे. यासाठ� मृ�युप� आव�यक आहे
परंतु आपण आप�या हातातून कधी बाहेर पडता हे मा�हत असणे आव�यक आहे,
अ�ा वेळ� �ांत राहाय�ा ��का.

�ांतता होईपय�त आप�या सव� कृती आ�ण �वचार पुढे ढक�ा. ��ात ठेवा
तुमची बु��म�ा �कतीही मजबूत अस�� तरी ती केवळ �ांतता आ�ण ��रते�या ��तीत आहे.
बरोबर आहे का?

�करण - 3 कोणीतरी तु�हा�ा बदनामी �हणते



• उपाय - चान, अ�ा ��तीत आप�या�ा पृ�वी मातेसारखे सौ�य �हायच ेआहे.
स��ा �ा ��येक ओ��सां�या जीवनात अ�ी प�र��ती असत ेजे�हा
इतरां�ी आ�ण अधीन�ां�ी सव�तोपरी चांग�े असूनही, ते अनुकू� आहेत.
परमो� �हा. ही एक अ�त�य यो�य ��ती आहे. अ�ा वेळ� माझी आई-
व�ड�ांची आठवण ठेवा कसे ते पाह�यासाठ� आप�या�ा फ� आजूबाजू�ा पहावे �ागे�
तु�ही सतत तुम�या पा�कांना �हणता, "तु�ही मा�यासाठ� काय �मळव�े?"

अ�ा प�र��तीत, कधीही �नरा� होऊ नका आ�ण "कसे" याचा �वचार क�न �वतः�ा दोष देऊ नका
बाळ/कमी म�ा समज�े! ʼʼ

फ� �ांत रहा, �नरोप �या आ�ण आयु�य चा�ू �ा. सव� काही हळूहळू येते
जसे आपण सगळे हळूहळू हे जाणू �ाग�ो क� आपण एकमेकांचे आहोत
�याची गरज आहे
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काहीतरी नवीन ��का
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नवीन �वषय �क�वा भाषा घेत�यानंतर प�ा�ाप के�याचा कटू अनुभव आप�यापैक� ब�तेकांना आ�ा आहे.
के�े जाई�. परंतु असे आहे का? हे घडते का? �याचे नवीन उ�र
ध�ा�या सु�वाती�ा ते आप�या समजूतदारपणा �क�वा अ�ानात दड�े�े असते.

बॉ�ड स��ागार �हणून वषा�नुवष� काम के�यानंतर माझे �वतःचे अनुभव
म�ा एक उदाहरण �ायचे आहे

मा�याकडे बरेच आहेत���क आ�ण �व�ा�या�साठ� आधु�नक vassals म�ये
अथ��ा��ाती� अ�रे वापर�यासाठ� �याचा अ�यास करताना पा�ह�े आहे.
पण �यापैक� ब�तेक चना वापर�े�� भाषा आ�ण ��द बो�तात.
समज�यास अपय�ी.

अ�ा �ोकांसाठ� मा�या आईचा स��ा आहे - सु�वाती�या आ�हानांची �च�ता करा.
नाही, फ� �य�न करत रहा. नवीन �वषयांचे काही भाग अवघड असू �कतात पण
आजका� अथ� काढणे खूप सोपे आहे.

च�ा एक उदाहरण घेऊ. चॅन �हणा�ा:

“ आषाढ म�ह�या�या पौ�ण�मेनंतर आठ�ा �दवसापासून का�थक म�ह�या�या पौ�ण�मेपय�त.
�या आठ�ा �दवसादर�यानचा �वास आ�ण त ेके�े जाई� . कामगारांची नेमणूक करा आ�ण
रोज�या आणा income.'' ( 2 . 28 . 27 )

या धा�याचे ब�तेक इं�जीम�ये भाषांतर झा�े आहे
'आषाढ आ�ण का�त�क' वगळता जे भारतीय उ�मांक म�हने आहेत. �हणून �थम
भारतीय कॅ�री ब�� जाणून �या. मग तु�हा�ा ही संपूण� गो� समजे�
जाई�, आ�ण तुमचे मन �यात वाढे�.

हे �च�ह कसे ठेवायचे? ��य�ात कोणतेही नवीन काम
कोणती कार जाणून �या? या �वषयाती� काही सूचना खा����माण ेआहेत.

Attitude सकारा�मक ���कोन �वक�सत करा:



कोण�याही �व�ा�या�साठ� �थम सकारा�मक ���कोन �वक�सत करणे हे सुपर-आगमन आहे तुम�याकडे नकारा�मक �वचार अस�यास, "हे अ��य आहे" �क�वा "मा�याकडे आहे
तेवढा वेळ नाही, �यामुळे तुम�यासाठ� कोणतीही आ�ा नाही
�तथे वाव न�हता. आपण यूचा सामना कर�यापूव�च आपण ते सोडून �ा�. �यामुळे
सकारा�मक ��ीकोनाने कामाची सु�वात करा. मग तुमचा जगात �वे�
यो�य असे�.

• मा�हती �मळवणे

पुढ�� उपाय आहे - आप�या मा�हतीसाठ� यो�य �ोधा.
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जर तु�हा�ा भारतीय कॅ�र ब�� जाणून �यायचे असे� तर तुमचे �वतःचे आजोबा
�क�वा मामा आजोबा �क�वा गु� ब�धा सव��म माग�द��क असती�.

फोन�ारे आ�ण इंटरनेटवर अ�धक मा�हतीसाठ� आम�या�ी संपक�  साधा
खा�ी करा, तु�हा�ा मू�भूत मा�हती �गेच �मळे�. मी आधीच सां�गत�या�माणे
आजका� अ�त�र� मा�हती �मळवणे सोपे आहे. पण जर तुमचे
जर तु�हा�ा तुम�या �ंकांचे �नरसन कर�यासाठ� �ोकांना भेटायच ेअसे� तर तेही करा.

The भावना सव��म बनवतात

हे खूप मह�वाचे आहे - आपण जे काही ��कता �यात प�रपूण�ता �ा�त कर�यासाठ�.
�याची सतत पुनरावृ�ी करत राहा. सं�कृत म�ा �हणायचे आहे
याचा अथ� - पु�हा पु�हा करा आ�ण सराव करा. मग तु�ही त ेपूण� करा
येई�

जे�हा आपण एखा�ा कृतीची पुनरावृ�ी करता ते�हा ती आप�या अवचेतनम�ये ��ात ठेवा
आ�ण आपण आव�यकतेनुसार ही मा�हती ��ात ठेवू �कता.

कोण�याही नवीन ��कवण�चा अ�यास कर�याचा हा एकमेव माग� आहे.
तु�हा�ा मा�हती �मळू �कते. भूतकाळातून �ेरणा �या, वत�मानात काम सु� ठेवा आ�ण
उ� ऑफर �ा.
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गहाण ठेव�याची अपे�ा करा

कोण�याही सं�ेत दोन मु�य संचा�क असतात - नेता आ�ण यजमान �हणजे मं�ी.
कौत�या "अथ�" म�ये ने�या�ा "मा�टर" आ�ण ओ��सांना "अमा" �हट�े गे�े.
आहे. दोघेही एकमेकां��वाय अपूण� आहेत. अमी माग�द��क आ�ण अमा रणनीतीब� करते
ते काय करते आ�ण काय करते. ��य�ात चानने अ�मा�ा खूप काही �द�े आहे.
असे मान�े जाते क� �याने असे �हट�े आहे क�,

" मं�ी पासून सु� काय��म आहेत के ( '' 8 . 1 . 22 )

येथे "सु�वातीपासून" �हणजे केवळ '�ारंभ' क�न नाही तर �नयोजन, रणनीतीकरण.
ते बनवणे आ�ण �नया�त करणे. आज�या कॉप�रेट जगात ही कार
�व�ेषतः कोण�याही अमा�या अनेक भू�मका असतात.

• योजना बनवणे
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ही गुणव�ा ��येक गहाण�यात �भावीपण ेआढळते. कोण�याही �दव�ी
�द�े�या काया�चे य� �क�वा अपय� केवळ चांग�या योजने�ारे ठरव�े जाई�
आहे. जर एखाद� �धा� �ज�क�यासाठ� तु�हा�ा ��केट संघ तयार करायचा असे�
�हणून �थम तु�हा�ा �यासाठ� एक चांग�� योजना तयार करावी �ागे� - �धा�
ते के�हा आहे? तु�हा�ा �कती �दवस तयारी करायची आहे? कोण�या प�र��तीत खेळायचे आ�ण
कोण�या �कार�या खेळाडंूची आव�यकता असे�? �कती पैस े�ागती�?
कोण�या �कारचे ����ण �द�े पा�हजे? कोण�या �कारचे सामान आव�यक आहे
होई� का?

��येक कोनातून उपाय �ोधा. हे कर�याचा सव��म माग� आहे
त�सम क�पना ��हा. या�ा 'डेटा �टोरेज' �हणतात.
आ�ही हा आव�यक डेटा प�त�ीर प�तीने तयार के�यानंतरच आ�ही क� �कतो
आपण एक रणनीती बनवू �कता.

Rate धोरण तयार करणे

गेमचे �नयोजन आ�ण �ज�क�यासाठ� आव�यक गो�ी
सूची तयार कर�या�या मागी� प�त�पे�ा हे काहीसे वेगळे आहे. याचा अथ� रणनीती बनवणे
तो �व��� खेळ कसा �ज�कता येई� ते ठरवा. पु�हा एकदा
हे कर�यासाठ� मी पु�हा एकदा ��केटचे उदाहरण देतो.

या सुसं�कृत खेळातही, आ�ही पाहतो क� ��येक �वजेता संघ एक रणनीती तयार कर�यास स�म आहे.
एक कु�� आहे. ते व�तूंचा सखो� अ�यास करतात. ते तू
आ�ण �व�वध प�र��तीत आव�यक बेट्सचा अ�यास करा. समान खेळ योजना
मी �हणू

तथा�प, इतर धोरणांम�ये पया�यी योजना असणे मह�वाचे आहे. योजना-
'अ' य��वी न झा�यास, योजना 'ब' ता�काळ आणावी. ही कार
रणनीती बनवणे �हणजे आप�े पया�य तयार ठेवणे.

• �नया�त

�ेवट�, सव� आव�यक यो�य प�र�मानंतर, काय� �ावहा�रक �व�पात �पांत�रत के�े जाते.
कर�याची तुमची पाळ� आहे. जर काम पूण� झा�े नाही तर तुमची सव� तयारी पूण� झा�� आहे
मी जातो �यामुळे सं�ोधन हे य�ाचे मूळ आहे.

"ए झी ��" या �ीष�कावर सु��स� भारतीय बंध गु राम चरण
�याचे पु�तक ���ह�े आ�ण �व�ास ठेवणारे बन�े. याम�ये �याने �हट�े आहे -
��येक मु�य काय�कारी अ�धकारी �वतः�या य�ाचे दरवाजे उघडतो हीच ती चावी आहे.
के�े जाऊ �कत नाही. �वामी �चयान यांनीही �याचा सुंदर सं�ह के�ा आहे
ते आहे - "आप�या कृतीची योजना करा आ�ण आप�� योजना अंम�ात आणा."
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आपण खरोखर ग�त�ी� आहात का?

ब�तेक �ोक इतरांना कठोर मनाचे, �ामा�णक आ�ण ग�त�ी� नसतात
ते खरे आहे क� �यांचे �रकामे आहे त ेसमजून �या. मी इकडे �तकडे धावतो
आत घा�णे आ�ण काहीही न करणे तु�हा�ा स��य करत नाही.

'अथ��ा��' म�ये, चॅन ने '�ोए��ट��हट�' ची अगद� सोपी �ा�या �द�� आहे.
आहे:

" घेत�े काय� पूण�ता आहे �जवंतपणाची ." ( 6 2 . 2 )

अ�ा�कारे सु� झा�े�या सम�या पूण� के�यानंतरच आपण हे क� �कता
समजू �कतो. हे खूप मह�वाचे आहे, म�ा ते क� �ा:

तु�ही जे काम सु� के�े आहे ते तु�ही नेहमी के�े पा�हजे याची खा�ी करा.
तु�हा�ा �नका� �मळा�ा आहे. आप�यापैक� ब�तेक, ते �व�ाथ� असोत, घराती� असोत �क�वा
काम असो �क�वा ओ��स, ही सामा�य त�ार आहे क�, "मी खूप आहे
मी करतो पण म�ा कौतुक �मळत नाही आ�ण कोणीही म�ा समजत नाही

मी तु�हा�ा एक गो� सांगू इ��तो क� जर तु�ही तुमचे काम चांग�े के�े तर
जे�हा तु�ही ते पूण� करा� ते�हा �ोकांचे �ान तुम�या �द�ेने जाई�. जर तु�ही �ंभर वर गे�ात
जर आपण काम समाधानकारक प�तीने पूण� के�े नाही तर त ेचांग�े काम करत अस�याचे �हट�े जाते.
कदा�चत 'काय��मता' नाही.

आता आ�ही अ�ा �कारे कृतीची योजना करतो जेणेक�न ती
आपण �नका� �मळवू �कता.

Goals आप�े �येय �क�वा उ��� ेप�रभा�षत करा

काय� सु� कर�यापूव� हे �वतः करा - मी हे करत आहे
? हे काम क�न मी काय सा�य क�? जर तू
जर तु�हा�ा या उ�रांब�� खा�ी नसे�, तर तु�ही �ावसा�यकांची मदत घेऊ �कता, जे तु�हा�ा अ�धक चांग�� मदत करती�.
पासून माग�द��न क� �कता

कोणतेही काम सु� कर�यापूव� ��य असणे मह�वाचे आहे. काय
आपण �ारंभ कर�यापूव� वेळेवर आ�ण �व��� अ�ी �येये सेट करा.

मी हे कसे क�?
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सव� आव�यक तप�ी�ांसह आप�या कामाचे चांग�े �नयोजन करा. ��ात ठेवा
क� जर तु�ही योजना आख�यात अपय�ी ठर�ात, तर तु�ही अपय�ी ठरणार आहात
मी बनवतो यासह, आपण जीवनाचे मू�भूत समजता क� आपण सव�काही आहात.
एकटे क� �कत नाही.

आव�यक अस�यास इतर स��ागार आ�ण स��ागारांसह एक ट�म
तयार करा. एकदा र��याचा नका�ा तयार झा�ा क� गंत��ानापय�त पोहोचण ेसोपे होते
जातो.

The प�रणामांवर �� क� ��त करा आ�ण ते सा�य करा:

जे�हा आपण आप�ा �वास सु� करता ते�हा वेळोवेळ� र��याचा नका�ा तपासत रहा, अ�यथा
तु�ही �द�ाभू� करा�. आपण �या गंत� �द�ेने जात आहात ते जाणून �या



पुढे जात आहेत.
जर तु�ही खरोखर स��य असा�, तर चांग�े �नयोजन करा आ�ण त े�भावीपणे करा.

�नया�त क�न, आपण सव�काही पटकन सा�य करा�. बरेच �ोक तुमची चूक करतात
तु�हा�ा माग�द��न क� �के� �क�वा करे�, पण काळजीपूव�क ते तुम�यावर अव�ंबून आहे
आप�या �येया�ी खरे रहा.
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आप�या �म�ांम�ये सव ��ण करा

गे�या आठव�ात �याचा �म� मु�राज छेडा सोबत बस�ा होता. आ�ही सव� �याची ट�म आहोत आ�ण
कम�चा�यां�या मदतीने कंपनीची उ�पादकता वाढव�याबाबत चचा� करत होते.
मू�राज ऊजा� �े�ात काम करते आ�ण �व�वध �क�प हाताळते.

आम�या चच�चा �वषय बद��ा जे�हा ते �हणा�े, "राधा, कधी कधी आ�ही
जे�हा आपण धोरणांवर चचा� करतो, ते�हा मा�या आ�ण मा�याम�ये �ानाचे काही भांडार उघडते
म�ा असे �ान आहे जे म�ा आतापय�त मा�हत न�हते.

तो पुढे �हणा�ा, "कदा�चत त ेमा�या अवचेतन म�ये होते पण जे�हा आ�ही
जे�हा आपण कोण�याही �वषयावर चचा� करतो ते�हा तो मा�याम�ये जागृत होतो.

या संभाषणानंतर मी कौतचे 'अथ��ा��' काढ�े, �हणून म�ा चानचे नाव सापड�े.
हा धागा सापड�ा, �यात �याचे �वधान आहे -

"कर�यासाठ� एक आहे राहती� सवा��धक एक गुणव�ा मन . " ( 6 1 . 12 )
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मा�या �म�ा�या ���कोनातून आ�ण या धा�यावर, म�ा दोन गो�ी मा�हत आहेत - प�ह�� �हणजे तु�ही
�ी �हणून स��ामस�त कर�यासाठ� कोण�याही �व�ेष गरज नाही.
NS �सरे �हणजे, तु�हा�ा अ�ा �म�ांची गरज आहे जे तुम�या जीवनाचा एक भाग आहेत.

