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િ�ય િમ�, 
આ સા�હ�યની રચના તમ ે�યાપાર�ે�ના ંએક લીડર તર�ક� ઉભર� આવો એ 
હ�� થુી કરવામા ંઆવી છે. પોતાના હ�� ઓુને માટ� િવ�ભરના ંલાખો �યાપા�રક 
લોકોના �દયોન ેતેઓના  ધધંાક�ય કૌશ�યો અને �ભાવનો ઉપયોગ કરવા 
��તૃ કર�ને દ�વ િવ�ભરમા ંએક મહાન કામ કર� ર�ા છે. આ ��ુતક કોઈપણ 
દ�શના કોઈપણ �ય��ત માટ� ��ૂયવાન િસ�ધાતંોથી ભર�લ હોવા છતા,ં તે િવશષે 
કર�ને િવકાસશીલ અથ�� યવ�થામા ંસખત પડકારોનો સામનો કર� છે એવા લોકો 
માટ� લખવામા ંઆવલે છે. 

આ ��ુતક ચાર િવભાગોમા ંિવભા�ત કરવામા ંઆવલે છે:

૧. �યાપાર માટ� દ�વના રા�યના િસ�ધાતંો 
૨. �ય��તગત િવકાસ
૩. �યવહા�રક લા�કુરણ 
૪. પ�રિશ�ટ 

આ માગ�દિશ�કા �યાપા�રક �ે�ની સાથ ેસબંધં ધરાવનાર હોયને �� ુસાથનેા 
તમારા સબંધંને મજ�તૂ કરવા અ�ય લોકો સાથ ેતેનો અ�યાસ કરવા � ંતમોન ેુ

ુ ૂ�ો�સા�હત ક�ં �.ં આ માગ�દિશ�કાનો ઉપયોગ નાના �થોના અ�યાસ�મમા,ં 
ચચા� અને �ાથન� ાના ઉપકરણ તર�ક� કર� શકાય. �લોબલ એડવા�સમા ંતમારા 
માટ�ની માર� �ાથન� ા એ છે ક� દર�ક સારા કામ કરવા માટ� તમ ે�ો�સા�હત અને 
સ�ત થાઓ. તમ ેઅહ� આપેલ �લોબલ એડવા�સના વ� ુસા�હ�યો માટ�ની 
વબેસાઈટમાથંી વધાર� મા�હતી �ા�ત કર� શકો છો. www.globaladvance.org, 
www.2�m2.org, www.myglobaladvance.org.

છેવટ�, તમારા શહર�  અને દ�શના અ�ય એક સમાન મન રાખનાર ���તી 
�યાપા�રક �ય��તઓની સાથ ેસારા સબંધંોન ેિવકસાવવા અને એક નેટવક�ની 
રચના કરવા અમે તમન ે�ો�સા�હત કર�એ છ�એ.  િવ�ભરમા ંફ�લાયેલ �ક�ગડમ 
બીઝનેસ નેટવક�સ � �યાપા�રક લોકો �યવસાયના �ે�મા ંદ�વન ેસ�માિનત 
કરવા ચાહ � છે તેઓને ટ�કો અને સપંક� �રૂા પાડવા ઉપલ�ધ રહશ�  ે અને 
જડ�ળૂથી પ�રવત�ન માટ� ઉ��ેરક તર�ક�ની સેવા આપશ.ે

દ�વના હ�� ઓુન ેમાટ� �યવસાયના ં�ે�ોમા ંતમારા �વન અને �ભાવનો િવકાસ 
કરવા તમ ે�ો�સા�હત થાઓ એ જ અમાર� અ�ભલાષા. �� ુતમન ેઆશીિષત 
કર�!
�ૃત�તા�વૂક�  સેવાિનમ�કૂ પામેલ,

જોનાથન િશબલી, ��ખુ 
�લોબલ એડવા�સ  
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જગતને માટ� દ�વની યોજનામા ં �યાપા�રક લીડરો એક અિત મહ�વની 

�િૂમકા ભજવી શક� છે.  અથ�� યવ�થા દર�ક સમાજ અને દ�શનો એક ભાગ 

છે. �યાપા�રક �ે�મા ંરહલ�  દ�વના લોકો પાસે દ�વ� ંુરા�ય બાધંવા અને 

દર�ક દ�શમા ંસમાજના દર�ક પાસાએ �ભાવ પાડવાની તક રહલ� ી હોય છે. 

દ�વના રા�યમા ંલીડરો તર�ક� આપણે સમજણ રાખવાની જ�રત છે ક� :

૧. દ�વે આપણને એક કામની સ�પણી કર� છે. 

મા�થી ૨૮:૧૮-૧૯ મા ંઈ�એુ મહાન આદ�શ આ�યો. તે આદ�શ આપે છે ક� 

દર�ક િવ�ાસી સવ � દ�શનાઓ પાસે જઈને તેઓને િશ�યો બનાવ.ે 

�યવસાયના �ે�ના લીડરો �યાપાર વડ� દ�વ માટ� િમશનના કાય� કર� શક� 

છે.

ઉ�પિ� ૧ મા ંદ�વ ેઆપણને અિધકાર કરવાનો આદ�શ આ�યો હતો, �મા ં

તેમણે આ�ા આપી હતી ક� ��ૃવી� ંુજતન કરવામા ંઆવ ેઅને તેને દ�વના 

શાસન હઠ� ળ લાવ.ે આનો સબંધં આપણે તેમના મ�હમા માટ� લોકો અને 

સસંાધનોનો �બધં કઈ ર�તે કર�એ છ�એ તે સાથ ેછે. 

ઇ� ુ“�યાપા�રક સહભાગીદારો” ને શોધી ર�ા છે �ઓ ઈ�નુી સાથ ેકામ 

કરશ ેઅને ��ૃવી પર તે � કામ કર� ર�ા છે તેમા ંસહભાગી થાય. મા�થી 
ૂ૯:૩૮-૩૯ મા ંતે કહ � છે ક� ફસલ પાક� �કૂ� છે પરં� ુમ�રો થોડા જ છે. 

ૂ�યાપા�રક �ે�માથંી દ�વ ફસલના �ે�ના “મ�રો” તર�ક� લોકોને જોતર� 

ર�ા છે. 

ુુ૨. �યાપાર એક ઉ�ચ ક�ા� ંતે�ં છે. 

આપણે આપણા �યાપારને એક સેવા કાય� તર�ક� િનહાળ�એ છ�એ. જયાર� 

આપણે દ�વને �યાપારના સદંભ�મા ંઆપણા થક� કામ કરવા દઈએ છ�એ 

�યાર� બોધાસનમા ંપાળકની માફક આપ� ંુકામ પણ પાવન અને પિવ� 

થઇ �ય છે. દ�વના રા�યના �યાપા�રક લીડરો તર�ક� �યાપા�રક જગતમા ં

દ�વના ં માગ�ન ે �થાિપત કરવા આપણ ે દ�વની  સહાય શોધીએ છ�એ. 

 

ુ ુ��ય ��ો:

દ�વના રા�યમા ંએક �યવસાિયક લીડરની �િૂમકા
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આ જગતમા ંસ��ૃ�ધ, �યાય, �યાયીપ�,ંુ સ�યિન�ઠા, સા�પ� ંુઅને આશા 

લાવવા દ�વ આપણન ેતેમના ંએ��ટ તર�ક� કામ સ�પવાની ઈ�છા રાખે છે. 

ુત�પરાતં, �યાપાર�ઓ નવી નોકર�ઓ� ંુ સ�ન કરવા અને નવા ક���ો� ંુ

સ�ન કરવાના હો�ા પર બેઠ�લા હોય છે. તેન ેલીધ ેસમાજ, લોકો, મડંળ�ઓ 

અને રા��ો આશીિષત થઇ શક� છે. 

૩. વૈિ�ક બનાવો વડ� દ�વ કામ કર� છે. 

આપણ ે� જગતમા ંરહ�એ છ�એ તે દરરોજ બદલાયા કર� છે. દ�વના રા�યના 

�યાપા�રક લીડરોએ સમયો અને ઋ�ઓુ માટ� સવંદેનશીલ રહ��  ંુજ જોઈએ. 

�યાપાર વડ� દ�વ પોતાના સદં�શનો ફ�લાવો કરવા વ�ૈીકરણનો ઉપયોગ કર� 

ર�ા છે. વત�માનમા ંજગતના લોકો પહલ� ા કરતા વધાર� એકબી�ના સપંક�મા ં

છે.  િવ�મા ં �તર�યવહાર,  �યાપાર અને સવંાદમા ં વધારાની �મતા 

ટ�કનોલો�એ આપી છે. 

�યાપા�રક લોકોન ે ઇિતહાસના આ સમય માટ� દર�ક દ�શ અને �દ�શ માટ� 

��હુા�મક ર�તે �કૂવામા ંઆ�યા છે. �ે.�. ૧૭:૨૬ જણાવ ે છે ક� માણસોના ૃ

સમય અને �થળો� ંુિનધા�રણ દ�વ કર� છે. દ�વ � ંુકર� ર�ા છે અને ત ેઆપણન ે

કઈ ર�તે ઉપયોગ કર� શક� તે �ગ ેઆપણ ેહમંેશા સ�ગ રહ��  ંુજોઈએ.

૪. �યવસાિયક �થળો પાક�લા ંિમશન કાય��ે�ો છે.

�યવસાયના �થળ �યાપાર, િશ�ણ અને સરકાર�ત�ંના ક��� હોય છે. દર�ક 

�વૂ�� િૂમકા અને દ�શના લોકો દ� િનક �તર �યવહાર �યાપાર વડ� કર� છે. 

ખોવાયેલા લોકોન ે શોધવાનો સવ��મ માગ� �યવસાયના �થળ છે. 

બાઈબલમા ંવ�ણ�ત મોટ� ભાગના ચમ�કારો મડંળ�મા ંન�હ, પણ �યવસાિયક 

�થળોએ કરવામા ંઆ�યા હતા. શ�આતના ���તીઓ �યવસાિયક �થળોન ે

તેઓના િમશન �ે�ો અને �વુાતા� �ચાર કરવાના ં તેઓના મચં તર�ક� 

િનહાળતા ંહતા. વપેાર �ે�મા ંરહલ� ા ���તીઓએ વપેાર વડ� અ�ય લોકો માટ� 

�વુાતા�ના �ણૂ� સમયે સેવા કરનાર સેવકો થવા� ંુછે. 

ુ૫. અથ��યવ�થા સમાજના મહ��મ �ે�ોને બળતણ ��ંૂ પાડ� છે.

ૃતમામ સ�ં�િતઓ� ંુ સચંાલક બળ �યાપારત�ં હોય છે.  ત ે િશ�ણ, 

ૃસરકાર�ત�ં, મી�ડયા, આનદં�મોદ અને કળાને ટ�કો આપે છે. સ�ં�િતના દર�ક 
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સે�ટરમા ંલીડરશીપ કર�ને અને દ�વના રા�યને માટ� સ��યતાથી સીમાઓને 

�ા�ત કરવા �ારા સમાજમા ંપોતાના ંલોકો સ��ય �ભાવ પાડ� એ� ંુદ�વ ઈ�છે 

છે.

૫ આિશવા�દોલાવવા �યાપા�રકલોકોને િવશેષ�થાને�કૂવામાંઆ�યા છે.         .

ઉ�પિ� ૧૨         .  માં દ�વે ઇ�ામ નામના �યાપાર� સાથે એક કરાર કય� તેમણે

ઇ�ામને આિશવા�દ આપવાની �િત�ા કર� ક� �થી તે ��ૃવીના સઘળાં           

પ�રવારોમાટ�આશીવા�દ�પથઇશક�    .

જયાર� આપણ ેઆ ��ૃવી પર તેમને અ�ભ�ય�ત કર�એ છ�એ �યાર� તેમના 

બાળકો તર�ક� આ કરાર ત ેઆપણા �ધુી પણ પહ�ચાડ� છે. દ�વ વપેાર�ઓને 

પ�રવારોમા,ં �થાિનક મડંળ�મા,ં સમાજમા ંઅને રા��ોમા ંઆશીવા�દો લાવવા 

તેઓનો ઉપયોગ કરવા ઈ�છે છે. દ�વનો મ�હમા �ગટ કરવાની સાથ ેદ�વના 

રા�યના �યાપા�રક લીડરો તર�ક� આપણ ેસમાજ પર એક સકાર�મક ર�તે 

�ભાવ પાડવાનો છે. આપણ ેલોકોના ં�હતમા ંફાળો આપવાનો છે. 

�યવસાયી લીડરો રા��ોમાં આ��મક અને ભૌિતક એક બનેં �કારના         

આશીવા�દો લાવી શક� છે દ�વ મહાન આદ�શીય લ�ય ધરાવનાર દ�વના   .       

રા�ય�ુંમનધરાવનારબ�િવધવપેાર� લોકોનોઅને કંપનીઓનો ઉપયોગુ          

કરવાચાહ� છે  . 

ઈ�રભ�ત �યાપા�રક લોકોનો નીચેની બાબતો વડ� સમાજ પ�રવત�નમાં        

ઉપયોગથશે :

 �યાિયક કાય��ણાલી. 

 ુ�યાયની �એ વપેાર કર�.ંુ

 ગર�બી િન�લ� ૂ નમા ંફાળો આપીને.

 �યાયી કારણો માટ�� ંુક��� બનાવીન.ે

 સ�ના�મક ઉક�લો વડ� સમ�યાઓનો ઉક�લ આપીને.

 દ�વના અજવાળાના રા�યમા ંખોવાયેલાઓન ેલાવીન.ે

આ સઘળ� બાબતોને જયાર� આપણે સમ�એ છ�એ �યાર� આ ��ૃવી પર           

તેમના હ�� ઓુ માટ� ��હુા�મક ર�તે દ�વ વડ� ઉપયોગી થવાનાં �થાને આપણે           

આવીજઈએછ�એ  .
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૬. કામ આરાધના છે.
�યવસાયી �ે�ોમા ંઇ� ુ���તના ંઅ�યુાયીઓ તર�ક� આપણ ેઆપણા કામને 

દ�વની આરાધના તર�ક� િનહાળ�એ છ�એ. શા�વચન પોત ેઆપણન ેજણાવ ે

છે ક� દ�વ પોત ેિનરંતર કામ કરનાર દ�વ છે. દ�વની આરાધના અને સ�માન 

કરવાની ��ુય બાબતોમાનંી એક બાબત કામ છે. કામ કર� ંુએટલે દ�વના ં

હ�� ઓુને માટ� શ��તનો ઉપયોગ કર�.ંુ � ર�તે આપણ ેકામ કર�એ છ�એ તે 

આપણા મનોવલણોન,ે આપણી મા�યતાઓને અને આપણી આકા�ંાઓને 

�ગટ કર� છે. આ ��ૃવી પર તેમના રા�યને �થાપવા માટ� અને તેમના મ�હમા 

માટ� સસંાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ� તેમની સાથ ે સહભાગી થાય એવા 

કાય�કરોને દ�વ શોધી ર�ા છે. 

૭. ઉ���ટતા સ�માન અપાવે છે.ૃ

ૃ ૃઉ���ટતા દ�વના સદ�ણુનો એક ભાગ છે! ત ેસઘળ� બાબતો ઉ���ટતાથી કર� 

છે. 

�ુ:ખદ બાબત એ છે ક� અમે�રકામા ં ક�ટલાક ���તીઓ તેઓના �યવસાય 

કાડ�મા ં ���તી લોગોનો ઉપયોગ કર� છે અને “ ���તી વપેાર”  તર�ક�ની 

�હર� ાત કર� છે પરં� ુિન�ન ક�ા� ંુકામ કર� છે અને તેઓના ંવાયદાઓ �માણ ે
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 આપણા ઉ�ે�યની �ણકાર� આપણન ે �નુઃ ઉ�પા�દત કર� છે.

અમે�રકાના એક અ�ગ�ય બાઈબલ િશ�ક અને પાળક એ. ડબ��.ુ ટોઝાર� 
એકવાર ક� ંુહ�,ંુ “ મ��ુય � કામ કર� છે ત ેન�હ પણ તે ક�મ તે કામ કર� છે તે 
બાબત ત ે કામને સાસંા�રક ક� પિવ� ઠરાવ ે છે.” જયાર� આપણ ે આપણા 
�વનના ઉ�ે�ય અને તેડાને �ણીએ છ�એ �યાર� ફળદાયી અને ઉ�પાદક થવા 
આપણી પાસે ���ટકોણ, ધગશ અને શ��ત હોય છે. 

 ઉ�ે�ય  દશન�  આપે છે.

            દશન�  સ��ય ધગશ ઉ�પ� કર� છે 

                    ધગશ શ��ત ઉ�પ� કર� છે.

જયાર� આપણ ેદ�વની િવશાળ યોજના સાથ ેસપંક�મા ંઆવીએ છ�એ �યાર� 
આપણા ���ટકોણ બદલાઈ �ય છે. હવ ેઆપણ ેક�વળ �િવત રહવ� ા માટ� 
“�યવસાય” કરનાર રહત� ા નથી, પણ વત�માન સમયમા ંતેમના રા�યન ે
વા�તિવક �પમા ંજોવા માટ� �યવસાયમા ંજોડાઈને અને સેવા કર�ને દ�વના 
�િતિનિધઓ બનીએ છ�એ.
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કામ �ગટ કરતા નથી. ત ેબાબત દ�વ� ંુઅપમાન કર� છે અને તે એક ખરાબ 
સા�ી છે. આપણ ે� ર�તે �વીએ છ�એ ત ે�માણ ેઅને આપણ ેકઈ ર�તે વપેાર 

ૃકર�એ છ�એ તે �માણ ેઅ�ય લોકો આપણો �યાય કરશ.ે જો આપણ ેઉ���ટતા 
�ગટાવીએ,  �માણીકતાથી �વીએ અને જો લોકોની સાથ ે આદર�વૂક�  
રહ�એ તો આપણી ન�કના લોકોનો અને આપણા સપંક�મા ંરહન� ાર લોકો 
પાસેથી આપણ ે સ�માન �ા�ત કર� શક��.ંુ આપણા �વનો થક� તેમના 
�વન� ંુિન�પણ થ� ંુલોકો જયાર� િનહાળશ ે�યાર� તે બાબત ઇ� ુ���ત તરફ 
દોરવવા તક �રૂ� પાડશ.ે

૮ ઉ���ટતાના �દશ�ન:ૃ

જો કોઇપણ �ય��ત ના �ણ ે તોપણ અપે�ા કરતા વધાર� આગળ      
જઈને  કામ કર�.ંુ

દર�ક કામ અને હ�� મુા ંસવ�� �ેઠ આપ�.ંુ

વાયદાઓ પર ખરા રહ�ને.

વત�માનમા ંઅ�યતન રહ��  ંુઅને સતત શીખતા રહ�ને.

૯.સમ�યાનો ઉક�લ લાવનારાઓ આગેવાની કરશ ે

અમે�રકામા ં એક ��યાત કહવ� ત છે: “માગં શોધો અને તેને �રૂ� કરો.” 
�યવસાયની સવ � ઉ�પાદો અને સેવાઓ કોઈની ક� કોઈ વ��નુી જ�રતોને �રૂ� 
પાડવા �ગ ેહોય છે. 

ભારતીય અથશ� ા�ી જોસેફ �હાલા તેમના ��ુતક ધ ફો��ન�ુ  એટ ધ બોટોમ 
ઓફ ધ િપરામીડ મા ં િવકાસશીલ દ�શોમા ંસૌથી ગર�બ અને અિત અયો�ય 
�યવસાયોન ેબહોળ� �યવસાિયક તકો મળવા �ગ ે િવ��તૃ વણ�ન કર� છે. 
�ુિનયાના ં૬ અબજ લોકોમાથંી ૪ અબજ લોકો એક �દવસમા ંક�વળ ૨ ડોલરની 

ૂકમાણી કર� છે. આ ૪ અબજ લોકો મોટ� પાયે સવલતોિવહોણા ં�થો છે, નજર 
�દાજ કરવામા ંઆવતા �યવસાય જો સામાન અને સેવાઓ માટ� જો ઓછ� 
�ક�મત અને �ણુવ�ાએ આપીને �ક�મત �કુવવા ઈ�છતા હોય તો.

વપેાર�ઓ તકવાદ�ઓ હોય છે �ઓ સમ�યાઓને �યવસાય માટ�ની એક તક 
ુતર�ક� �એ છે. જો આપણ ે જ�રતો �રૂ� પાડવા સ�મ હોય તો સ��ૃતા 

આપણન ે�ા�ત થશ.ે લોકો અને સમાજની સમ�યાઓનો ઉક�લથી લોકોન ે
થતા લાભન ે લીધ ે દ�વન ે મ�હમા મળે છે અને આપણી િવ�ાસપા�તામા ં
વધારો કર� છે.
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

૧૦  દ�વની હાજર� આપણી �પધા��મક ફાયદો છે..

આપણ ે આ બાબત સમજવાની જ�રત છે ક� ઇ� ુ �વનનો �ા�વલેો છે. 
�ાથન� ા અને સબધં વડ� જયાર� આપણ ેતેમની ન�ક જઈએ છ�એ �યાર� ત ે
આપણામા ં તેમના �વન અને શ��તન ે ઉ�પ� કર� છે અને તે આપણી 
�વનશલૈીને �પશ � કર� છે. અજોડ તફાવત આપીને તેમની �ણુવ�ા અને 
અ�ભષેક બાક�ના અ�ય લોકો કરતા અલગ આપણન ેકર� છે. જયાર� આપણ ે
દ�વને શોધીએ છ�એ �યાર� આપણા �વનોમા ંતેમની હાજર�ની પહ�ચ �ા�ત 
કર�એ છ�એ.

દ�વની હાજર� �દ�ય �પા���ટ લાવે છે. (૨ કાળ �તૃાતં ૧૬:૯) ૃ

ૃ તેમની �પા���ટ કોઈ �ય��ત ખોલી ના શક� એવી ર�તે �ારોને ખોલ ેછે.

દ�વની હાજર� �દ�ય સ�ના�મકતાને લાવે છે. (કોલો�સી ૧:૧૬).

 સમ�યાઓ� ંુિનરાકરણ લાવવા �યવસાય સ�ના�મક ઉક�લોની    

 માગં કર� છે.

દ�વની હાજર� �દ�ય પારખ શ��તને લાવે છે (ગીત ૨૫:૧૪).

 આપણ ેકોની સાથ ેકામ કર� ંુઅને ક� ંુકામ કર� ંુતેની પારખ આપણી   

 પાસે હોવી જોઈએ.

દ�વની હાજર� �દ�ય �ાન લાવે છે. (નીતીવચન ૧:૭).

 પિવ�શા� અને �દ�ય સબંધંોમાથંી �ા�ય �ાન સફળતા માટ� 

 િનણા�યક હોય છે.

દ�વની હાજર� પિવ� આ�માના ફળન ેિવકિસત થવાની પરવાનગી આપે છે. 
(ગલાતી ૫:૨૨-૨૩)

 આ લાયકાતો દર�ક પ�ર��થિતમા ંકામ કરશ.ે

૧૧     .ુ.કારભાર�પ�ંબઢતીઅપાવે છે

દ�વ ેઆપણન ેતેમના સ�ન અને આપણા �વનોની કાળ� લેવા માટ� તેડયા 
છે. દ�વ ેઆપણન ેહાલમા ં� આ�� ંુ છે તેમા ંવફાદાર હો� ંુજોઈએ ક� �થી 
આવનાર સમયોમા ં આપણન ે વધાર� આપવામા ં આવ.ે  તમારા હાથમા ં
અ�યાર� � ંુછે?

�યવસાિયક �થળો 
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જયાર� આપણે �ાથ�ના કર�એ છે �યાર� આપણે :

 બ� ચો�સ �ાથન� ા કર�એ છ�એ: ુ

અ�કુ ચો�સ �ય��તઓના નામ,  ચો�સ સપંક�,     

પ�ર��થિતઓ, ચો�સ સબંધંો અને �ગિતશીલ કામ, વગેર�ને લઈન ે

�ાથન� ા કરો.

આપણા �યવસાય અને સેવાકાય�ની સીમાઓને �ાથન� ા વડ� ઢાકં� રાખો: 

�યવસાયના દર�ક �ે�ો �મ ક� નોકર�ઓ, સસંાધનો, નોક�રયાતો, 

�ાહકો, સ�યિન�ઠા, સી�ટમ વગેર� માટ� �ાથન� ા કરો.

કારભાર�ઓ િવ�ાસયો�ય હોય છે.

દ�વના કારભાર�ઓ ઉ�પાદક હોય છે.

જયાર� આપણ ેઆપણા વત�માન પ�ર��થિતઓમા ંવફાદાર��વૂક�  કામ કર�ને 

ફળ ઉ�પ� કયા� હોય �યારબાદ �ોમોશન  આવ ેછે.

૧ . ુ૨ �તે સ�યિન�ઠા અને સા�ં ચા�ર�ય જય મેળવે છે 

�યવસાય સાથ ેસકંળાયેલા ���તીઓ જગતમા ં��ટાચાર અને અ�મા�ણક 

કાય�શલૈીઓથી ઘરેાયેલ વાતાવરણમા ંઅનેક િવકટ પડકારોનો સામનો કર� 

છે. ઘણીવાર એ� ંુભાસ ેછે ક� અ�યાય કરનારાઓ હમંેશા વધીને સ��ૃધ થાય 

છે.

સ�યિન�ઠ થવાનો ભાવાથ � �હર� મા ંઅને ખાનગીમા ંઅ�ત અને �સુગંત 

રહવ� ાનો હોય છે. બાઈબલ જણાવ ેછે ક� ��ુતમા ંકર�લ સઘ�ં �ગટ કરવામા ં

આવશ.ે

�ુ�ટનો વારસો નાશ છે.  વાચંો ગીતશા� ૯૨:૬ -૭ 

�યાયી માણસનો વારસો અનતં �વન અને �િતફળ છે. વાચંો મા�થી ૧૯:૨૯

૧૩. સફળ �યવસાય માટ� સ��ય �ાથ�ના �વન િનણ�યા�મક હોય છે.

દ�વ સવ�� યાપક છે, પરં� ુતે આપણી �ાથન� ાઓ વડ� કાય� કર� છે. બાઈબલમા ં

એવા ક�ટલાક �સગંો� ંુવણ�ન છે ક� �યા ંલોકોની �ાથન� ાઓએ દ�વના મનને 

બદલી કાઢ�.ંુ �યાયી માણસની �ાથન� ા પ�રણામે ઘણી સાથક�  થાય છે.

દ�વના રા�યમા ંએક �યવસાિયક લીડરની �િૂમકા
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 દ�વના ���ટકોણ �જુબ દર�ક બાબતોન ેજોવા નવીન મન માટ� �ાથન� ા 

 કરો: 

���ત� ંુમન તેમની ર�તે �વન અને �યવસાયને િનયિં�ત કર� ત ેમાટ� 

�ાથન� ા કરો. 

 આપણા �યવસાયો માટ� �ચૂી તૈયાર કરો અને મ�ય�થીની �ાથન� ા       

િવકિસત કરો: 

અ�કુ ચો�સ પ�ર��થિતઓ માટ� �ાથન� ા કરવા �ાથન� ા યો�ધાઓન ે

�ણ કરો. 

 સમંિતની �ાથન� ાઓ અ�ય લોકો સાથ ેકરો: 

  સહકમ�ઓ

  લ�નસાથી

  પ�રવાર

  સહભાગીદારો વગેર�.

ઉ�ોગ અને કામ માટ� ચાવી�પ શા�વચન:

ખતં  

Lkeríkð[Lkku 12:24 : “ ઉ�ોગીનો હાથ અિધકાર ભોગવશ ે પણ આળ� ુ

માણસની પાસે વઠે કરાવવામા ંઆવશ.ે”  

Lkeríkð[Lkku 10:4 “økkVu÷ nkÚkÚke fk{ fhLkkh Ëheÿe ÚkkÞ Au; Ãký WãkuøkeLkku 
nkÚk íkuLku ÄLkðkLk çkLkkðu Au.”

Lkeríkð[Lkku 13:4 “ yk¤MkwLkku Sð EåAk fhu Au, Ãký íkuLku ftE {¤íkwt LkÚke; 
Ãký WãkuøkeLkk SðLku Ãkwü fhðk{kt ykðþu.”

નીતીવચન ૨૧:૫ :  “ ઉ�ોગીના િવચારો� ંુ��ુકળ ફળ મળે છે; પણ દર�ક 

ઉતાવળ�યો ક�વળ િનધ�ન થાય છે.”

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
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કામ    

૧ કર��થી ૧૦:૩૧ : “ માટ� આપણ ેખાઈએ ક� પીએ ક� કંઈપણ કર�એ સઘ�ં 

દ�વના મ�હમા માટ� કર�એ.” 

Mk¼krþûkf 9:10 : su ftE fk{ íkkhu nkÚk ÷køku íku {Lk ÷økkzeLku fh;
fu{ fu su íkhV íkwt òÞ Au íku þuyku÷{kt ftE Ãký fk{, ÞkusLkk ¿kkLk 
yÚkðk çkwrØ LkÚke.

ÞkunkLk 5:17 : Ãký EMkwyu íkuykuLku W¥kh ËeÄku fu, {khku çkkÃk yíÞkh MkwÄe fk{ 
fhu Au, yLku nwt Ãký fk{ fhwt Awt. 

ઉ�પિ� ૨:૧૫: “ અન ે એદ�ન વાડ� ખેડવાન,ે  તથા તે� ંુર�ણ કરવાન,ે  યહોવા 

દ�વ ેત ેમાણસન ેતેમા ંરા�યો”

ુનીતીવચન ૨૨:૨૯: “ પોતાના કામમા ંઉ�ોગી હોય એવા માણસન ે � ંુ�એ છે 

ૂ� ંુ ? તો તાર� �ણ� ંુ ક� ત ે તો રા�ઓની હ�રમા ં ઊભો રહશ� ;ે તે હલકા 

માણસોની આગળ ઊભો ન�હ રહશ� .ે”

��ૂયાકંનો :

ુ� ંુતમ ેતમારા કામને દ�વની આરાધના તર�ક� �ઓ છો?

ુ ુ�યવસાયના �ે�ો અને દ�વના રા�યની �થાપનાના સદંભ� તમા�ં તે� ંક� ંુ

છે?

