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Today’s Learning Points

યનુિટ: 1

ચેપ્ટર 1.  માિવ સાધિ સચંાલિ

ચેપ્ટર: 2. કંપિીકે્ષતે્ર માિવસાધિોનુ ંઆયોજિ     



ચેપ્ટર: 2. કંપિીકે્ષતે્ર માિવસાધિોનુ ંઆયોજિ 

3. માિવસાધિ આયોજિિી પ્રક્રિયા/તબક્કા

Today’s Learning Points



3. માિવસાધિ આયોજિિી નવનધ (તબક્કા) 

1. એકમિા હતેથુી સ્પષ્ટતા કરવી 
2. વતતમાિ માિવસાધિિી માક્રહતી એકનત્રત કરવી 
3. અસરકારકતા ંપક્રરબળોિો (પયાતવરણિો) અભ્યાસ 
4. માિવસાધિ માગંનુ ંઆધારણ (અંદાજ) 
5. માિવસાધિ પરુવઠાનુ ંઆધારણ (અંદાજ) 
6. માિવસાધિ યોજિા તૈયાર કરવી 



2.વતતમાિ માિવસાધિ અંગે માક્રહતી એકનત્રત 
કરવી 

(અ). માનવસાધનોની ગણતરી

1. દરેક વવભાગવાર 
કમમચારીઓની સખં્યા, 

2. ખાતાવાર 
3. નીવત પ્રમાણે 
4. ઉંમર પ્રમાણે 
5. પગાર પ્રમાણે 
6. નોકરીની મદુત પ્રમાણે
7. લાયકાત પ્રમાણે 
8. વ્યવસાય પ્રમાણે 
9. પાળી પ્રમાણે 

(બ). માનવ જરૂરરયાત દર્ામવતા 
કોઠા 

(ક). કૌર્લ્યની ગણતરી 

1. ર્ૌક્ષણણક લાયકાતો 
2. ટેકવનકલ લાયકાતો 
3. વવવવધ ભાષાની જાણકારી 
4. વક્તતૃ્વ અને નેતતૃ્વ
5. ભતૂકાળનો અનભુવ 
6. તારકિક વલણો 
7. વનણમય ર્ક્ક્ત 
8. અન્ય આવડત 
(ડ). માનવસાધનની અન્વેષણ



3. અસરકરતા ંપક્રરબળો (પયાતવરણો) િો અભ્યાસ 

(અ) આંતક્રરક પક્રરબળો 

1. સચંાલકોની નીવત 
2. વ્યવસ્થાતતં્રનો પ્રકાર 
3. એકમના વતમમાન 

કમમચારીઓ 
4. એકમના યતં્રો 
5. ભાવવ યોજનાઓ 
6. ભાવવ યાવંત્રકરણ 
7. તાલીમ કાયમક્રમો 
8. સકંલન અને અંકુર્નુ ંપ્રમાણ 

વગેરે પરરબળોની વવચારણા 
જરૂરી ગણાય છે. 

(બ) બાહ્ય પક્રરબળો 

1. સરકારની નીવત 
2. મજૂર કાયદાઓ 
3. એપે્રન્ન્ટસ ધારો 
4. મજૂરસઘંો 
5. ટેકનોલોજીમા ંફેરફાર
6. ફેર્નનુ ંવલણ 
7. બેરોજગારીનુ ંપ્રમાણ 
8. વ્યાપારચક્ર 
9. સ્થાવનક રીત- રરવાજો અને 

રૂરિઓ. 



4. માનવસાધન પરુવઠાનુ ંઆધારણ 

(અ) આંતક્રરક પરુાવઠો: 
મજૂર ક્સ્થરતા દર=   1 વષમની નોકરીવાળા કામદારો X 100

સરેરાર્ કામદારો 

મજૂર ફેરબદલી દર=  કંપની છોડી ગયેલ કામદારોની સખં્યા X 100
સરેરાર્ કામદારો 

(બ) બાહ્ય પરુવઠો :
(1) વસ્તીગીચતા (2) ટેકવનકલ સસં્થાઓનુ ંપ્રમાણ (3) મજૂર 

કાયદાઓ (4) સરકારની નીવત (5) બેરોજગારીનુ ંપ્રમાણ (6) 
વાહનવ્યવહારની સગવડ 



5. માિવસાધિ યોજિા તૈયાર કરવી 

A. માિવસાધિો ઉપયોગ
1. ઉત્પાદકતા વધારવી
2. કાયમ જરૂરરયાતો નક્કી 

કરવી. 

B. માિવસાધિોિો પરુવઠો 
1. ભરતી કરવી 
2. યોગ્ય બિતી 
3. યોગ્ય બદલી 
4. નવી વનમણકૂ કે છૂટા

કરવા 

C. માિવસાધિિે તાલીમ 
1. પ્રારંણભક તાલીમ 
2. ચાલ ુતાલીમ 
3. વવકાસ કાયમક્રમ ઘડવા 

D. માિવસાધિ અંગે 
િીનતઘડતર 

1. વેતન- લાભો 
2. નોકરીની ર્રતો 
3. વાટાઘાટો 
4. ઔદ્યોણગક સબંધંો  