मी यातून पूण�पणे नवीन काहीतरी ��क�ो - मा�या �म�ां�ी सतत संपका�त रहा
माग�द��क आ�ण माग�द��क �हणून देखी� काम करा कारण ही य�ाची गु��क��� आहे
हे �जवंत आहे.

हे य� �मळव�यासाठ� तु�हा�ा काही �नयमांचे पा�न करावे �ागे�.
तु�ही �ोक स��ागार आहात �क�वा कोणाचे �म� आहात:

इ. संपका�त रहा

चॅनने 'अथ��ा��' म�य ेस��ागार आ�ण स��ागारांना '�म�' �हणून संबोध�े.
�याचे वण�न करताना, सु�वाती�ा असेच सां�गत�े गे�े. ही गो� �तकानु�तके जुनी आहे, पण
आजही हे ओळख�े जाते क� �व�वध कंप�यांम�ये सव� �कारच ेबॉ�ड स��ागार
एक चांग�ा माणूस बन�ा पा�हजे.

एखादा त� कसा बनतो? उ�र आहे - ��येक �म�ांसोबत
�नय�मत आ�ण सतत संपका�त रा�नच एक चांग�ा माणूस बनू �कतो.

Ally मान�सक�र�या समायो�जत करा

अनेक समुपदे�कांची अ�ी वृ�ी आहे क� 'म�ा तुम�यापे�ा जा�त मा�हती आहे.'
हे समजून �या क� समुपदे�क इतर कोण�याही ���पे�ा कधीही चांग�े होणार नाही.



तो असू �कत नाही पण तो स��ा घेणा�यासारखाच असावा.
स��ागार इतरांपे�ा पंत�धानांसमोर मोठे आ�हान

मान�सक सुसंवाद राख�याची गरज आहे. एकदा ते पूण� झा�े क� बो�णे सोप ेहोते
असे घडत असते, असे घडू �कते. समानतेची भावना न ठेवता कोणा�ीही समझोता क� नका
क� �क�ो.

On वेळेवर धाव

कधीही कठोर होऊ नका. फ� इथेच अस�े�या �वचारांना कधीही �चकटू नका
एकमेव माग�. तु�ही आ�ण तुमचे �म� दोघेही �हाणपणाने वागा
मो�ा आ�ण चांग�या ��यतांची मागणी उघडा.

काळाबरोबर चा�ा आ�ण तुम�या आत होणारा बद� पहा. मा�यासारखे
�याचा �म� मू�राज�या मदतीने �या�ा कळ�े क� �याची �वतःची बु��म�ा इतरांम�ये आहे.
आ�हा�ा �वक�सत कर�यासाठ� आ�हा�ा ���ण आ�ण माग�द��न क�न देखी� बरेच काही के�े जाते.
��कणे हा एक अनुभव आहे.
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आधु�नक बाळांना स��ा

आज भारतात हजारो पे�ा जा�त बंधन सं�ा आहेत. भारतीय अथ��व�े�या क�पना
आ�ण परदे�ी गुंतवणुक��या (FDI) प�रचयाने, हे �वसाय �नयम
पदवीधर �व�ा�या�ची मागणी देखी� ��णीय वाढ�� आहे.

एकदा नोकरी �मळा�� क� �व�ाथ� �यांचे �येय सा�य क� �कती� असे वाटते.
पण खरे आ�हान आता सु� होत.े बंधन मू� झा�यानंतर बंधनाचे
�या �व�ा�या��ा �वे� �द�ा जातो �याचा �नका� �व�ा�या�ने �ावा �ागतो.

एखा�ा सं�े�या नवीन वातावरणात नवीन भरती क�ी काय� करते?
करतो?

कॉउटचा स��ा आहे:

" अ�धका�या�या देखरेखीखा�� �द�े�े काम पूण� उ�साहाने पूण� करणे"
आव�यक के '' ( 1 . 18 . 3 .)

कोण�याही �कारे कोण�याही बंधनाचे �व�ाथ� �वतः �यां�या अ�यास�मांम�ये जात नाहीत.
समजून घेत�े पा�हजे याचे कारण �हणज े�व�ानाचे �ान असूनही �या�ा करावे �ागते
�ावहा�रक वापर ��क�यास बराच वेळ �ागतो.

काम �मळव�याची क�ा ��क�यासाठ� �या�ा माग�द��क/समुपदे�काची गरज आहे.
�याची गरज आहे. यासाठ� प�व� �ोक वषा�नुवष� घा�व�े�े तुमचे साथीदार असती�
�या कामा�या अनुभवातून �ान आ�ण कौ��य �ा�त होते. आ�ण जरी
नवीन भरती जरी �व�ा�या��या बरोबरी�या नसती�, तरी �यां�या�ी काही तरी संबंध आहे.
�यांना ��क�यासाठ� आ�ण �यांचा �ाभ घे�यासाठ�, एखा�ा�ा जोमाने भेट�े पा�हजे.

कामासह ��कवणी सुधार�याचे उपाय:

Superv पय�वे�का�या अधीन



पय�वे�काने �द�े�� मा�हती खूप मह�वाची आहे. ते �व�ेष
या �े�ात �ा�व�य �मळव�यासाठ� �या�ा अनेक अडचण�चा सामना करावा �ाग�ा.

असे घडत असते, असे घडू �कते. मु�ाने आप�या वरा�ा आप�े ���क �हणून �वीकार�े पा�हजे.
��येक ���का�ा �ज�ासू आ�ण आ�ाधारक �व�ा�या��ा ��कवणे आवडते. संपत आहे

म�ा �यातून हजार पट फायदे �मळतात.
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Done काम पूण� करा

परमे�राने �द�े�े कोणतेही काय� मु�ाने पूण� के�े पा�हज.े कोणतेही
काम �हान �क�वा �हान �हणून घेत�े जाऊ नये. �हान काय� यो�य मागा�ने करत असताना
तरच तो सवा�त मोठ� जबाबदारी पूण� कर�यास स�म होतो. कोणतेही
�द�े�या वेळे�या आत �नयु� के�े�े काय� पूण� करणे हे मु�ाचे प�ह�े �येय आहे.
पा�हजे.

• �व�ेष �ो�साहन

नेम�े�े काम करताना तुमचा �वचार खूप मह�वाचा आहे. तुम�यासाठ� खास
उ�साहाने, हे काम सकारा�मक ���कोनाने के�े पा�हजे. बाळ आनंद� आहे
तो काय करतो, �या�ा �या�याकडून वृ�ी �मळते. ��क�याची इ�ा आ�ण
�या�या कामा�या समप�णापासून भ�व�यात �या�ा दे�यात येणारी पदे आ�ण दा�य�वे �न��त करणे
असे घडत असते, असे घडू �कते.

अ�यापनाचा काळ हा सव��म काळ आहे. 'वे ट� पाटण' नावाची कंपनी
माझे �म� जे गाडी चा�वतात ते �नय�मत आ�ण सतत ����णावर �व�ास ठेवतात.
तो �हणतो, “एक चांग�ा �व�ाथ� चांग�ा ���क बनवतो. �हणून एक
एक चांग�ा अधीन� �ेवट� एक चांग�ा बॉस बनवे�

एका य��वी उ�ोजकाने �या�या आ�थ�क मदतीसाठ� �ेखा परी�क (चाट�ड� अकाउंटंट) �नयु� के�े आहे.
बाँडवर �नयु�� के��. तो काही मोठा माणूसही न�हता. खाते उघडणे
असे �फरणारे �वचार देव�ता�या मनात येत असत क� "हे माझे आहे
योसारखे नाही. अहो! म�ा अ�ा अंतग�त काम करावे �ागे�! "

एक �दवस अचानक �या�ा कळ�े, "कोण कोणा�ा पैसे देत?े"

या बॉसम�ये अ�ी ��तभा आहे क� तो �वतःपे�ा जा�त क� �कतो.
नेमणूक के�� जाऊ �कते आ�ण �या�या अंतग�त काम के�े जाऊ �कते. यामुळे �या �ेखापरी�काकडे वाटचा� झा��
सापड�ा, "जोपय�त मी �यातून �वसाय चा�व�याची सव� कौ��य े��कत नाही,
तोपय�त मी ही कंपनी सोडणार नाही.

तुमचा �वचार सारखाच असावा.
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बॉसचा सहा�यक

जे�हा �व�वध �वसाय त�वांमधून नवीन पदवीधर एखा�ा सं�ेत सामी� होतात,
कॉप�रेट जगतात �वत: �ा �स� कर�यासाठ� �यां�याकडे �चंड उ�साह आ�ण उ�कटता आहे.
��क�े�या ��कवणी आचरणात आण�यासाठ� ते उ�सुक असतात.

तथा�प, �यांना पु�तक� ���णाबरोबर अजून बरेच काही ��कायचे आहे.
�ेवट� खरे य� �यां�या सं�ेम�य े�वतः�ा �स� के�याने येते.

यासाठ� सव��म उपाय �हणज े- आप�े जवळचे �म� आ�ण अ�धकारी.
��का. सवा�त मह�वाचे - आप�या �म�ांसाठ� फायदे�ीर �हा आ�ण हा�नकारक नाही.
�यां�यासाठ� सम�येचे मूळ बन�याऐवजी, समाधानाचे एजंट बन�याचा �य�न करा.

�द�वाने, ब�तेक नवीन बंधक �यां�या बॉसब�� खूप उ�साही असतात.
अ�धकृत �हा आ�ण मह�वाची आ�ण गोपनीय मा�हती उघड करा
मी देतो

Qout चे �वधान आहे:-

" जसे �वष फ� अ�ा �ठकाणी असते �जथे �व�रत धोका असतो
तो उडतो , �याच कारम�ये, या राजा�ा तुम�याकडून नुकसान हो�याची भीती आहे.
आपण Ivs �ोध उ�ट� होई� . '' ( 1 . 14 . 8 )

तु�ही आ�ण तुमचा बॉस एकाच हेतूने काम करत अस�याची खा�ी करा
आ�ण वाद��त हेतूंसाठ� नाही. तरच तु�ही तुम�या कॉप�रेट क�रअरम�ये �गती क� �कता.
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क� �कतो

प�रपूण� अधीन� हो�यासाठ� येथे काही �टपा आहेत:

The बॉस�या मूडचा मागोवा ठेवा



बॉस नेहमी दबावाखा�� असतात. �यामुळे नेहमी �याचा आनंद वाढव�याऐवजी तो
कमी कर�याचा �य�न करा तु�हा�ा �यांची गरज नेहमी जाणवे�
परंतु कदा�चत जे�हा तु�हा�ा खरोखर �यां�या�ी बो�ायचे असे� ते�हा �यां�याकडे असे�
तेवढा वेळ देऊ नका (जरी �यांना तु�हा�ा वेळ �ायचा असे� तरीही). �यामुळे के�हाही
जर तु�हा�ा �यांना काही सांगायचे असे� तर �यांचा मूड बघा. सरळ �यां�या के�बनम�ये जात आहे
बो�णे सु� क� नका. �यांचे पूण� �� तुम�या बाजू�ा होईपय�त �ती�ा करा आ�ण
मग त�ड वर करा.

Short नेहमी �हान ��दात बो��याचा �य�न करा

एक अधीन� कम�चारी 25 बॉस�या ��फार�ीसह �या�या बॉस�ा भेटतो
गया. बॉस �हणा�ा, "एका पानात संपूण� गो� ��हा. आपण क� �कत नस�यास
तर याचा अथ� असा क� तु�ही �याचा फारसा �वचार के�ा नाही. "
नीट �वचार करा. तु�ही तुमचे �वचार �यां�यासमोर मांड�यापूव� ते थोड�यात ��दात सांगा.
मूळ क�पनां�या �व�पात तयार करा.

नोट्स बनवा

पु�हा पु�हा बॉसकडे जा�याऐवजी सव� छो�ा छो�ा गो��ची न�द �या.
ए�. आपण �यांना सु�वाती�ा �क�वा �दवसा�या �ेवट� भेट देऊ �कता. आपण फ� एकदा
मी सव� मु�े घेऊ �कतो. अ�ा �कारे तुमचा वेळ आ�ण �यां�या इ�ा दो�ही मो�ा�या आहेत
ते यो�य असे�. आपण एक� चचा� क� �कता आ�ण ते
भाव�नक �नण�य घेऊ �कतात.

�ेवट�, एक गो� अगद� ��पणे समजून �या. या सव� गो��चा अथ� असा नाही
क� बॉस�ा ठेवायचे आहे, पण अ�धक चांग�े अधीन� हो�यासाठ�, कोण कमी आहे
आप�या बॉसची �वचार कर�याची प�त वेळेत समजून �या. हे तु�हा�ा हवे आहे
क�रअरम�ये �गती करणे ही एक आव�यक गुणव�ा आहे.
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�माट� नेते ओळखणे
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एक महान �ापारी नेता एकदा �हणा�ा, "मी कदा�चत मे�े�ो नाही, पण मा�या कृती
सु�."
करायच आहे.

सेवा�नवृ�ी जवळ महान नेते �हणून, ते नेहमीच पुढ�� �पढ� असती�.
नेते तयार कर�यावर �� क� ��त करते. आप�या जागेसाठ�
पा�हजे त�ी तयारी करा. ��य अस�यास, आणखी चांग�े
तयारी के�� पा�हजे.

इथे चॅन असेही �हणा�ा,

" �याने ( राजाने ) राजपु�ा�ा ����त कर�याचा �य�न के�ा पा�हजे ."
( 5 . 6 . 39 )

�ीष� ने�यांनी स�म ने�यां�या �वकासाकडे पूण� �� �द�े पा�हजे.

नेता कोण आहे आ�ण �या�ा कसे ओळख�े जाऊ �कते? �वतः करा



मी एक आ�हान आहे. ��येका�ा अनुभव आहे क� एका �व��� गटाचा य��वी नेता
�सया� गटा�ा वेग�या कृतीकडे ने�यात अपय� येऊ �कते.

����ण आ�ण नेतृ�व काय��म सु� कर�यापूव� यो�य नेते �ोधा
ओळख�े जाणे मह�वाचे आहे. तुम�यापैक� काह�ना उमेदवारांचे नेतृ�व मा�हत आहे
�ावू �कतो

यापैक� काही �कार खा�� �द�े आहेत:

: जे�हा �या�ा ��ंसा �मळते, ते�हा तो इतरांना �ेय देतो का?

उ�े�: हे उ�र सांगे� क� तो संघाचा खेळाडू आहे क� नाही. एक
एक चांग�ा नेता एक चांग�ा नेता असतो. तो आप�या संपूण� ट�म�ा य�ा�या मागा�वर नेतो
�र नेतो. �या�ा चांग�े मा�हत आहे क� मानवांम�ये कमकुवतपणा आहे, तरीही सव�
सं�ेचे समान �येय सा�य कर�यासाठ� एक� काम करावे �ागे�
आहे.

: तो �या�या मतां�या �व�� आहे क� तो �या�या �वचारसरणी�या �व�� आहे?
बद�त राहते?

उ�े�: हे �या�या �वचारांची ��� द��वते. ते कोणतेही काम आहे
घे�यापूव� �क�वा �नया�त कर�यापूव� ��येक पायरीवर �वचार करतो? अ
एखा�ा कंपनीत होत अस�े�या राजकारणामुळे तो उ�सा�हत होतो?

: तो सभा क�ी आयो�जत करतो?

उ�े�: - हे �या�या �नयोजनाची �ा�व�य द��वते - जर तो
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तो एक चांग�ा नेता आहे, तो अज�डा तयार करे�, खु�या मनाचा असे� आ�ण बैठक�चे नेतृ�व करे�.
कधीही अपय�ी होणार नाही.

: �याचे नातेवाईक �याचे �नरी�ण करतात आ�ण �या�यावर �ान देतात का?

उ�े�: हे मोठे �ाभाथ� �द�े आहे क� नाही याचे मू�यांकन करते
बँडमधी� �ीष� �ोक �या�या �वचारसरणी�ी सहमत होती�. एक चांग�ा �वचारवंत आ�ण
केवळ धोरणात कु�� अस�े�ेच व�ड�ां�ी सहमत असतात.

: आ�हान �द�यावर तो आप�े काय� �कती �वकर पूण� करतो?

उ�र: �याची संसाधन-बंधन �मता समजून घेणे �हणजे तो �कती आहे
प�र��तीवर पटकन �नयं�ण ठेवत.े सम नेते स�या�या सम�यांम�ये अडक�े
होणार नाही. सम�या-घटक हो�याऐवजी तो सम�या सोडवणारा असे�.