તમાર� પ�ર��થિતમા ંઆ િસ�ધાતંોન ેકઈ ર�તે લા� ુકર� શકો?

ુ� ંુતમારા �યવસાયને ��નુી સેવા તર�ક� �ઓ છો ક� ક�વળ આવક� ંુ

સસંાધન ગણો છો?

1.

2.

3.

4.

દ�વના રા�યમા ંએક �યવસાિયક લીડરની �િૂમકા
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                                                        ન�ધ
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ુબાઈબલ �જુબનો મત એટલે દ�વ તેમના વચન �માણ ે� ર�તે �એ છે ત ે

���ટકોણથી જગતન ેજો�.ંુ

���ટકોણ એક ર�ત છે �નાથી આપણ ે જગતન,ે જગતની કાય�પ�ધિતઓ 

જોઈએ છ�એ; અને આ જગતમા ંઆપણ ેકઈ ર�તે �વી� ંુત ે�ગેનો �િતભાવ 

છે. દર�ક �ય��ત અને સ�ંથા પાસે વા�તિવકતાનો ���ટકોણ ક� મત હોય છે. 

આપણા ���ટકોણ આપણી િવચાર પ�ધિતઓ અને કાય� પર �ભાવ પાડ� છે.

ુજગત ��યેની આપણી ���ટ� ંઘડતર ઘણા કારણોને લીધે થાય છે(લોકમત);

 ઉછેર/પ�રવાર

 પરંપરા 

 અ�ભુવો

 િશ�ણ 

 મા�યતાઓ

ૃ આસપાસની સ�ં�િત 

 સરકાર�ત�ં 

 મી�ડયા 

જયાર� આપણ ેદ�વના વચનોન ેવાચંીને સમ�એ અને જગત માટ� દ�વની 

યોજનાન ે સમ�એ �યાર� આપણી આસપાસની વ��ઓુન ે જોવાની અને 

સમજવાની ર�ત� ંુઘડતર થાય છે. દ�વ આપણી પાસેથી ઈ�છા રાખે છે ક� 

તેમની યોજના અને હ�� ઓુ �જુબ સઘળાની પારખ અને ��ુ�ધકરણ કરવામા ં

ૃઆવ.ે બાઈબલ �જુબનો મત સરકાર�ત�ં, રાજકારણ, સા�ં�િતક તફાવતો 

અને અથત� �ંથી પર� છે.

ુબાઈબલ �જબનો ���ટકોણ

ુુ��ય �બ��:
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

૧. સઘળા ંસફળ �યવસાયોની કાય�પ�ધિતઓનો પાયો બાઈબલ છે.

૧ િપતર ૧ “ પરં� ુ���ુ ંુવચન સદા ટક� રહ � છે.”

સભાિશ�ક ૧:૯ “ �યૂ�ની નીચ ે ધરતી પર ક� ંુજ ન� ંુનથી.”

ગલાતી ૫:૨૨ “ પણ પિવ� આ�મા� ંુફળ �ેમ, આનદં, શાિંત, ધીરજ, ભલાઈ, 
ન�તા, િવ�ાસયો�યતા.”

સભાિશ�ક ૧:૯ મા ં�લેુમાન �હર�  કર� છે ક� “ �યૂ�ની નીચ ે ��ૃવી પર ક� ંુજ 
ન� ંુનથી.” આ શ�દ��ુછ �યાયી ક� અ�યાયી બનેં માટ� સ�ય છે. જગત બ� ુ
તેજ ગિતએ બદલાઈ છે તોપણ દર�ક પેઢ� એકસમાન �ળૂ�તૂ સમ�યાઓ, 
પર��ણો અને પડકારોનો સામનો કર� છે.

બાઈબલ સવ � પેઢ�ઓ માટ� સ�યનો પાયો છે. બાઈબલમાથંી મળતા િસ�ધાતંો 
દર�ક કાય�શીલ �યવસાય માટ�ના �ોત છે. દાખલા તર�ક�, �ામા�ણકતા, 

ૃભરોસાપા�તાના કામો, ભરોસો, ઉ���ટતા, ��ૂયો, વફાદાર�, સમાનતા અને 
સમપ�ણ �વા �ણુો બાઈબલમા ંશીખવવામા ંઆ�યા છે અને તેઓના પર ભાર 

ૃપણ �કૂવામા ં આ�યો છે અને તેઓ આિથ�ક,  સામા�ક ક� સા�ં�િતક 
બદલાણોના સમયોમા ંપણ સ�ય રહ � છે. ઘણીવાર, �યવસાય �ગેના સૌથી 
વ� ુ વચેાણ પામેલ ��ુતકો લેખકન ે �ણ ન હોય તોપણ બાઈબલના 
િસ�ધાતંોન ેસમથન�  આપે છે. 

 

ગલાતી ૫:૨૨ મા ંઆપણન ે િશ�ણ આપવામા ંઆ�� ંુછે ક� પિવ� આ�માના 
ૃફળન ેકોઈપણ સામા�ક ક� સા�ં�િતક માળખામા ંસફળતા�વૂક�  લા� ુકર� 

ુશકાય છે. “ આ બાબતોની િવ��ધમા ંકોઈપણ િનયમ નથી.” જયાર� આપણ ે
આપણા �યવસાિયક ��િૃ�ઓમા ં �ેમ, આનદં, શાિંત, ભલાઈ, કોમળતા, 
િવ�ાસયો�યતા અને સયંમન ે કાય���વત કર�એ �યાર� આપણ ે સાચી 
સફળતાનો અ�ભુવ કર� શક��.ંુ

ુબાઈબલના સ�યના લે�સ વડ� જયાર� આપણ ેજગતન ેજોવા� ંુશ� કર�એ 
ૂ ુ ુ ુછ�એ �યાર� તેઓને દ�વ � ર�તે �એ છે એ ર�તે જોવા� ંઆપણ ેશ� કર��.ં

-   �યવસાિયક િસ�ધાતંો

ત કિનક� તાલીમ-  

આ િથ�ક ફાળો-  

ક ાય�શલૈીઓ-  

- બાઈબલ પાયો છે દ�વ� ંુવચન અન ે અિધકાર

�યવસાિયક �થળો 
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ુુ૨. સ�ં�િત� ંપ�રવત�ન �ય��તગત પ�રવત�નથી શ� થાય છે.                    ૃ

રોમન ૧૨:૨ “ આ જગત� ંુ�પ તમ ે ન ધરો; પણ તમારા ંમનથી નવીનતાન ે

યોગ ેતમે �ણૂ� ર�તે �પાતંર પામો, �થી દ�વની સાર� તથા મા�ય તથા સ�ંણૂ� 

ઈ�છા શી છે, ત ેતમ ેપારખી શકો.”

૨ કર��થી ૫:૧૭ “ માટ�, જો કોઈ માણસ ���તમા ંછે તો ત ે નવી ઉ�પિ� છે: � 

ૂ ુ ુ ુ ુ ુ ુ ુ�� ંહ� ંત ેસવ � જ� ંર� ંછે; �ઓ, તે ન� ંથ� ંછે.

આપણ ેજવાબદાર છ�એ! રા��ના બદલાણની શ�આત �ય��તગત ધોરણ ે

આપણાથી થવી જોઈએ. આપણા �ય��તગત કાય�ના પગલાઓંથી આપણા 

દ�શના ંઆ�યા��મક અને આિથ�ક ઢાચંાને મજ�તૂ કરવાની �મતા આપણા 

દર�ક પાસે રહલ� ી છે. 

નવો જ�મ પામેલ ���તીઓન ેપિવ� આ�મા દ�વને આધીન થવા અને તેમને 

�સ� કર� શકાય એ ર�તે �વવા શ��ત �રૂ� પાડ� છે. દ�વ સમ� દ� િનક 

સમપ�ણ અને આિધનતા વડ� તેમના કાયદાઓ અને િસ�ધાતંોના આદર વડ� 

દ�શો� ંુબદલાણ થઇ શક� છે! જયાર� ���તીઓન ેએ� ંુલાગ ેક� ક�વળ અમે જ 

�યાય�વૂક�  ચાલીએ છ�એ �યાર� તેઓએ ના�હ�મત થ� ંુ જોઈએ ન�હ. દ�વ 

ૂ�તઃકરણને �એ છે. આ�ાધીનતાને તે આિશવા�દ આપશ ેઅને અ�યો પર 

�ભાવ પાડવા તે િવ�ાસીઓનો ઉપયોગ કરશ.ે આ ��ૃવી પરના �વનમા ં

દ�વ ��યેની િવ�ાસયો�યતા અનતંકાળ માટ�ના ફળ ઉ�પ� કરશ.ે

ૃસા�ં�િતક િવચારધારાઓ અને ��ૂયો દ�શના આિથ�ક િવકાસને મદદગાર ક� 

અડચણ�પ થઇ શક� છે. સા��ુહક ��ૂયો, િવચારધારાઓ, મનોવલણો અને 

�વન શલૈીઓ દ�શના આ�યા��મક અને આિથ�ક ��થિત પર ઘણો �ભાવ પાડ� 

ૃશક� છે. સા�ં�િતક મનોવલણો વત��કૂની પ�ધિતઓ અને િનયમોન ેઓળંગી 

ૃ�ય છે. ઘણીવાર િવકાશશીલ દ�શોમા ંલોકો ઉ���ટતા ક� �યવ�થાની અપે�ા 

ૃરાખતા નથી ક�મ ક� તેઓ માને છે ક� તેઓની સ�ં�િતમા ંકદ� પ�રવત�ન આવશ ે

ન�હ.

ૃપ�રવત�ન થવા માટ� સા�ં�િતક િનયમોન ે બદલ ે  તરક�બો, મનોવલણો, 

િવચારધારાઓ અને ��ૂયો દ�વના વચનોની સાથ ેએક�પ થવા જોઈએ. તેની 

શ�આત આપણા મનો વલણો અને િવચારધારાઓથી થાય છે. રોમન ૧૨:૨ 
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મા ંબાઈબલ આપણન ેઆ�ા આપે છે ક� આપણ ેઆપણા મનો� ંુનિવનીકરણ 

કર�એ. દ�વના વચનો પર મનન કર�ને જયાર� આપણ ે આપણા મનો� ંુ

ૃનિવનીકરણ કર�એ છ�એ �યાર� સા�ં�િતક બદલાણ માટ�ના એજ�ટ થવા 

આપણ ે�સુ�જ થઈએ છ�એ.

�ય��તદ�ઠ �દયો� ંુ પ�રવત�ન થ� ંુ જોઈએ.  પ�રવત�ન પામેલ �ય��ત 

તેની/તેણીના નવા િવચારો,��ૂયો અને વલણોન ેઆિથ�ક અને રાજક�ય ફલક 

ૃપર અસર પાડશ ેઅને એ ર�તે ત ેસા��ૂહક સ�ં�િત પર �ભાવ પાડશ.ે

દર�ક �ય��તના �દય અને મન� ંુપ�રવત�ન દ�વના ંઆ�મા વડ� થ� ંુજ જોઈએ. 

સરકાર� લીડરશીપત�ંમા ં બદલાણ ક� કોઈ સરકાર� ત�ં સદાકાલીક 

ૃસા�ં�િતક પ�રવત�ન ઉ�પ� કરશ ેન�હ.

૩. દ�વ લોકોને અને દ�શોને આ��મક, સામા�ક અને આિથ�ક ર�તે આશીવા�દ 

આપવા ચાહ � છે.                      

ઉ�પિ� ૧૨: ૨-૩... “ � ંતન ેઆશીવા�દ આપીશ... અન ે � ંુઆશીવા�દ�પ થશ.ે.. ુ

અને ��ૃવીના સવ � લોકો તારાથી આશીવા��દત થશ.ે”

�ય��તગત 
ચા�ર�યના ��ૂયો   

�તર વૈય��તક 
સબંધંના ��ૂયો  

�ાયો�ગક ��ૂયો 

સ�યિન�ઠા 

�ામા�ણકતા/સ�યવાદ�તા 

વફાદાર�/િવ�ાસયો�યતા 

ભરોસો 

સમપ�ણ/ખતં 

�યવ�થા/ચોકસાઈ 

આશા   

ન�તા 

સેવા 

સ�માન/ગૌરવ 

�યાય/સમાનતા 

ૃ ુ�પા/ક�ણા 

�મા 

બી�ઓન ે �યાનમા ંલે� ંુ

ભરોસો 

જવાબદ�હ� 

અ�યો�યા�ય 

સેવા 

ૃઉ���ટતા 

��ૂયો

�ણુવ�ા 

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 
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ુ�નન�યમ ૨૮ મા ં દ�વ ઘણી �પ�ટતાથી જણાવ ે છે ક� જો આપણ ે તેમની 

આ�ાઓ� ંુપાલન કર�� ંુતો ત ેઆપણન ેઆશીવા�દ આપશ.ે આ આશીવા�દો 

��ુકળતા, સ��ૃ�ધ અને �નુઃ ઉ�પાદકતાનો સમાવશે કર� છે. દ�વ તેમની 

આ�ાઓ� ંુપાલન કરનાર લોકો અને દ�શોન ેઆશીવા�દ આપવા ઈ�છે છે. ત ે

આપણન ેએ પણ જણાવ ેછે ક� દ�વની આ�ાઓ� ંુપાલન ન કરવાના માઠા 

પ�રણામો હોય છે. આ�ાભગં� ંુપ�રણામ શાપ હોય છે � લોકો અને દ�શો પર 

આવી પડ� છે. આ શાપોમાનંો એક છે �ચૂંવાડો. ઘણા અિવકિસત દ�શો �ઝૂંવણ 

અને અ�યવ�થાના આ�મા હઠ� ળ કામ કરતા હોય છે. તેની પહ�ચ લોકો અને 

લીડરોની પાછલી પેઢ�ઓ �ધુી જઈ શક� �ઓએ દ�વના િનયમોનો ભગં કય� 

હોય.

આ��મક આશીવા�દો 

દ�વ લોકોનો અને દ�શોનો ઉ�ધાર કરવા �યાપાર��ે�ોનો ઉપયોગ કર� છે. 

લોકો અને દ�શોમા ંઆશા અને �વન લાવવા માટ� તેમના એજ�ટો તર�ક� 

ઉપયોગી થવા �યવસાિયક િવ�ાસીઓ તેડાયેલા છે.  પિવ� આ�માના 

માગ�દશન� ને સમિપ�ત �યવસાયી લોકો આપણી આસપાસના જગતમા ં

આ��મક સ�ય અને �વન લાવનાર થાય છે. આપણ ેશ�દો અને કાય� વડ� 

સ�યનો �યોગ કરવા� ંુછે. � ર�તે આપણ ે�યવહાર રાખીએ અને �યાપા�રક 

સબધંો રાખીએ તે બાબતો લોકોન ેઇ� ુ���ત ��ય ેદોર� જવા સહાયક નીવડ� 

છે. 

સામા�ક આશીવા�દો 

ૃસ�ં�િતઓમા ંસકાર�મક �ભાવ પાડવા માટ� દ�વ તેમના �યવસાયી લોકોનો 

ઉપયોગ કર� છે. વપેાર સાથ ેસકંળાયેલા ���તી લોકોએ સમાજને બો��પ 

ૂસમ�યાઓનો ઉક�લ લાવવો જોઈએ. આ જગત ઉક�લોન ેસા� રાહ �એ છે. 

િવ�ાસીઓએ દ� િનક �વનમા ં�વુાતા�ને કાય�મા ં�કૂવા� ંુછે. જયાર� આપણ ે

ૃસમાજ અને સ�ં�િતને સકારા�મક ર�તે �ભાવ પાડવા સ�મ થઈએ છ�એ 

�યાર� આપણ ેશહર�  અને દ�શને આશીવા�દ આ�યો છે. વા�તિવક જગતમા ં

તેમના િસ�ધાતંોન ે���તીઓ �ારા �િવત �પમા ં�વતા જોવાનો સકાર�મક 

અસરોનો અ�ભુવ જયાર� લોકો જોશ ે �યાર� તેઓ દ�વના સ�યન ેસાભંળવા 

વધાર� ��ુલા થશ.ે 
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

ુ૪. દ�વના ંરા�ય �જબનો �યવસાય બ�િવધ – પેઢ�ઓનો છે.          ુ

�ફલી�પી ૧:૬   “... �ણ ેતમારામા ંસારા કામનો આરંભ કય� ત,ે  ઇ� ુ���તના 

દહાડા �ધુી, તેને સ�ંણૂ� કરતો જશ,ે એવો મને �રૂો ભરોસો છે.

દ�વ બ�િવધ પેઢ�ઓના દ�વ છે. ઘણીવાર તેમને “ ઇ�ા�હમ, ઇસહાક અને ુ
ૂયા�બના દ�વ” તર�ક� સબંોધવામા ંઆ�યા છે. દ�વ તેમના લ�યાકંોન ેિસ�ધ 

કરવા માટ� પ�રવારો અને પેઢ�ઓ �ારા કામ કર� છે.  શતેાનની અનેક 

�ુ��ુ�તઓમાનંી એક એ છે ક� તે પેઢ�ઓના હ�તાતંરણન ેતોડ� નાખ ેછે ક� �થી 

દર�ક પેઢ�એ નવસેારથી શ�આત કર� ંુપડ� છે.

દર�ક પેઢ� માટ� દ�વની યોજના એવી હોય છે ક� પાછલી પેઢ�ઓના ��ૂયો, �ાન 

અને કૌશ�યોમાથંી દર�ક પેઢ� શીખ ેઅને ��ૃ�ધ કર�. �વાથ� લોકો ક�વળ પોતાને 

માટ� અને ક�વળ તેઓના સમય માટ� જ �વ ેછે. દ�વના લોકો આવનાર પેઢ�ઓ 

માટ� બીજની વાવણી કરવાના મહ�વન ેસાર� પેઠ� સમ� છે. 

આપણા �વન અને �યવસાય માટ�ના ંઆપણા દશન� ની સીમા જો આપણા 

�વનકાળથી આગળ વધતી નથી તો તે ઘણી સીિમત છે. પોતાના �વનોથી 

પણ આગળ જનાર દ�ઘ � વારસો �કૂ� જનાર લોકોન ેસહાય કરવામા ંદ�વ રસ 

દાખવ ેછે. મહાન આદ�શ પર લ�ય રાખનાર �યવસાયી લીડરો તર�ક� આપણ ે

સતત ભિવ�યની પેઢ�ઓ માટ� િવચાર અને યોજના રાખવા જોઈએ.

�ફલી�પી ૧:૬ જણાવ ેછે ક� ��નુા બી� આગમન �ધુી દ�વ ેતમારામા ં� સારા 

કામનો આરંભ કય� છે તેને �ણૂ� કરતા જશ.ે બી� શ�દોમા,ં દ�વ સફળતાને 

સમિપ�ત છે! �તૂકાળની � પેઢ�ઓમા ં � સારા કામોનો �ારંભ કય� અને 

તેઓને આવનાર પેઢ�ઓ માટ� આપણા �વનોન ેબાધંતા રહશ� ;ે અને તેઓને 

માટ� તેમણ ેઆપણ સવન� ે �ા�ત કરનાર બના�યા છે.  

આિથ�ક આશીવા�દો 

છેવટ�, દ�વ તેમના ં�યવસાિયક લોકોનો ઉપયોગ લોકો, સમાજ, મડંળ� અને 

�વુાતા�ના �સારમા ંઆિથ�ક આશીવા�દ આપવા માટ� કરવા ઈ�છે છે. જયાર� 

આપણ ેદ�વના િસ�ધાતંો હઠ� ળ આપણી વત��કૂ અને �યાપા�રક ��િૃ�ઓને 

રાખી� ંુ�યાર� ત ેઆપણન ેઆિથ�ક ર�તે પણ આશીવા�દ આપશ.ે અને જયાર� 

આપણ ેઆિથ�ક ર�તે આશીવા�દ પામીએ છ�એ �યાર� અ�યોન ેઆશીવા�દ�પ 

ુ ુથવા આપણન ેઆ�ા અપાયેલ છે અને એમ કર�ને “ ��ૃવીના સવ � ��ંબોન”ે 

(દ�શોન)ે  આશીવા�દ�પ થઇ શકાય. 
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બાઈબલ �જુબનો ���ટકોણ

તે અિત મહ�વ� ંુ છે ક� િવકાશશીલ દ�શોના લોકો બ��ખુી- પેઢ�ની ુ

િવચારધારાને �હણ કર�. ભિવ�યની પેઢ�ઓ પર �ચૂક અસરો પાડ� એવા 

ૃસા�ં�િતક,  આિથ�ક અને �ય��તગત બદલાવો માટ�ની પહલ કરનાર 

�યવસાિયક િવ�ાસીઓ હોવા જોઈએ. 

��ૂયાકંનો :

ુ૧.  � ંુતમ ેબી�લીકલ લોકમતથી દર�ક બાબતોન ે�ઓ છો ?

ૃ૨. તમાર� આસપાસની સ�ં�િતમા ંબદલાણ લાવવા માટ� એક �ય��ત તર�ક� 

તમે � ંુકર� શકો છો ?

૩. ભિવ�યની પેઢ�ઓ પર �ભાવ પાડવા તમ ેકોને િશ�ય બનાવી શકો છો ?
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દર�ક સમાજમા ંએવા બહોળા �ે�ો હોય છે ક� �ઓ દર�ક �ય��ત અને સા��ૂહક 

ૃ ૃસ�ં�િત પર �ભાવ પાડતા હોય છે. સ�ં�િત� ંુઘડતર કરનાર �ે�ોમા ં���તના ં

સામથ � વડ� એક �ભાવ થવા માટ� દ�વ ેઅજોડ ર�તે દર�ક િવ�ાસીની રચના 

ુકર�ને તે� ં આ�� ંુ છે. ઈ�નુા અ�યુાયીઓ થઈન ે જયાર� આપણ ે આપણા 

િવ�ાસ �જુબ �વી ર�ા છ�એ �યાર� આપણા દ�શોમા ંદ�વ� ંુરા�ય આગળ 

ધપશ ેઅને આપણન ે�યા ંરાખવામા ંઆ�યા છે ત ેસમાજના �ે�ોમા ં�ભાવ 

પાડનાર કઈ ર�તે થ� ંુતેની સમજણ આપણન ે�ા�ત થશ.ે

ૃસા�ં�િતક �ે�ો કઈ ર�તે કામ કરતા હોય છે તેની જો આપણન ેસમજ હોય તો તે 

મહાન આદ�શ� ંુપાલન કરવામા ંસહાયક નીવડ� છે. (વાચંો મા�થી ૨૮: ૧૯-

૨૦)

ુસ�ં�િત� ંઘડતર કરનાર બહોળા �ે�ો કયા છે ?   ૃ

ૂ��ૃવી પરની દર�ક �ય��ત, �થ અને સમાજ પર �ભાવ પાડનાર બહોળા 

�ે�ો ઘણા હોય છે. તેઓ આ �માણ ેછે:

 �યાપાર 

 િશ�ણ

 કલા અને મનોરંજન 

 સરકાર�ત�ં

 પ�રવાર  

 િમ�ડયા 

 ધમ�િવ�ાન અને ટ�કનોલો�  

        સ�ં�િતના દર�ક �ે� પર �ભાવ પાડવોૃ

�યવસાયી �ે�ોમા ંપ�રવત�ન આણવાની એક યોજના

ુુ��ય �બ�� :
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ૃદ�વ ઈ�છે છે ક� તેમના લોકો સ�ં�િતના દર�ક �ે�મા ંકાય�શીલ રહ � અને તેમના 

માટ� િમશનના કામમા ંજોતરાયેલા રહ.�  ���તના અ�યુાયીઓ દર�ક �ે�મા ં

ુ�ટ� ંુવધાર� અસરકારક મી�ં અને અજવા�ં થાય છે તેટ� ંુવધાર� �યાયીપ� ંુ

દ�શમા ં�ભાવક થાય છે. 

ુ�યવસાિયક �ે� શા માટ� મહ�વ� ંછે ?      

�ને આપણ ે“�યવસાિયક �ે�” તર�ક� ઉ�લેખ કર�એ છ�એ તે સમાજના સવ �

�ે�ોન ેઆવર� લ ેછે. �યવસાય, િશ�ણ,મનોરંજન, સરકાર�ત�ં, પ�રવાર, 

િમ�ડયા, ટ�કનોલો� અને ધમ�ની સવ � દ� િનક ��િૃ�ઓ �યવસાિયક �ે�ોમા ં

કારગત હોય છે. દર�ક સાત પહાડોના �ભાવ �યવસાિયક �ે�ોમા ં�દિશ�ત 

થતા હોય છે. 

દાખલા તર�ક�, ધારો ક� સરકાર�ત�ં જો એવા લીડરોથી �ભાિવત હોય ક� �ઓ 

�ામા�ણકતા અને સ�યિન�ઠામા ંમાનતા હોય ક� �ઓ ��ટાચારને રોકવાની 

ૂ ુઈ�છા રાખતા હોય. તો તેઓ પોતાના �ભાવનો ઉપયોગ કર�ને �ઠા�,ં 

��ટાચાર અને લાચંન ેરોક� શક� એવા કા�નૂો પસાર કર�ને કાયા���વત કરશ.ે 

તેઓ વધાર� સારા �યવસાિયક વાતાવરણને �ો�સા�હત કરશ ે ક� �નાથી 

દ�શમા ંવધાર� ધન અને સ��ૃ�ધનો િવકાસ કર� શકાય.

દ�વ તેમના ંમ�હમા માટ� આપણા �ભાવનો ઉપયોગ કઈ ર�તે કર� છે ?

દ�વ ેદર�ક �ય��તમા ંકૌશ�યો અને તાલતંો ��ુા છે. આ કૌશ�યો અને તાલતંો 

�દશા�ચૂક થવામા ંસહાયક થાય છે ક� દર�ક �ય��ત પાસે કયો �યવસાય ક� 

�યવસાયો હોવા જોઈએ અને સમાજના કયા �ે�મા ં તે �ય��તએ �ભાવ 

પાડવો જોઈએ.

ુદાખલા તર�ક�, � �ય��ત ગણતર� કરવાના કામમા ં�શળતા દાખવ ેછે અને 

ઘણી તા�ક�ક હોય તો ત ેકોઈ એક કંપનીમા ં�હસાબનીસ થઇ શક� છે. તેની ક� 

તેણીની �ામા�ણકતા અને પ�ર�મ વડ� તે ક� તેણી વપેાર જગત પર એક 

સકારા�મક �ભાવ છોડ� શક� છે. 

ૃસમાજમા ંબદલાણ લાવવા માટ� ���તના અ�યુાયીઓએ દર�ક સા�ં�િતક 

�ે�મા ંએક સકારા�મક �ભાવ હોવો જ જોઈએ. આપણ ેએ પણ સમજવા� ંુછે 
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ૃ        સ�ં�િતના દર�ક �ે� પર �ભાવ પાડવો

ક� હમંેશ� ંુબદલાણ બ��ખુી-પેઢ�ની િવચારધારા વડ� હાસંલ કર� શકાય છે. ુ
આપણા �વનકાળથી પણ વ� ુઆગળ� ંુઆપણ ેિવચાર� ંુજ જોઈએ! 

જયાર� દ�વના લોકો સમાજમા ં તેમના મ�હમાને અ�ભ�ય�ત કર� છે �યાર� 

સકારા�મક �યવસાિયક પ�રવત�ન આવશ ે � સમ� દ�શોમા ં એક અ��ુય 

�ભાવ પાડશ.ે

ુદર�ક �ે�મા ંદ�વ� ંઉ�ધારક કાય�      

વેપાર: આિથ�ક �યવ�થાઓ � વપેાર અન ે અથત� �ંન ે કાય�શીલ કર� છે અન ે

તેનો ફ�લાવો કર� છે. દ�શના ં�ોતોનો ઉપયોગ કરનાર �યવસાયો સવ � લોકોન ે

માટ� આશીવા�દ અને ઉ�ચ �વન શલૈી લાવ ેછે. 

િશ�ણ: દ�વના વચનના િસ�ધાતંોમા ં�ળૂ નાખેલ િશ�ણ � સ�યિન�ઠા હોવા 

માટ�, સફળ થવા માટ� અને ભિવ�યની આશા આપવા માટ� િવ�ાથ�ઓને 

તાલીમ અને �વૂ � તૈયાર� કરાવ ેછે. 

મનોરંજન: મનોરંજન � સવ�� ાહ� હોય અન ે � લોકોન ે ઉ�ક�રાટ, િવનોદ�િૃ� 

ૂઅને અ�ય ઈ�રદ� ભાવનાઓનો સ�ંણૂ� અ�ભુવ કરવાની મ�ંર� આપતા 

હોય.

સરકાર�ત�ં: નાગ�રકો માટ�ની કાળ� રાખનાર અને તેઓની �િૂત�કરણ 

કરનાર અિધકાર�ઓ �ઓ સ�યિન�ઠા અને �ામા�ણકતા વડ� �યાયી 

કાયદાઓ� ંુલા�કુરણ કરનાર સરકાર�ત�ં.

પ�રવાર: મજ�તૂ પ�રવારો �ઓ �વનભર એકબી�ને �ેમ કરતા હોય 

ુએવા પર�ણત �ગુલો (એક ��ુષ,એક �ી) થી દોરવાતા હોય. એવા માબાપ 

�ઓ પોતાના બાળકોન ે�ેમ કર� છે અને તેઓ� ંુપોષણ કર� છે તથા તેઓના 

બાળકોન ેદ�વન ે�ેમ કરવા શીખવ ેછે.

િમ�ડયા : સશંોધન પર આધા�રત િમ�ડયા � સ�ંણૂ�પણે અન ે સચોટતાથી 

સ�યનો સવંાદ કર� છે.

િવ�ાન અને ટ�કનોલો�: એવી શોધખોળો લોકોના �વનોન ેસગવડો �રુ� 

પાડતા હોય અને ��ૃવીને દ�વના મ�હમાના �પમા ંઅ�ભ�ય�ત કરતા હોય.

