
	  

!વા!$ય &ેરણાદાયી ,ત	  

	  

અમારા  આ આરો'યસભંાળ પ.રવત1નની	  

!"#યા બોલ પર પહ#લા લોકો ક#ટલો	  

અને કોઈ બાક& પ(રણામો ,કૂવા ચાલશે	  

	  

ડો ડ# $ %ાઉન,	  BMedSci	  બીએમ BS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



સાવચેત અથ) 	  

ડો ડ# $ %ાઉન 	  

	  

Smashwords	  !તે HCV	  પ"#લિશ'ગ )ારા ,કાિશત 	  

કૉિપરાઇટ 2010 ડો ડ# $ %ાઉન 	  

	  

આઇએસબીએન: 978-‐0-‐9563833-‐1-‐0	  	  

	  

!થમ HCV	  પ"#લિશ'ગ 2009	  (આઇએસબીએન 978-‐0-‐9563833-‐0-‐3)	  !ારા $કાિશત 	  

42	  Moulsford	  હાઉસ,	  ક"મડ"ન રોડ,	  લ"ડન N7	  0BE	  	  

Smashwords	  2010	  HCV	  પ"#લિશ'ગ )ારા ,કાિશત આ આ0િૃ2 	  

સવ#હક &વાધીન 	  

સપંાદક: જો Swinnerton	  	  

	  

લેખક નૈિતક અિધકાર ભાર.વૂ1ક કરવામા ંઆવી છે. 	  

તમામ હક અનામત. આ )+ુતક કોઈ ભાગ કોઇપણ +વ4પમા ંઅથવા સ8ં9:ત ;વોટ=શન સમાવેશ િસવાય 

લેખકની લે'ખત પરવાનગી વગર photocopying,	  ર"કોડ&ગ,	  અથવા કોઇ મા)હતીને સઘંરવાથી અને 

!નુઃ%ા'(ત િસ,ટમ !ારા,	  સ"હત ઇલે()ોિનક અથવા િમક3િનકલ ક3 કોઇ અથ4,,,	  !ારા $નુઃઉ)પાદન અથવા 

વહન કર& શકાય એક સમી.ા /દર. 	  

	  

	  

	  	  	  



	  

િવષયવ%& ુ	  

ર"ૂઆત 	  

!કરણ 1:	  આરો$યસભંાળ વ, ુજૉન 1ઈુસ 3વો હોવો જોઈએ ક7મ 	  

!કરણ 2:	  અમે અમાર& માનવ )ડૂ& ,ક.મત કર&0ુ ંશા 	  

!કરણ 3:	  આ કાળ% કાય"#મ: %ભાવ મા)લક, બનાવવા માટ0 સાત પગલા ં	  

!કરણ 4:	  બદલો સચંાલન અને અમલીકરણ ની સમ1યા 	  

!કરણ 5:	  !િતબ% 	  

!કરણ 6:	  સ"#ય 	  

!કરણ 7:	  !ર#પો&'સવ 	  

!કરણ 8:	  ઊ"#ગત 	  

!કરણ 9:	  આધા$રત 	  

!કરણ 10:	  !િુનફોમ( 	  

!કરણ 11:	  અ"ણી 	  

!કરણ 12:	  એન.એચ.એસ. %ા'સફોિમ,ગ 	  

Acknowledgements	  	  

	  

	  

	  

	  મારા િપતા,	  ! "ો$સા'હત 	  

મને ડૉ&ટર બની. 	  



	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 



ર"ૂઆત 	  

".	  આ ક#ટલાક અ(સુાર,	  ક"ુણા &બૂ જ *યા,યા છે 'તેઓ તમારા માતા ક( િપતા જ હોય તેમ. દર&કને )*ટ" 

આ શ#દો સાથે *ુ ંવાચકો ગભંીરતાથી લેવા exhorting,	  ગયા વષ& રા()*ય આરો-ય મેનેજમે2ટ સામિયકમા ં

એક લેખ શ' ક(ુ* તબીબી ને/1ૃવ સાર6 માપન માટ: જ'ર છે. 	  

એક #યવસાયી ડૉ+ટર તર/ક0,	  !ુ ંનથી બધા આરો-યસભંાળ દદ3ઓ લાયક ક7 ક8ુણા,	  માનવતા અને કાળ$ 

સાથે ફ&કવામા ંઆવે છે ક- તે ઉદાસી શોધી છે,	  કારણ ક% &ુ ંમા*ુ ં+ ંક% શ-દસ0હૂ સાથે શ5આત કર8 હતી. 

ઘણી આવા કાળ) *યવસાય -ુદરતી ર2તે થાય છે જોઈએ ક: જ; ુ ંર=ુ ંહોય તેમ લાગે છે: અસ;ંCુલત 

લ"યો,	  બેદરકાર ને(*ૃવ,	  !ૂંકા ગાળાના,	  અ"ુશળ રાજક*ય હ-ત/ેપ પર ભાર અને મોટ* ભાગે અનતં 

!નુર%ચના બધા તેમના ટોલ લેવામા ંઆ3યા છે. બનંે દદ7ઓ અને તેના :ટાફ - હ"#થક"ર ઓછ) કાળ, બની 

છે. 	  

જો ડઝન વષ(મા ં, દરિમયાન 1ુ ંફ4રફાર અમલ કરવા માટ4 હો:;પટલો અને અ>ય સ;ંથાઓ સહાય કરવા,	  

બનંે %&ટ લાઇન ડૉ-ટર અને અમલીકરણ ક&સ5ટ&ટ તર#ક% કામ ક(ુ* છે કારણ ક% .ુ,ં	  !ટાફ ઉ&લેખ,	  !ુ ંદદ%ઓ 

યો#ય ર%તે સભંાળ લેવામા ંઆવે છે,	  તો અમે જ'ર છે ક+ , દ+ખાય છે લાગે પા45ુ ંઅને 9ે:રત , ;ટાફ હોય 

છે. અને તે &ુ ંકરવા માટ/,	  તેઓ બે વ&'ઓુ જ*ર છે. 	  

!થમ,	  તેઓ સફળ થવા માટ, જ.ર હોય છે. તબીબી અને $બન &'લિનકલ બનંે - - તે િવશે કાળ) ક* ખાસ 

કર#ને,	  તેઓ $તૂ& પ(રણામો િવત(રત 0ારા તેમની સફળતા દશા&વવા માટ9 સમથ& હોવા જ જોઈએ. 	  

બી#ુ,ં	  તેઓ તેમના દદ(ઓ,	  !મ સભંાળ અને +-ૂયવાન લાગે કરવા માગંો છો. તેઓ તેમના નેતાઓ અને 

તેમના સાથીદારોએ ક.ુણા,	  માનવતા અને સારા ર#જૂ સાથે તેમને સારવાર કરવા માગંો છો. 	  

આ બે વ%&ઓુ,	  મારા અ%ભુવ,	  પર#પર િવિશ'ટ નથી. હક.કતમા,ં	  !વા!$ય તેઓ પર!પર આધા-રત છે. લાગે 

છે ક$ ક$વી ર(તે િવ+ચ- છતા,ં	  નબંરો પહ(ચાડવા માટ/,	  અમે દર&ક અ(ય કાળ, જ જોઈએ - અને ઊલ&ંુ. 	  

તે છે,	  કારણ ક% આ મા(યતા છે - અમે તેઓ દર(ક અ*ય પર આધાર રાખે છે સ4ંયા5મક સખતાઇ અને 

રહ#િમયત સભંાળ,	  અને તે બનંે જ(ર છે - !ુ ંઆ %&ુતક લ*+ુ ંછે ક.. !ુ ંઅ0કુ ર2તે તે વ4 ુઅમે અને અમારા 

પ"રવારો ગણવામા ંઆવે છે .મા ંસ0ંથાઓ 3ધુારવા માટ7 અમારા 9ય;નો વધાર7 તી? આરો@યલBી 

નેતાઓ તર'ક) અમને %ેરણા શક+ છે આશા. 	  



માર$ %થમ %કરણ દશા+વે તર$ક/,	  કારણ ક%,	  તે આ$ુ ંકરવા માટ- અમા/ંુ િન2ફળતા માથંી,	  તર#ક% &બૂ તર#ક% 

કોઈને,	  અમે અને અમારા પ(રવારો ભોગ કોણ છે. 	  

	  

ડો ડ# $ %ાઉન,	  BMedSci	  બીએમ BS	  	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



!કરણ 1	  	  

આરો$યસભંાળ +ય,ન કર/0ુ ંશા 	  

વ" ુજૉન 'ઈુસ *વી 	  

માર$ માતા અ'વ'થ લાગણી શ/આત કર$ 2યાર4 તે છે7લા ઉનાળામા ંગરમ,	  સ"ી સ$તાહ હતો. )યા ં,ધુી તે 

ત#ુંર&ત 76 વષ#ના હતા. તેમણે એક સ.તાહ એકવાર બેડિમ3ટન ભજવી સમ8યા િવના પાચં માઇલ વોક 

માટ$ ગયા અને તેને -!ફટ રાખવા વગ#નો તેને આનદં મા'યો હતો. એક .દવસ માતાને ગભંીર માદંગી, ને	  

કારણે હો#$પટલમા ંદાખલ અને કોઈ દવા કરવામા ંઆવી ન હતી. 	  

ક"ટલાક &દવસો દરિમયાન,	  તેણે એક ફ' ૂ)વી માદંગી િવકાસ તનેે સતત #ચા તાપમાન અને 'કૂ* ઉધરસ 

હતી અને તેન ે!ખૂ $મુાવી. તેમણે પાચં 0દવસ યો5ય ર7તે ખાય શકયા ન હતા. તેમણે ક&ટલાક *દવસો 

માટ$ બેડ હતી,	  પરં$ ુસાર( )ઘ ન હતી.  

એક સ$તાહ પછ*,	  જોક$,	  તેના પગ પર ફો*લીઓ જણા0ુ.ં. તે systemically	  અ"વ"થ લાગતી હતી.,	  અને તે 

તેમણે હો'(પટલ ખાતે જોઇ શકાય છે. તેને એક #%ુુવાર રા)ે મે#ડકલ 'વેશ એકમ માટ- A	  &	  E	  મારફતે 

ભરતી કરવામા ંઆવી હતી. તે પછ/ના 1દવસે 4વીકાર/ 1ફ6ઝિશયન ;ારા જોવામા ંઆ>?ુ ંહA ુ ં- ! 

!ફ#ઝ%ય'સ રોયલ કોલેજ /ારા જ1ર2 12 કલાક $દર - અને મા& ધારવામા ંઆવી હતી. તે નીચા સો2ડયમ 

!તર ($ વ& ુસામા+ય 135-‐145	  118 બદલે) હતી,	  ડોકટરો IV	  !વાહ% પર નસ* તેને પીવા માટ' (ો*સા,હત 

કર#.	  

આ સ#તાહના બોલ,	  તેમણે ક&ટલાક મનોરમ લોકો -ારા સભંાળ આવી હતી. આ નિસ7ગ અને ancilliary	  !ટાફ 

મૈ#ી%ણૂ( અને રહ.િમયત હતા. જો ક.,	  તેમણે અ&ય વ)ર+ઠ ડૉ/ટર 1ારા જોઈ,	  અને ઉપલ'ધ જ ડોકટરો 

તા#કા!લક ક$સો માટ$ ન હતા તેઓ &ુિનયર અને -બૂ overworked	  હતા. 	  

તે વ$%ઓુ ખોટ+ ,ય શ/ ક1 આ 3બ56ુએ હતી. તે એક ટ+પા ંપર હતી પણ પીવા માટ1 @ોAસાCહત કરવામા ં

આવી રહ& છે,	  પણ તેણીની 'વાહ+ ઇ-ટ/ક 500ml	  માથંી એક (દવસ 4 !લટર ગયા - !ઘુીમા◌ંઃ હ+ઠળ માથંી 

sssssssssssssઉપર એક ગેલન. તે (ાસ અને ,બૂ,	  !બૂ બેચેન બની શ)આત કર. /યાર2 કોઈ એક,	  શિનવાર 

સા$ં %ધુી જણા+ુ.ં તેના તાપમાન અને ફ3 ૂ$વા ંલ7ણો બધા અ:;ય થઇ ગઇ હતી અને તેના ફોAલીઓ 

receding	  કરવામા ંઆવી હતી,	  પરં$ ુહવે તેના ECG	  -‐	  એડિમશન પર સામા+ય હતી - ! ધમની 

ફાઇબ%રલેશન (એએફ) િવકસાવી છે. તેના -દય તેના છાતી બહાર િવચાર 4યાસ કર5 ર6ા હતા તો તેમણે 



લા#$ુ.ં રિવવાર સા+ં ,ધુીમા ંતો 2દય પાત,	  િનખાલસ પ(મોનર, શોથ મા ંઘટ, હતી,	  અને તેના પોતાના 

!#ુત %બૂ(ુ ંઆવી હતી. તે /1ૃ2નુી ન4ક હતી અને તે 7ણતા હતા. 	  

સદનસીબે,	  છે#લા ખાતે કોઈને,	  સમ#યા જણા(ુ ંક, - .બ01ુએ તે મોટ,ભાગે 9વાહ<થી 9િતબિંધત હતી - પાણી 

!#ૂયા - અને સમ&યા )રવસ, -મમા ં/1ૂવધ,ક પદાથ, પર /કૂો. સોમવાર, બદલાયેલ	  કારણો &પ(ટ ન હતા 

માટ$,	  તેમના સલાહકાર - !#ુવાર' તેના જોઇ હતી 0 1ય34ત લાબંા સમય :ધુી તેના ડૉકટર હતા. કારણ ક% 

તેઓ કમનસીબે તેના નવા ક+સ,ટ+ટ એ"ડો%કોપી યાદ, હતી. એક સોમવાર દદ*ઓ જોવા મ-યો નહોતો. 

તેને સોમવાર" સવાર" જોવામા ંઆ"યો હતો. સમક$,	  પછ# ફર# $&ુવાર )ધુી ન હતો તેથી આ મગંળવાર- તે 

બપોર% &ધુી અને !#ુવાર સવાર( એક વ+ર,ઠ ડૉ0ટર 2ારા સમી$ા પાસે જવાના ન હતા. 	  

તેને આખર$ જોવામા ંઆ()ુ ંહ, ુ,ં	  !યાર% ક'સ)ટ'ટ સ+હત, તે	  !દય પાત,	  મા ંગયો હતો, અને શા માટ% એક 

બેટર% શોધવા માટ, આદ,શ આ/યો:  

સ#ં$ૃિતઓ અને િવિવધ ઓટો એ1ટ2બોડ2 પર27ણો,	  થાઇરોઇડ કાય) પર+,ણો અને તેથી આગળ સ7હત ર9ત 

પર#$ણો  

•	  બેટર% 	  

•	  CTPA	  (પ"મોનર' ધમનીની એ+સ ર- તપાસ) 	  

•	  પેટમા ંઅ()ાસાઉ,ડ .ક0ન 	  

•	  ક"ટલાક વ' ુછાતીનો એ/સ ર" 	  

•	  કસરત ECG	  તણાવ ટ&'ટ 	  

•	  ઇકોકા%ડ'યો)ામ 	  

આ સમય %ધુીમા,ં	  તેના હાથ,	  મોઢા,	  હાથ અને પગ ઉપર વધાર- હતી. તે યો2ય ર-તે ચાલવા માટ7 અસમથ9 

હ" ુ.ં ક&ટલાક *દવસો પછ1 તેણે તેના %નુઃ(ા)*ત ચા, ુરાખવા માટ2 અ4ય લાબંા ગાળાની વોડ> ખસેડવામા ં

આવી હતી. 	  



તેમણે વ" ુએક વખત તેના ક+સ-ટ+ટ /ારા જોવામા ંઆ67ુ ંહ9 ુ ં- તેના ક&ટલાક )દવસો પછ0 1ટા કરવા 

માટ$. તેને તેમણે 24 કલાક કાળ% &રૂ) પાડ, છે,	  તેના પોતાના બાળકોને છોડ,ને અમે/રકા પરત આ"યા 

હતા,	  ! તેની &(ુી,	  કાળ$ મા ંઘર મોકલવામા ંઆ-યો હતો. 	  

આ "બ$%ુએ,	  મારા અગાઉ સ(મ માતા પોતાની .તને સભંાળ ન હ4 ુ.ં તેમણે એએફ 9સગંોપાત bouts	  

િવકિસત અને આ િનયિં,ત કરવા માટ1 બીટા 4લૉકર પર 8કૂવામા ંઆવી હતી. તેમણે અ<યાર =ધુી જઈ 

શકા$ુ ંનથી. 	  

ધીમે ધીમે,	  આગામી મ&હનામા,ં	  તેમણે સામા'ય )ો+ેસ પાછ કર# હતી. તેણીએ ક*સ,ટ*ટ માટ0 અને 

!દયરોગના િન*ણાતંને કરવા માટ3 ઘણા બહારના દદ7ઓને 9લુાકાત કર< હતી. તપાસ તે એએફ િવકિસત 

શા માટ% ચા' ુરા*+ુ.ં -ણ મ/હના પછ4 તે 7વા79ય 7વ;છ <બલ પરં? ુવગર હોB7પટલ માતાનો કાળ" ર$ 
à:	  	  

•	  િનદાન - અથવા તેના 'દય િન+ફળતા માટ0 ક!તગ$ત કારણ,	  પ"મોનર' સોજો અથવા એએફ 	  

તેમની &'થિત mismanaged	  થઈ શક% છે ક% ( •	  કોઈપણ મા(યતા 	  

હો#$પટલ ન)ક ઘાતક .લૂ કર1 છે ક4 •	  કોઈપણ &વેશ 	  

•	  હો#$પટલ પાસેથી કોઈ પણ ફોન કૉલ અથવા અ5ર તેના અ8ભુવ િવશે !છૂો 	  

એક #દવસ તેમણે અ,ય કારણોસર ક1 હો34પટલ પર 8ઓ શક1 છે,	  અને તે '!#ુક%લ'	  હોવા માટ' (િત+ઠા માગંો 

છો નથી કારણ ક* માર, માતા અમાર, /ચ1તા સમ3વતા હો67પટલ એક પ< લખવા માટ* ઇ?છા ધરાવતા ન 

હતા. હક%કત એ છે,	  તેણીએ તેના (વાહ+ ,-થિત ન0કથી મોનીટર થઈ ગયેલ છે કર%&ુ ં)યાર, સમયગાળા 

દરિમયાન મોટ*ભાગે .વાહ1થી ઓવરલોડ હતી અને કાળ;<વૂ>ક િનયિં@ત. એન.એચ.એસ. કદાચ તેના 

વધારાની રોકાણ અને તેના તપાસ પર /બનજ2ર3 £	  100,000 ગા#યા હતા. 	  

આ "$ુક&લી કોઈ એક હો-.પટલ લગભગ માર6 માતા માયા9 ગયા હતા અને કોઈ એક તે શીખી છે ક& !ણે,	  છે. 

તે ફર%થી થઈ શક+ છે. અને કદાચ તે છે. 	  

Thankfully,	  મારા માતા હવે ફર) એક વાર ,ફટ લડાઈ છે. તેણીએ રાખવા-!ફટ વગ& ફર( શ* થઈ છે અને 

તેના પાચં માઇલ +ુ ંકર/ શકો છો એક સમ5યા વગર ફર/ એક વખત જશે. તેમણે આ અ?ભુવ થી બીD 

!દવસે &બમાર+ ન હતી,	  અને કોઈ િનયિમત દવા પર ફર$ એક વાર નથી. 	  



પરં$ ુતે બેડિમ,ટન અપ આપવામા ંઆ34ુ ંછે. 	  

!ાહક સભંાળ 	  

એક િવરોધાભાસની ર-તે,	  !ુ ંતમને એક શાક વઘારવા/ુ ંતપે1ુ ંિવશે એક વાતા3 કહ5 ગમશે. 	  

!ુ ંએક શાક વઘારવા+ુ ંતપે/ુ ંખર1દ1 કરવાનો 5યાસ કર1,	  થોડા વષ' પહ*લા ,હોન લેિવસ હતી. 3ુ ં

રસોડામા ંિવભાગ મા ંઉભા કરવામા ંઆવી હતી - ન "ુ ંભયકંર િવ+ાસ લાગે છે 2મા ં4થળ - દર#ક હાથમા ં

એક શાક વઘારવા(ુ ંતપે.ુ ંવજન અને વ2 ુસાર4 ર4તે મારા જ6ર4યાતોને બધંબેસશે કરશે ; આ=ય>,	  

ક"થઈ overalls	  એક માણસ સ(ંણૂ* મોટ- .ોલી દબાણ,	  મને છે%લા strolled	  !યાર" ... વેલ,	  રસો$ુ ંસામ)ી 

સ#ંણૂ&. 'ુલ *પ,ટપણે warehouseman	  હતી. 	  

તેમણે મને જોયો અને બધં. મને ક"ટલાક ની મદદની જ&ર હતી?	  !ુ ં$પ&ટ હતી. ક" !ુલ થોડા અ)ભ+ાય - 

થોડા પેન hefting	  અને તેમના $ણુવ(ાની સરખામણીએ. જ"ર$ ન હ' ુ ંક+ શોધ કર$. તેમણે ક+ટલાકની મદદ 

મેળવવા માટ& ગયા અને તેના વેચાણની સાથીદારો સાથે પાછા આ.યા. અમાર2 !ણ વ$ચે ' પણ િનણ+ય 

કય# છે અને થોડા િમિનટ પછ0,	  overalls	  !ય#$ત તેના )ોલી દબાણ પાછા ગયા અને તેમના માગ5 પર ચા8 ુ

રા#$ુ.ં 	  

!મા ંઅ&ય (ુકાનને માર$ મદદની જ)ર છે,	  !ુ ં$યા ંહતો ક+ warehouseman	  નો#ટસ પણ કરશે?	  અથવા તેને 

મદદ કરવા માટ( તેમના કામ ,યાનમા ં- ક"ટલા મદદ સમ) ર+ુ કરવાનો 0ય2ન કરવા માટ" 3રૂતી તેમના 

ઉ"પાદન િવશે ખબર છે?	  	  

અમારા આરો'યસભંાળ સ-ંથાઓમા જૉન $ઈુસ (વા +કોર હતા. આ "ય$%ત,	  એક મોટ& ભાગે ન,તા.વૂ1ક 

પો#ઝશન મા,ં	  િવ#ાસ અને મારા સમ'યા સાથે *યવહાર -મતા હોય છે,	  પરં$ ુતેઓ પણ તે િવશે કંઈક 

નો#ટસ અને આમ કરવા માટ. માર" !ુદ$શા િવશે *રૂતી ન સભંાળ.,	  !ુ ં$થમ થોડા *દવસોમા ંજોયા પછ# 

લોકો અસ'ંય !વાહ%થી િસલક ચાટ. હતા.. તેઓ નો&ટસ પછ+ની વાત નથી થઈ?	  અથવા તેઓની કાળ$ ન 

હતી?	  અને ઘણા ડોકટરો ક"વી ર&તે, ક"વી ર&તે overworked	  !ચ#તા િસિનયર	  દદ"ઓની &'થિત િવશે સભંાળ,	  

અથવા %ટાફ સ)તાહના -તે તેમના વાલી પર હતા?	  	  

!ુ ંલોકોને મારા શાક વઘારવાની  વાતા$ કહ',	  !યાર% મને ઘણી વખત તેઓ તેમના પોતાના જૉન 4ઈુસ 

કથાઓ છે. એક (ય*+ત ભાવ શોધવા ખર#દ# હતી કારણ ક% તેઓ એક રસીદ વગર કોઇ અલગ 3એલ 4ટોર 

પર પાછા ખામી ક)મેરા લીધો અને 0ર1લેસમે3ટ ક)મેરા જ આપવામા ંઆવી હતી,	  કોઈ $%ો &છૂવામા,ં	  પરં$ ુ



!િશક રોકડ (રફંડ મને ક.ુ ંહ1 ુ.ં 2રુવણી ક6મેરા વ8ા £	  30.	  એક #ાહક તર(ક) તમારા શ,દ પર આધા1રત 

છે. 	  

આ શ# છે ક' સ!ંથા માટ& સમિપ*ત છે,	  કારણ ક" #શતઃ જૉન *ઈુસ છે - તે માટ& રાહ )ુઓ - તેના %ટાફ 

!ખુ. (અલબ',	  આ નફાકારકતા અથવા +ાહક સતંોષ ના બાકાત કદાચ ન કર4 શકો છો - હક#કત મા ંજોન 

લેિવસ આ વ'(ઓુ પર'પરાવલબંી છે ક3 'વીકાર3 છે.) 	  

  તે અસાધારણ હતા કહ+ છે ક+ - પણ #ુ ંઅસાધારણ છે ધધંાક)ય એક ,ાઇિવ0ગ બળ તર)ક5 કમ7ચાર) સતંોષ 

ભાર$વૂ'ક જોઈએ ક- નથી,	  પરં$ ુઆવા )ટ+,ડ લેવા !ુલ$ભ છે. અથવા કોઈ પણ 1કારની સ7ંથાઓ - - આ 

ર"તે ચલાવી શકાય. તમે એના િવશે િવચારો,	  !યાર% તે બધા *યવસાયો .પ0ટ જણાય છે. 	  

તે એકલા અમને )વા)+ય દો - - ખર#ખર ઓળખાય &ાર(ય તે જૉન .ઈુસ કમ4ચાર6ઓ મોટા ભાગના લોકો 

કંઈક ક$ % દશા)વે છે ક$ આ .ટ$0ડ પ3રણામે છે.	  

અમને તે '!ભાવ મા&લક)'	  કહ# છે. 	  

બોનસ મા'લક* 	  

તેના એક વા%તિવક હ)* ુમાટ) જોડાણ અને તેને કઈ ર7તે કર7 છે - બોનસ મા'લક* +િત.ઠા અને તમારા 

માટ$ કામ ક$ સ(ંથા સફળતા માટ( એક વા,તિવક કાળ. કયા0 છે. જૉન 6ઈુસ ખાતે,	  લોકો ખર&ખર તેઓ 

'!ણી$&ૂને undersold	  !ાર$ય'	  છે ક$ કાળ' કર$ છે,	  અને તેઓ ખર(ખર )ાહકને તેમની /ુકાનમા ંએક સારો 

અ"ભુવ છે ક) *ુ ંકાળ. નથી. તેમની સ5ંથા ની 6િત8ઠા તેમને ખર'ખર મહ)વ+ુ ંછે. તેથી તેને ગવ& છે - 

અને તેઓ વા(તવમા ંતે એક ભાગ છે ક0 1 લાગે છે. 	  

લોકો આ 'કામગીર' મા(લક''	  શ" છે ક& મને કહ* છે કારણ ક% જો( )ઇુસ કમ.ચાર0ઓ 'પોતાના'	  !ુકાન 

(ભાગીદારો તર)ક+). કમ-ચાર)ઓ 0ુકાન (3ુ ં5કરણ 11 આ આવર$ રહ&શે) મા+લક નથી 1યા ંઅ5ય ઉદાહરણો 

છે,	  અને એક &દવસ માટ- !દવસ આધાર) તેને -ુ ંકર1 ક) તેમના 3ખ5સા મા ં6માણપ9ો નથી: તેથી %ુ ંબે 

કારણોસર અ(વીકાર છે. તેમના માથા મા ં(ુ ંછે - તેઓ તેમના કામ િવશે લાગે છે. શેર મા/લક0 મદદ કર0 

શક# છે,	  પરં$ ુતે જ)ર* નથી. 	  

જો છે%લા થોડા વષ,મા ંઆરો1યસભંાળ 6લાઈ8ટો સાથે મારો વક; કામગીર' મા(લક' *વા*,ય વા*તિવકતા 

બનાવવા તરફ િનદ* િશત કરવામા ંઆવી છે. 3ુ ંનથી જ શ7 છે એમ માને છે ક9,	  પણ તે એન.એચ.એસ. 



ખીલે છે,	  તો અમે આ કર)ુ ંજ-ર. નથી. બોનસ મા5લક. દદ8 માટ: સા;ંુ છે - અને તે અમે ભિવ)યમા ંજ.ર 

જતા ંહોય છે ક+ કાય,-મતા /ધુારાઓ અને ખચ# બચત માટ) પણ જ-ર/ છે. 	  

હો#$પટલો તે કોઈને શાક વઘારવા2ુ ંતપે5ુ ંપર dithering	  છે ક$ પરં( ુતેઓ પીડા છે,	  ક" મારા માતા 'વા 

!વાહ% ઓવરલોડ બની,	  અથવા કદાચ મા) *મુાવી થવા-ુ ં/યાનમા ંઅથ2 થાય છે,	  કારણ ક% બોનસ મા+લક- 

દદ" માટ& સા(ંુ છે. દદ"ઓ મા. સારવાર ન કરવામા ંઆવે છે;	  	  

તે લોકો તેમની સ*ંથા -ધુારવા   છે કારણ ક' બોનસ મા-લક/ કાય12મતા અને ખચ1 માટ' સાર/ છે. તેઓ 

વ"#ઓુ વ& ુકાય*+મ બનાવવા માટ0 જ2ર4 િવવેકાધીન 9ય:ન ;કૂ4 - અને વધાર( કાય+,મતા વધાર( સાર0 

તબીબી પ%રણામો તેમજ ખચ/મા ંઘટાડો થઇ શક8 છે. 	  

!મ ક$ એક સ(ંથા કામ તેમને સતંોષ અને તેમના કામ 1ખુ એક વા(તિવક અથ6મા ંઆપે છે કારણ ક$ અને 

છે#લે,	  તે #ટાફ માટ( સા*ંુ છે. 	  

અ"યાર &ધુી તેથી,	  તેથી %પ'ટ,	  તમને લાગે શક* છે. પરં/ ુ12 ક*વી ર5તે અમે અમાર5 આરો9યસભંાળ 

સ#ંથાઓમા ંકામગીર, મા-લક, િવકાસ નથી,	  છે?	  	  

આરો$યસભંાળ +ા,સફોિમ0ગ 	  

મને આ %'ુતક લખવા માટ/ અ1કુ 2શે,	  મારા માતા વાતા& 'ેરણા *રૂ, પાડ, હતી. 1ુ ં10 વષ# પહ&લા ં

એન.એચ.એસ. માર( છોડ( ,યાર. આ 02ુતક માટ. િવચાર,	  !બૂ વહ&લા ંશ+ ક-ુ/ હ0 ુ.ં 1ુ ંહમંેશા ડૉ6ટર ન હતી: 

!ુ ંએક વાર મારા બાળપણના /યવસાય ડૉ$ટર બનવા માટ, ફર. મળ. તે પછ.,	  શહ#ર સ'ંથાઓ કામ ક-ુ/ 

હ" ુ.ં %ુ ંપાચં વષ+ માટ. તાલીમ,	  પરં$ ુએક વખત નોકર-,	  !ુ ંઝડપથી દવા માર. /0ા 1મુાવી. !ુ ંમાર. 2તે 

મને ભગં પર ઈષા,-ં વલણ લાગ1 ુ ંહ1 ુ ંક5 સ7ંથાઓ માટ5 કામ મ;<ુ ંનથી. >ુ ંએક વખત >ુ ંમારા સારB અથ, 

દદ"ઓ એક &ારા )છૂવામા ંઆ01ુ ં3યાર5 લા71ુ ં89ુસો ના વધારો યાદ રાખો: 'તમે $ાર'ય ઘર' *વ નથી?'	  

!ુ ંઅપ આ'યો *યા ં,ધુી !ુ ંઘણા વષ3 માટ6 7ઘ વ8ંચત અને ધીમેધીમે =ુડંાગીરA કરવી હતી. મારા 

સાથીદારો અને િમ-ો .ટ0ન1ર સામ2ી કરવામા ંઆવી છે જ જોઈએ. અથવા કદાચ તેઓ મા, તેઓ એક 

પસદંગી કર) હતી લાગે ન હતી. 0ા ંતો ર2તો,	  !ુ ંપ%રવત)ન જ,ર ગભંીર હતા લા34ુ ંક6 સ8ંથાઓ પાછળ 

છોડ$ ઉ&'કુ હતી. 	  

!ુ ં$ની નોકર* તેને બદલી સ1ંથાઓ મદદ કરવા માટ8 તે એક અમલીકરણ ક<સ=ટ<ટ તર*ક8 કામ કરવા માટ8 

તક આપવામા ંઆવી હતી +યાર. !ુ ંદવા બાક). તે ,યાનમા ં0બૂ યો3ય લાગ6 ુ.ં લોકોને કામ ક7 8નુાઇટ7ડ 



masse	  ર"તે સશંોિધત મદદ કરવા માટ1 - !ુ ં$ૂંક સમયમા ંતે ખર/ખર 0મ વ23ઓુ બદલવા માટ/ હતો ક/ ક/વી 

ર"તે હાડ( શી+યા. તે તેમના /ે0ઠ 2હતમા ંહોય 5યાર6 પણ લોકો તેને લાગે છે,,	  ફ"રફાર અટકાયત એક િવ#ચ% 

ર"તે હોય છે. ()ુ ં,કરણ 4 મા ંતે િવશે વ) ુવાત કર-.ુ.ં) 	  

વષ# $ધુી (ુ ંખાસ કર/ને હ34થક3ર ઉ7ોગ :દર,	  સા$ં%ૃિતક પ+રવત.ન આવે છે ક3વી ર5તે રસ પડ7ો. 9ુ ંએક 

દદ" તર%ક' સારવાર કર% તેમને કામ કરવા માટ' સાર% /થાનો અને સાર% /થળો બનાવવા,	  હો#$પટલો 

પ!રવત%ન કરવાનો છે , માનવ .ડૂ1 .2ૂયાકંન નામની કંપનીની 7થાપના કર1. કંપનીના નામ 9ચૂવે છે,	  તે 

તેમને માટ' કામ કર' છે તેવા લોકો પાસેથી મહ3મ 4ક5મત મેળવવા માટ' સ8ંથાઓ મદદ પર ;=ુય?વે @યાન 

ક"#$%ત કર" છે. 	  