सवा�त मह�वाची गो� �हणजे तु�ही भ�व�याती� ने�यांना तयार कर�यास मदत करता.
अडकणे. �ेवट� तुम�या र� आ�ण घामाने बांध�े�या कंपनीचा कारभार सोपव�याची वेळ आ�� आहे.

आहे.
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जॉब �ो�हायडस�ची आठवण



सं�ांम�ये काया��य हे एकमेव �ठकाण आहे जेथे �ोक �यावर �व�ास ठेवू �कत नाहीत.हे ��य आहे क� �यांचे य� �व�वध �ोकां�या सहकाया�चे आ�ण माग�द��नाचे प�रणाम आहे.
आहे. �हणूनच, आप�े कत�� बनते क� आपण अगद� �हान मदत देखी� सोडत नाही.
चूक. हे �व�ा�या प�ह�या बंधनाचे �वधान देखी� आहे:

'' �या�ा मदत करा मदत कर�यासाठ� आप�या संसाधनांचा
�ीमंत �य�नांची पराका�ा करणे आव�यक . '' ( 7 . 16 . 1 9 )

पण स�य हे आहे क� मनु�य अ�त�य अ��र आहे आ�ण �या�ा द�घ� आहे
का�ांतराने, आ�ही सहसा आ�हा�ा मदत करणा�या �ोकांचे आ�ण �यां�या मदतीचे आभार मानतो.
तू �वसर�ास आज�या वेगवान बद��या जगात जे�हा आप�याकडे आहे
वेळ �नघून जातो, अ�ा गो�ी ��ात ठेवणे आणखी कठ�ण झा�े आहे.

या सूचनांची अंम�बजावणी करा:

या गो�ी ��हा

पृ� 273

�यांनी तु�हा�ा आ�ण तु�हा�ा मदत के�� आहे �यांची याद� बनवा
जीवन आ�ण क�रअर म�ये मदतनीस. या सव� गो��चा समावे� करा उदा - तुम�या आधी
बॉस, क�मट� एज�सी आ�ण ट�म�ा �यांना कोण�याही कामात मदत हवी आहे
तु�या आठवणीसाठ�. तु�ही तुम�या आयु�याती� सवा�त मह�वा�या गो��ची ही याद� बनव ू�कता.
कागदप�ांपैक� एक �हणून हाताळा. ज�ी सं�या वाढते, तु�ही
या याद�त �यांची नावे न�दवत रहा.

• �ोकांची आठवण

याद� बनवताना �यांचे फोन नंबर नमूद कराय�ा �वस� नका. �यां�या जीवनाचा
�व�ेष �दवस ��ात घेणे चांग�े होई�. हे आप�या�ा �व�ेष �संगी �यांना कॉ� कर�याची परवानगी देत.े
कराची इ�ा कर�याची चांग�� संधी �मळे�. ��येक �व�ेष �संगी ��य नस�यास
��य अस�यास, �कमान �यां�या �दव�ी तरी ��ात ठेवा. हे देखी� सापडे�.

�यांना भेटव�तू �ा

चाना यांनी �यां�या "अथ�ा" पु�तकात असे �हट�े आहे क� भेट अ�ी आहे
हे एक ����ा�� मा�यम आहे �यावर कोणीही �भा�वत होऊ �कते. याब�� �वचार करत आहे
तुमचा वेळ वाया घा�वू नका. तसेच परंपरेपासून �र कोणतीही महागडी भेटव�त ूखरेद� क� नका.
वरी� �ोकात सां�गत�या�माण े- "�वतः�या सा�ह�यानुसार" �हणजे �वतःचे
आप�या �व�ासानुसार भेटव�तू खरेद� करा.

To मदतीसाठ� तयार रहा

वरी�पैक� ब�तेक मु�े सामा�य अस ू�कतात. पण गरजे�या वेळ�
सवा�त मह�वाची गो� �हणजे �स�या�ा मदत कर�यासाठ� पुढे येणे.
कंपनी�या एचआर �मुखांनी हे खूप चांग�े वण�न के�े आहे - "नेहमी
इतरांना नोक�या �मळव�यासाठ� मदत करा. �यापैक� कोणाची गरज आहे हे तु�हा�ा मा�हती आहे का?
खा�� पडणे."

155

नवीन नोकरी �ोधत आहात?



हे एक धा�म�क संकट आहे �याचा आपण सवा�नी कधी ना कधी सामना के�ा आहे.
स�या�या नोकरीत रहा �क�वा वेग�या कंपनीत जा, नोकरी करा �क�वा
आप�ा �वतःचा �वसाय सु� करा, नोकरीत गुंतून राहा �क�वा उ� ���णासाठ� अज� करा -
हे सव� असे आहेत क� आज�या कॉप�रेट जगात ��येकजण �ास देत आहे.
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.

चना अ�ा ��वधांना सामोरे जा�याचा माग� सुचवते -

'' जे�हा तु�ही पय�टना�या मागा�वर दोन चाक मारता , ते�हा तु�ही तोच माग� �नवडा
ते यो�य असे� . '' ( 10 . 2 . 10 )

असा स��ा आहे. पण नंतर �नवडून आपण एकतर बनू �कतो
खराब होऊ �कते. ही सूचना केवळ नोकरी�या �नवडीसाठ� �ागू नाही.

'संघष�' अ�ी अव�ा कोण�याही जीवनात �नमा�ण होऊ �कते. �ा मागा�ने
का�ांतराने तु�ही तुम�या मनाने �वचार के�ा पा�हजे आ�ण तुम�या अंतःकरणाने वाट�े पा�हजे.
आप�या ��� आ�ण कमकुवतपणावर �नयं�ण ठेवा.

हे कसे करावे? अ�ा कठ�ण �नण�य घे�यास मदत कर�यासाठ� काही �टपा
येथे �द�े आहेत:

इ. ते �वतः करा

आधी �वतःचा �वचार करा. �वतः�ा �वचारा क� तु�ही यो�य गो� करत आहात.
स�या�या कंपनी आ�ण उ�ोगात तुमची वाढ क�ी आहे याचा अनुभव अस�यास
तर, बद�ासाठ� स� �हा. नवीन �द�ा आप�या बॉस �क�वा
प�व� �ोकां�ी चचा� करणे खरोखर चांग�े होई�. जरी
जर तु�हा�ा वाटत असे� क� कोणताही यो�य उपाय सापडत नाही, तर बाहेर�या ����ा �वचारा
मदत �या

With इतरां�ी संवाद साधणे

आपण आप�या �े�ाती� अनुभवी �ोकांचा स��ा घेऊ �कता आ�ण �वतःच ेमू�यांकन क� �कता.
आपण काहीतरी चांग�े कर�यास पा� आहात क� नाही हे आपण क� �कता. खूप कठ�ण अस�यास
जर होय, तर अ�ा वेबसाइट्सवर एक नजर टाका जी तु�हा�ा या संदभा�त माग�द��न क� �के�.
असणे. सम �वचारांचे �यामुळे ऑन�ाइन फॉम�म�ये सामी� �हा आ�ण आप�� ��ती तपासा
अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ� माग�द��न आ�ण सूचना �ोधा.

Courage धैया�ने पुढे जा

�ेवट� सव� �व�ेषणानंतर तु�हा�ा तुमचे भ�व�य मा�हत असणे मह�वाचे आहे.
म�ा �या �द�ेने चा�ू ठेवा. तु�ही तेच करत रा�ह�ात तर तु�ही काय
जे �ा�त होत आहे, ते �ा�त होत राही�. �यामुळे तु�हा�ा काही बद�ायचे असे� तर काहीतरी वेगळे
कर�याचा �य�न करा एकदा तु�ही पुढे गे�ात क�, अधा� संघष� �वतःच �ज�क�ा जातो.
हे जाते- परंतु हे आव�यक आहे क� आपण काही सुधारणा कर�यासाठ� �ढ�यास तयार आहात.

आज अनेक संधी उप�� आहेत. पण फार कमी �ोक ही जोखीम घेतात. यो�य
उपाययोजनांचा �वचार के�यानंतरच जोखीम घेतात
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�येय सा�य कर�यात तु�ही य��वी होऊ �कता.

आणखी एक गो� ��ात ठेवा, कोण�याही �नण�याब�� कधीही खेद �� क� नका. �व�ेषतः
पण जरी माग� चुक�चा �नवड�ा गे�ा असे� तर �याच मागा�वर आप�े �य�न सु� ठेवा.
तु�हा�ा फ� सै�या�या आदे�ाचे पा�न करायचे आहे -

"जर तु�ही मागे वळ�याची सव� साधन ेके�� नाहीत" तर परत जा�याचा कोणताही माग� नाही
असे�
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दोन बॉस असणे हा�नकारक आहे का?

आप�यापैक� ब�तेकांनी अ�ा प�र��तीचा सामना के�ा आहे �क�वा एक �क�वा �सया� वेळ�.
करे� �या सं�ा दोन साहेबां�या भू�मका आ�ण सं�ेची रचना
ही सम�या �व�ेषतः ती� आहे �जथे �याची काळजी घेत�� जात नाही. कारण
वाद��त प�र��ती �नमा�ण होत राहते.

जे�हा दोन अनोळखी �ोक आप�या�ा �वरोधी �वचार आ�ण सूचना देतात ते�हा आपण काय के�े पा�हजे?

अ�ा प�र��तीचा सामना करणा�या कम�चा�यांसाठ� चान यांनी हा उपाय �द�ा.
सुचव�े�े:

" जे सवा�साठ� फायदे�ीर आहेत �यां�या आदे�ांचे �यांना पा�न क� �ा ." ठेवा
होय . "( 3 . 10 . 39 )

अ�ा प�र��तीत अधीन�ाने �ांतपणे �वचार के�ा पा�हजे.
�याने प�र��ती आ�ण दो�ही बॉस�या मतांचा �वचार के�ा पा�हजे आ�ण �वतःच ते ठरवावे
कोणता ऑड�र ��येकासाठ� फायदे�ीर ठरे�?

पण वरी� प�र��तीत यो�य �नण�य कसा �यावा, या�वषयी काहीतरी
ही कार अ�ी सूचना आहे:

Better एक चांग�े �व�ाथ� �हा

अधीन�ांची प�ह�� आ�ण सवा�त मह�वाची गुणव�ा आहे - सव� संभा� �ोकांकडून
�या ��कवणी ��क�याची आ�ण �ागू कर�याची �मता. उदार आ�ण दयाळू �हा
��क�याची सवय �ावा. ��येकाम�ये �कमान एक चांग�� गुणव�ा असणे आव�यक आहे
�याचा तु�ही फायदा घेऊ �कता. आपण आप�या वग��म�ांकडून �जतके अ�धक ��कता
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तु�ही जेवढे जा�त काम करा� तेवढे तुम�या क�रअरसाठ� चांग�े होई�. तु�ही जे काही ��कता,
�यांची न�द �या आ�ण फाई� बनवा. तुम�या ��कवणीची न�द ठेवा - हे
तु�हा�ा भ�व�यात भरपूर फायदे �मळती� तसेच पुढ�� बॉस�या �नवडीसंदभा�ती� �नण�य.
म�त अनुभवही �मळे�.

�ांत रहा



संघषा��या प�र��ती�ा सामोरे जा�यासाठ� सव��म धोरण �हणजे �ांत राहणे.आ�ण जुगार खेळताना कोणताही �नण�य घेऊ नका. ता�क�क आ�ण वा�तववाद� �वचार करा. तर
आव�यक अस�यास, कागदा�या तुक�ावर वत�मान सम�या �क�वा सम�या ��हा. थंड
मनापासून सखो� �वचार क�न आप�े अनुमान काढा. आपण अ�ाप अस�यास
तु�हा�ा अडचण येत अस�यास, तु�हा�ा मदत क� �के� अ�ा एखा�ा�ी बो�ा.
यासह, आप�या�ा तणावातून देखी� आराम �मळे�.

Answer नकाराथ� उ�र �ाय�ा ��का

कोण�याही 'बॉस�ा' �यां�या अधीन�ांकडून नकारा�मक उ�र ेऐकाय�ा आवडत नाही,
परंतु �याच वेळ� �या�ा नेहमी अधीन� आवडत नाही
जी- च�ा हजुरी क�या. अ�ा "जी" करणा�या कम�चारी �नयो��यांसाठ� सु�ा
धोकादायक अस�याचे �स� होते. सु�वाती�ा असे वाटते क� ते 'बॉस' �ा खू� कर�याचा �य�न करत आहेत.
�य�न करत आहे, परंतु ते ब�धा चुक�ची छाप देतात. �हणून कर�याची गरज
पण तुम�या बॉस�ा 'नाही' �हणणे देखी� मह�वाचे आहे. कधीही घाई क� नका -
काहीतरी न कर�याची आप�� असमथ�ता �� कर�यासाठ� सौ�यता आ�ण �ांततेचा अव�ंब करा.

�ेवट� ��ात ठेवा क� तु�हा�ा तुम�या दो�ही 'बॉस' ची काळजी �यावी �ागे�. एकदा
एका म�ह�े�ा �वचार�यात आ�े, "तुम�यासाठ� दोन 'बॉस' ची त�ार करणे खूप कठ�ण आहे.
असावा ... ''. �या�ा उ�र �द�े, "अ�जबात नाही, म�ा माझा वाढ�दवस साजरा करायचा आहे."
नेहमी दोन भेटव�तू �मळवा.
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तु�ही �कती पैसे �वचारता?

आप�या कामा�या मोबद�यात यो�य �माणात पैसे �मळव�याचा �नण�य घे�या�या संकटाचा सामना आप�या सवा�ना कधी ना कधी झा�ा असे�.
याचा सामना के�ा आहे. मग तो नवीन नोकरीचा पगार असो, �क�वा �वसाय
हा भांडव�� गुंतवणूक�चा �� आहे, सेवांसाठ� �ाहकाकडून पैसे वसू� करणे �क�वा
काही कामासाठ� देणगीची र�कम माग�याची आप�� पाळ� आहे, आपण यात अडकतो.
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�कती पै�ांची मागणी करावी?

चॅनने या सम�येवर उपायही �द�ा आहे.

�याचे �वधान आहे:

'' �ीमंत �या�या पै�ानुसार �क�वा �यातून झा�े�या न�यानुसार
�यानुसार, रकमेची मागणी के�� पा�हजे �क�वा �यां�या इ�ेनुसार र�कम �यांना �द�� गे�� पा�हजे.
एक देणगी �वनंती करा . '' ( 5 . 2 . 35 )

�हणून, कोण�याही रकमेची मागणी कर�यापूव�, चनाने �थम त े�वचार�े
या �करणाचा काळजीपूव�क �वचार करावा असे सुचव�यात आ�े. क�ेवर �भु�व �मळवा
कोणीही कोण�याही कामात सहज य� �मळवू �कतो.

हा धागा अ�धक चांग�या �कारे समजून घे�यासाठ� आपण �याचे �वभाजन क�या:

Their �यां�या संप�ीनुसार

हा खूप मह�वाचा �वषय आहे. '�ीमंत' ची �ा�या
पण एक फरक आहे. उदाहरणाथ�, एखा�ा गावाती� सवा�त �ीमंत हे एखा�ा मो�ा �हराती� सवा�त मोठे असू �कते.



इतर कोणाचा असे� तर तुमचा �ीमंत �ेजारी �सरा असे�
�सरा असे�.

�हणून, चॅनने �ीमंतांना �या�या संप�ीनुसार रकमेची मागणी कर�यास सां�गत�े.
स��ा दे�यात आ�ा आहे.

इ. दान के�े�या न�यानुसार

साधारणपणे या संदभा�त �वनंती के�� जाते. �या�ा कारण
क� तु�ही कोण�याही कामासाठ� �क�वा तुम�या सहकाया��ी सुसंगत आहात
�मळा�े�या �ाभा�या अनु�प �क�वा तु�ही �द�े�या कोण�याही स��यान े�क�वा ��फार�ीनुसार
मोबद�याची मागणी न�या�ी सुसंगत आहे. आपण त ेरोख �क�वा रोख �व�पात देऊ �कता
मी �वचा� �कतो.

याचे एक यो�य उदाहरण �हणजे जे�हा मा�यापैक� एक मा�याकडे आहे
�����या खचा��या बरोबरीने �����या मोफत के�यास डॉ.
पै�ांची भेटव�तू �वकत घेऊन डॉ.चे कौतुक कर�यात आ�े आ�ण डॉ.
�या�ा नाकारताही आ�े नाही.

• नुसार

अ�ा काही प�र��ती देखी� आहेत �जथे आपण मू�याचा अंदाज �ावू �कत नाही. तर
आपण अ�धक पैसे मा�गत�यास, आप�या�ा नकार �द�ा जाऊ �कतो.

कमी पै�ांची मागणी के�यास संधी गमाव�� जाते. अ�ा प�र��तीत क�
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पण �नण�य �वतः सोड�ा पा�हजे. खरं तर, अ�ा प�र��तीत, आपण अपे�ा के�� पा�हजे
आपण अ�धक पैसे �मळवू �कता.