ધમ�: મડંળ�ઓ �ઓ પોતાની �િૂમકા માટ� સ�ગ હોય છે �મ ક� ૧) મડંળ�ની 

સગંતોમા ંદ�વની ઉપાસના અને અ�ભુવ કરવો અને ૨) સમાજના સઘળા 

ભાગોમા ં�વુાતા�ના સેવકો થવા તેઓના સભાસદોન ે�સુ�જ કરવા. 
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ુઆ��મક ��ધ 

આ બાબત પણ �પ�ટ છે ક� �ભાવ પાડવા માટ�� ંુ��ુધ ક�વળ ��ૃવી ઉપર 

નથી પરં� ુ�વગ�ય �ે�ોમા ંપણ ��ુધ લડવામા ંઆવ ેછે.  “ ક�મ ક� આપ� ંુઆ 

ુ��ુધ ર�ત અને માસંની િવ��ધ નથી,  પણ અિધપિતઓની 

સામે,અિધકાર�ઓની સામે, આ �ધકાર�પી જગતના સ�ાધાર�ઓની સામે, 

ુઆકાશી �થાનોમા ં��ટતાના ંઆ��મક લ�કરોની સામે છે.” એફ�સીઓ ૬:૧૨

ૃસ�ં�િત અને સમાજ� ંુદર�ક �ે� �ધકાર અને �કાશ વ�ચેના ��ુધમા ંસામેલ 

હોય છે. જયાર� દ�વના ં લોકો ���તના ં �કાશને ધારણ કર� છે �યાર� તેઓ 

ૃસ�ં�િતમા ં�ભાવ પાડ� છે અને દર�ક પ�ર��થિતમા ંપ�રવત�ન લાવનાર દ�વની 

હાજર�ને લાવ ે છે. તોપણ, તેનાથી િવપર�ત પણ સ�ય બાબત છે. જયાર� 

અધમ� લોકો અિધકારમા ં હોય �યાર� પાપ અને ��ટતા વડ� સમાજમા ં

ૂશતેાિનક બળોન ે મ�ંર� મળ� �ય છે. મરણ, ચોર� અને ઘાત કરનાર 

શતેાનના ં રા�યની �થાપના થાય છે અને સમાજ દ�વથી અને તેમની 

ુ ૂહાજર�ના આશીવા�દથી હ� પણ વધાર� �ર થાય છે. “ ચોર ચોર� કરવા, નાશ 

કરવા અને ઘાત કરવાના કારણ િવના આવતો નથી પણ � ંઆ�યો � ંક� �થી ુ

તેઓને �વન મળે અને તે �વન ભર�રૂ�મા ંતેઓને �ા�ત થાય.” યોહાન 

૧૦:૧૦.

જયાર� શતેાન� ંુરા�ય લોકો પર અને ભૌગો�લક �દ�શ ઉપર પકડને મજ�તૂ 

કર� છે �યાર� તે “�ભાવ”ને “મજ�તૂ ગઢો” કહવ� ામા ં આવ ે છે. જયાર� � 

િવ�તારમા ં પેઢ�ઓથી ���તી �ભાવ અને કાય�ની ગેરહાજર� હોય �યાર� 

મજ�તૂ ગઢો �થાિપત કરવામા ંઆવ ેછે. “ક�મ ક� અમારા ��ુધના હિથયારો 

સાસંા�રક નથી પણ મજ�તૂ ગઢોન ેતોડ� પાડવા દ�વમા ંસમથ � છે.” ૨ કર��થી 

૧૦:૪ 

આિધપ�ય                                                                                                                                                

આ�દએથી દ�વ ેતેમના લોકોન ેતેમના અિધકાર હઠ� ળ રહ�ને સ�ા ચલાવવા 

તેડયા છે. ઉ�પિ�મા ંઆદમન ેઅપાયેલ આ�ા આ જ છે અને આ� પણ ત ે

કાય�રત છે. ���તના અ�યુાયીઓ તર�ક� તેમના રા�યનો ફ�લાવો કરવાની 

આ�ા આપણન ેઆપવામા ંઆવલે છે. 

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 
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ૃ        સ�ં�િતના દર�ક �ે� પર �ભાવ પાડવો

“સફળ થાઓ, ન ે વધો, ન ે ��ૃવીન ે ભર�રૂ કરો, ન ે તેન ે વશ કરો; અન ે સ��ુના ં

માછલા ંપર, તથા આકાશના ંપ�ીઓ પર, તથા ��ૃવી પર ચાલનારા ંસઘળા ં

�ાણીઓ પર અમલ ચલાવો.” ઉ�પિ� ૧:૨૮ 

સમાજના દર�ક �ે�મા ં તેમના સમ� ઉ�ધારક કામમા ં દ�વની સાથ ે

સહભાગીતા કરવા દ�વ ે આપણન ે તેડયા છે.  �યા ં આપણન ે કામ કરવા 

તેડવામા ંઆ�યા છે �યા ંઆ ર�તે દ�વના �વનન ેઆપણ ેઅ�ભ�ય�ત કર�એ 

છ�એ. આપણા �વનોના દર�ક �ે�ોમા ંજયાર� આપણ ેઈ��ુ ંુઅ�કુરણ કર�એ 

છ�એ �યાર� આપણા સમાજોમા ંતેમનો �ભાવ વધાર� મોટો થઇ જશ.ે

ુસમાજને �ભાિવત કર�

ૃસા�ં�િતક �ે�ો પર �ભાવ પાડનાર િવ�ાસીઓ વડ� ��ૃવી પર દ�વના 

રા�યને ��થાિપત કરવાનો િવચાર ક�ટલીક પરંપરાગત િવચારધારાઓને 

પડકાર� શક� છે. આપણા અ�કુ િવચારોન ેઆપણ ેએડજ�ટ કરવા પડ� એવા 

ક�ટલાક �ે�ોન ેઆવો આપણ ેતપાસીએ:

સાચો ક� ખોટો સવાલ # ૧:

 “�યા ંદ�વ �લુાકાત કર� અન ે લોકોના �વનોમા ંકામ કર� એ� ંુક�વળ એકમા� 

�થળ દ�વળમા ંએકઠા મળ�એ તે છે. દ�વ ખર�ખર �યવસાયી �ે�ોમા ંકામ 

કરતા નથી.”

તેનો ઉ�ર છે... 

િવ�ાસીઓના એક સ�હૂ તર�ક� મડંળ� �યવસાિયક �ે�ોમા ંદ�વના ઉ�ધારક 

કામમા ંસહભાગી થવા તેડાયેલી છે. દ�વ ક�વળ મડંળ�ની સગંતોમા ંિસમીત 

થઇ જતા નથી. ત ેસ�તાહના સાતે �દવસ, �દવસના ૨૪ કલાક કામ કરતા હોય 

છે અને તેમ આપણ ે પણ કર� ંુ જોઈએ. થોડા ં લોકો મડંળ�ની સગંતોમા ં

સ�તાહમા ંએકવાર કદા�ચત થોડાએક કલાકો િવતાવ ેછે પરં� ુમોટાભાગની 

દર�ક �ય��તઓ �યવસાયના �ે�મા ંએક સ�તાહમા ંચાલીસ �ટલા ંકલાક 

િવતાવ ેછે! 

જયાર� આપણ ે�યવસાયના �ે�ોમા ંજઈએ છ�એ �યાર� દ�વ આપણી સાથ ે

આવીને આપણા �ારા કામ કરવા ઈ�છે છે. �યવસાયના �ે�ોમા ંજ લોકોન ે

માટ� આપણ ે�ો�સાહન  અને �ાથન� ા કર� ંુજોઈએ અને ક�વળ દ�વળમા ંન�હ.
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આપણ ે એવી અપે�ા રાખવાની છે ક� દરરોજ આપણ ે �ઓના ં સપંક�મા ં
આવીએ છ�એ તેઓના �વનોમા ં દ�વ અલૌ�કક કામો કર� અને તેઓમા ં
પ�રવત�ન લાવ.ે 

ૂ ુ���તના દ�હમા ંઘણા ંલોકો �નામા ંિવ�ાસ ધરાવ ેછે એ� ંુએક ભયકંર �ઠા� ં
ૂ ુછે. તે �ઠા� ંઆ છે ક� આપણા �વનોમા ંએક “આ��મક ભાગ” છે �નો ઉપયોગ 

આપણ ેજયાર� મડંળ�મા ંહોય �યાર� કર�એ છ�એ અને આપણા �વનોનો “એક 
સાસંા�રક ભાગ” હોય છે �નો ઉપયોગ આપણ ેજયાર� કામ પર અને �િૂમકામા ં
હોય �યાર� કર�એ છ�એ. એક ���તી �ય��ત માટ� પિવ� અને સાસંા�રક એવા બ ે
ભાગ હોતા નથી. ઇ� ુ���ત સમ� �વનના, ક�વળ થોડા ંભાગોના ન�હ, �� ુ
છે.

જયાર� આપણ ેસભાન થઈએ છ�એ ક� સઘળ� બાબતો આ��મક છે �યાર� આપણ ે
સૌથી વધાર� �ણૂ�તા,  સ�ં�ુ�ટ અને આનદંનો અ�ભુવ કર��.ંુ  આપણા 
�વનના દર�ક �ે�ોમા ંજયાર� આપણ ેદ�વન ેસચંાલન અને કામ કરવાની 
અ�મુિત આપીએ છ�એ �યાર� આપણ ે “આ��મક �વન” અને “સાસંા�રક 
�વન” એમ બનેં �વનો �વવાનો �ય�ન કરવાની લડાઈમાથંી ખરા 
અથમ� ા ં��ુત થઇ શક��.ંુ

સાચો ક� ખોટો સવાલ   સવાલ# ૨.

ૂ “ મડંળ� અન ે �થાિનક �થની સેવા, િશ�ણ અન ે પોષણ કરનાર ક�વળ પાળક 
હોય છે. �ઓ �ણૂ�કાલીન મડંળ�ના ં �ટાફ નથી ત ે લોકોએ ઉપદ�શ અને 
સેવાકાય� કરવા તેડાયેલા લોકોન ેમા� પૈસા અને ટ�કો આપતા રહવ� ા� ંુછે.”                                                                            

 ઉ�ર છે...

 બાઈબલ જણાવ ેછે ક� ���તનો દર�ક અ�યુાયી એક યાજક છે. “ પણ તમ ે તો 
પસદં કર�લી �િત, રાજમા�ય યાજકવગ�, પિવ� �� તથા ��નુા ખાસ લોક 
છો ક�, �થી �ણ ે�ધકારમાથંી પોતાના આ�ય�કારક �કાશમા ંઆવવા� ંુ
આમ�ંણ આ�� ંુછે, તેમના સ�ણો તમે �ગટ કરો.”   ૧ િપતર ૨:૯.

એક મોટ� સ�ંયામા ં િવ�ાસી લોકો તેઓના િવશષે �ે�ોમા ંપોતાન ેયાજકો, 
પાળકો ક� સેવકો તર�ક� જોતા નથી. ઈ�નુા બી� આગમન �ધુી િન���ય 
રહવ� ા ઘણા ંલોકોન ેબોધ કરવામા ંઆવ ેછે. તોપણ, દ�વના રા�યની ��ૃ�ધ 
કરવા માટ� દર�ક �ય��તન ેઅજોડ ર�તે રચવામા ંઆવી છે અને ત ેદર�કને 
�યવસાયના �ે�મા ં એક �િૂમકા ભજવવાની છે. �ઓ પાળકો, િશ�કો ક� 
�વુાિત�કો તર�ક� “�ણૂ�કાલીન સેવાકાય�” માટ� તેડાયેલા છે તેઓએ સમાજના 
દર�ક �ે�મા ંસેવાકાય� કરવા િવ�ાસીઓના સ�હૂન ે�સુ�જ કરવાના છે.

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 
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ૃ        સ�ં�િતના દર�ક �ે� પર �ભાવ પાડવો

ઈ�નુા પોતાના �વનમા ં�યવસાયના �ે�ના મહ�વન ેજો� ંુસરળ રહશ� .ે 

તેમના ચમ�કારોમાથંી મોટ� ભાગના ચમ�કારો દ�વળોમા ં ન�હ,  પરં� ુ

�યવસાયના �ે�ોમા ં કરવામા ં આ�યા હતા. તેમના મોટ� ભાગના ��ટાતંો 

�યવસાિયક �ે�નો ઉ�લેખ કરતા હોય છે. ઇ�નુો લોકો સાથનેા સવંાદની 

૧૨૦ �લુાકાતોની ન�ધ બાઈબલ કર� છે. તેઓમાથંી ક�વળ ૧૦ સવંાદો 

મ�ંદરમા ંક� સભા�થાનમા ંછે અને બાક�ના સવંાદો �યવસાયના �ે�મા ંછે. 

ૃ�ે�રતોના ��યોમા ંન�ધવામા ંઆવલે ચાલીસ અસાધારણ ચમ�કારોમાથંી 

ઓગણચાલીસ �યાવસાિયક �ે�ોમા ંબનેલી ઘટનાઓ છે. આપણા �વનોમા ં

અને �યવસાયના �ે�ોમા ં જયાર� આપણ ે તેમને આમ�ંણ આપીએ છ�એ 

�યાર� દ�વ અસાધારણ અને આ�ય�જનક કામો કરશ.ે

��ૂયાકંનો: 

૧.દ�વ પોતાન ેતમાર� સમ� �ગટ કર� માટ� �ાથન� ા અને િવનતંી તેમની 

ૃસમ� કરો. તેમના રા�ય માટ� �ભાવ પાડવા કઈ સ�ં�િત ક� સમાજમા ંદ�વ ે

તમન ેતેડયા છે ?

૨.તમારા પોતાના ં�વનની કસોટ� કરો. � ંુદર�ક �ે�ોમા ંતમે દ�વન ેિનય�ંણ 

આ�� ંુછે ? સાસંા�રક અને આ��મક વ�ચેના ભાગલાઓથી ��ુત �વન � ંુ

તમ ે�વી ર�ા છો ?

૩.તમારા દ�શમા ંપ�રવત�ન લાવવા ત ેતમારો કઈ ર�તે ઉપયોગ કરવા ઈ�છે 

છે ત ેતમ ે���તન ે�છૂો.  
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ુ ુ                                                          ��ય ��ો :

ુજ�રતમદં િવ�મા ં���તીઓ “મી�ં અને અજવા�ં” થાય ત ેમાટ�ના 

�ાથિમક �થાનોમા�ં ંુએક �થાન �યવસાય �ે� છે. સબંધંો વડ� જયાર� 

���તી લોકો કાળ�, �ેમ અને સેવા કરવાની ભાવના �ગટ કરશ ે�યાર� 

�યવસાયના �ે�મા ંરહલ� ા લોકો ���તના �ેમને જોશ ેઅને �ણશ.ે 

એક કંપનીને અને તેના સવ�� વન ે �દશા, લ�યો અને ચેકપોઈ��સ આપવા 

માટ� એક ��ુ�ધશાળ� �યવસાિયક મા�લક એક �યવસાિયક યોજનાનો િવકાસ 

કર� છે. ���તી �યવસાિયક મા�લકો પાસે એક સેવાક�ય યોજના હોવા માટ� દ�વ 

અને કમ�ચાર�ઓ એમ બનેં ��ય ેજવાબદાર� હોય છે. આ સેવાક�ય યોજના 

કદાચ �ય��તગત ઉપયોગ માટ� હોય ક� �યવસાિયક �થાનના અ�ય ���તીઓ 

સાથ ેશરે પણ કર� શકાય.

�યવસાયના �ે�ે સેવાકાય�ની �ણ ચાવીઓ   

�ણ ચાવીઓ છે �ઓને �વનમા ંઅને કામના �થળે હમેશા ં�યાનમા ંરાખ� ંુ

જોઈએ. તેઓ છે: રા�ય, સબંધંો અને પ�રવત�ન.

૧. આપણ ેરા�ય ક����ત થવાની ઈ�છા રાખીએ છ�એ અને તપાસ કર�એ 

છ�એ ક� કઈ ર�તે એક �ય��ત અને �યવસાયના મા�લકો તર�ક� આપણા 

�યવસાયો વડ� ઇ� ુ���તની �વુાતા� િવ� �ધુી પહ�ચાડ� શકાય.

૨. આપણ ેપસદંગી કરવાની છે ક� � દર�ક �ય��તન ેઆપણ ેમળ�એ છ�એ ત ે

મહ�વની છે અને સભાનતા રાખવાની છે ક� ઇ� ુ�ભાવશાળ� ર�ા ક�મ ક� 

તેમણ ેસબંધંોને મહ�વ આ�� ંુઅને સઘળા �કારના લોકો સાથ ેસબંધંોનો 

િવકાસ કરવા �યાસ કય�.

૩. લ�ય એ છે ક� આપણ ે� સઘળાન ેઅને � સવન� ે �પશ � કર�એ છ�એ તેઓના 

સકારા�મક બદલાણ માટ� દ�વની પ�રવત�ન કરનાર� શ��તન ેપરવાનગી 

આપીએ. તે પ�રવત�ન સભંિવત થાય ત ેમાટ� વાતાવરણ� ંુસ�ન કરનાર 

���તમય િસ�ધાતંો વડ� �યવસાયોનો વહ�વટ કરવાની બાબતનો 

સમાવશે કર� છે. 

�યવસાયના �ે�ે સેવાકાય�   
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માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

આપણ ે�યા ંકામ કર�એ �યા ંતેમના રા�યને કઈ ર�તે લઇ જઈ શક�એ ? 

આપણ ે� સઘળા ંકામો કર�એ છ�એ તેમા ંસેવકો તર�ક�ની આપણી �િૂમકાને 

પારખવાની જ�રત છે. તેમના કામને આગળ ધપાવવા ઈ�એુ આપણન ે

તેડયા છે અને આપણ ે�યા ંજઈએ �યા ંએ� ંુકરવા આપણન ેજોગવાઈ પણ 

આપી છે. �યવસાિયક મા�લકો તર�ક� દ�વ ેઆપણન ેતેમના રા�યનો ફ�લાવો 

કરવા, સબંધંોને �થાિપત કરવા અને �યવસાયના �ે� ે�ઓના સપંક�મા ં

આપણ ેઆવીએ છ�એ તેઓ સવન� ા �વનોમા ંપિવ� આ�માના સામ�ય� વડ� 

પ�રવત�ન લાવનાર એ��ટો થવા તેડ�લા છે.  

�યવસાિયક �ે�મા ંસેવાકાય� માટ� ચાર િસ�ધાતંો  

કોલો�સી ૪:૧-૬ “ ધણીઓ, આકાશમા ંતમારો પણ ધણી છે, એ� ંુસમ�ન ે
તમ ેતમારા દાસો સાથ ે�યાયથી તથા સમભાવથી વત�. �ાથન� ામા ંખતંથી 

ુમડંયા રહો, અને તેમા ંઆભાર��િુત કર�ને ��તૃ રહો. ���તના � મમ�ને સા� 
ુ� ંબધંનમા ં�,ં ત ેકહવ� ાને દ�વ અમાર� સા� �વુાતા�નો ઉપદ�શ કરવા� ંુ�ાર ુ

ુઉઘાડ� તે માટ� અમાર� સા� પણ �ાથન� ા કરો ક�, �થી �મ માર� બોલ� ંુજોઈએ 
ુતેમ � ંતે �ગટ ક�ં. �ઓ બહાર છે, તેઓની સાથ ેડહાપણથી વત�; સમયનો ુ

ુ ુ ૃસ�પયોગ કરો. તમા�ં બોલ� ંુહમેશા ં�પા��ુત સ��ૂ ંુહોય ક�, �થી દર�કને 
યો�ય ઉ�ર આપવો એ તમ ે�ણો.”

�યવસાયના �ે�ે સેવાકાય� માટ�ના ંચાર િસ�ધાતંો માટ� આ કલમો આપણને 
મહાન �તર�ઝૂ આપે છે.

૧. પોતાન ે�ાથ�ના માટ� સમિપ�ત કરો (કલમ ૨)

ુ ુુ૨. �થી દ�વ �વાતા�ને સા� અમાર� માટ� એક �ાર ઉઘા�ં કર�, �થી અમે 
���તનો મમ� �હ�મતથી બોલી શક�એ. (કલમ ૩).

૩.  �ઓ બહારના લોકો છે તેઓની સાથ ેડહાપણથી વત�વા પોતાન ેસમિપ�ત 
ુકરો, �થી દર�ક તકનો સ�પયોગ કર� શકાય.(કલમ ૫)

૪. �થી દર�ક �ય��ત સાથ ેક�વો �િતભાવ આપવો તે આપણ ે�ણી શક�એ 
(કલમ ૬). 

િસ�ધાતં #૧: �ાથ�ના 

કમ�ચાર�ઓ, �ાહકો, િવ��તાઓ અને અ�ય �યવસાયી સહયોગીઓની એક 
�ચૂી તૈયાર કરો.
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ુિનયિમતપણ ે તેઓને સા� �ાથન� ા કરવાની શ�આત કરો. જો ��ૂચમા ં
ૂ ૂ ુવધાર� નામો હોય તો તેઓને �થમા ંિવભા�ત કરો અને દરરોજ �થ �જબ 

�ાથન� ા કરો.

તેઓને માટ� સવંદેનશીલ થવા માટ� દ�વને િવનતંી કરો અને તેઓના 

�વનોમા ંદ�વ કામ કર� ત ેદરિમયાન ત ેતમારો   ઉપયોગ કર� તેવી અરજ 

કરો.

આ લોકો ��ય ેકોમળ �દય રાખવા અને તેઓની સાથ ેક�વો �યવહાર કરવો 

ત ે�ગ ેદ�વ સમજ આપે એવી અરજ કરો. તેઓને �વનો ત ેકઈ ર�તે 

બદલવા ચાહ � છે ત ેદ�વન ે�છૂો.

ુતેઓ માટ� �ાર ઉઘા� ંથાય માટ� અરજ કરો.

ધીરજ રાખો ક�મ ક� આ એક ���યા છે, ઘટના ન�હ.

ુિસ�ધાતં #૨: ��લા �ાર 

આ �કારનો �વુાતા� �સાર અને િશ�યતા આપણા િમ� વ�ળ�ુ મા ંઆપણા 

�ભાવના �ે�મા ંબનતા હોય છે અને તે ��િૃ�ઓ ન�હ બલક� સબંધંોની 

બાબત છે.��ુલા �ાર ઘણા �કાર� આવતા હોય છે. ક�ટલાક આન�ંદત �સગંો 

હોય છે � ઉજવણીના સમયમા ંઆવતા હોય છે. અ�કુ ��ુક�લીઓના સમયના 

�પમા ંઆવતા હોય છે. આન�ંદત �સગંોમા ં�મ ક� બાળકનો જ�મ, જ�મ 

�દવસ, વષ�ગાઠં, લ�ન �સગં ક� �ે��એુસનનો સમય હોય શક�. ક�ટલીક 

��ુક�લીઓના વખતોમા ં સમાવશે થાય એવી ક�ટલીક બાબતો છે:  િ�ય 

�ય��ત� ંુમરણ, મોટ� માદંગી, વવૈા�હક સમ�યાઓ, બાળકોની સમ�યાઓ, 

આિથ�ક સકંડામણ, ક� નોકર� �ટ� જવી. જયાર� આપણ ે�વુાતા�ઓને વાચંીએ 

અને ઇ� ુ ���ત લોકોન ે�ેમ અને સેવા આપી ર�ા હોય છે તે ન�નૂાઓને 

જયાર� િનહાળ�એ �યાર� આ �કારની અનેક પ�ર��થિતઓમા ંકામ કરતા હોય 

એ ર�તે આપણ ેતેમન ેજોઈએ છ�એ. 

�ાર ઉઘાડા ંકરવામા ંસહાયક તરક�બો :

જ�મ�દન અને વષ�ગાઠં કાડ�સ- ન�ધ લખીન ેસહ� કર�લા કાડ�સ.

સવ � કમ�ચાર�ઓને લખેલ માિસક પ� �મા ં ક�ટલીક �ો�સાહક, સબંધં 

�ગટ કરનાર િવષયો અને �યાલો સમાયેલ હોય.

��સમસ કાડ�/પ� સવ � કમ�ચાર�ઓ, �ાહકો અને િવ��તાઓ માટ�.

�યવસાયના �ે� ેસેવાકાય�   
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

સવ � કમ�ચાર�ઓ માટ� ર�ના સમયમા ંભોજન/પાટ�.

કમ�ચાર�ઓ અને તેઓના લ�નસાથી અને બાળકો માટ� ઉનાળા� ંુ

પીકનીક.

�ય��તગત ર�તે, કાડ�, ફોન, ઇમેલ ક� ઇનામ આપીને આભાર �ય�ત કર�.ંુ

યાદ રહ � ક� લોકો કોઇપણ બાબતન ેસાભંળે ત ેપહલ� ા ંતેઓ �ણવાની ઈ�છા 

રાખતા હોય છે ક� તેઓની કદર કરવામા ંઆવતી હોય.

િસ�ધાતં # ૩: અ�યોની સેવા કરવાની તકો 

ુઆપણી પાસે � લોકોન ેદ�વ લા�યા છે તેઓને સા� જયાર� આપણ ેદરરોજ 

�ાથન� ા કર�એ છ�એ �યાર� ��ુલા �ાર માટ�ની પ�ર�થિતઓ� ંુિનમા�ણ થશ.ે 

સબંધંોનો િવકાસ કરવા �ારા આપણ ે�ગટ કર�એ છ�એ ક� આપણ ેઉપલ�ધ 

છ�એ અને વાતચીત માટ� ��ુલા છ�એ. સવંાદ વાતચીત અને સાભંળવાની 

બાબતનો સમાવશે કર� છે – બોલવા કરવા વધાર� સાભંળવાનો સમાવશે 

વધાર� કર� છે. કાળ�, �ેમ અને સેવા કરવાની ભાવનાનો સવંાદ કર� ંુઘ� ંુ

મહ�વ� ંુ છે અને �ો�સાહક શ�દો બોલ� ંુ પણ મહ�વ� ંુ છે.  આપણી 

આસપાસના લોકોન ે એવી ર�તે �ણવા� ંુ છે ક� તેઓની વત��કૂ અને 

મનોદશાન ે સાર� પેઠ� પારખી શક�એ. સવંદેનશીલ થાઓ અને કોઈ પણ 

જ�રતને ઓળખી કાઢવા �યાસ કર�એ.

િસ�ધાતં # ૪ : �િતભાવ 

અહ� એક દાખલો આપેલ છે � કોઈ �ય��તના �વનમા ં��ુલા �ાર માટ� 

�યવસાયના મા�લક તે �માણ ે�િતભાવ આપી શક�:

“ � ંઘણા મ�હનાઓથી જોય માટ� �ાથ�ના કરતો હતો. થોડા �દવસો પછ� મન ેુ
ખબર મળ� ક� તેની માતા મરણ પામી છે(��ુક�લી). મ� જો� ંુક� ત ેએક નોમ�લ 

�ુઃખની અવ�થામાથંી પસાર થઇ ર�ો છે (િનર��ણ). મ� જોયન ેમાટ� એક 

�ય��તગત કાડ� લ�� ંુ�મા ંથોડ� ન�ધ લખી હતી અને તેને માટ� મ� �ાથન� ા 

કરવા� ંુ ચા� ુ રા��.ંુ(સવંદેનશીલતા). એક �દવસે, કોફ� �ેકના સમયમા ં

જોયન ે મ� કહત� ા સાભં�યો ક� હવ ે તેના �વનમા ં � ંુ થઇ ર� ંુ છે. ક�ટલીક 
ુ�યવહા� બાબતોમા ંજોયન ેમ� સહાયક થવા ઓફર કર� (સેવાભાવના). મ� 

તેમને શા�વચનની એક નાની ��ુ�તકા મોકલી(કાળ�). થોડા �દવસો પછ� 

થનાર એક રમતની �પધા� જોવા મ� જોયન ેઆમ�ંણ આ��.ંુ(ઉપલ�ધતા). મ� 

જોયન ેએક ઇમેલ લખીન ેજણા�� ંુક� મ�હનાઓ થયા તોપણ � ંતેમન ેમાટ�  ુ
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�યવસાયના �ે� ેસેવાકાય�   

ુતમારા ં�યવસાયના ં�ે�ે ઈ�ને લઇ જવા માટ� સહાયક ક�ટલીક તરક�બો    

કામના �થળે “ધાિમ�ક” દ�ખાડવાનો �યાસ ના કરો, પણ ���તન ેતમારા 

થક� કામ કરવા દો .

ુિવ�ાસનો ઝડંો �ચો ઉઠાવો, પરં� ુકોઈને અ��ચકર ક� �વમતા�હ� ના 

થાઓ.

�ધકારમય જગતમા ંઅજવાળા�પ થાઓ.

સહકમ�ઓ �ઓ સમ�યાઓથી ઘરેાયેલા છે તેઓને માટ� �ાથન� ા કરવાની 

તૈયાર� દ�ખાડો.

�ાથન� ા િવનતંીઓ લખો અને ફોલો અપ કરતા રહો.

કમ�ચાર�ઓના પ�રવારો �ગ ે�છૂતા ંરહો.

ઉ�ચત સમય ેબાઈબલ અને ��ુ�તકાઓ �રૂ� પાડવાની તૈયાર� રાખો.

લચં અને વાતચીત કરવા બહાર �ઓ.

ધીરજ રાખો – આ બધામા ંસમય અને શ��ત �ય છે.

ુ ુ���યા� ં�નરાવત�ન કરો .        

૧.  �યવસાય વડ� �ઓ આપણા સપંક�મા ંઆવ ેછે ત ેસઘળા લોકો માટ� �ાથ�ના 

કરો અને દ�વન ેઅરજ કરો ક� ત ેઆપણા અને તેઓના �દયોન ેતૈયાર કર�.

૨.  અ�ય લોકોના �વનોમા ંદ�વ જયાર� કામ કર� ર�ા છે �યાર� દ�વ કયા �ાર 

ઊઘાડ� ર�ા છે તે જોતા રહો.

૩.  �ય��તની સેવા કરવા માટ�ની દર�ક તકનો ઉપયોગ કરવા સવંદેનશીલ 

થાઓ.

૪. સબંધંોમા ં ભરોસો ઉ�પ� કરવા કાળ��વૂક�  અને સવંદેનશીલ થઈને 

�િતભાવ આપો. લોકોન ે એક �ો��ટ તર�ક� ન�હ, પણ દ�વ ેપોતાના હ�� ઓુ 

માટ� �રૂા પાડ�લ સબંધંો તર�ક� જોવા જોઈએ.