!ટાફ,	  સફળ $ે&રત અને $િતબ- લાગે છે તે પર નફો અને $બૂ ઓછ) ભાર પર અસ0ં2ુલત 5યાન - !મ ક$ 

!ે#ઠતા અટકાવવા ક+ ,યાર+ તમે એક બ2ક,	  એક તેલ કંપની અથવા હો01પટલ માટ4 કામ ક4 5ુ ંઆ જ હોય છે. 

હ"ુ $ધુી આપણે બધા લોકો બ0ુ ંમાટ4 ક5 છે ક4 7 ખબર - તમાર% સફળતા તેમજ તમાર% િન-ફળતા છે. 	  

ક" બાળપણ (યવસાય ,ારા પાછા #ો,	  !ુ ં2004 મા ંદવા પરત ફયા+ હતા અને હવે એ એ1ડ ઇ કામ,	  તેમજ 

માર$ કંપની ચલાવી ર-ા છે. 0ુ ં2યાર4 5ૂર હતો :યાર4 એન.એચ.એસ. ની બદલી. તે ઘણી વાર તેમના 

વ"ર$ઠ ના ખચ* લાગે છે,	  જોક$ %ૂિનયર ડૉ-ટસ0,	  માટ$ ઓછ' overworked	  અને સાર' સભંાળ લાગે છે. .રુાવા 

વ! ુક$%&'ુટ)ગ શ,-ત હોય છે. તપાસ 7ધુ&ુ9 છે અને સારવાર વેગ ચા? ુરા@&ુ ંછે. હBુ 7ધુી મારE માતાની 

ઉદાહરણ દશા()* ુ ંતર.ક0,	  !ધુારવા માટ) *બૂ હ.ુ પણ છે. 	  

!બૂ જ સૌથી વ* ુ,-ુ.શ01ત ઓફ અસાધારણ :ય01તઓ - પણ #ુ ં&યાલ,	  અને હ%ુ પણ ખબર ,ુ ંક/ુ0 છે,	  ક" 

આરો$યસભંાળ $િતભાશાળ( કમ+ચાર(ઓ સાથે teeming	  છે. સૌથી વ( ુઉ+ોગો .ણુવ0ા 2ટાફ પર તેમના 

હાથ િવચાર (ૂર અડધા તેમના અ1કયામતો આપશે - !બૂ $િશ'(ત *,ુ-શાળ0 અને 4વ $ે6રત - 

આરો$યસભંાળ સ+ંથાઓ .ારા આનદં છે. ક4 ક4સ છે તેથી જો,	  શા માટ% અમારા આરો*યસભંાળ સગંઠનો વ$ ુ

સફળ નથી?	  	  

!શુ અને ઉ(સા+હત .ટાફ સાથે ભરવામા ંિવ8મા ંઅ9ણી સ.ંથાઓ - તે કામ કરવા માટ) િવ+ચ- .થળો 

ક"ટલાક મહાન ઉદાહરણો છે ક" 0 સા2ુ ંછે. છતા ં6ુઃખ વ:; ુઆ અસામા>ય છે. સૌથી ભાગ માટ",	  આ 

અસાધારણ માનવ *ડૂ- એસેટ needlessly	  squandered	  થયેલ છે: ઉ'ચ !ણુવ%ા 'ય)*તઓ અને ટ1મો 



દદ"ઓ માટ' સમાન ના*શુ પ.રણામ સાથે અને 4થળો કાય9:મતા અને <િત>ઠા માટ',	  ઘણી વખત 

demotivated	  અને ના%શુ છે ક* +મા ંતેઓ 	  

ગણવામા ંઆવે છે. 	  

છતા ં- આ "$ુતક સા)બત કરવા માટ/ બહાર 1યુો4જત કર/ છે - !મ ક$ તેથી તે હોઈ જ-ર નથી. 	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



!કરણ 2	  	  

અમે શા &ક(મત જોઇએ 	  

અમારા માનવ 'ડૂ* 	  

!ુ ંએક વાર નાણાક+ય િનયામક સફળતા માટ4 મહ6વ7ુ ંહ8 ુ ં9ુ ંખાસ કર+ને અ6યતં =>ય લીધો છે DવતEં 

હો#$પટલ સાથે કામ ક.ુ0 હ1 ુ:ં તે આ5હ 'તે ગણતર&ઓ ક) વો,-ુમં છે'.	  'બાર$ુ ંમારફતે દદ,ઓ મેળવવી. 

બાક$% ુ ંબ(ુ ંમા* સો-ટ સામ/ી છે. કોઈને કોઈ સાર$ છે તો અમે મા* તેમને 8ટકારો મેળવવા અને સાર$ 

કોઈ $ય&'તને ભાડ. રાખી કર23ુ.ં સો7ટ સામ:ી ''	  !ુ ંિવકાસ અને પાલનપોષણ કર2ને િશ4ણ આપ6ુ ંતેને 

સમ#વવા &ય(ન કર, ર-ો હતો આપેલ છે ક%,	  '!ુ ંમારા હાથ પર એક ગભંીર પડકાર હતો. તે અમે સાર5 

!યવ$થાપન િસ$ટમો ભોગે 1બૂ 'સો#ટ સામ'ી'	  મા ંoverindulge	  કર# શકો છો ક' ( સા+ુ ંછે,	  પરં$ ુ&ુ ં'બૂ 

ભાર$વૂ'ક આ*હ રાખે તેની સાથે અસમંત હતા. 6ુલ - અને તેના 'હાડ$ હાકંના(ંુ'	  સાથીદારો - તેથી 

સરળતાથી આપણા િમ'ો અને ,ુ.ંુબો માટ2 આરો4યસભંાળ પહ:ચાડવા ક2 ?િતભાશાળB અને ?ેCરત Dટાફ 

squander	  કર# શકો છો. તેમને demotivating	  !ારા તેમણે અ)રુ+,ત,	  તેમને બનાવે છે,	  અને તેમના હો)*પટલ 

જોખમો. તેમના અ*ભગમ બેદરકાર12વૂ5ક પર verges.	  	  

આ "િત%&યા)પે,	  છે#લા થોડા વષ'મા ં*ુ ંઆ ક.સ છે અને શા માટ.,	  વા#તિવક 'ે)ઠતા િવકિસત કરવા માટ/,	  

તમાર% કામગીર),	  દદ"ઓ અને લોકો પર સ.ં0ુત ર2તે 3યાન ક6789ત જોઈએ વ> ુછટાદાર સમBવવા માટ6 

એક માગ& િવકસાવી છે. 	  

અમે તમને મા' સરળતાથી આિથ/ક રાજધાની પર માનવ 5ડૂ8 પર 9ક:મત 5કૂ8 શકો છો માને છે કારણ ક+ ,ુ ં

માર$ કંપની *મુન ક,િપટલ 02ૂયાકંન કહ,વાય છે,	  અને આમ કરવાથી 	  તમે $!ૃ" અને &ધુારણા કર# શક# છે. 

એક સ%ંથા ફ)ત તમે પ.રણામો મેળવવા માટ5 6મમા ંઇ8વે%ટમ9ટ :કૂવામા ં< એક મશીન નથી. તે કરતા ં

વ" ુજ%ટલ છે. દર,ક સ0ંથા 3ડૂ6 અને 9િતભા એક ઉડ' ટ)નુ સ.ંલુન છે. 	  

!તૂકાળમા,ં	  સ#ંથા ફ'ત તેના +તૂ- અ#કયામતો ની 4ક5મત 6ારા માપવામા ંઆવી હતી - !ગિત,	  અ"કયામતો,	  

!ડૂ$% ુ ંઅને +ળવી રા12ુ ંનફો કામ કર7 છે. તેથી ;યવસાયો,	  મકાન %મતા 'ારા )ક*મત વધી નવા ઉ/પાદનો 

િવકાસ,	  કાય$%મતા (ધુારવા અને તેથી પર મા)*ન વધારવા ઉપર /યાન ક2345ત કરવા માટ2 સ9ંણૂ<પણે 

વલણ અપના()ુ.ં તેમના /ેરણા,	  !મતા અને તેમના તેમની નોકર, રહ.વાની તેમની 0વૈ2છાએ: 5યાનમા ં



લેવા ન હતી ક* +ુ ંકંપની માટ* કામ કરતા 2ણુો હતા. મને ર%ખા(ૃિત િવ-ુ/ ઉ1લેખ કર4ને ક"વી ર&તે આ કામ 

કર# સમ&વવા દો.	  

આ "ણ વ% ુ'ળોમા	ં  

	  

	  

CIRCLE	  1	  (ડાબે,	  'આિથ$ક રાજધાની'):	  અમે રોકાણકારો (કરદાતાઓ અથવા શેરહો0ડરો) માથંી પૈસા લે છે અને 

અમે આરો'ય પહ+ચાડવા માટ1 2મતા 4બ6ડ 7 સાથે બ7ટ મા ં;કૂો. આ દદ?ઓ માગ બનાવે છે. દદ?ઓની 

વો#$ુમં મોટ) ભાગે નાણાક1ય બાક1 રહ)લી િસલક માપ ન;1 કર) છે. આ સરવૈયા પર પરંપરાગત '!#ુતક 

!ક#મતો'	  છે. 	  

CIRCLE	  2	  (ક"#$,	  '!ાહક ક%િપટલ'):	  દદ"ઓ માથંી માગં પણ સ-ંથા અને ઊલ3ંુ 5િત8ઠા :ારા અસર પામે છે. 

સાર$ હો'(પટલ,	  વ" ુએક દદ' (યા ંજવા માગંો છો કરશે. વા4ણ6ય મા,ં	  માગ અને 'િત*ઠા એક કંપનીના 

ભિવ$યના (ક*મત આગાહ0 1 '!ભુે%છા',	  આ અવા%તિવક છે. 	  

CIRCLE	  3	  (હક,	  '!મુન ક&િપટલ'):	  તમાર% હો()પટલ ની /િત1ઠા છે,	  જોક$,	  !#ુય%વે તે પહ+ચાડ/ કાળ2 3ણુવ5ા 

!ારા અસર છે. આ )ત મોટ. ભાગે 1ટાફ ર3ટ.4શન,	  આ ખ#$%ુ ંશકાય છે ક. /િતભા અને 5ટાફ /ેરણા 5તર 

!ારા $ભાિવત હોય છે ક/ 0 તમાર2 3ટાફ 6મતા !ારા િનધા&'રત થાય છે. િવવેચના/મક,	  !ેરણા પોતે મોટ+ 

ભાગે %ત અને )િત+ઠા -ારા ન/0 થાય છે: દર5ક એક મહાન હો;<પટલમા ંકામ કરતા સાર0 નોકર0 કરવા 

માટ$ માગંે છે. 	  

માનવ %ડૂ( આ *ણુો પરંપરાગત 3ક5મત કંપનીઓ માટ9 વપરાય છે અને હ?ુ @ધુી,	  એક સેવા પયા)વરણ,	  

અને ખાસ કર#ને હ'(થક'ર,	  તે સ%ંથા ના લાબંા ગાળાની સફળતા ન/0 છે ક3 આ 5ણુો છે નથી. 	  



સરળતા માટ(,	  !ુ ંવધાર( )યવ+થા કંઈક (પાનાની પાછળ 4ુઓ) મા ંઆ જ9ટલ મોડ(લ સ?ંેપ છે. આ 

વ" ુ$ળોમા ંદર,ક અ/ય બધં ફ4ડ 6ુઓ ક, સરળ છે. ;ે<રત,	  સ"મ $ટાફ દદ)ઓ વ, ુસેવાઓ માગ કરવા 

માટ$!ુ ંકારણ બને જ નથી ક.,	  તે સારા &િત(ઠા,	  બનાવે છે,	  ! એક ઉ%ચ 'ણુવ+ા સેવા પહ1ચાડવા,	  પણ 

!ેરણા પર સકારા)મક અસર છે. આ માગં પછ0 વ2 ુ4મતા 6બ8ડ કરવા અને વ2 ુસેવાઓ પહ=ચાડવા માટ@ 

વાપર% શકાય છે ક+ રોકડ પેદા કર+ છે. તે તે demotivated	  અને નબળ& તાલીમ પામેલા કમ#ચાર'ઓ માગ 

અને વો&'ુમં ઘટાડો ઘટાડો ન/ધાયો કારણ,	  તમારા %િત'ઠા નાશ કર, શક- છે તે જોવા માટ- પણ સરળ છે.	  

	  

સ#ંથાઓ ઉપે*ા અથવા ફ.ત માનવ 2ડૂ5 વ6 ુ8ળમા ંહોઠવા=ં સેવા પગાર અને નાણાક5ય રાજધાની માપવા 

પર #યાન ક()*+ત કરવા માટ( તેના બદલે તે માટ( સામા*ય છે. અમે %ુઓ રહ*શે તર-ક*,	  !ાહક / દદ& 'ડૂ* 

તેમજ માનવ (ડૂ+ માપવા (.ુક0લ નથી,	  અને તે અમને નાણાક)ય અને સચંાલક)ય પ0રણામો 3ધુારવા માટ8 

મદદ કર% છે. 	  

આ "$ુતક િવચારો અને 0ુ ંસમજવે છે ક6 કાય89મ આ :ણ વ< ુ8ળોમા ંસ<ંલુન અને એ જ સમયે બધા $ટાફ 

(પા#ુ ં28 !ુઓ) પડકાર અને આધાર જમણી િમ0ણ હોય છે તેની ખાતર7 કરવા માટ: જ;<રયાત પર 

આધા$રત છે. આ િવના,	  તેઓ દદ%ઓ અને રોકાણકારો -ારા માગણી કરવામા ંઆવી રહ5 છે ક7 કાળ9,	  

કાય$%મ અને અસરકારક ,તર. /દાન કરશે નહ3. 	  

તમારા માનવ 'ડૂ* '+ૂયાકંન તમાર* સ0ંથા પ3રવત4ન માટ6 ક* છે. 	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  



!કરણ 3	  	  

આ કાળ% કાય'(મ: બનાવવાનો સાત પગલા ં	  

!ભાવ મા&લક) 	  

મને બે હો'(પટલો િવશે કહ0 દો. અથવા ખર7ખર અમે અને અમારા પ8રવારો સારવાર કરવામા ંઆવી રહ0 છે 

! - તે તમે અને &ુ ંકામ ક+ુ, છે,	  !મા ંબે હો)*પટલો હોઇ શક1 છે. 	  

હો#$પટલ એક દ+શમા ંએક ગર#બ અને (ુ: ખી ભાગ આરો0યસભંાળ 5રૂ# પાડ9 છે,	  પરં$ ુતે છતા ંકામ કરવા 

માટ$ એક સા(ંુ +થળ છે. તમે તેને ઘણા લોકો 6યા ંકામ કરવા માટ$ આકિષ=ત કરશે લાગ@ ુ ંનથી,	  પરં$ ુતમે 

આ"ય$ હશો. ખાલી જ-યાઓ લાબંા સમય માટ4 unfilled	  રહ# નથી,	  અને $ટાફ ઘણા વષ, માટ. કરવામા ંઆવી 

છે. #ટાફ તાલીમ અને િવકાસ 12યાત છે. દદ5ઓ તેઓ ગણવામા ંઆવે છે માગ; માટ< ક=ુ ંપણ વખાણ હોય 

છે,	  અને હો&'પટલ તેના તમામ તબીબી િવશેષતા અને દદ5 સલામતી પગલા ંરા:;<ય લીગ ટ>બલ ટોચ પર 

છે. તે નવીન હોવા માટ, -ણીતા છે,	  કારણ ક% તે (બૂ +-ુક%લી વગર તેના સશંોધન અને ઓ&ડટ કાય,-મો 

માટ$ ભડંોળ આકષ- છે. હક1કતમા,ં	  તે તેની િસ'ટમો અને ,-.યાઓ 2બૂ જ કાય78મ બનાવવા : ઈલે=>ોિનક 

દદ" ર$કોડ( (ઇપીઆર) િસ/ટમો,	  !થાિપત કરવા માટ, એક .થમ હતા. આ હો2!પટલ સેવાઓ િવશાળ 9ેણી 

િવકસાવવા માટ( )રુ,-ત રોકાણ સાથે એક નવી એકમ રાખવા માટ+ એક નવી િવ-ગ બનાવી રહ1 છે. પરં6 ુ

બધા ઉપર,	  હો#$પટલ એક મૈ,ી.ણૂ1 $થળ છે. $ટાફ દર:ક અ<ય અને દદ?ઓ માટ: નA છે,	  અને તેઓ ઉપર 

ઉપરથી &શુ છે. આ સીઇઓ અને exec	  ટ"મ વાલી અને +,લિન,સ પર બધા પ3ર4ચત ચહ8રાઓ છે. 	  

હો#$પટલ બી,	  બી# બા%ુ,	  ઓછ# $શુ છે. અહ% કામ કરતા +-ુય લ0ણ કામ નથી કરતી િસ7ટમો અને 

!"#યાઓ સાથે હતાશા -ારા /1ુય2વે કારણે તણાવ છે. આ ઇપીઆર િસ<ટમ પરામશ? અને તે Bા ંતો કામ 

કર# ુ ંનથી વગર મા ંઆ.યા હતા. એક સ46ૃ િવ8તારમા ંહોવા છતા,ં	  હો#$પટલ $ટાફ *ળવી રાખવા 02ુક4લી 

છે - ખાલી જ$યા દર અને ,ટાફ ટન/ઓવર 23ુ ંહોય છે,	  !થી એજ&સી કમ*ચાર.ઓ ધોરણ છે - વાલી અને 

દવાખાના ંઓફ મેનેજમે,ટ પણ વ0 ુિનરાશાજનક બનાવે છે. સારા 9:લિન:સ <ૂર રહ?વા,	  અને મેનેજરો રહ) 

કર#ુ ંક& 'ટાફ કૌશ-ય િવકસાવવા માટ& થોડા સમય હોય છે 9નો અથ< છે ક& કોઈ વા'તિવક સશંોધન અને 

િવકાસ બ'ટ,	  !યા ંછે. તા(તરમા ં+હ-રાત .બૂ જ2ર3 વધારાની િવ9ગ માટ- ભડંોળ હો@ડ પર Bકૂવામા ંઆEFુ ં

છે ક$ ક%ુ ંછે. દદ)ઓ વ, ુમાગણી બની ગયા અને ફ7રયાદો :<ૂયવાન સચંાલન સમય અને @યાસો ઉપર 

લઈ ર$ુ ંછે,	  ! ઉદય,	  પર હોય છે. તા*તરમા ંઉ.ચ 0ચાર દદ# સલામતી ડર મેનેજમે.ટની સમ0યાઓ 



ઉમેરાઈ ગયેલ છે,	  અને exec	  ટ"મના ક'ટલાક ઝડપથી બદલાઈ ગયેલ છે. તેઓ તેમને મા ંbumped	  જો #ટાફ 

કંઈ સીઇઓ અથવા બોડ/ ઓળખી કરશે. 5ૂંકમા,ં	  તે કામ કરવા માટ) એક ના,શુ /થળ છે. 3ુ/સો ઓછ7 છે,	  

અને તે બતાવે છે. 	  

!ુ ંઆ હો'(પટલો બનંે કામ ક$ુ& ક$ુ& છે - અને $ુ ંએક $ુ ંબદલે સારવાર કર0 શક2 છે ક2 4મા ંખબર. 	  

આ કાળ% કાય'(મ બાક+ના -કરણોમા,ં	  !ુ ંતમને સાત તબ+ામા ંહો.પીટલ મા ંહો3.પટલ B	  ચા# ુકર' શકો 

છો ક$વી ર(તે સમ-વવા માટ$ જઇ ર2ો 3.ં આ તબ7ામા ંહ$9થક$ર અને અ=ય ઉ@ોગોમા ંસમ" કામ કરતી 

વખતે %ુ ંછે)લા દાયકાથી,	  સાથીઓ અને )લાઈ,ટો ની મદદ સાથે,	  િવકિસત અને િવત)રત છે ક, એક 

સા$ં%ૃિતક પ+રવત.ન કાય.1મના ઘટકો છે. 	  

નેમોિનક સરળતા તેમજ તેના રહ.િમયત અથ2 માટ. માટ. - - જો કાળ& કાય()મ આ કાય()મ હવે કહ/ છે 1ુ ં

ફ"રવા&ુ ંછે. 	  

સાવચેત દર&ક અ)ર તમે લીડરશીપ માટ& કિમટમે3ટ છે,	  સાર$ ર$તે રન સ)ંથાઓમા ંમળશે ક0 1ત ર2ૂ કર0 

છે. કાય&'મના દર,ક તબ/ે આ 1ણુો સાથે સબંિંધત છે,	  અને દર&ક તબ*ા માટ& .ુ ંતેને તમાર1 સ3ંથા ક& 5ત 

પાલનપોષણ કર*ને િશ.ણ આપ0ુ ંશ3 છે ક5 ક5વી ર*તે સમ;વવા છે. 	  

આ તબ#ામા ંમળ(ને કામ - અને તેઓ જ'ર) ઓવરલેપ. તેઓ પણ દર/ક અ1ય મજ4તૂી. માર) ભલામણ 

તમે શ%આતમા ંશ% કરો અને ઓવરને 0ધુી કામ કર4 છે,	  આ"ય$ની વાત નથી. પરં. ુ'સદાચાર& વ( ુ*ળોમા'ં	  

ની ભાવના છે,	  જો છે%લા અ)ર +ારા ,યા.યાિયત 1ત 2થમ મજ5તૂ છે,	  અને તેથી અમે (ધુારો ખાતે 

સતત #ય%ન પોતે છે ક, એક #ો.ામ છે - હો#$પટલ એ ના +ે- મા ંહો#$પટલ B	  ખસેડવા માટ) સતત +યાસ 	  

,	  માટ$ સાત પ%ો સ#ં$%તમા ંનીચે ઊભા છે: 	  

!િતબ%: આ સ)ંથા ,ે.ઠતા તેની કામગીર6મા ં)પ.ટ અને :સુગંત છે. તે આપણે '!થમ અથવા 'ે)ઠ'	  

પો!ઝશન કૉલ છે,	  ક" # તેને સાર* ર*તે કર* શકતો -ુ ં0ણે છે. નેતાઓ ક" પો5ઝશન -ુ ંછે ખબર છે અને તે 

માપવા માટ& ક&વી ર*તે. તેઓ પણ /પ0ટ છે ક& પો3ઝશન આધાર આપે છે ક& 9 ર*તે વત: છે. 	  

સ"#ય: %ટાફ,	  લવચીક કાય()મ અને સાર0 ર0તે આધાર4તૂ છે ક7 ટ0મ સમ9યાઓ ઉક7લવા માટ7 મળ0ને કામ 

કર# છે. સ(ંથામા ંદર#ક -ય/0તને 3ધુારાઓ કરવા માટ# 9મમા ંસહયોગ બદલે (પધા@ માટ# ક#વી રBતે સમC છે. 	  



!ર#પો&'સવ: આ સ#ંથા દદ/ઓ માટ3 અને #ટાફ માટ3 સાભંળે છે અને તે <નુાવણી @ુ ંન"ધ લે છે. તે તેના 

દદ"ઓ $ૃ&'ટકોણ તેના વત1ન પર દ4ખાય છે અને તેમના અ:ભુવ =ધુારવા માટ4 કામ કર4 છે. તે તેમને વ? ુ

કાય$%મ હોઇ સ+,ય કરવા માટ0,	  !ટાફ અને તેમની જ,-રયાતો માટ1 પણ 4િત-6યા આપે છે.	  

મહ#ન%:ુ નેતાઓ તેઓ સ-ંથા /વી 2 ર4તે 5ધુારવા માટ# સતત કામ કર& છે. તેઓ હકારા+મક અસર અને 

તેમના માટ' કામ લોકો ઉ,સા.હત કરવા માટ' તેમની 3ુશળતા વાપરો. આ સ:ંથા <=લિનકલ ડ'વલપમે@ટ 

તર#ક% મહ(વ*ણૂ- હોવાથી ને4(ૃવ િવકાસ ઓળખે છે. 	  

!યાન ક&'()ત: સ-ંથામા ંદર&ક 2ય34તને આ7 8ુ ંબની ર<ુ ંછે ઉપરાતં @ુએ છે અને અશ! લાગે શક( છે ક( * 

ગોલ માટ' (ય*ન કર' છે. આ સ3ંથા અ3વીકાય8 વત8:કૂ અથવા આ (યાસ સામે કામ કર' વલણ સહન નથી. 	  

!િુનફોમ(: આ સ,ંથા 'ટોચ પર સેવા'	  !રૂ$ પાડવા માટ+ ,ટાફ માટ+ સમય 02ુત કર$ને !નુરાવિત8ત કાય9 

અિધકાર 'થમ વખત કરવામા ંઆવે છે 1યા ંએક કાય4!મ મશીન,	  દર#ક સમય છે. તે યો,ય ર-તે દ.તાવેજો,	  

િનય%ંણો અને તેની ,-.યાઓ 1ધુાર5 છે. 	  

અ"ણી: તે રહ) છે એક અ"ણી હો./પટલ 3ણે - તે તેના %થમ અથવા *ે+ઠ પો/ઝશન 2ણે છે. અને એક 

વ"# ુસારા હોવા ક+ હો,"પટલ મા ંદર+ક ક+ 3િત6ઠા ટકાવી રાખવા માટ+,	  તે વ" ુકરવા માગંો છો બનાવે છે. 

પ"રણામે,	  તેઓ $બૂ સાર* ર*તે બી,ુ ંબ/ુ.ં તેઓ ગવ2 છે અને તેમની હો9:પટલ માટ> હાડ2 કામ છે - તેઓ 

!ભાવ મા&લક) મ*યા છે. 	  

તમે દર&ક (ટ&જ વણ-ન અને 0કરણ 5-‐11 દર#ક %ત મળશે. આ %ત જ-ર. છે અને 2ુ ંતે તમાર. સ7ંથા માટ# 

એનો અથ& એ થાય છે ક' શા માટ' દર'ક િવષયમા ં1ુ ંસમ4વે છે. પછ6 1ુ ંતમને હો;<પટલ એ મા ંહો;<પટલ B	  

ચા# ુકર' શકો છો ક+ , માગ/ માટ+ વ2 ુિવચારો ઉમેરો - તમે કર&ુ ંજ પડશે ક- વ/0ઓુ - !ુ ંએકદમ જ)ર+ 

સાથે શ& કર)ને,	  તમાર% સ(ંથા આ +ત હાસંલ કરવા માટ1 ક1વી ર%તે સમ+વવા 	  

માર$ !ુ ંકર&ુ ંતે પહ+લા,ં	  છતા,ં	  !ુ ંતમને એક નાની પડકાર ઓફર કરવા જઇ ર4ો 6.ં આ 8બ:;ુએ,	  તમે અનેક 

વ"#ઓુ એક િવચારવાનો છે,	  તો મને નવાઈ ન)હ લાગે: 	  

'અમે પહ&લેથી જ કર# છે ! ક#ંુ &.ં'	  	  

'તે શ$ નથી.'	  	  

અથવા કદાચ મા): '!ુ ંતે કદાચ ખો,ંુ છે શા માટ1 ઘણા કારણો િવચાર કર# શકો છો.'	  	  



!ુ ંઆ ખબર પહ*લા ઘણા વખત બધા સાભં,-ુ ંછે કારણ ક3 4ુ,ં. તે મા% િનભ)ળ resistance	  છે. તે સામા'ય છે,	  

તે અવરોધક છે - અને તે અમે તેની સાથે *યવહાર સમય છે. 	  

!કરણ 4	  	  

સચંાલન અને બદલો 	  

અમલીકરણ ની સમ*યા 	  

!ુ ંએક વખત વેડફાઇ જતી ખચ1મા ંપાઉ5ડ લાખો સેવ કરવા માટ) તેની સ-લાય ચેઇન ફર3થી 5ડઝાઇન 

કરવાની જ(ર છે +લાય.ટ માટ1 કામ ક2ુ4. કંપનીએ તેના તમામ 9:ુય સ<લાયસ= સાથે કરાર સોદા િવશે 

!નુઃવાટાઘાટ અને સામાન અને તેના ઘણા સાઇ0સ પર િવત4રત કરવામા ંલોકો માટ9 સાર: ર:તે કામ કરવા 

માટ$ જ&ર(. આ પ+રવત.ન એક ભાર" જ$ટલ કાય*+મ હતો ક" જ0ર1 24ુકળ ટ"કિનકલ કૌશ:યો તેમજ લોકોની 

િવશાળ &ેણી પર ,ભાવ .મતા છે. 	  

આ કાય%&મ માટ) જવાબદાર /ય01ત તા3તરમા ં'!ા#$ત મેનેજર',	  તેમણે સામનો કરવો પડ.ો હતો ક0 પડકાર 

ના િવ%લુતા )યાય ન હતી ક. એક શીષ2ક 3િૂમકા િનમ6કૂ કરવામા ંઆવી હતી. તેની ટ)મ +બૂ જ /ુિનયર 

હતી અને આ (ક*લ પર બદલો 1યવ(થા કોઈ અ7ભુવ હતો. તેના ઉપર; તેને આ બધા વેડફાઇ જતી મની 

સાચવવા માટ' એક યોજના બનાવવા અને ચલાવવા માટ' મદદ કરવા માટ',	  અ"ભુવી ક(સ*ટ(ટ એક નાની 

ટ"મ અમને રો)ો. 	  

ક"ટલાક અઠવા)ડયા દરિમયાન,	  તે #ા%&ત !યવ$થાપક બ*ુ ંતેમણે અમને 3ટકારો મેળવવા માટ8 કર9 શક8 છે,	  

!મમા ંછે ક( ) કપટ, કર, હતી ક( 1પ2ટ બની હતી. તેમના હ(5 ુઅમારા credibility	  !#ુત ર&તે કરવા માટ- 

અને અમને તેના િવભાગના બહાર િવચાર હતો. 0ુલ અમાર3 સાથે બધા સપંક: ટાળવો અને તેના િવભાગના 

કામ ક$ બનાવવા માટ% &યાસ કર+ સમય પસાર કય- - ભયકંર &ત હતો - ! અમને સકંળાયેલ છે. .ુલ 

અ"ય $ો&'ટ પર અમાર- સાથે કામ કરતા હતા અને તેમના પોતાના મનમા ંઅપ કર- હતી & તેમના 

સાથીદારો,	  અમને ખરાબ-mouthing	  સમય ગા&યો હતો. આ અઠવા.ડયા 0ારા ગયા તર2ક4 તેમની રણનીિત 

વ" ુ$પ&ટ બની હતી. આખર),	  તણાવ તેમના બોસ ઉપલ.ધ જ પગ2ુ ંલીધો 6મ ક8 9બ:;ુ હતો. 	  

તેમણે તેમના નવા (ા)*ત મેનેજર કાઢ/. 	  



અહ# $ુ ંથઈ ર*ુ ંછે?	  તેના બદલે પોતાની ટ,મની .મતા /ધુારવા અને તેમના પોતાના વક6લોડ ઘટાડવા 

માટ$ માગ& તર)ક$ અમને .વાગત છે,	  આ માણસ પોતાના *હતો સામે સતત કામ ક'ુ) અને તેમની નોકર/ 

!મુાવી 'ારા )ક+મત -કૂવી. આવા વત0નને સમજવા માટ6 78ુક6લ છે - તમે અમલીકરણ બદલવા માટ/ નવા 

હોય,	  ખાસ કર&ને જો. 	  

જવાબ એકદમ સરળ છે. અમે તમામ માનવ છો અને અમે 2ય45ત કયા 6કારની અમારા િવચારો :બૂ 

ભાર$વૂ'ક પકડ+,	  ક"વી ર&તે સારા આપણે %ુ ંકામ છે,	  અને તે અમને &બૂ જ મહ+વ-ણૂ/ છે. કોઈને સાથે આવે 

છે અને 'તમે થોડ' મદદ સાથે આ,ુ ંકર' શક2 છે એ,ુ ંલાગે છે ક2'	  પણ મા% 'આ બધા જ&'રયાતો બદલવા 

માટ$'	  અથવા કહ' છે,	  તો તે અ%વ%થતા અને અમાર, -રુ/ા,	  અમારા ઓળખાણ અને અમારા ગૌરવ માટ/ 

ધમક$ હોઈ શક) છે. લોકો ખર(ખર સે દ+ઠ ફ(રફાર /િતકાર નથી - ત"ન ઊલ&ંુ,	  મોટા ભાગના લોકો 

પ"રવત&ન (વાગત છે. -ુ ંતેઓ 1િતકાર બદલાઈ રહ9 છે. તે તમને તમાર9 સ(ંથા પ"રવત&ન બહાર હોય 

!યાર% સમ(યાઓ પેદા કરશે બદલાઈ ર2ા ં4ારા evoked	  આ લાગણીઓ છે. 	  

!ુ ં$કરણ 3 ઓવરને &તે જણા!" ુ ંહ& ુ ંક(,	  પ"રવત&નના )ચૂનો ઘણીવાર 0િતકાર સાથે મળે છે. અહ; શા 

માટ$ તમારા 'ટાફ છ કારણો છે - અથવા તમે - તમાર% સ(ંથા પ+રવત-ન કરવા માટ1 જ3ર% ફ1રફારો 6િતકાર 

કર# શક% છે. 	  

1.	  !રુ$ા તમે )ુ ંહાર, ભય માટ0 ધમક,. આ તમાર, નોકર,,	  !"થિત,	  !દશા %દ&શ અથવા વક# સબંધંો અથ#મા ં

હોઈ શક& છે. આસપાસના લોકો ખસેડવા અન,ે	  ખાસ કર&ને નોકર& વણ,ન આ વ./ઓુ બદલવા માટ7 કોઈપણ 

ધમક$,	  તેને સરળતાથી કારણ પર ફર.થી લખે છે ક2 3થી અનસેટલ6ગ છે. 	  