मी एकदा एका हॉटे�ब�� ऐक�े होते �जथे "तु�हा�ा हवे तेवढे खा".
आ�ण "तु�हा�ा पा�हजे तेवढे पैस े�ा" या धोरणाचे पा�न के�े जाते.

�ोक �या हॉटे��या सेवेम�ये इतके आरामदायक आहेत क� ही हॉटे�ची गो� आहे
मेनू काड�वर �द�े�या दरांपे�ा उ�प�ापे�ा जा�त
उ�प� �मळवते.
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ब�ा� �ोकांसह काय� करणे

"अथ�ा" म�ये, �जथे चाना वाचकांना ��� क�ी वापरावी या�या �ट�स �द�या आहेत.
�याच वेळ�, हे स�े�या गैरवापरा�या संदभा�त देखी� ���ह�े आहे. यासह �याने वाचकांना सां�गत�े
साम�या�खा�� वागताना �न�प� आचरण
संबं�धत सूचनाही �द�या आहेत.

ताकद �ोध�यासाठ� चना ने साधे अंदाजे (सा��य) वापर�े
के�े आहे:

'' आग अध�वट �क�वा पूण�पणे जळू �कते
राजा �सरा �या�या प�नी आ�ण मु�ांबरोबर �क�वा इतर
�याची �मृती मदतनीस बनू �कते . ( 5 . 4 . 17 )



या सूताचा खूप खो� अथ� आहे आ�ण हे मा�या वैय��क सू�ांपैक� एक आहे. ते दे
हे सांग�यात आ�े आहे क� कोणताही नेता तु�हा�ा आ�ण तुमचा �वजय �मळवू �कतो
मेमरी देखी� उपयु� ठ� �कते.

जर तु�ही राजावर उपचार के�ेत, �जथे आग फ� तुमचे �रीर जाळते
फ� जळू �कते, तर राजा�या रागाने, आपण आप�या सहा�यक यं�णे�ा जाळू �कता आ�ण
भ�व�या�या सव� आ�ेने ("... मु�े आ�ण प�नीसह")
असू �कते

�ेवट� आज�या कॉप�रेट जगात एका ����ा�� राजा/ने�याबरोबर काम करणे
येथे काही सूचना आहेत �यांचा �वचार के�ा पा�हजे:

• राजा�ा समजून �या
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एखा�ा�या हाताखा�� काम कर�यापूव� ही प�ह�� गो� आहे.
आज आपण भा�यवान आहोत क� आप�े �वतःचे राजे �ाचीन काळाती� रा�यांपे�ा वेगळे आहेत.
�क�वा नेते �नवड�याचा अ�धकार आहे. �यामुळे या ने�याची �नवड मह�वाची आहे.

एकदा तु�ही ने�याबरोबर काम कर�याचा �वचार के�ा क� तो बरा होई�
जाणून घेणे खूप मह�वाचे आहे. �याचा उप�म आ�ण सं�ा सोबत
�या�या आवडी -�नवडी आ�ण अ�ा इतर ��डमधून जा.

एकदा मान�सक सुसंवाद हरव�ा क� नेता आ�ण �याचे अधीन�
�यां�याम�ये नेहमीच चांग�ा सुसंवाद राही�.

��ात ठेवा, राजाचे राजा पे�ा अ�धक ����ा��

आप�या�ा हा मह�वाचा �नयम ��ात ठेवावा �ागे�. राजा नेहमी स��ागार होता आ�ण
मा�हती देणा�यांसोबत ऐक�े.

जसजसे तु�ही राजा�ा जवळून ओळखता, तु�हा�ा ते कळते
कोण�याही ने�याची संपूण� �व�ा या घटकांवर अव�ंबून असत.े �हणून जे�हा तु�ही ने�या�ा फोन करता
समजून घे�याचा �य�न करा, नंतर �या�यावर प�रणाम करणा�या �ोकांब�� देखी� जाणून �या.
क�

तरच तुम�यासाठ� कोण�याही प�र��ती�ा सामोरे जाणे सोप ेहोई�. जर तू
जर तु�ही राजा�या अधीन रा�न काम करत असा�, तर तुमची जबाबदारीही तुम�यावर येते
यो�य मा�हती दान क�न.

To राजा�ी एक�न� राहा

वरी� दो�ही गो��चे पा�न क�न राजा�ी एक�न� राहा
ते आव�यकही आहे. �याची ताकद आ�ण समाजाती� �याचा आ�मा तुम�यासाठ� पुरेसा आहे.
हे उपयु� ठ� �कते तसेच आप�ा ना� देखी� ��य आहे.

��ात ठेवा क� फ� राजाची कृपा �ा�त झा�� आहे, जी �या�या �द�ेने आहे आ�ण
सम�प�त आहेत राजाचा आ�ीवा�द �मळव�यासाठ� कोण�याही सरकारवर '�व�ास' ठेवा
असणे अ�याव�यक आहे.

तु�ही पा�ह�े असे� क� नेते असे महान असतात �यांना महापु�षांनी वेढ�े�े असते.
आहेत �यांचा पर�र संबंध �याच '�व�ासावर' उभा आहे. ते समजून �या आ�ण
एक महान नेता �हा.
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कोणा�ाही जबरद�ती क� नका
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आ�हा�ा आम�या कामा�या �ठकाणी �क�वा �वसायात ब�याच �ोकां�ी संवाद साधायचा आहे. ते
��येका�या वेगवेग�या क�पना आ�ण �भ� �वचारधारा असतात. भूतकाळात
माझा वेगळा ���कोन, �वचारधारा �क�वा �वचार कर�याची �ै�� असू �कते. तथा�प ते
हे आव�यक नाही क� ��येकजण मा�यासारखा असावा �क�वा माझी मते �वीकारा.

येथूनच खरे आ�हान सु� होते. पण चांग�� गो� अ�ी आहे क� जर आपण सव�
जर आपण कार�या �ोकां�ी, �व�ेषत: आप�यापे�ा वेग�या �ोकां�ी वाग�याची क�ा ��क�ो.

��य�ात य�ाची खा�ी आहे.

उ�ट प�र��ती ��य�ात सम�ये�ा �ास देणार आहे. मा तू
आपण �वतःभोवती �वचार के�ा पा�हजे क� इतरांवर क�पना �ाद�यापे�ा �कती मोठे आहे
समा उभा राहतो.

इतर �ोकांनी �यां�या कोनाचे समाधान कर�यासाठ� �ारी�रक �ह�साचाराचा अव�ंब के�ा.
ते उठतात. अ�ह�से�या प�त�चा उ��ेख करताना चान
सावध�गरी बाळगा क� या�ा सामा�य सराव मान�े जाऊ �कत नाही.

'' ते ��द , अंतग�त धोके प�रणाम आ�ण Shari गमाव�े . '' ( 3 . 1 9 . 1 )

हे जाणून �या क� या तीन �कार�या �ह�साचारा�ा आधु�नक काय�ानुसार गु�ह ेदेखी� मान�े जाते.
जा:

इ. �हणणे

�ह�सेचे ते �व�प आहे जे सामा�यतः �ह�सा �हणून मान�े जाते.
के�े नाही. फ� ते फोडणे, मारणे �क�वा मारणे यापे�ा जा�त
ते खरे मान�े जाते. अ�ी प�र��ती सहसा '�ककू' आ�ण 'पा�' संद�भ�त करते.

�द�घ� चच�नंतर ते घडते.

मुळात हे �ा��दक वाद�ववादातून पूण� हाणामारीचे सं�मण मान�े जायचे.
आहे. पण हे समजणे अ�याव�यक आहे क� गरम चच�दर�यान,
पण �यावर �नयं�ण ठेवणे �कती मह�वाचे आहे.

• धमकावणे

याचा अथ� - धमक� देणे. जरी ते भांडण नस�े तरी चॅनने ते के�े
�ा�ररीक आघात �ेणीम�ये ठेव�यात आ�े आहे �यामुळे हाणामारी ��य आहे. उदाहरण
कारण, जे�हा तु�ही कोणा�ाही "नंतर मी तुमचा होईन" या ��दांनी धमक� देतो.
मी चांग�� बातमी घेईन.
हो�याची ��यता आहे. �यामुळे कोणा�ा धमक� दे�याचा �वचारही क� नका.

इ. गमावू
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ही सवा�त वाईट गो� आहे. पराभवाचा अथ� आ�ण इतर
हा�नकारक पदाथा�मुळे �खापत होऊ �कते. कधी कधी मारणे
हेतू तयार करतो जेणेक�न त े�ारी�रक हानीचे सवा�त वाईट �व�प घेते
घेते.

��ात ठेवा, वाद�ववाद टाळणे अ��य आहे, अगद� गरम वाद�ववाद देखी�.
पण तु�ही तुमचे �वचार इतरांवर �ाद�यापासून �वतः�ा रोखू �कता. जर काही
जर उपाय सापड�ा नाही, तर सव��म उपाय �हणजे तो उपाय तुम�या �म�ांसोबत असणे.
सम�येवर चचा� कर�यासाठ� जा आ�ण �यावर उपाय �ोधा.
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संघटना
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�वत: ची ���त

आप�या सवा�ना कधी ना कधी असे काम करावे �ागते जे आप�या�ा आवडत नाही. हे
हा एक साव���क कायदा आहे आ�ण तो साव���क कायदा राही�. अ�ीच �वयं���त
य�ाचे मूळ बनते.

चान यांचे �वधान

एखा�ाची �नवड क�न काहीही सा�य क� �कत नाही .
( 7 . 11 . 35 )

आयु�यात अ�ा अनेक गो�ी आहेत, �या आप�या�ा कराय�ा आवडतात पण �या नाहीत.
हे के�े पा�हजे जसे - �हान जेवण, काया��यातच जा�त तास बसून, �या��वाय
इंटरनेट �ाउझ कर�याचा उ�े� - ही सव� कामे नंतर के�� जाती�
�न�पयोगी आ�ण यो बनवा.

�यामुळे �व�ेषतः काया��यात ���त असणे अ�याव�यक आहे. सु�वाती�ा
���त फ� दाखव�यासाठ� असू �कते, पण नंतर
बा ���त �याचा प�रणाम घेते.

कामा�या संदभा�त �व-���त पाळ�या�या काही �टपा येथे आहेत
:

Daily तुमचा दैनं�दन आगाऊ आराखडा तयार करा
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ब�तेक कम�चा�यांची �वतःची उ���े असतात. केवळ मा�हती उप�� नाही. नाही
�यांना हे सुचत नाही क� जे�हा ते घर सोडतात ते�हा ते
सा�य करायचे आहे. काया��यात येणे आ�ण जाण ेहा �यांचा �दन�म बन�ा आहे. उनाम
कोणताही राग न�हता. हे टाळ�यासाठ� कम�चा�याने काया��य सोडू नये.
सव��थम तु�ही तुम�या �स�या �दवसाचे �नयोजन के�े पा�हजे. एकाच वेळाप�कातून नाही
फ� मे���ग, मा�हती तयार करण,े कॉ� करणे इ�याद� नेहमी�या कामात.
सादरीकरणे आ�ण बैठका यासार�या पावती काया��या �व�तृत �ेणीम�य ेमदत �द�� जाई�
इ�याद� देखी� मदत करती�. तातडी�या कामांसाठ� तुम�या योजनेत एक तास समा�व� करा
अ�त�र� वेळ समा�व� करा.

उतावीळ होऊ नका

जा�तीत जा�त काढून टाका ते आवेगपूण� वाढ�मुळे होतात. �व�ेष
कोणतेही नवीन �क�वा अनपे��त काम घेताना सहसा आवेगपूण� होतो,
जे अडचणीचे कारण बनते. उदाहरणाथ�, जर तु�ही एखाद� �व��� गो� के��
आ�ण कोणीतरी तु�हा�ा काही कामासाठ� �क�वा
तुम�याकडे एक काय� घेऊन येतो, �यामुळे ते नवीन काय� कर�यास खूप उ�सुक आहे
बनू नका धीर धरा नवीन काम हाती घे�यापूव�, पूव� चा�ू अस�े�े काम पूण� करा. �या �दव�ी
��य� योजना अ�धक मह�वाची आहे. �या �दव�ी म�ा तू खरोखर हवा आहेस एक तास



�थम योजना पहा.
अ�धक ��त��या�ी� �हा

�ट�फन कोवे यांनी �यां�या "से�हन हॅ�बट्स ऑफ हाय�� इफ आ�ण �ोक "
हे ���ह�े आहे क� स��य असणे ही य��वी हो�याची सवा�त मह�वाची सवय आहे
आहे. �यामुळे सम�या ये�याआधी उ�व�याची अपे�ा क� नका.
�यांचा उपाय �ोधा. तु�ही �जतके जा�त "यो�य �वचार" कर�याची सवय �ावा� �ततके तु�ही
ते अ�धक अचूक आ�ण अचूक होई�.

��ात ठेवा, ���त �वतः उ�वत नाही, ती अंतभू�त आहे. वेळा-
काळा�या अपय�ांना हार मान ूनका, पु�हा एकदा पूण� उ�साहाने काम करा
�यात सहभागी होणे आव�यक आहे.

161

आ�य कुठे �यावा?
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��येका�ा, �व�ेषत: �ोकांना कठ�ण �संगातून जावे �ाग�े.
आहे. �या अ�ात भागात जोखीम �यावी �ागते. आ�थ�क सम�या, नैस�ग�क
जसे क� आप�ी, मृ�यू �क�वा मह�वपूण� भागीदाराचा �याग
सम�यांना सामोरे जावे �ागते. हे कोण�याही �णी होऊ �कते.

बंधन�या एका �व�ा�या�ने एकदा या �करणात एक अ�त�य मह�वाचा �� �वचार�ा.
अ�ा �कारे "कोट" �या अथा�ने बद��े आ�ही उ�र देतो:-

'' कोणीतरी जो �या�ा �क�वा �त�ा समजतो तो कोण
तु�हा�ा समजते का - दोनपैक� कोणाकडे �याने आ�या�ा जावे ? ( चॅन
उ�र ) �ा जा�हये जवळ , �या�ा तो ��� मानतो . मदत
हे सव��म �वचा� माग� गाठ�ा आहे . '' ( 7 . 2 . 25 )

सामा�यपणे, आमचा �व�ास आहे क� आप�े ��यजन कठ�ण काळात आमचे एकमेव �म� आहेत.
मदत करे� पण इथे जे�हा आपण �यांना मदत माग�याब�� बो�तो,
चॅन आ�ही आ�हा�ा �वचार कराय�ा �ावतो, "तु�ही �या ��� आहात �क�वा
तु�ही �या�ा खरे मानता का? मदतीसाठ� फ� �या�याकडे जा,
जो तु�हा�ा खरा समजे�, तु�ही �नरा� �हा�.

काय फरक आहे? च�ा ते तप�ी�वार समजून घे�याचा �य�न क�या:

You जे�हा तु�ही कोणा�या �ेमात असा�

ही एक उ�म भेट आहे. �वामी �चचना यांचे �वधान आहे, “चेतावणी आ�ण
वाचवणे ही जीवनाची सवा�त मोठ� उप��ी आहे.

�यां�या �दयात तुम�यासाठ� �व�ेष आदर आहे
असे घडत असते, असे घडू �कते. जर तु�ही ���क असा� तर तु�हा�ा त ेसमजे�. जर काही
तु�हा�ा एक ��� मानतो, मग मृ�यू�या वेळ� तु�हा�ा मदत न कर�याचे एकमेव कारण
�तथे नाही. �याचे घर �हान असू �कते, �याचे उ�प� �हान असू �कते, तरीही तो
कोणीही तु�हा�ा आ�य दे�यास आ�ण मदत कर�यास मागेपुढे पाहणार नाही. असे
तुम�या सम�येचे कारण काहीही असो, तु�हा�ा मदत कर�यास सदैव तयार



�हा.
• जे�हा तु�ही एखा�ा�ा वैय��क मानता

हे सामा�यतः एक-माग� माग� �हणून समज�े जाऊ �कते. तु�ही कोणी
देव तु�हा�ा माणूस समजतो पण देव तु�हा�ाही माणूस समजतो? तर

जर तुमचा असा �व�ास असे� तर तुमचा अंदाज वा�तवा�या प��कडे आहे. आपण या कारमधून
आप�या जवळ�या ���चा �वचार करा, अगद� मदतीसाठ�
पण �याने तु�हा�ा कधीही मार�े नाही �हणून �नरा� होऊन परत येऊ �कता
समज�े. हे देखी� ��य आहे क� आपण �या�ा थोडी मदत के�� असे� परंतु तो �या�ा कोणतीही मदत देणार नाही.
मोठा �वचार क� नका. हा अथ� समजून घेण ेआव�यक आहे तरच आपण हे क� �कता
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मदतीची अपे�ा क� �कता.