�ાથન� ા કરતો ર� ં�.ં(�ો�સાહન). એક મ�ય રા�ીએ જોયનો મારા પર ફોન ુ
આ�યો ક� તેનો �કશોરાવ�થામાનંો દ�કરો સમ�યામા ંછે. મ� સાર� ર�તે સાભં��,ંુ 
�ો�સાહન આપવાનો �યાસ કય� અને પરામશ � કય�. � ંતેમન ેમાટ� હાજર હતો ુ
(�ેમ દ�ખાડયો). છેવટ�, જોયન ે મ � �છૂ� ંુક� � ંુઆપણ ેસાથ ેમળ�ન ે બાઈબલ 
વાચંવા એકઠા મળ�એ. �તે, મ� તેને �છૂ� ંુક� � ંુતે ઈ�નુે તેમના �વનમા ં
�ગીકાર કરવા ઈ�છા રાખે છે.”

31



�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

��ૂયાકંનો :

ુ૧. તમ ે� જગતમા ંરહો છે તેમા ં“મી�ં અને અજવા�ં” કઈ ર�તે થઇ શકો તે 

માટ� દ�વની ઈ�છા �ણવા �ાથન� ા કરો.

૨. તમાર� પોતાની �યવસાિયક �ે� ેસેવા માટ� લોકો અને યોજના દ�વ તમને 

દ�ખાડ� ત ેમાટ� દ�વને �ાથન� ા કરો.

૩. દરરોજ �ાથન� ા કરો ક� લોકોના �વનોમા ંદ�વ �ારોને ઊઘાડા કર�, ��ુલા 

�ારો માટ� તેમની સવંદેનશીલતા બની રહ � અને ��ુલા �ારો ��ય ેતેમના 

ક�વા �િતભાવ હોવા જોઈએ તે માટ� �ાથન� ા કરો.
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આપણા કામ વડ� જયાર� આપણ ેતેમ� ંુસ�માન કરવા� ંુલ�ય બનાવીએ 
છ�એ �યાર� દ�વ આપણી સ�યિન�ઠા� ંુસ�માન કર� છે.

િવ�ભરમાનંા �યવસાયો સાથ ે સકંળાયેલા ���તીઓ માટ� સૌથી મોટા 
પડકારોમાનંો એક હોય છે ક� જયાર� ��ટાચાર� ��િૃ�ઓ બેરોકટોક ચાલતી 
હોય �યાર� કઈ ર�તે �યવસાયમા ંસફળ થ�.ંુ િવકાસશીલ દ�શોમા ંએ� ંુદ�ખાય 
આવ ેછે ક� �ઓ ��ટાચાર� અને અનૈિતક હોય છે તેઓ સફળતા અને આિથ�ક 
લાભ મેળવ ેછે. જયાર� આપણ ે� ભ� ંુછે ત ેકરતા હોય અને છતા ંઅધમ� લોકો 
સ��ૃધ થતા હોય �યાર� ���તીઓ હતાસ થઇ �ય એ� ંુ થઇ શક� છે. આ 
�કારની ભાવનાઓ જયાર� આપણામા ંઆવ ે �યાર� આપણ ે �હ�મત રાખવી 

ુજોઈએ. દ�વ સઘ�ં �એ છે અને લાબંા ગાળે �યાયીપણાને �િતફળ આપે છે.

�યાયી માણસને દ�વ �િતફળ આપે છે. તેમ� ંુસ�માન કરવાને લીધ ેઅને 
તેમના િનયમો� ંુપાલન કરવાને લીધ ેઆપણન ે�િતફળ આપવાની �િત�ા 
દ�વ� ંુવચન આપે છે. વાચંો ૧ કર��થી ૯:૨૫; ૧ થ�ેસાલોનીક� ૨:૧૯-૨૦; 

ૂયા�બ ૧:૧૨ 

એક દ�ઘ� ���ટકોણ રાખો. આપણા દ�શોના ંભિવ�ય માટ� આપણ ેબીજની 
વાવણી કર�એ છ�એ. કયા �કારનો દ�શ અને �યવ�થા પ�ધિત આપણ ે
આપણા બાળકોન ેઅને બાળકોના ંબાળકોન ેમળે એવી ઈ�છા રાખીએ છ�એ ? 
દર�ક �ય��તગત અને �યવસાિયક લેવડદ�વડ � આપણ ે કર�એ છ�એ ત ે
આપણા દ�શના ંસા��ૂહક આ��મક બ�ક ખાતામા ંઉમેરો ક� ઘટાડો કરશ.ે દર�ક 
દ�શની આ��મક અને આિથ�ક ��થિતની મજ�તૂીનો એકંદર સરવાળો દર�ક 
�ય��તના િનણ�ય પર રહલ� ો છે. દર�ક �દવસે આપણા �વનો અને કાય� વડ� 
દ�વના રા�યને બાધંવાની તક આપણી પાસે રહલ� ી હોય છે.

ુ ુ��ટ લોકોની અદ�ખાઈ ના કરો. જયાર� ��ટ લોકો આપણી આસપાસ સ��ૃ 
ૂથતા જોઈએ �યાર� આપણ ે�ણીએ છ�એ ક� તેઓની સફળતા �ંકા ગાળાની 

ુહોય છે. ગીત ૩૭ મા ંબાઈબલ આપણન ેજણાવ ે છે ક� આપણ ે��ટ લોકો 
તેઓના માગ�મા ંસફળ થાય �યાર� તેઓને લીધ ેખીજવાઈશ ન�હ, ક�મ ક� 

ુતેઓને “કાપી નાખવામા”ં આવશ.ે ગીત ૯૨:૭ કહ � છે ક� ��ટ લોકો સ��ૃધ 
ુથતા હોવા છતા,ં તેઓને “સદાકાળને માટ� ન�ટ” કરવામા ંઆવશ.ે  ��ટોન ે

ુઘાસના ��ર સાથ ેક� એક જગંલી બીજ સાથ ેસરખાવવામા ંઆ�� ંુછે �ઓ 
થોડ�વારમા ંઉગી નીકળે છે અને તરત �કુાઈ પણ �ય છે.

         ��ટાચાર સામે િવ�હ 
ુ ુ                                                                      ��ય ��ો 
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લાચંનો િવષય  

અનેક દ�શોમા ં લાચંનો િવષય દ� િનક ર�તે અને ઘટના છે.  ��યાત 

મનોભાવના એ છે ક� કોઇપણ �ય��તએ કંઈ િસ�ધ કર� ંુહોય અથવા �પધા�મા ં
ુરહ��  ંુહોય તો તેણ ેક� તેણીએ લાચં આપ� ંુપડશ.ે બાઈબલ લાચંના િવ��ધમા ં

હમેશા બોલ ેછે. ���તના અ�યુાયીઓ તર�ક� આપણ ેઆપણા �યવસાયના 

સઘળા �યવહારોમા ં�માણીક અને �યાયી રહવ� ા� ંુછે. સવ � બાબતોમા ંઆપણ ે

પિવ� આ�માથી દોરવાતા રહવ� ા� ંુછે.

� ંુએવા સમયો આવ ેછે જયાર� લાચં આ�યા િવના કોઈ િવક�પ બચતો નથી ? 

સવાલનો ઉ�ર આપતા પહલ� ા, આવો િવિવધ �કારના લાચંની તપાસ 

કર�એ.

લાચંના �કાર:

૧. અ�યાયી �યવહારો

�થમ, � દ�ખીતી ર�તે જ અ�યાયી અને અયો�ય છે તે �કારના લાચંની 

તપાસ કર�એ. ધારો ક� બ ે�ય��તઓ એક જ નોકર� માટ� માગંણી કર� છે. તે 

�યવસાયના િનણ�ય લેનાર �ય��તન ે  એક �ય��ત પોતાન ેનોકર� આપવા 

માટ� ખાનગીમા ંલાચં આપે છે. આ બાબત દ�ખીતી ર�તે જ ખોટ� છે અને 

અયો�ય �કારનો �યવહાર છે.

ુ૨. શોષણ કર� ં

ુબી�,ં ગેરવ�લૂીના �પમા ંપણ લાચં કાય�રત હોય છે. �લેકમેલ કરવા, ધમક� 

આપવા ક� િનણ�ય બદલવા ભયભીત કરવા પૈસાનો ઉપયોગ કરવો એ એક ક� 
ુ ૃબી� �કાર� ખો�ં અને અધાિમ�ક ��ય છે.

૩. ઉ�સાહહ�ન �ે�ો 

ુઉ�સાહહ�ન �ે�ોના સમયો પણ હોય છે. �મ ક�, એક નવો �યવસાય શ� કરવા 

માટ� સઘળા િનયમો� ંુપાલન કરવા માટ� એક વપેાર� અિધકાર� પાસે જ�ર� 

ક�ટલાક દ�તાવજેો પહ�ચાડવા �યાસ કર� છે. તેણ ેક� તેણીએ આવ�યક સઘળ� 

���યા� ંુપાલન ક� � ુ છે, ફ� �કૂવી છે અને હવ ેઅિધકાર�ઓએ પોતા� ંુ� કામ 

�ણૂ� કર� ંુ જોઈએ ત ે �ણૂ� થવાની રાહ તેઓ જોઈ ર�ા છે.  અિધકાર� 
ૃદ�તાવજેોન ે અિધ�ત કરવા� ંુ પોતા� ંુ કામ �ણૂ� ન કર� �યા ં �ધુી આ 

�યવસાયી �ય��ત સ�ંણૂ� ર�તે અ��થર અને અસમથ � છે. તે ક� તેણી સતત
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         ��ટાચાર સામ ે િવ�હ 

તપાસ કરતા રહ � છે અને પોતા� ંુકામ થોડા �ય�નોમા ંથઇ શક� એમ હોવા 

છતા ંઅિધકાર�એ પોતા� ંુકામ �ણૂ� ક� � ુ નથી. તેથી ત ેદ�ખીતી બાબત થઇ 

�ય છે ક� તે �ય��ત કામ �ણૂ� કરવા માટ� પૈસાની અપે�ા રાખે છે. એક નાની 

રકમ ���યાને આગળ ધપાવશ.ે આ સમયે એક ધાિમ�ક માણસ � ંુકરશ ે?

ક�ટલાક દલીલ કરશ ેક� પૈસા આપવા ન�હ ક�મ ક� જો એમ કરવામા ંઆવ ેતો 

અયો�ય ર�ત� ંુચ� સતત ચા� ુજ રહશ� .ે �ય��તએ ધીરજ રાખીને રાહ જો� ંુ

જોઈએ અને આ તકનો ઉપયોગ ���ત �વા થવામા ંઅને સા�ી થવામા ં

ઉપયોગ કર� ંુજોઈએ.

ક�ટલાક લોકો એવી દલીલ કરશ ેક� � લોકો એ� ંુસતત કરતા આ�યા છે તેઓને 

ુનાની રકમ આપ� ંુએમા ંકોઈ વાધંો નથી. ખ�ં જોતા તો તેઓ અ�યાય કરનાર 

લોકો છે આપણ ેન�હ.

આ �કારના ઉ�સાહહ�ન �ે�ો ઘણા કઠણ હોય છે અને તેઓ આપણી કસોટ� 

કર� લ ે છે. ઉપરો�ત ��યમા,ં �ય��ત એક �દશામા ં જઈન ે પોતાને �યાયી 

ઠરાવવા કોિશષ કર� શક� છે. આ �કારના સમયોમા ંઆપણ ેપિવ� આ�મા પર 

િનભ�ર રહ��  ંુજોઈએ ક� તે � ંુકર�,ંુ �ાર� કર� ંુઅને કઈ ર�તે તે કામ કર� ંુતે તે 

દ�ખાડ�.

કામના ં�થળે ધાિમ�કતા                             

મે�વલે  નામનો એક માણસ છે � ભારતના હ�દરાબાદમા ંએક ક���કશનનો 

�બઝનેસ ચલાવ ેછે. થોડા વષ� પહલ� ા તે ���તનો અ�યુાયી થયો. ��નુે 

ઓળખવાના સમય પહલ� ા, ભારતમા ંસામા�ય �ણાલીની માફક તે લાચં 

આપવા અને લેવા ટ�વાયેલો હતો. પણ જયાર� ત ેબાઈબલ વાચંતો હતો �યાર� 

તેમના માગ�ન ેબદલવા માટ� તેને ખાતર� કરાવવામા ંઆવી.

એવા સમયો પણ આ�યા ક� જયાર� તેઓના �યવસાયો તેને મળે ત ેમાટ� અ�ય 

લોકો તેઓને લાચં આપે એવી અપે�ા તેની પાસેથી રાખવામા ં આવતી. 

તેમણ ે�લુાસો કય� ક� તે હવ ેપછ� કદ� પણ લાચં આપશ ેન�હ ક�મ ક� હવ ેતે એક 

���તી �ય��ત છે. તેના આ વલણન ેલીધ ેતેઓ પાસેથી તેને �બઝનેસ જતો 

કરવો પડયો. છ મ�હના પછ� એ જ લોકો પરત તેની પાસે આ�યા અને અગાઉ 

કરતા બમણી રકમ તેઓ તેના �યવસાયમા ંઆપવાની ઈ�છા જતાવી ક�મ ક� 

તેઓને �ણ થઇ ક� ત ેએક િવ�ાસયો�ય માણસ છે.
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દ�વ આપણી સ�યિન�ઠાને આદર અપાવે છે.         

ઇ� ુ���તના અ�યુાયીઓ તર�ક� આપણ ેતેમ� ંુ�િતિનિધ�વ કરવા� ંુછે અને 

તેમ� ંુ�યાયીપ� ંુઆપણામા ંિનવાસ કર� ંુજોઈએ. કોઈપણ ���તી વપેાર�એ 

લાચંની �ણાલી ક� કોઈપણ અ�ામા�ણકતાની થોડાવ�ા  �શનો પણ નકાર 

કરનાર થ� ંુએ જ સૌથી ��ેઠ બાબત છે. �યા ંઆપણ ેફસાય ગયા છ�એ એવી 

ઘણી કપર� પ�ર��થિતઓનો સામનો કર�એ �યાર� સમ�યામાથંી કઈ ર�તે 

બહાર નીકળ� ંુતે �ગ ે�� ુપાસેથી �ાનની માગંણી કરવી જોઈએ.

��ૂયાકંનો:         

૧. તમારા ં�ભાવના �ે�ોમા ંધાિમ�કતાના �તરને �ચ ેઊઠાવવા તમ ે� ંુકર�   

શકો છો ?

૨. તમાર� ખોટ ભોગવવી પડ� તોપણ દ�વનો આદર કરવાનો િનણ�ય લો.
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તેમના રા�યને માટ� લોકો અને ��ૂંનો િવકાસ કરવા કારભાર�ઓ તર�ક� 

આપણન ેજવાબદાર� સ�પવાની દ�વ યોજના રાખે છે. જયાર� આપણ ે

િવ�ાસયો�ય રહ�એ છ�એ �યાર� તેમન ેઆિધન રહવ� ા� ંુ�િતફળ તે 

આપણન ેઆપશ.ે

કારભાર�પ� ંુ ���તી �વનના ં હર�ક પાસાને આવર� લ ે છે. દ�વ સઘળા� ંુ

સ�ન ક� � ુ માટ� સઘળાની મા�લક� પણ તેમની જ છે. આપણ ે કોઈપણ 

બાબતના મા�લક ન હોવાને લીધ ે તે આપણન ે � આપે છે તેના આપણ ે

કારભાર� છ�એ અને તેમની સપંિ�ના વહ�વટકાર તર�ક� કામ કર�એ છ�એ.

મા�થી ૨૫:૧૪-૨૯ મા ંઇ� ુએક ��ટાતં જણાવ ેછે � યથાથ � કારભાર�પણા 

માટ� પાયો નાખ ેછે. આ વાતા�મા ંધણી �ણ નોકરોને “ તેઓની �મતા �માણ”ે 

નાણા વહચ� ી આપે છે. તેઓને � ��ૂં આપવામા ંઆવી તેમા ંદર�ક નોકર 

ફળદાયી અને ઉ�પાદક રહ �એવી ધણીએ અપે�ા રાખી હતી.

ચાવી�પ િસ�ધાતં: વફાદાર કારભાર�તા બઢતી અપાવે છે.            

ઉપર ટાકંવામા ંઆવલે ��ટાતંના �તે, ધણી પોતાના નોકરોને � ��ૂં આપી 

હતી તેની સાથ ે� ંુક� � ુ છે ત ેજોવા પાછો ફર� છે. એ  નોકર �ણ ેતેની સપંિ�નો 

વધારો કય� અને વફાદાર��વૂક�  કારભાર�તા િનભાવી તેને ધણી કહ � છે, “ 

શાબાશ, ભલા અને વફાદાર નોકર! � ંુથોડ� બાબતોમા ંિવ�ાસયો�ય ર�ો છે; 

માટ� � ંતન ેમોટ� બાબતો પર જવાબદાર ઠરાવીશ.” (મા�થી ૨૫:૨૧)ુ

દ�વ આપણી પાસેથી અપે�ા રાખે છે ક� નાની બાબતોમા ં આપણ ે

િવ�ાસયો�યતાથી રહ�એ ક� �થી ભિવ�યમા ં મહાન બાબતોન ે મોટ� 

જવાબદાર�ઓ ત ેઆપણન ેસ�પી શક�. તે બાબતોનો સાર� પેઠ� વહ�વટ કરવા 

અને તેમના રોકાણ પર સાર� ��ૂં �ા�ત કરવાની અપે�ા ત ેઆપણી પાસેથી 

રાખે છે.
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દ�વના હ�� ઓુ માટ� આપણી સાર� પેઠ� વહ�વટ કરવા માટ�ની ક�ટલીક બાબતો 

નીચ ે�જુબ છે :

�વુાતા�નો સદં�શ

દ�વ આપણ દર�કને � ��ૂંઓ આપે છે તેનો ઉપયોગ કરવા આપણ ેદર�ક 

જવાબદાર છ�એ. ��ટાતંમાનંો ન�નૂો એ છે ક� દ�વ ેઅલગ અલગ �ય��તઓન ે

અલગ અલગ ��ૂંઓ આપી હતી અને તેમણ ેએવી અપે�ા રાખી નહોતી ક� 

દર�ક પાસેથી એક સર� ંુપ�રણામ આવ.ે દ�વ ેતેઓને � ��ૂંઓ આપી હતી તે 

સઘળામા ંએકસમાન િવ�ા� ુથવાની અપે�ા દર�ક �ય��ત પાસેથી તેમણ ે

રાખી નહોતી. દ�વ � આપે છે ત ેિવકિસત અને ઉપયોગીતામા ંઆવ� ંુજોઈએ. 

�ઓ પાસે � હ� ંુતેમા ંવધારો કય� તેઓને ઊ�ચ પદવીએ �કુવામા ંઆ�યા 

હતા.

ચાવી�પ િસ�ધાતં: દ�વ વફાદાર કારભાર�તાનો બદલો આપે છે                      

મા�થી ૨૫ મા ં� િવ�ા� ુકારભાર�ઓ હતા તેઓન ે ધણી પાસેથી � બદલો 

મ�યો તે આ �માણ ેછે :

 �શસંા: “શાબાશ”

 બઢતી : “� ંતન ેવધાર� બાબતો પર અિધકાર� ઠરાવીશ.”ુ

 િનકટનો સબંધં : “મારા આનદંમા ં�વશે કર”

ધણીએ તેઓને � આ�� ંુત ેલઈન ેતે� ંુબમ� ંુઉ�પ� ક� � ુ તેઓ સઘળાથી 
ૃધણી ઘણો �સ� થયો હતો. તેઓની િવ�ાસયો�યતાને મૌ�ખક �વી�િત

�ય��તગત �તર�                                                                                     �યવસાયના �તર�          

કલા અને કૌશ�યો                        સપંિ� અને ઈમારતો                                     

સબંધંો                                                                                              �ાહકો                                                    

સમય                                                                                                કમ�ચાર�ઓ                                                            

તકો                                                                                                  િવ��તા                                                        

આપ� ંુ ુતે� ં                                                                                        પૈસા                                                          

આપ� ંુશર�ર    
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ૃ�વી�િત વડ� તેણ ેતેઓ� ંુસ�માન ક�.� ુ  તેણ ેતેઓને વધાર� ઊ�ચ �કારનો 

અિધકાર આ�યો અને તેઓને તેમની વધાર� િનકટ આવવાની પરવાનગી 

આપી. જયાર� આપણ ેદ�વના મ�હમા માટ� આપણા �વનો અને ��ૂંનો સાર� 

પેઠ� કારભાર�તા કર�એ છ�એ, �યાર� ત ેઆપણા માટ� પણ એ જ �માણ ેકરશ.ે

�વન અને �યવસાયમા ંકારભાર�તાનો િવકાસ કરવો 

દ�વ ે આપણન ે � આ�� ંુ છે તેનો િવ�ા�પુણ ે વહ�વટ અને તેનો વધારો 

કરવામા ંઆવ ેએવી દ�વ આપણી પાસેથી અપે�ા રાખે છે. તેમના હ�� ઓુ સાથ ે

જયાર� આપણ ે પોતાને જોડ�એ છ�એ �યાર� તેમની ઈ�છા �રૂ� કરવા તે 

આપણન ેશ��ત અને �મતા આપે છે. આપણા �યવસાય અને તેની ��ૂંઓ 

વહ�વટ કરવા માટ� આપણન ે દ�વ �ારા લોનમા ં અપાયેલ છે.  આપણા 

�યવસાયમા ંઆપણી સાથ ેએક સ��ય સહભાગી થવાની અપે�ા ત ેરાખે છે.

��ટાતંમા,ં િવ�ાસયો�ય નોકરો ધણીએ આપેલ પૈસા વડ� તરત કામ કરવા 

બહાર નીકળ� ગયો. તેઓને � આપવામા ંઆ�� ંુહ� ંુતેમા ંવધારો કરવા અને 

તેનો િવકાસ કરવા તેઓ તાતી જ�રત ��ય ેસવંદેનશીલ ર�ા. �વન અને 

ૃ�યવસાયમા,ં  ઉ���ઠ કારભાર�ઓ તર�ક�ની અપે�ા આપણી પાસેથી 

રાખવામા ં આવ ે છે.  એક �યવસાયી �ય��ત િનરંતર તેના ક� તેણીના ં

�યવસાયનો િવકાસ કરતી રહ � છે. �યવસાયમા ંએક સારા કારભાર�ઓ તર�ક�, 

આપણી ��ૂંઓ �ગ ેઆ સવાલો આપણ ેપોતાને સતત �છૂતા ંરહ��  ંુજોઈએ:

ુઆ �યવસાયને માટ� દ�વ ે મને આપેલ તે�,ં દશન�  અને �યવસાયની 

યોજનામા ંરહ�ને � ંુ� ંકાય�રત � ં?ુ

આ �યવસાયને માટ� � ંુઉ�ચત સપંિ�, ઈમારતો અને સસંાધનો માર� પાસે 

છે ?

�યવસાયની યોજનાન ે�ણૂ� કરવા � ંુમાર� પાસે યો�ય કમ�ચાર�ઓ છે અને 

ુ� ંુતેઓ ��ુ�ધમતા, �શળતા અને તાલીમ ધરાવ ેછે ?

� ંુમારો �યવસાય અમારા �ાહકોનો આદર કર� છે ?

� ંુ િન��ુત સમયમા ં મારા બીલ �કૂવી દ�વા અને િવ��તાઓ ��ય ે

વચનબ�તા �ગ ેમાર� સાર� સા�ી છે ?

ુ� ંુ� ંસમયનો સવ�� �ેઠ ઉપયોગ ક�ં � ં?ુ
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� ંુ� ંઆિથ�ક ર�તે ડહાપણ અને �તૂ�તામા ંરહ�ને ચા� ુ� ં?ુ

� ં�ઓના સપંક�મા ંઆ� ંુ� ંતેઓ સાથ ેમારા િવ�ાસ �માણ ે�વવામા ંુ

મૌ�ખક ર�તે સ��ય � ં?

જવાબદાર �યવસાિયક મા�લકો હમેશા ભિવ�ય� ંુિવચાર� છે અને નવી તકો� ંુ

શોધન કરતા રહ � છે.  આપણ ે એવા �ય��તઓ થવા� ંુ છે �ઓ હમંેશા 

પડકારોનો સામનો કરતા હોય અને નવી તકો માટ� સ�ગ રહત� ા હોય.

ુનબળ� કારભાર�તાની િવ��ધ ઈ�રદ� કારભાર�તા 

અિવ�ા� ુનોકર તેની ��ૂંઓનો ઉપયોગ કર�ને કામ કરતો નથી અને તેથી 

ુતેના ધણીન ેમાટ� ત ેિન�પયોગી થઇ �ય છે. મા�થી ૨૫ ની વાતા�મા ં���ટ 

કર�એ તો નબળો કારભાર� બહાના કાઢ� છે અને ડરમા ં�વન �વ ેછે. બહાના 

ુકામ ��ંૂ ન કરવા� ંુપ�રણામ છે. નબળ� કારભાર�તા આળસ, નબળ� યોજના 

અને ડરના �પમા ંઆવ ેછે.

નબળા કારભાર� સાથ ેધણી �ારા બ� સખતાઈથી વાતા�લાપ કરવામા ંઆ�યો ુ

ક�મ ક� તેને � તાલતંો આપવામા ંઆ�યા હતા તેનો તેણ ેકોઈ ઉપયોગ કય� 

નહોતો. કોઈ નફો કરવા માટ� સખત મહન� ત કરવાને બદલ,ે તેણ ેતાલતંોન ે

દાટ� દ�ધા અને કોઈ કામ ક� � ુ ન�હ. તેની આળસ અને ડરને લીધ ેકોઈ ફળ 

આ�� ંુન�હ. જો નબળા કારભાર�એ િવ�ાસ�વૂક�  ઉ�પાદન કરવા થોડ�પણ 

ુમહન� ત કર� હોત તો ધણીની �િત��યા કદા�ચત �દ� રહ� હોત.

ભલા નોકરોની �શસંા ધણીએ ચ�રુાઈ, લાભ ક� તેઓના પ�રણામોને લીધ ે

ન�હ, પરં� ુતેઓની વફાદાર�ને લીધ ેકર� હતી. દ�વના રા�યના �યવસાિયક 

લોકો તર�ક�, દ�વ ે આપણન ે � સઘ�ં આ�� ંુ છે તેમા ં વફાદાર, ફળદાયી 

કારભાર� થઈન ેદ�વને મ�હમા આપવાનો હ��  ુઆપણો હોવો જોઈએ. આપણી 

�ુશળતા વડ�, દ�વના આ�માની સહાયથી આપણ ેલોકો અને ��ૂંનો સાર� પેઠ� 

વહ�વટ કરવો જોઈએ.
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                                             િવ�ાસયો�ય કારભાર�પ� ંુ   

 ��ૂયાકંનો:                   

૧.કારભાર�તા માટ� કઈ ��ૂં દ�વ ેતમને આપી છે ત ે�ગ ે�ાથન� ા કર�ને દ�વને 

�છૂો.

૨.તમન ેસ�પવામા ંઆવલે દર�ક �કારની ��ૂંનો વહ�વટ તમ ેકર� ર�ા છો 

�યાર� તમારા �ય��તગત અને �યવસાિયક કામોને તપાસો ક� � ંુતમે તમને 

ૂદોરવવા પિવ� આ�માન ેમ�ંર� આપો છો ક� ન�હ.

૩.સવ � બાબતોમા ંઅને રા�યના હ�� ઓુમા ંવફાદાર થવા પોતાને સમિપ�ત 

ૃકરો અને �ણો ક� દ�વ તમન ેતેમના તરફથી �શસંા, બઢતી અને �પા� ંુ

�િતફળ આપશ.ે
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      આિથ�ક વહ�વટ 

ુ                                                      ��ો :

પૈસા કારભાર�તા� ંુસાધન અને કસોટ� છે.  

નીિતવચન ૧૩:૭  “ એક એવો માણસ � ધનવાન થવા (બા� ર�ત)ે  �યાસ 

કર� છે છતા ંતેની પાસે ક� ંુજ હો� ંુનથી; જયાર� બીજો માણસ દ�ર�ી �વો 

દ�ખાય છે (બા� ર�તે) તોપણ તેની પાસે ઘણી સપંિ� હોય છે.”

મા�થી ૬:૨૪ “ કોઈપણ માણસ એક સાથ ેબ ે ધણીઓની સેવા કર� શક� ન�હ. ત ે

બેમાથંી એકનો િધ�ાર કરશ ેઅને બી�ને �ેમ કરશ,ે અથવા તો તે એકને 

સમિપ�ત રહશ�  ેઅને બી�નો નકાર કરશ.ે તમ ે��ય અને દ�વ એમ બનેંની 

એકસાથ ેચાકર� કર� શકતા નથી.” 

બાઈબલમા ં૨૩૦૦ થી વધાર� કલમો છે �ઓ પૈસા અને સપંિ� �ગ ે�યવહાર 

કર� છે. દ�વ તેમના લોકોન ેઆશીવા��દત કરવા ચાહ � છે. � સપંિ� દ�વ પોતાના 

સતંાનો માટ� લાવ ેછે તે ક�વળ ભૌિતક(પૈસા) �પમા ંજ હોતી નથી પરં� ુતે 

આ��મક આશીવા�દોના �પમા ં પણ હોય છે �મ ક� �ાન, સદ�ણુો અને 

�ુશળતાઓ � ભિવ�યની પેઢ�ઓ માટ� પણ આગળ વધાર� શકાય છે. ઘણા ં

લોકો �ઓ પાસે મહાન ભૌિતક સપંિ�ઓ હોય છે પણ આ��મક ર�તે તેઓ 

કંગાળ હોય છે.

સારા કામમા ં ઉપયોગી થનાર એક સાધન તર�ક� જ આપણ ે પૈસાને જો� ંુ

જોઈએ. પૈસા સગવડો �રૂ� પાડવા માટ� ઉપયોગી હોય છે. તેથી, �યવસાયો 

ુમાટ� લાભ મેળવ� ંુસા�ં છે. નફો એટલે ઉ�પાદન કરવામા ંઆવલે વ�� ુક� 

સેવાની �ક�મત કરતા વધાર� �ક�મત વ�� ુક� સેવા માટ� �ા�ત કરવી. નફાનો 

ઉપયોગ �યવસાયની ��ૃ�ધ માટ� અને અ�યોન ેઆશીવા��દત કરવા માટ� કર� 

શકાય છે.