2.	  ઓળખ માટ' ધમક* તમે (બદલે તમે 0ુ ંકરતા)ં 0ુ ંછે 5ળવી રાખવા માટ' જ9ર. આ ;વા<ભમાન,	  યો!યતા 

અથવા %&થાિપત પો+ઝશન માટ1 %2ય4 અથવા દ1ખીતો ધમક: હોઈ શક1 છે. અમારા %ા@Aત મેનેજર ર:તે 

આ "પ$ટ વેધક ઝડપે લા./ુ.ં 	  

3.	  !#ુો 'મારા $તૃ શર(ર પર'	  !ક#મતો સઘંષ+. બદલો આ ક0સ હોય તે જ5ર7 નથી,	  પણ જો તેઓ (રૂતી સારા 

નથી ક% &નો અથ) *ારા -ય/0તગત અથવા સ'ંથાના વત*માન ,ક.મત િસ'ટમ અથવા સ'ં1ૃિત 35ુત ર7તે 

કરવા માટ' (દિશ,ત કર. શક' છે. તેઓ બચત ખતરનાક હશે અથવા તેઓ તેમના 9કુાદો અને 

!યાવસાયીકરણ ધમક, આપી શક0 એ2ુ ંલા67ુ ંક0 જો આ એક સા:ંુ ઉદાહરણ,	  ખચ# બચત સામનો +,લિન,સ 

હશે. 	  



4.	  સાથે સમાિવ(ઠ સમ*યાઓ"ુ ંઆ 'થોભો બદલી! 'સમ#યા ધી(ુ.ં +#થરતા અ0ય કરતા ંક2ટલાક લોકો માટ2 

વ" ુમહ&વ'ણૂ* છે - અને લોકો ઘણો નવી +દશામા ંજઈ 3બૂ 68ુક9લ અથવા 3બૂ ભયકંર હશે એ@ુ ંલાગે છે. 

ઘણા $&ુક(લી પ,રવત0ન તી2તા ક( ઝડપ બેઠ(લો,	  અથવા તે ઉલટાવી શકાય તે. ુ ંછે તે હક3કત છે. 	  

5.	  મા!યતા અભાવ આ િસ!+ોમ 'અહ# આપણે ફર* +ઓ.'	  એક #ય%&ત તેમની સ.ંથામા ંઅગાઉ િન5ફળ 

ફ"રફારો ઘણા ંઅધીન સ.પાયેલ છે,	  તેઓ $ુદરતી ર)તે,	  પહ#લ હ%ુ 'ધુી અ+ય સેટ શકંા4પદ હશે. તેઓ કોઇ 

પણ નવા ફ'રફારો િવ+ાસ અભાવ છે અને સભંિવત લાભો જોવા માટ' અસમથ8 હશે. 	  

6.	  ખોટા આશાવાદ 'ઓહ,	  અમે બધા છે ક) * કર, ર-ા ંછો.'	  આ "ુ ંઆ %&ુતક )યાલ ક-ટલાક િવશે તા3તરમા ં

વાત કર& હો)*પટલ એક એચઆર 1ડર34ટર જવાબ હતો. 7ુ ંતેમના હો)*પટલમા ંકામ ક=ુ> હ? ુ ંઅને 7ુ ંતેઓ 

'બધા ક%'	  કર# ન હતી ખબર. આ +થળ .ડ0 1બનકાય4રત હતી. તેઓ તેમના પ9રણામો માપવા હોય તો 

અલબ$,	  કોઈ એક,	  આ સાથે &ુ ંઆ )*ુતક સમ. વારંવાર પર એવો આ.હ રાખે છે કંઈક 8ૂર મેળવી શકો 

છો. તમે મા' વા)તિવકતા ,ધુી સામનો કરવા માટ4,	  હાડ$ છે,	  ક" # માપ િસ)ટમો )થાિપત કરવા માટ" હોય છે 

કારણ ક% હક'કતમા,ં	  આ છે$લા વાધંો,	  !ૂર કરવા માટ) *બૂ સખત હોય છે. 	  

!ુ ંતમને આ 'ઉછાળે'	  પોતાને અ(કુ લાગે શક. છે ક. 0 1કરણ 3 મા ં$ચૂન ક)ુ+. તે સામા/ય છે. પરં4 ુતમે 

ક"વી ર&તે અને તમારા -ટાફ તેમને 0ૂર કર& શક" છે?	  કોઈ એક જવાબ છે,	  પરં$ ુ&ુ ંતમને કાળ. યોજના 

મારફતે કામ ક( ) તમને મદદ કર, શક( છે પ0રવત2ન સરળ બનાવવા માટ" ક"વી ર'તે શીખી છે ક" અ.કુ 

વ"#ઓુ છે. 	  

1.	  હકારા%મક અને *ૃ,યમાન .નુરાવત2ન લાભ રહો. 6ો%સાહક અને રહ8િમયત રહો. :માઇલ (યથાથ2) 

ધમકાવ&ુ ંઅથવા સમ,યા માટ/ કોઈને દોષ 6ાર/ય -. તેને તમે પડ'ુ ંપાછા આવશે. એક પહ2લ પછ4 

તમારા ઓ&ફસ પર પીછેહઠ અને તે પહ1ચાડવા માટ6 બી8 કોઈને માટ6 રાહ 8હ6રાત નહ<. તે =બૂ તમારા 

પડકાર છે. 	  

2.	  તેમના પોતાના ફ)રફારો કરવા માટ) .ટાફ માટ) ર.તાઓ શોધો લોકો પોતાને માટ) તે કરવા દો. ઍ5શન 

ટ"#સ %ટાફ બદલે 'ઉપર'	  માથંી બદલાઈ રહ, કરતા ંતેમના પોતાના ફ4રફારો બનાવવા અને અમલ,	  ક" #થી 

!કુમના'ુ ં)ારા બદલે શાસક (1કરણ 6 !ુઓ) સેટ કરો. પછ,,	  અ!ભનદંન ઈનામ અને તેમના યોગદાન 

ઓળખે છે. 	  



3.	  Recognise	  અને $ટાફ (િતકાર -યાર/ resistance	  પાર અથવા હતાશ મળ, નથી સમ0. ન0ક મેળવો. 

તેમની &ચ(તાઓ સાથે bugging	  લોકો અને સોદો )ુ ંતે શોધો. વાટાઘાટો. તેમને સમજવા માટ5 સમય આપો. 

તેમને સમાવેશ થાય છે. 	  

4.	  ફ"ત નબંરો સમયનો માને છે અને ફર,થી આ 02ુતક દર6યાન,	  !ુ ંમાપવા અને તમે અમલ કરવાનો 

!યાસ કર' ર(ા છે તે મેનેજ કરવા માટ1 િસ3ટમો ઇ63ટોલ કરવા માટ1 જ89રયાત પર ભાર <કૂ1 છે. એક 

મૌ#ખક અહ(વાલ ઝડપી અને સરળ છે,	  પરં$ ુઘણી વાર worthless	  છે. ડો%ટર એક *દય દર 'વાજબી'	  છે 

!વીકાર$ છે ક$ નહ): તેઓ નબંર માગ કર$ છે. તે જોડાયેલ છે 5યા ં6ધુી એ જ ર;તે,	  એક લ$ય અથ()ણૂ( નથી. 

(કરતા ંઘ'ુ ંવ* ુઅથ-.ણૂ- છે '!ટાફ ગેરહાજર* નીચે 3% છે'	  એમ કહ%ને '!ટાફ ગેરહાજર* ડાઉન છે'	  અથવા 	  

'!વીકાય' છે'.)	  એ કહ$વત યાદ રાખો 'ભગવાન અમે )*ટ,	  બધી બી$ુ ંમા#હતી લાવવા'.	  !રુાવા આદ(શ હોય છે. 	  

5.	  !ટાફ ગોઠવણી ર,-ઝ!ટ/ટ સ1યો પર હાડ6 કામ દર,ક અ/ય સામે તમાર= ટ=મના ંઅ/ય સ1યો સેટ કરશે. 

તેમને દો ન'હ). િસિનયર ટ/મ દર0ક સ3ંણૂ6પણે સમ8 9:;ટ અને લ>યો સાથે ગોઠવાયેલ છે તેની ખાતર/ 

કરો. તેમને આ હ*+ઓુ .પ0ટ શીખવા માટ& ક&વી ર*તે મદદ કર& છે. 	  

6.	  તેમજ એક જ સમયે ઘણા વ-.ઓુ બધં પડ6ુ ંનથી એક વ-. ુનથી. તમે એક સમયે એક સમ-યા 

સબંોધવા કર* શકો છો,	  તો તે તમને &યાન ક*+,-ત અને ઝડપી ખસેડવા માટ* મદદ કર* છે. એક વ;< ુપર 

સફળ,	  તો પછ% પર ખસેડો. 	  

7.	  'પરસી%ટ'સ આ બીલ +કૂવણી કર" છે.'	  તેમણે અિધકાર છે: ખાણ એક િમ. કહ0તા હોય છે ચા4 ુરહ0 છે. 

તમે ખતં એક િન*ણાત બની રહ1શે. િવિવધ તબ5ે પરસી8ટ:સ િવિવધ કૌશ<યો ('અમલીકરણ ની ભેખડ 

ચહ#રો'	  !ુઓ,	  પા#ુ ં32)	  જ"ર છે. 	  

તમે ખતં િવશે િવચારવાનો છે,	  તે તમને તેઓ કામ માગ) બદલવા માટ/ તમારા 1ટાફ 3ો!સા$હત તર(ક* 

પડકાર અને આધાર સ-ંલુન ક0વી ર3તે સમજવા માટ0 પણ મહ:વ;ુ ંછે. એકલા પડકાર ક0 એકલા આધાર 

!રૂતા નથી - !ટાફ %ે'રત અને સફળ બનવા માટ1 હોય તો તમે,	  (!ુઓ નીચે) બનંે જ+ર છે,	  અને જમણી 

જ"થામા.ં 	  

ને#%ૃવ રાઉ*ડ અપ વાત અને આભાર,	  તમે ન%ધો - - !ુ ંપાના 29-‐32 ઉપર વણ&ન ક)ુ+ છે . ઉપર સાત 

િસ#ાતંો આધાર આપવા માટ/,	  !ુ ંતમને (ણ સરળ કૌશ0ય િવકાસ 5ચૂવે છે ક9 કરવા માગંો છો. તમે 



અ"સુરવા માટ* +ુ ંછે તે માટ* એક પાયો તર5ક* આ 78ુતક બી; ગમે તે પહ*લા ંકરો. 	  
	  

આધાર અને પડકાર છે  

તેઓ કામ માગ( બદલવા માટ. કોઈને સમ3વવા માટ% પડકાર અને આધાર દંડ સ2ંલુન જ6ર7 છે. પડકાર - 

! "વે%છાએ )ય+,તગત /ારા બદલે તેમના પર લાદવામા ંકરતા ં"વીકારવામા ંઆવશે જોઈએ - િવશેષ 

!ય#ન અથવા )મતા માટ- જ/ર1 છે ક- કંઈપણ હોઈ શક- છે. આધાર આવ>યક )મતાઓ િવકિસત અથવા 

પાલનપોષણ કર*ને િશ.ણ આપ0ુ ંમાટ$ મદદ ક$ તે વ*+ઓુ ધરાવે છે. આ બે વ*+ઓુ જમણી િમ7ણ 

બનાવી સફળતા માટ, ક. છે.	  

	  

લાગણી: પડકાર અથવા આધાર /ા ં1બૂ ઓછ6 સાથે,	  નોકર% અથ(હ%ન છે. લોકો ઉ.ેજના અને અ1ય3 

તેમના &વન મા ં)ેરણા મળે છે. એક સા1ંુ ઉદાહરણ એક રાત ચોક8દાર હોઈ શક; છે: કંઈ <બૂ થાય છે અને 

કોઈ એક %બૂ રાખે છે. 	  

આરામ ઝોન: કોઈપણ ,-ય/ પડકાર વગર 3બૂ 3બૂ આધાર 7યાર8 માટ8 :ખુદ લાગે છે પરંB ુCૂંક 

સમયમા ંસમય કચરો cloying	  બની $ય છે અને લાગે છે શક. છે. તે પણ ભા3યે જ 5ે6ઠતા પેદા કર. છે. 

ઘણા 'આધાર'	  િવભાગો - લગભગ $યા'યા (ારા - આ પીડાય છે. 	  



તણાવ: %રૂતી આધાર વગર ,બૂ ,બૂ પડકાર 1ૂંકા ગાળાના ઉ6લાસ કારણ છે,	  પરં$ ુ&ૂંક સમયમા ંપણ,	  

ભય અને અલગતા થાક કારણ બને છે શક1 છે. ધ એ#ે%&ટસ,	  કોઈપણ?	  	  

હાઇ પરફોમ)*સ: પડકાર અને આધાર જમણી િમ7ણ સાથે,	  લોકો વધવા: તેમના +મતાઓ અને તેમના 

!ેરણા &ધુારવા બનંે અને તેઓ તેમની નોકર4 માથંી !6ય8 સતંોષ મેળવે છે. તેઓ પહ?ચાડવા માટC મદદ 

કર# છે,	  કારણ ક% તેઓ પહ+ચાડો. 	  

!બૂ $ અમે આ )+ુતક ચચા# - - તે #ચા &ભાવ )ટાફ ,ારા જ/ર0 'આધાર'	  !"ૃિત &યાલ છે ક- મહ0વ2ુ ંછે 

એ 'આરામ ઝોન'	  મા ંતે &ારા આનદં ક, ત-ન અલગ છે: તે વ3 ુહાથ પર એનો અથ: એ થાય તાલીમ અને 

!ય#$તગત કો)ચ+ગ અને ઓછા 'ટ"મ $બ&ડ(ગ'	  કસરતો અને )ૂર-!"ડ$ગ (મ' હોઈ શક" પરં0 ુ2ય!"તગત 

જ"#રયાતો માટ+ જવાબ ક/ુ ંકર2 શક+ છે). ઉ7ચ 9ભાવ બો;સમા ંતમારા 'આરામ ઝોન'	  !ટાફ ખસેડવાની 

તણાવ માટ'( ુ ંકારણ બને છે,	  જો નવાઈ નથી. તે ચાલશે. પરં1 ુતે વથ3 હશે. 	  

અમલીકરણ ભેખડ ચહ.રો - ખતં ની તબ'ામા ં	  

તે ખતં ના િવચાર પર િવ,તર- વથ/ છે. 1ુ ંફ4રફાર અમલીકરણ અ%ભુવ ઘણો હોય છે,	  અને તે %'ુક)લ હોઈ 

શક# છે ક# &યા ંકોઈ શકંા છે - બનંે તે અ'ણી માટ- અને ફ-રફારો સાથે ટોચનો તે માટ-. આ 5કરણમા ં

વણ#વાયેલ ક)ટલાક િવચારો સરળ હોય છે. પાછળથી 6કરણોમા ંિવચારો વ9 ુઅને વ9 ુ=>ુક)લ બની @ય 

છે. સામા&ય (ેડ દર,ક નવા ફ,રફાર "ઢતા માટ( જ*ર+ છે ક( છે. 	  

મદદ કરવા માટ(,	  અહ# એક સમાનતા છે: જો તમાર0 બી3 બા4ુ નીચે એક પહાડ0 અને 9ક0 જ:ુ ંએક <દવસ 

ન"# કર& છે. બધી ર#તે - તમે તમાર& સાથે આવવા માટ, તમારા િમ.ો સમ0વવા પડશે. તમે ખતં િવિવધ 

તબ#ાઓ મારફતે જવા માટ- જ.ર છે:	  



	  

1.	  !ારંભ: તમે %પ'ટ ઓવરને -બ/0ુ %પ'ટ કરવાની જ6ર છે - ક"વી ર&તે મહાન તે ટોચ પર પહ1ચવા માટ" 

હશે. $ુ ંઆ VISIONING	  કૉલ કરો. 	  

2.	  બેક બાર&ુ:ં વ*+ઓુ,	  ખડતલ તમારા િમ)ો પર શ-આતમા ં0યાર2 ઘર2 4વ અને ટ:વી જોવા માટ2 સારા 

કારણો શોધવા,	  આપવા માટ' (ય*ન કરશે. તમે તમાર1 સાથે તેમને રાખવા માટ, -ો/સાહન કૌશ4ય જ7ર છે. 	  

3.	  લાબંા %તરની: જ+ટલ,	  ખતરનાક,	  ખાલી થ& ુ ંચઢ+ ,લૂો બનાવવા સમાવેશ થાય છે અને કરશે - !#ુય%વે 

- બધં કરા'ુ ંનથી ,યાસ કર/. તમાર/ નોકર/ તમારા િમ4ો આધાર આપવા માટ9 છે. આ કો<ચ>ગ છે. 	  

4.	  ટોચ પરથી (ૃ*ય: તમે ટોચ પર તે કરો )યાર,,	  તમે એક &યાર* આરામ અને .ૃ01ટએ લેવી જોઈએ - અને 

તમે ઘર& ફોન અને તે ક&વી ર.તે સારા લોકો જણાવ4ુ ંજોઇએ. અમે આ IMAGING	  કૉલ કરો. 	  

5.	  બી# બા%ુ: તમે સારા કામ ચા. ુકરવાની જ2ર છે,	  ટોચ મળ& હતી. તમારા િમ-ો તમને ફર&થી સાથે 

આવશે %થી આ લાભો દશા-વીને છે. 	  

!ણ સરળ &'ક)સ 	  



નેતાઓ &'યતા )ટાફ માટ- આવ'યક જ2ર4 છે. 6ુ ંઅગાઉ જણા=>ુ ંહ@ ુ ંક- બીCુ ંકોઇ તે અમલમા ંછે,	  !યાર% 

તેને કોઈ એક પહ*લ િવત.રત સારા અને પછ4 અ56ય થઈ છે. જો તમે નેતા તર4ક*,	  પ"રણામો (ો)સાહન 

અને બદલો,	  મદદ,	  અિધકાર હોઇ જ+ર છે. ને#%ૃવ રાઉ*ડ અપ વાત અને આભાર,	  તમે ન%ધો લોકો પર 

તેમના નેતા તર'ક) તમારા પોતાના ,િતબ/તા ની ગભંીરતા અને તાકાત ,ભાિવત 6ણ નાના પરં8 ુ

ન"ધપા& ર(તે થાય છે. 	  

ને#%ૃવ મ)ંણા 	  

!ટાફ તેમની સ!ંથા સાથે સકંળાયેલી લાગે છે,	  જો વ$ર&ઠ નેતાઓ િનયિમત ધોરણે 2ૃ4યમાન અને &વે(ય 

હોવા માટ' તે આવ+યક છે. બધા પછ2,	  ક"વી ર&તે નેતાઓ ખર"ખર તેઓ -લુાકાત સમય પસાર િસવાય ચા6 ુ

છે અને તેમના (ટાફ સાથે વાત .ુ ંછે તે 1ણો કર6 શકો છો?	  તે જ$યાએ (ાર*ય તેમને બેઠક િવના ઇમેઇલ 

!ારા દદ%ને સારવાર ડૉ,ટર .વા હશે. 	  

ને#%ૃવ મ)ંણા સકારા$મક અને )ય+,તગત પર 0યાન ક1234ત જોઈએ,	  અ"યથા &ટાફ તમે તેમને બહાર પકડ3 

!યા ંલાગે છે આવશે. ,ુ ંતમને 1ણ 34ો 6છૂ8 ભલામણ છે ક;: 	  

1.	  !ુ ંસાર' ર'તે ચાલી ર-ુ ંછે?	  	  

2.	  કોણ એક મહાન કામ કરવા+ુ ંછે?	  	  

3.	  !ુ ંસાધનો અથવા સાધનો તમે તમાર0 નોકર0 કરવા માટ3 જ"ર નથી?	  	  

પછ# $યાથંી લે છે. તમે તમારા કામ આ ભાગ પર યો4ય માળખાને લાદવાની જ જોઈએ;,	  તમારા %ટાફ તમે 

જણાવો છો ફાઇલ લખી અને મા0હતી મોનીટર અને તે અ5સુર8 છે. 	  

તબ#ા દરિમયાન સમ,યાઓ .ધુારવા માટ3 લાલચ ટાળો - ક" તેઓ માટ" કરશો ,ુ ંનથી. તમે સાભંળવા 

માટ$ અને તમારા !ટાફ સાથે વાત કરવા માટ- તેમના /1ુય હ-4 ુછે. એક સમ!યા આવે છે,	  તો તે નીચે ન'ધ 

અને બાદમા ંતેની સાથે -યવહાર,	  અ"યથા તે િનર+,ણ .વી લાગે છે. 	  

ને#%ૃવ મ)ંણા માટ- સમય બનાવી 24ુક-લ લાગે છે,	  પરં$ ુતે (ડિવડ,ડ -કૂવે કર0 શકો છો. તમે વ5 ુસાર0 

ર"તે સમ' છે અને $ટાફ (દવસે ,ુ (દવસ જ/(રયાતો માટ5 જવાબ છે;	  તમે વ% ુહકારા+મક જોવાયા આવશે;	  

!ટાફ તમાર( સાથે મોઢા સામે સમય પર આધાર રાખે છે શક6 છે કારણ ક6 આવી રહ( છે,	  અને યો&ય ર(તે 

ચલાવવામા,ં	  ને#%ૃવ રાઉ*ડ તદથ/ િવનતંીઓ ઘટાડો કરશે ભિવ:યમા.ં 	  



!મ ક$ ને')ૃવ વત,-કૂ સ!ંથા મા ંર'ૂ કરવા+ુ ં-.ુક/લ હોય છે - ક"ટલાક લોકો માટ" તેઓ +ધુી /થાયી થઇ 

ગયા ંમ&પાન ફ*રફાર જ-ર. છે. પરં1 ુનેતાઓ તેમની સદંભ9 :*મ બદલી છે અને તેમના >ટાફ @ૃBCટકોણ ના 

વક# પયા#વરણ િવશે વ, ુઝડપથી િવચારણા શ3 કરવા માટ6 જ3ર નથી. 	  

!ૃત$તા તમે ન)ધો 	  

!ુ ંનેતાઓ તેમના કામ અને તે સ+ંથા પર છે ક0 અસર 1235ુર આપવા 8ય:;તગત +ટાફ માટ0 આભાર 

િનયિમત પ'ો લખી ભલામણ કર1એ છ1એ. ને57ૃવ રાઉ:ડ તમે આભાર મા:યો અને તે માટ? જોઇએ B નC1 

કરવા માટ' જ)ર* બધા સામ.ી 0રૂ* પાડ' છે. તેમને લખવા માટ' તમારા PA	  િવચાર અને તમારા વતી તેમને 

સાઇન ઇન નથી. અને ઇમેઇલ ઉપયોગ કરતા નથી. 3ે4ઠ આભાર,	  તમે આ %ય'(ત ) મા+હતી પર પસાર,	  

અને તેમના યોગદાન દદ+ઓ અને -ટાફ અ0ભુવ 4ધુારો ક8વી ર:તે ફાળો આ=યો છે તે સમ@વતી,	  એક 

સરળ,	  હાથથી %ભુે)છાઓ કાડ. ફોમ. લેવા ન5ધે છે. 	  

અ"ભુવ આભાર,	  તમે પ%ો માટ$ ઉ&સાહ )ળવી -/ુક$લ હોઈ શક$ છે ક$ અમને કહ$ છે. બધા અમલીકરણ 

સાથે,	  તે વ$ર&ઠ નેતાઓ અને ખતં થી 0િતબ3તાની જ5ર પડ8 છે. આ માપવા અને < =ારા લખવામા ંઆવે 

છે #ુ ંઅ'રો મોનીટર અથ/ થાય છે 2મને નેતાઓ - અને દર&ક નેતા તેમના બીટ કર. છે તેની ખાતર. 

કર#ને. તમે તેમના વથ( િવશે શકંા હોય તો પણ,	  !ુ ંતેમના આભાર,	  તમે ન%ધો (ટાફ LAMINATE	  જોઈ અને 

તેમના કામ િવ)તાર માટ, આગામી તેઓ તેમના 1યાસો 1શસંા છે હતા 9થી તેમને ગવ; <કૂવા છે ક, તમે 

કહ# શકો. 	  

અહ# આભાર,	  તમે ન%ધ ઉદાહરણ છે: 	  

	  

ક"ટ $ડયર,	  	  

ટોની તમે અને તમાર+ ટ+મ ફરજ પર આ સ'તાહમા ંહતા,	  !યાર% તમે અમારા છે+લા િનર/0ણ 2ારા જ4ર/ 

તેમને %ટોક )મ *નુઃસગં0ઠત કરવામા ંમદદ કર6 હતી ક9 મને કહ9 છે. ;ુલ આપણે ભય તર6ક9 આપણે હવે,	  

આ અઠવા&ડયે કોઇ િથયેટર સમય 3મુાવી નહ8 અથ9 એ છે ક< મને કહ< છે. =ુ ંખર<ખર વધારાની AયBન 

!શસંા કર#એ છ#એ અને અમે િથયેટર સમય રદ દદ0ઓ અને તેમના પ5રવારો માટ8 9બૂ જ આઘાતજનક 

હોઇ શક& છે,	  ખબર છે કારણ ક) તમે ,કૂ. છે ક) / મદદ કર) છે. આપનો આભાર. 	  



!પુી વાત 	  

તમે િવકાસ કરવાની જ-ર અ/ય કૌશ3ય 'અપ વાત'	  છે. આ િવશાળ સ+ંથાઓમા ંબધંા1 ુ ંતે ઘાતક 'અમને 

અને તેમને'	  િસ!"ોમ લડાઇ. ખો*ંુ -ય /યાર1 એક િવભાગ બી- દોષ માટ1 તે સરળ છે,	  પરં$ ુતે (ટાફ ,ુ(સો 

માટ$ %કુસાનકતા+ છે અને િવભાગો વ4ચે સહયોગ અ8ો9સા:હત કર$ છે. 	  

અપ વાત સકારા)મક ર+તે તમારા હો/0પટલ,	  તમારા સહકમ(ઓ અને તમારા સાથીઓની વણ1ન અથ1 થાય 

છે - ક" # અ%ય 'ટાફ અને દદ&ઓ ક)વી ર-તે સારા તેઓ છે ક) ક)વી ર-તે સાર- 2ણુવ5ાવા6ં અથવા સફળ 

કહ# છે. ઉદાહરણ તર#ક,,	  તે તમાર& હો)*પટલ ચો/સ િવ*તારમા ંસૌથી સાધનો અથવા સૌથી વ: ુસફળતા 

દર ધરાવે છે ક) * સાભંળવા દદ/ઓ અને 3ટાફ માટ) એવી છે. અપ વાત છે,	  એક સા%ંુ ઉદાહરણ સેટ કર" છે 

સ#ં$ૃિતનો ભાગ બની /ય છે અને આપણે જ8ર હકારા<મકતા મજ>તૂ. 	  

ક"સ $ટડ': નેતા અ-સુરો 	  

!ુ ંએક વખત કામ ક+ુ, એક હો/0પટલમા ંએક સીઇઓ તેની ઓ:ફસ ઇમેઇલ સાથે =યવહાર મા ંઆઘ ેઅને 

સતત તર$ક&ની હતી. તા+તરમા ં.ટાફ મોજણી તેમના શૈલી હાિનકારક કરવામા ંઆવી હતી,	  !થી તેઓ દર&ક 

!દવસ હો'(પટલમા ંએક અલગ િવ(તાર પસદં દ6 િનક ને9;ૃવ રાઉ=ડ અપનાવી હતી. 	  

તેમણે વ& ુપહ*ચી શકાય અને સ4મ તેઓ િવચા7ુ8 કરતા ં;ણવા મ<7ુ ંહ= ુ ંક> અને ?ટાફ - !ુલ તરત 

!દવસ થી !દવસ તેમને +પાવવામા ંઆવી હતી ક2 હો45પટલ વક8 િવશે ઘ<ુ ંશો>?ુ.ં @ુલ લોગ !કુ રાખવામા ં

કારણ ક%,	  તેમણે તબીબી 'ટાફ સાથે ચચા. કર1 હતી વ'4ઓુ પર નીચેના માટ9 એકાઉ<ટ પર તેમના ને4>ૃવ 

ટ"મ પકડ" શકતા હતા. +ુલ સ/0ય બનીને તેના રાઉ8ડમા ંએક સ;તાહ તેમને ક<ટલાક કલાકો સાચવવામા ંક< 

સ"ામડંળોની. 	  

લોકો $ણવા અને સ-ંયાઓ મહ2વ ક3ટલો 	  

!ુ ં$!ુત િશ%ણ િવશે એક મહ-વ.ણૂ0 1બ34ુ સાથે આ :કરણ સમા<ત કરવા માગંો છો. :િતકાર િવAુBની - - 

મા# ખર&ખર નબંરો મારફતે .દિશ2ત કર4 શકો છો 6ુ ંસફળતા ક&વી ર4તે પ=રચય મા ંઉAલેખ કયC છે. 6ુ ં

સતત આ $&ુતક લોકો માપવા મદદ કરવા માટ1 એક માગ4 તર5ક1 નબંસ4 અને િસ#ટમોની મહ*વ પર ભાર 

!કૂ$ છે અને તેથી તેમની સફળતા દશા3વે છે. તેથી,	  આ પાયાનો કરવામા ંઆ,-ુ ંછે. ને13ૃવ રાઉ5ડમા,ં	  

આભાર,	  તમે અ%રો અને વાત બધા શ. ક0ુ2 છે - અને તેથી અમે સાત તબ+ામા ંમાટ. હવે હો23પટલ બી 

માથંી હો()પટલ એ માટ. /વાસ શ3 ક5ુ7 છે.  



!કરણ 5	  	  

વચનબ% થ'ુ ં	  

'!પ#ટ રહો'	  	  

ખાણ એક િમ( તા*તરમા ંતેના હાથ પર નાના શ345યા હતી. તેમણે પોતાની 9તને એક એવોકાડો 

પ"થર %ૂર કરવા માટ, -યાસ કર0 ર1ા skewered	  હતી. Thankfully	  કોઈ કાયમી (કુસાન કરવામા ંઆ01ુ ં

હ" ુ,ં	  તે #કાશ બનાવે છે. તેમણે લોહ01હુાણ િવગતવાર અક7માત વણ8ન 9ારા તેના િમ:ો squirm	  બનાવે છે,	  

પરં$ ુતે તેના *ુઘ,ટના િવશે તેના એ23લોયર કહ9વાની ગણવામા ં>ાર9ય નહો$ ુ.ં કોણ છો?	  તેમણે 

!તરરા%&'ય કંપની ડ/પૂો2ટ માટ5 કામ ક6ુ8 કરશો તેમ છતા,ં	  જો તે આ&ુ ંન કાઢ- .કુવામા ંઆ1યા છે 

કરશો. 	  

ભાર$ લાગે છે?	  તમે િનણ'ય પસાર પહ.લા,ં	  તમાર% ડ'પૂો+ટ િવશે 1ણ3ુ ંજોઈએ એક વ:; ુછે: તેઓ ઔ?ો@ગક 

સલામતી મા ંિનિવ+વાદ િવ-ના નેતાઓ છે. ડ2પૂો6ટ સલામતી ર9કોડ; શરમ માટ9 િવ-ના દર9ક અ6ય સ?ંથા 

!કૂ$ છે. 	  

આ વાતા% !તર $&ુ વષ) પાછા -ય છે. તે સમયે,	  કંપનીના પહ(લેથી ઔ-ો/ગક સલામતી આગળ-િવચાર 

હતો. જો ક&,	  આ "થમ િવ' (*ુમા ંદા.ગોળો કર4 અને તે સમય દરિમયાન ઘણા લોકો તેની ફ@Aટર4ઓ માયાD 

ગયા હતા. તેની ઉ*પાદન સાઇ/સ 0*ૃ2 ુસ5ંયા દશા7વે છે :ાફ 1914 અને 1918 વ"ચે એક #ચડં ર(ડાર (ના 

પડદા) પર પડ& ુ ંવ*&+ુ ુ ંના+ુ ં-િત0બ2બ બતાવે છે. ક6 કારણે,	  ડ"પૂો&ટ સ*ંણૂ,પણે .0ૃ1 ુઅને ગભંીર ઇ:ઓ 

!ૂર કરવા માટ) પોતાને જ 0િતબ3. 	  

તે હતી સૌથી વ) ુન,ધપા0 વ12ઓુ એક ફ78ટર; <દર દર7ક ફ78ટર; મેનેજર ઘરમા ંBકૂવા માટ7 આEયો હતો. 

તેના કમ'ચાર*ઓ ક, જોખમ સમાન પો2ઝશન મા ંમેનેજર ઘર,	  પ"રવાર અને વ)*ઓુ -કુ/ને,	  ડ"પૂો&ટ મેનેજર 

િવ#ફોટથી #થળ અટકાવવામા ંિન0હત રસ હતો ક5 ખાતર7. બી9 િવ: ;=ુ સાથે આ@યા Bયા ંCધુીમા,ં	  એ જ 

!ાફ એક ગણગણાટ નથી દશા./0 ુ:ં 34ુય ઘટનાઓ સમ! કરા0ુ ંચા< ુરા40ુ.ં 	  

20 મી સદ%ના (ત *ધુીમા,ં	  કંપનીએ લાબંા સમય -ધુી '!#ૃ$ ુઅને ગભંીર ઇ/ઓ'	  એક માપદંડ તર+ક, 

ઉપયોગ કર( શક* છે. -/ૂય માથંી કોઈપણ િવ9ેપ ઉપયોગી હોઈ માટ* <બૂ >ુલAભ હતો. ઘર* અકFમાતો 

સ"હત - તે એક અક&માત ની શ,તા આગાહ0 1 અ2ય વ&5ઓુ માપવા શ9 ક:ુ;. એક ડ=પૂો#ટ કમ'ચાર+ 

તર#ક% તમે કરાર ઘર% અક+માતો -ણ કરવા બધંાયેલા છે. આ કંપની અક+માતો ર%:ડમ નથી ક% બહાર કામ 



ક"ુ$ છે. તેઓ અ*રુ,-ત લોકો માટ3 થાય છે,	  અને તમે ઘર( અ)રુ+,ત હોય,	  તો તમે કદાચ કામ પર 

અ"રુ%&ત હોઈ જઈ ર,ા ંછો - તેથી એવોકાડો સબંિંધત stabbings	  !ણ કરવા જ(ર) છે. તમે (તમારા ડ/0ક 

પર ઉભા &વા) કામ પર demonstrably	  અ"રુ%&ત કંઈક તો,	  તમે $વાગત નથી - મા# $ક&સામા ંતમે લઇ 

આગામી શૉટ)કટ એક િવ.ફોટ થાય છે. 	  

જો ડ$પૂો'ટ )ફલ,ફૂ- ક- ઘટકો હોય છે: 	  

દર#ક %તર# •	  મેનેજસ& અને ઇ)ઓ અને બીમાર/ઓ અટકાવવા માટ3 જવાબદાર છે. 	  