इ. एक ��� असणे सोपे नाही.

हे अ�व�सनीय आहे क� ��येकाचे मन �ज�कणे सोपे नाही. तू कोण
तु�ही कोण आहात हे जाणून �या? �याचा एकमेव माग� आहे - आप�या आनंद� �दवसांम�ये

��येका�ा मदत करा. मदत �मळवणा�या �ोकांना कधीही �नरा� करत नाही
क� नका कदा�चत या चांग�या वत�नाच ेपा�न करताना अजाणतेपणी तु�ही
कोणाचे तरी �म� बना. मु��या काळात ते आहे हा �नसगा�चा �नयम आहे
अ�ात तु�हा�ा उ�प� देई�.

162

कामा�या �ठकाणी

��येक हैदराबाद�या रामोजी �हरात जाय�ा हवे. हा वा v मी
�च�पट �न�म�ती�या �व�� सु�वधांसह भेट दे�यासाठ� हे एक अ�त�य मनोरंजक �ठकाण आहे.

बीर ते काकुमारी पय�त जगाती� सवा�त मोठे �हर रामोजी ��ह�डओ
�व�वध कार सेट आ�ण �ाने �दान करते. तसेच हा तारा
�नवासाची �व�ा एका ��ास हॉटे�म�ये कर�यात आ�� होती आ�ण ती �च�पट �ेमी आ�ण जाणकार �ोकांसाठ� उप�� होती.
साठ� पय�टक बस देखी� पुरवते

हे संपूण� दे�ाती� सवा�त �व� प�रसरांपैक� एक आहे.
घडते. मी काही �� च �ोकांना भेट�ो �यांनी या �ठकाणा�या �व�तेब�� �च�ता �� के��.
के�े�या �य�नांनी तो �भा�वत झा�ा.

खरं तर, जे�हा एखाद� �ावसा�यक सं�ा �व�तेचा आ�ह धरते, ते�हा
तु�हा�ा खा�ी आहे क� संभा� �ाहक आ�ण भेट�
�याचा अ�धका�यांवर खूप वाईट प�रणाम होतो.

चान यांनी या �वषयावर �का�ही टाक�ा आहे. �यांना �व�तेब�� मा�हती नाही
धारकांना दंड आकार�याचा स��ा �द�ा जातो:

'' एका सेकंदाची �भ�त chan चॅन �हणून इजा सह पण बारापैक�
तेथे दंड असे�, तर जर तो �चख� �क�वा घाणाने खराब झा�ा असे� तर तो ��पट होई�.
होई� . '' ( 3 . 8 . 22 )

आप�या संपूण� दे�ा�या स� प�र��तीब�� �व�ेषतः सांग�याची ही एक मोठ� गो� आहे.
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मामा हे �वधान आहे.

Us याचा आप�यावर कसा प�रणाम होतो?

आप�या आजूबाजू�ा एक नजर टाका आ�ण ��येक कॉप�रेट काया��य कसे आहे ते पहा
�क�वा इमारत �व� ठेवा आ�ण राहा. �यांना खचा�चा अंदाज
मग तु�हा�ा कळे� क� �ावसा�यक �द��नावर �कती भर �द�ा जातो.

"वे�कम" �क�वा "से� ऑन" साइनबोड� �ावणे पुरेसे नाही.
आप�या�ा घरासारखे वातावरण तयार कर�याची आव�यकता आहे जेणेक�न �ाहक खरोखर कृत� असे�.
वाटते आ�ण यासाठ� आधी आप�े आचरण सुधारणे आव�यक आहे.

इ. टाटा क�ी सु� करावी?

येथून �ारंभ करा. �ारी�रक ता (बा�) आ�ण �ेवटची सु�वात
(अरक) म�ा एक �ुट� आहे. दोघांसाठ�ही ते मह�वाच ेआहेत. मा राक
�व�ता न�हती. �हणून जे�हा आपण स�ेब�� बो�तो ते�हा आप�याकडे असते
घर, आमचे काया��य आ�ण आमची गाडी वगैरे सगळे येतात.

एखा�ा �ोम�ये कधीही चमकदार खाजगी ऑ�फस कॉ� �क�वा क� घेऊ नका
समानतेचा �वचार क� नका. �वतः�ा झाडूने �व� करा, जरी
आप�यासारखे होऊ नका.

याचा एक चांग�ा फायदा देखी� आहे क� �व� राह�याची सवय जीवनाची गुणव�ा सुधार�यास मदत करते.
���तीची भावनाही जागृत होते.

Others इतरांनाही ��कवा

तु�ही थंुकत आहात �हणजे सव�� घाण आहे असा माझा हेतू नाही.
पसर�े�या �ोकां�ी भांडणे. �यांना �यां�या चुक�ची जाणीव क�न दे�यासाठ�

तु�ही तुम�या घरात थंुकणार नाही �क�वा असे घाणेरडे होणार नाही याची काळजी �या
�सार. या कारचे हे करताना �यांना �वचार कराय�ा भाग पाडे�.

जर ते अ�ात �ोकांसह ��य नसे� तर �कमान तुम�या �र��ग�ग आ�ण �कानातून
फ� वॉचमन आ�ण �क� मॅन ��कवा. तु�हा�ा तुमचे �ाहक नको आहेत �क�वा
�ाहक केवळ आप�या काया��यातून खरेद�चा खच� अनुभवू �कत नाहीत तर
तु�ही जाता का?
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�ा बेरीज
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अ��कडेच मा�या एका �म�ाने म�ा सां�गत�े क� �या�या आजोबांना जु�या फाई�स �या�ा �ागती�.
�यापैक� काह�ना �ेअर पेपर �मळा�े जे ते पूण�पणे �वसर�े होते. माझी आई
ते �हणा�े, या �ेअस�ची �क�मत आता �यां�या वा�त�वक मू�यापे�ा �ंभर पट आहे.

आप�यापैक� ब�तेकांनी अ�ा �कारे अनपे��त पैसे �मळव�या�या कथा सां�गत�या आहेत.
ऐक�े आहे जगाती� प�ह�या आ�थ�क चॅन ने सु�ा "अथ�ा" म�ये ���ह�े.
�याचा उ��ेख आहे.

�याचे �वधान आहे,

'' हरव�े�े , �वसर�े गे�े आ�ण �सरे एका कारमधून पैसे �यायच े, " एक �ोत
उ�प� " सां�गत�े जाऊ �कते . '' ( 2 . 15 . 9 )

कोण�याही कंपनीम�ये उ�प�ाच ेमह�वाचे ��ोत असतात, जसे क� उ�पादने �क�वा सेवा.
�व�� �क�वा भा�ाने, भा�ाने �क�वा भा�ाने �मळणारी कमाई.
चाना सुचवतात क� ��येक �क�वा कंपनी�ा �या�या 'बॅ��स �ीट'म�ये "�सरा" असावा.
आणखी एक �तंभ "��ोतांकडून उ�प�" �व�पात जोड�ा पा�हजे.

कारण असे आहे क� कधीकधी काही अनपे��त पैसे �ा�त होतात आ�ण ते
के �तंभात सू�चत करणे देखी� आव�यक आहे. खरं तर
��येक� 1 �पयांचा दौरा कर�याच ेसुचव�े आहे.

पण अ�ात ��ोतांकडूनही उ�प� �मळणे ��य आहे का? याचे उ�र दे�यासाठ�
सूचनांकडे �� �ा:

Old जु�या फाय�� उघडा

आधु�नक जगाने आप�या�ा इतके ग�तमान बनव�े आहे क� आप�या�ा मागे वळून पाहायचे नाही.
वेळ �मळत नाही. आज जीवनाचा अथ� का�बा� झा�ा आहे. तथा�प आ�ही
आप�या भूतकाळाब�� जाणून घेण ेदेखी� मह�वाचे आहे. थोडा वेळ काढा आ�ण
जु�या फाय��चे �ु�क तपासत आहे. तु�हा�ा काही जु�या अनपे��त पै�ाची गरज आहे
�वमा पॉ��सी �क�वा कोणतीही गुंतवणूक यासारखे पुरावे उप�� असती�
प�रप�वता का�ावधी आधीच पूण� झा�ा असता.

जर तु�हा�ा तुम�या जु�या कामा�या �ठकाणी तुम�या खा�याची मदत करायची असे� तर ते �हा.
तु�ही तुम�या पे��नचा काही भाग तसेच तुम�या भ�व�य �नधीचा भरणा के�ा आहे का ते आम�या�ी तपासा.
योगदानाची संपूण� र�कम ह�तांत�रत �क�वा काढ�� गे�� आहे. जसे आप�या�ा मा�हत आहे
�ॉ��हडंट फंड संघटनेम�ये को�वध��या ह�क नस�े�या रकमेची �ेकडो �करणे ��ं�बत आहेत.

Old जुनी देयके तपासत आहे

आ�ही सहसा जे�हा आपण असतो ते�हा �हान जुनी देयके घेणे �वसरतो
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NS थोडे �ान �ा, मग तु�हा�ा एवढ�च ����क र�कम जमा होई�.
तुम�याकडे �ेखी पुरावा नस�ा तरी एकदा �य�न क�न तुमचे नुकसान होणार नाही.
होई�.

तुमचा �ेवटचा �य�न य��वी होवो आ�ण तु�हा�ा अ�त�र� �मळे�
उ�प� होऊ �ा. आप�याकडे यासाठ� अ�त�र� वेळ नस�यास,
�या�या अंतग�त काम करणा�या ����ा हे काम सोपवा. पण तसे करा.

Elders �वतः�न व�ड�ांचे मत �या

आप�े �म� आ�ण वडी� यांचे वेळोवेळ� ऐकणे फायदे�ीर आहे. �यांचे
तु�ही �द�े�े काही �वचार आ�ण सूचना तुम�या स�या�या सम�या सोडवू �कतात.



�यांचा बौ��क �वकास �यां�या �ाना�ारे होतो. यासह त ेतु�हा�ा आ�थ�क देती�
तुम�या �वतः�या आ�थ�क गंुतवणुक�ब�� कोनातून मा�हती देई�, �यामुळे तु�हा�ा आ�थ�क �ाभ �मळती�
संबं�धत मा�हती उप�� होई�.

या सवा�सह, आपण आप�या अंतग�त �वकासाकडे देखी� पूण� �� �द�े पा�हजे. चॅनचे
�वधान आहे, "संप�ी तुम�याकडे नाही, पण पैसा तुम�याम�ये आहे."
असे घडत असते, असे घडू �कते."

164

उ�ोग घेतो

सव� �व�मान �वसायांसह, ��येक कोप�यात जुनी �काने देखी� आहेत.
�यांनी �यांनी �ाहकांसाठ� सव��म काम के�े आहे �यांची �ापना के�� आहे.

�य�न के�ा आहे पण आज जे�हा संपूण� जग एका �चंड बाजाराचे �प घेत आहे, ते�हा
�ाहक देखी� �नवड�यास मोकळे आहेत आ�ण ते �यांचे अ�धकार देखी� वापरत आहेत.

केवळ �ाहकच बद�त नाहीत तर आप�या�ा ते मा�हत असणे आव�यक आहे
स�या�या खु�या बाजारा�या धोरणा�या उ�ट ब�तेक दे�ांचे पा�न के�े जात आहे
आप�या�ाही संघ�टत �हावे �ागे�. संपूण� बाजाराची ���या सु�भ करण ेहा �यांचा हेतू आहे.
ते बनवायचे आहे जेणेक�न नंतर �यांना वादांना सामोरे जावे �ागणार नाही.

चना यांनीही सुमारे 2400 वषा�पूव� आ�ण काह�नी अ�ीच क�पना �द�� होती
�व��� बाजारात �यां�या मा�ा�या �व��साठ�, �व�वध उ�ोगां�या मा�कांनी याचा वापर के�ा आहे
कार धोरणे बनव�� गे��.
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�यांचे �वधान होते,

'' ही कार �या �ड�हाइस�या �े�ात ( मा� �वहारांची �व�� ) कर�यासाठ�के�े
आहे . '' ( 2 . 16 . 17 )

तर असे आहे क� �ाचीन भारताती� �ोक देखी� सहकाया��या भावनेने प�र�चत होते.

परंतु अ�ा �कारे आधु�नक जाग�तक जगात आ�ही आम�या ��त��या�ना सहकाय� करतो.
तु�ही ��कवू �कता का?

Quality दज�दार उ�पादन ेतयार करा

�ध�त राह�यासाठ�, कंपनी य��वी हो�यासाठ� �थम असणे आव�यक आहे.
आहे. यासाठ�, डी�र�ा यो�य उ�पादने �दान करावी �ागती� आ�ण
सेवा दान करणे आव�यक आहे. �हणून, ही गरज समजून घेऊन, सं�ोधनावर थोडा वेळ घा�वा.
�ावा

या चरणात तु�हा�ा कठोर प�र�म करावे �ागती�. तु�ा सांभाळत आहे
एका महान ने�याची भू�मका पार पाडावी �ागते. ही एक चांग�� गुंतवणूक आहे
तु�ही तुमचे काम यो�य�र�या के�े असे� तर तु�हा�ा नंतर फायदे �मळती�.
कत��ाचे पा�न कर�यात आ�े आहे.

इ. ��त�ध� एक� ठेवा



एका ठरा�वक ट��यावर पोहोच�यावर, आपण सव�जण यावर �व�ास ठेवू �ागतो�वसायात एकच �नमा�ता �क�वा पुरवठादार असू �कत नाही. म�ेदारीचा
या प�र��तीतही ते ��य नाही. का�ावधीपूव� �क�वा नंतर �े� ��व� करा

करे�, पण याचा अथ� असा नाही क� तु�ही दडपणाखा�� आहात.

�ध�कांचा बाजारात �वे� �न��तच चांग�ा संकेत आहे
ती मागणी वाढत आहे. जर अ�धक �ध�क �या �े�ात �वे� करतात तर पुढ��
�या सवा�ना एक� करणे आ�ण महासंघ �ापन करणे ही सवा�त चांग�� गो� आहे. मुळात
तु�ही "द" �या वर जाऊन संपूण� "उ�ोग" बन�े पा�हजे.

इ. फ�� �व�तृत करा

बाजारा�या संबं�धत �वभागात मोठा वाटा �मळव�यासाठ� �ढा दे�याऐवजी,
�याचा �व�तार कर�याचा �य�न करा. �व�ेषत: जर सव� �ध�कांचे नेहमीच �यांचे �वतःचे असे�
जर तु�ही सेवा सुधार�याचा �य�न करत रा�ह�ात तर ��येका�ा पुरेसे �मळे� याची खा�ी आहे.
आहे.

अ�ा �कारे, अं�तम ट��यात, सव� सहभागी �यांचे खाजगी �वसाय य��वी उ�ोग बनवत आहेत.
प�रणामी ते केवळ �यां�या �ाहकांना सेवा देत नाहीत
आ�ही हे रोजगार, समाज-�नमा�ण आ�ण सवा�गीण �वकासासाठ� करतो
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ते सा�य कर�यास देखी� मदत करते.

165

�नयम ठरवा

कम�चारी �व�वध कारणांसाठ� संघटना सोडतात, जसे क� चांग�े वेतन, चांग�े
कंपनी�या कामकाजा�या प�र��ती�ी �वतः�ा जुळवून घे�याची संधी �क�वा अट.

कारण काहीही असो, तु�ही कोण�याही नवीन कंपनी �क�वा सं�ेत सामी� झा�यास,
बद�ां�ी संबं�धत नवीन आ�हानांसाठ� तु�ही तयार अस�े पा�हजे. एक हात
�सरीकडे, तु�हा�ा नवीन काय� सं�कृती�ी जुळवून �यावे �ागे�
जर तु�ही नेता �क�वा �मुख पदावर असा� तर तु�हा�ा आणखी एका आ�हाना�ा सामोरे जावे �ागे�.
करायच आहे तु�हा�ा आ�ण तुम�या ट�म�ा उ�पादक बनव�यासाठ� �नयमांम�ये
बद� कर�यासाठ� नवीन �नयम करावे �ागती�.

अ�ा प�र��तीसाठ� चॅनने हे सुचव�े आहे-

' �या�ा एक ह�क �मळा�ाकाय �ा�पत के�े पा�हजे जे आधीपासून नाही आ�ण जे आहे
यापूव� तयार के�े�े इतर �नयम आहेत , �यांचे पा�न   के�े पा�हजे . �या�या सोबत
�ापन के�े जाऊ नये आ�ण अ�ा चुक��या आ�ण �व�मान �व�मान प�ती �ा�पत के�या जाऊ नयेत.

बंद पा�हजे . '' ( 13 . 5 . 24 )

जे�हा आपण प�र��ती�ा कस ेसामोरे जावे हे हे सू आ�हा�ा सांगते
नवीन कंपनीत सामी� �हा आ�ण आ�ही एका �वभागाचे �मुख �हणून पदभार �वीकारतो
असे घडत असते, असे घडू �कते.