પૈસા� ંુસપંાદન ઘણીવાર ચા�ર�યની કસોટ�� ંુકારણ બન ેછે. ઘણીવાર લોકો 

માને છે ક� પૈસો તેઓની સઘળ� સમ�યાઓ� ંુસમાધાન લાવશ.ે ઘણા લોકો 

પૈસાને સગવડ� ંુએક સાધન માનવાને બદલ ેપૈસાથી �ેરણા �ા�ત કર�ને 

પૈસાની જ સેવા કરવાની શ�આત કર� છે. એને લીધ ે�ય��તગત, સબંધંમા ં

અને �યવસાયમા ંસમ�યાઓનો ઉ�વ થાય છે.
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ુદ�વ ઈ�છા રાખે છે ક� તેમના ��ુષો અને �ીઓ પૈસાની લેવડદ�વડ કરવા અને 

તેનો સારો ઉપયોગ કરવા ચા�ર�ય ધરાવનાર લોકો થાય. બી� શ�દોમા,ં 

આપણ ેભૌિતકવાદનો નકાર કરવાની સાથ ેસાથ ેભૌિતક સ��ૃ�ધન ેહાિંસલ 

પણ કરતા રહવ� ા� ંુછે. 

આિથ�ક કારભાર�તાના િસ�ધાતંો:

૧. દ�વ એકલા જ સપંિ�ના �ોત છે 

ુ ુ�નિન�યમ ૮:૧૮ “ ક�મ ક� સપંિ� મેળવવા સા� તન ે શ��ત આપનાર તારો દ�વ 

યહોવા જ છે તે યાદ રાખ ક� �થી તે પોતાનો કરાર �થાિપત કર� શક�...”

આપણ ેસમજવા� ંુછે ક� આપણી પાસે � સઘ�ં છે અને આપણ ે� સઘ�ં છ�એ 

તે દ�વ તરફથી છે. તેમની સહાય િવના આપણ ેક� ંુજ કર� શકતા નથી. તમે � 

િસ�ધ કરો છો તેનાથી અહકંાર� થશો ન�હ. િવજયો અને આશીવા�દો માટ� 

સઘળો મ�હમા અને સ�માન દ�વન ેઆપવા હમેશા ત�પર રહો.

ુ૨. દ�વ� ંરા�ય આપણી �ાથિમકતા છે 

મા�થી ૬:૩૩, “પણ તમ ે પહલ� ા તેમના રા�યન ે અન ે તેમના �યાયીપણાન ે

શોધો, અને પછ� આ સઘળ� વ��ઓુ પણ તમન ેઆપવામા ંઆવશ.ે”

જયાર� આપણ ેરા�યના ���ટકોણ ધરાવનાર થઈએ છ�એ �યાર� દર�ક બાબતો 

�યુો�ય લ�ય અને ���ટકોણના ને� હઠ� ળ આવી �ય છે. દ�વ આપણી 

જ�રતો �ણ ેછે. જયાર� આપણ ેપોતાની જ�રતો કરતા પહલ� ા તેમન ેઅને 

તેમની �ાથિમકતાઓને �કુ�એ છ�એ �યાર� ત ેઆપણી જ�રતોને �રૂ� પાડવા 

અને તેનાથી િવશષે આપવા �િત�ા આપે છે.

ુ૩. તેમ� ં� છે તેમાથંી જ આપણે દ�વને આપીએ છ�એ 

માલાખી ૩:૧૦, “ દશાશંો ભયા��રૂા ભડંારમા ં લાવો, �થી મારા મ�ંદરમા ં
ુ ુ ુઅ�ની છત રહ,�  અને એમ કર�ને મા�ં પાર� ંુતો લઇ �ઓ ક�, � ંતમાર� સા� ુ

આકાશની બાર�ઓ ખોલી નાખીન ેસમાવશે કરવાને �રૂતી જગા ન�હ હોય, 

એટલો બધો આશીવા�દ તમારા પર મોકલી દ� � ંક� ન�હ ! એ� ંુસૈ�યનો દ�વ 

યહોવા કહ � છે.”

ઘણા લોકો કહ � છે ક� તેઓ એટલા ગર�બ છે ક� તેઓ આપી શકતા નથી. � 

અગાઉથી જ દ�વ� ંુછે તે તેમન ેઆપ� ંુએમા ંકોઈ ફર�યાત િનયમ નથી, પણ 
ૃતે તો દ�વ ��ય ેઆપણી ભ��ત અને �ત�તાને �ગટ કર� છે.
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“ તેમની કસોટ�”  કરવા આપણન ે પડકાર આપવામા ં આ�યો હોય એ� ંુ
એકમા� શા�વચન આપવાના �ે�ે� ંુ છે. તમારા નફામાથંી �થમ ભાગ 
તમાર� દ�વન ેઆપવા વફાદાર હો� ંુજોઈએ. દ�વનો �વભાવ આપવાનો છે અને 
આપણ ેતેમ� ંુઅ�કુરણ કરવા� ંુછે અને આપનારા થવા� ંુછે.

૪. એક ફસલની કાપણી કરવા માટ� આપણે બીજની વાવણી કર�એ છ�એ

ુ ુ૨ કર��થી ૯:૧૦-૧૧ “ હવ ે� વાવનારન ે સા� બી તથા ખોરાકન ે સા� રોટલી 
ુ ુ�રૂા ંપાડ� છે, તે તમા�ં વાવના� ંુબીજ ��ંૂ પાડશ ેઅને વધારશ,ે અને તમારા 

�યાયીપણાના ંફળની ��ૃ�ધ કરશ;ે એમ તમે સવ � �કાર� ધનવાન થઈન ે�રૂ� 
ઉદારતા દ�ખાડો ક�, �થી અમાર� મારફતે દ�વની ��િુત થાય.”

ૃવાવણી અને કાપણીનો િસ�ધાતંો િવ��યાપક હોય છે અને તે ના ક�વળ �િષને 
પણ �યવસાિયક સબંધંો અને પૈસાને પણ લા� ુપડ� છે. જયાર� આપણ ેકોઈ 
કામ, સેવા ક� આિથ�ક ભેટન ે�� ુસમ� વાવણી કર�એ છ�એ �યાર� આપણ ે
િવ�ાસથી અપે�ા પણ રાખ� ંુ જોઈએ ક� દ�વના મ�હમા માટ� એક ફસલ 
ઉપજશ.ે

આ કલમ ઘણી �પ�ટતાથી જણાવ ે છે ક� એક ચો�સ �ય��ત અથા�ત 
ુવાવનારને દ�વ બીજ ��ંૂ પાડ� છે. અસરકારક થવા માટ� બીજની વાવણી 

કરવી ઘણી આવ�યક છે. જો આપણ ેવ� ુબીજ વાવી� ંુતો દ�વ તેનાથી વધાર� 
બીજ �રૂા ંપાડશ.ે “ દર�ક �સગંમા ંઉદારતા દ�ખાડવાની” ��થિતમા ંઆપણ ે
હોઈએ એ� ંુદ�વ આપણા �વનમા ંજોવાની ઈ�છા રાખે છે. �યા ંપહ�ચવાનો 
એકમા� માગ� હાલમા ંઆપણી પાસે � છે તેમાથંી બીજની વાવણી કરવાની 
શ�આત કરવી.

૫. ભિવ�યને માટ� આપણે બચત અને રોકાણ કર�એ છ�એ.

નીિતવચન ૨૧:૨૦: “ �ાની માણસ ભિવ�યન ે માટ� સ�ંહ કર� છે, પણ �ખૂ �
માણસ પોત ે� �ા�ત કર� છે ત ેવડેફ� નાખ ેછે.”

��નુે માટ� આ�યા પછ� આપણ ે હમંેશા પૈસાની બચત કરવી જોઈએ. 
ભિવ�યન ેમાટ� પૈસાની બચત કરવી એ સમજદાર� અને �ાનની બાબત છે. 
વધારાના પૈસાની બચત એ �ય��તગત િશ�ત� ંુ કાય� છે અને ત ે મનની 
શાિંત� ંુસ�ન કર� છે. � હોય ત ેસઘ�ં ખચ� કાઢવામા ંઆવ ેઅને આપવા ક� 
બચત કરવા ક� ંુજ ના રહ � એ થ� ંુઘ� ંુસરળ હોય છે.સમજદાર લોકો સૌથી 
પહલ� ા દ�વન ેઆપે છે અને પછ� પોતાન ેમાટ� �કૂવણી કર� છે. અને �યારબાદ 
� બાક� રહલ� ી રકમથી પોતાના ં બ�ટ� ંુ સ�ન કર�ને દ� િનક ઉપયોગમા ં
વપરાશ કર� છે. (એક �ય��તગત બ�ટના ન�નૂા માટ� બ�ટની રચના કઈ 

ુર�તે કરવી િશષ�કને �ઓ).
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 દ�વન ેઆપો.(દશાશં)

 પોતાન ેઆપો (બચત)

 વધેલી રકમથી ઘર ચલાવો.

૬. કરજથી સાવધાન રહો 

નીિતવચન ૨૨:૭ “ ધનવાન �ય��ત દ�ર�ી પર સ�ા ચલાવ ેછે અન ે કરજ 

લેનાર કરજ આપનારનો �લુામ થઇ �ય છે.”

ૂ ુ�યા ં�ધુી શ� હોય �યા ં�ધુી આપણ ેકરજ લેવાથી �ર રહ��  ંજોઈએ. કરજ 

આપનાર પાસેથી પૈસા ઉછ�ના ંલેવાથી આપણ ેતેના ને� હઠ� ળ આવી જઈએ 

છ�એ અને �યાજ �કૂવવા� ંુહોયને સમયની ઉ�ચ �ક�મત �કૂવવા હમંેશા 

આપણા પર દબાણ રહ��  ંુહોય છે. ઘણા ંલોકો કરજના ફાદંામા ફસાય �ય છે 

અને પૈસાની ઉદારતા દ�ખાડવા માટ� અસમથ � થઇ �ય છે. જયાર� આપણ ે

પૈસા ઉછ�ના ંલઈએ છ�એ �યાર� આપણ ેહમંેશા વધાર� �કૂવ� ંુપડ� છે.

ુ ુ૭. આપણે સ�ં�ટ રહવ� ા શીખ� ંજોઈએ.

ુ�હ� ૧૩:૫ “ તમ ે પોતાના �વનોન ે પૈસા ��યેના �ેમથી અલગ રાખો અન ે

તમાર� પાસે � છે તેમા ંસ�ં�ુટ રહો, ક�મ ક� દ�વ ેક� ંુછે, '� ંતન ેકદ� છોડ�શ ન�હ; ુ

તેમજ કદ� તરછોડ�શ પણ ન�હ.”

બાઈબલ આપણન ેઆપણી પાસે � છે તેમા ંસ�ં�ુટ રહવ� ા જણાવ ેછે. બી� 

શ�દોમા,ં હમંેશા વધાર� બાબતોની આકા�ંા રાખવા કરતા � અ�યાર �ધુીમા ં

આપવામા ંઆ�� ંુછે તે િવષયોમા ંધ�યવાદ�ત રહ�� .ંુ અસ�ં�ુ�ટ જણાવ ેછે: 

“આ પણ �રૂ� ંુ નથી.” દ�વની �યવ�થામા ં હમેશા ં જ�રત કરતા વધાર� 

ુઆપવામા ંઆવ ેછે. ઘણા લોકો પોતાના �વનોમા ં�બનજ�ર� �ઃખો લાવ ેછે 

ક�મ ક� તેઓ દ�વની પાછળ દોડવાને બદલ ેપૈસાની પાછળ દોટ �કૂ� છે.
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      આિથ�ક વહ�વટ 

ુસપંિ� છે :    ��ટ  ખરો  એક જવાબદાર� 

ુ�ં કામ ક�ં �ં:        �ળૂ�તૂ જ�રતો  ધનવાન થવા  દ�વને મ�હમા આપવા ુ

   સતંોષવા

દ�વના લોકો છે :  ગર�બ  સપંિ�વાન  િવ�ાસયો�ય  

દ�વ વગરના   સપંિ�વાન  ગર�બ  �બન વફાદાર 

લોકો છે:

ુ ુ�ં આ� ં�ં:    ક�મ ક� માર� ત ેકર� ંુ ક�મ ક� પરત �ા�ત દ�વન ે� ં�ેમ ક�ં � ંુ ુ

   ફરજ છે   કર� ંુછે 

મારા ખચા�ઓ છે:    દ�વ� ંુઆભાર  બેદરકાર અન ે   �ાથન� ાવાદ� અને

   મા�યા િવનાના ં ઉપ�વી  જવાબદાર

આિથ�ક િવષયો માટ�ના �ણ ���ટકોણ

     ગર�બી ���ટકોણ    �વાથ�  ���ટકોણ                કારભાર�તા 

���ટકોણ

 ��ૂયાકંનો:                   

૧. કદર�ક આિથ�ક િસ�ધાતંોન ે�યવહારમા ંલાવવામા ંદ�વ તમને સહાય કર� 

એવી અરજ કરો.

૨. � ંુતમારા આિથ�ક ��ૂંઓના સારા કારભાર� તમ ે��નુી સમ� છો ?
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સારા કારભાર�ઓ અને દ�વના રા�યના આશીવા��દત લોકો થવા આપણી 

��ૂંની સીમાઓમા ંરહ�ને અને નાણાકં�ય બધંનનો નકાર કર�ને �વન 

�વવાની કળા એટલે બ�ટ.

બ�ટ ન�� કર� ંુ ���તીઓ માટ� મહ�વ� ંુ છે ક�મ ક� આપણન ે � સઘ�ં 

આપવામા ંઆ�� ંુછે ત ેસઘળાના સારા કારભાર�ઓ અને વહ�વટકાર થવા 

માટ� આપણ ેતેડાયેલા છ�એ. �વનમા ં� સઘ�ં આપવામા ંઆ�� ંુછે તે �� ુ

તરફથી ભેટ છે, આપણી મા�લક�� ંુક� ંુજ નથી.કારભાર�તાનો એક ભાગ 

એટલે ક� દ�વ ેઆપણન ે� સ��� ંુછે તે સઘળા ંપૈસાની કાળ� રાખવામા ંઆવ.ે 

તેમા ં��નુે ધ�યવાદની સાથ ેપરત આપવાનો પણ સમાવશે થાય છે.

આપણી ઉમર ક� આવક ગમ ે તેટલી હોય તોપણ કારભાર�તાનો િસ�ધાતં 

આપણા દર�કને લા� ુપડ� છે. ��ૂંનો �યુો�ય વહ�વટ કરવા �ગ ેઇ� ુકાળ� 

રાખે છે. યોહાન ૬ મા ંપાચં હ�ર લોકોન ેજમાડયા પછ� ઈ�એુ ક� ંુક� બચેલા ં

ક�ડાઓને વીણવામા ંઆવ ેક� �થી કોઈપણ ખરાબ થાય ન�હ. સભંિવત ��ેઠ 

કારભાર�ઓ થવા માટ� બ�ટ �ા�ત કરવા અને બ�ટ �માણ ેકામ કરવા લા� ુ

રહ��  ંુજોઈએ.

બ�ટ હો� ંુ���તીઓ માટ� આ બાબત માટ� પણ મહ�વ� ંુછે ક�મ ક� દ�વની ઈ�છા 

એવી નથી આપણ ેપાપના ક� કોઈ માણસના �લુામ થઈએ. આપણ ેસહન 

કર�એ તેના કરતા વધાર� બો��પ જયાર� કરજ થઇ �ય �યાર� તે આપણન ે

તેના દાસ�વમા ંલાવીન ે�કુ� છે. બ�ટ આ બાબતોન ેઅટકાવવામા ંસહાયતા 

કર� છે ક�મ ક� ત ેઆપણન ેદ�ખાડ� છે ક� આપણન ે� ંુપરવડશ ેઅને � ંુન�હ. ખતંથી 

તૈયાર કરવામા ંઆવલે બ�ટ અગાઉથી �ણકાર� �ા�ત કરવામા ંસહાયતા 

કર� છે ક� આપણા �બલોની �કૂવણી કરવા આપણન ેક�ટલા ંપૈસાની જ�ર છે 

અને ક�ટલા બીલ �કૂવવાના ંબાક� છે. એના લીધ ેદ�વન ેઆપવા, સમય પર 

બીલ �કૂવવા, લેટ ફ�ને ટાળવામા ંઅને નાણાક�ય �ાથિમકતાઓને �થાિપત 

કરવામા ંસહાયક થાય છે.

બ�ટની �ળૂ�તૂ બાબતો                

�ય��ત ક�ટલા પૈસાની કમાણી(આવક) કર� છે અને ક�ટલા પૈસાનો વપરાશ 

(ખચ)�  કર� છે ત ે પર આધા�રત થઈન ે ખચા�ની યોજના એટલ ે બ�ટ.

     બ�ટની રચના કઈ ર�તે કરવી  

ુ                                                                  ��ય ��ૂો  
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આપણી માિસક આવક અને ખરચન ે સમજવાને લીધ ે આપણ ે આપણા 
પૈસાનો વહ�વટ વ� ુઅસરકારક ર�તે કરવા આપણ ેસ�મ થઈ�.ંુ બ�ટની 
રચના આપણી આવકની સમાતંર ક� આવકથી ઓછો ખચ� કરવાની 
યોજનાની એક ���યા છે.                                                       

 બ�ટ સહાય કરશ.ે..

-પૈસા �ાથંી આવ ેછે અને �ા ં�ય છે ત ેજોવામા ંસહાયતા કરશ.ે

-પૈસા �ગ ેપ�રવાર સાથ ેવાત કરવામા ંસહાયતા કરશ.ે

-લ�યો રાખવા અને  તે િસ�ધ કરવામા ંસહાયતા કરશ.ે

-નાણાકં�ય િનણ�યો લેવામા ંએક લે�ખત યોજના આપશ.ે

-આપવા, બચત કરવા, વપરાશ કરવા ક� રોકાણ કરવાની તકોનો લાભ 
લેવામા ંસહાયતા કરશ.ે  

બ�ટ આ કામ ન�હ કરશ.ે..

-ત�કાલીન સઘળ� સમ�યાઓનો ઉક�લ લાવશ ેન�હ.

-જો તે� ંુપાલન કરવામા ંઅહ� આવ ેતો ઉપયોગી થશ ેન�હ.

-સવ � િનણ�યો લેવાના કામને ના�દૂ કરશ ેન�હ.

-પોત ેસ�ં�ુલત રહશ�  ેન�હ.

બ�ટની���યા 

�ય��તગત બ�ટની ���યા સામા�ય ર�તે નીચેના ંદર�ક પગલાનંી માગં કર� 
છે. બ�ટ તૈયાર કરવા� ંુકાય� પોતાના લ�નસાથી સાથ ેજ કર� ંુજોઈએ (જો 
પર�ણત હોય તો.)

૧. વત�માનમા ંપૈસાનો વપરાશ ક�વો છે તે લખો. 

બ�ટ તૈયાર કરવા� ંુસૌથી પહ��  ંુપગ� ંુમાિસક ખચ� કરવાની ટ�વો �ગ ે
ુ�ણ� ંુતે છે. માગ�દશક�  તર�ક� પ�રિશ�ટમા ંઆપવામા ંઆવલે ન�નૂાને �ઓ, 

એક બ�ટપ�ક બનાવો અને આ મ�હનામા ંવપરાશ કરવામા ંઆવલે રકમોને 
ક�ટ�ગર�મા ંભરતા �ઓ. જો શ� હોય તો, એક અલગ પેપર પર પાછલા ં
મ�હના માટ� પણ એ જ �માણ ેકરો.
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     બ�ટની રચના કઈ ર�ત ે કરવી  

ુ૨. વત�માન સમયમા ંપૈસાનો ઉપયોગ કઈ ર�તે થઇ ર�ો છે તે� ં��ૂયાકંન 

કરો. 

ુપાછલા બ ેમ�હનાના બ�ટપ�કનો ઉપયોગ કર�ને દર�ક ક�ટ�ગર�મા ં�ઓ ક� 

આ રકમ સામા�ય ર�તે ખરચ કરવાની ટ�વો� ંુચો�સ �ચ� આપે છે ક� ન�હ. 

ુઅને �યારબાદ ખરચના દર�ક ક�ટ�ગર�મા ંરકમને તપાસો અને �ઓ ક� ઓછો 

વપરાશ કરવા �ારા ટ�વોમા ં�ધુારો લાવી શકાય ક� ન�હ.

૩. પૈસાનો ઉપયોગ કઈ ર�તે કરવામા ંઆવશે તેના લ�યાકંો અને િનયમો 

બનાવો. બચત કરવા અને મોટ� ખર�દ� કરવાના િવષયોને સાકંળ�ને લાબંા 

ગાળાના નાણાકં�ય લ�યોને પણ �યાનમા ંલો. 

આપણ ેઆપણા લ�નસાથી સાથ ે�ામા�ણકતાથી અને ��ુલી ર�તે ઈ�છાઓ, 

જ�રતો અને લ�યો �ગ ેકઈ ર�તે ચચા� કર� ંુતે શીખ� ંુજોઈએ. યાદ રહ � ક� 

પિત અને પ�ની એક ટ�મ છે અને યોજના �ગ ેબનેં સહમતીમા ંઆવવા 

જોઈએ. ખચ� કરવાની આદતો અને લ�યો �ગ ે�મા�ણકતાથી ચચા� કરો.                                                                        

૪. ખચ� કઈ ર�તે થાય છે તેની ન�ધ કરતા રહો અને �યાન રાખો ક� તે 

માગ�દિશ�કાના �ે�મા ંજ રહ � અને લ�યોને હાિંસલ કર� તેની સાવચેતી રાખો. 

માગ�દશન� ના હ�� સુર પ�રિશ�ટમા ં આપવામા ં આવલે ન�નૂાના બ�ટનો 

ઉપયોગ કર�ને આવનાર મ�હના માટ�� ંુબ�ટ પ�ક તૈયાર કરો. “માિસક 

બ�ટ”  કોલમમા ં ક�ટ�ગર� �જુબ આ મ�હનામા ં ક�ટલી રકમનો વપરાશ 

કરવાનો છે ત ે�માણ ેભરતા �ઓ. યાદ રહ � ક� આવકને સમાતંર ક� આવકથી 

ઓછો ખચ� હોવો જોઈએ. “ ચા� ુમ�હના”ના કોલમમા ંઆ મહ�ને વાપરવામા ં

આવલે પૈસાની ન�ધ રાખો. ખચ� કર�લ દર�ક પૈસાની ન�ધ રાખો ભલ ેપછ� ત ે

બ�ટની બહાર નીકળ� �ય.

૫. બ�ટમા ંથોડ� એડજ�ટમ�ટ કરો. 

મ�હનાની �ણૂા��તીએ સઘળ� કોલમો ભરાયેલી હોવી જોઈએ. તમાર� કમાણી ુ

કરતા ઓછો ખચ� કરવામા ંઆ�યો હોય તો બ�ટ �જુબ� ંુકામ તમે ક� � ુ છે. જો 

એમ ના થ� ંુહોય તો, આગલા મ�હના માટ� કોઈ આવ�યક એડ��ટમ�ટ કરો. 

ખચ� કરવાની આદતોમા ંકદાચ ફ�રફાર કરવાનો થાય.
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એક �ય��તગત બ�ટની રચના કરવી    

પ�રિશ�ટમા ંદશા�વલે નીચેની મા�હતી અને �ય��તગત માિસક બ�ટ પ�ક 
એક �ય��તગત માિસક બ�ટની રચના કરવામા ં ઉપયોગી થઇ શક� છે.                                                                                                                                                           
૧. આવકથી શ�આત કરો. 

ઘરમાનંી ��યેક �ય��તની માિસક આવકની ન�ધ કરો અને તેન ે
નોકર�/પગારની હરોળમા ંલખો.                               

ુ૨. માિસક િનયત ખચા�ઓ� ંએક લી�ટ તૈયાર કરો. 

િનયત ખચા�ઓ એટલે એટલી �કૂવણીઓ � સામા�ય ર�તે દર�ક મહ�ને 
એકસમાન હોય છે.  દર�ક રકમને ઉ�ચત હરોળમા ં લખો.  વધારાની 
ક�ટ�ગર�ઓનો ઉમેરો કર� શકાય.

ુ૩. માિસક લવચીક (અ��થર) ખચા�ઓ� ંલી�ટ તૈયાર કરો. 

અ��થર ખચા�ઓ દર મહ�ને બદલાયા કર� છે, પરં� ુ િનયત ખચા�ઓ કરતા 
વધાર� સહલ� ાઇથી તેઓને િનય�ંણમા ંરાખી શકાય છે. દર�ક રકમને િનયત 
હરોળમા ંલખો. વધારાની ક�ટ�ગર�ઓનો ઉમેરો કર� શકાય.      

ુ૪. બચતનો પણ સમાવેશ કર� ંઆવ�યક હોય છે. 

દર�ક મહ�ને બચત માટ�ની થોડ� રકમને બચાવવાની ખાતર� રાખો. નહ�તર, 
અ��થર ખચા�ઓ પર વધાર� વપરાશ કર�ને બચત કરવા� ંુ રહ� જશ.ે 
ઈમરજ�સીના સમયમા ં બચતનો ઉપયોગ કર� શકાય નહ�તર ત ે કાયમ 
વપરાશહ�ન રહ � છે. ઈમરજ�સી ફંડમા ં �ણ મ�હનાના ં પગારને સમાતંર 
બચત� ંુ લ�ય હો� ંુ જોઈએ. મોટ� ખર�દ�, વકે�શન અને અ�ય જ�રતોને 
�યાનમા ં રાખીને પણ પૈસાની બચત કરવી જોઈએ. દર�ક રકમને િનયત 
હરોળમા ંલખો. વધારાની ક�ટ�ગર�ઓનો ઉમેરો કર� શકાય.

બ�ટના અ�ય િસ�ધાતંો             

૧. બ�ટની તપાસ દર મહ�ને કરો.  જો આપણ ેએક સારા કારભાર�ઓ થ� ંુ
હોય અને આપ� ંુબ�ટ અસરકારક થવા માટ�, દર મ�હને તેનો ઉપયોગ અને 
સ�ંલુન જળવા� ંુહો� ંુજોઈએ. 

૨. ક�ળવણીની �દશાને ��વકારો.  બ�ટ સાથ ે�વ� ંુએક િશ�ણ �ણાલી છે 
અને તેના પર ���ુવ મેળવવા થોડો સમય �ય છે.                     
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ુ૩. બ�ટના �દાજને �કૂ� જવાય તો તેની તૈયાર� રાખો અને તે �જબ કામ 
કરો. 

બ�ટન ેતૈયાર કરવાનો આ એક મહ�વનો િનયમ છે : આ મા�હતી પોતા પાસે 
રાખવી ક� બ�ટની ગણતર� ક�વળ એક ��ેઠ ધારણાઓથી િવશષે હોતી નથી.                                                                  

ુ૪. �ઢ���ત તરફ� �લૂ. 

બ�ટ� ંુ માળ� ંુ તૈયાર કરતી વળેાએ ખચા�ઓને અિતશયો��તમા ં અને 
અપે��ત આકારણીને વા�તિવકતાથી ઓ� ં�કન કર� ંુડહાપણભ� � ુરહશ� .ે                                                                                                                                                

૫. અનઅપે��ત બાબતોને માટ� તૈયાર� રાખો. 

અનઅપે��ત ક� અસાધારણ ખચા�ઓના થોડા ઉદાહરણો: કાર� ંુ �રપે�ર�ગ, 
દવાના ખચા�,  લ�ન �સગંો,  ઈમરજ�સી યા�ા,  �ટૂ�લા ઉપકરણ અને 
�વનમા ંબદલાવના ખચા�ઓ �મ ક� લ�ન અને બાળકો. �યુો�ય યોજના વડ� 
અનઅપે��ત ખચા�ઓનો �બધં કર� શકાય છે.

૬. પ�રવારના સ�યોને સામેલ કરો. 

બ�ટની કોઈપણ યોજનાની સફળતા માટ� બનેં પા�ો વ�ચ ેસહકારની તાતી 
જ�રત હોય છે. જો નાની વયથી જ પૈસાનો કઈ ર�તે વહ�વટ કરવો તે જો 
બાળકોન ેશીખવવામા ંઆવ ેતો બાળકોન ેપણ તેમા ંલાભ થાય છે.  

ુ૭. શ� હોય �યા ં�ધી બચત કરવાની ટ�વ રાખો. 

િન�નતમ ખચા�ઓ હમેશા ંએક સારો િવચાર હોય છે, પણ જયાર� જયાર� શ� 
હોય �યાર� પૈસાની બચત કર� ંુપણ ડહાપણભ� � ુ કામ હોય છે. દર�ક �બલની 

ુ�કૂવણી બાદ વધેલા ંપૈસા બા�મા ંરાખીને બચત કરો. 

૮. સયંમના મા�યમ તર�ક� બ�ટનો ઉપયોગ કરો, 

દબાણ વધારનાર તર�ક� ન�હ. એક ન�ર બ�ટની �થાપના નાણાકં�ય 
િશ�તના એક અસરકારક િશ�કની ગરજ સાર� છે.  તેમ છતા,ં  બ�ટ 
“તોડવા”ના િવષયન ે સમથન�  આપનાર ક�ટલાક �સગંો ઉભા થાય છે.

ખચા�ઓનો ઘટાડો કરવો     

૧. ખર�દ� કરવાના આવેગને �કારો આપો. બ�ટન ેવળગી રહો અને � 
આવ�યક નથી તે ખર�દવાના ંપર��ણનો સામનો કરો.

૨. અનાવ�યક ખચા�ઓને રોકો �મ ક� હોટલમા ંખાવા જ� ંુઅન ે મોઝશોખ 
ખાતર મ�ઘા મનોરંજન ખર�ધવા. સૌથી પહલ� ા ંનાની બચતોન ે�યાનમા ંલો 
ક�મ ક� તેઓની ભાળ મેળવવી અને ઘટાડો કર� ંુસરળ હોય છે, �યારબાદ મોટા 
ખચા�ઓને �યાનમા ંલો. 
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૩. મોજશોખના િવષયોને જ�રતો કહવ� ાના ંઢ�ગથી સાવધ રહો. 