•	  !રુ$ા દર'ક કમ*ચાર, તાલીમ એક ભાગ હોવા જોઈએ. 	  

•	  લોકોએ આરો'ય અને સલામતી કાય12મ સૌથી મહ6વ8ણૂ1 ત6વ છે. 	  

!યા ંડ&પૂો*ટ ,ફલ/ફૂ0 અને અ4યાસ માટ7 વ9 ુછે,	  અને $ુ ંતેથી થોડા સમય માટ1 તે સારાશં 4ારા તે અ5યાય 

થાય છે. િવ(લયમ + Mottell	  (જહોન િવલી એ'ડ સ'સ,	  1995)	  !ારા ડ%પૂો)ટ +ટોર,: એક સ1ંણૂ3 વણ3ન માટ7,	  

ઔ"ો$ગક સલામતી -ડુ 0યાપાર છે 6ુઓ. તે 8િતબ;તા એક મા=ટર?લાસ છે. 	  

તેમા ં&ુ ંઆ )કરણમા ંઉદાહરણ તર0ક1 ડ3પૂો7ટ વાપરો કારણ આવે:ુ ંછે. તે )િતબ>તા સ@ંથાને અથD Eુ ં

દાખલો: 	  

•	  તમારા '!થમ અથવા 'ે)ઠ'	  પ"ર$%થિત િવશે %પ,ટ રહો. 0ુ ંમાટ5 કામ અથવા વેપાર કરવા8ુ ંવથ9 તમે 

બનાવે છે?	  તમે છો સલામત છે,	  એ સૌથી ઝડપી,	  સ"તી;	  તમે $ે%ઠ ટ(કનોલો- અથવા $ે%ઠ 2ાહક સેવા છે?	  	  

•	  દર#ક %તર# %પ(ટ સ,ંયા/મક લ2યો 4યુો6જત કરો. 	  

•	  તમારા નેતાઓ "થમ અથવા (ે*ઠ પો.ઝશન આધાર આપે છે ક7 8 ર9તે વત; છે તેની ખાતર9 કરો. 	  

ડ"પૂો&ટ (થમ અથવા .ે0ઠ પો2ઝશન િવ7મા ંસૌથી <રુ2?ત કંપની હોઈ ખાલી હતી. તેના લFય H&ૂય 

અક#માતો હતી. અને તેની વત-.કૂ ક0 પીઠબળ - સલામતી િનયમો સીઇઓ તાલીમાથ. થી,,	  !પ#ટ કડક અને 

દર#ક %તર પર સ*ંણૂ-પણે અમલ હતા. 	  

જો છે%લા (બ*+ુ - દ"ખીતા ંવત)ન - મહ#વ%ુ ંછે. *િતબ.તા મા0 એક િનણ5ય નથી. તે પણ એક *:;યા છે. 

તમે તમારા AIM	  જણા$%ુ ંછે એકવાર તમે યો2ય વત3ન સાથે તેને બેકઅપ જ જોઈએ. 	  



એક સરળ ઉદાહરણ તર,ક-,	  તેમના &ાઈવ)ગ ટ"#ટ પાસ કરવા માગંે છે એક માણસ લો. 3ુલ હ"6 ુછે ક" 7 ટ"#ટ 

તાર$ખ,	  !#ુતકો. પરં* ુતેમણે વત/ન સહાયક સાથે બેકઅપ લે છે - તેઓ પાઠ 'ાઇિવ+ગ,	  તેમણે િમ&ો અને 

પ"રવાર સાથે )ાઇિવ,ગ .યવહાર,	  હાઇવે કોડ શીખે લે છે,	  તેઓ તેમના તેમણે કર* છે ક, ક,વી ર*તે સાર* 

!િશ$ક અને તેમના નબળા *,ુાઓ પર કામ કર0 છે સાથે ચકાસે છે. તે પસાર કરવા માટ0 7િતબ9 છે 

બતાવે છે ક( આ વત*+કૂ છે. 'અમે $ે%ઠ હોઈ માગંો છો!'	  -‐	  -‐	  તે બેકઅપ માપી લ+યો અને વત0ન વગર 

અથ#હ%ન છે મા+ ,-.ટ િનવેદન તે જ ર%તે,	  પોતે %િતબ(તા સા+બતી નથી '!ુ ંવાહન %ણવા માગંો છો'	  

કહ#ને. 	  

એક #િતબ' સ*ંથા -ુ ંછે?	  	  

એક #િતબ' સ*ંથા *પ.ટ #થમ અથવા 3ે.ઠ 6*થિતમા ંછે. 	  

એક #િતબ' સ*ંથા દ.ખીતા ંવત2ન સાથે આ underlines.	  	  

એક #િતબ' સ*ંથા (પા.ુ ં17 !ુઓ) $ણ વ' ુ(ળો સમ- સ'ં/ુલત છે ક5 લ6યો છે. 	  

એક "િતબ& સ)ંથા ને.0ૃવ દર4ક )તર4 લ6યો છે. 	  

બેલે$સ મહ(વ - ચાર કલાક રાહ 	  

અથ#$ણૂ# હોઈ લ+ય માટ0,	  તે તમાર& સ)ંથામા ંસ+ંલુન માટ0 ક0ટલાક િવચાર સાથે અપનાવી હો: ુ ંજ જોઈએ. 

આ ચેતવણીના વાતા* વ+,ઓુ અવ0ં જઇ શકો છો ક8વી ર:તે દશા*વવા આવશે. 	  

2003 મા,ં	  લાબંા િવશે વધતી *હ,ર .ચ0તા વ1ચે A	  &	  E	  મા ંરાહ &ુએ છે,	  !લેર વહ'વટ એ એ*ડ ઇ દાખલ ક1 

દર#ક દદ%,	  !ુઓ સારવાર ક) ચાર કલાકની .દર રવાનગી િન2ફળ ક) કોઇ હો89પટલ માટ) draconian	  દંડ 

પ"રચય ('રવાના'	  મોકલવામા ંઘર અથ, અથવા હો./પટલમા ંદાખલ કર4 શક6 છે.) 	  

સરકાર સરળ પણ સખત મા&યમ (ારા લ+ય ,રૂ. કરવા માટ2 હો56પટલો પર દબાણ જમા<યો;	  લ"ય દર&ક 

ભગં હો&'પટલ ઘટાડો ખચ0ના અ3કુ હ6ર પાઉ9ડ ગભંીર દંડ થઇ શક?. આ Aુકાન માળ પર નસE અને 

ડોકટરો સીઈઓ / બોડ+ સ,યો,	  િવભાગીય (ડર+,ટસ/ અને િવભાગ મેનેજરો 6ારા (ફ8ટર કર+લ છે. 	  

!ુ ંલ"યો પડ'ુ ંશ+ ક-ુ.,	  !મ દવા બહાર થોડા વષ- લીધા પછ3 A	  &	  E	  મા ંકામ પર પાછો ફય+ ,યાર- .ુ ંઆ 

!થમ હાથ ની અસર અ+ભુવી. /ુ ંમાર1 !થમ દદ3 જોઈને પાછા આ;યા અને '!#ુટુ નસ''	  !ારા સપંક( 



કરવામા ંઆ(યો હતો - અથવા વ% ુસરળ ભાષામા ં.કૂ1,	  'કોઈ એક િવભાગ મા ંચાર કલાક કરતા ંવધાર, 

હતા તે ખાતર' કરવા ચા+ નસ.'.	  	  

'તમે આ દદ& સાથે *ુ ંકર/ ર0ા છે?'	  તેમણે ક&ુ.ં 	  

'!ુ ંતેમના ર*ત તેમણે ,વીકા0 ુ1 ક2 નથી કરવાની જ5ર છે ક2 ક2મ તે ન78 કરવા માટ2 ચકાસે પાછા િવચાર 

!યા ં%ધુી રાહ +ુઓ જઈ ર/ો.'	  	  

ખચકાટ િવના,	  તેમણે જવાબ આ*યો: 'ના,	  ઓહ તમે ડો(ટર નથી. તમે હવે તમારા મન ઉપર કર3 ર4ા 

છ"એ. અમે તેને )વીકા. ુ0 જ2ર હોય તો,	  અમે હમણા ંતે િનણ+ય બનાવવા જ પડશે. તેઓ ઘર6 7ય,	  તો તેઓ 

હવે ઘર &ય છે. '	  	  

!ુ ંપાછળની બા+ુએ લેવામા ંઆવી હતી. !ુ ંતેના પ4રણામો 8ુ ંહતા તેની 9ણ ન થાય "યા ં%ધુી )ુ ંતબીબી 

જ"#રયાત ફર)વાર શકા-ુ ંનથી દ)4ુ.ં 'તે અ$%&તુ છે. અમે તેને %વીકા/ ુ0 શક2 ક2 કોઇ શ5તા નથી,	  તો પછ% 

તેમણે સાઇન આવવા જોઇએ છે 'અને તેથી અમે તેને (વીકા, ુ.. 	  

અને $બૂ જ (ૂંક સમયમા ંવત1ન ફ3રફાર અ5વુાદ ક3 - !ુ ંઝડપથી દર+ક ભગં માટ+,	  કોઈને લાત મળ+ શી.યા. 

તમે અપમાન અથવા *બૂ શા./દક 2તે shouted	  શકાય ન&હ( માગંો હતી,	  તો તમે િવભાગ દદ+ બહાર મળ0 

છે - તેઓ સારવાર નથી અથવા કરવામા ંઆવી કરશો ન2હ. 4ાર5ય દર5કન,ે	  !ય#ત થાક(લા અને -લૂો ભર(2 ુ ં

છે #યાર' મહાન િવચાર - - જો તમે મ&ય સારવાર ,ાર-ક,	  તેમને સ&પી અને કંઈ ખો/ંુ 1ઓ કરશે આશા 

હતી ક%. જો તે )બ+,ુ પર કામ કરતા હતા. દદ3ઓ સામા6ય ર8તે ચાર કલાકની <દર 'રવાના'	  હતા. પરં' ુ

તેઓ જ%ર' છે ક* + સમય રાખવામા ંઆવી ન હતી,	  અને ઘણી વખત તેઓ મા- .0ુય 24ૃઠ કલાકો બાદ 

મોકલવા માટ(,	  !બનજ%ર' ભરતી કરવામા ંઆવી હતી. 	  

માતાનો &કરણ 2 મા ં$ણ વ' ુ)ળો ,કાશ આ પર23ણ કર2એ. આ તેજ8વી ચલાવવામા ંસાર2 ર2તે 

!યવ$થાિપત લ+ય હોય છે,	  પરં$ ુતે સ)ંણૂ,પણે અસ$ં.ુલત છે. સમ2 પર,	  તે એકાઉ'ટ તબીબી જ,-રયાત 

!યાનમા ંનથી. (તેઓ તે જ -દવસે જોઇ શકાય પડશે ખબર,	  કારણ ક% &થી તેઓ તેમના &ેમી જવા માટ+ A	  

&	  E	  બદલે આવે) તે દદ(ઓ માગ બનાવે છે અને હ1ુ 3ધુી 6ટાફ કોઈ સતંોષ બનાવે છે. 	  

લ"યો વક' - તેઓ સ&ં(ુલત હોય,	  તો 	  



આ વા%ંયા પછ),	  તમને %ુ ંલ)યો એક .ખર સમથ3ક 4 ંક5 શોધવા માટ5 આ<ય3 થઈ શક5 છે. તે તેઓ 

અકારણ પ'રણામ હોઈ શક- છે ક- ! સા$ુ ંછે. ચાર કલાક રાહ ના અસ0ં1ુલત 34ૃિત આપણે જો<ુ ંતેમ,	  

દદ"ઓ અને કમ)ચાર-ઓ પર નકારા/મક અસર કર- શક2 છે. તેમ છતા,ં	  તે દદ$ઓ એ એ'ડ ઇ જોવા મળે છે 

!મા ંર&તે સ*,ુ ફ.રફાર થાય છે આ િવ5તારમા ંસૌથી વ8 ુસલાહકારો લ=યો લોકો માગં ?યવ5થાિપત 

થયેલ છે &મા ંમાગ% પર (યાન ક,-./ત કરવા માટ, મદદ કરવા 4ારા 5કુસાન કરતા ંવ8 ુસાર9 થાય છે ક, 

સમંત છો. અમે અમાર+ A	  &	  E	  િવભાગો ની )મતાઓની -યાયથી ગવ0 1ય2ન કર56ુ.ં લ:યો તેઓ સ=ં>ુલત 

છે #રૂ&,	  િસ#ાતં સાર( છે. અમે ખર.ખર ઓછા વ1 ુલ4યો,	  જ"ર છે. 	  

આ સમ$યા આ !દવસોમા ંઆરો+ય િવભાગ 0ારા અથવા શેરહો6ડરો 0ારા કા ંતો નીચે આપવામા ંઆવે છે 

!વા!$ય વ&ર(ઠ નેતાઓ માગણી લ3યો છે ક7 ઘણા છે. તેઓ રાજક:ય અને નાણાક:ય આબોહવા સાથે 

બદલવા માટ( હોય છે. રોકાણકારો (DoH	  અથવા શેરધારકો) +-ુય/વે સક1લ 1,	  ફાઇના%સ અને કામગીર. રસ 

છે કારણ ક' મોટા ભાગના િનશાન ફાઇના2સ અને કામગીર6 પર 8યાન ક':2;ત. નેતાઓ અલબ@,	  આ 

લ"યાકં િસ) કરવા માટ. જ0ર નથી,	  પરં$ ુતે (યાનમા ંતેમની સ/ંથામા ંિવશાળ જ67રયાતો અને હ;$ઓુ 

રાખો,	  અને unbalance	  માટ$ દર$ક નવા લ+ય તે વ/0ઓુ માટ$ પરવાનગી આપે ન7હ9 ક$ ! મહ$વ&ણૂ) છે. 	  

તમે તમારા &િતબ)તા *ળવી અને અથ12ણૂ1 છે ક7 લ9યો હોય છે જો સારાશં મા,ં	  !ી વ$ ુ&ળો સમ+ 

સ#ંલુન,,	  િવશાળ છે. ઉપરના ઉદાહરણમા,ં	  ઓપર$શ&સ ફાયદો છે - પરં$ ુદદ'ઓ અને ,ટાફ ન હતી. 	  

!િતબ%તા લાભ )ુ ંછે?	  	  

!િતબ%તા ઉપર થી નીચે દર0ક ગોઠવવા માટ) મદદ કર) છે. દર)ક .ય01તને ક4 લ6યો અને 8ાથિમકતાઓ,	  

તેમની સ(ંથા માટ, વપરાય છે 2ુ ંઅને ક,વી ર6તે વત7 છે 8ણે છે. ડ;પૂો>ટ ?તે કોઈ એક બCબ બદલવા 

માટ$ તેમના ડ$)ક પર ઊભા છે ક$ ક$મ તે િવશે કોઈ શકંા છે. સલામતી હમંેશા :થમ આવે છે. 	  

પરં$ ુ!િતબ%તા િવશાળ મહ,વ ધરાવે છે. સ3ંથાના ઉ7ેશ જણાવ: ુ ંલોકો સદંભAમા ંસમ3યાઓ ઉકDલવા માટD 

મદદ કર% છે. (પ*ટ '!થમ અથવા 'ે)ઠ'	  પો#ઝશન મદદ કર+ છે .યા ંઆ છે. એક એરલાઇન છે,	  ઉદાહરણ 

તર#ક%,	  ક" # સૌથી ઓછ* +ક,મતની એરલાઇન હોવા પર '!ે#ઠ'	  છે. #ટાફ,	  કિથત,	  તે વીજળ' બગડ+ છે કારણ ક+ 

કામ પર તેમના મોબાઇલ ફોન ચા/ 0િતબધં છે. આ સા7ુ ંન હોઈ શક< છે - પરં$ ુ&મ કથાઓ ,ટાફ અ0ય 

પ"ર$%થિતઓમા ંવત. છે ક2વી ર4તે ન64 કરવા માટ2 મદદ કર2 છે. 	  



!િતબ%તા 'ટાફ !ેર, છે. !િતબ%તા તેમની સ'ંથા માટ, કામ વથ6 છે શા માટ, તેને સાફ કર) છે. +ટાફ 

!ો#સા&હત કરવામા ંઆવે છે,	  તો #ટાફ ટન(ઓવર અને ગેરહાજર1 દર વળાકં તબીબી 8ણુવ;ા અને દદ< 

સભંાળ &ધુાર* છે,	  ક" # નીચે (ય છે. 	  

સ#ંથા &િતબ*તા અભાવ હોય તો 1ુ ંથાય?	  	  

!િતબ%તા અભાવ ક+ સ.ંથાને કામ demoralizing	  અફ#ર હોઈ શક# છે. અહ# $િતબ(તા અભાવ શકાય છે 

!મા ંઘણી ર)તે થોડા ઉદાહરણો છે. વષ5 6ધુી આ :ગે ઘણા લોકો વાત હોવાથી,	  !ુ ંક% & દર%ક એક ફોમ- 

અથવા અ%ય મા,ં	  આ અ#કુ અ&ભુવ કય* છે ધાર0 કરશે. પાના 41 અને 42 પર બો%સ ક()*ટ ઉદાહરણો 

!રૂ$ પાડ( છે. 	  

•	  એક સ%ંથા ખાસ કર*ને સાર* કંઈપણ કર' તો તે +પ,ટ નથી - અને તે ખરાબ કર* વ,-ઓુ ખા0પદાથ4 છે. 	  

•	  નેતાઓ આ દાવા ઢાકં, દ- તે ર,તે કાય0 પછ, '!ે#ઠતા'	  અથવા 'લોકો અમારા મહાન એસેટ હોવા'	  િવશે વાત,	  

પરં$.ુ 	  

•	  આ સ$ંથા મહ)વ+ુ ંછે ક0 ઘણા અ4ય વ$6ઓુ +કુસાન કરવા માટ0,	  એક લ$ય સાથે *િમત બને છે. 	  

•	  દર#ક %ય'(તને ખર#ખર હાડ0 કામ કર# છે,	  પરં$ ુકોઈ એક તેઓ સ.ંથાના સમ3 સફળતા માટ7 યોગદાન ;ુ ં

કોઇ $પ&ટ િવચાર ધરાવે છે. 	  

સૌથી ખરાબ )તે - - ખોટ$ %દશામા ંકામ,	  બી#ુ ંદર(કને સામે,	  ઘણી વખત તેઓ જમણી વ+, ુકર0 ર1ા છ0એ 

ક" # માનતા આ ચો+ખી અસર છે ક" # $ટાફ (ા ંdemotivated	  !મુાવી છે અથવા છે. +ૂંકા,	  ! ૂઝંવણ 

શાસનની છે. 	  

શા માટ% અમે અમાર) આરો,યસભંાળ સ2ંથાઓમા ં5િતબ9તા નથી?	  	  

સ#ંથાને (િતબ,તા બનાવવા માટ0 અવરોધો નબંર છે. આ સૌથી સામા9ય અ;કુ છે. 	  

!સ#તા 	  

'અમે $ુકાન માળ કમ*ચાર-ઓ આ બધા સામ3ી કહ#$ ુ ંજ(ર નથી'	  અથવા ':	  !ુ ં$મ વ'(ઓુ સ+હત આ 

!કરણમા ં(ચૂન િવચારો િવશે 13ુય5વે બોડ8 પરથી,	  મારા મેનેજમે'ટ કાર*કદ, દરિમયાન વાધંા ઘણો 



સાભં%&ુ ંક&ુ) ઓહ,	  અમે તે ઢંકાયેલ +રુો -. અમે પહ&લેથી જ તેઓ -ા ંતો બદલવા માગંો છો નથી 'તે લ$ય 

હોય છે,	  ક" પછ% તે# ુ ંકરવાની જ-ર નથી જોઈ નથી. 	  

વ"ર$ઠ નેતાનો સરં-ખણ અભાવ 	  

સૌથી વ& ુસાર* ર*તે રન સ/ંથાઓમા ંવ2ર3ઠ ટ*મો ઓછામા ંઓછા એક 2દવસ ;ૂર =ઓ અને સમી?ા અને 

સ#ંથાના સમ( )દશામા ંઆયોજન ચોથા શોધવા માટ4 5યાસ કરો. તેઓ ચો;સપણે એક વષ@મા ંએક વાર 

તે #ુ ંછે - અને આમ માટ$ સાર' કારણ છે. તમે ચચા. િવિવધ 2કારો માટ$ બેઠક િવિવધ 2કારની જ9ર છે. 	  

મ" તા%તરમા ં'ઓહ'	  ક"ટલી વાર તમે સ.ંથા?	  એકંદર દ&ખાવ *ગે ચચા. કરવા માટ& 1ૂર સમય લાગી નથી ',	  

હો#$પટલમા ંexec	  ટ"મ $છૂવામા,ં	  અમે સાથે સતંાપ નથી. અમે મા, એક સા/તા0હક બેઠક છે,	  'સીઈઓ 

જણા$%ુ ંહ) ુ ંક+,.	  આ સા$તા&હક બેઠકમા,ં	  !ુ ંહાજર( આપી છે,	  ક" # તેઓ સ)ંથાના ચાલી રહ"લ 2દવસ થી 

!દવસ અને (ણ ની દબાવીને -/ુાઓ િવશે -3ુય5વે વાત કરો. ક:વી ર;તે તેમની સ>ંથા મા ંગોઠવણી અને 

!પ#ટતા બનાવવા માટ+ - - લાભકાર& રહ(શે તે મા- મોટ& સમ1યાઓ પર ચચા% કરવા માટ* એક અલગ 

બેઠક ક% આ ટ(મ આવી ન હતી. ઘણા વ2ર4ઠ નેતાઓ,	  અને ખાસ કર)ને આગામી ./લિનકલ નેતાઓ,	  અભાવ 

અ"ભુવ,	  અને માટ' (ુશળતા,	  ઉ"ચ $તર લ(યો અને સ$ંથા માટ4 તેમની એકંદર 9:;ટ િવશે વાતચીત 

facilitating.	  તેઓ આમ કરવા માટ+ તાલીમ કદ/ આવી છે,	  અને ઘણી વખત તેઓ તેમના વ)ર+ઠ -ા ંઆ0ુ ં

!ાર$ય ન જોઈ ક+ુ- છે. 	  

!ય#$તગત એજ)ડાઓ 	  

અ"કુ %ક&સાઓમા,ં	  !ય#$તગત એજ)ડાઓ -.0ુવ શક4 છે. ક4ટલાક વષ: પહ4લા,ં	  !ુ ંમાટ' કામ ક)ુ* હ, ુ ંક' કંપની 

દ"#ણ લ&ડન મા ંપાણી કંપની માટ0 ખચ3 ઘટાડવા મદદ માટ0 લેવામા ંઆવી હતી. એક વષ% ઓવરને *તે 

!ો#$ટ સફળ ર*ુ ંન હ/ ુ ં- ! કામગીર( િવભાગ એક -ચ budged	  ન હતી - કામગીર' વડા છડ+ચોક સહાયક 

કરવામા ંઆવી હતી,	  તેમ છતા.ં 'ો)*ટ તેમણે ના 'યાસો અવરોિધત સમ5 વષ7 ગા9યા હતા ક< =ત તર>ક< 

ટ"મ મા% શોધ 	  

!ુલ $ળૂ'તૂ સીઈઓ -યેયોનો સાથે તેઓ અસહમત છે,	  કારણ ક% તેના પોતાના સાથીદારો મની સાચવવા 

માટ$. ટોચ પર સરં$ખણ આ અભાવ સમ1 2ો34ટ િન7ફળ થાય છે. 	  

અ"રૂતી માપન +ણાલીઓમા ં	  



માપન %ણાલીઓમા ંસૌથી વ/ ુઓપર2શનલ અથવા નાણાક6ય લ8યો માટ2 અ;<ત>વ ધરાવે છે. પરંB ુઘણા 

દદ" ક$%&'ત અને ,ટાફ ક"#$%ત પગલા ંમાટ",	  સ#ંથાઓ ઘણી વખત sorely	  આવી િસ&ટમો અભાવ છે. પણ 

!વત$ છે ક( તે ) ૂચંવણમા ં0કૂ( અથવા િવરોધાભાસી હોઈ શક( છે. ઘણા ંસગંઠનો જBયાએ સખત િસFટમો 

!કૂવામા ં(મમા ંજવા માટ+ લાબંા માગ/ છે. 	  

ઘણી આ ઐિતહાિસક,	  લોકો ઓપર'શનલ પ*રણામો માટ' મહ0વ2ણૂ4 છે ક$ મા'યતા અભાવ િવકસી હતી. એક 

ખાનગી હો()પટલમા ંએક ખાસ ક2રવાદ6 ફાયના9સ મેનેજર 'ત"ન બદલી'	  તર#ક% વણ()યા નસ( - અને તેઓ 

બ"રમા ંપરવાનગી આપે છે ક0 1 23નુ5મ 6કૂવણી જોઇએ છે. તે તેમનો >ુ?સો અથવા િવકાસ DિતEળૂ 

દદ" સભંાળ,	  હો#$પટલ (િત+ઠા અને છેવટ# તેમના પોતાના ઓપર#શનલ પ/રણામો અસર કરશે ક# તેને 

સમ#વવા માટ' (*ુક'લ હ. ુ.ં 	  

ક"સ $ટડ': નબંરો વગર શ0દો 	  

!ુ ંછે ક' (પુર ચળકતા મેગે1ઝન છે ક' હો67પટલમા ં:ાર'ક કામ 	  

એક મ$હના એકવાર બધા કમ,ચાર.ઓ માટ1 મોક3યો છે. એક 79ુો આ થો<ુ ંમ>ણ હતી: 	  

'દદ"ઓ અને હો)*પટલ દર%યાન તેમની સભંાળ 1ણુવ5ા 2009/10 માટ$ %&ટ 'ારા તા*તરમા ંમ,ૂંર ટોપ 

ટ"ન હ"%ઓુ આધાર બ-યા છે.'	  	  

	  

તમે એક દદ' છો,	  તો #ુ ંક' તમે એક મોટ, રાહત મળશે ખાતર, 3.ં અથવા કદાચ તમે વષ: પહ'લા,ં	  તેઓ 

િવશે %ચ'તા કંઈક બી/ુ ંહ2 ુ ંક3 સાવધાન કરવામા ંઆવે છે?	  જોક",	  !તી$ા - વ" ુછે. અહ( બધા તેની ભ0યતા 

ટોચની દસ ઉ)ેશો (સ-ંયા 7 માર$ %ગત િ)ય છે) છે. 	  

	  

1.	  ઉ"મ તબીબી પ(રણામો િવત(રત 	  

2.	  દદ" #રુ&ા #ધુારવા 	  

3.	  ઉ"ચ $ણુવ(ા દદ+ અ-ભુવ (એ જ 1માણે) િવત6રત 	  

4.	  સમય લ%યો રાહ પહ+ચાડવા 	  



5.	  ટકાઉ નાણાક'ય આરો!ય #ા%ત 	  

6.	  !ટાફ િવકાસ અને સ,મ 	  

7.	  !"હૂા&મક િવકાસ ,ો.ેસ 	  

8.	  દદ" માગ& 'ધુારવા માટ- ભાગીદારો સાથે કામ 	  

9.	  િવ#મા ંવગ( સશંોધન અને િવકાસ અને ઉ2મ િશ3ણ િવકાસ 	  

10.	  શાસન અને જોખમ સચંાલન િવકાસ 	  

	  

!ુ ંતે સામાિયક િવચાર /ુ ંનસ1ગ 3ટાફ એક 7છૂવામા.ં $થમ વખત તો તે જોવામા.ં 'ઓહ,	  ક" - !ુ ંખર&ખર તે 

વાચંી નથી,'	  તેમણે જણા'(ુ ંહ, ુ ંક.,.	  સ"ય,	  !ુ ં$ટાફ કોઇ પણ સ.ય તેને પસદં અપ અથવા તે વાચંી 9ાર;ય 

ન જોઈ હતી. 	  

	  

આ "બ$%ુ આ staggeringly	  !પ#ટ તમામ િનવેદનો હોય છે. દર2ક હો4!પટલ છે,	  અથવા કર'(ુ,ં	  આ જ 

લ"યાકંોને પહ,ચી વળવા striving.	  !ુ ં$ટાફ (ણવાની જ.ર છે: ક3વી ર4તે તેઓ પ8રણામ પહ;ચાડવા માટ3 

જતા હોય છે અને ક,વી ર0તે તેઓ આ લ4યો તરફ તેમના 7ગિત માપવા માટ, જતા હોય છે?	  	  

ક"સ $ટડ': અથ* વગર શ/દો 	  

પહ#લા ંપરામશ* િવના - - !કાશન કંપનીમા ંકામ કરતા એક િમ' એક વાર આ ઓ,ફસ શણગારવામા ંઆવી 

હતી ક% શોધવા માટ% એક સોમવાર સવાર% કામ પર પાછો ફય4 સ6ંથા 8બઝનેસ ના મહ=વના પાસાઓ હતી 

ક"વી ર&તે )િતબ, છે .ચૂવે શ2દો સાથે: '!"એ!ટવ',	  '!ેરણા આપવી ','	  'ક"પનાશીલ )દવાલો સમ/ 

stencilled	  હતી. $ટાફ ના )િત+,યા,	  તેમણે જણા'(ુ ંહ, ુ ંક.,	  !"નૂતમ હતી. શ*દો (કદાચ ન હોવા છતા)ં ની 

!લુાકાત લઈને *ાહકો -ભાિવત હોઈ શક2 છે,	  પરં$ ુતે ચો*સપણે કોઈને પણ કામ ક2ુ3 ર4તે બદલી ન 

હતી. 	  

અમે ક%વી ર)તે અમાર) આરો.યસભંાળ સ4ંથાઓમા ં7િતબ:તા બનાવી શ=ંુ?	  	  

તમે તમાર& સ)ંથા મા ં!િતબ%તા િવચાર મા+ એક વાત તો,	  તમારા નેતાઓ '!ભાવ માપવા શ( કરો. 	  



,	  !યા$યાિયત માપવા અને સારા ને/1ૃવ બદલો તમાર6 સ8ંથામા ં:િતબ;તા બનાવવા માટ= ક6 છે. અમે આ 

લીડરિશપ મેઝરમે+ટ િસ.ટમ પર કૉલ કરો. આ ખાલી દર6ક નેતા ક9 િવ.તારો માટ6 ટાગ<=સ નબંર આપવા 

અને તે લ&યો બેઠકમા ંતેમની સફળતા માપવા થાય છે. 	  

!ુ ંઆ %ણ વ()ઓુ કરવાથી 0ા1ત કર3 ભલામણ છે ક9: 	  

1.	  !ણ અને છ લ(યો વ,ચે દર0ક નેતા આપો. કામગીર9,	  દદ"ઓ અને લોકો: *ણ વ- ુ/ળો દર2ક ઓછામા ં

ઓછા એક હોવો જોઈએ. હમણા ં.રૂ1 ુ,ં	  જો વોડ% નેતા હોઈ શક. છે: 	  

બ"ટ સામે •	  ખચ# 	  

•	  બેડ-!"ડ$ગ 	  

•	  દદ" સતંોષ 	  

•	  માદંગી / ગેરહાજર+ 	  

•	  એજ#સી પાળ) 	  

તે લ$યાકં )ણ ક+ િવ.તારોમા ં(કામગીર+,	  દદ"ઓ,	  !ટાફ) આવર( છે અને માિસક માપવા માટ( 2રૂતો છે - 

અને તેઓ રા(ય રહ+ નથી,	  તો પછ% તેઓ (ય*ન કર%.ુ.ં આ લ3યો તેમના મહ*વ અસર પહ&ચાડવા માટ- 

ભારાકં કરવાની જ*ર છે અને પ/રણામ ટકાવાર3 ફ5રવી. ઉદાહરણ તર3ક5,	  બ"ટ 40% વજન િવચાર કર) શક+ 

છે અને અ%ય િવ)તારોમા ંતેમના સબંિંધત મહ4વ એક માપદંડ તર:ક;,	  15% દર#ક િવચાર કર) શક# છે. -થી 

બ"ટ પર આવતા માટ+ 40 પોઈ$ટ (અને આવતા બધં માટ1 35 પોઈ$ટ),	  10% !ટાફ ગેરહાજર* ઘટાડવા 

માટ$ 15 પોઈ$ટ અને - તમે કોઈપણ એક િવ,તારમા ંલ1ય 3હટ હોય,	  તો પછ% તમે સ*ંણૂ- .ણુ,	  અથવા બધં 

આવતા ક&ટલાક સમંત ,માણ િવચાર પર. ચો3સ િવગતવાર વાજબી અને સતત હો< ુ ંજ>ર? છે. AબBCુઓ 

તો પછ% તમે દર*ક નેતા માટ* એકંદર દ*ખાવ આ4ૃિત આપી અપ ઉમેરવામા ંઆવે છે. 	  

2.	  દર મ$હને આ લ*યો માટ/ એકાઉ3ટ પર દર/ક નેતા પકડ7 રાખો. દર/ક 9યવ;થાપક આ નબંરો સમીAા 

અને મદદ અને સહાય જ+ર- હોઈ શક2 છે ચચા5 કરવા માટ2 દર2ક મ8હને લગભગ એક કલાક માટ2 તેમના 

નેતાઓ દર(ક સાથે નીચે બેસી ખાતર0 કર( છે ક( 2 સમી4ા િસ6ટમ ગોઠવો. 	  



3.	  પ"રણામો (કાિશત કરો. િસ.ટમમા ંbedded	  !ય,	  ને#%ૃવ 'ભાવ *ટાફ માટ. /યાપકપણે ઉપલ6ધ કરવામા ં

કરવાની જ(ર છે. આ લોકો તેમના લ0યાકંો 3ધુી પહ8ચવા માટ; એક મજ=તૂ ?ો@સાહન છે - પરં$ ુતે પણ 

!ભાવ %ગે વાતચીતમા ં-બન ને02ૃવ 3ટાફ આકષ9ક એક ર"ત છે. આ'ય)ની વાત નથી,	  !ુ ંઆ દરખા)ત 

સામે ઘણો (ા)ત થઈ છે. બ/ુ ં'ધ "િુનયન મ)ૂંર નહ-'	  માટ$ 'પ"રણામો (*ુતતા ભગં કરશે 2કાિશત'	  માટ$ 

'આ સમ$ બાબત અયો+ય છે.'	  આ તમામ ઓછ' (ણુવ,ા ધરાવે છે. તેમના િવ2તારમા ં4ભાવ માટ7 

એકાઉ%ટ માટ( તમારા નેતાઓ .હ0સો તેમને $થી sorely	  જ"ર$ છે ક( )િતબ-તા આપશે. 	  