Good स���ासाचा पाया ठेवा

�थम, आप�या काय�संघाचे सद�य आ�ण ��तीचा अ�यास करा. एक



एक नेता �हणून, आप�या अधीन�ांब��, �व�ेषतः �यां�या अनुयायांब�� जाणून घेणे आप�यासाठ� मह�वाचे आहे.आ�ण असुर��ततेब�� जाग�क असणे मह�वाचे आहे.

या नवीन कंपनी �क�वा सं�े�ारे वापर�या जाणाया� �भाव�ा�� घटकांची याद� तयार करा.
माझी कमतरता आहे. तु�हा�ा थेट असे कर�यात अडचण येत अस�यास,
आपण जु�या सं�ां�या काही बारीक �नयमांचा �वचार क� �कता.

उदाहरणाथ�, आपण दै�नक �क�वा सा�ता�हक बैठक �क�वा
जे�हा तु�ही �दवसा�या उगव�याची सु�वात क� �कता ते�हा तुम�या आगमनाब�� काहीतरी वेगळे.
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मू�य असे�.

Already आधीपासून अस�े�या �नयमांचे पा�न करा

��येक सं�ेम�ये काही चांग�े �नयम आधीच बन�े�े आहेत, �हणून ते �वीकारा
माह प�रपूण� आहे. �यांना बंद कर�याऐवजी, �यां�या ट�म�ा �यांना द�क घे�यास मदत करा.
सुधार�यासाठ� �े�रत करा.

समजा �या नवीन कंपनीती� �ेखा आ�ण अहवा� �णा�� खूप चांग�� आहे.
तसे अस�यास, �यांना बद��याऐवजी, �यांचा यो�य वापर कर�याचा �य�न करा. वा v मी तू
ही �व�मान �णा�� सुधार�यासाठ� सुधारणांचा �य�न करा.

इ. �क�वा अयो�य �णा�� सु� क� नका

अ�धकाराने, तु�ही अनेक नवीन परंपरा सु� क� �कता. आपण
तु�ही तुम�या �वचारांवर योगासु�ा क� �कता. तथा�प, व�तूंचा चुक�चा वापर
कधीही क� नका

आपण कोणतीही अयो�य �णा�� सु� करणार नाही याची काळजी �यावी
करे� तु�हा�ा कोण�याही �वषयात काही �ंका अस�यास कृपया इतरांचा स��ा �या.
�यां�या सूचनेनुसार नवीन क�पना अंम�ात आणून.

• अनुवादक थांबवा

आप�यासाठ� सदोष �णा�� �क�वा अयो�य प�त�ना ��तबंध करणे देखी� मह�वाचे आहे.
चुक��या गो��वर �नयं�ण ठेवणे आप�यासाठ� �ततकेच मह�वाचे आहे
��� वाप�न यो�य �म सु� करणे आ�ण राखणे.

ने�यासाठ� हे आ�हान आहे क� आप�या�ा �थम यो�य आ�ण अयो�य मधी� फरक मा�हत आहे.
आप�े ह�क समजून घेण ेआ�ण वापरणे, अवां�छत आ�ण आ�मक
थांबणे.

चॅन�ा "अथ�ा" मधी� ने�याम�ये हे सव� गुण आव�यक होते.
सां�गत�े आहे. हे गुण �वक�सत क�न, तुमचे अधीन� तसेच तुमचे �म�.
तुम�या�ी आदर आ�ण दयाळूपणे वागे�.

166

पो��स �टे�नसाठ� तयार रहा
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हे �नवेदन भारत सरकार�या �ेस �रपोट�म�ये (पररा� मं�ा�य, 2009) �का��त कर�यात आ�े.
आ�ण युरोपम�ये सुमारे 13 द��� रोजगारा�या संधी आहेत (वेगान ेवाढत आहे)
युरो�पयन �ोकसं�येचे अ�भनंदन के�े पा�हजे), जे 2015 पय�त भर�े जाई�.

भारतीयांसाठ� संधी ��ात घेऊन, �नवासी भारतीय मं�ा�य
EU �ायो�जत कायदे�ीर �व�ास काय��मां�या अंम�बजावणीसाठ�
नॅ�न� हाऊ�स�ग ऑग�नायझे�नसोबत सु�वाती�ाच करार कर�यात आ�ा.

जे�हा मी हा अहवा� वाच�ा ते�हा "अथ�ा" म�ये �द�े�या ��दांनी मी पूण�पणे �भा�वत झा�ो.
बंधन - जगभराती� क�पनांचा अव�ंब आठव�ा. चॅन �हणा�े,

" �ोकांना सेट� कर�यासाठ� परदे�ाती� �ोकांना �व�ेसाठ� आमं��त करणे
पा�हजे . "( 2 . 1 . 1 )

जाणूनबुजून �क�वा नकळत, �तकानु�तके पूव� भारताने युरोपम�ये �द�े�या ��कवणी
अनुकरण करत आहे. तथा�प, हे नाकारता येणार नाही क� युरो�पयन
भारतीय ���क, क�ाकार, दे�ांनी उ�ोजकांना �द�े�ा ��हसा,
कामगार, बंधक आ�ण �ापारी यां�यासाठ� मोठ� संधी �हणता येई�.

आमचे �ा�नक भारतीय समुदाय आधीच आहेत M.E. दे� आ�ण
आपण. �या. मी माझा आ�मा �ा�पत के�ा आहे, आता आ�ही उव��रत युरो�पयन दे�ांम�ये आम�या ने�यांचे नेतृ�व करीत आहोत.
एक छाप सोडावी �ागे�.

हे आ�ही कसे क�?

Opportunity ही संधी गमावू नका

काम करणा�यांना युरो�पयन दे�ांम�ये �यांची �मता �स� कर�याची ही संधी आहे.
एक संधी आहे. �हणून आपण या काय��मासाठ� आप�� पा�ता देखी� तपासा.
हे उ�पादन सु�वधांमधी� छो�ा नोक�यांपासून ते सरकारी �वभागांपय�त आहे.
ओळ� समा�व� आहेत. �धा��मक �ध��या या �य�तीत �चंड �ोकसं�या अस�े�े �ोक
ते सामी� हो�यापूव� आपण दे�ांचा एक भाग बनूया. युरोपाती� �ोक
�यामुळे �यां�या �व�ांमधून आपण बरेच काही ��कू �कतो. या�ारे
आम�यासाठ� एक नवीन जग उघडे�.

आप�� ओळख �नमा�ण करा

मी �तथे नोकरी �ोधत नाही पण एक समान भागीदार �हणून
मी सुचवत आहे. जर ते आ�हा�ा संधी देत   असती� तर �याऐवजी आ�ही �यांना संधीही देऊ.
पारंपा�रक प�ती जसे क� कौटंु�बक सं�कृती�ी प�र�चत �हा,
आ�ा आ�ण �ाचीन �व�ान, जे आम�या साम�या�चे ��त�न�ध�व करतात.

आपण �जथे �जथे राहतो �तथे आपण नेहमी आप�े भारतीय माग� आ�ण मू�ये पाळतो.
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सारां� देऊ �कतो. तुमचा ठसा उमटव�याचा उ�म माग� �हणजे मेहनत करणे
आ�ण समप�णा�या भावनेने पूण� सहकाय� करा.



• ����त करा आ�ण परत या
�वक�सत दे�ांम�ये �व�ता, तं��ान, आ�थ�क धोरण इ

ते ��का आ�ण भारतात परत या आ�ण �या ��कवणी इथ�या �ोकांम�ये �वत�रत करा आ�ण
आत आणा दे�ा�या �वकासात आप�े समथ�न दान करा.

या दे�ा�ा इतरांइतक�च तुमची गरज आहे. �या�ा �ुभे�ा
युरोप असो �क�वा इतर कोणताही �वक�सत दे�, �तथे जा आ�ण ��का पण �या
येथे येऊन ��कवणीचा सराव करा.
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तु�ा नोकरी न�हती का?

2008-09 या वषा�त आ�थ�क मंद�म�ये अनेक �ोकां�या नोक�या गे�या.
�यां�या नोक�या ����क आहेत, ते सु�ा नोकरी गमावतात �क�वा �यां�या मा�कांची फसवणूक अस�याचे �स� करतात.
अस�या�या भीतीमुळे म�ा रा�ी नीट झोपता येत नाही. असा �� ��येका�या �जभेवर आहे
नोकरी�या चांग�या संधी आहेत.

माझे उ�र �न��तपणे सकारा�मक आहे क� �व�वध कंप�यांमधून �ोक भरती के�े जातात.
�यासाठ� सतत चौक�ी सु� आहे, जे एक चांग�े ��ण आहे. वा�त�वक म�ा अनेक कंप�या �मळा�या आहेत
तु�हा�ा मु�ाखत पॅने�म�य ेउप��त राह�याची �वनंती आहे.

�यामुळे म�ा खा�ी आहे क� या अडचणी असूनही अजून चांग�या नोक�या आहेत.
उप��त आहे.

जे�हाही म�ा कोण�याही भरती ���येत सामी� हो�याची संधी �मळत,े मी
�तकांपूव��या बंधना�या सव� अ�धका�यांना मी हाच स��ा देतो.
आ�ही सुचव�े:

"कर�यासाठ� �या�ा ( नेता ) नवीन �या�या मं�ी ��कवणी म�ये मजबूत
पा�हजे . '' ( 1 . 8 . 22 )

अ�ा �कारे �नयो��यांना नवीन �ोकांची भरती कर�यापूव� �यांचे �ान आ�ण कौ��ये मा�हत असणे आव�यक आहे.
��क�या�या भावनेची परी�ा घेत�� पा�हजे.
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पण उमेदवारांचे काय?

बद�ासाठ� तयार रहा

काही �ोकांचे �हणणे आहे क� स�या मंद� कायम राही�. जरी मी यावर समाधानी आहे
मी �कारात सहमत नाही, परंत ुमी सहमत आहे क� �याची भावना खूप धोकादायक आहे,
�कमान काही काळासाठ�, अनेक कंप�या करती�
सं�या मया��दत कर�यासाठ� जात आहे.

तर, जर तु�ही �या कंप�यांम�ये काम करत असा�, जे नोक�या कमी कर�यावर गंभीरपणे आहेत.
जर तु�ही �वचार करत असा� तर तु�हीही बद�ासाठ� तयार असाय�ा हवे. आता ती वेळ आ�� आहे
जेणेक�न आपण पूण�पणे तयार होऊ आ�ण नवीन मागा�वर जाऊ.

आप�� सोय आ�ण सु�वधा �वस�न, नवीन योगासाठ� स� �हा.



Smaller छो�ा कंप�यांम�ये आप�ा �य�न करा
हे ��ात घेणे मह�वाचे आहे क� �घु आ�ण म�यम उ�ोग (एसएमई) अजूनही मजबूत आहेत.

मी कुठे आहे �यांची मु�े मोठ� नसती�, पण ते आ�थ�क��ा बळकट आहेत.
या अ�ा कंप�या आहेत �जथे काय�सं�कृती खूप चांग�� आहे. अ�ा सं�ांम�ये सामी� हो�यासाठ�
�य�न करा आ�ण तु�हा�ा बरेच �ान �मळे�. वत�मानप� आ�ण जॉब साइट्स म�ये पो�ट के�े�े
गे�े�या जा�हराती बघत रहा.

• पुढचा �वचार कर

त�ण �ोक या �द�ेने अ�जबात �वचार करत नाहीत. मंद��या काळात (आ�ण खरोखर
आपण सवा�नी) एक मह�वाचा धडा ��क�ा पा�हजे क� जीवन केवळ आनंद आ�ण समृ��साठ� नाही.
पण यात �: ख आ�ण सम�या यांचाही समावे� आहे.

अ�ा �कारे, आप�या क�रअरचा �वचार करताना नेहमी पुढे �वचार करा. अ�ा
अ�ा कंप�यांम�ये सामी� हो�याचा �य�न करा जे तु�हा�ा फ� ता�पुरता पगार देणार नाहीत
हे आप�या�ा आप�� ��तभा ओळख�यास देखी� मदत करे�.

�ेवट�, क�रअर केवळ पै�ासाठ� बनव�े जात नाही, परंतु �यात �वतःच ेदेखी� समावे� आहे
�वगा�चा आवाज ऐकणे आ�ण �जवंत राहणे देखी� यात सामी� आहे.

मंद�मधून �वत: �ा �ोधण,े ही माझी �ुभे�ा आहे.
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ग�धळ: होय �क�वा नाही?
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�या पदांवर अस�याबाबत �नण�य घेण ेखूप मह�वाचे आहे. वेळेवर घेणे
�नण�य घे�यास �व�ंब के�याने वेळ आ�ण पै�ाचे नुकसान तर होतेच पण �याचबरोबर
मान�सक उज��या बाबतीतही हेच आहे.

�नण�य घेताना यजमानांनी अ�यंत सावध�गरी बाळग�� पा�हजे. ठ�क आहे
�ोतांकडून यो�य मा�हती गोळा के�� पा�हजे. मु�य काय�कारी अ�धकारी साठ� भरपूर वेळ

�व�वध मा�हती गोळा करणे आ�ण �व�ेषण करणे सु�भ करते. म�ये
Coutt ने मा�हती तीन वगा�त �वभाग�� आहे:-

" राजा ( नेता ) ची काय� ( �हणजे तीन कार ) �वन� , �ोत
सेवा आ�ण अंदाजे �कार आहेत . ” ( 1 . 9 . 4 )

इ. वैय��क मा�हती

ही कारची सवा�त ठोस मा�हती मान�� जाते. पाहणे �हणजे �व�ास ठेवणे.
बंद कामगारां�या कारणांवर के�े�या अ�यासातून हे उघड झा�े आहे
�कानदाराऐवजी कोड मॅनेजरमुळे �व�वध सम�या
�या�या के�बनम�ये जा�त वेळ घा�व�याचे �दसून आ�े. जपानमधी� काय��ाळेत काम करणारा �ोगो
बंधक जे �यांचा ब�तेक वेळ संवाद साध�यात घा�वतात
NS

कम�चा�यां�ारे �यां�या कामा�या �ठकाणी थेट �ोकां�ी संपक�  साधणे
उर�े�े खरे मु�े �ात आहेत. छो�ा छो�ा गो�ी दाखवतात



एवढेच नाही तर ��येका�ा वैय��क�र�या भेट�याची संधी देखी�. �हणून
असे �हट�े जाते क� सव��म नेते ते मान�े जातात जे आप�या कम�चा�यांना �थम �ाधा�य देतात.
नावाने जाणून �या

Sources ��ोतांकडून मा�हती

इतरांनी �द�े�� मा�हती या वगा�त मोडते. मनु अस�याने आप�याकडे काही आहेत
मया�दा आहेत. आपण सव� एकाच वेळ� उप��त रा� �कत नाही. अ�ी �करणे
आ�ही थेट मा�हती �मळवू �कत नाही, आ�हा�ा �यां�याब�� मा�हती �मळत नाही.
��ोतांकडून �मळू �कत.े तं��ान अ�ी मा�हती गोळा कर�यात मदत करते.

आ�हा�ा मदत क� �कतात.

तथा�प, हा ��ोत जा�त असू �कत नाही. बरेच �वरोधक
�हणून, मा�हती दे�यासाठ� ��ोतां�या अ�यासात काळजी �या
पा�हजे.

अंदाजे मा�हती
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के�े�या कामा�या मदतीन ेन झा�े�या कामाब�� क�पना करणे
"अंदाजे" कारची मा�हती �हणतात. उदाहरणाथ�, जर �नमा�ता
�ेणीती� कोण�याही गहाणखतदाराने उ�पादकता सुधार�याचे सुचव�े तर, �याचे
य� पाहता, �या�या सूचनेचे मह�व काय आहे याचाही अंदाज �ावू �कतो.

काळजीपूव�क तपासणी आ�ण अनेक अनुभव चांग�े �नण�य घे�यास मदत करतात
भेटते. कोणताही अनुभवी नेता काही सेकंदात कोण�याही प�र��तीचे �व�ेषण क� �कतो
क� �क�ो. तो झटपट �नण�य घे�यातही पारंगत होतो.

जे नेते अजूनही �वसायाच ेबारकावे समजून घेत आहेत �यां�याब�� काय �हणावे?
यो�य �नण�य घे�यास कसे ��कावे? एकेकाळ� य��वी उ�ोजक

�वचार�े असता �याचे उ�र होत,े "चुक�चा �नण�य घेणे".