જો આવક ખચા�ને પહ�ચી વળતી નથી તો ક�ટલીક બાબતો � જ�રતો �વી 

લાગતી હોય તોપણ ત ેમોઝશોખની બાબત થઇ શક� છે. ખર�દ� કરવાની 

બાબતન ેતપાસો ક� � ંુતે ખર�ખર આવ�યક છે ક� ન�હ. 

૪. પગાર વધારાને ખરચી કાઢવાથી સાવધ રહો. 

પગાર વધારો, બઢતી અને રોકાણમાથંી વાિષ�ક આવકમા ંવધારો થાય છે, 

�યાર� ખચા�ઓમા ંતરત તેનો વધારો કરવાથી સાવધ રહો. આવકમા ંથયેલ 

વધારાની વધાર� બચતમા ંઉપયોગ કર� ંુડહાપણભ� � ુહોય છે. 

૫. મોટા ખચા�ઓને ઘટાડો. 

તેમા ંએક નાના ઘરમા ંરહ��  ંુક� નાની કાર ખર�દવી વગેર� નો સમાવશે થઇ શક� 

છે. 

એક �યવસાિયક બ�ટની રચના કરવી.          

ુ૧. �ુલ વેચાણ – કોઈપણ ખચા� ક� બાદબાક� થયા પહલ� ાનંી �લ રકમ.

૨. વળતરો, ભ�થાઓ અને �ક�મતમા ંકપાતો – વળતર એટલ ે ક� �ાહક ખર�દ� 

કયા� બાદ વ�� ુપાછ� પરત કર� છે અને તેન ે��ડ�ટ ક� �રફંડ આપવામા ંઆવ ેછે, 

ભ�� ંુએટલે �ાહકને માલની હર� ફ�ર કરતી વળેાએ માલ� ંુ�કુસાન થાય અને 

કપાત એટલે સમય પહલ� ા ં ��ડ�ટ બેલે�સની �કૂવણી કરવા બદલ 

�ડ�કાઉ�ટની ઓફર કરવી.

૩. ચો�ખા વેચાણો – વળતરો, ભ�થાઓ અને �ડ�કાઉ�ટ બાદ વચેાણોની રકમ 

૪. માલના વેચાણની �ક�મત – કંપની �� ંુવચેાણ કર� છે તે માલ� ંુસ�ન કરવા 

ક� ખર�ધવામા ંખચ�ની �ક�મત.

૫. અ�ય આવક – એવી આવક � સામા�ય ર�ત ે �યવસાયમાથંી મળ� ના હોય, 

ૂ ુ�મ ક� �યાજ ક� �ના માલ� ંવચેાણ.
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૬. ચો�ખી આવક – એવી રકમ � સઘળો ખચ� કયા� બાદ સઘળ� આવકમાથંી 

બાદબાક� કર� હોય �ને નફો પણ કહવ� ામા ંઆવ ેછે.

�યવસાયના ંબ�ટ માટ�ના િસ�ધાતંો       

ુ ુ૧. ��ય �ણ સ�યો: વેચાણ, �ક�મત અને ચા� થાપણ. બ�ટની સામે વચેાણ 

અને ખચા�ને સતત માપતા રહો ક� �થી �યવસાયને ચલાવવા માટ� ચા� ુ

થાપણ(પૈસા/��ૂં હાથમા ંહોય) ઉપલ�ધ છે ક� ન�હ તેની ખાતર� કર� શકાય.

૨. ��ૃ�ધ. બ�ટન ે ખાતા �માણ ેિવભા�ત કર� ંુઘ� ંુઆવ�યક રહશ�  ે�મ ક� 

વચેાણ ક� માક��ટ�ગ બ�ટ અથવા વ��નુા ં�કાર �માણ ેબ�ટન ે િવભા�ત 

કરો. 

૩. દ�ઘ����ટનો િવચાર. ભિવ�યની યોજનાઓ અને મોટા ઉપકરણોની ખર�દ� 

કરવા �રૂતા ંનાણા ઉપલ�ધ હોય તેની તક�દાર� રાખો.

ુ ુ૪.  �યવસાયની યોજના �જબ બ�ટ તૈયાર કર�.ં  આ એક નાણાકં�ય 

કાય�વાહ� માટ�ની યોજના �રૂ� પાડશ ે� �યવસાયના દશન�  અને લ�યોન ે

�ગુમ યોજનામા ંપ�રવિત�ત કરવામા ંસહાયક થશ.ે

૫. િવગતવારના બ�ટ ફાયદો કરાવે છે. જયાર� િધરાણ આપનાર અન ે

રોકાણકારો સાથનેા �યવહારમા ં�યવસાય � ંુછે અને પૈસાનો વપરાશ કઈ 

ુર�તે થાય છે તેની એક �પ�ટ સમજ એક �િુનયો�જત બ�ટ ��ંૂ પાડશ.ે
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

��ૂયાકંનો:

૧. બ�ટમા ંએક સારા કારભાર� થવા િવષે દ�વ તમને � ંુકહ � છે તેની અરજ 

કરતા �ાથન� ા કરો.

૨. તમારા પોતાના �ય��તગત અને �યવસાિયક નાણાકં�ય ��થિતન ેતપાસો 

અને દર માસે બ�ટ પ�કને સ�ંણૂ� ર�તે ભરો �થી બ�ટ બનાવવા �ારા 

તમે તમાર� નાણાકં�ય ��થિતન ેમજ�તૂ કર�ને તેમા ં�ધુારોવધારો પણ 

કર� શકો.

૩. તમારા બ�ટન ેસમિપ�ત રહો અને તમારા નાણાનો વહ�વટ એવી ર�તે કરો 

ક� �થી તમ ે ભર�રૂ�મા ં �વો અને તમે દ�વના રાજય માટ� અ�યોન ે

આશીવા�દ�પ થવા તમ ેઆિશિષત થાઓ.
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સઘળા ં�કારના ં�યવસાયમા,ં યોજના અને ��હૂરચના આ બાબતની 

ખાતર� આપવામા ંસહાયક થશ ેક� �યવસાય હ�� ,ુ સરળતાથી વહ�વટ અને 

નફો થાય એ ર�તે રચવામા ંઆ�યો હોય. એક સફળ માક��ટ�ગ ��હૂરચનાનો 

િવકાસ, લા�કુરણ અને તેને સતત અ�તન કરતા રહ��  ંુએ કોઈપણ 

�યવસાયની યોજનાનો એક ચાવી�પ ભાગ છે.

��હૂરચના�મક માક��ટ�ગ     

માક��ટ�ગનો ��હૂરચના�મક ભાગ એ છે ક� ઉ�ચત �ય��ત ક� કંપની પાસે વ�� ુક� 

સેવા પહ�ચાડવાની યોજના કરવામા ંઆવ.ે �યવસાયનો મા�લક સૌથી પહલ� ા ં

માક�ટને સેગમે�ટમા(ંભાગો) િવભા�ત કરશ,ે �યારબાદ એક સેગમે�ટ ક� 

સેગમે�ટની �ણેીઓને ટાગ�ટ કરશ ેઅને �તે સેગમે�ટસની �દર પોતાને 

ઢાળશ.ે 

સેગમે�ટ 

ૂસેગમે�ટ�સન માક�ટમા ં રહલ� ા એવા �ાહકોના ં �થોની ઓળખ છે �ઓ 

એકસમાન માગંો ધરાવ ેછે અને �ઓ એકસમાન �ાહકો તર�ક�ના ં�યવહારને 

�દિશ�ત કર� છે. આ� ુજગત કરોડો �ાહકોથી બને� ંુછે �ઓ પોતાની જ�રતો 

અને �યવહારના માળખાથી બધંાયેલા છે. સે�મે�ટ�સન� ંુલ�ય આ એકસમાન 
ૂ ુજ�રતો અને �યવહાર ધરાવનાર �ાહકોને �થમા ંિવભા�ત કરવા� ંહોય છે. 

ૂઆ �કારની �થ વહચ� ણી “સેગમે�ટ”ના નામથી ઓળખાય છે.

માક�ટને એક નારંગીની સાથ ેસરખામણી કર� શકાય �મા ંએકબી� સાથ ે

જોડાયેલ પરં� ુ ત�ન અલગ અલગ ભાગો હોય છે �મા ં દર�કને પોતાના 

�ણુધમ� હોય છે. 

ભાગોમા ં િવભા�ત કરવા માટ� ઘણા ં�ળૂત�વોન ે�યાનમા ંલેવાની જ�રત 

હોય છે:

�ગૂોળ : �યા ંસભંિવત �ાહકો રહ � છે.

માનિસક િવભાજન: સભંિવત �ાહકોની �વનશલૈી ક� મા�યતાઓ.

ુ ુ                                                                   ��ય ��ો 

                            �યવસાિયક ��હૂરચનાનો િવકાસ કરવો
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

ૃ સામા�જક – સ�ં�િત – સભંિવત �ાહકોનો વગ� ક� આવક 

ુ વ�તી િવષયક – સભંિવત �ાહકોની �મર અને �િત(��ુષ/�ી).

સભંિવત �યવસાિયક સફળતા પર આધા�રત થઈન ેકંપની દર�ક સેગમે�ટ� ંુ

��ૂયાકંન કરશ.ે તકોનો આધાર ક�ટલાકં ઘટકો ઉપર રહલ� ો છે : �મ ક� 

સેગમે�ટની સભંિવત ��ૃ�ધ,  સેગમે�ટમા ં રહલ� ા �પધ�કોની હાજર�,  ત ે

સેગમે�ટમાથંી ક�ટલો નફો �ા�ત થશ,ે સેગમે�ટનો �યાસ ક�ટલો મોટો છે, 

વગેર�.

ટાગ�ટ 

માક�ટને ભાગોમા ંિવભા�ત કયા� બાદ વપેાર� ટાગ�ટ કરવા માટ� ક� તેના પર 

�યાનક����ત કરવા માટ� એક સેગમે�ટ ક� સે�મે�ટની �ણેીઓની પસદંગી 

કરશ.ે દાખલા તર�ક�, ઓટોમોબાઈલનો ડ�લર નવા ઓટોમોબાઇલન ેખર�દ� 

શક� એવી ઊ�ચ આવક ધરાવનાર લોકોન ેટાગ�ટ કરશ.ે �યવસાયના મા�લકો 

સમ� માક�ટ પર ન�હ પરં� ુ ટાગ�ટ કર�લ માક�ટો, ક� એકસમાન જ�રતો 
ૂધરાવનાર �ાહકોના �થોમા ંતેઓની શ��તન ેક����ત કરશ.ે

�િત�ઠા 

માક�ટને ભાગોમા ં િવભા�ત કયા� પછ� અને �ાહક પર ટાગ�ટ કયા� પછ� 
ુમાક�ટમા ંતે વ��નુે �કૂવા� ંકાય� કરશ.ે વ��નુે માક�ટમા ં�કૂવાની બાબત 

�ઝુ�ઝુ પર આધા�રત હોય છે. �ય��ત દ�ઠ િવચારધારાઓ બદલાતી રહત� ી 

હોય છે, �ય��ત �ણુવ�ા, પૈસાની �ક�મત� ંુ �કન પણ કરતી હોય છે. 

માક��ટ�ગ કરનાર� િનણ�ય લેવાનો હોય છે ક� વ��નુે �ણુવ�ાસભર વ�� ુતર�ક� 
ૂ ુ ુર�આત કરવી ક� ��ૂય આધા�રત વ�� તર�ક� ર� કરવી.

ૂ ુર�આત દર�ક વ��ની સરખામણી કરવા અને એક બી�ના સબંધંમા ં

તફાવતને સમજવામા ં સહાયક થાય છે. �યવસાયના મા�લક �પધા��મક 
ૂર�આત પર આધા�રત થઈન ેિનણ�ય કર� છે, � તેઓના �પધા�ના ંઓફરમાથંી 

તેઓની પોતાની જ વ��ઓુન ેઅલગ તારવવા તેઓને સમથ � કર� છે. 

ુ�િનયો�જત માક��ટ�ગ                                             

તેન ેમાક��ટ�ગ િમ�ણ કહવ� ામા ંઆવ ેછે. માક��ટ�ગ િમ�ણના ચાર �ે�ો હોય છે: 

માલ, �ક�મત, બઢતી અને �થાન. આ ચાર� �ે�ો �ત�રક ર�તે જોડાયેલા હોય 

છે અને એકમા ંકાય� કરવાનો િનણ�ય અ�ય પર પણ �ભાવ પાડ� છે.
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માલ 

માલ �ાહકોને �રૂ� પાડવામા ંઆવતી વા�તિવક વ�� ુક� સેવા છે. �ોડ�ટમા ં

�ણ ભાગોનો સમાવશે થાય છે: ઓફ�ર�ગ, પેક�જ�ગ અને સેવાઓ. માક�ટ સવ � ક� 

વાતચીતનો ઉપયોગ ટાગ�ટ કર�લ વ�તી(�ાહકો)ની પસદંગીઓન ે ન�� 

કરવા ઉપયોગ કર� શકાય. માક�ટ �રસચ�ના આ પ�રણામો કઈ વ�� ુઉ�પ� 

કરવી, કઈ ર�તે તેન ેપે�ક�ગ કરવી અને ત ેવ��નુી �ા�ડ� ંુ� ંુનામ રાખ� ંુઅને 

કઈ ર�તે તેની �હર� ાત કર� ંુત ેન�� કરવામા ંસહાયક થાય છે.

અ. ઓફ�ર�ગ. વા�તિવક વ�� ુક� સેવા �ન ેઆપણ ેમાક�ટમા ંલાવીએ છ�એ.

બ. પેક�જ�ગ. �મા ંકલર, �ટાઇલ, �ચ�, વણ�ન, શ�દોનો સમાવશે થાય છે.

ક. સેવાઓ. વ��ઓુના સદંભ�ની સેવાઓ �મ ક� વોરંટ� અન ે�ળવણી.

�ક�મત 

વ�� ુક� સેવા માટ�ના ખચ�ની �ક�મત ન�� કર� ંુએટલે �ક�મત. �ાહકોની ઈ�છા 

અને �કૂવણી કરવા તેઓની �મતાન ેતે �દિશ�ત કરનાર હોવી જોઈએ. નફો 

ૂઅને ઉ�પાદનના ખચા�ની �ક�મતની (સમય, મ�ર�, ઘટકો, પેક�જ�ગ, �હર� ાત 

વગેર�.) વા�તિવકતા �ક�મતમા ંછલકાતી હોવી જોઈએ. 

વ�� ુખર��ા પછ� કોઈપણ સેવાઓ ક� વોરંટ�ના �ક�મતને પણ દશા�વનાર 

હોવી જોઈએ. જો વ�� ુવોરંટ� અને સેવાની સમંિતનો સમાવશે કર� છે તો �ક�મત 

તે દશા�વશ ે અને તે વધાર� હશ.ે જો વ�� ુ વોરંટ� ક� સેવાની સમંિત િવના 

વચેવામા ંઆવ ેતો �ક�મત ઓછ� રહશ� .ે

�ોમોશન 

�ોમોશન એટલે વ�� ુ ક� સેવાની વા�તિવક �પમા ં માક��ટ�ગ કર�,ંુ  �ને 

�હર� ાત કર� ંુકહ� શકાય. વ��નુી �હર� ાત કરવી ક� �ાહકને વ�� ુક� સેવાના 

િવષયમા ંસભાન કરવાની બાબત �ોમોશનમા ંસમાવશે થાય છે. �હર� ાત 

�હર�  સપંક�, મીડ�યા, �ય��તગત વચેાણ અને સવંાદના િવિવધ �કારની 

��હૂરચનાઓ વડ� કર� શકાય. વ�� ુક� સેવા માટ� નામકરણ, લોગો  અને 

�જ�ગ�સ તૈયાર કર� ંુએ સઘ�ં �ોમોશનનો જ એક ભાગ છે. આ ��હૂરચના� ંુ

�િતમ પ�રણામ �ાહકને વ�� ુ�ગ ેકઈ ર�તે કહવ� ામા ંઆવશ ેત ેછે.
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�ોમોશન સવંાદની ��િૃ�ઓ છે,  �મ ક� �હર� ાત,  વચેાણ� ંુ �ોમોશન, 

�ય��તગત વચેાણ, સીધો પ� �યવહાર ક� મેલ મોકલ�,ંુ મા�હતી આપવાની 

�હર� ાત, વ��નુી ઉપલ�ધતા અને ફાયદાઓ �ગ ે ટાગ�ટ કર�લ માક�ટને 

ખાતર� કરાવવી ક� યાદ કરાવ�.ંુ એ ર�તે આપણ ેમાક�ટની સાથ ેસવંાદ કર�એ 

છ�એ અને તેઓને જણાવીએ છ�એ ક� અમાર� પાસે એવા ઉ�પાદનો છે � 

તેઓની જ�રતોને સતંોષશ.ે

�થાન 

ૂ ુસભંિવત સૌથી વધાર� અ��ુળ ર�તે વ�� ક� સેવાની વહચ� ણી કરવાની 

બાબતન ે �થાન તર�ક� િવચાર� શકાય.  �દશન�  કરવા માટ� અને વ��નુા 

વચેાણ ક� સેવા �રૂ� પાડવા ��ેઠ �થાનને ન�� કરવા �ગેનો તેમા ંસમાવશે 

થાય છે. વા�તિવક �દશન� ને કઈ ર�તે ઉ� ંુકર� ંુઅને � જ�યા આપવામા ં

આવી હોય �યા ંકયા �થાને �દિશ�ત કર� ંુઅથવા સેવા �રૂ� પાડવાના સમયન ે

િનધા��રત કરવાનો પણ તેમા ંસમાવશે થાય છે. 

ુમાક��ટ�ગ� ંઅમલીકરણ                             

અમલીકરણ વડ�, માક��ટ�ગ ��હૂરચનાઓ અને ��ુ�તઓ કાય�મા ં�પાતં�રત 

થાય છે � સ�ંથાના લ�યોન ેહાિંસલ કરશ.ે અમલ કરવાની યોજના ��ુય 

પગલા,  જવાબદાર �ય��તઓ,  પર�પરાવલબંી કામો અને ભલામણનો 

અમલ કરવા આવ�યક સમય ર�ખાઓનો સમાવશે થાય છે.

અમલીકરણનો આધાર ૧) ��હૂરચના અને ��ુ�તની યોજનાઓ, ૨) સમ� 

કંપનીનો સમાવશે, ૩) સાથ ેકામ કર�,ંુ ૪) �ાહકની માગંન ેસતંોષ�.ંુ

િનય�ંણ  

િનય�ંણ એક કાય�પ�ધિત છે �નાથી માક��ટ�ગ ��હૂરચનાઓ અન ે

��ુતીઓના પ�રણામો� ંુ��ૂયાકંન કરવામા ંઆવ ેછે અને લ�યોન ેહાિંસલ 

કરવા માટ� �યુો�ય �ધુારાવાદ� પગલા ંલેવાની ખાતર� કરવામા ંઆવ ેછે. 

િનય�ંણ િવના ક� ંુ કામ થઇ ર� ંુ છે અને ક� ંુ કામ થ� ંુ નથી ત ે �ણ� ંુ

અસભંવથઇ �ય છે. ઉ�ચત સેગમે�ટ, ટાગ�ટ અને પો�ઝશનના લ�યો � ંુ

િસ�ધ કરવામા ંઆ�યા છે ? � કંપની માક�ટને પહોચી વળવા સ�મ ના થાય તે 

��હૂરચના ક� ��ુ�તના ક�ટલાક ભાગમા ંિન�ફળ ગયા હોય શક�.
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માક�ટ�ે�માથંી મળતા �ફડબેકમાથંી િનય�ંણની શ�આત થાય છે. સ�ં�ુ�ટના 

સવ,�  વચેાણ િવ�લેષણ અને �હર� ાત કરવા માટ�ની ��િૃ�ઓના 

િવ�લેષણના �પમા ંત ેઆવી શક�. અ�ય �ફડબેકના �પો આ �માણ ેહોય શક� : 

��ૂય િનધા�રણ ��ય ે માક�ટની �િત��યા,  અથવા ��વકાર,  �પધ�કોની 

��િૃ�ઓથી લઈન ેયોજનાના પાસાઓ. ઉપરાતં, માલ વચેનારના ર�પોટ�  

અને માક�ટ શરે િવ�લેષણ પણ સભંિવત છે.

�ફડબેકને કંપની સવ�� ણો, ��ો�ર�ઓ અને સતંોષકારક કાડ�ના મા�યમથી 

એકિ�ત કર� શક� છે. �ફડબેકને એકિ�ત કરવાની અ�ય પ�ધિતઓ આ �માણ ે

હોય શક� : આમને સામને ઇ�ટર��,ુ ફોન વડ� ઇ�ટર��,ુ મેલ, ઓનલાઈન અને 

�ાર� �ાર જઈન.ે મા�હતી� ંુ  �યારબાદ ��ૂયાકંન અને િવ�લેષણ કરવામા ં

આવશ.ે �તે, માક��ટ�ગ �દશન� મા ં�ધુારો કરવા માટ� માક��ટ�ગ ��હૂરચના 

અને ��ુ�તઓમા ં�ધુારો વધારો કરવા માટ� ફ�ડબેકનો ઉપયોગ થઇ શક�.

��હૂરચના�મક યોજના, ��ુ�તસભર યોજના, અમલીકરણ અને િનય�ંણ� ંુ

ચ� કદ� થભં� ંુનથી, પણ �યા ં�ધુી કંપની �યવસાયમા ંરહ � �યા ં�ધુી તે ચા� ુ

રહ � છે.

��ૂયાકંનો:

૧. િનણ�ય લેતા પહલ� ા ંઅને કોઈ કાય� કરતા પહલ� ા ંતમારા �યવસાય અને 

સઘળા ંપાસાઓને �� ુસમ� સ�પણી કર� તેમન ેસમિપ�ત કરો.

૨. દ�વ ે માણસન ે ઉ�પ� ક� � ુ હોવાને લીધ ે દર�ક �ય��તની ઈ�છાઓ અને   

જ�રતો તે �ણતા હોવાને લીધ ેમાક��ટ�ગ ��હૂરચનાનો િવકાસ કરવા, 

અમલીકરણ કરવા અને તેમા ં �ધુારો કરવા દ�વના માગ�દશન�  અને 

સ�ના�મકતા પર આધાર રાખો.
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ુહ��  અને કાય��ણાલી  

નવી શ�આત કર� રહલ�  �યવસાયો અને �થાિપત �યવસાયો એમ બનેં માટ� 

�યવસાયની યોજના તૈયાર કરવી આવ�યક હોય છે. �યવસાયની યોજનાન ે

ક�ટલાક િનણ�યા�મક કાય��ણાલીઓ હોય છે:

૧. �યવસાયના ં િવકાસ અને અપે��ત દ�ખાવના �પ�ટ�કરણ, �યાન અને 

સશંોધનના કામમા ંસહાયક નીવડ� છે.

૨. �યવસાયનો િવકાસ થાય અને ��હૂરચનાઓના ઘડતર માટ� એક સવા�ગી 

ુઅને તા�ક�ક માળ� ંુ��ંૂ પાડ� છે.

૩. �ી� પ�ના ંલોકો �મ ક� શરેહો�ડસ�, એ��સીઓ, બ�કો અને રોકાણકારો 

સાથ ેચચા� કરવા માટ�ના આધાર તર�ક�ની સેવા કર� છે.

૪. વા�તિવક �દશન� ના માપદંડ અને ��ૂયાકંન કરવા માટ� એક બ�ચમાક�  �રૂ� 

પાડનાર થાય છે.

શ�આત કરવી          

નીચ ેઆપેલ સવ � સે�શનન(ે૧ – ૧૧), કારોબાર� સારાશં  િસવાય ક� �ને સૌથી 

છે�લ ેજોવામા ંઆવ,ે કોઈપણ �મમા ંરાખીને કામ કરો. �યવસાયને લા� ુન 

પડતા હોય એવા કોઈપણ સવાલોન ે છોડ� �કૂો.  જયાર� �થમ �પર�ખા 

લખવામા ંઆવશ ે�યાર� �યવસાયની યોજનાન ેલગતા િવિવધ િવષયો પર 

નાના િનબધંોનો એક સ�ંહ તૈયાર થઇ ગયો હશ.ે તેઓને એક સરળ �વાહના ં

કથનોમા ં�પાતં�રત કર� શકાય છે.

          �યાપારની યોજનાને લખવી 

ુ ુ                                  ��ય ��ો  : 

�યાપારની યોજના એક �ળૂ�તૂ દ�તાવજે છે �  �યાપારના સઘળા ં��ુય 

ભાગોન ે એક કથનમા ંલાવ ેછે. એક �યવસાયની યોજનાન ે સ�ંણૂ�પણે અન ે

�ામા�ણકતાથી કામ ે લગાડવાથી �યવસાયના ં��ુય ��ુાઓન ે �યાનમા ં

લેવા અન ે તે� ંુિવ�લેષણ કરવા �યવસાયના ંમા�લકન ે સહાયક થાય છે 

અન ે ત ે આશા�પદ ર�ત ે ત ે એક સ�ર �યવસાયના ંમાળખામા ં

પ�રવિત�ત થશ.ે
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એક �યવસાયની યોજના� ંુ સ�ન કરવા� ંુ ��ૂય તૈયાર �ોડ�ટ �ધુી 

મયા��દત હો� ંુનથી. એક �િુનયો�જત માળખામા ંરહ�ને �યવસાયના સશંોધન 

અને િવ�લેષણની ���યા �યવસાયના મા�લક માટ� ઘણી મહ�વની છે. 

યોજના તૈયાર કરવી, લખાણ કર� ંુઅને હક�કતો� ંુ�ટકા�મક ર�તે પર��ણ 

વધાર� ઝીણવટભર� ર�તે તરક�બોનો િવકાસ કરવામા ં સહાય કર� છે � 

ભિવ�યની ખચા�ળ �લૂોન ેરોકવામા ંસહાયક થશ.ે

આ �યવસાયની યોજના એક �યાપક �મેુળતાનો ન�નૂો છે � સવ � �કારના 

�યવસાયો માટ� છે. તોપણ કોઈપણ પ�ર��થિતમા ંઢાળવા તેમા ંફ�રફાર કર� 

શકાય છે. લખાણની શલૈી પર ચો�સ �યાન ક����ત કરો. �યવસાયની 

યોજનાઓની ટ�કા તેની �ણુવ�ા અને તરક�બોની સાથ ેતેના કામના ં�દશન�  

પરથી પણ થાય છે. 

ુકવર પા� ં

ુ�યવસાય� ંુનામ, ��ંૂ સરના�,ંુ શહર� , રા�ય, દ�શ, િપનકોડ, ટ�લીફોન, ફ��, 

ઇમેલ અને સપંક�  માટ�ના �ય��ત� ંુનામનો સમાવશે પેજના મ�ય ભાગમા ં

કરો.

ુઅ��મ�ણકા 

અ��ુમ�ણકા �યવસાયની યોજનાના સે�શનની �ચૂી અને દર�ક સેકશનની 

�યા ંશ�આત થાય છે ત ેપેજન ેદશા�વ ેછે. 

ુઅ��મ�ણકાના પેજનો ન�નૂો:                   

અ��ુમ�ણકા 

૧. �બધંક િવગત                             પેજ ૨                                                                                                

૨. કંપની� ંુસામા�ય વણ�ન    પેજ ૩                                                                                        

૩. �ોડ�ટ અને સેવાઓ     પેજ ૪                                                                                              

૪. માક��ટ�ગ યોજના     પેજ ૭                                                                                                 

૫. કામગીર�ની યોજના     પેજ ૧૧                                                                                                    

૬. વહ�વટ અને સ�ંથા     પેજ ૧૫                                                                                               
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૭.  �ય��તગત આિથ�ક અહવ� ાલ    પેજ ૧૭                                                                                                 

૮.  શ�આતનો ખચ� અને ક�િપટલ   પેજ ૨૦                                                                                                    

૯.  આિથ�ક યોજના     પેજ ૨૩                                                                                            

૧૦. પ�રિશ�ટ      પેજ  ૨૭

૧. �બધંક િવગતો 

આ સેકશનને �તમા ંલખો ક�મ ક� બાક�ના અ�ય સવ � સે�શનો તેના સ�ં��ત 

કથનો છે. ��તાિવત �યવસાયના �ળૂ�તૂ િસ�ધાતંોનો �લુાસો કરો: કઈ 

�ોડ�ટ રહશ�  ે ? કોણ મા�લકો છો ? �યવસાય અને તેની ઇ�ડ��� �ગ ેક�� ંુ

ભિવ�ય રહશ�  ે ? તે કયા �યવસાયમા ંરહશ�  ે ? તેની �િૂમકા � ંુરહશ�  ે ? તેને 

��િત��,ંુ �યવસાિયક, સ�ંણૂ� અને સ�ં��ત બનાવો.

ુ૨. કંપની� ંસામા�ય વણ�ન 

ૂ ુિમશન વા�: એક �ં� િમશન વા� લખો � લગભગ ૩૦ શ�દો ક� તેનાથી 

ઓ� ંહોય, �મા ંકંપની શા માટ� છે અને તેના માગ�દશક�  િસ�ધાતંોના કારણનો 

�લુાસો કર�લો હોય.

કંપનીના લ�યો અને ઉ�ેશ: લ�યો અને ઉ�ેશોની ચચા� કરો.  લ�યો 

�યવસાયના અપે��ત �થાન� ંુવણ�ન કર� છે. ઉ�ેશો લ�યોન ેહાિંસલ કરવા 

માગ�મા ંઆવતા માગ��ચ�હો છે.

�યવસાયની િવચારધારા : �યવસાય� ંુસચંાલન કરનાર મહ�વના િસ�ધાતંો 

કયા છે ?                   

ઇ�ડ���� ંુવણ�ન કરો : � ંુત ે �ગિત ઇ�ડ��� છે ? ઇ�ડ���મા ંકયા બદલાણો 

ૂથવાની ભિવ�યમા ં સભંાવનાઓ છે, લાબંા ગાળાની અને �ંકા ગાળાની ? 

તેઓનો લાભ ઉઠાવવા કંપની કઈ ર�તે પોતાની ઢભ બદલશ ે?