કિમટમે&ટ સહાયક - બી#ુ ંતમે )ુ ંકરવાની જ0ર પડશે 	  

ને#%ૃવ મેઝરમે*ટ િસ.ટમ સાથે કામ ક2 અ*ય 56હૂરચના એક નબંર છે. આ ?કરણ 4 મા ંઆપવામા ંઆવી 

હતી,	  ! ને$&ૃવ રાઉ+ડ અપ વાત અને આભાર,	  તમે નો&સ,	  સમાવેશ થાય છે. તમે પણ તમાર( પાસે 

પયા$%ત વારંવાર પયા$%ત દદ+ અને /ટાફ સતંોષ માપવા છે તેની ખાતર9 કરવા માટ; જ=ર રહ;શે - ઓછામા ં

ઓછા એક મ'હના એકવાર,	  !ાધા$ય એક સ)તાહમા ંએક વખત. 0ુ ંનીચે આ7ુ ંબે ર:તે વણ<વે છે. આ બધી 

વ"#ઓુ બધા તમે તમારા -િતબ/તા દશા2વે છે અને તમાર" સ%ંથા પ)રવત,ન શ/ કરવા માટ3 મદદ કરશે. 

!ુ ંિનિ&તપણે તમારા પ.રણામો માપવા ક2 3 4પાતંર કરવા માટ2 ક6 છે ક2 3 માને છે કારણ ક2,	  પરં$ ુ&ુ ં

તેમને ને%'ૃવ માપન બી- .કૂવામા ંઆ3યા છે. Numbers	  મન ફોકસ અને વત+ન બદલવા માટ1 અસાધારણ 

ર"તે હોય છે. )ુ ંનીચે /કરણોમા ંઆ િવશે વ+ ુકહ/ જશે. 	  

TELEPHONE	  અ"વુત& 	  

તમે દદ%ઓ સારવાર આપવામા ંઆવે છે ક0 1 ર2તે માટ0 એકાઉ6ટ પર નેતાઓ પકડ2 જતા હોય છે,	  તો તે 

તમને તમારા હો)*પટલમા ંદદ0ઓને 2ુ ંબની ર6ુ ંછે સમજણ ની ધીમી અને િવ?સનીય માગB હોય તે 

આવ#યક છે. (ુ ંભાર.વૂ0ક બધા દદ"ઓ િવસ'(ત કરવામા ં48 કલાકની &દર ફોન અને 10 િમિનટ પર 

માળખાગત '(ો *છૂવામા ંઆવે છે 1ેણી ભલામણ કર8એ છ8એ. 'િતસાદ ઘણી વખત હકારા?મક છે,	  કારણ 

ક" તા%કા&લક મા)હતી ખાણ છે અને ઘણી વખત આપની હો78પટલમા ં;બૂ સખત અને ?ે@ઠ કામ છે B 

!ચૂવે છે. તે ઝડપી સ-તી અને અમલ કરવા માટ+ સરળ છે. તે દદ1ઓ તેઓ વા3તવમા ંસભંાળ કરવામા ં

આવી રહ& છે ક* લાગે છે,	  અને તમે તેઓ સાર* +નુઃ.થાપન છે,	  જો તે %ણવા માટ+ એક તક આપે છે. તે પણ 

!બૂ વ% ુઅસરકારક હો./પટલ કરવામા ંલખેલા સવ78ણ અથવા સવ78ણ કરતા ંહોય છે. 	  



આ ફોન કો&સ બનાવી ર"ા છે શ'આતમા ંએક .ચડં કાય2 3વા લાગે કરશે. પરં8 ુિસ<ટમ અમલીકરણ 

ઝડપી હોઈ શક* છે - સ"તાહ એક બાબત - વ"ર$ઠ નેતાઓ +તીિત સાથે પીછો અને સબંિંધત તાલીમ અને 

સહાય %રૂ( પાડ+ છે ક+ / %રૂ( પાડ+ છે. આ કાય1 નસ1,	  ડોકટરો,	  િમડવાઇફ અથવા AHPs,	  !ુ ંબધા 'તર* તબીબી 

નેતાઓ િવશાળ િવિવધતા વ+ચે શેર કરવામા ંકર12ુ.ં તે વધારાનો સમય અને 8ય9ન ઘણો લાગે શક> છે,	  

પરં$ ુજો તમે તે દદ, દ-ઠ મા0 10 િમિનટ ક& તેમના પર શકંા યાદ કર0 શકો છો - એક આકારણી નસ* દર,ક 

A	  &	  E	  attender	  સાથે પસાર કરશે ક) * આશર) જ સમય. 	  

અને તમે આ શ( છે લાગે છે નથી મા) *ક,સામા,ં	  તે સફળતા'વૂ*ક કર- છે ક- /કુ-મા ંએક નાના 5વત6ં 

આરો$યસભંાળ કંપની છે ક1 2 3યાનમા ંવથ7 બે9ર:ગ છે. આ કંપની 'એક સાર& દદ( અ*ભુવ સમિપ1ત'	  અને 

દર મ$હને તેની વેબસાઈટ પર તેની દદ1 2િતસાદ ડ5ટા અને $ટ7પણીઓ 2કાિશત થયેલ છે. શ@આતમા,ં	  

તમે એક ખેલ છે લાગે છે ક+ હોઈ શક+ છે,	  અથવા સ'ંથા તેના આધાર મસાજ કરશે. મને એ3ુ ંલાગે છે નથી. 

તે ફ$%ટર(મા ંમેનેજર ઘર /કૂવા 3વી છે. પછ( તમે નબળા 9દશ<ન પ=રણામ છટક( શક? ુ ંનથી. 	  

!ટાફ સવ'(ણો 	  

તમે $ટાફ સતંોષ માટ, એકાઉ0ટ પર નેતાઓ પકડ6 જતા હોય છે જો એ જ ર$તે,	  તે તમે $ટાફ માટ( )ુ ંબની 

ર"ુ ંછે સમજણ િવ-સનીય માગ3 હોય તે આવ8યક છે. સરળ માિસક (અથવા પણ સા>તા?હક) સવ@Aણ 

અમલમા ં&કૂવા માટ+ સરળ અને આવા ગેરહાજર5 દરો તર5ક+ પરો: પ;િતઓ મદદથી @ૂર ઇBછનીય છે. 

આ મોજણી (પાચં ક, 10 !"ો) $ૂંકા અને મીઠ/ કર#$ુ ંઅને નીચેની િવષયો આવર# જોઈએ: 	  

સાથીઓની અને નેતાઓ સાથે •	  સબંધંો 	  

કામ કર%ુ ં•	  સાધનો અને સાધનો 	  

•	  તાલીમ અને િવકાસ 	  

•	  કદર અને 'વી*ૃિત 	  

જવાબો અસરકારક ર*તે તેમના /ટાફ મેનેજ કરવા માટ2 નેતાઓ 4મતા એક ચો7સ માપ આધાર2 રચના 

કરશે. 	  

જો તમે આ શ( છે લાગે છે નથી જો ફર(,	  !ુ ંતેમના 'મન રા%ય'	  કર# હતી ક' 10	  !"ો સા&તા(હક ખાનગી 

ઑનલાઇન સવ( )ણૂ, કરવા માટ1 તેના 4ટાફ )છૂવામા ંક1 એક 9તરરા:;<ય ફામ,સી ?રટ1લ કંપની સાથે કામ 



ક"ુ$ છે ક' તમે કહ+ શકો. .ાદ'િશક મેનેજરો અને 6ટોર મેનેજરો .િતભાવ દર તેમજ જવાબો માટ" એકાઉ'ટ 

પર રાખવામા ંઆ)યા હતા. આ કંપની તેમજ અને તેની 3િત5ઠા 7કુસાન જોખમ હ; ુ ંક< તે કર= ર>ા હતા તે 

િવ#તારોમા ંઓળખવા માટ. પ0રણામો વપરાય છે. કંપનીએ 2008	  મા ં'બે#ટ નોકર)ના #થળે'	  !પધા% અને 2009	  

મા ંિવ&તા 'કામ કરવા માટ' (ે*ઠ એકંદર /લેસ'	  મા ંટોચના પાચં પો'ઝશન મેળવી.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



!કરણ 6	  	  

સ"#ય 	  

'સાથે મળ'ને કામ'	  	  

મને એ%ડ' િવશે કહ' દો. તે 0યવ2થા કરવા માટ7 બદલે,	  અથવા - A	  &	  E	  અ"ભુવ એક િવશાળ જ-થો સાથે 

એક મહાન નસ(,	  એ"ડ$ પીડા માટ* ઉ,કટ છે. 0ુ ં3ીઓ અને બાળકો માટ* એક ખાનગી હો=>પટલમા ંએ"ડ$ 

સાથે કામ ક'ુ) હ+ ુ.ં બાળજ0મ મ1હલાઓ અને બાળકોની જ81રયાતો,	  અલબ$,	  સ#ંણૂ&પણે અલગ હોય છે 

પીડા,	  !યા ંમેનેજ કરવા માટ- ખાસ કર0ને 13ુક-લ હ6 ુ.ં એ8ડ0,	  જોક$,	  પેઇન િન&ણાત નસ+ ની -િૂમકા પર લઇ 

!વૈ$%છક હતી. તેમની નોકર0 હો1!પટલમા ંપીડા 8યવ!થાપન ;ધુારવા માટ% કરવામા ંઆવી હતી. 	  

!ુ ંતેમની સાથે કામ કરવા/ુ ંશ1 ક2ુ3 4યાર6,	  એ"ડ$ તેમની *િૂમકા સાથે સઘંષ4 કરવામા ંઆવી હતી. જો 

િન#તેનકતા(,	  વોડ$ %ટાફ છે,	  ફામા$િસ'ટ અને બધા સાથે મળ0ને સમ'યા સપંક$ અને સકંલન ર0તે આ9ુ ંકરવા 

માટ$ જ&ર( તબીબી નેતાઓ: /ુલ બોલ પીડા %યવ(થાપન પ+રબળો મોટ2 સ5ંયામા ંપર આધા+રત હતા. :ુલ 

આધાર ઘણા ંબધા ંહતી,	  પરં$ ુકોઈ પ)રણામ મેળવવામા ંઆવી ન હતી. 	  

એક વોડ& બહ)ન,	  િથયેટર એક )નુઃ-ા/0ત નસ3,	  એક િન%તેનકતા),	  એક #વીકાર( )*લિનિસયનની,	  !બઝનેસ 

ઓ"ફસ પણ સ'ય: િવિવધ િવભાગો અને સગંઠનના િવિવધ !તરો માથંી *ે,રત !ટાફ એક 1ૂથ - ઉક#લ એક 

પીડા %યવ(થાપન ઍ,શન ટ/મ બનાવી હતી . આ ટ/મ દર અઠવા9ડયે મ;યા;	  તેની સ&યપદ પાચં 

મ"હનામા ંઅલગ અલગ છે,	  પરં$ ુતે બાબત ન હતી. એ.ડ0 શ2આતમા ંઅભાવ કરવામા ંઆવી હતી ક9 વેગ 

બનાવવા માટ' (ૂથ વાપરવા માટ' સ.મ હતી. 	  

!થમ,	  ટ"મ સમી&ા કર" છે અન,ે	  !યા ંજ&ર(,	  તેઓ પછ& તબીબી )યવ,થાપન સિમિત સાથે સમી3ા 4 પીડા 

!યવ$થાપન આસપાસ કાય,વાહ. અને 1ોટોકોલો,	  સશંોિધત. તેઓ પછ, અપે.ાઓ પીડા આકારણી ક6વી ર,તે 

દદ"ઓ,	  અને તે ક&વી ર*તે +યવ-થાિપત કરવામા ંઆવી હતી સાથે 7યુો:જત ક&વી ર*તે બદલવા િવશે 

!યુો%જત કરો. દર+ક આકારણી અને અસરકારક ર4તે પીડા સારવાર માટ+ ક+વી ર4તે :ણતા હતા ક+ <થી 

તેઓ $ટાફ દર*ક દદ,-સામનો સ&ય માટ) તાલીમ આયોજન. 	  

તેઓ હતી,	  અ"ય િનણા(યક બાબત ,ધુારણા માટ2 લ4યાકં ન67 કરવાની હતી. ;ુ ંશ=આતના ?કરણોમા ં

સમ#$%ુ,ં	  નબંરો લોકો $ણવા અને તેઓ તેમના .ો/ેસ માપી શકો છો,	  !ના $ારા એક માપદંડ માટ. તક 

!રૂ$ પાડ( છે. આ સફળ એ0શન ટ$મ ચાલી એક જ:ર$ ભાગ છે ક( = >યાલ એક આ@યAજનક તર$ક( ન 



આવશે. માપવા (ો*ેસ વગર સમ.યા ચચા1 પડ3ુ ંઅભાવ અને લોકો તરત <ૂર લ>ય. તે સામેલ દર@ક 

!ય!"ત છે ક' ( )ગિત માપવામા ંઆવશે 3ણે તે અગ6ય8ુ ંછે - અને ક%વી ર)તે તે +ણૂ. કરવામા ંઆવશે. 	  

એ"ડ$ માતાનો *ક,સામા,ં	  હો#$પટલ પીડા દદ,ઓ '!ય#$તલ'ી મેમર, -િતસાદ હાલના માપદંડ તર,ક8 

ઉપયોગ છે - તેઓ તેમજ દર(ક દદ* માટ( યો/ય 0થળ પીડા 0કોસ7 8કૂ: છે. તમે $ાફ ના જોઈ શક- છે,	  તેઓ 

એક િવશાળ અસર કર+ હતી. 	  

!"યા %બૂ ચો*સ યોજના,	  આ સ$ંથામા ંસહયોગ અને માપી પ1રણામ: 4ુ ંએ7ડ9 પર 1હટ હ; ુ ંચો=સ 

સમ#યા હલ કરવા માટ,,	  તેમણે %ણ વ'(ઓુ જ,ર. હતી.	  

	  

ઍ"શન vs	  રોષ 	  

2009 !વાઈન ફ' ૂરોગચાળો બે હો1!પટલો િવિવધ અ8ભગમો એક રસ'દ સરખામણી માર- સાથે 0રૂ- 

પાડવામા ંઆવેલ. બનંે હો./પટલો 1ચ3તા5રુ દદ9ઓ અને તેમના પ<રવારો =ારા A	  &	  E	  ખાતે હાજર( એક 

ડબ#લ%ગ અ(ભુવ થયો છે. 	  

તેના સહયોગી અ,ભગમ માટ0 1ણી3 ુ ંનથી હો78પટલ બી,	  મા,ં	  !વાઈન ફ' ૂભોગ બનેલા /રૂ ક2વળ િવશેષ 

વક# તર&ક',	  એક બોજ તર(ક) જોવામા ંઆવી હતી. વ1ર2ઠ 4ટાફ 7યાર) 9ચૂનાઓ અને તે ક)વી ર(તે િવરોધી 



વાયરલ દવાઓ (ચૂવનાર જ-.રયાતને ફર2વાર આપવા ઇમેઇલ વપરાય છે. 8ટાફ ઝડપથી થોડ2 આધાર 

પણ ઓછ% અગમચેતી સાથે હાથ ધરવામા ં5બનજ9ર% વધારાની કામ ;ુ ંજો>ુ ંમન?ુ: ખ થAુ ંઆCયા છે આ,	  

અને અ$ય સલાહ,	  લીટ$ નીચે પસાર કરવામા ંઆ1યો. 4લટલ,	  િસવાય વક'લોડ થી,	  ખર#ખર બદ&યો છે.	  

હો#$પટલ મા,ં	  તેનાથી િવપર+ત,	  હો#$પટલ તેઓ $વાઇન /0 ૂઇમ34સી કિમટ9 કહ:વાય < સમ$યા સાથે 

!યવહાર કરવા માટ* એક ટ,મ -યુો0જત. (!ય34તગત 6ુ ંતે 9બૂ િન>?@ય લાગે તર,ક*,	  શ"દ સિમિત ન ગમે,	  

પરં$ ુકોઈ બાબત છે.) આ ટ0મ 2મ ક3 A	  &	  E,	  તબીબી નસ&ગ,	  વાલી,	  ફામ$સી અને *રુ-ા અસર તમામ 

િવ#તારો,	  !િતિનિધઓ સમાવેશ થાય છે. ટ1મ દરરોજ મ6યા અને સ8ના9મક સમ;યા ઉક=લવા માટ= !યાસ 

કય# હતો. તેઓ એક દદ+ ,-ાવ0લ સાથ,ે	  અલગ $વાઈન ફ* ૂ$વાગત !યુો%જત. તેઓ હો+,પટલ 0ારા 

!ા#ફક &લો બદલાયેલ છે અને એક નવી રાહ િવ6તાર બનાવી છે. તેઓ વધારાની દદ:ઓ સાથે =યવહાર 

ખાસ ક%ટલાક ડોકટરો કાય,રત. .0ુય વધારો પસાર કય4 હતો,	  ક"ટલાક &દવસો લીધો - બાદ દર"ક સામેલ 

!ટાફ સ&ય,	  અ"ભનદંન અને તેમના યોગદાન માટ/ દર/ક આભાર મા&યો માટ* સીઓઓ .ારા ઇમેઇલ 

મોકલવામા ંઆ)યો હતો. -ટાફ,	  કહ# અનાવ(યક હતા +ો-સાહન આ01ુ.ં 	  

આ સાર% ને(*ૃવ અથવા ફ/ત વધારાની 3ોતો હતી?	  બેશક તે બનંે હતી - મહાન સચંાલન અને િનણ-ય 

િવ#ાસ સાથે. આ )બ+,ુ ટ/મ અ)ભગમ સમ4યા હ7ડ ઓન ',	  ભાર ફ%લાવો સામનો કરવો અને િનણ(યો વ* ુ

!સુગંત અને વ+ ુ,ૃ.ય0મ બનાવી છે. આ સ78ય સ9ંથા એક !પુબ> ઉદાહરણ છે. 	  

સ"#ય સ&ંથા )ુ ંછે?	  	  

શ" હોય &યા ંસ*+ય સ,ંથા િનણ1યો,	  ટ"મ બદલે (ય*+તઓ ઉપયોગ કર4 છે. 	  

સ"#ય સ&ંથા INNOVATIVE	  છે - િનરંતર સમ(યાઓ ન,ુ,ં	  ઘણી વાર સરળ ઉક+લો અપ િવચારવાનો તેમજ 

નવા $&ુાઓ હાથ ધરવા ઓફ ક.પનાશીલ ર3તે અપ િવચારવાનો. 	  

સ"#ય સ&ંથા સહયોગી છે - તે સ%ંથા ઘણા ભાગોમા ંઅને ઘણા %તરો ('!ોસ ફં&શનલ'),	  બદલે 'કાયા$%મક'	  

ટ"મ તેમના સ)યો ,ો ક. ટ"મ ઉપયોગ કર. છે,	  ! સ#યો ! તમામ અથવા એક િવ/તાર આવે છે એક /તર. 	  

સ"#ય સ&ંથા સમાવેશ થાય છે - તે તેમના પોતાના ઉક*લો સાથે આવવા બદલે વ23ઓુ ઉક*લવા માટ* 

તેમના બોસ અથવા અ,ય માટ/ રાહ 2ટાફ 4ો5સા6હત કર/ છે. 	  

સ"#ય સ&ંથા સતત સમ&યાઓ સરળ ઉક0લો પહ5ચાડ0 છે. 	  



!"યા લાભ 'ુ ંછે?	  	  

એ"શન ટ&મ પરંપરાગત વા/ 0યવ2થાપન માળખા ંમદદથી solvable	  નથી ક% સમ(યાઓ હલ કર/ શકો 

છો. પીડા 'યવ*થાપન સમ*યા િવશે િવચારો. દર5ક 'ય78તને ઉક5લ (વોડ< *ટાફ,	  ફામા$િસ'ટ,	  ડોકટરો) સામેલ 

છે. તેઓ એ જ 'ય)*તને બધા /રપોટ4 નથી. 	  

ટ"મ મા% પાછળ પણ *ય,-તઓ ના કરતા વધાર5 ટક6ુ ંનથી. પદા<=ુમમા ંકોઈને વેક%શન પર )ય છે 

અથવા બીમાર અથવા ચાલ હોય છે,	  !યાર% તેઓ કરમા+ુ ંઅથવા સ2ંણૂ5પણે 7!ૃ9 ુપામે છે માટ% જવાબદાર 

છે ક$ પહ$લ. એક ટ*મ - સાર$ રચના અને સાર$ ર$તે દોર$ જો - પ"રવત&ન અને િવ+ેપ એક .યાયી રકમ 

મારફતે ચા( ુકરશે. 	  

િનણ$યો ટ(મ *દર જ.યાએ ઉ2ચ પર આવે છે કારણ ક' અમલીકરણ,	  પણ #બૂ સરળ છે. અને વ. ુલોકો 

'પોતાના'	  િનણ$ય &ણવા અને - તે #બૂ સરળ બનંે કોઇ પ/રવત1ન માટ5 ક5સ 6સાર અને દલીલ કર5 છે ક5 <. 

કરતા ંઘણી ઓછ+ શ-.તશાળ+ દલીલ છે 'મારો બોસ ક( ... મને કહ('	  'અમે બધા ન() ક+ુ- ક. ...'	  	  

સ#ંથા સ&'ય ન હોય તો !ુ ંથાય?	  	  

એક #ય%&ત બધા +કુમો અને 23યાઓ વડા છે 8યા ંસ23ય છે ક; એક સ<ંથા છે,	  'આદ#શ અને િનય+ંણ'	  પર 

િનભ$રતા,	  !યા ંછે. આ અ)ભગમ પરંપરાગત 0તરવા2ં માળ4ુ ંહોય છે 8 ઘણા આરો;યસભંાળ સ0ંથાઓ,	  

િવ#ચ% છે. 	  

જોક$,	  મોટા ભાગની સ+ંથાઓમા,ં	  આ માળ%ુ ંdisenfranchise	  વલણ અને લોકો disempower.	  'તેમને'	  -‐	  -‐	  

પ"રણામ 'ટાફ તેમના ઉપર. અિધકાર.ઓ િવશે ફ"રયાદ સાથે 'તેમને અને અમન'ે	  વલણ છે,	  તેઓ એક ટ'મ 

તમામ ભાગ નહોતા. એ જ ર,તે,	  લોકો 'તે મારા દોષ નથી'	  શા માટ% સમ'વવા માટ% ઝડપી બની શક% છે 

અને વ%&ઓુ 'અહ# રાઉ'ડમા ંબદલી નહ#'	  અને 'શા માટ% હમંેશા એ*ુ ંકરવામા ંઆવી'	  શા માટ% કારણો 

આપશે. તેઓ સ)ંથા અને તેની સમ)યાઓ અલગ લાગે છે,	  અને આ સમ'યાઓ +ાર-ય તેમના /ારા બધા 

ઓછામા,ં	  હલ ન શકાય એવા લાગે છે. 	  

પણ,	  સ#ંથા ઍ'શન ટ+,સ અભાવ,	  !યા ંકોઇ સમ*યા આદ-શ અને િનય3ંણ િસ*ટમની િન7ફળતા બદલે લોકો 

એક ટ$મ સાથે િવચાર અને સમ0યાનો ઉક4લ શ7 કરવા માટ4 એક તક તર$ક4 જોવામા ંઆવે છે. તેથી એક 

'િન#$%ય'	  સ#ંથા એક સમ#યા *થમ *િત-.યા 'િન#ફળ'	  ! "ય$%ત અથવા િવભાગ ઓળખવા માટ3 4ય5ન 

કરવાનો છે. તે *બૂ જ અિન0છનીય હોઈ શક6 છે. 	  



શા માટ% અમે અમાર) આરો,યસભંાળ સ$ંથાઓમા ં)*યા નથી?	  	  

તે #બૂ જ ')ુક+લ -વિન નથી,	  તે નથી?	  સામ$ી અમલ કરવા માટ, ટ-મો ઉપયોગ કરો. લોકો સાથે િવચાર 

એક લ$ય ને પસદં કરો અને પછ0 વ23ઓુ થાય છે 8 ર0તે બદલો ... ઠ0ક છે,	  કોઇ મોટ& સ)ંથા મા ંકામ ક,ુ. 

છે # કોઈને (ુ ં+કરણ 4 મા ંચચા% તર(ક* આ,	  હાડ$ %બૂ જ )યા+યા છે ક/ સમજશે. 	  

સ#ંથા સ&'ય નથી શા માટ. કારણો હોય છે: 	  

હાયરાક& િનણ*યો ,.ુય માગ* છે 	  

અમે organograms	  તર#ક% સ(ંથાઓ જોવા માટ% હોય છે,	  !મા ંઅ&ય લોકો માટ, લોકોને '!રપોટ& '.	  આ લ#કર& 

શૈલી િસ'ટમ ક+ટલાક િવ'તારોમા ંઉપયોગી છે,	  પરં$ ુઅલગ અલગ િવભાગો પાર ક, જ.ટલ અને 2યાપક 

ફ"રફારો માટ",	  તે યો%ય નથી. )તર+કરણની ક. બદલે 'ટ"મ $ય&'તઓ પાછળ'	  કરતા ં'!ય#$તઓ િવચાર 

સામ$ી થાય'	  માને છે. પરં) ુઅમે આ ન ખબર. 	  

:	  LITTLE	  VALUE	  NON-‐CLINICAL	  સમય પર &કૂવામા ંઆવે છે 	  

'!ધુારા સમય'	  -‐	  એટલે ક& સમય સ+ંથા !ધુારવા માટ) ક)વી ર,તે કામ કર) છે,	  વોડ$ બધં ખચ$વામા ં- !#ૂય 

અથવા પણ શ( બની નથી. ઓપર.શનલ લ0યો દબાણ સમય િવચારવા માટ. જ:;રયાત ફર>થી લખે છે. 

!ૂર વોડ' અથવા +,લિનક માથંી સમયનો મા6ય અને 8રુ:;ત કરવાની જ>ર છે - ! લોકો આવરાયેલ 

કરવાની જ(ર છે. Rotas	  પર દબાણ આપેલ છે,	  આ ઘણી વાર (*ુક,લ હોય છે. પરં5 ુતે એક ને5:ૃવ (;ુો છે. 

તે એ$શન ટ(મ બેઠકમા ંવોડ2 3ૂર હોવા 7ટાફ એક 9ુિનયર સ>ય મહ?વ સમજવા માટA વોડ2 નેતા માટA જBર( 

છે. વ$ર&ઠ નેતાઓ આ સમજવા અને ઍ2શન ટ56સ 7ો9સાહન અને વોડ< =રુ?@ત છે બધં કE સમય ખાતર# 

કરવાની જ(ર છે. 	  

JUNIOR	  !ટાફ યો'ય ર)તે સામેલ નથી 	  

એ"શન ટ&મ ઉપલ+ધ લોકો /ોસ િવભાગ છે તો જ કામ કર; છે. <ુિનયર ?ટાફ સામાAય ર&તે વ?Bઓુ 

ખર#ખર વોડ' પર અને ,-લિનકમા ંથાય છે તે િવશે સૌથી વ< ુ>ણવા,	  અને તેઓ આ 'ાન શેર સમ- ર.ુ 

કરવાનો 'ય)ન કરવાની જ"ર છે. ઇ'(વૂમે,ટ ટ.મો આ લોકો પાલનપોષણ કર.ને િશ:ણ આપ;ુ ંઅને 

િવકાસ કરવાની જ*ર છે - તેઓ એક અ')ૂય એસેટ હોય છે,	  પરં$ ુઘણી વાર િવ,ાસ અભાવ હોય છે. 	  

એક માપી પ'રણામ અભાવ 	  



સ#ંથાઓ લોકો તેમના .ો/ેસ માપવા અને તેથી કાય5 અ#પ6ટ અને unfocused	  છે એક માગ" આપવા મહ)વ 

સમજવામા ંિન)ફળ રહ. છે. 	  

સભા અસયંમ 	  

છે#લે - અને કદાચ સૌથી અગ-ય/ુ ં- એકશન ટ&મ સાથે સમ,યા ઘણીવાર બેઠકો છે. 'ભગવાન મારા ઓહ,	  

અ"ય મી&ટ(ગ નથી: ,ુ ંસાભં23ુ ંછે વખત સ9ંયા પણ વ&ર=ઠ નેતાઓ કહB ગણતરC ન કરC શકો છો ?	  શા માટ% 

આપણે તેના બદલે તે િવશે વાત કંઈક ન કર2 શકો 'આ "# $છેૂ છે ક),'	  !ુ ંતમાર( બેઠકો સાથે 0થી ખો3ંુ છે 

'અને $ુ ંહમંેશા આ જ -િતભાવ િવચાર:'	  અમે વાત અને વાત અને કંઈ થાય છે. સભાઓ વધાર3 નહ5. કોઈ 

એક અપ વળે,	  અથવા તે રદ કરવામા ંઆ-.ુ ંછે. જો તે નાઇટમેર છે! '	  	  

આ સમ$યા ઘણીવાર આ વાત સાચી છે,	  છે. #ુ ંતે અસયંમ (અ+મતા તેમજ કંઈક એકસાથે વ3 ુઅિ5ય 

!#ૂચત કર( છે) બેઠક પર કૉલ કરો. તે મળ3ને એક બેઠક યોજવાનો એક અસમથ=તા છે. એક સલાહકાર પેઢ3 

મારા સાથીદારો એક વાર એક અમલીકરણ ક/સ0ટ/સી તર3ક4,	  અમે કદાચ ક(વી ર,તે સારા બેઠકો છે અમારા 

સમય િશ&ણ લોકો લગભગ 50% ખચ#વામા ંજણા*+ુ ંહ. ુ ંક0. અને સામા5ય ર8તે બધા શીખવવામા ં>હ?પેિનક 

- - અને આ એક વા)તિવક સમ)યા છે તે ખરાબ ર3તે શીખવવામા ંઆવે છે ક7 કૌશ9ય છે. તમે :;યા ટ3મ 

માગ$ નીચે જઈ ર,ા ંછો,	  તો પછ% તમે એક ટ%મ મી,ટ-ગ કામ કર%1ુ ંક"વી ર&તે સમજવા માટ",	  ટ"મ મા ં

દર#કને,	  નથી મા& ટ(મ નેતા જ,ર છે. 	  

અમે ક%વી ર)તે અમાર) આરો.યસભંાળ સ4ંથાઓમા ં78યા બનાવી શકો છો?	  	  

તમે તમાર& સ)ંથા વ, ુસ./ય બનાવવા માટ4 મા5 એક જ વ)9 ુકરવા ન.હ;,	  તો અસરકારક બેઠકો પકડ- 

ક"વી ર&તે તમારા +ટાફ શીખવે છે. 	  

બધા લગભગ કોઈને હક-કતમા ં- - જો તમે &બઝનેસ લગભગ કોઈને 0છૂો તો તેઓ બેઠકો આનદં,	  !ુ ંતેઓ 

કદાચ squirm	  આવશે. તમે તેમને વ( ુબેઠકો બદલે ઓછા પકડ5 6ો7સા9હત ન9હ;,	  તો તમે ન&ધપા* +િતકાર 

સાથે %ત પડશે. મને ખબર છે. 0ુ ંતે 3ય5ન કય7 છે. 	  

વ" ુ$ૃપા(ૃ)*ટથી,	  '!બનઅસરકારક'	  અથવા કદાચ - લોકો બેઠકો િધ)ાર ક, કારણ બેઠકો કામાધં હોઈ શક, છે. 

કામાધં બેઠકો કલાક માટ, પર ચાલે છે,	  લોકો સમ& બાબત મા* PETERS	  આઉટ કરો પછ) શ+આતમા ંર0,	  

!તમા ંઆવો,	  તેમના મોબાઇલ ફોન જવાબ,	  pontificate,	  !"$ુવ,	  tangents	  !તે બહાર જ)ુ ં... અને. 	  



પરં# ુ- સૌથી dishearteningly	  -‐	  લોકો મળવા અને સ-ંયાઓ લાભ વગર અને કોઇ પણ સ-ંયા6મક લ7યો 

િવના વાત કરો. ક)ટલાક વાતચીતો .મ ક) સ2ંયા4મક પ6ર7ે9ય માથંી લાભ નથી કર< શક) છે: કો?ચ@ગ અને 

પરામશ&,	  ઉદાહરણ તર(ક*. પરં- ુમોટા ભાગના 5બઝનેસ સબંિંધત અથવા તબીબી સબંિંધત વાતચીતો નબંરો 

આધા$રત 'ય)ન કર,-ુ.ં 	  

!ુ ંએક પર કૉલ *ફ,ઝિશયન માટ5 એક દદ7 લો છો,	  !યાર% &ુ ંદદ*ના ઇિતહાસ અને લ4ણો ચચા8 કરશે,	  પરં$ ુ

!ુ ંઅ%ય 'ય()ત બધા મોટા ભાગના ખબર જ7ર નબંરો છે: તાપમાન,	  !લડ $ેશર,	  !દય દર. એ જ ર'તે,	  

હાથ ક%ટલાક (કડા કયા+ વગર દાખલા તર)ક+ િવશે એક બેઠક કયા3 બોલ પર કોઈ 7બ89ુ,,	  દદ" સતંોષ 

અથવા રાહ વખત છે. 	  

,	  !ાધા$ય,	  તેમને વ& ુઅને - તેથી,	  કોઇપણ સ(ંથા તે અસરકારક બેઠકો છે ક2વી ર5તે લોકો શીખવવા માટ2 

જ"ર$ છે. તે એક બેઠક ,યાન ક0123ત કરવા માટ0 ક0વી ર$તે 8ણવા માટ0 ટ$મ નેતાઓ માટ$ પણ જ(ર* છે,	  

કંઈક ખર&ખર થાય નહ, ક& -થી. ઉપર 1ચૂ4યા 5જુબ,	  તમે આ બેઠકમા ં*દશા અને િસ12 એક અથ5મા ંઆપે 

છે # નબંસ(,	  અ"યાસ િવશે હમંેશા છે ક/ મળશે. તમે 2છૂવા જોઇએ,	  !યા ંઅમે ()મુેર,કલી છે,	  અને $યા ંઅમે 

મેળવવા માટ' કરવા માગંો છો?	  	  