�येयाकडे जाणारी '���' हा �नण�य घे�याती� सवा�त मह�वाचा घटक आहे. �हणून
ते बे�नन, जे अमे�रकन वक��, काय�ाचे �ा�यापक, अथ��ा���,
अ�भनेता आ�ण �ाइट-हाऊस भाषण �ेखक, तो एकदा �हणा�ा, "आयु�यात
आप�याकडे अस�े�या आकां�ा सा�य करणे ही प�ह�� अ�नवाय� गो� आहे - आप��
इ�े�या बाबतीत �नण�य घेण.े

बाक� ते�हाच ��य होते.
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नोकरी �ोधत अस�े�या �ोकांना �वीकारणे

ह�तांतरण ही एक �भावी ���या आहे. अ� आ�ण �नवारा �ोधत �ाणी आ�ण प�ी
ह�तांतरण करा आप�या सवा�ना मा�हत आहे क� मानव देखी� जगतो. काही �ोकांना पैसे
काही ���णाकडे ह�तांत�रत होतात, तर काही चांग�े करतात.
जीवन�ै�� आ�ण सु�वधांसाठ� त ेइतर �ठकाणी �ा�यक होतात. परंतु
��ासना�या �क�वा अगद� �नयो��या�या ���कोनातून,
�व�ासाह�ता तपासणे मह�वाचे आहे.



��ांतर क�न नवीन �ठकाणी पोहोचून �ोक आपोआप �ीमंत होत नाहीत.
चाना यांचे �वधान आहे,

" �या�ा ( राजा �क�वा नेता ) �या�या �हरात अ�ा अ�यागतांना सामावून घे�याची परवानगी आहे.
जे रा�ा�ा पैसे देत नाहीत �यांना देऊ नये . �याऐवजी
�ामीण भागात पाठ�व�े पा�हजे �क�वा पूण� कर �यांना गोळा पा�हजे . "( 2 . 4 . 32 )
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याचा अथ� असा क� चणा �या�या मागा�त �वे� करणा�या ��येकासाठ� उदासीन आहे.
�कती जण सतक�  होते? जर तु�ही वरी� सूओ काळजीपूव�क वाच�ात, तर तु�हा�ा न�क� आवडे�
हे समज�े जाई� क� चंक��या अनेक �तकांनंतर, हा औपचा�रक ��हसा जारी कर�यात आ�ा.
ते झा�े आहे

या माग�द��काव�न तु�हा�ा सं�ेत �व�वध �ठकाणां�न येणा�या उमेदवारांची �नवड �मळे�.
ही ���या देखी� मदत करे�.

आप�या गरजा तपासा

�थम आप�या कंपनी, सं�ा �क�वा दे�ा�या गरजांब��
एक मत तयार करा आ�ण �या आधारावर र�हवा�ांना आत �वे� क� �ा. अनेक र�हवासी
नवीन �ठकाणी गतीचे ��ोत �हा. भारताचा कामगार वग� पूव�कडी� दे�ांम�ये
गे�ा आ�ण �ा�यक झा�ा आ�ण �व�त कु�� कामगार �हणून �याने आप�� छाप पाड��
. भारतीय डॉ�टर आ�ण अ�भयंते जे 1960 म�ये परदे�ात �ा�यक झा�े
आ�ण यूके सार�या दे�ां�या �गतीम�ये खूप योगदान �द�े आहे. मानवी भांडव�ाचे मू�य
�स�गापूरसार�या समजूतदार दे�ाने र�हवा�ांकडून बौ��क संप�ी �वक�सत के�� आहे.

�याच�माणे, तुमची सं�ा र�हवा�ांचा देखी� �ाभ घेऊ �कते जर ती �दान के�� गे�� असे�
आप�े �वतःचे �येय �न��त करा आ�ण �यानुसार एक� काम करा.

Their �यां�या गरजा तपासत आहे

�नवास �क�वा नोकरी बद��यात �वार�य आहे गरज समजून �या हे
गरज आ�थ�क सुर�ा आ�ण सुर��ततेचीही असू �कते. यु�ा�या भीषणतेन े�ास�े�े दे�
संपूण� �पढ� �ेजार�या दे�ांम�ये �व�ा�पत करा.

कॉप�रेट जगातही, अचानक बंद होणा�या कंप�या मो�ा सं�येने आहेत.
��ार �ोकांना नोकरी�या �ोधात घरोघरी भटकाय�ा सोडते.
�हणजे �वकसन�ी� आ�ण �ावसा�यक कंप�या रा�ीय ��तभेऐवजी �व�� करतात
��तभा ब�� बो�ा.

परंतु इतर कुठ�याही �ठकाणा�न उमेदवार तुम�या फम�म�ये येत अस�ा तरी, तो
आप�याकडे ��तभा आहे, तरीही आप�या�ा �या�या गरजा आ�ण पूत�तेब�� मा�हत असणे आव�यक आहे
पा�हजे

• �वन-�वन �क�वा 'नो डी�'

ह�तांतरण कर�यास तयार अस�े�े सव� �ोक उ�पादक असणे आव�यक नाही. �हणून हे
��ात ठेवा क� हा बद� तुम�या आ�ण तुम�या फम��या �वीकार�यावर प�रणाम करे�.
तसेच, आगामी उमेदवारा�ाही �ाभ �मळती�. �हणून, दो�ही प�ां�या फाय�ाचा सौदा
करणे आव�यक आहे तर जर त ेबंधन गुफेन कोवे�या ��दात बो�ायचे असे� तर
तो "नो डी�" असे�.
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हे देखी� ��ात ठेवा क� आप�या�ा उदार आ�ण दयाळू असणे आव�यक आहे.
दे� असो �क�वा कंप�या, बाहे�न येणारे �ोक �यां�यासोबत केवळ सुटकेसच आणत नाहीत.
हब �यांची �वतःची सं�कृती, सवयी आ�ण वृ�ी देखी� आणतात. �हणून �यांना अनुकू� करा
साठ� तयार रहा
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स��ा
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यो�य स��ा

��येक कंपनी�ा �व�वध �वभाग, उप�म आ�ण बोडा�त स��ामस�त करण ेआव�यक आहे.
�याची गरज आहे. ते आका� �द�ासारखी अ�त�य अवघड भू�मका बजावतात आ�ण
सं�ेचे �येय आ�ण उ���ांचे संपूण� �ान, �यांना माग� अनुसरण कर�यास �े�रत करणे
तु�ही काय करता?

जे�हाही नवीन �वसाय सु� के�ा जातो, तो
�व�ेष �ान अस�े�या एखा�ाची आव�यकता आहे. �यां�या सूचना
अ�धक �ानाने आपण अनेक सम�या टाळू �कतो. तसेच बराच वेळ
मेहनतीचीही बचत होते. असा आहे समुपदे�क. "द माय ऑफ"
"Atetage - The Art of Japanese Business" नावा�या बंधना�या पु��तकेसह
�ेखक KeniChi Ohmae �हणतात - " स��ामस�त धोरण
आ�ण स��ागार एकाच वेळ� दोघां�या भू�मका पार पाडतो.

�यां�या "अथ�ा�ा" या पु�तकात, कौ�टटने वण�न के�े आ�ण
�यां�यासोबत कसे काम करावे या�या सूचना �द�या आहेत.

“ सव� उप�म स��ामस�ताने सु� झा�े पा�हजेत . कठ�ण �करणांपैक� एक
तो स��ा Nhinle �कते स��ा . �याच �कारे अ�धक स��ागार

स��ा घे�याचा आ�ण ���यत गोपनीयता सम�या �नमा�ण कर�याचा �नण�य घेत�ा आहे .
( 1 . 15 . 2 , 35 , 40 )

Without स��या��वाय वागू नका
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�वसाय आ�ण जीवना�या इतर पै�ंूम�येही हे त�व �वीकारण ेआव�यक आहे.
क� "म�ा माग�द��नाची गरज आहे." त�ां�या स��या��वाय गंभीर कृती
चुका होऊ �कतात. स��ागार �यांचे अनुभव आ�ण वषा�चे �ान सामा�यक करतात
चांग�या सूचना देऊ �कतात.

One एकमेकां�ी स��ा घेऊ नका:

��येका�ा समुपदे�काची गरज आहे, हे मा� ��ात ठेवा
अं�तम �नण�य आ�ण पूण� कृती �या �यां�या �वतः�या �नण�यावर आ�ण �नण�यावर
अध� रा� �हा एका कोनावर पूण�पणे अव�ंबून राहणे
क� �क�ो. वेगवेग�या कारचे संपूण�पणे �व�वधता आ�ण नावी�य आणू �कते
NS �हणून, एकापे�ा जा�त माग�द��क असणे नेहमीच मह�वाचे मान�े जाते.

Many खूप �ोकांचा स��ा घेऊ नका

एखा�ा �वषयाचा वेगवेग�या कोनातून �वचार करणे आव�यक आहे, तथा�प ते देखी�



क� नये. जा�त �ोकां�या उप��तीमुळे ग�धळाची प�र��तीयू असू �कते. �हण�या�माणे 'ढेर जोगी मठ उजाड' अ�धक क�पना
यामुळे �करण गुंतागुंतीचे होऊ �कते आ�ण यो�य �नण�य घेणे कठ�ण होऊ �कते. या ��त�र�
जर एखा�ा �क�पाब�� अ�धक �ोकांना मा�हती �मळा�� तर �याची योजना
प�ां�या संबंधात संबंध असती� अगद� �ाथ�मक काम पूण� करणे
घोषणा ते�हाच के�� पा�हजे जे�हा ती असे�.

Experienced अनुभवी �ोकांचा स��ा �या

"अ�ा �कारे, बौ��क��ा �हणजेच अनुभवी �ोकांबरोबर बसा आ�ण �वचार करा-
कृपया ते करा. "(1.15.21)

काही यो�य �ोकांमधून दोन �क�वा तीन �ोक �नवडा आ�ण �यां�याबरोबर बसा. �यां�या सोबत
"बसणे" �हणजे - �या�या खो� �ानाने आ�ण �वषयाती� सखो� अनुभवांनी भर�े�े
मूख� गो�ी ऐकणे. हे �ोक सखो� बौ��क असावेत, �हणजे खो�वर
�व�ेषण करणारे अनुभवी �ोक �यांना �या �व��� �वषयाची बु��म�ा आहे आ�ण
�तथे राहा.

चना �वत: असे माग�द��क होत े�यांनी भारतीय इ�तहासा�या मह�वा�या बाबी ��कव�या.
रणनीती, मु�स��पणा, राज बंध
आ�ण अथ��व�े�या �वषयावर स��ा �द�ा.
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स��ागारांचा स��ा
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��येक सं�े�ा समुपदे�काची गरज असते, ते बरोबर आहे. असे अरे?
कारण �या�ा पुरेसा अनुभव आहे आ�ण तो कोण�याही सम�येचे �नराकरण क� �कतो.

आवेगपूण� �वचार क�न उपाय देतो. बंध स��ागार
अ�ी भू�मका आहे. �हणून, आप�या कंपनीसाठ� कृती योजना तयार कर�यापूव�,
समुपदे�काचा स��ा घेणे आव�यक आहे.

चॅनचा स��ा

" ( राजा �क�वा नेता ) �या�या�ी संबं�धत �करणावर समान गो�ीचा �वचार -
चचा� के�� पा�हजे ' च�ा असे �हणूया क� हे काम या �कारचे आहे �क�वा अ�ी प�र��ती अस�यास
तो तर येतो , कसे क� ' मग तो स��ा �हणून , तो काम करावे
पा�हजे '' (. 1 . 15 . 24 - 25 )

जे�हा एखाद� कंपनी स��ा आ�ण सूचना �ोधत असते ते�हा चॅन सुचवतो.
जर तु�ही बॉ�ड स��ागारांचा स��ा घेत�ा तर �या�या�ी उदार �हा.
पा�हजे.

या कारसाठ� काही मह�वा�या �ट�स:

यो�य समुपदे�क �नवडणे

बाजारात �यां�या सेवा पुरव�यासाठ� अनेक स��ागार उप�� आहेत. तथा�प
आप�� �नवड करा जेणेक�न आप�या�ा आप�� आव�यकता चांग�� समजे�
एक अनुभवी असावा आ�ण �यांना �या �व��� �े�ाची सखो� समज आ�ण �ान असावे. �याचा
केवळ �ै��णक �ान असणे पुरेसे नाही, परंतु ते आप�या वत�मान आ�ण खा�यात �वचारात घेत�े पा�हजे



भ�व�याती� सम�यां�वषयी �ावहा�रक जाग�कता देखी� असावी.समुपदे�कासाठ� केवळ मू�भूत स��ा देणेच न�हे तर ते जाणून घेणे देखी� मह�वाचे आहे
�याचा �ाभ तु�हा�ा �मळत आहे हे तु�ही �द�े पा�हजे. �या�ा एक उदाहरण देत
सामाने करावे.

बसून �याचे ऐका

यो�य स��ागार �नवड�यानंतर, �या�याबरोबर बसा आ�ण आप�या सम�यांवर चचा� करा.
चचा� आव�यक आहे. जसे आधीच के�े गे�े आहे
�वचाराय�ा �वस� नका, "तु�हा�ा �मळा�े पा�हजे का?"
क� �कता समुपदे�का�ा आप�� रणनीती क�ी तयार करावी याची सखो� समज असावी.
असणे अ�याव�यक आहे.

Advice वापर�या�या स��यापासून

आव�यक स��ा �मळा�यानंतर अनेक कंप�यांना असे वाटते
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स��ागाराचे काम पूण� झा�े आहे. परंतु ��येक संभा� ���कोनातून थोडा धीर धरा
याचा �वचार करा. स��ागार �हणून स��ागार �मळण ेसु� होते
आहे. �या स��याचा वापर कर�यासाठ� तु�ही �यांची मदतही �यावी. यू सु�ा आत
क�पनांची �ावहा�रक वापरा�या ���येत आ�ण इ��त प�रणामाचा समावे� करा
�मळवा

��ात ठेवा क� स��ागारा�या असाइनम�ट�या का�ावधीत �या�या ट�मम�ये पूण�पणे सामी� असणे आव�यक आहे.
अडकणे जे�हा जे�हा गरज असे�, ते�हा आणखी एक उपवास सु� क�न
�थम आपण पु�हा �या�याकडे जाऊ �कता.
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रा�यक�या�ची ���

एका वेळ� �व�वध कंप�यां�या अ�य�ां�या गटासाठ� "रणनीती" या �वषयावर
काय��ाळा करत होते. मी �यां�या�ी एक�प झा�ो, "तुम�या मते सवा�त ����ा��
कोण आहे? "ब�तेक �ोकांचे उ�र �या पदांवर जसे बस�े होते
सरकार �मुख, मो�ा कंपनीचे अ�य� इ.

पण जे�हा आ�ही याब�� खो�वर �वचार के�ा, ते�हा आ�ही सवा�नी हे कबू� के�े
कोणीतरी धर�े�े 'कुस' �क�वा 'पाडा' हे खरे स�य होते.
तो �याचा �ोत आहे आ�ण �या�यामुळे नाही.

आ�ही ' अथ�ा ' असेही नमूद के�े आहे जे सू क�पैक� एक सू�चत करतात :

'' आ�ण धोरणांवर - कायम अव�ं�ब�व तुझा बु पी चेन पासून
राजां�ी ब� असूनही तो �वतः�या इ�ेनुसार वागतो .
( 7 . 18 . 44 )

स�चवांवर, खाजगी स�चवांवर आ�ण मह�वा�या मं�यांवर नेहमी �� ठेवा, जे खूप आहेत
छान �हणूनच त ेइकडे �तकडे �घर�ा घा�त राहतात. हे असे �ोक आहेत जे
तु�ही मह�वा�या पदांवर नस�ात तरीही तु�ही माग�द��न क� �कता �क�वा ��� �नयं��त क� �कता.

�यां�या ती�ण मना�ारे हे �ोक राजे आ�ण ने�यांना माग�द��न करतात.



पण �या�ा अ�ा उधळप���या �ोकां�ी जवळचा संपक�  साध�याची संधी �मळत नाही.
या ��त�र�, हे �ोक आधीच �व�वध भू�मकांमधी� �च�ते�ी संबं�धत आहेत.

आहेत तरीही �यां�या �नवडीम�ये सावध�गरी बाळगणे आव�यक आहे:-
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• स��ागार

स��ागारां�या संमती��वाय कोणताही �नण�य घे�याची ���
घेत नाही हे स��ागार नेहमी पदा�या मागे असतात आ�ण �व�चतच असतात
म�ा ओळख �मळू �कते.

देवाचा कोणताही स��ा कोण�याही राजा�ा बनवू �कतो आ�ण न� देखी� क� �कतो
क� �कता. हे स��ागार फ� कोण�याही दे�ाची �क�वा सं�ेची �द�ा बद�ू �कतात.
NS �यामुळे �भावी �नण�य घे�यासाठ�, ��येक �े�ाती� कु�� �ोकांच ेमाग�द��न.
घेणे खूप मह�वाचे आहे.