કંપનીની સૌથી મહ�વના ંબળોન ેઅને �ળૂ કાબેલીયાતો� ંુવણ�ન કરો: કઈ 

હક�કતો કંપનીને સફળતા અપાવશ?ે  �પધા�મા ં રહવ� ા માટ� કયા બળો 

ઉપયોગી રહશ� ?ે આ નવા સાહસમા ં તમ ે પોત ે �ય��તગત ર�તે કયા �વૂ �

અ�ભુવો, કૌશ�યો અને શ��તઓનો ઉમેરો કરશો?

          �યાપારની યોજનાન ે લખવી 
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

મા�લક�� ંુકાયદાક�ય �પ: �ળૂ મા�લક, �હ�સેદાર, િનગમ ? શા માટ� આ �પની 

પસદંગી કરવામા ંઆવી ? 

૩. �ોડ��સ અને સેવાઓ 

�ોડ��સ ક� સેવાઓ� ંુ વણ�ન કરો:  ( ટ�કનીકલ િવ��તૃીકરણ,  �ો�ગસ, 

ફોટાઓ, સે�સ પિ�કાઓ અને અ�ય પ�રિશ�ટ મા ંરહલ�  જગંી વ��ઓુ �ગ.ે) 

કઈ હક�કતો તમને �પધા��મક લાભ ક� ગેરલાભ અપાવશ ે ? �ોડ��સ ક� 

સેવાઓની �ક�મત, �ફસ ક� લી�ઝ�ગ માળ� ંુક� ંુરહશ�  ે? 

૪. માક��ટ�ગ યોજના 

દર�ક બાબતો ��ક પર રહ � ત ેમાટ� માક�ટ સશંોધન અિત આવ�યક હોય છે. 

�યવસાયની યોજનાની ���યાનો ઉપયોગ મા�હતી હાિંસલ કરવા અને 

માક��ટ�ગના �યાસોન ેતપાસવાની તક તર�ક� ઉપયોગ કરો.

�ાથિમક સશંોધન અથા�ત �ય��તગત ર�તે મા�હતી એકિ�ત કરવી. દાખલા 

તર�ક�, ��તાિવત �થળ પાસે �ા�ફકની સ�ંયા ગણો, �પધ�કોને ઓળખી કાઢવા 

માટ� પીળા પાનાનંો ઉપયોગ કરો અને �ાહકોની પસદંગીઓ �ણવા માટ� 

સવ � કરો.  ગૌણ સશંોધન અથા�ત �કાિશત કરવામા ં આવલે મા�હતીનો 

ઉપયોગ કર� ંુ �મ ક� ઇ�ડ��� �ોફાઈલ, વપેાર જન��સ, સમાચારપ�ો, 

સામિયકો,  વ�તી ગણતર�ની મા�હતી અને વ�તીિવષયક �ોફાઈ�સ. 

માક��ટ�ગ �લાનમા ં �કડા, સ�ંયા અને �ોતની બની શક� �યા ં �ધુી અિત 

ચો�સ મા�હતી આપવા �યાસ કરો.

અથશ� ા�: ઇ�ડ��� �ગ ેહક�કતો આપો. માક�ટ� ંુપ�રમાણ ક�ટ� ંુછે ? માક�ટનો 

ક�ટલા ટકા શરે આ �બજનેસન ેમળશ ે?

લ�યા�ંકત માક�ટમા ંવત�માન ડ�માડં – માગં: લ�યા�ંકત માક�ટમાનંા ���ડની 

ન�ધ કરો – �ગિત ���ડ, �ાહકોની પસદંગીઓના ���ડ અને �ોડ�ટના 

િવકાસના ���ડ. આ પ�રમાણના �યવસાય માટ� ��ૃ�ધની શ�તાઓ અને 

તકોની ચચા� કરો.
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�વશેની અડચણો: એક નવી કંપની સાથ ેઆ માક�ટમા ં�વશે કરવા માટ� કઈ 

અડચણોનો સામનો કરવો પડ� છે ? ક�ટલીક �ણીતી અડચણો છે : ક�િપટલ 

ખચ�, ઉ�પાદન ખચ�, માક��ટ�ગ ખચ�, �ાહકો �ારા ��વકાર અને �ાડંની 

ઓળખ, તાલીમ અને કૌશ�યો. અડચણો �ગ ેઅને તે અડચણો પર િવજય 

�ા�ત કરવા ચચા� કરો.

�ોડ�ટની િવશષેતાઓ અને લાભો: �ોડ��સ અને સેવાઓ ના સે�શનમા ં

�ોડ��સ અને સેવાઓને �યવસાયના ���ટકોણથી વણ�ન કરવામા ંઆ�� ંુ

હ�.ંુ હવ ેમોટ� ભાગના ંબધા જ �ોડ��સ ક� સેવાઓને �ાહકોના ં���ટકોણ વડ� 

�લૂવો. ��યેક �ોડ�ટ ક� સેવા માટ�: સૌથી મહ�વની િવશષેતા� ંુવણ�ન કરો. 

તેની ખાસ બાબત કઈ છે ? ફાયદાઓ� ંુવણ�ન કરો. અથા�ત, આ �ોડ�ટ �ાહકો 

માટ� � ંુકરશ?ે વચેાણ પછ�ની કઈ કઈ સેવાઓ આપવામા ંઆવશ ે? ક�ટલાકં 

ઉદાહરણો છે �ડલીવર�, વોરંટ�, સેવાના સપંક�, સહકાર, ફોલો અપ અને �રફંડ 

નીિતઓ.

�ાહકો: લ�યા�ંકત �ાહકો, તેઓના ં �ણુો અન ે તેઓની ભૌગો�લક �થાનો 

અથવા તેઓની ભૌગો�લક �થાનની વ�તીને ઓળખી કાઢો. � ંુઆ �યવસાય 

અ�ય �યવસાયોન ેક� સીધે સીધા �ાહકોને જ વચેાણ કરશ ે? જો ઉપભો�તા 

�ોડ�ટ વચેો છો, પણ તે �ટક વચેાણ કરનારાઓ, હોલસેલ ભાવ ેવચેનારાઓ 

અને િવ��તાઓના મા�યમથી વચેો છો તો છેવાડાના ં�ાહક �ધુી અને વ�ચ ે

આવનાર �યવસાયને પણ કાળ��વૂક�  િવ�લેષણ કરો.

�પધા�: આ �યવસાયની સાથ ેકયા �ોડ��સ અને કઈ કંપનીઓ હ�રફાઇ કરશ ે

? ��ુય �પધ�કો� ંુલી�ટ તૈયાર કરો: (નામો અન ે સરનામાઓ). � ંુતેઓ �ણૂ� 

ર�તે �પધા�મા ંરહશ�  ેક� થોડા ં�ોડ��સ, અ�કુ �ાહકો ક� અ�કુ �થાનોમા ંજ 

�પધા� કરશ ે ? �પધા�મા ં �ોડ��સ ક� સેવાઓની �લુના કઈ ર�તે કરવામા ં

આવશ ે?

ૂ ુઅ��ુળ �થળ: હવ ેઇ�ડ���ને, �ોડ�ટને, �ાહકોને અને �પધા�� ં િવ�લેષણ 

��ુય��થત ર�તે કરવામા ંઆ�� ંુહોઈને હવ ેઆ કંપની જગતના ંકયા �થાને 

ૂ ુ ુ ુ�યુો�ય ર�તે સા��ુળ �થાને રહ��  ંજોઈએ તે� ંપણ એક �પ�ટ �ચ� હો� ં

ૂજોઈએ. �ંકમા ંકહ�એ તો, �થળન ે�યા�યાિયત કરો(કંપની �ા ંફ�ટ રહશ� .ે)
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�યારબાદ,  �ોમોશન,  �ક�મત અને દરખા�ત કરવામા ં આવલે �થાન � 

ૂકંપનીના �થાનની સાથ ે સા��ુળ હોય ત ે માટ�ની માક��ટ�ગ ��હૂરચનાની 

�પર�ખા તૈયાર કરો.

�ોમોશન: �ોડ�ટ �ગ ે�ાહકોન ે કઈ ર�ત ે મા�હતી મળશ ે? �હર� ાત કરવી : 

કયા �કારના મી�ડયામા,ં ક�મ અને ક�ટલીવાર ? �ક�મત �કૂવીને �હર� ાત 

કરવાના(વપેાર શો, ક�ટાલો�સ, ડ�લર �ો�સાહનો, મૌ�ખક શ�દો અને િમ�ો ક� 

�ોફ�શન�સ નેટવક�)  ઉપાય િસવાય બી� કઈ પ�ધિતઓનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવશ ે? કઈ ઈમેજ આપવામા ંઆવશ ે? આ �યવસાયને �ાહકો કઈ 

ર�તે જોશ ે? 

�ક�મત:  �ક�મત સેટ કરવાની પ�ધિત� ંુ વણ�ન કરો.  મોટ� ભાગના ં નાના 

�યવસાયો માટ� સૌથી ઓછામા ંઓછ� �ક�મત� ંુ�કન કર� ંુએક સાર� નીિત 

ુનથી. સાધારણ ર�તે સર�રાશ ર�તે વચલાગાળાની �ક�મત રાખ� ંુસા��ુળ 

રહશ�  ે અને �ણુવ�ા અને સેવામા ં �પધા� રાખો. �પધા��મક િવ�લેષણમા ં

ૂ ુર�આત કર�લ �ક�મત �કનની ��હૂરચના સાથ ે� ંતે બધંબેસ ેછે ? �ઓ 

�પધ�કો છે તેઓની સાથ ે�ક�મતની �લુના કરો.

દરખા�ત કરવામા ંઆવલે �થાન: �થળની નીિતઓ� ંુિવ�લેષણ કરો ક�મ ક� 

તેઓ �ાહકો પર �ભાવ પાડશ.ે � ંુઆ �થળ �ાહકો માટ� મહ�વ� ંુછે ? જો હા, 

ૂ ુતો કઈ ર�તે ? જો �ાહકો �યવસાયના �થાને આવશ ેતો તે � ંુઅ��ુળ રહશ�  ે? � ં

�યા ંપા�ક�ગની �યવ�થા �રૂતા �માણમા ંછે ? ઈમેજ �જુબ � ંુત ે�સુગંત છે ?  

�ાહકોને �ની અપે�ા અને જ�રત છે ત ે�જુબ � ંુત ેછે ? �પધ�કો કયા �થાને છે 

? 

વહચ� ણીના મા�યમો: � તે �યવસાય કઈ ર�તે �ોડ��સ ક� સેવાઓ� ંુવચેાણ 

કર� છે ? સીધા �રટ�લ (મેલ ઓડ�ર, વબે, ક�ટાલોગ), હોલસેલ, સે�સ ફોસ�, 

�ય��તગત �િતિનિધઓ, કો��ા�ટ પર બોલી લગાવવી ?

સે�સ ફોરકા�ટ: યોજના માટ� ક�ટલાક નબંરનો ઉમેરો કરો. વચેાણ કરવા માટ� 

મ�હના દર મ�હનાનો ટાગ�ટ રાખો. ફોરકા�ટ �તૂકાળમા ંથયેલ વચેાણ, જો 

ઉપલ�ધ હોય તો, માક��ટ�ગ ��હૂરચનાઓ �� ંુવણ�ન કરવામા ંઆ�� ંુહોય, 

માક�ટ ર�સચ� અને ઇ�ડ��� ડ�ટા પર આધા�રત હો� ંુજોઈએ.

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 
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૫. કામગીર�ની યોજના

�યવસાયના દ� િનક કામો,  તેના �થળ,  તેના સસંાધનોન,ે  લોકો,  ���યાઓને 

અને આસપાસના વાતાવરણનો �લુાસો કરો. 

ઉ�પાદન: �ોડ��સ ક� સેવાઓ કઈ ર�તે અને �ા ંઉ�પા�દત કરવામા ંઆવ ેછે ? 

�ોડ�શન તકનીકો અને �ક�મત, �ણુવ�ા િનય�ંણ, �ાહક સેવા,  સ�ંહ �થાન 

�યવવ�થા, �ોડ�ટ િવકાસની પ�ધિતઓનો �લુાસો કરો.

�થાન : કામગીર� �થાન માટ� કયા �ણુવ�ાની જ�રત છે ?  �થાનના �કાર � 

રહશ�  ેતે� ંુવણ�ન કરો.

શાર��રક લાયકાતો: જ�યા, ઈમારતનો �કાર, ઝોિન�ગ, વીજળ� અને અ�ય 

સવલતોની મા�ાની ચચા� કરો.

ૂ ુ ુ ુપહ�ચ: પ�રવહન ક� સ��યાસ� માટ� આ �થાન અ��ુળ રહ � તે � ંમહ�વ� ંછે ? � ં

સરળતાથી પહ�ચવા માટ�ની �યવ�થા જ�ર� છે ? પા�ક�ગ માટ� કઈ જ��રયાતો 

છે અને ��વ,ે એરપોટ�સ, ર�લરો�સ અને િશિપ�ગ ક���ો માટ� સૌથી ન�ક �થાનો 

કયા રહશ�  ે?

બાધંકામ: મોટા ભાગની નવી કંપનીઓએ બાધંકામ પાછળ �ડૂ�નો ખચ �

કરવો ના જોઈએ, પરં� ુજો બાધંકામની યોજના કરતા હોય તો, ખચા� અને 

�પ�ટ�કરણ યોજનાનો એક મોટો ભાગ થઇ રહશ� .ે

ુખચા�: �યવસાયના ખચા�ઓની �દા�ત ગણતર� કરો �મા ંભા�,ં ઉપરાતં 

મેઈ�ટ�ન�સ,  સવલતો,  િવમા અને જ�રત �જુબ જ�યા દાવો કરવા 

ર�મોડલ�ગનો �ારં�ભક ખચ�. આ રકમ આિથ�ક યોજનાનો ભાગ બની જશ.ે

કામકાજનો સમય: કામગીર�ના કલાકોની ચચા� કરો.

કા�નૂી વાતાવરણ: નીચેની બાબતો� ંુવણ�ન કરો : લાઇસ�સ અને બો�ડ�ગ 

જ�રતો, પરવાનગી, �વા��ય િનયમો, ઇ�ડ��� ક� �યવસાયને કવર કરનારા 

િવશષે િનયમો, ઝોિન�ગ ક� ઈમારત કોડ જ�રતો, િવમા કવર�જ, ��ડમાક�સ અને 

કોપીરાઇટસ.

કમ�ચાર�ઓ: કમ�ચાર�ઓની સ�ંયા, કામના �કાર (િન�ણૂ, િન�ણૂતા િવનાના 

અને �ોફ�શનલ), યોજના �માણ ે�ા ંઅને કઈ ર�તે યો�ય કમ�ચાર�ઓ મળ� 
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રહશ�  ે? પગાર� ંુમાળ�,ંુ તાલીમ પ�ધિતઓ અને લાયકાતો. � ંુસમયપ�ક 

અને લે�ખત કાય��મો તૈયાર કરવામા ંઆ�યા છે ? કમ�ચાર�ઓ માટ� તેઓના 

કામનો �ા�ટ તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે ? કમ�ચાર�ઓ ઉપરાતં � ંુકો��ા�ટ પર 

લીધેલ કમ�ચાર�ઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ ે?

સ�લાયસ�: નામો અને સરનામાસ�હત ��ુય સ�લાયસ�, માલનો �કાર અને 

રકમ, ��ડ�ટ અને �ડલીવર� પોલીસીઓ, ઈિતહાસ અને ભરોસાપા�તાને 

શોધી કાઢો.

��ડ�ટ પોલીસીઓ: � ંુવચેાણ ��ડ�ટ પર આધા�રત રહશ�  ે? જો હા, તો કોને 

અને ક�ટલો ��ડ�ટ મળશ ેતેની કઈ પોલીસીઓ રહશ�  ે? નવા અરજદારોની 

��ડ�ટ યો�યતા કઈ ર�તે ચેક કરવામા ંઆવશ ે? �ાહકોને કઈ શરતો 

આપવામા ંઆવશ ે�મ ક� તેઓ ક�ટલા ��ડ�ટ મેળવી શકશ ેઅને જયાર� 

�કૂવણી કરવાની બાક� હોય ? � ંુ�ો��ટ પેમે�ટ �ડ�કાઉ�ટસ આપવામા ં

આવશ ે? ��ડ�ટને એ�ટ��ડ કરવાનો ખચ� ક�ટલો થશ ે? ��ડ�ટ કો�ટ �ક�મતમા ં

સમેટ� લેવાશ ે?

૬. વહ�વટ અને સ�ંથા:

દરરોજ �યવસાયનો વહ�વટ કોણ કરશ ે? �યવસાયમા ંતે �ય��ત કયા 

�કારનો અ�ભુવ લઈને આવશ ે? કયા િવશષે ક� અજોડ કાય�દ�તાઓ ? જો 

આ �ય��ત ગેરહાજર ક� અસમથ � થાય તો આ �યવસાયને ચા� ુરાખવા � ંુ

કોઈ યોજના છે ? ��ુય કમ�ચાર�ઓ માટ� પદવી� ંુવણ�ન કરો. નીચે 

�જુબના એડવાઇઝર� સપોટ� તમાર� પાસે રહશ�  ેતેઓની �ચૂી તૈયાર કરો: 

બોડ� ઓફ ડાઈર�કટસ�, વહ�વટ� સલાહકાર બોડ�, એટોન�, એકાઉ�ટ�ટ, 

િવમાનો એજટ� , બ�કર, ક�સ�ટ�ટ ક� ક�સ�ટ�ટસ.

૭ �ય��તગતનાણાકં�ય�ટ�ટમે�ટ.    

દર�ક મા�લક અને ��ુય �ટોકહો�ડરના �ય��તગત નાણાક�ય �ટ�ટમે�ટનો 

સમાવશે કરો ક� �મા ં�યવસાયની બહાર સપંિ� અને જવાબદાર�ઓ અને 

�ય��તગત ચો�� ંુ��ૂય ક�ટ� ંુછે તેનો સમાવશે થાય. મા�લકોએ �યવસાયને 

નાણાકં�ય સહાય કરવા માટ� �ય��તગત સપંિ�નો પણ ઉપયોગ કરવો પડશ ે

અને આ �ટ�ટમે�ટ � ંુઉપલ�ધ છે ત ેદ�ખાડશ.ે
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૮. શ�આતના ખચા�ઓ અને �ડૂ�રોકાણ 

શ�આત કરવા માટ�ના ખચા�ઓની આકારણી કાઢવી ઘ� ંુમહ�વ� ંુછે અને 

�યારબાદ �રૂતા �માણમા ં�ડૂ� �ાથંી એકિ�ત કરવી તેની યોજના કર� 

શકાય. િવચારધારા આ છે ક� �થી વ��ઓુની એક અલગ લાઈન તારવી 

શકાય, �ને આક��મ�તાઓ કહવ� ાય છે, � અ��ય બાબતો માટ�ની રકમ છે. 
ુઅ�ય સવ � શ�આતના ખચા�ઓની �લ રકમની ૨૦ ટકાની સમાતંર 

આક��મકતાઓ માટ�ની રકમ અલગ કર� ંુએક સારો િનયમ છે. ખચા�ઓનો 

ફોરકા�ટ કઈ ર�તે ન�� કરવામા ં આ�યો તેનો �લુાસો કરો.  દરખા�ત 

કરવામા ંઆવલે લો�સના �ોત, રકમ અને શરતોની મા�હતી આપો. અને 

દર�ક રોકાણકારો ક�ટ� ંુયોગદાન કરશ ેઅને દર�ક ક�ટલો ટકા મા�લક� ધરાવશ ે

તેનો િવગતવાર �લુાસો કરો.

૯. નાણાક�ય યોજના 

નાણાક�ય યોજના ૧૨ મ�હનાના નફો અને �કુસાન� ંુઆલેખન, ચાર વષ�ય 

નફો અને �કુસાન આલેખન, ક�શ- �વાહ આલેખન, આલે�ખત બેલે�સપ�ક 

અને �ેક- ઇવને  ગણતર�નો સમાવશે કર� છે.

તેઓ સાથ ે મળ�ન ે તમાર� કંપનીના નાણાક�ય ભિવ�યની એક તા�ક�ક 

આકારણીની રચના કર� છે. તેનાથી િવશષે, નાણાક�ય યોજનાની ���યામા ં

રહ�ને િવચાર કરવાથી કંપનીના �ત�રક નાણાક�ય કામગીર�ઓમા ં�ધુારો 

કરવાની �ઝુ�ઝુ �ા�ત થશ.ે

૧૨ મ�હના� ંુનફો અને �કુસાન આલેખન અને ચાર વષ�ય નફો અને �કુસાન 

આલેખન:

�યવસાયના ઘણા મા�લકો તેઓની ક���વત� યોજના તર�ક� ૧૨ મ�હનાના ં

નફો અને �કુસાન આલેખનનો િવચાર કર� છે. અહ� તમામ રકમને એકિ�ત 

કરવામા ંઆવ ેછે અને નફો �ા�ત કરવા અને સફળ થવા માટ� કઈ બાબતોની 

જ�રત રહશ�  ે તેનો િવચાર અહ� કરવામા ં આવ ે છે. સે�સ આલેખન સે�સ 

ફોરકા�ટમાથંી આવશ ે�મા ંસભંિવત વચેાણો, વચેેલા માલની �ક�મતો, અને 

એક વષ� માટ� દર મ�હનાના ખચા� અને નફાની ગણતર� કરવામા ંઆવ ેછે.  

કંપનીની આવક અને ખચા�ઓની આકારણી કરવા ��ુય ધારણાઓનો 

ઉપયોગ કર�લ એક કથનનો �લુાસો કર�ને નફાના આલેખનો જોડાયેલા હોવા 

જોઈએ. ચાર વષ�ય નફો અને �કુસાનના આલેખન માટ� પણ એ જ  �માણ ે

કરો.
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ક�શ �વાહ આલેખન: ક�શ ફલો યોજનાઓ ઘણી મહ�વની છે ક�મ ક� જો ત ે

િન��ુત સમયમા ં �બલોની �કૂવણી કરશ ેન�હ તો તે કંપની પડ� ભાગંશ.ે 

ખર�દ�લ ક� વચેેલ દર�ક વ�� ુમાટ�, વચેેલ વ�� ુમાટ� �ાર� ક�શ �ા�ત થશ ેક� 

ખર�દ� કર�લ વ��ઓુ માટ� �ાર� ચેક લખવામા ં આવશ ે ત ે ન�� કરો. 

આવ�યક કામગીર�ના ંડ�ટાને ��ક કરો. ક�શ ફલોનો આ આવ�યક ભાગ નથી 

તોપણ ક�શ ફલો �મ ક� વચેાણ અને માલ ખર�દ� �ઓ ક�શ ફલો પર ઘણો 

�ભાવ છોડ� છે તેઓ અિત મહ�વના છે. શ�આત કરતા પહલ� ા ખચ� કર�લ 

ક�શના કોલમન ેપણ ��ક કરો. ક�શ ફલો દશા�વશ ેક� કામ કરવા માટ� �રૂતી �ડૂ� 

છે ક� ન�હ. જો �દા�ત ક�શ બેલે�સ નકારા�મક હોય તો, શ�આત માટ� વધાર� 

�ડૂ�ની જ�રત પડશ.ે

��ુય ધારણાઓનો �લુાસો કરો: �મ ક�, જો �થમ મ�હનામા ંવચેાણ થ� ંુહોય 

તો �ાર� ખર�ખર ક�શ કલે�શન કરવામા ંઆ�� ંુ? માલ ક� સામાનની ખર�દ� 

કરવામા ંઆવશ ે �યાર� એડવા�સમા,ં ડ�લીવર�ના સમયમા ંક� થોડા સમયો 

પછ� �કૂવણી કરવામા ંઆવશ ે? આ બાબત ક�શ ફલો પર ક�વો �ભાવ પાડશ ે? 

� ંુકોઈ અિનયિમત ખચા�ઓ છે, �મ ક� િ�માિસક ટ�� �કૂવણી, મે�ટ�ન�સ અને 

�રપેસ� ક� સીઝનલ ઇ�વ�ે ટર� �બ�ડઅપસ �ઓનો �હસાબ રાખવો જોઈએ ? 

લોન �કૂવણીઓ, સાધનોની ખર�દ�ઓ અને મા�લકો �ારા કરવામા ંઆવલે 

�ો સામા�ય ર�તે નફો ક� �કુસાનના પ�કમા ંસમાવશે પામતા નથી તોપણ 

તેઓ ખચીતપણ ેપૈસાનો વપરાશ કર� છે. તેઓનો સમાવશે કરવા� ંુ�યાન 

રાખો.

�થમ �દવસ� ંુબેલે�સ પ�ક: બેલે�સ પ�ક એક એવો �ળૂ�તૂ નાણાક�ય 

ર�પોટ�  છે � ર�પોટ�ગ અને નાણાકં�ય વહ�વટ માટ� કોઈપણ �યવસાયને 

જ�રત પડ� છે. બેલે�સ પ�ક દશા�વ ેછે ક� કયા �ક�મતની વ��ઓુ કંપની પાસે છે 

(સપંિ�), અન ે તે� ંુકરજ ક�ટ� ંુ છે(જવાબદાર�ઓ). �ાર� જવાબદાર�ઓન ે

સપંિ�માથંી અલગ કરવામા ંઆવશ,ે બાક� વધેલ મા�લકની ઇ��વટ� છે.

�ેક ઇવને  િવ�લેષણ: �ેક-ઇવને  િવ�લેષણ વચેાણ જ�થાન ેઆપેલ �ક�મતે, 

�ુલ ખચા�ને �ા�ત કરવા આવ�યક ખચા� �ગ ેઆગાહ� કર� છે. �કુસાનની 

કામગીર� અને નફાની કામગીર� વ�ચ ેભાગલા પાડનાર લાઈન ત ેવચેાણનો 

�તર છે.
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          �યાપારની યોજનાન ે લખવી 

૧૦. પ�રિશ�ટ 

�ોશસ� અને �હર� ાત� ંુસા�હ�ય 

ઇ�ડ��� અ�યાસ

��િુ��ટસ અને યોજનાઓ 

�થળના ંનકશા અને ફોટાઓ 

મા�લક� દશા�વતા સાધનો ક� ખર�દ� કરવાના સાધનોની િવગતવાર �ચૂીઓ 

લીઝ અને કો��ા�ટની કોપીઓ 

ભિવ�યના ��ુય �ાહકો તરફથી સપોટ�  માટ�ના પ�ો 

આ યોજનામા ંધારણાઓના સપોટ�  માટ� આવ�યક અ�ય સાધનો 

માક�ટ ર�સચ� અ�યાસ 

લોન માટ� કોલેટરલ તર�ક� ઉપલ�ધ સપંિ�ની �ચૂી

આ ��ુતકના પ�રિશ�ટમા ંએક �ણૂ� �યવસાયની યોજનાના ન�નૂાનો ભાગ 

ુમહર� બાની કર�ને �ઓ.

��ૂયાકંનો:

૧. એક સફળ �યવસાયની શ�આત કર�ને તેન ેસભંાળ� રાખ� ંુએક મોટા 

�યાસ� ંુ કામ છે.  �યવસાયની યોજનાની શ�આત કરતા પહલ� ા 

�યવસાયને અને તેના સઘળા પાસાઓને ��નુે સ�પીન ેસમિપ�ત કરો.

૨. �યવસાયની યોજનાન ેલખવામા ંદ�વના માગ�દશન�  પર આધાર રાખીને 

�ાથન� ા કરો. અ�તન �યવસાયના િવષયો માટ� નવા ���ટકોણ અને 

સ�ના�મકતા માટ� દ�વ પાસે મદદ માગંો. �યવસાયની યોજનામા ં���તી 

િસ�ધાતંોનો સમાવશે કરો.
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                                                        ન�ધ
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�ક�ગડમ �બઝનેસ નેટવક� (ક�બીએન)ની 

શ�આત કઈ ર�તે કરવી  

                        

જયાર� આપણ ેઆપણા તાલતંોન ેસાથ ેજોડ�એ છ�એ  અને સમાજના 

�ય��તગત, આિથ�ક, સામા�ક અને આ��મક પ�રવત�નના એક સવમ� ા�ય 

લ�ય તરફ જવા એકબી�ને �ો�સા�હત કરવા જવાબદાર થઈએ છ�એ 

�યાર� �યવસાય વડ� દ�વ � કર� ર�ા છે તે� ંુસ�ંણૂ� �દશન�  ક�બીએન કરશ.ે

ુ�ક�ગડમ �બઝનેસ નેટવક�  � ંછે ?

ક�બીએન �યવસાયી ધધંાથ�ઓ અને મડંળ�ના ંલીડરો� ંુએક �થાિનક સ�હૂ છે 

�ના સ�યો �યવસાયના મા�યમ �ારા તેઓના �વનો, તેઓ� ંુશહર�  અને 

તેઓના દ�શન ેદ�વ પ�રવિત�ત કર� એ� ંુજોવા ઈ�છા રાખે છે.

ક�બીએનના સ�ય કોણ છે ?

શહર�  ક� �દ�શમા ંદર�ક �કારની ઇ�ડ���ના �યવસાિયક લોકો ઉપરાતં િવિવધ 

સ�ંથાઓના મડંળ�ના લીડરોથી સગં�ઠત થયેલ સ�હૂ એટલે ક�બીએન. 

ુ ુક�બીએન� ંલ�ય � ંછે ?

�યવસાયના મા�યમ થક� દ�વ � કામો કર� ર�ા છે તેન ેસ�ંણૂ� ર�તે �દિશ�ત 

કરવા ક�બીએનની રચના કરવામા ં આવી છે. જયાર� તેના સ�યો તેઓના 

કૌશ�યોને એકસાથ ેજોડ� છે અને ઇ� ુ���તન ેમ�હમાવતં કરવાના સવમ� ા�ય 

લ�ય તરફ ધક�લવા એકબી�ને �ો�સા�હત કરવા જવાબદાર થાય છે �યાર� 

�ય��તગત, �યવસાિયક અને સામા�જક �ે�ોમા ંઆિથ�ક પ�રવત�ન આવ ેછે.

વધારાના ંલ�યોમા ંસમાવેશ પામે છે:

અથ��ણૂ� સબંધંોની રચના કરવી.  �દ�ય સબંધંોમા ં અને આ�માની 

સહા��ુિૂતમા ં�ચડં શ��ત રહલ� ી છે.