અ"ય શ%દોમા,ં	  ક"વી ર&તે ઉપયોગી અને અસરકારક 2િતભાગી હોઈ - તમે પણ ક'વી ર+તે મી,ટ.ગોમા ંહાજર 

રહ#વા માટ# લોકો શીખવવા કરવાની જ0ર છે. મા3 ટ4મ નેતા - દર#ક %ય'(તને ,-ચય/ બેઠક માટ# 

જવાબદાર છે. 	  

!ુ ંઆરો'યસભંાળ ટ.મો તાલીમ 3યાર4 - અથવા કોઇ પણ ટ+મ,	  હક#કતમા ં- !ુ ંતેમને ટ"મો %મ ક' બેઠક શ, 

ક"ુ$ અને સમય હતો ક. ક.મ અને માટ. રાખવામા ંવાતચીતો ક. 7ુ ંતેમના પોતાના માપદંડો અ;સુાર આ 

બેઠકમા,ં	  આકારણી કરવા માટ* પરવાનગી આપે છે ક* 0 બેઠક અસરકારકતા checklists,	  ઉપયોગ કરવા માટ, 

!ો#સા&હત આ *બ,-ુ. /ુ ંક2વી ર6તે નબંરો પર બેઠક ;યાન ક"#$%ત કરવા માટ" લોકો તાલીમ અને 2ુ ંબધા 

બેઠકો દર(ક )ય+,ત કરવા માટ( સમંત થાય છે અને આગામી બેઠકમા ંશ<આતમા ંસમી=ા કર> શકાય છે ?ુ ં

ર"કોડ& ' ()યા લોગ કર" છે,	  !નો ઉપયોગ આ)હ. !મ ક- તાલીમ અને સાધનો સાથે,	  મી#ટ%&સ ખડં બની શક/ 

છે અને %યાથંી તેઓ અસરકારક બની શક' છે. તેઓ પણ લોકિ1ય બની શક' છે. 	  

ઍ"શન સહાયક - બી#ુ ંતમે )ુ ંકરવાની જ0ર પડશે 	  



સ#ંથાઓ ટ(મો મદદથી બદલે 0ય23તઓ 5ારા 0યવ#થા ની 9;ુક=લ કાય> ?ણવા માટ= હોય છે. વC ુ

પરંપરાગત 'આદ#શ અને િનય+ંણ'	  પ"િત વાપરવા માટ* પસદંગી થઇ શક* છે કારણ ક* તે !થમ $&ુક(લ હોઈ 

શક# છે. શ&આતમા ંટ-મ ઉપયોગ કર-ને વ6 ુ8બનકાય:;મ હશે. જો ક#,	  તે #ય%ન વથ) છે. લોકો બેઠકો,	  

િવચારો ચાલી પર વ* ુિવ,ાસ અને વ* ુસ1મ બને છે અને લાબંા સમય 7ધુી 9ો:;ટ માટ= ચા> ુછે. એક 

વ"ર$ઠ નેતા તર*ક,,	  આ તમે %ુ ંકરવાની જ/ર %ુ ંછે: 	  

1.	  !ોસ ફં&શનલ ઉક,લો જ.ર છે ક, 2 મહ5વ7ણૂ: િવષયો >ેણીબA પસદં કરો. 	  

2.	  દર#ક િવષય માટ# એક એ-શન ટ0મ નેતા િનમ3કૂ. તેમને મદદ કરવા માટ# 5વા 6િૃ89ુ ંઅને ઉ>સાહ0 

લોકો એક %ૂથ પસદં કરવા માટ1 પરવાનગી આપે છે. 	  

3.	  અસરકારકતા બેઠક તેમને બધા -.ન. 	  

4.	  !ૂર તેમના $દવસ નોકર+ તેમના સમય /રુ12ત. 	  

5.	  દર#ક ટ&મ એક અને પહ.ચાડવા માટ# મા3 એક જ લ6ય હોય છે ક# તેની ખાતર& કરો,	  અને તે લ&ય (પ*ટ 

અને માપી બનાવે છે. દર-ક ટ0મ આ લ3ય પહ6ચાડવા માટ- ક-વી ર0તે :પ;ટ યોજના ધરાવે છે તેની ખાતર0 

કરો. આ યોજના જ)યાએ માપ િસ!ટમો %કૂ( સમાવેશ કરવા માટ( જ0ર પડ3 શક( છે. 	  

6.	  તેની %ગિત પર *ણ કરવા શ0આતમા ંઅને પછ6 દર 8ણ મ9હના વ9ર;ઠ મેનેજમે>ટ ટ6મ તેની યોજના 

!"#તુ કરવા માટ, દર,ક ટ.મ /છૂો. 	  

તે તમે ઉપરના )વાઈન ફ- ૂઅને પીડા 2યવ)થાપન ઉદાહરણો વાચંી ;યાર< આ બોલ પર કોઈ એBશન 

ટ"મ,	  કર# શકો છો ક' ( અસર અવગણવા માટ' 13ુક'લ છે. પરં8 ુસહયોગી વત=ન અને િનણ=યા@મક કાય=વાહ# 

આ "કારની બ) ુભા,યે જ જોવા મળે છે. તમે આવા 67યા તમાર8 સ;ંથા એક અ?ભ@ ભાગ બનાવી શકC છે,	  

તો તે સ&ંથાના *પાતંર એક મહ1વનો ભાગ રહ5શે. 	  

ક"વી ર&તે )ણવા સ.ંથાઓ 	  

એ"ડ$ શી'યા ક+ વ-.ઓુ એક કહ+વાતા 'કા#ક$ડ'	  િસ#ટમ કામ કર) ુ ંનથી ક/ 0 છે. તેને પછ5 પર તેથી તેમની 

ટ"મો તાલીમ અને તેમના ડ-./ટુ"ઓ,	  તાલીમ આપવા માટ* છોડ.ને,	  તાલીમ મા& નેતાઓ પર આધાર રાખે 

છે. સામા&ય ર)તે ખચ- કારણો,	  અથવા આ બોલ પર કોઈ વધારો ઝડપ એક misplaced	  અથ#મા ંમાટ( - - 

સૌથી વ& ુસ)ંથાઓ આ પર આધાર રાખે કરશે,	  પરં$ ુતે ભા*યે જ કામ કર/ છે. કા1ક/ડ આરામ ની સાકંળ,	  



ર"ઓ માટ' આભાર,	  સમય અભાવ અથવા ફ*ત યો-ય ર/તે આગલા 4તર તાલીમ આપવા માટ8 9ેરણા 

અભાવ. એ&ડ( માતાનો -ક/સામા ં2&ટ લાઇન /ટાફ તાલીમ અભાવ પીડા 9યવ"થાપન કરવા માટ+ જ-ર. 

ફ"રફારો મા' થાય ન હતો. 	  

આ હક$કત છે - અને આ સ'ંથાને સ'ં*ૃિત બદલવા માટ4 કોઇ 8યાસ :બૂ જ મહ>વ?ણૂA છે - ક" # દર"કને 

સમાન સામ%ી મા ંદ)ખાવ ખરાબ થવા લા0યો કરવાની જ5ર છે. દર)ક 8ય9:તને એ જ ર=તે તાલીમ કરવાની 

જ"ર છે. આ અમે (અસરકારક બેઠકો અને ટ*મ ને,.ૃવ મહ.વ પકડ* ક3વી ર*તે) આ 7કરણમા ંચચા< તે માટ3 

!#ૂચતાથ( ધરાવે છે,	  પરં$ ુતે પણ )કરણ 8,	  !કરણ 9	  મા ંઇ%ડ'શન અને ,કરણ 10	  મા ં$%&યામા ંને*,ૃવ 

ચચા# માટ& િનણા#યક છે.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



!કરણ 7	  	  

!િતભાવશીલ 	  

'કાળ$%વૂ(ક સાભંળો'	  	  

મારો બાપ '(લે+ડના દ/0ણ 2વૂ5મા ંહો89પટલમા ંથોડા વષ= પહ>લા ?AૃB ુપાDયા હતા. Gુ ંતેમને પછI 

જોવામા ંક( )ટાફ માટ( ક,ુ ંપણ વખાણ છે - એક અપવાદ સાથે. 	  

એક તબ%ે તેમણે પોકાર સભંળાયો હતો 3 એક વોડ6 બહ7ન આગેવાની <ય=ત અને િન@ABય સCDકલ વોડ6 

માટ$ એક ઉ(ચ *ડપે.ડ.સી 1િુનટ ખસેડવામા ંઆ91ુ:ં 'અમે અહ% છે ક( વડા ઈ- કયા/ નથી!'	  (અમે વ% ુવાત 

કર#$ુ ંપાછળથી વત/0કૂ ધોરણો િવશે છે - પરં$ ુઆ વોડ* ચો,સપણે અ1કુ ઉપયોગ કર6 શક8 છે.) 	  

માર$ બહ'ન )લુાકાત કલાક બહાર આ/યા. તેમણે અ4યતં બીમાર હતા અમારા િપતા,	  સાથે,	  7,000 માઇલ 

!ૂર,	  ક"#લફોિન)યામા ંતેના ઘર"થી ઉ5યન ક6ુ8 હ: ુ.ં તેમણે છે=લા થોડા વષAમા ંતેની સાથે ઘણો સમય પસાર 

કય# ન હતો અને *ચ,તા હતી - !યાયથી - તેઓ $&ૃ' ુહ* ુ.ં 	  

તેમણે સ&ાવાર બે કલાક -લુાકાત /લોટ પહ4લા ંકલાકો દંપિત આ9યા અને પોતાની /ટાફ માટ" #ણી& ુ ં

બનાવી,	  તે તેના િપતા સાથે બેસી શક- જો 0છૂ3ા. પોઈ5ટ ખાલી આ નસ: એક ઇનકાર: તે >? બહાર આવી 

હતી. િનયમો િનયમો હતા. માર+ બહ-ન પછ+ આવો હતી. માર+ બહ-ન 2ારા ક-ટલાક દલીલ કયા7 પછ+,	  નસ# 

તેના રહ'વા માટ' પરવાનગી આપે છે મા ંઅથ3મા ંજો6ુ,ં	  ! તેના વ'ર!ઠ સલાહ લીધી છે. નામ.ૂંર કરવામા ં

આવી $તે અ(મુાન ના-શુ આ નસ0,	  વોડ$ મા ંમાર) બહ,ન લીધો અને પછ) શ6દો સાથે તેમના બાક): '.	  અમે 

તમારા %વા લોકો યાદ કરવા,ુ ંવલણ ધરાવે છે'	  	  

આ - અમે $લૂી ન જોઈએ - 2007,	  !બન 1907 મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 	  

અહ# $ુ ંચાલે છે?	  !ુ ંકદાચ આ નસ$ મન મારફતે ચા, ુકર/ શકાય?	  ,	  ખર#ખર,	  !મ ક$ draconian	  ferocity	  

સાથે %લુાકાત - સમય પર &િતબધં ,કૂ/ છે અને તેમના પ5રવારો આઘાત સામે 'વડા ઈ%'	  તર#ક% ઉ'લેખ 

કર# છે ક# & દદ(ઓ માટ# હો/0પટલ 3ુ ંચાલે છે?	  !યા ંસ&ંણૂ)પણે સતંોષકારક છે તેમાનંા ંકોઈપણ જવાબો 

નબંર છે,	  પરં$ ુલોકો મા+ સહન અને િનયિં+ત કરતા ંસાભંળવામા ંઆવશે તે તેની બીમાર; અથવા ઈ>,	  

અને તેમના પ(રવારો ,ારા જ િનધા0(રત,	  સમાનધમ& તર)ક+ દદ-ઓની સારવાર કરવા માટ+ નીચે આવે છે. 	  



!ળૂ$તૂ માનવ,	  !તર,	  દયા સભંાળ (મ ક+ અભાવ અ.ય જ01રયાતો માટ+ જવાબ કરવાની અ"મતા નીચે 

આવે છે. અમે 'વા')ય ક, સારા નથી,	  તો અમે &બૂ ગભંીર સમ/યા છે. 	  

!ાહક હમંેશા અિધકાર છે 	  

મારા મતે તેઓ અ(યતં અમારા સહા-/ુિૂત જ3ર છે અને ક7ુણા 9ાહક :યાન ક;<=>ત અભાવ હોવા- ુ ંકહ; છે 

!યાર% દદ'ઓ અને તેમના પ/રવારો માટ% એક ગર6બ 8િતભાવ આપવા માટ% છે. 	  

!ુ ં'!ાહક'	  અથ#હ%ન અને અ()*તુ (-ુઓ 'એક પેશ&ટ (ાહક છે?'	  પા#ુ ં60)	  !વા '!હ#સેદારો'	  સાથે %યા ં(ધુી 

!મા%ંકત ઘણા *+લિન+સ 0ારા ગદંા શ5દ તર6ક7 જોવામા ંઆવે છે ક7 >વીકારો. પરંA ુCાહકો તર6ક7 દદEઓ 

જોઈ અને તેમની જ*+રયાતો /િતભાવ માટ$ લાભદાયી છે. ,િતભાવ તબીબી અને નાણાક5ય એમ બનંે 

પ"રણામો પર ન)ધપા+ અસર છે;	  અમે આ ઓળખતા નથી,	  તો પછ% અમે દદ*ઓ મા- િન0ફળ,	  પણ અમારા 

શેરહો&ડરો છે. 	  

મારા િપતા ઉદાહરણ લો. તેઓ વ0 ુ23ુતપણે 2લુાકાતીઓ મ7ૂંર9 :યા ંવોડ= કરવામા ંઆવી કરશો તો તેના 

પ"રણામો (પ!ટપણે બદલવામા ંહશે?	  !ુલ કારણે તેમના પીડા યો1ય ર2તે વાત કર2 શ5ુ ંનથી,	  કારણ ક% 

ખર#ખર તેની જ)*રયાતો વ/ ુસાર2 ર2તે તેના પ*રવાર 4ારા હાજર2 આપી શક# છે અને વ/ ુસાર2 ર2તે 

સમ#. તેઓ એલન (બદલે 'આ "વા%ુિપ)ડનો'	  તર#ક% તેમને િવચાર# ડ%િનસ માટ% mistaking	  તેમને આ બોલ 

પર કોઈ શકંા) તર*ક+ તેમને /ધા 1વુડાવવા કરશો કદાચ જો તે સાર* 9િત;<યા આપી અને એક ઊથલો 

પછ# ઈ%સે(%ટવ ક,ર વ. ુલાબંી કાર5કદ7 જ9ર# ન5હ< હોય શક, છે. ક, નસ@ વ. ુકAુણા હતી,	  અને હો&'પટલ 

!િત$ઠા ફાયદો હશે ચો/સપણે મારા 5ુ7ંુબ હો:;પટલ સાથે વ@ ુછાપેલો આવી હશે. 'થી )ુ+ંુબ અને દદ1 

happier	  હતા;	  !ૂંકા ઈ'સે*'ટવ ક-ર રોકાણ સાથે ખચ4મા ંઘટાડો કરવામા ંઆવશે;	  અને પ%રવાર પાસેથી સાર, 

!િત$%યા (ટાફ અ,ભુવ થયો હશે. 5તવા અને ફર8થી 5ત,	  !ત. 	  

	  

તે #બૂ,	  !ટાફ થાય 	  

તેથી સદં(શ અ+યાર /ધુી છે - તમારા દદ&ઓ માટ) જવાબ. પરં' ુતમે પણ,	  તમારા %ટાફ (િતભાવ જ 

જોઈએ. %િતભાવ સમ- સ/ંથા ખડંન કર6ુ ંજ જોઈએ. 	  



!ુ ંબધા મોટ* સ,ંથાઓ,	  !મ #ટોક િનય+ંણ સમ#યાઓ માટ0 સવંેદનશીલ છે,	  ! એક મોટ' હો)*પટલ મા ંકામ 

કર# છે. સામ)ી વોડ. /1ુલા છોડ3 4ટોર 6મ માથંી 9મુ :ય છે. <ુ ંપેશાબની થેલી ')ૂન*લકા બ-ર /ક0મત 

!ુ ંછે તે ખબર નથી,	  પરં$ ુતે (*ૂય કરતા ંવધાર0 હોવી જ જોઈએ. 	  

આ હો$%પટલ માતાનો -િતભાવ,	  ત"ન સવંેદનશીલ,	  બધા $ટોર (મ લોક અને ચા0 મા ંપહ4લેથી ઓવરલોડ 

નસ# ઍ%સેસ માટ* જવાબદાર0 આપી છે. વોડ# 7ારા પસદં - પ"રણામે,	  બધી તાળાઓ િવિવધ સયંોજનો ધરાવે 

છે. 	  

એક દદ$ ઘણી વખત રા-ે થાય છે,	  ! અ#$થર બની *ય છે .યાર0 િવિવધ વોડ6 સમ9 કામ કર0 ;ુિનયર 

ડોકટરો માટ( સમ*યા,	  આવે છે. ડોકટરો મહ,વ-ુ ંસાધન છે,	  અને ઝડપી જ)ર છે. ઉક.લ સાધનો કટોકટ5ઓ 

માટ$ %ટોર થયેલ છે ક$ .યા ં'!"શ $ોલી'	  RAID	  ઘણી વાર છે. આ *+યા,	  અનાવ%યક કહ) છે,	  એક અટક% &નુો છે. 

ડૉ#ટર &નો અથ+ એ થાય કોડ (રા0ે કામ ઘણા એજ6સી નસ+ એક હશે ન;હ< કર= છે),	  તેટ$ુ ંજ (ણતી +ય-.ત 

શોધવા માટ( દદ*ના છોડ. જોક(,	  નસ#ગ %ટાફ રા*ે જમીન પર પાતળા છે ક4 આપેલ છે,	  વૈક$%પક હશે 30 

િમિનટ માટ& આસપાસ faffing.	  	  

તમે $ુિનયર ડૉ,ટર છો. તે તમાર1 પસદંગી છે: તમારા દદ8 ખરાબ ;યાર< આસપાસ faffing	  30 િમિનટ 

અથવા %&શ (ોલી (જો તમે 0ટાફ કહ&5 ુ ંક& પાછળથી સાધનો બદલવા પડશે ક& માનિસક વચન સાથે) raiding	  

એક િમિનટ. 	  

વ" ુયો&ય ઉક)લ દર)ક વોડ. પર સયંોજનો જ બનાવવા માટ* અને બધા .ુિનયર ડોકટરો આ સામા6ય નબંર 

છે તેની ખાતર) કરવા માટ. હોઈ શક. છે. સરળ અને અમલ કરવા માટ. સરળ?	  હા. તેથી,	  !મ ક$ એક વ'( ુ

શા માટ% કરવામા ંઆવે છે?	  	  

આ જવાબ નસ( િવશે મારા .ળૂ વાતા( માટ3 આ કડ6 છે. સમ8 સ:ંથા <િતભાવ (અથવા પણ સાભંળ&) 'ટાફ 

આ સ#યો જ'(રયાતો નથી. લોકો ખા2પદાથ5 આ સમ7યા 8ગે ફ(રયાદ કર<,	  પરં$ ુકોઈ એક તે િવશે ક/ુ ં

જ ક#ુ%. 	  

આવી પ%ર'(થિતઓમા ં0ધુારવા માટ4 ક6,	  અમે $ુઓ રહ)શે તર,ક),	  બનંે %ટાફ અને દદ+ઓ માટ. સાભંળતા અને 

જવાબ આ&યો છે તેની ખાતર0 કરવા માટ4 તમારા સ!ંથા $દર િસ!ટમો બનાવવા માટ/ છે. 	  

એક દદ$ %ાહક છે?	  	  



સારા કારણ સાથે,	  હ"#થક"ર કામ અમને તે એક દદ/ 0ાહક છે,	  તે િવચાર પર મોભ શક. છે. તેઓ તેમના 

ખર#દ# િનણ(યો +યાર- ક-ટલો ઘણા 2ાહકો કોઈપણ અ7ય પ8ર9:થિત (=ુકાનો,	  ર"#ટોર&ટો,	  વગેર%) મા ંબીમાર 

અને ડર& ગયે!ુ ંછે?	  ક"ટલા આરો)ય '!ાહકો'	  ખર#ખર તેમના પ*રણામ પર અસર કર# છે ક# િનણ1યો સમ4?	  

અમે એક વાહન ખર,દવા કરો /યાર1 અમે ડ,ઝલ vs	  પે#ોલ &' સમ* શક- છે. પરં1 ુક-વી ર5તે ઘણા 

દદ"ઓમા ંciprofloxacin	  vs	  erythromycin	  !" સમ%?	  	  

આમ છતા,ં	  એક એ#$ટબાયો*ટક પસદં !મ શોિપ'ગ !વા વ+ ુઅને ઓછો છે ક3 આરો6યસભંાળ ઘણા ઘટકો 

હોય છે: અમે બોલાય છે ક,વી ર0ત,ે	  અમે ઉપ&'થત રહ, છે ક,વી ર1તે ઝડપથી ક, 4ુ ંઅમે 'માઇલ સાથે 

!યવહાર અને સાભંળવા લોકો. આ તમામ આપણને 6રુ89ત અને happier	  લાગે. આ બધા તેઓ *ટક 

પ"ર$%થિત છે,	  !મ એક આરો(યસભંાળ સ$ંથામા ંયો*ય ર,તે થવી જોઈએ. 	  

ઘણા નિસ'ગ અને તબીબી .ટાફ એક બોજ તર6ક7 દદ9ઓ જોઈ રહ7તા,	  અને પ%રણામે આપણે 'િન#ણાતના'	  

અમે તેમને તરફ(ણમા ંકર- ર.ા ંછો લાગે છે. આ ફ(રફાર કરવાની જ7ર છે. 	  

જણા$%ુ ંહ) ુ ંક+,	  !ુ ંએન.એચ.એસ. ક)ટલાક લોકો તેમના દદ2ઓ તરફ ભયકંર વત$ શા ઓળખી નથી. -ટાફ 

વારંવાર %ુ'ુપયોગ અને તેમના '!ાહકો'	  !ારા $તે shouted	  છે - વ" ુ$થી જૉન *ઈુસ કરતા,ં	  તમે ખાતર' 

કર# શકાય છે. માનિસક બીમાર#ઓ,	  !ય#$ત&વ િવ)ૃિત અથવા અપવાદ0પે ગર4બ વત67કૂ ધોરણો સાથે તે - 

તે પણ અમારા સમાજ મા ંસૌથી પછાત અને િન234ય લોકો ક%ટલાક સાથે +યવહાર હોય છે. 	  

જો ક$,	  આ બોલ પર કોઈ બહા+ુ ંછે - તે મા% એક પડકાર છે. અમે આ બદલી શકતા નથી. તેઓ 

એન.એચ.એસ. ની &લુાકાત લો છે અપમાનજનક 3ય56તઓ ઓછા ખચ9 :પુરમાક<=સ તેમજ >ુકાનોથી 

!લુાકાત તર(ક) શ+તા છે. છતા ં/ુકાન 1ટાફ તેમના બ6ર સે8મે!ટ#શન અલગ છે,	  તેમ છતા ંએમ એ(ડ 

એસ કરતા કોઇ ખરાબ તેમના .ાહકો સારવાર નથી. 	  

ક"સ $ટડ': તમારા માતાએ સારવાર માટ" ક"વી ર'તે 	  

!ુ ંટોમ,	  !ની પ%ની ગભ(વતી છે એક વ/ર1ઠ નસ( સાથે વાત કર6 હતી. તેના 8થાિનક હો;8પટલ ખાતે તેના 

!#ુક%ગ 'લુાકાતમા,ં	  આ દંપિત તેમના +લુાકાત માટ' સમય પર પહ-.યા અને રાહ ઓરડામા ંઅ5ય ગભ8વતી 

!ગુલો ઘણો સાથે બેઠા. કોઈ એક તેઓ કર4ુ ં6ુ ંહતા ક8 6ુ ંરહ8વા આવી હતી 6ુ ંસમ=>!ુ.ં એક નસ@ તેમને 

આ"યા અને તેમને દોર- .યાર/ તેઓ િવશે બે કલાક માટ/ waited	  હતી - સમ#ૂતી વગર - બી# $મમા,ં	  

તેમણે વ& ુ15 િમિનટ માટ& તેમને છોડ, છે. 	  



થોડ$ક િમિનટો પછ$ િમડવાઇફ પહ12યા. તેમણે જણા89ુ ંહ< ુ ંક=,	  કંઈ અને - ફર#થી ર&ૂઆત અથવા સમ&ૂતી 

િવના - ટોમ માતાનો પ(ની હાથ પકડ.ને અને તેના લોહ.2 ુ ંદબાણ લીધો હતો. તેમણે ક9ટલાક :;ો 

!છૂવામા ંતે પહ,લા છોડ0ને ક, હાથ જ5ર છે સમ8વીન,ે	  આ સગભા& માતા પેશાબ ન.નૂો 1રૂો પાડવા માટ6 7 

નાના પોટ આ'યો,	  અને રાહ 'મમા ંતેમને પાછા લા.યો. 	  

અમે અપે%ા છે,	  અથવા કોઇ અ(ય *યવસાય માથંી /ાહકોને આવા સારવાર માટ6 પરવાનગી આપે ન9હ: 

કરશે. હ&'થક&ર,	  મારા મતે,	  !મ ક$ ગર'બ વત+ન જો છે1લા ગઢ છે. 	  

ક"સ $ટડ': અથ* તેમને સારવાર ... 	  

!ુ ંવષ& દંપિત પહ,લા મારા પગની પર 45યા માટ, હો9:પટલ ગયા. તે નાતાલની <વૂ>સ@ંયાએ હતી અને !ુ ં

એક #ધાર' વોડ+ ખાતે અ0ય દદ3ઓ નબંર સાથે આવી પહ>?યા. અમે અિધકાર જCયાએ આDયા હતા,	  જો 

આ"ય$,	  !યાર% માટ% આસપાસ waited.	  અચાનક %ટાફ સ)ય મા ંિવ%ફોટ અને તેઓ 4ૂંકા 6ૂથ હતા કારણ ક; 

અમે બધા દદ( હોય છે જવા આ0યા હતા ક3 અમને 5તે ભસતા શ9 ક:ુ<. મા= તે કામ કરવા માટ3 આ0યા 

હતા,	  અને તે અમને તમામ સાઇન ચેક કરવા તેના માટ. એક લાબંા સમય લેશે 	  

!ુ ંમારા સાથી દદ+ઓ લા./ુ ં0ુ ંખબર નથી,	  પણ #ુ ંથોડો કદાચ િથયેટરોમા ં3રૂતી 7ટાફ ન હોત ક; spooked	  

આવી હતી. વ&લૂાત નસ, -યા ંક1ટલા હશે?	  દર#ક %ય'(તને સ.ંણૂ1પણે 3બનજ6ર7 હતા,	  ! બનંે,	  અવાિંછત (ે*ઠ 

અને $બૂ બેચેન સૌથી ખરાબ /તે લા23ુ.ં 	  

એક #િતભાવ આપવા સ-ંથા /ુ ંછે?	  	  

!ૂંકમા,ં	  એક #િતભાવ સ#ંથા ઓળખે છે અને -ાહકો અને કમ2ચાર5ઓ એમ બનંે જ9:રયાતો માટ> જવાબ આપે 

છે. વ$ ુિવગતવાર: 	  

એક #િતભાવ સ+ંથા તેના +ટાફ અને તેના 2ાહકોને કાળ67વૂ9ક સાભંળે છે. 	  

એક #િતભાવ સ+ંથા અ.સુાર તેના િસ+ટમો બદલે છે. 	  

એક #િતભાવ સ+ંથા -ય/0તગત દદ3ઓ અને +ટાફ જ#$રયાતો માટ, અપનાવી છે. 	  

એક #િતભાવ સ+ંથા તેના +ટાફ તરફથી ચો5સ વત67કૂ ધોરણો માગણીઓ. 	  

એક #િતભાવ સ+ંથા -.નો અને સારા 4ાહક સભંાળ 7રૂ9 પાડ. +ટાફ આધાર આપે છે. 	  



એક #િતભાવ સ+ંથા સાર. /ાહક સભંાળ અને 5ધુારાઓ પા:રતોિષકો. 	  

!િતભાવ લાભ (ુ ંછે?	  	  

એક #િતભાવ સ+ંથા કયા. ફાયદા #ચડં છે: 	  

•	  !ધુાર&લા ()લિનકલ પ.રણામો 	  

દદ"ઓ પાસેથી •	  ઓછા ફ%રયાદો 	  

•	  happier	  વ" ુરોકાયેલા છે,	  વ" ુઉ%પાદક *ટાફ 	  

•	  ઘટાડો &ટાફ ટન)ઓવર 	  

•	  વ" ુસાર' (િત+ઠા 	  

•	  ઓપર$શનલ બચત 	  

ક"વી ર&તે,	  તમે યો&ય ર(તે સાભંળ( અને 0િતભાવ માથંી મા& ભેગા *મ ક, એક .ભાવશાળ2 યાદ2 થયેલ છે 

!છૂો શક' છે?	  ક"વી ર&તે કર)ુ ં'!ાહક સેવા'	  અને '!ટાફ જ&'રયાતોને .િતભાવ બચતો અને કાય67મતા 

!ધુારાઓ અ(વુાદ?	  	  

આદાન - !દાન: જવાબ (બૂ માનવીય સપંક1 નીચે લીટ6 દોર9લા શ;દોમા ંક9 એક મહ>વ?ણૂ1 મનોવૈBાિનક 

િસ#ાતં મા ંઆવે+ુ ંછે. અમે અમને કંઈક આપવામા ંઆ3યા હોવા7 ુ ંજણાય છે,	  ! લોકો માટ( હકારા+મક 

!િતભાવ આપે છે. Underpins	  તમામ વેપાર અને વા*ણ,ય પર આધાર રાખે છે ક3 4 56ટ િવચાર 'તમે મને 

કંઈક આપી જો )ુ ંતમને કંઈક આપી શકશો.'	  તે #બૂ અ'ય માનવીય સપંક2 ક3'4!થાને છે. અમે કોઈને 

અથવા અ%કુ સ*ંથા માટ- 'ઋણી'	  લાગે છે,	  !યાર% સશંોધન અમે (િવ1ાન અને 2ે34ટસ,	  િપયસ%ન,	  2009 રોબટ% 

બી Cialdini,	  !ભાવ %ુઓ) છે ક+ , દ+. ુ ં'!કૂવ%ુ'ં	  નો #ો$ામ છે ક* બતાવેલ છે. અમે લોકો અને કંઈક #દાન 

કરતી સ'ંથાઓ તરફ ,હતકાર. લાગે છે. 	  

સાભંળ& અને દદ+ઓ માટ/ તરફ/ણમા ં4િત67યા 9પ;ટ ફાયદાકારક છે. તેઓ અમને શકંા લાભ આપશે,	  !થી 

પર દાવો માડંવો અથવા ફ-રયાદ અમને અને અમારા કામ અમને આધાર અમાર4 સાથે સાર4 ર"તે 

વાતચીત,	  અ"ય લોકો માટ* અમને િવશે વ0 ુહકારા4મક વાત અને વ0 ુતૈયાર સભંાવના ઓછ< હોય છે. 



અ"ય સજંોગોમા ંમા+ 'સારા $ાહક સેવા'	  કહ#વાય હશે તે - - દદ"ઓ માટ' આ બોલ પર .િતભાવ અમારા 

અસરકારકતા અને અમાર* +િત-ઠા એક ક* ઘટક છે. 	  

એ જ ર$તે,	  સાભંળ& અને સહા+-ુિૂત અને ક'ુણા એક ,ડ.ી સાથે 2ટાફ 5િતભાવ હો:2પટલ કારણ ક> 

ઉપકારવશતા આ અથ,મા,ં	  પણ,	  તેમને પાર(પ)રક +યવહાર /ા0ત આવશે. લોકો સાભંળે છે અને તેમને 

!િતભાવ આપતા સ+ંથા માટ/ કામ ચા2 ુરાખવા માટ/ શ7તા વધાર/ છે. 	  

!ટાફ સાભંળતા અને જવાબ છે,	  !યા ંતેઓ વ) ુhappily	  અમે $કરણ 10 મા ંચચા% કરશે ક* તબીબી અને 

!"#યા &ધુારાઓ પહ-ચાડવા માટ3 જ5ર6 િવવેકાધીન !ય<ન =કૂવામા ંઆવશે. Bટાફ વD ુસBંથા તરફ સાર6 

ર"તે િનકાલ કરવામા ંઆવે છે,	  તો તેઓ તેને છોડ( શ*તા ઓછ( છે અને તેના બહારના સાર( વાત 

કરવાની શ(તા વધાર+ છે. 	  

જમણી તકો અને જમણી પયા.વરણ આપેલ છે,	  તમારા %ટાફ દર)ક દદ+ માટ),	  વ"#ઓુ કરવા માટ+ અિધકાર 

!થમ વખત,	  દર વખતે લડ)ુ ંપડશે. ./લિનકલ પ3રણામો 8ધુારવા,	  દદ"ઓ happier	  છે,	  !ટાફ અ&ભુવ 

!ધુાર& છે,	  મની સચવાય છે. સ,ંથાના .ભાવ માટ1 વા,તિવક મા5લક7 િવકસાવવા માટ1 છે - તેથી 

આરો$યસભંાળ સ+ંથાઓ +ટાફ તેઓ કામ કર4 છે અને નવી ર:તે સહયોગ માગ= બદલવા માગંો છો Aયા ં

પયા$વરણ બનાવવા જ પડશે. 	  

સ#ંથા જવાબદાર ન હોય તો 0ુ ંથાય?	  	  

બનંે શા'(દક અને અલકંાર.0ુત - તે #િતભાવ િવના તે એક સ-ંથા તેના દદ0ઓ અને -ટાફ 5મુાવી માટ9 

સરળ છે ક' નહ# તે જોવા *,ુક.લ નથી. 	  