• गु� �क�वा ���क

केवळ संपूण� जगातच नाही तर �व�ेषत: भारतात ���कांची सं�या आहे
जीवनात �याची खूप मह�वाची भू�मका आहे. आपण आप�ेच आहोत
धा�म�क माग�द��क.

ते कोण�याही �व�पाचे असोत, जे�हाही तु�ही नै�तक पेचात पडा�
�याचे मत �या. �या�या अनुभवातून आ�ण माग�द��ना�ारे, तो कोणताही ����ा�� बनू �कतो
�वचारात अमु�ा� बद� घडवून आणू �कतो.

• �ी.

�ेवट� आम�याकडे जु�या �म�ांचा तो गट आहे �यां�यासोबत कोणी नाही
परा�मी आप�ा वेळ घा�वतो. "अथ�ा" �हणजे "मीम"
माझे वण�न के�े गे�े आहे. नेता �नवडताना, ते पूण�पणे आहे
�ोकांना चांग�े आ�ण वाईट दो�ही आहेत याची जाणीव असावी. हे �ेवट� आहे
�ोक राजा�या जवळ जातात आ�ण �वतः राजापे�ा अ�धक ����ा�� बनतात.

��ात ठेवा, "��� �वना�ाचे कारण तसेच सृ�ीचे कारण अस ू�कते."
खूप. पण हे फ� �या गो�ी समजून घेण ेआहे �या खरोखर ����ा�� �ोकांवर प�रणाम करतात.
हे छान आहे.
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सवा�त मोठ� संधी

एकदा एका मु�ाखतीदर�यान, एका बंधनकारक ����ा �वचार�यात आ�े क�, "तुमचे बंधन आहे का?
मी या �े�ात ��क�े�ा सवा�त मोठा धडा कोणता आहे? "तो �हणा�ा," भव �ावसा�यक
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झान�ा समजून घे�याची आ�ण समजावून सांग�याची �मता. ”जे�हा �या�ा �वचार�यात आ�े क� तू
तु�ही ते कसे करा�, तर �याचे उ�र होते, “पूव�कडी� �ावसा�यक ��याक�ापांसाठ�
�यांना जवळून समजून घेऊन आ�ण �यांना आज�या प�र��तीत ठेवून.
�नवड�े गे�े.

एक रणनीती अ�ी आहे, जी भूतकाळाती� चुकांमधून ��कते, वत�मानाच ेयोग
आ�ण भ�व�यात नावी�य आण�याचा �य�न करतो. पण �वतः�या अट�वर रहा
�टकून राह�यासाठ� तु�ही एक संघ तयार के�ा पा�हजे जो नेहमी तुम�या पाठ��ी उभा राही�.
ते असो

या संदभा�त चॅनचा स��ा आहे,

" तो �या�या सै�नकां�या ����णासाठ� पूण�पणे सम�प�त होता आ�ण �यांना �यां�यासाठ� �व�ांती �द��."
घेणे , पुढे जाणे आ�ण आ�मण करणे यासंदभा�त उ�ार , बॅनर आ�ण झ�डे .
-Isgnl मा�यमातून तयार पा�हजे . '' ( 2 . 33 . 11 )

येथे ��कव�याचा अथ� भ�व�यापासून, �वयं-�ेरणा आहे
�स�न� सं�ेषण सू�चत करतात.

एकदा �ब� गेट्स यांना �वचार�यात आ�े, "तुमचे सवा�त मोठे य� काय आहे?"
उ�र होते, "ते अजून �ा�त झा�े नाही." �हाणे नेते आ�ण �ावसा�यक हे समजतात.
तु�ही जे काही �मळव�े त ेभूतकाळा��वाय काहीच नाही. आप�ा
य� वत�मान आहे.

�हणूनच, आप�� सं�ा नवीन उंची गाठे� याची नेहमी जाणीव असावी.
कोणतीही मोठ� देणगी क�पना येणे बाक� आहे. एका �णात जर तु�ही
जर तु�ही भ�व�याती� धो�यांची क�पना क� �कत नसा� तर तु�ही पूण�पणे न� होऊ �कता.

या �वषयाती� काही मह�वाचे मु�े पा�:-

Past मागी� य�ांचा अ�यास करा

जर तु�हा�ा भ�व�य जाणून �यायचे असे� तर सवा�त आधी तु�हा�ा भूतकाळ समजून घेणे आव�यक आहे.
हे क�न पहा �ारंभ कर�यासाठ� हा एक मह�वाचा आधार आहे. ही कोणती कार आहे
करा? हे कर�याचा एक अ�त�य सोपा माग� आहे, एकतर तु�ही �या काळाती� वडी� आहात आ�ण
�व�ा�या�कडून मा�हती �मळवा �क�वा बुक करा �क�वा संबं�धत बाबी आ�ण डेटा कळवा
क�

On माग�यांचा पाठपुरावा करा

भूतकाळाची मा�हती �मळा�यानंतर तु�ही तुम�या आजूबाजू�ा पहा. �ोक
आम�या�ारे ऑफर के�े�� उ�पादने आ�ण सेवांब�� जाणून �या आ�ण �यांना मा�हत असणे आव�यक आहे
�यां�या अपे�ा पूण� कर�याचा �य�न करा हं? �यांची मागणी आ�ण �याची पूत�ता
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��य ? आम�या �पढ�ती� �ोकांची काय गरज आहे? �यांना समाधान कस े�ायचे
क� �कतो? हे इतरांना तसेच �वतः�ा करा. �यांची उ�रे �ोधा. नेहमी सतक�
राहा.

भ�व�य आता तयार करा

एकदा तु�ही आधी�या दो�ही सूचना अंम�ात आण�या क� मग ते समजून �या
तु�ही �वतः भ�व�य घडवू �कता. उदाहरणाथ�, आप�याकडे आधु�नक अस�यास



जर तु�हा�ा फॅ�न कॉ�ेज आऊट�फट्सची गरज वाटत असे�, तर तु�ही �यां�यासाठ� हे �ाय क� �कता.
गाडी सजवू �कतो. या कारमधी� मू�भूत धोरण �हणजे - �ाहकांना �यांचे �वतःच ेदेणे
उ�पादने आ�ण सेवांना आक�ष�त करणे.

जर तु�ही भूतकाळ चांग�या �कारे समजून घेत�ा तर भ�व�य तुम�यासाठ� तयार होई�.
सोपे होते. कारण भूतकाळ हा कोण�या ना कोण�या �व�पात असतो हा �नसगा�चा �नयम आहे
�भव येतो.

'हम�न हेझी' ने �यां�या नोबे� पा�रतो�षक पु�तक "�स�ताथ" म�ये ���ह�या�माणे
होते, "तुम�यापासून �र गे�े�� ��येक गो� तुम�याकडे परत येते ..."

174

वाहकांना संर�णाची गरज आहे

आपण सव�जण आप�या क�रअर �ब���गम�ये भटक�यात खूप वेळ घा�वतो
आपण असे करतो क� आपण आप�या मागे कसे आहोत याचा �वचार कर�याची संधी �मळत नाही.
वारसा सोडे�. मी आ�थ�क वार�ाब�� बो�त नाही.
�हराची ��ती आ�ण आजूबाजूचे वातावरण सू�चत करणे. मी
वाचकांनो, जर तु�ही �वचार करत असा� क� तु�हा�ा उ�र �मळे�
खूप कमी.

जर तु�ही इतके आहात क� तु�ही तुम�या प�रसरात �हरवे �क�वा �हरवे आहात
जर तु�ही क� �ा�ी संबं�धत कामगारांसोबत एक� काम क� �कत नसा� तर �कमान
आपण काही वीज �क�वा आणखी चांग�े पाणी वाचवू �कता.
खरं तर तु�हा�ा हे जाणून आ�य� वाटे� क� आम�या �ाचीन पु�तकांम�ये आम�याकडे आहे
स�या�या संवध�ना�या सम�यांसाठ� रेन वॉटर हाव���ट�गसह �ा�त
उपाय आधीच अ��त�वात आहेत. �यात पावसा�या पा�या�या सो�रायझे�नसाठ� उपाय देखी� समा�व� आहेत.
आहे. "कोट" चा "अथ�"
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�याम�ये ज�संधारणा�या सूचनाही दे�यात आ�या आहेत.

चान यांचे �वधान

'' �तचे फॉम� - रंग , कार कर�यासाठ� �क�वा थेट कामावर �यानुसार - साधा आ�ण su
( ह�ी ) आ�ण गुणधम� �म� �ाणी ��या �ागू करा . '' ( 2 . 31 . 18 )

याचा अथ� असा क� नैस�ग�क साधन �हणून उप�� पाणी असू �कते
घडू �द�े पा�हजे आ�ण कोणीही �यांची म�ेदारी कर�याचा �य�न क� नये
पु�हा एकदा आपण या मौ�यवान संसाधनाचा यो�य वापर के�ा पा�हजे.
जेणेक�न ते �कमान वाया जाती�. पण आज�या कॉप�रेट जगात आपण आहोत
आपण हे कसे क� �कता?

Self �वतः�ा ओळखा

एक रा� �हणून, आ�हा�ा देवाने अ��त�वात नस�े�या अनेक न�ांचा आ�ीवा�द �द�ा आहे.
आहे. यूके सार�या दे�ांना अजूनही पा�याचा मोठा भाग �रसायक� करावा �ागतो.
च�ा आता कॉप�रेट �तरावर पाणी वाचव�यासाठ� काही �य�न क�या.

आपण आप�या सहका�यांम�ये पाणी वाया घा�वू नये आ�ण भ�व�याचा �वचार क�या.



जनजागृती कर�यासाठ� �य�न के�े पा�हजेत. जर आज पा�याचा यो�य वापर के�ा नाही
जर ते गे�े, तर �याचा प�रणाम नंतर कमतरतेची वाईट प�र��ती होई�. आ�ही
पुढ�या �पढ��ा तुम�यासारखे ठेवाय�ा आवडे� का?

• सामुदा�यक �वकास

भारतात अनेक महान न�ा असूनही अनेक भागांम�ये पा�याची कमतरता आहे.
�स�चन �व�ेअभावी अनेक �ेतक�यांनी �रणागती प�कर�� आहे.
या �भा�वत भागात ऑड�र �न��त कर�यासाठ� आपण आप�ा वेळ आ�ण पैसा घेऊ �कता.
हे कर�यात गुंत�े�या काही आघाडी�या सं�ां�ारे तु�ही सहकाय� क� �कता. जर तुमचे
सामू�हक सामा�जक उ�रदा�य�व (CSR) �हणून फम� आधीच काहीतरी करत आहे.
मी पा�ठ�बा देत आहे �क�वा जर कोणी �वसाय चा�वत असे� तर तु�ही अजूनही क� �कता
आपण आप�या मागा�ने देखी� योगदान देऊ �कता.

इ. वत�मान �वकास

हे सवा�त मह�वाचे आहे. तुम�या वैय��क जीवनात पा�याचा अप�य टाळा
उदाहरणाथ�, दात घासताना नळ बंद ठेव�याने रो�ट� ई पाई�स �गेच मरतात.
क�न घे साव�ज�नक �ठकाणी पा�याचा अप�य �दस�ा तर अ�धकारी
�व�रत याची मा�हती �ा आ�ण हे ��ात आ�े क� नाही हे देखी� पहा.

आपणा सवा�ना मा�हत आहे क� आ�ही अ�ा दे�ात राहतो �जथे अ�धक सुर��त आहे
�प�याचे पाणी अजूनही मो�ा सं�येने �ोकांना उप�� आहे. �ा�नक सं�ेत
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काही सम�या असू �कतात परंतु �याचे समाधान ��येकासाठ� उप�� आहे.

175

"अथ�ा" ��दाचा वापर

"अथ�ा" म�ये �द�े�े �ान �ावहा�रक जीवनात देखी� वापरणे आव�यक आहे.
आहे. मग �वचार�े जाते - या क�पनांचा आम�या �वसाया�ा कसा फायदा होतो?
होई�?

याचे उ�र दे�यासाठ� मी च�ा�या फ� एका सू�ाचा संदभ� देत आहे,

'' कार ( ' Athsha ' खा��� �वचारांवर क�न घेत�े अंतग�त �द�े�या ) रा�य मनु सम�या
या धम�यांमुळे, राजाचे पु� आ�ण पु�ांचा वारसा अखंड चा�ू रा�ह�ा.
जीवन . '' ( 5 . 1 . 56 )

'Qout' �या "अथ�" चा अ�यास के�यान ेतु�हा�ा अ�ा उपाययोजना आ�ण तं�ांची क�पना येई�.
�ोधा जेणेक�न तु�ही तुम�यासाठ� काम करणारा एक आद�� �वसाय सु� क� �का�
�यानंतरही सु� राही�. हे तुमचे टॅन त ेआ�ण थाई आ�ण �तचे �ोक बनवे�
�प�ा��प�ा तुमचे अनुसरण करे�. आपण आजही कसे आहोत ते पा�या
चॅनचे अनुसरण करा.

�या ��त�र�, म�ा सूचनां�या �व�पात मा�याकडून या क�पना घेऊ �ा.
सादर कर�यास सां�गत�े आहे, जेणेक�न �यांना या क�पनांचा �ाभ घेता येई�.

हे कर�याचा हा सव��म माग� आहे:-



• संपका�त राहा

या क�पना फ� मूळ "अथ��ा" चे �पांतर आहेत. �याचा मूळ मजकूर वाचा
अ�धक मा�हतीसाठ� तु�ही आ�हा�ा ��� �कता
क� �कता आ�ही तु�हा�ा info@spmfoundation.in वर ईमे� क�
Www.spmfoundation.in देखी� पहा.

Book या पु�तकाची एक �त भेट �ा

एक �ेखक �हणून मी तु�हा�ा हे पु�तक �वकत �याय�ा सांगत नाही. मी हे
इतरांना पु�तकाची एक �त भेट दे�यास सांगणे. जर तु�ही त ेइतरांना �द�े तर
भट, मग तु�हा�ा चम�कार �दसे� क� कोणीतरी �क�वा कोणी तु�हा�ा ही भेट देई�.
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अ�ा �कारे जगभराती� अ�धका�धक �ोकांना या �ानाचे सार असे�.

These या आ�ा वापरा

हे पु�तक संप�े असे� पण �यात �द�े�े �ा�� समजून घेणे मह�वाचे आहे.
�यानंतर आता ती वापर�याची तुमची पाळ� आहे. चॅनचे �वचार 2400 वष�
हे एकापे�ा जा�त वेळासाठ� �भावी आहे, �हणून तु�ही सु�ा �य�न करा, ते तुम�यासाठ� उपयु� ठरे�.
तसेच �ाभहीन होई�

कोणतेही नाणे जोपय�त चांग�े नाही असे मान�े जाऊ �कत नाही
�ावसा�यक वापरामुळे फायदे�ीर प�रणाम होऊ �कत नाहीत. 'कौत' ची 'अथ�ा'

तीच गो� संबंधात �ागू होते. तु�हा�ाच ठरवायचे आहे.

Others इतरांनाही �यां�याब�� ��कवा

कोणतीही गो� ��क�याचा उ�म माग� �हणजे तो इतरांना ��कवणे.
�हणून तु�ही जे ��क�ात ते इतरांना ��कवा. आपण चेहरा अस�यास
आप�या अधीन�ांना धडा ��कवा. जर तुमचा �वसाय ����त करायचा असे� तर तुमचा
अधीन�ांना �याने �द�े�� ��कवण, जर तु�ही ���क असा� तर तुम�या ��कवणीत भर घा�ा
ही तं�े वापरा. ती वाटून वाढते.

च�ा भेटूया

मी जगभराती� 20,000 पे�ा जा�त �ोकांना ����ण �द�े आहे.
के�े आहे, तरीही मी दररोज नवीन �ोकांना भेट�यास उ�सुक आहे. हा मी
�ोकांची �वचारसरणी आ�ण वागणूक �कती वेगळ� आहे हे जाणून घे�याची इ�ा आहे. मी
मानवी मानस�ा��ात एक �च�ह आहे आ�ण आप�या ��येका�ा हे जाणून घे�याची इ�ा आहे
तु�हा�ा �कती वेगळे �वचार आहेत? यासह, देवाचे सव��म �व�प मनु आहे.
तसेच �व�वध पै�ू समजून घे�यास उ�सुक.

अ�ा�कारे, तु�ही कॉफ�वर �क�वा मा�या ����ण काय��मात �वतः�ा �वचा� �कता.
एकाम�ये सहभागी �हणून �क�वा पूण� �ानाने भेट�याची इ�ा आहे.
कृपया मा�या �नधा��रत काय��मांसाठ� आम�या वेबसाइट www.spmfoundation.in �ा भेट �ा .
मा�हती �मळवा

mailto:info@spmfoundation.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.spmfoundation.in
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