ુ ુ��ય ��ો :
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ુ�સુ�જ કરવા અને સશ��તકરણ. �વાન, દ�વના રા�યની િવચારધારા 
ધરાવનારા �યવસાિયક લોકોએ અ�ભુવી અને આ��મક હોય એવા 
�યવસાિયક લીડરો પાસેથી શીખવાની જ�રત છે. �યવસાયમા ંદ�વ� ંુસ�માન 
કરવા ��ેઠ ર�તોના �ાન અને તેના લા�કુરણ સ�હૂમા ંઆપલ ેકરવી જોઈએ.

માપદંડને ચલણમા ં લાવવા. સમાજમા ં અને દ�શોમા ં સ�યિન�ઠા અને 
�યાયીપણાના માપદંડને ચલણમા ં– �યવહારમા ંલાવવા.

ૃ�દ�ય પ�રવત�ન � લોકો અને સ�ં�િતના �ય��તગત, સામા�ક, આિથ�ક અને 
આ��મકતાના અિધકાર�ે�ની પાર� ંુહોય.

ક�બીએનની ફાયદાઓ 

૧. નેટવ�ક�ગ – િવવધ �કારની ઇ�ડ���ઓમાથંી �યવસાિયક લીડરોના 
સપંક� વધારવાથી સ�યો વ�ચ ેમાલ- સામાન અને સેવાઓની અરસપરસ 
વચેાણ કરવા માટ�ની તકો મોટ�પાયે ઉ�વ ે છે. જયાર� સ�યો સાથ ેમળ�ન ે
�યવસાય કરવાની �ાથિમકતા રાખે છે �યાર� �ય��તગત શ��તઓમા ં�ગિત 

ુશ� થાય છે, � એસોિસએશનને મજ�તૂ કર� છે અને તેની ઉપલ�ધ સેવાઓનો 
િવ�તાર સ�યો �ધુી પહ�ચાડ� છે. ક�બીએન િવ�ભરમા ંિવકિસત થાય �યાર� 
િવ��તર� અ�ય આ��મક હોય એવા �યવસાિયક �ય��તઓના વિૈ�ક સપંક�ની 
તકમા ંપણ વધારો થાય છે.

૨. િશ�યતા – ક�બીએનના સ�યોના �વનોમા ંઅન ે �યવસાયોમા ંબાઈબલનો 
અ�યાસ,  ચચા� અને લા�કુરણ કરવા �ારા સ�હૂના માળખામા ં રહ�ને 
�ય��તગત ���તી �વનમા ં�ગિત અને જવાબદાર� માટ�� ંુ�થાન ક�બીએન 

ુ��ંૂ પાડ� છે.

૩. તાલીમ – ક�બીએનની એક �ાથિમક �િૂમકા એ છે ક� ત ે બાઈબલના 
િસ�ધાતંો અને પિવ� આ�માની સાથ ે ગહન સપંક�  પર આધા�રત થઈને 
�યવસાયની કામગીર�ને લગતા �ગિતકારક �ાન �ા�ત કરવા �થાિનક 
સ�યોન ે તકો �રૂ� પાડવામા ં આવ.ે અ�ભુવી �યવસાિયક લોકો �ારા આ 
તાલીમ એસોિસએશનમાથંી જ આવ ેછે અથવા �ક�ગડમ �બઝનેસ સ�ંથાઓની 
બહારના સપંક� વડ� આવ ેછે. ક�બીએન ઉક�લો અને સસંાધનો �ા�ત કરવા� ંુ
એ� ંુ�થાન હો� ંુજોઈએ �મા ં�ય��તગત અને �યવસાિયક માહોલન ે��ૃ�ધ 

ૂકરવા મ�ંર� આપનાર હોય.  તાલીમ તકનીક� �ાનની સાથોસાથ 
�યવસાયની સઘળ� ��િૃ�ઓમા ં �દ�ય િસ�ધાતંોના સમ�વયનો પણ 
સમાવશે કરનાર હો� ંુજોઈએ.
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�ક�ગડમ �બઝનેસ નેટવક�(ક�બીએન)ની શ�આત કઈ ર�તે કરવી  

                        

૪. �ો�સાહન – ��ુક�લ અન ે ઘણીવાર િવરોધી વાતાવરણમા ંદ�વના રાજયની 

ર�તે �યવસાયની કામગીર� કરતી વળેાએ સાથી �યવસાિયક લીડરો સાથનેા 

આ��મક સબંધંો એક મોટો ટ�કો �રૂો પાડનાર �રૂવાર થાય છે. �યવસાયના 

પડકારો અને ��ુક�લીઓન ેસમ� છે એવા સ�યો માટ� �ો�સાહન અને �ાથન� ા 

સફળતા તરફ લઇ જનાર એક �ચડં સપંિ� બની રહ � છે. 

૫. ��ૂંની આપલ ેકરવી – એક પ�રપકવ ક�બીએન� ંુએક શ��તશાળ� જમા 

પા� ુએ છે ક� ત ેઆિથ�ક ઓળખ, સહકાર અને સપંક� અપાવ ેછે, તેમ જ કૌશ�યો 

અને શાર��રક ��ૂં િવિવધ સ�યો પાસેથી ઉપલ�ધ કરાવ ેછે. પ�રવત�નકારક 

��ૃ�ધ અને ઉ�પાદન શ� થાય છે જયાર� ��ટાચારર�હત વાતાવરણમા ં

��ૂંની આપલ ે થાય છે.  જયાર� અસરકારક ર�તે ��ૂંની આપલ ે અને 

ઉ�ચાલન કરવામા ં આવ ે �યાર� સહકાર� �યાસોની શ��તન ે િવ��તૃ 

�યવસાિયક �ે�ો સમ� ક�બીએન �ગટ કર� છે. 

૬. તરક�બોને વા�તિવકતામા ં�પાતં�રત કરવી – �યવસાય અને સેવાકાય� 

સબંધંી નવી િવચારધારાઓને �ગટ કરવા માટ� ક�બીએન એક �રુ��ત �થાન 

છે �યા ં�ય��ત �થાિનક અને �ાદ�િશક �યવસાયોમા ંઆ િવચારધારાઓને એક 

વા�તિવક �પ આપવા માટ� સ��ય ભાગ ભજવ ેછે. ઘણા ���તીઓ �ઓનો 

સામનો કર� છે એવી અડચણો પર જય પામવા માટ� ક�બીએન વા�તિવક 

ચાવીઓ �રૂ� પાડ� છે. 

૭. અ�ભ�ાય આપવો – �યવસાયના મા�લકો અને સચંાલકો પાસે વધારાના 

���ટકોણ હોવા એ એક મોટ� સપંિ� છે. જો વા�તિવક �પમા ંત ે���ટકોણની 

રચના કરવામા ં આવ ે અને સફળ પ�રવત�ન માટ� ઈન�ટૂમા ં ડ�લીવર 

કરવામા ંઆવ ેતો તે અ��ૂય બની �ય છે. એકબી�ના �યવસાયો અને 

�યવસાયોની ર�તોનો અ�ભ�ાય આપવા �ારા ક�બીએન આ ���ટકોણ તેમના 

સ�યોન ે�રૂા પાડ� છે. 

૮. નાણાકં�ય સાહસ – ઘણા ક�બીએન �ારા નવા �યવસાયોન ે ટ�કો આપવા ક� 

તેના સ�યોની વત�માન કામગીર�નો િવ�તાર કરવા માટ� માઈ�ો – લોનની 

�િુવધા ઉપલ�ધ કરાવી હોય છે. પરવડ� શક� એવી �ડૂ�� ંુ સ�ન કરવા 

ક�ટલીક સરળ પ�ધિતઓ છે. સ�યો માટ� એક પ�ધિત છે ક� તેઓ તેમના ં

નફામાથંી એક ભાગ જનરલ ક�બીએન ખાતામા ંબચત કરવા સમિપ�ત થાય. 
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આ ફંડ, જયાર� લોન આપવામા ં આવ ે �યાર� ખાતામા ં �યાજ અને નફાની 

કમાણી કર� છે. પરંપરાગત �ોતો � સામા�ય ર�તે ઉપલ�ધ છે તેઓના કરતા 

ઓછા દર� આ ���યા �યાજની માગંણી કર� છે.  �ડૂ�ના સસંાધનો 

�તરરા���ય �ા��સ અને ���તી આિથ�ક િવકાસ સ�ંથાઓ સાથ ેક�બીએનના 

સબંધંો વડ� પણ �રૂા ંપાડ� શકાય છે. 

૯. માગ�દશન� : સફળ અને આ��મક �યવસાિયકો અને મડંળ�ના ંલીડરો સાથ ે

સબંધંોની રચના કરવી �યવસાયના મા�યમ વડ� રાજયનો સાધારણ ફ�લાવો 

ુકર� ંુઘ� ંુ િનણા�યક છે. �વાન �યવસાિયકો જયાર� તેઓના �યવસાયોની 

શ�આત કર� તે સમય ેતેઓને રાજયની ર�ત �માણ ે�યવસાય કરવા ટ�કો 

આપવાથી તેઓની યા�ા તેઓને ઘણી �ચાઈએ લઇ �ય છે. એક સફળ 

ક�બીએનની એક ચાવી છે ક� તેઓ તેમના સ�યોન ેમાગ�દશન�  આપે અને તેઓ 

પણ માગ�દશન�  �ા�ત કર�.

૧૦. લો�બ�ગ – �યવસાયની �ગિતમા ંઆવતા અવરોધોન ે ટાળવા માટ� ઘણા 

ક�બીએન સરકાર અને ર���લેુટર� એ��સીઓ સાથ ેકામ કરવા સામેલ થાય 

છે. �મ �મ એસોિસએશનની ��ૂંમા ં વધારો થાય છે તેમ તેમ રાજક�ય 

શ��તમા ં પણ વધારો થાય છે, � સમાજના િવિવધ �ે�ોમા ં શ��તશાળ� 

�ભાવ પાડનાર થઇ �ય છે.

ક����તૂ ��ૂયો:

દર�ક �ક�ગડમ �બઝનેસ નેટવક�  (ક�બીએન) એક િવશષે અજોડ ર�તે રચાય છે. 

ૃ� સ�ં�િતમા ંતેની રચના થાય છે તેની સાથોસાથ �ય��તગત ધોરણ ેસ�યો 

પોત ેમાળખા, શલૈી અને દર�ક સ�હૂ પાસે � હોય ત ેસ�ંથાના �તર� ંુઘડતર 

કર� છે. િવિવધ માળખાઓ હોવા છતા,ં ક�બીએન પાસે તેમના ંએસોિસએશન 

તેમજ �ઓમા ં તેઓ કામ કર� છે તે �યવસાયોના સ�યો પાસે �પ�ટપણ ે

�યા�યાિયત કરવામા ંઆવલે અપે�ાઓ અને ક����તૂ ��ૂયો રહલ� ા હોય છે. 

દ�વના રા�યનો ફ�લાવો કરવા અને ઇ� ુ���તન ેમ�હમાવાન કરવાના તેમના 

હ�� નેુ પ�ર�ણૂ� કરવા દર�ક ક�બીએન ેનીચ ેદશા�વલે ક�ટલાકં ક���વત� ��ૂયોન ે

અપનાવવા જોઈએ:

મહાન આદ�શના દશ�નને અપનાવો: જઈન ે સવ � દ�શનાઓન ે િશ�યો કરવા 

માટ� સવ � િવ�ાસીઓને ���ત ેઆપેલ કામને ક�બીએનના સ�યો ��વકાર કર� 

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 
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છે. િશ�યપણાની તાલીમ વડ� દ�શોમા ંદ�વના રા�યનો ફ�લાવો વા�ણ�ય �ારા 

કરવા ક�બીએન એક ��હૂરચના�મક �િૂમકા ભજવ ેછે.

ુઉ���ટતા અને સ�યિન�ઠા માટ� �યાસ કરો: �બઝનેસ એક અ�ત તે� ંછે, તેથી ૃ
તે આવ�યક છે ક� દર�ક સ�ય દર�ક બાબતમા ંદ�વ� ંુસ�માન કરવાના �ય�ન 

કરવા �ારા કાય� અને શ�દ વડ� તેના ક� તેણીની �ય��તગત ��ેઠતા આપે અને 

તેમના વચન �માણ ેસચંા�લત થાય. ક�બીએનના સ�યો બાઈબલ �જુબના 

રા�યના િસ�ધાતંો અને �યવસાયને સાકંળ� લેનારા િસ�ધાતંો �જુબ �વન 

િવતાવવા સમિપ�ત રહશ� .ે

�િતભાવશીલતા: અ�ય સ�યોની આ��મક,  �યવસાિયક,  તકનીક� અને 

વહ�વટ� જ�રતો માટ� ક�બીએનના સ�યો �િતભાવ આપનાર અને 

સવંદેનશીલતા દાખવશ.ે

નવ�યોગ અને સ�ના�મકતા :  �યવસાયના �ે� ે તેઓ લીડરો થવા 

તેડાયેલા છે તેવો િવ�ાસ રાખીને ક�બીએનના સ�યો નવ�યોગ અને 

સ�ના�મકતા વડ� �ોડ��સ અને સેવાઓનો િવકાસ કરવા� ંુલ�ય રાખીને 
ૃઅિધ�ત કામ કરવા �યાસ કરશ.ે

પહલ� �િૃ� : સમ�યાઓનો ઉક�લ લાવવા અન ે પડકારોનો સામનો કરવા માટ� 

ક�બીએનના સ�યો અગાઉથી સ��યતા દાખવશ.ે

સેવા અને �ત�તા : ઇ� ુ���ત ન�તાના આ�માનો એક મહાન ન�નૂો છે અને ૃ
સવ��ચ દ�વના અિત િ�ય સતંાનો તર�ક�ની સૌથી �ચી પદવી ���તીઓન ે

અગાઉથી જ આપી છે. ક�બીએનના સ�યો પોતાના કરતા બી�ઓને �� ંુ

�થાન આપવાનો �યાસ કર�ને સવ � બાબતો માટ� ધ�યવાદ આપતા રહશ� .ે

આદર: ક�બીએનના સ�યો એ વાતની ખાતર� રાખશ ેક� દર�ક મ��ુયન ે દ�વની 

પોતાની �િતમામા ંસ�ન કરવામા ંઆ�યા હોયને તેઓ પોતાને, તેઓના 

સ�લાયસ�,  તેઓના �ાહકો અને તેઓના �યવસાિયક ભાગીદારો સાથ ે

માનવીય સ�માન સાથ ે�યવહાર કરશ.ે

ુમાળ�:ં દર�ક ક�બીએન� ંુમાળ� ંુદર�ક �વત�ં સ�હૂ વડ� અન ે �ય��તગત 

સ�યો માટ� ક� ંુ ફોરમેટ �સુગંત થાય છે ત ે પર આધા�રત થઈને ન�� 

કરવામા ંઆવ ેછે. એક સ�હૂ� ંુમાળ� ંુકઈ ર�તે તૈયાર કર� શકાય ત ેમાટ�ની 

ક�ટલીક સામા�ય તરક�બો નીચ ે�માણ ે છે અને આવ�યકતા �માણ ેતેનો 

િવક�પ શોધી શકાય છે.

�ક�ગડમ �બઝનેસ નેટવક�(ક�બીએન)ની શ�આત કઈ ર�તે કરવી  
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

િમટ�ગો અને લીડરશીપ 

ૂક�બીએન �થ દર મહ�ને ૧-૨ વાર મળ� શક� છે. િનયિમતપણ ેએકઠા મળવાથી 

ઉપરો�ત જણાવલે ફાયદાઓમા(ં નેટવ�ક�ગ,  િશ�યતા,  તાલીમ,  વગેર�. ) 

વધારો થાય તેની ખાતર� કરવામા ંસહાય મળતી રહ � છે. સામા�ય ર�તે, દર�ક 

ૂ�પૂ પાસે લીડરશીપ� ંુમાળ� ંુહોય છે �ની પસદંગી �થ વડ� જ કરવામા ં

આવ ે છે. તેમા ં ��ખુ, ઉપ��ખુ, સે��ટર�, ખ�નચી, વગેર� પદવીઓનો 

ૂસમાવશે થઇ શક� છે.  �થાિનક �થ વડ� દર�ક પદવીની શરતો અને 

જવાબદાર�ઓ ન�� કરવામા ંઆવશ.ે

સ�યપદ: 

ૂસ�યપદ માટ�� ંુ માગ�દશન�  નીચ ે �જુબ� ંુ છે.  અ�ય માગ�દશન�  �થના ં

અિધકાર�ઓ વડ� ઉમેર� શકાય છે.

ુ ુક�બીએન સ�ય આ કર� ંજ ર�:ં

ક�લૂ કરનાર અને ત ે�જુબ કામ કરનાર ���તી થ�.ંુ �યા ં�હર�  ર�તે 

ક�લૂાત કર� ંુઅ�રુ��ત હોય �યા ં�ય��તના િવ�ાસને સ�યોની સમ� 

��ુલી ર�તે ક�લૂાત કર� ંુજોઈએ તેમજ કોઈ બી� ર�તે ��તાિવત કર� ંુ

જોઈએ.

સઘળા ઇવ�ે �લીકલ ���તી સ�ંથાઓ ��ય ે��ુલા રહો. દર�ક ક�બીએન 

િવિવધ ���તી �વૂ�� િૂમકા ધરાવનાર સ�યોથી સગં�ઠત થયેલ હો� ંુ

જોઈએ. આ બાબત સ�ંથા આધા�રત ન�હ પરં� ુ દ�વની ર�ત �માણ ે

�યવસાય કરવાથી �રૂા શહર� મા ંઆિથ�ક પ�રવત�ન લાવવામા ંસહાયક 

નીવડ� છે.  

ુ ુ ુક�બીએન કો��નીટ� આ કર� ંજ ર�:ં

�યવસાયના સવ � �કારો અને સાઈઝ ધરાવનાર િવશાળ �ે�ોમાથંી 

�યવસાયના મા�લકો, સચંાલકો, વહ�વટકતાઓ� , �હૃઉ�ોગો ધરાવનારાઓ 

અને �યવસાિયકોનો તેમા ંસમાવશે થવો જોઈએ. તેનાથી એસોિસએશન 

પાસે િવિવધ સ�યો માટ� સેવાઓ અને િવકાસ માટ�ના િવિવધ �દશન�  અને 

�િતભાવો આપવામા ંસહાયતા રહ � છે.

�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
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�ક�ગડમ �બઝનેસ નેટવક�(ક�બીએન)ની શ�આત કઈ ર�તે કરવી  

                        

અનેક ચચ� લીડરોના �િતિનિધઓનો સમાવશે કરો ક� �થી િવ�ાસીઓના 

સ�હૂ� ંુપોષણ કર� શકાય, સ�યોની આ��મક �સુ�જતા માટ� �ાવધાન 

આપી શકાય અને તેઓની િન��ુત �િૂમકામા ંએકબી�ઓને �ો�સા�હત 

કર� શકાય.

** એક ગભંીર ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે ક� કો��નુીટ� સ�યપદ માટ� એક ફ� 

રાખે. એસોિસએશન તેમના સ�યો �ારા દ�ખીતા ��ૂયો� ંુપાલન કર� ત ેહદ 

�ધુી જ �વ�થ રહ � છે. ��ૂય સહકારની �ક�મત અને સ�યપદ કયા લાભ �ા�ત 

કરાવ ેછે તે પર આધા�રત હોય છે. જો સ�યએ કોઈ �ક�મત �કૂવવાની નથી 

રહત� ી તો એસોિસએશનની ��િૃ�ઓમા ંકોઈ સમપ�ણ ક� કોઈ મહ�વ રહ��  ંુ

નથી, અને તે સફળ થશ ેન�હ. તોપણ આ બાબત �થાિનક લીડરો પર િનભ�ર 

કર� છે.

��ૂયાકંનો:

૧. તમારા �ે�મા ંક�બીએનની શ�આત કરવા ક� તેમા ંજોડાવા માટ� �ાથન� ા 

કર�ને દ�વ પાસે માગંણી કરો.

૨. તમે �યવસાયના �ે� ેઊભર� આવો તે માટ� ક���વત� ��ૂયોનો િવકાસ 

ૂકરવા માટ� તમ ેપિવ� આ�માન ેમ�ંર� આપો છો ક� ન�હ તે �ગ ેતમાર� 

પોતાની અને �યવસાિયક વત��કૂોની કસોટ� કરો.

૩. તમ ે �ઓના સપંક�મા ં આવો છો તેઓના પ�રવત�ન માટ� અને દ�વના 

રા�યને માટ� તમારા સમાજના પ�રવત�ન માટ� તમારા �યવસાયને 

સમિપ�ત કરો.
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�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

                                                        ન�ધ

82



�યવસાિયક માિસક બ�ટ   

    મ�હનો 

 

તફાવત 

આવક 

માિસક 
બ�ટ  

માિસક 
ખચ�  

�ુલ વેચાણ
 ઓ�ં: ર�ટન�, અલોવસં અને �ડ�કાઉ�ટ 

નેટ વેચાણ

ઓ�ં: વચેેલા માલની �ક�મત 

�ુલ નફો 

અ�ય આવક 
 �ુલ આવક 

 ૧૨૦ 
-૧૦  

૧૧૭ 

 -૪૧૧ 

૫૦૫ 

૫૦૫ 

૯૬૫  ૮૪૫
-૩ -૭

 ૯૫૫ ૮૩૮ 

-૪૫૦ -૩૯ 

૪૨૭ ૭૮ 

૦૦૦
૪૨૭ ૭૮

પગારની �કૂવણી-મા�લક   ૫૦  ૫૦  ૦                    

પગાર- કમ�ચાર�ઓ ૨૫  ૨૫  ૦              

પેરોલ – થોડા સમયના કમ�ચાર�ઓ  ૦  ૦ ૦           

પેરોલ – ટ�� ૫ ૫  ૦    

કમ�ચાર� નફા ૫  ૫  ૦      

ુભા�ં – ઈમારત  ૧૦૦  ૧૦૦  ૦                

ુભા�ં – સાધનો  ૨૫  ૨૫  ૦  

ઉપયોગીતાઓ  ૨૫  ૨૭  -૨ 

ન�ધ/લોન  ૫  ૫  ૦  

પો�ટ�જ ૫  ૯  -૪   

માલ/િશિપ�ગ  ૫  ૮  -૩   

�હર� ાત  ૧૦  ૪  ૬    

�ાવેલ  ૦  ૦  ૦   

મનોરંજન  ૦  ૦  ૦               

વાહન ખચ�  ૪૫  ૫૩  -૮                  

ટ��  ૧૦  ૧૦  ૦  

સ�લાય  ૧૫ ૯  ૬ 

�ોફ�શનલ �ફ  ૧૦  ૧૦  ૦          

િવમો   ૫  ૫  ૦               

�રપેર ૨૫  ૧૬  ૯

લાઇસ�સ/પરવાનો  ૧૫  ૧૫             ૦     

બાક� રકમ/ લવાજમ  ૧૫  ૧૫             ૦                   

બ�ક ચા��સ  ૧૦  ૧૦          ૦                              

અ�ય ૨૦  ૧૪             ૬ 

 �ુલ ખચા�ઓ  ૪૩૦  ૪૨૦  ૭૮

ખચા�ઓ

આવક 

માિસક �ુલ આવક  ૫૦૫  ૪૨૭  ૭૮ 

માિસક �ુલ ખચ�  -૪૩૦  -૪૨૦  -૧૦ 

નેટ આવક  ૭૫  ૭  ૬૮
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�યવસાિયક �થળો માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

�યવસાિયક �થળો 
માટ� માગ�દિશ�કા  ૧ 

  નોકર�/પગાર           ૨૦૦    ૨૦૦      ૦  

 અ�ય આવક  ૦ ૧૦        ૧૦       

   �ુલ આવક           ૨૦૦   ૨૧૦ ૧૦

�ય��તગત માિસક બ�ટનો ન�નૂો 
મ�હનો . ુ���આર� માિસક બ�ટ  તફાવત                                             

આવક      

માિસક ખચ�           

 દશાશં/દાનાપ�ણ       ૨૦     ૨૧  -૧

ુ ુ ભા� ંક� ઘર ભા� ં  ૧૫      ૧૫ ૦

 કારની �કૂવણી  ૧૦   ૧૦ ૦  

 િવમો(ઘર, કાર, �વા��ય, �વન)        ૫      ૫  ૦

 ��ડ�ટ કાડ�    ૦       ૦   ૦

 અ�ય �ફ� ખચા�   ૦      ૦    ૦ 

  �ુલ �ફ�ડ ખચ�   ૫૦  ૫૧ -૧

 ખચા�ઓ: �ફ�ડ 

ઘર 

 દ� િનક ઉપયોગ (િવજળ�

 /ગેસ/પાણી/ક�બલ)       ૧૭  ૨૧ -૪ 

 અ�ય  ૫ ૨ ૩  

વાહન 

 ગેસ/મે�ટ�ન�સ/�રપેર  ૧૩  ૧૨ ૧ 

 અ�ય ૫  ૬ -૧

દ� િનક જ�રતો

 રાશન/ટોઇલેટ-બાથ�મની વ��ઓુ ૫૩  ૪૮ ૫ 

 બહાર જમ� ંુ ૫  ૬ -૧ 

 મનોરંજન ૫  ૬  -૧

 ફોન, ફોન �બલ ૧૦  ૯ ૧ 

 �ાય �લીન�ગ/લો��� ૫ ૫  ૦ 

 નવા કપડા,ં �ૂતા ં ૬  ૪  ૨  

 �ય��તગત ખચ�  ૩  ૩  ૦

 મે�ડકલ ૦  ૦  ૦ 

 સ�ય/દ��/ંુફ� ૦  ૦  ૦  

 અ�ય ૫ ૨  ૩

બચત/મોટા ખચા�ઓ

 �ય��તગત બચત  ૮  ૮  ૦                                               

 ટ�� ૦  ૦  ૦                                                              

 ઘર મે�ટ�ન�સ/ર�પેર ૩  ૩  ૦                                         

 વકે�શન ૨  ૨  ૦                                                                   

 અ�ય ૫  ૧  ૪ 

  �ુલ પ�રવત�નશીલ ખચ�        ૧૫૦  ૧૩૬  ૧૪ 

 માિસક �ુલ આવક  ૨૦૦  ૨૧૦ ૧૦ 

 માિસક �ુલ ખચ�  ૨૦૦  ૧૮૭ ૧૩ 

 તફાવત ૦  ૨૩ ૨૩   

ખચા�ઓ: પ�રવત�નશીલ        

�ુલ સરવાળો બ�ટ 

કરતા ઓછો ર�ો                                                                                                                                

બ�ટ કરતા વધારાનો મ�હનો                                                                                                                                                              

બ�ટ કરતા ઓછો મ�હનો                                                                                                                                                                

૨૩ �િપયા મ�હનાના �તે બ�યા   

ન�ધ 

દર�ક મ�હને બ�ટ બનાવો.

આ મ�હને વધારા� ંુકામ ક� � ુ                                                                                                                                          

બ�ટ ઉપરાતંની આવક 

ખચા�ઓ: �ફ�ડ 

આ રકમ દર મ�હને 

એકસરખી રહ � છે 

વધારાના કામ માટ� 

દશાશંમા ંપણ વધારો કરો

�ુલ સરવાળો બ�ટ 

કરતા વધાર� થયો

ખચા�ઓ: પ�રવત�નશીલ 

આ ખચા�ઓ દર મહ�ને 

બદલાતા રહ � છે અને 

દર�ક મહ�ને એડજ�ટ 

કરવાની જ�ર છે.

બચત / મોટ� ખર�દ� 

બચત કરવા માટ�ના પૈસા 

અને મોટ� ખર�દ� કરવા 

માટ�ની બચત  
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�ય��તગત માિસક બ�ટ 

મ�હનો માિસક બ�ટ  તફાવત                                             

આવક      

માિસક ખચ�           

મ�હનોમાિસક બ�ટ 

 નોકર�/પગાર ૨૦૦ ૨૦૦  ૦  

 અ�ય આવક ૦ ૧૦ ૧૦ 

  �ુલ આવક ૨૦૦  ૨૧૦ ૧૦ 

ખચા�ઓ: �ફ�ડ

 દશાશં/દાનાપ�ણ  ૨૦ ૨૧ -૧ 

ુ ુ ભા� ંક� ઘર ભા� ં ૧૫  ૧૫ ૦

 કારની �કૂવણી ૧૦  ૧૦ ૦  

 િવમો(ઘર, કાર, �વા��ય, �વન)  ૫  ૫ ૦

 ��ડ�ટ કાડ�  ૦ ૦ ૦

 અ�ય �ફ� ખચા� ૦ ૦ ૦

  �ુલ �ફ�ડ ખચ�  ૫૦ ૫૧ -૧

ખચા�ઓ: પ�રવત�નશીલ 

ઘર 

 દ� િનક ઉપયોગ (િવજળ�/ગેસ/પાણી/ક�બલ ૧૭ ૨૧ -૪

 અ�ય ૫ ૨ ૩

વાહન 

 ગેસ/મે�ટ�ન�સ/�રપેર ૧૩ ૧૨ ૧

 અ�ય ૫ ૬ -૧

દ� િનક જ�રતો

 રાશન/ટોઇલેટ-બાથ�મની વ��ઓુ ૫૩ ૪૮ ૫

 બહાર જમ� ંુ ૫ ૬ -૧

 ફોન, ફોન �બલ ૧૦ ૯ ૧

 �ાય �લીન�ગ/લો��� ૫ ૫ ૦ 

 નવા કપડા,ં �ૂતા ં ૬ ૪ ૨ 

 �ય��તગત ખચ�  ૩ ૩ ૦ 

 મે�ડકલ ૦ ૦ ૦

 સ�ય/દ��/ંુફ� ૦ ૦ ૦

  અ�ય ૫ ૨ ૩

બચત/મોટા ખચા�ઓ                                                                                                                                       

 �ય��તગત બચત ૮ ૮ ૦

  ટ�� ૦ ૦ ૦

 ઘર મે�ટ�ન�સ/ર�પેર ૩ ૩ ૦

 વકે�શન ૨ ૨ ૦

 અ�ય ૫ ૧ ૪ 

  �ુલ પ�રવત�નશીલ ખચ�  ૧૫૦  ૧૩૬  ૧૪

 માિસક �ુલ આવક ૨૦૦ ૨૧૦ ૧૦

 માિસક �ુલ ખચ�  ૨૦૦ ૧૮૭ ૧૩

 તફાવત ૦ ૨૩ ૨૩                                             
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