!ુ ં$િતભાવ ન ક,વી ર/તે ઉદાહરણો 6ારા 7ાહકો સાથે મારા કામ અને એક કમ=ચાર/ તર/ક, સતત યાદ ક@ંુ 

!.ં #ુ ં%ટાફ પર કોલ %ટાફ .મ માટ0 1છૂવા લે6ખત અર: સબિમટ કર> હતી Aયા ં#ુ ંકામ કCુD છે,	  ! "તે 

નવા બી&ડ હો*+પટલ ખાતે એક ઉદાહરણ જો%ુ.ં (તેઓ લખેલા િપ0ટશન ઉ5પ6 શ7 8યાર: ;ટાફ ખર:ખર 

!બઝનેસ થાય છે.) તેમના -યાસો છતા,ં	  ને#%ૃવ ટ(મ તમામ અસ/ંય કારણો શા 6ટાફ 8મમા ંસમ9વીને 

લાબંા અ&ર (બનજ+ર, અને,	  !ુ ંકંપની,	  'અશ#'	  બનંે %ટાફ દર+ક સ.ય પહ2ચાડ5. જ7યા એક 9ીિમયમ =બૂ 

જ હતી?	  તેથી #બૂ જ િવિવધ તરાહો કામ કરતા હતા?	  કદાચ. પરં( ુ*ટાફ પર અસર તેમને તેમના નેતાઓ 

તેમના મતં'યો અથવા ઇ.છાઓ માટ2 નથી સભંાળ માને છે ક2 બનાવવાનો હતો. ટન:ઓવર માદંગી અને 

ગેરહાજર' ક) હો+,પટલ ખાતે સમ,યા રહ) છે. 	  



!ુ ંલાબંા પીડાતા દદ,ઓ અને તેમના પ2રવારો િવશે?	  તેમને જવાબ આપવા માટ+,	  અને ક%ુણા અને તેઓ 

જ"ર ક% &ય()ત+વ સાથે તેમને સારવાર માટ% અમારા િન6ફળતાની અસર :ુ ંછે?	  સૌથી વ& ુશ)તા ,િત./યા 

કોસ$,	  ભય અને બેચેની છે. લોકો હો./પટલો ડર. તેઓ તેમને અને તેમના 8ેમભયા9 રાિશઓ થાય ચાલે છે =ુ ં

ખબર નથી કારણ ક* તેઓ બેચેન હોય છે. તે )ચ*તા પીડા અને હો01પટલ રોકાણ લબંાઈ વધી <ય છે અને 

!"લિનકલ પ(રણામો વણસે છે ક2 સાર3 સા4બત થયેલ છે. 	  

પરં$ ુદદ'ઓ અ*ય થવાની શ2તા વ4 ુ5િત78યા 9:ુસો છે. મારા પ7રવારના ઉદાહરણમા,ં	  માર$ બહ'ન 

happily	  !"મા ંનસ( હ*યા હશે. ક/ નસ(ની વત(ન મારા િપતા મળ) હતી કાળ- અમારા અ/યથા ઉ3મ 

અ"ભુવ ઢંકાઇ,	  અને સ&ંથામા ંઘણા અ,ય લોકો ના 1યાસો અવગણના. એક નસ5 હો7&પટલ તેના 1િત<ઠા 

ખચ# કર& છે. ()ુ ં,કરણ 9 આવા નકારા'મક વલણ સાથે .યવહાર ક1વી ર3તે િવશે વ7 ુવાત છે.) 	  

તે #જુબ,	  અમે હો&'પટલ અમાર- .ચ0તા સમ3વતી એક પ8 મોક9યો અને 15 િમિનટ %ધુી ચા+યો હતો 

આસપાસ ક& ')ુય નસ, એક અિત1ુદંર ફોન કોલ મ9યો. તેમણે નસ, પહ&લાથી જ ઓળખી અને Cૂર કરવામા ં

આવી હતી ક' અમને ખાતર/. 	  

એક સાર& 'િતસાદ - પરં$ ુ&'ુય નસ+ કર- જોઈએ ક2 આ કંઈક છે?	  તે #કુસાન પહ&ચાડ) શક, સબંધંીઓ 

!ર#$ગ#ગ અને અ)યથા આ .કારના ફ!રયાદો સાથે 4યવહાર ક7વી ર9તે ;બૂ સમય પસાર કર7 છે?	  એક #દવસ 

એક મ$હના?	  એક #દવસ એક પખવા#ડયાનો?	  કદાચ વ&,ુ	  મારા $લાઈ'ટો માનવામા ંઆવે છે જો. 1થમ નસ4 

એક સાર& નોકર& ક)ુ+ તેના ફોન કૉલ જ2ર& ર3ુ ંન હોત,	  તેના સમય વેડફાઇ જતી રહ0 હતી. રોષ બાધંવામા ં

પહ#લા ંઅને અમે એક સામા.ય ફ1રયાદ સલમાન હતી તે પહ#લા ં- તેઓ મને &કરણ 5 મા,ં	  અમારા ફ&રયાદ 

વ" ુઝડપથી કાય,વાહ. કરવામા ંઆવશે ભલામણ ક8 અ:વુત< િસ?ટમ ટ8Aલફોન અમલમા ંહોત તો. 	  

સ#ંથા દર(યાન ગર,બ .િતભાવ 3ારા - તે કાય$%મ િસ)ટમો અને /01યાઓ ગર5બ 7ાહક સેવા અને )ટાફ 

માટ$ ગર'બ કાળ+ ,ારા -કૂ' શકાય તે જોવા માટ$ હાડ8 નથી. 	  

અમે દદ%ઓ માટ) *િતસાદ ક)વી ર2તે બનાવવા માટ) વ5 ુ7બ89ુ છે. ;તે shouted	  અથવા stabbed	  કરવા 

મા# યો&ય 'ચાઇ - !ુ ંકામ 'મા ંએક હો+,પટલ ખાતે,	  તેના છર' (નુા માટ, -.યાત િવ2તાર મા,ં	  

receptionists	  !#ુલી,	  નીચા %તરના ડ)%ક પર બેસવાનો. પરં2 ુતેઓ નથી. 6ુ ંતેના પાચં 7કડાના US	  !થાન 

હોવા છતા,ં	  તે હો%&પટલમા ં&ટાફ તરફ કોઈપણ 2હ3સા 5ાર6ય ન જોઈ હોય. મારા અગાઉના હો%&પટલો પૈક> 

એક છે,	  તેનાથી િવપર#ત,	  receptionists	  !લુેટ-સા#બતી કાચ પાછળ બેઠા. પ.રણામ?	  આ"મકતા અને મૌ+ખક 



!મુલો વારંવાર કર+ છે. એક ખતરનાક વાતાવરણ 3થળ pervades.	  અમે ભય અને શકંા સાથે અમાર. 

દદ"ઓ સારવાર હોય,	  તો અમે અિનવાય+ અમે sow	  !ુ ંપાક ભેગો કરવો પડશે. 	  

શા માટ% અમે અમાર) આરો,યસભંાળ સ#ંથાઓમા ં(િતભાવ નથી?	  	  

તે અમાર' હ)*થક)ર સ/ંથાઓ મહાન 2િતભાવ નથી શા માટ) 9તને :છૂવા વથ= છે. >ે?ઠ Aરટ)લરો Dમ અમે 

શા માટ%,	  !#ૂય %ાહકો *વા દદ-ઓ સારવાર નથી?	  અમે શા માટ' તેઓ ક',	  !#ૂયવાન (ણકાર અને .િતબ2 

લોકો $વા અમારા *ટાફ સારવાર નથી?	  !ુ ંઆ િવશે િવચારો ધરાવે છે. 	  

ઈ"રો / અ&પહ)તક ઈ"રો એન.એચ.એસ. અને ખાનગી સભંાળ 	  

તમે એક &ુકાન અથવા ર./ટોર2ટમા ંખરાબ ગણવામા ંઆવે છે,	  તો તમે ફ&ત બી) *ાકં .ઓ. તેનાથી 

િવપર%ત,	  હ"#થક"ર,	  તમે સરળતાથી રાજકારણીઓ માટ/ આશા કર2 શક/ છે ગમે અ6ય નસ9,	  અથવા પણ એક 

હો#$પટલ પસદં કરો,	  નહ# કર& શકો છો. આ +ટાફ તેમજ દદ4ઓ માટ6 લા8 ુપડ6 છે. હ6<થક6ર માટ6 બ?રમા ં

સ#ંણૂ& કોઇ અથ& હોય છે. તેથી,	  કોઈ એક સાર( )ાહક સેવા -રૂ( પાડવા માટ3 જ56રયાત લાગે છે. આ દદ>ઓ 

તેઓ નહ&,	  કોઈપણ ર'તે ચા, ુથશે?	  	  

સ#ં$ૃિત દદ)ઓ નબળ. સારવાર કર. શકાય છે 	  

ક"ટલાક &થળોએ તે દદ.ઓ િવશે ફ4રયાદ અને ઉપ;વ તર<ક" તેમને સારવાર માટ" મા?ય છે. AયBCતઓ આ 

વલણ ઉતાવળ માટ* આવી જ.યાઓએ તે 35ુક*લ છે. એક ઉપ9વ તર;ક* જોવામા ંદદ?ઓ સAંBૃિતનો ભાગ 

બની $ય છે,	  અને સારવાર દદ)ઓ તેમજ પણ અથ1હ3ન,	  !બનજ%ર' હતા તો 'સાર$ સેવા',	  એક સા&ં'ૃિતક 

anathema	  બની શક& છે. તે િવચારવાનો આ ર1તે (અમે આગામી 5કરણમા ંચચા8 કરશે,	  !) બદલવા માટ) 

મજ#તૂ અને સતત ને*,ૃવ માટ0 જ1ર3 છે. 	  

!ટાફ ઘણીવાર *,ુક.લ ફરક બનાવવા માટ. શોધી 	  

!ુ ં'disempowered'	  વધાર% ઉપયોગમા ંલેવાતો શ1દ 3િતકાર પરં6 ુભાવાથ% જ છે. તમાર, િસ/ટમો અને 

!"#યાઓ કામ નથી,	  અથવા તમે ખર*ખર તે કરતા ંઓછા હોય તો,	  પછ# તે મહાન સેવા ,રૂ# પાડવા 02ુક4લ 

છે. #ટાફ 'દય *મુાવી,	  અને તેમના િવકાસ કામગીર. મા/લક. કોઈ તક હોય છે. 	  

આઇટ$ DEAF	  BE	  સરળ છે 	  



અમારા દદ&ઓ અને કમ+ચાર-ઓ એમ બનંે સાભંળ- 4થમ ખાતે 8ુ: ખી કર; ુ ંઅ<ભુવ હોઈ શકB છે. આપણે 

આપણી %તને માટ, વધાર, કામ કર1 ર2ા છ1એ જો તે લાગે શક, છે. બહ,રા બાક1 ઇ=છનીય લાગે છે. 	  

!બૂ ઓછ& માપે છે અને કોઇ પણ ધોરણો નથી 	  

અમે $રૂતી અમાર* ક,ટમર ક.ર અથવા અમારા ,ટાફ સતંોષ અસરકારકતા માપવા નથી. આ ધીમે ધીમે 

એક સરકાર& અ(તા તર&ક* 'દદ" અ$ભુવ'	  ના આગમન સાથે બદલાતી રહ0 છે,	  પરં$ ુકોઈ રા*+,ય 'ધોરણો'	  

અથવા માગ'દિશ+કા તર/ક0,	  હ" #ધુી હોય છે,	  પણ સ%ંથાક)ય %તર- થોડા. %ટાફ અ3ભુવ પગલા ંપાછળ પણ 

વ" ુછે. તેથી કોઈ એક તેઓ કર/ ર"ા છ%એ ક( ક(વી ર%તે સાર% ક( ખરાબ 0ણે છે,	  ક" તેઓ યો(ય ર*તે વ, ુ

સા#ંુ કરવા માટ+ ,ો.સા/હત કર2 શકાય છે. 	  

!ટાફ GREAT	  ક"ટમર ક&ર 'રૂ) પાડવા માટ& કોઈ સીધો લાભ 5ુએ છે 	  

!ય#ત %&ડ(ગ જ છે. !ય#ત. તેઓ લોકો ખર&ખર કાળ5 6રૂ8 પાડવા માટ& કોઇ પણ વ? ુમાAહતી છે,	  અથવા 

કોઇ વ% ુપૈસા આપતી નથી. 	  

!ટાફ વ&ચેનો +બૂ ઓછ0 ક2ુણા ઘણી વાર છે 	  

કદાચ આ સૌથી મહ,વનો 02ુો છે. આપણે બધા અપે:ા ક; સૌજ=ય અને ક?ુણા સાથે,	  !ટાફ,	  દર#ક અ&ય 

સારવાર ન હોય તો,	  તે દદ$ઓ તરફ દયા લાગે ,ટાફ માટ/ ક1ઠન છે. તમારા બોસ 8ારા દબાણ કરવામા ં

આવી રહ# એક વ'( ુ(અને પડકાર મહ1વ2ણૂ5 છે) હોય છે,	  પરં$ ુદર'ક તક *તે ઠપકો રહ/ ત0ન અ3ય છે. 

સચંાલન અસરકારક અને રહ,િમયત હોઈ શક, છે. 	  

સેવાની મનોિવ*ાન નબળ- સમજવામા ંઆવે છે 	  

અમે $%લિન%સ અથવા સારા .ાહક સેવા 1રૂ3 િવશે અમારા િમ5 6ટાફ કંઈપણ શીખવે નથી. અમે આ !રટ$લ 

અને અ$ય &ે'ીય માટ, લાગે છે. િથયર3 અને સારા અ5યાસ ભર7રૂ છે,	  પરં$ ુહ'(થક'રની ઉ.ોગ આ (2ુઓ 

'!ાહક એક પેશ)ટ છે?'	  પા#ુ ં60)	  આ"લ$ગ&ુ ંમાટ, તૈયાર લાગે છે. આરો4યસભંાળ 8ટાફ માટ, :ાહકો તર=ક, 

દદ"ઓ જોવા અને,	  !મ ક$ તેમને સારવાર માટ$ -ણવા માટ$ /ુ ંયો#ય ર%તે થાય આ માટ- તાલીમ કરવાની 

જ"ર છે એક િવશાળ પણ જ"ર/ સ2ં3ૃિત ફ7રફાર,	  અને $ટાફ છે. 	  

અમે ક%વી ર)તે અમાર) આરો.યસભંાળ સ4ંથાઓમા ં7િતભાવ બનાવી શકો છો?	  	  



તમે તમાર& સ)ંથા વ, ુજવાબદાર બનાવવા માટ3 કર& શકો સૌથી મહ:વની વ); ુવત<=કૂ માગ<દિશAકા રBૂ 

કરવા માટ' છે અને 'કહ# છે,	  નથી કરો'.	  	  

તમારા આરો'ય સ+ંથા +ટાફ અને દદ3ઓ વ6ચે આદર એક મોડ;લ છે?	  !ટાફ અને કમ*ચાર-ઓ વ0ચે િવશે 

!ુ?ં	  ઘણા સાર& ર&તે રન હો,-પટલો જવાબ હા હશે,	  પરં$ ુઆ ક(સ નથી -યા ં0ુ ંહો34પટલો સાથે કામ ક9ુ: છે. 

ખરાબ %ક'સાઓમા,ં	  વ"ર$ઠ &ટાફ સહ$જ ઉ'ક$રણી તેમના 1ૂિનયર ખાતે પોકાર. પરં9 ુઆવા અિવનય,	  

િનયિમતતા,	  બેદરકાર' અને તેથી પર અભાવ 0વા અ1ય,	  ઓછ# નાટક#ય,	  રો#જ%દા સમ*યાઓ,	  !યા ંહોઈ શક* 

છે. પોતાને (ટાફ અને દદ-ઓ વ0ચે,	  પણ #ટાફ વ(ચે - !ુ ંદર&ક (તર& સ(ંથામા ંલા/ ુપડ& છે અને તે બધા 

વત#ન શાસન ક& વત)*કૂ માપદંડો િવકસાવવા માટ& મારા 5ાહકોને સલાહ આપે છે. દર&ક સ;ંથા તેના 

પોતાના યો'ય ધોરણો બનાવવા જોઈએ;	  !ુ ંતેઓ 'ૂંકા+ર આદર આ/યો છે,	  ! મારા %ાહકોને એક ,ારા 

બનાવવામા ંઆ(યો હતો ક. અહ0 એક ઉદાહરણ આપે છે. 	  

	  

હળવા આર = તમારો અવાજ વધારવા ન.હ/;	  શાતં અને બનેલા રહ, છે. 	  

E	  =	  !ખનો સપંક) તમે તેમને વાત /યાર2 લોકો સાથે !ખ સપંક) કરો. 	  

S	  =	  !માઇલ તે મફત છે 	  

પી = િવન& ન& બનો,	  તેમના ટાઇટલ અને અટક સાથે સરનામા લોકો તેઓ અ0યથા કહ3 છે 5યા ં7ધુી,	  

લોકો ખોવાઈ (ય છે,	  તો તેમને & ર(તે દશા,વે છે. 	  

E	  =	  ઉ"સાહન હકારા&મક અને તમારા સહકમ,ઓ અને દદ/ઓ સાથે મદદ1પ બનો. 5વે7છાએ મદદ અને 

આભાર આપે છે. 	  

C	  =	  તમે હ%યર% અથવા હો-.પટલ બહાર કર4 શકાય છે દદ8ઓ ચચા; <ાર%ય કો=>ફડ%->શયલ. દદ8ઓ િવશે 

!ય#$તગત મા)હતી ,ગટ નહ/. 	  

T	  =	  સમયસર સમય પર રહો;	  !ટાફ અથવા રાહ દદ"ઓ રાખવા નથી;	  િવલબં હોય તો,	  તે સમ%વવા;	  લોકો 

કંઈક લેશે લાબંા ક)વી ર-તે એક 0દાજ આપે છે. 	  

ACT	  LOCAL	  	  



!ુ ંબધા િવભાગો દદ-ઓ સાથે જોડાવવા ક5વી ર8તે િનયમો તેમના પોતાના સેટ બનાવવા ક5 પણ સલાહ 

આપે છે. અમે આ ફોન કરો માગ.દિશ2કા 'સે નહ%,	  સે ન કરો',	  અને તેઓ &ટાફ રો$જ&દા )*ો અને હકારા0મક 

અને ન$ ર&તે દદ)ઓ માટ. સમ0યાઓ સમ2વવા માટ. મદદ કર. છે. હ.7થક.ર 9બૂ <0=>ટ?ગ માટ. જટ&લ છે,	  

પરં$ ુએમ કહ*ને વ.$ઓુ અ1કુ ર*તે અ3ય લોકો કરતા વ8 ુસાર* ર*તે આવે છે. 	  

તેના બદલે એક દદ* કહ,વાની ઉદાહરણ માટ,,:	  'આપણે %થમ જોવાની જ'ર છે ક, અ.તા દદ1ઓ છે:'	  અમે 

!ૂંકા &ૂથ કરશો,	  તમે રાહ જોવી પડશે,	  'તે કહ% છે વ( ુસાર- હશે. અમે કદાચ કલાક 4દર તમે જોવા માટ% 

સ"મ હશે;	  તમે આ દર'યાન કંઈપણ જ1ર હોય તો,	  !વાગત ખાતે નસ* +છૂો કરો '.	  	  

અહ# તણાવ માટ* સૌથી મહ/વની વ12 ુમાગ5દિશ9કા તેમને પાલન હોય છે અને તેમના મેનેજરો /ારા અથવા 

'!ચો પર'	  લોકો $ારા તેમને આપવામા ંઆવતી નથી 1 લોકો $ારા તૈયાર હોવી જોઈએ છે. ઉપરાતં,	  તેઓ 

માગ$દિશ(કા હોવા જ જોઈએ અને ન 3456ટ - લખે$ુ ં'િતસાદ બધા એવી પર દ4ખીતી ર5તે નકલી અને 

નથી. 	  

કરવા માટ' સૌથી મહ-વની વ$%,ુ	  હક#કતમા,ં	  !#ુલી ચચા( મા ં'!ાહક સેવા'	  લાવવા છે. મોટા ભાગના લોકો 

દદ"ઓ માટ' યો*ય વ,- ુકર1 અને જણા78ુ ંક' િવચારને આ=લ?ગAુ ંઅને 'જમણી વ&''ુ	  હોઈ શક& છે તે 

!યા$યાિયત ક(ટલાક મદદ -સ/ છે. (ક(ટલાક,	  દ"ખીતી ર'તે,	  તે િવચાર પર sneer	  આવશે,	  પરં$ ુઅમે 

પાછળથી 'કરણ 9 તેમને આવો પડશે.) ખાસ કર0ને,	  ઉપર વણ&વાયેલ બે પગલા ંશ/ કર1ને,	  તમે $ાહક 

સેવા હો'(પટલ માતાનો એક મહ1વ2ણૂ5 ભાગ છે ક9 : તમારા (ટાફ કહ9વાની છે સ(ં?ૃિત. 	  

!િતભાવ સહાયક: બી-ુ ં0ુ ંકરવાની જ4ર છે 	  

તેમજ ઉપર (ચૂનો તર-ક/,	  ને#%ૃવ રાઉ!ડ અને આભાર,	  તમે સાભંળ) અને ,ટાફ િવ1ાસ આધાર5પ 7ારા 

તમાર% સ(ંથા વ+ ુજવાબદાર બનાવવા માટ2 મદદ કરશે 6કરણ 4 મા ંવણ&'યા ન*ધે છે. ઈનામ અને 

મા#યતા સરળ પ*િતઓનો ઉપયોગ નેતાઓ સ23ય અને 5ૃ7યમાન આધાર ઝડપથી તફાવત બનાવે છે. 	  

મદદ કરશે ક' અ)ય વ,-ઓુ નબંર છે. 	  

બધા કમ&ચાર)ઓ માટ, સરળ '!ાહક સેવા તાલીમ 	  

બદલે (%ુ ંતે જોવા મળે છે તેમ) 0માઇલ માટ3 બોધને સ7ંણૂ: ઉપચારા?મક અટકાયત એક સૉટ: કરો - આ 

!યાપક હોઈ શક* અને 'દદ"ઓને સાથે તમારા સબંધં /ે0ઠ બહાર'	  તર#ક% નહ( જોઇએ જ-ર નથી. 0ુ ંમારા 



!ાહકોને 'માગ$દિશ(કાઓમા'ં	  નામની એક સરળ છ પગ-ુ ં012યા શીખવે છે. તેથી તે સરળ છે કારણ ક; તે 

!ણવા માટ' અડધા કલાક કરતા ંવ0 ુલે છે. 	  

તેમના નામ &ારા (ય*+ત ,વીકા0ંુ 3 ંનમ,કાર. 	  

તમે ખાતર' કરો ક* સમજવાના અને તેઓ તમને કહ' ર2ા ંછે તે સમજવા. તેઓ તમને સાભંળ' શકો છો?	  

તેઓ $ગ&લશ વાત કરો છો?	  !ુ ંલોકો સાભં*+ુ ંક+ુ, ઘણી વખત તેઓ સબંધંી સાર8 બોલતા ક+ુ, હોત :યાર< 

બેબાકળ& દદ(ઓ માટ, લાબંા /પ1ટતા આપે છે. 	  

તમે અને &ુ ંતમાર+ ,િૂમકા છે 1 તેમને કહો પ5રચય (દદ9ઓ તમારા સમાન અથ= &ુ ંખબર નથી). 	  

અવિધ તમે (એક *+િૃ- અથવા એક રાહ માટ( ક( )ુ)ં માટ( ,છેૂ છે ક(ટલી તેમના સમય તેમને જણાવો. 	  

!ુ ંતમે તે કર) પહ,લા કરવા જઈ ર2ા ંછે તે તેમને સમ6વો કહો - અને શા માટ(. 	  

,	  !ડુબાય સે ફર+થી તેમના નામનો ઉપયોગ અને તમે જઈ ર8ા ંછો તે ;પ<ટ બનાવવા બોલ સાઇન ઇન 

કરો. જો શ& હોય,	  પછ# $ુ ંકરશે તે કહો. 	  

સિવનય યો'ય સભંાળવા 	  

હો#$પટલો સામા+ય ર.તે દદ2ઓ તરફથી ફ7રયાદો સાથે 8યવહાર માટ: 8યાપક 8યવ$થા હોય છે. પરં> ુક:વી 

ર"તે તેમને ઘણા *ટાફ માટ- સાદર પાછા ખોરાક અસરકારક ર"તે છે?	  મ" તા%તરમા ંજ સાર* ર*તે કરવામા ં

નોકર% માટ) A	  &	  E	  િવભાગ સમ( તેનો આભાર મા%યો દદ) માથંી કાડ/ 0ા1ત. 3ુ ં5ટાફ 8મમા ંબોડ/ તેને િપન 

માટ$ સલાહકારો એક ,ારા કહ$વામા ંઆ01ુ ંહ3 ુ.ં પરં3 ુતે રા7ય અથવા તે સજંોગોમા ંયો=ય ર>તે 

!યવ$થાિપત નથી. ફાળો આ0યો છે,	  ! "ટાફ યો(ય ર*તે -શસંા જ2ર - તે #%ુક'લ નથી અને તે વત.ન પર 

એક િવશાળ અસર છે. 	  

ફ"રયાદો અસરકારક ર+તે .યવહાર 	  

ફ"રયાદો ઝડપથી અને અસરકારક ર2તે કાય4વાહ2 થવી જ જોઈએ. :<ુય નસ4 =ારા ફોન કરવામા ંઆવી 

અમારા %ુ'ંુબના અ+ભુવ ખર/ખર અમારા માટ/ કામ ક2ુ3 હ5 ુ.ં તેનાથી િવપર<ત,	  !ુ ંકામ ક'ુ( એક હો,-પટલ 

તેઓ તે $ા&ત કર) હતી સાત મ%હના પછ* ફ%રયાદ પર %ટ0પણી કરવા માટ5 મને ક7ુ.ં :ુ ંવ; ુ<=લિનકલ 

!ળૂ !%ુાને કરતા ંતેમના .િતભાવ slowness	  !ારા શરિમ'દગી અ,ભુવે હતી. 3ુ ંદદ5 િવચા7ુ8 9ુ ંકોઈ િવચાર 



હોય છે,	  પરં$ ુ&ુ ંતેઓ હો,-પટલ માયા3 વાત કરશે શકંા. ફ8રયાદ િનય<ંણમા ંમારો ઉક?લ સિવનય અને 

ફ"રયાદો બનંે માપવા માટ0 અને વોડ3 અને િવભાગ 7તર0 બા9ુ ;ારા આ બે બા9ુ નીચે ?કાિશત કરવા માટ0 

છે. 	  

!કુાબલો સાથે +યવહાર ક0વી ર2તે તાલીમ 	  

!થમ $તર નેતાઓ (વોડ. બહ1નો અને િવભાગ હ1ડ) અને 67ટ લાઇન $ટાફ વારંવાર =ોધી અને ના@શુ 

દદ"ઓ અથવા તેમના પ'રવારો સાથે -યવહાર હોય છે. અમે એ એ3ડ ઇ ક7 િવશે ઘ;ુ ં>ણીએ ઘણી વાર 

આ ગર$બ સેવા સાથે હતાશા .ારા થાય છે,	  પરં$ ુતે દદ) હોવા સાથે 0ય છે ક4 ભય અને 8ચ:તા િવશે પણ 

છે. #યા ંસાર) ર)તે અને આ પ/ર01થિતઓમા ંસામનો ખરાબ માગ: છે,	  અને મોટા ભાગના લોકો તેમને તણાવ 

!સર$ બદલે તે વ+ ુઉ. બનાવ1ુ ંમાટ$ મદદ કરવા માટ$ સઘંષ8 અને આ;મકતા સાથે =યવહાર ક$ટલાક 

તાલીમ લાભ થશે. 	  

TELEPHONE	  અ"વુત& 	  

આ "કરણ 5 મા ંસમ%&'ુ ંહ* ુ,ં	  પરં$ ુતે દદ) અ+ભુવ સમજવામા ંએક આવ5યક ત7વ છે કારણ ક: અહ< 

!નુરાવત(ન થાય છે. વ-મુા,ં	  તે વ! ુઝડપથી લખેલા દદ- સવ0 કરતા ંકામ કર6 છે. 	  

દદ" ચચા%ઓ 	  

હો#$પટલો ઘણો આ હોય છે,	  અને ઘણી મદદ કર+ શક- છે ક- / PALS	  સેવા હોય છે. દદ*ના અ-ભુવ સાભંળ2 

એક માગ& તર)ક*,	  તેઓ તેમને ચાલી રહ,લ -ટાફ તેમના િવચારો 34યા મા ંચા7 ુકરશે ક, નહ; તેની ખાતર= 

કર# શકાય છે તો જ કામ કર- છે. આ દદ0 ફોરમ બદલે એક સિમિત અથવા વાતચીત-!ુકાન કરતા ંએક 

એ"શન ટ&મ ((કરણ 6 !ુઓ) તર&ક( જોઈ શકાય જ/ર છે. 	  

!ટાફ ચચા&ઓ 	  

એક નેતા 'ટાફ ફોરમમા ંમા. લોકો 'કામ િવશે whinge	  સાથે મેળવવામા ંસમય બગાડો'	  કરવા માટ' અથ* 

હતા મને ક(ુ ંહ+ ુ ંક,. આ મારો 0િતભાવ બે 5દશામા ંજ+ ુ ંઆવ+ુ ંહોય છે. તમે સારા બેઠક ને+>ૃવ કરવાની 

જ"ર છે (અમે (કરણ 10 મા ંઆ કવર) અને તમે હમંેશા બેઠકોમા ંવ1ચે અપ અ4સુરવામા ંઆવે છે,	  ! 

!ટાફ %!ુાઓ,	  સાર$ દ&ખર&ખ અને ર&કો-ડ/ગ કરવાની જ4ર છે. 	  

!ટાફ સવ'(ણો 	  



આ "કરણ 5	  મા ંદશા&વવામા ંઆ)યા છે,	  આ સદંભ&મા,ં	  તેઓ તમને સાભંળ+ અને તમે તેમના ઇન.ટુ જ2ર છે 

અને $&ૂય છે ક* + થાય છે ક* + તમારા 1ટાફ બતાવવા માટ* મદદ કર" છે.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



!કરણ 8	  	  

મહ#ન% ુ	  

'આધાર આપો'	  	  

હો#$પટલ ખસેડ,ુ ંએક 12ુક3લ 4બઝનેસ છે. તમે ક;પના કર> શકો છો,	  તે પહ%લાથી જ જટ,લ સ/ંથા 

ચલાવવાનો 'દવસ થી 'દવસ ,બઝનેસ ઉપરાતં આયોજન અને 9યાસ એક અસાધારણ રકમ મ'હના લાગે 

છે. થોડા વષ) પહ,લા . ુપાઉ1ડ ઘણા લાખો 5ક7મત પર એક ત<ન ન>ુ ંરા#ય ઓફ ધ આટ* +િુવધા 

બાધંવામા ંહ( ુ ંક+ હો-.પટલમા ંકામ કરતા હતા. એક 56ુવાર+ સા8ં,	  !ૂના A	  &	  E	  િવભાગ દરવા( બધં છે અને 

સમ# $ટાફ તમામ સાધનો,	  પથાર%,	  ટ"$ૂસ,	  લાઇટ,	  દવાઓ અને એક *બ,-ડ/ગમાથંી બી5 *બ,-ડ/ગમા ંબાક67 ુ ં

બ"ુ ંખસેડવા માટ- લાવવામા ંઆ0યા હતા. આ પગ$ુ ંએક હરકત વગર ગયા અને નવા તા2કા3લક િવભાગ 

અને વોડ' સોમવાર સવાર, પર ફર/થી ખોલવામા ંઆ6યા હતા. તે :બૂ જ સફળ કસરત હતી. 	  

!ુ ંક% ચાલ બી+ ,દવસે ચા1 2ય45ત સાથે વાત કરવામા ંઆવી હતી. અમે ને>@ૃવ ચચાA કરવામા ંઆવી 

હતી. તેમણે મને ખાતે જોવામા ંઅને તેના માથા પદને હલાવી દ,ધા. ક/ ચાલ િવશે તેમને 4ુખ થ7ુ ંક/ આ જ 

વ"# ુતેમણે જણા+,ુ ંહ# ુ ંક0,	  હો#$પટલ ને*,ૃવ ટ.મના સ2યો એક સાર. ર.તે નોકર. પર તેમને અ9ભનદંન 

માટ$ ચાલ દરિમયાન ક$ પછ/ નવા િવભાગ 3લુાકાત માટ$ સમય લીધો હતો ક$ હતો. નવી હો;<પટલ 

સફળતા &ટાફ હાડ* વક* -ારા એવી ખાતર( આપવામા ંઆવી હતી,	  પરં$ ુકોઈ એક તેમના /યાસો માટ3 તેમને 

આભાર હ&રાનગિત હતી. પ-રણામ આગાહ0 હતી. બધા પૈસા બદલે વ9 ુ;ટાફ અથવા વ9 ુસાર0 પગાર 

કરતા ંફ'(સી નવા સાધનો પર ખચ2વામા ંઆવી હતી તે િવશે - નકારા%મક કથાઓ )ટાફ મ-ૂંર માટ/ લેવામા ં

આ"યા હતા તે િવશે ફ&લાવાની શ+આત કર0 હતી. તે તેમની નવી ખાતા િવશે 4ટાફ enthuse	  માટ$ સાચી 

વેડફાઇ જતી તક હતી. 	  

ફા#ટ ફોરવડ) થોડા વષ,. એ જ A	  &	  E	  િવભાગ મા ંવ(ર*ઠ સલાહકારો એક તેમના મત,ે	  તેમના &ેમી સાથે 

એપોઇ%ટમે%ટ બનાવવા આવેલ હોવી જોઈએ બદલે તા5કા7લક િવભાગ આવતા,	  ! લોકો સાથે પેક )ય+ત 

!તી$ાલય મા ં*મુલો કય.. એક અિશ3ટ વૉઇસ મા ંતેમણે દદ<ઓ bemused	  સ#ંહ %હ&રાત કર+: 'લોકો 

ઉપર સાભંળો. તમે -તૃ નથી,	  તો છોડ%! '!ુલ મ%ક ન હતો. !ુલ હતાશ હતી. આધાર અને તેમના 

તા#કા%લક િવભાગ મા ંપહ/0યા 2ાથિમક સારવાર દદ7ઓની ભરતી માટ< =રૂ? પાડવામા ંસસંાધનો અભાવ 

!ારા હતાશ. અને અમે +લૂી ન જોઈએ: A	  &	  E	  મા ંકફ અને colds	  સારવાર ludicrously	  ખચા$ળ છે. 	  



મોટા ભાગના લોકો *મ,	  !ટાફ %ુિનયર સ#યો ક'સ(ટ'ટ માતાનો ઊભરો ર02ુ જોવા મળે છે,	  અને તેઓ 

દર#ક અ&ય માટ# વાતા- કહો. આ 1ૂિનયર,	  તેમના બોસ આ ર+તે કાય. જોઈ,	  તેમના હતાશ વલણ ક,ટલાક 

!હણ કર& છે. અને દદ,ઓ માટ& આ વલણ 46ૂમ ર7તે બધં rubs:	  આ છે,	  દાખલા તર'ક),	  !ુ ંતેમના )ટાફ શરત 

!ારા કોસ' એક બાબત તર'ક( દદ*ઓ માટ( નો સદંભ3 લો 5યા ંખબર મા8 એ જ જ:યા છે (દા.ત. 'ભાગ 9 મા ં

laceration')	  બદલે તેમના )ારા નામ. આખર-,	  ઋણભા%રતા ફ)લાય અને અસર િવભાગ સમ4 5ટાફ 

demotivate	  અને $ડ&ેસ કરવા છે. 	  

આ "ક$સાઓમા ંબનંે અમે દર0ક સ$ંથા માટ0 મહ4વ ઓવરરાઈડ8ગ કંઈક witnessing	  છે. તે 'નેતા ધ શેડો 

ઓફ'	  હોય છે. િસિનયર મેનેજરો અને િવભાગ વ1ચે 3તર 56લિનકલ નેતાઓ પર શેડો કા=>સ. તે 56લિનકલ 

નેતાઓ આ હતાશા દદ*ઓ સારવાર તે પર એક પડછાયો કા56સ. 	  

હ" આ કંઈ 'ૂિષત કોઈપણ ર0તે છે. હક0કતમા ંઆ નેતાઓ કોઇપણ તેમની વત:;કૂ તેમના િવભાગની 

કામગીર' પર અથવા હો./પટલ પર છે ક4 અસર ગણવામા ંઆવે છે ક4 અશ: છે. ;ુ ંસકંટ કરશે - ખાસ 

કર#ને ક&સ(ટ&ટ *ક+સામા ં- LITTLE	  ભાર ને&(ૃવ અને ને&(ૃવ વત,ન મહ(વ પર 0કૂવામા ંઆ5યો છે,	  કારણ ક% 

આ મોટાભાગે છે. 	  

ડોકટરો &બૂ જ સ,ંણૂ.પણે અ2ભુવી અને દવા કલા અને િવ&ાનમા ંપર,-ણ કરવામા ંઆવે છે. તેઓ 

ક"ટલાક &બૂ સખત તાલીમ િવના દદ2ઓ પર 6ટક દો નથી. પરં: ુઅમે જ ડોકટરો ને:Aૃવ કલા અને 

િવ#ાનમા ં(બૂ જ ઓછ. તાલીમ ક3 આધાર સાથે એક જ;ટલ સગંઠનના િવભાગો Aવી માટ3 પરવાનગી 

આપે છે. હ&ુ (ધુી નબળ. નેતાગીર.ને સારા ને46ૃવ તે પ"રવત&ન કર) શક+ છે,	  !મ સ%ંથા માટ) િવનાશક 

બની શક& છે. 	  

!"યામા ં'ેરણા 	  

!ુ ંમારા ને)+ૃવ િવકાસ અને તાલીમ કામ 4ય67તગત ખબર છે ક< એક સાથે આ પAર6Bથિત િવપરCત કરવા 

માગંો છો. માક( અને એમે-લયા મોટ1 એકાઉ3ટ3સી કંપની 7દર સલાહકારો એક ;ૂથ નેતાઓ છે. તમે 

studiously	  !#ુક,	  મને $છૂો જો )વા),ય .ુ ંથાય છે ઘણી િવપ7રત,	  કંપનીઓ સલાહ આપવી તેમના કામ છે. 

!ુટ પર,	  તે મા% &'ેડશી+સ અને બેઠકો દ4ખાય છે. તે મહ9વ;ુ ંલોકો માટ4 ઉAચ &તર સલાહ આપી સામેલ 

હોઈ શક& છે,	  પરં$ ુતેમ છતા ંતમે તે કાપી,	  !બૂ દ% િનક )ાઇ,ડ ઓફ મન-numbing	  હોવા જોઈએ. 	  



માક$ અને એમે)લયા બનંે .0ુ1શાળ4 5પ7ટ અને મહ:ન; ુછે. તેઓ તેમના )બઝનેસ જવા માગંો છો Eયા ંએક 

!બૂ જ %પ'ટ )*'ટ છે. મા/ /ણ વષ3 મા,ં	  તેઓ તેમના અ(યાસ 125,000 કમ#ચાર'ઓ એક વૈિ-ક .યાપાર 

!દર સૌથી વ) ુકમાણી એક છે ક2 3બ56ુ માટ2 મા8 તેમને બે થી 65 લોકો અને સચંા+લત આવકમાથંી 

સલાહકારો તેમના ,ૂથ ઉગાડવામા ંઆ5યા છે. 	  

!ુ ંઆ બે 'ય)*તઓ સ.ંણૂ1 2ચૂવે છે ક7 નથી. તેઓ અમને બાક>ના ?વા તેમના ખામી હોય છે. પરંE ુતેમના 

!ટાફ તેમને માટ) કામ +ેમ ક) ,યા ંકોઈ શકંા છે. અને આમ કરવાથી સામા:ય ર;તે !બઝનેસ કરવામા ંઆવે 

છે ક$ % ર'તે પર અસર કયા. છે - નેતાઓ તર'ક),	  તેઓ સતત તેઓ %યવસાયો ચલાવવામા ંઆવે છે ક1 2 

ર"તે %નુઃ આકાર ક,વી ર"તે તેમની ટ"મ અપાવવા3ુ ં5ારા સદંભ9 %રૂો પાડ, છે. તેઓ ?@યB CપDટતા સાથે 

આ '!થમ અથવા 'ે)ઠ'	  પો#ઝશન વાચાળ. તેઓ .વ િવકાસ માટ& તેમના *ટાફ ,ો.સાહનો અને તકો આપે છે 

અને સમથ'ન અને (ો*સાહન -/ંુૂ પાડ4 છે. તે કારણે છે :યા ંતેઓ વખાણ અને મા?યતા આપે છે અને :યા ં

યો#ય તેઓ પડકાર ,રૂો પાડ. છે. 	  

પ"રણામે,	  ટ"મ વ%ચે વાતાવરણમા ંઅસાધારણ છે. આ 2વુાન 56ુુષો અને 9ીઓ તેમના કામ િવશે 

ઉ"સા%હત છે. તેઓ તેમના -ો/0ટ અને તેમના 3ાહકોને િવશે ઉ"સાહ સાથે વાત કરો. શકંા િવના તેઓ 

spades	  !ભાવ મા&લક) ધરાવે છે. તેઓ તેજ1વી ડોળાવા6ં અને મહ;વાકા<ંી અ=ય ટ)મો તેમના સાથીદારો 

માથંી બહાર ઊભા. તેઓ .ૂંકા,	  !ે#રત હોય છે. અને તેમના ને.0ૃવ છાયા - અને આ તેમના નેતાઓ કારણે છે 

ક" #યા ંકોઈ શકંા છે. 	  

આ "કરણમા ંિવષય છે. તે નેતાઓ વત2 છે અને તે વત4ન તેમને આસપાસ લોકો ઉ:સા;હત અથવા 

demotivate	  શક# છે ક#વી ર)તે તે િવશે છે. તે ક#વી ર)તે અમે િવશે પણ છે અને નેતાઓ વ3 ુએમે$લયા અને 

માક$ %વી અને અમારા હતાશ /0લિનિસયનની %વા ઓછ7 હોઈ તાલીમ આવ;યક છે. ક<ટલાક લોકો >ુદરતી 

નેતાઓ હોય છે મોટા ભાગના નથી. પરં3 ુમોટા ભાગના લોકો મહાન અસર,	  એક કૌશ%ય તર)ક* ને-/ૃવ 

શીખવી શકાય છે. (અને તો પણ '!ુદરતી નેતાઓ'	  હમંેશા કંઈક ન*ુ ંશીખવા શકો છો.) અમે $ક&મત ને)+ૃવની 

!ે#ઠતા તર(ક* +બૂ અમે 01લિનકલ !ે#ઠતા 5મ જ જોઈએ. 	  

અમે ને%'ૃવ કરવા માટ- લા/ ુપડ- છે ક- િવષય છે ક- 7 પણ ઓળખી જ>ર 	  



તમામ $તર& નેતાઓ - તેઓ 'C-‐!તર'	  અિધકાર'ગણ અથવા '!ુકાન &લોર'	  matrons,	  ર"જ$%ાર,	  !પુરવાઇજર 

અને બહ&નો boardroom	  છે ક" ન$હ. તે નેતા તર*ક" આ બોલ પર કોઈ ઔપચા$રક 3િૂમકા ધરાવતા પરં: ુ

તેમ છતા ંતેમને આસપાસ તે અસર લોકો માટ1 પણ લા3 ુપડ1 છે. 	  

ક" સારા ને(*ૃવ પ-રણામ છે,	  કારણ ક% &ુ ંઆ *કરણમા ંઊ-. પર ભાર 13ૂો છે. અમે સ9ંણૂ.પણે દદ; સભંાળ 

કાય$ રોકાયેલા હોય તેવા અને એકબી1 સાથે સાર& ર&તે કામ કર* છે,	  હકારા%મક 'ે)રત અને સ.મ /ટાફ 

માગંો છો. સ(ંથા મા ંને,.ૃવ મહ1ન, ુહોય તો આ બધા શ9 છે. :કરણ 7 મા ંઅમે સાભંળ) અને +િતભાવ 

િવશે વાત કર) હતી. આ આગામી પગ0ુ ંછે - નેતાઓ ખર(ખર )વી જ જોઈએ. 	  

સજગ ને&(ૃવ 	  

!ુ ંનેતાઓ શીખવે છે ક/ 0!ુય વ$%ઓુ એક $વ *+િૃત મહ1વ છે - ! ફ#ત તમે 'ફટ )ુઓ તો તમે તે 

!િત$%યાઓ સશંોિધત કર0 શકો છો,	  ક" #થી તમે પ*ર,-થિત અને લોકોની 3િત*4યા ક"વી ર8તે સમજવામા ં

થાય છે. તમે (વય ંપ,ર.ચત છે,	  તો તમે મને સજગ ને)+ૃવ કૉલ 0ુ ં3ે45ટસ કર8 શકો છો. 	  

માઇ$ડ&લનેસ $યાલ (યાન )ણાલીઓમા ંબહાર આવે છે અને તેઓ લોકો લાગે છે અને : ર;તે તેમના 

!વૂ$%હો ક) ધારણાઓ તેમના વત$ન પર અસર કર6 શક) છે તે માગ$ સાથે ટ<નુ વ> ુબનવા માટ) મદદ કર) 

છે. તેમણે તેમના વત)ન હશે ક- અસર 1બૂ પ5ર6ચત હશે કારણ ક- એક સજગ નેતા છે,	  ઉદાહરણ તર(ક*,,	  એ 

એ"ડ ઇ મા ંઉડાવી અને ઊભરો ન હોત,	  તેમણે પણ તેમના A	  &	  E	  િવભાગની અચકા+ુ,ં	  nuisances	  તર#ક% બધા 

દદ"ઓ જોવા ન હોત,	  કારણ ક% તે ક% (વૂ+,હ .0ૃ1 ુપામ5ુ ંનથી. એ જ ર<તે,	  એક સજગ નેતા તેના હાડ, કામ 

!ટાફ %ારા 'યુો+જત નવા A	  &	  E	  િવભાગ,	  !લુાકાત માટ) ગયો હશે. 0ુલ ક# અપવાદ)પ *યાસ)પે તેમની 

સડંોવણી માટ+ જ-ર સહજ ભાવે પ3ર4ચત હતા. 	  

માઇ$ડ&લનેસ અહ- આવર1 2બૂ 5યાપક િવષય છે;	  તમે તે આગળ શ(ુ રસ છે,	  જો િવષય ના શૈ+,ણક 

અ"યાસ માટ( )કુ(મા ંક- જ/યાએ બા2ગોરમા ં)િુનવિસ9ટ- ખાતે માઇ2ડ?લનેસ સશંોધન અને અ"યાસ માટ( 

ક"#$ છે. 	  

ક"સ $ટડ': તાલીમ નેતાઓ 	  

!"ટ$શ આમ( લાબંા તમે લોકો 13ુક4લ સજંોગોમા ંિનણા;યક =>યા કરવા માટ4 Aે=રત કરવા જઇ રCા ંછો,	  તો 

પછ# તમે સારા નેતાઓ જ-ર સમ./ુ ંક3 છે. 	  



લ"કર અિધકાર) બનવા માટ/,	  તમાર% &થમ રોયલ િમ,લટર. એક%ડ%મી Sandhurst	  !ારં%ભક અિધકાર$ તાલીમ 

પસાર કર&ુ ંજ જોઈએ. ઉ.ેશ,	  તેઓ કહ& છે,	  '!#ુ$ અને (યાવસાિયક યો0યતા િવકાસ સાથે જોડાઈ,	  !થમ 

!લુાકાતમા ંપર ને-/ૃવ જવાબદાર4ઓ માટ7 અિધકાર4 સ<જ છે,	  ક" # અ%ર લ%ણો માડં.'	  છે. 	  

!ુ ંતે છે'લા બે શ,દો તમા0ંુ 1યાન દોર5 છે. 6થમ 8લુાકાતમા.ં આ 	  

તે ને$&ૃવ ()થિત તેમને કોઇ પણ પરવાનગી આપે છે તે પહ9લા ંલ<કર તાલીમ ઓછામા ંઓછા છ મ>હના 

તેના નેતાઓ steeps.	  Sandhurst	  પણ #યાવસાિયક યો+યતા પર પણ '!#ુ$ અને વણ*'	  પર જ િનભ'ર હોવાથી 

ને#%ૃવ 'ુએ છે. 	  

અમારા આરો'યસભંાળ નેતાઓ નહ2 Sandhurst	  પર મળ% આવે છે ક+ તી!તા અથવા શૈ)*ણક -ણુવ/ા 

!વા કંઈપણ સાથે તાલીમ કરવા 1રૂતી િવશેષાિધ7ૃત છે. આ અમાર< =કુશાન છે. આરોAયસભંાળ અ1રૂતી 

નેતાગીર( એક નબળ( દોર( લ0કર ધરાવવા 3ટલી જ આપિ9જનક ન હોઈ શક=,	  પરં$ ુ&ુ ંતેને 'નીચા 

જોખમ'	  ની એક વ& ુસામા+ય સકંટ અને ચો3સપણે નથી 7ચૂવે કરશે. 	  

ક"સ $ટડ': અસર અસર 	  

મ" તા%તરમા ંઆરો*ય િવભાગના એક વ3ર4ઠ સ7ય એક પ3રષદમા ંચચા< આપી જો?ુ.ં તેના 30 િમિનટ 

ઓવરને &તે,	  !ુ ંતે કહ() ુ ંકરવાનો /યાસ કરવામા ંઆવી હતી 5ુ ં6બૂ જ ઓછ< િવચાર હતો. !ુ ંતે કંઈ યાદ 

અને ચો&સપણે કંઈ -/ુ0શાળ4 ક5હવાય હતી. ;ુ ંએકલી ન હતી. મને આસપાસ લોકો,	  ટ"#$%ટ&ગ doodling	  

અથવા %'ૂચ )ારા જોઈ,	  તેમના મોબાઇલ ફોન સાથે રમતા માટ/ resorted	  હતી. થો&ુ ં)યાર- પછ0,	  આ જ #ટ%જ 

પર એક %વુાન exec	  !ુલ $ડઝાઇન લેતો ક. થોડા ઉપકરણ એક riveting	  અને મનોરંજક એકાઉ-ટ સાથે 

!ે#કોને મ)ં*,ુધ કર/ હતી. વ"ર$ઠ નાગ"રક નોકર કદાચ અમને મહાન આયાત કંઈક કહ67 ુ ંકરવાનો 

!યાસ કરવામા ંઆવી હતી,	  કારણ ક% તે શરમ છે. પરં- ુતેમણે તેમના તક 0કૂ2 ગયો. તેમણે ક%ટલાક અસર 

તાલીમ જ'ર છે. 	  

અસર $યાલ મા) આ છે: તમે ક/વી ર2તે અ3ય સાથે અસર કર2 શ6ંુ?	  આવો ક%ટલો ક%ટલાક લોકો અ*યો 

કરતા ંતે વ& ુસાર* છે?	  તમે ક%વી ર)તે તમારા અસર હકારા.મક બનાવવા માટ% 2ણી શકો છો?	  અને તેથી 

ENERGY	  બનાવવા - - સકારા%મક અસર પેદા +વ -.િૃત અને માઇ4ડ6લનેસ એક +તર જ:ર છે. બધા 

નેતાઓ દ'ખીતી ર+તે તેમના -ટાફ પર સકારા3મક અસર કરવાની જ7ર છે,	  અને તે શીખવી શકાય છે ક" # 

કંઈક છે. 	  



!ુ ંઆ િવષય શીખવે છે . એક સહ - કાય$કર,	  Noa	  મે#સવેલ 'ારા,	  અસર તાલીમ )યાલ સમ+ આ-યા હતા. 

મોટા ભાગના વખતે,	  !ુ ંવાજબી ર*તે bedside	  છે ગણ%ુ.ં પરં* ુ+ુ ંવેચાણની બેઠકોમા ંસમ7 આ9યા અને ક<વી 

ર"તે પ&રષદો *+,તુ .યાર1 િવશે ઓછ" િવ7ાસ હતો. Noa	  િવશે સાભંળ*ને િવશે,	  અને મારા વાતચીતો મા ં

સાચી અને તૈયાર લખાણ પરથી ન1હ કર45 ુ ંક4 વાચંે5 ુ ંહોવા :ગે,	  િવરામ લે મને શીખવાડ- ુ ંહ1 ુ.ં તેણે મારા 

!ભાવ ર&કોડ* િવ,ડઓ ક.મેરાનો ઉપયોગ 6ારા,	  !બૂ શા&'દક,	  મને જોવા મ(યો હતો. 	  

!ુ ંિવ&ડઓ પર +તે જોયા 2યાર3 તે અ$યતં તી( હતી,	  પરં$ ુઓછામા ંઓછા તે પછ, -ુ ંક/વો દ/ખાતો હતો તે 

ક"પના ન હતી. )ુ ંબનંે જોવા અને વ2 ુ3પ4ટ ર7તે માર7 સાભંળવા માટ< સ=મ હતી. Noa	  મદદ સાથે 'ુ ં

માર$ પોતાની અસર ,ધુારો કય1 છે. અને 4ુ ંમારા બધા 7લાઈ:ટો માટ< આ ટ<કિનક ભલામણ કર$એ છ$એ. 

તે મ! હોઈ શક' છે,	  અને તે અમે અ&યથા અનેક વષ-મા ં/ણવા શક2 કરતા ંથોડ6વારમા ંઆપણને વ9 ુ

શીખવે છે. 	  

ને#%ૃવ vs	  !યવ$થાપન 	  

સશંોધન સા(હ*ય અને અ*યતં ક(ઠન ક1 24ુક1લ મા7ામા ંએક સપંિ; ને<*ૃવ િવષય પર અABત*વ ધરાવે છે. 

આમ છતા,ં	  હ"#થક"ર 'યાવસાિયકો 'સચંાલન'	  બદલે 'ને#%ૃવ'	  િવશે વાત કરવા માટ+ હોય છે. અમે તેમની 

શીષ$ક હોય 'મેનેજર'	  સાથે કામ કર( છે અને ,ુ ં/બૂ જ થોડા 'નેતાઓ'	  તર#ક% પોતાને લાગે છે ક% મ/યા ંછે ક% 

મોટા ભાગના સચંાલકો. 	  

!ુ ંને&(ૃવ પર પ,રસવંાદો ચલાવી ર4ા હોય (યાર7,	  !ુ ં'સચંાલન'	  ના િવચાર પર ચચા( અને શ"દ િનય(ંણ,	  

!"#યા,	  સમ#યાનો ઉક*લ,	  સબિમશન અને િનયમો +-ૂચત ક1વી ર5તે. 'ને#%ૃવ'	  અને $ેરણા,	  સ"ના%મકતા અને 

અિધકાર'તા તેના +ચૂન સાથે 0ુ ંતેનાથી િવપર'ત આ. અમારા પ8રસવંાદ હાજર' <બૂ જ સાર' ર'તે આ બે 

િવચારો વ'ચે તફાવત સમ- છે,	  અને બનંે માટ) જ+ર છે ક) ! "વીકાર( છે. +ુ ંઉદાસી છે તેમને ઘણા નેતાઓ 

!વા લાગે છે નથી અને તેથી,	  !મ ક$ વત' નથી. +ુ ંિનયિમત 0વા02ય ક$ 'મેનેજસ&'	  શોધી - ખાસ કર&ને આ 

બોલ પર લીટ( પર તે - ભા#યે જ પોતાને લાગે છે અને નેતાઓ 0વા કાય3 કરવા માટ7 પરવાનગી આપે છે. 

તેમની નોકર) '!યવ$થા'	  િવશે વારંવાર છે - '!ારા મેળવવામા'ં	  ના અથ%મા ં- ઘણીવાર કંઈપણ પરં+ ુઆગ 

લડાઈ માટ' થોડ* જ,યા હોય એ0ુ ંલાગે છે. 	  



!ુ ંબદલે તેની +યા.યા અથવા સચંાલન માટ6 તેના સબંધં ના બાર9કાઈ પર કરતા ંસારા નેતાઓ બનાવનાર 

અને સારા અને ખરાબ ને)+ૃવ લાગણીશીલ અસર પર આવે છે ક6 ઊ"# પર આ 'કરણમા ં-યાન ક0123ત 

કરવા %ય'ન કય) છે ક, આ કારણોસર માટ, મોટ, ભાગે છે. 	  

અ"િુશ&ણ 	  

!તૂકાળમા,ં	  કો#ચ%ગ આપે છે એક અકસીર ઈલાજ તર5ક6 વધાર6 સામા:ય. <ુ ંતે અગ?યના છે લાગે છે,	  પરં$ ુ

તે તમારા બધા સમ)યાઓ હલ નહ/. 0ુ ંતે કર4 શકો છો નેતાઓ તેમના પોતાના કામ િવશે એક ટ.મ સ0ય 

ધારણાઓ અનલૉક મદદ કરવા માટ/ પરવાનગી આપે છે. ઉદાહરણ માટ/,	  !ુ ંએક વખત તેના પોતાના સ/ા 

િવશે ક&ટલીક *બૂ જ .િતબિંધત િવચારો હતા એક મ9હલા કોચ - તેમણે વ&ર(ઠ લોકો પર કોઈ અસર પડ2 

હતી લા&'ુ ં	  

તેના માટ'. તેમણે આદ'શ અને િનય0ંણ ન1નૂા3પ મા ંઅટવાઇ હતી. માર- સાથે 'ઉપર'	  લોકો તેણીને 

સાભંળવા અને તેના અ+ભ,ાયો /ચૂના લેશે,	  તે િવચાર અ)વેષણ કર-ને,	  તેમણે તે સમ&'ુ ંકરતા ંવ.ર/ઠ 

લોકો પર &ભાવ વ* ુપાવર ધરાવતી હતી ક0 1યાલ આવી હતી. આ એક વાતચીત રાતોરાત તેના વત8ન 

કાયાપલટ. 	  

મહ#ન% ુસ)ંથા ,ુ ંછે?	  	  

મહ#ન% ુસ)ંથા તેના )ટાફ 0ેરણા આપે છે. 	  

મહ#ન% ુસ)ંથા કામ કરવા માટ# હકારા0મક )થળ છે. 	  

મહ#ન% ુસ)ંથા િવકસે છે અને તેના કમ3ચાર6ઓ અને નેતાઓ આધાર આપે છે. 	  

મહ#ન% ુસ)ંથા સરળતાથી બદલી અમલીકરણ. 	  

મહ#ન% ુસ)ંથા હકારા.મક અસર પડ# છે 4 સજગ નેતાઓ છે. 	  

ઊ"# લાભ !ુ ંછે?	  	  

!રૂતી ઊ'( સાથે,	  સ#ંથા પવ(તો ખસેડ. શકો છો. તેની સાથે,	  અમે કર& શકો છો: 	  

•	  !ટાફ %ેરણા અને +ુ!સો વધારવા 	  



•	  વ" ુસાર' ર'તે દદ+ સભંાળ /રૂ' પાડ3 છે 	  

•	  વ" ુઅસરકારક ર)તે ઉપયોગ 1ોતો 	  

એનજ$ પણ તમે એક સ-ંથા પ0રવત3ન જણાવ4 ુ ંહોય તો -પ9ટપણે મહ;વ!ુ ંછે,	  ક" # સરળ ફ"રફાર બનાવે 

છે. શા માટ' આ છે?	  સ#ંથામા ંફ(રફારો અને .ધુારાઓ બનાવી ર5ા છે િવવેકાધીન 9યાસ જ<ર= છે. #ટાફ 

તેમના કામ વણ)ન ઉપરાતં પોતાને િવ0તારવા માટ2 તૈયાર હોવી જ જોઈએ;	  તેઓ તેમના દદ(ઓ અને તેના 

સાથીદારો માટ* વ,-ઓુ સાર0 બનાવવા િવશે કાળ$ આવ'યક છે. ક+ થાય છે,	  !ટાફ,	  કોઈને &ેરણા &ો*સાહન 

અને તેમની દ( િનક તકો કંઈક કરવા 1ો2સા4હત કરવાની જ7ર છે. આ ઊ;< લે છે. 	  

સ#ંથા ઊ'( અભાવ હોય તો 0ુ ંથાય?	  	  

ઊ"# અભાવ ક) * સ-ંથા,	  તમે મળશે: 	  

•	  નીચા %ુ'સો 	  

•	  !"થરતા 	  

!દશામા ં•	  !કુશાન 	  

•	  ગર#બ ટ"મમા ંસાથે કામ 	  

•	  નકારા%મક સ)ં*ૃિત 	  

•	  !ચી $ટાફ ટન)ઓવર 	  

આ છે$લા 'બ)*ુ મહ.વ0ુ ંછે. એક 45થર સ5ંથા મા,ં	  સારા લોકો છોડ) દો. સશંોધન નોકર) છોડ)ને માટ2 35ુય 

કારણ નથી શરતો,	  પગાર અથવા અ(ય* સાર, વ-.ઓુ વચન છે ક6 7 બતાવે છે. તે કમ;ચાર, તેના અથવા 

તેણીના ટ"મ નેતા માટ( કામ ન ગમે નથી છે. લોકો તેમના બોસ,	  તેમના કામ છોડ* દો. 	  

તા#તરના સશંોધનો બધા કમ.ચાર0ઓ 60% તેઓ તેમના તા'કા)લક બોસ વગર સાર1 નોકર1 કર1 શક3 લાગે 

છે ક$ બતાવે છે. )મ ક$ બોસ -પ/ટ કંઈક અભાવ છે. અમે આ િવશે કંઈક કર9 શકો છો,	  !યા ં%ધુી આપણે 

ઉ"ચ $ટાફ ટન$ઓવર,	  અમે ચચા& કર) છે ક+ ગર)બ ને/1ૃવ અ3ય ઘણા 7ુ: ખી કર/ ુ ંઅસરો ઉ?લેખ નથી સાથે 

રહ#વા માટ# (ણવા માટ# હશે. 	  



ક"સ $ટડ': (હડન મહ,વાકા0ંા 	  

ચાલો તેમને )હોન કૉલ - - તે #પ%ટ તેમણે મા* તેમના કાય.કાળ બહાર રાહ જોઈ હતી ક7 બનાવવામા ં:ુ ં

એકવાર વ&ર'ઠ નેતાઓ એક (યા ંમોટા બ/રુા234ય માટ5 કામ ક6ુ7. તે 8પાયો કોઈ પોઇ<ટ થયો હતો. ?ુલ 

િન#િૃ% પહ(લા ંજવા માટ( 0ણ વષ3 હતી. તેના િવભાગના એક shambles	  હતા અને તેમણે બદલવા માટ. 

કોઈપણ &ેરણા *મુાવી લેતો. 	  

તમે તેને દોષ (મુલો પહ-લા,	  તેમ છતા,ં	  !ુ ંતે ઘણા વષ+ પહ"લા આ પો(ઝશન બઢતી કરવામા ંઆવી હતી 

અને $યાર પછ* િવકાસ એક 0દવસ ન મળ* હતી ક7 િનદ8શ જોઈએ. તાલીમ નથી એક 0દવસ,	  કો#ચ%ગ નથી 

એક કલાક. અમે તેમની સાથે કામ કરવા/ુ ંશ3 ક4ુ5 6યાર8 તેમણે કોઇ પ=રવત>ન માટ8 @િતરોધક હતી. એક 

સમયે,	  તેમણે તેમના ખાતા સાથે 'meddling'	  અમને આરોપ (*ૂો છે. પરં- ુતેમણે એક િવચારશીલ માણસ 

હતા અને 'ૂંક સમયમા ંતેને invigorated	  ! કંઈક %ણવા શક* સમ%-ુ ંક*. મા/ અમે તેના િવભાગના 

!દશ$ન &કડાઓ +ધુારવા હતી,	  પણ અમે પેઢ' િમ)ો parted	  વાપરો. 	  
	  

આ મને કંઈક શીખવવામા.ં લગભગ દર2કને એક સારા નેતા બની ઇ8છે છે. #ુ ંલોકો તેમના િવકાસ 

!ો#સાહન આપે છે ક- સ/ંથાઓમા ંહકારા#મક !િતભાવ ક- અ9ભુવ પરથી ખબર. તેઓ !ો#સાહન કરવા 

માગંતા નથી,	  અને ઘણા 'થમ 'ને#%ૃવ તાલીમ'	  ના િવચાર 'િતકાર કર* શક, છે,	  પરં$ ુલગભગ બધા છેવટ0 

તે લેશે. અને,	  અલબ$,	  બધા $બૂ લાભ થશે - તર#ક% તેમના &ટાફ ચાલશે. 	  

શા માટ% અમે અમાર) આરો,યસભંાળ સ2ંથાઓમા ંઊ67 નથી?	  	  

ઊ"# પેદા થાય છે - આ "પક %ચૂવે હોત તર.ક/ - એક સતત %યાસ હતો. નેતાઓ ઉ.સાહ જમણી 3તર 

બનાવવા માટ' સતત કામ કર,ુ ંપડ' છે,	  અને આ તેમના ભાગ પર ,મતા અને ઉ.સાહ લે છે. તેથી કદાચ તે 

સ#ંથાઓ આ મહ%વ'ણૂ* ઊ,* અભાવ શા માટ2 ઘણા કારણો છે ક2 9 આ:ય*જનક નથી. 	  

ને#%ૃવ તાલીમ ખચ. અસરકારક તર3ક4 જોવામા ંનથી 	  

નેતાઓ &(ુય*વે કારણ ક/ તે 'ને#%ૃવ'	  સ#ંથાના ')ુય ત,વ બદલે એચઆર સાથે આ6ુ ંકંઈક છે ક: ;<ય =બૂ 

જ ઓછ$ િવકાસ *ા+ત કર. છે. ને13ૃવ કામગીર' પર કોઈ અસર માપી હોય ઘણા એ2ુ ંલાગે છે. અસર 

!પાયેલ છે કારણ ક+,	  આ મળેલા શાણપણ િવકાસ કોઈ 0પ1ટ 3ક4મત લાભ ધરાવે છે. નથી તેથી. ખાલી >કૂો,	  



તે તેમને ભરતી કરતા ંકોઈને તાલીમ આપવા માટ2 ન3ધપા5 ઓછ8 છે. તાલીમ ઘટાડ2 તો સ<ંથા માટ2 

નાણાક%ય લાભ )પ+ટ છે,	  તેને,	  ક" # વલો'ુ.ં 	  

ને#%ૃવ તાલીમ સચંાલન થઈ 1ય છે 	  

ને#%ૃવ િવશે )ેરણાદાયી અ1ય િવશે,	  ઉ"# પેદા થાય છે. પરં- ુનેતાઓ માટ4 તાલીમ ઘણો 'યો#ય વ%&ઓુ 

મેળવવાની',	  બદલે 'જમણી વ&' ુકર+'	  તરફ geared	  છે;	  અ"ય શ%દોમા,ં	  !યવ$થા બદલે અ,ણી. /01યા 

તાલીમ કોઈને ને+-ૃવ વત/ન બદલવા નથી. 	  

નેતાઓ તેઓ &ણતા નથી તે ખબર નથી 	  

!ુ ંવષ& ઘણા સ+ંથાઓ સાથે કામ ક1ુ2 છે અને તેમને ઘણા !ુ ંને79ૃવ અ:યાસ<મો ચલાવવા ક1ુ2 છે. લગભગ 

બધા તેમને મા ંવ*ર,ઠ નેતાઓ માફ0 િવિવધ ઉપયોગ કર0ને,	  હાજર ઇનકાર કય( છે. અ,કુ તેમના '!ૂિનયર'	  

છે # લોકો સાથે તાલીમ હાજર શરિમ2દગી અ6ભુવે છે. ક:ટલાક તેઓ #,	  મારા અ%ભુવ,	  એક #બૂ જ ખરાબ 

િનશાની છે,	  (! માટ% '!બૂ મહ&વ(ુ'ં	  વાચંવા માટ') પણ *ય,ત છો લાગે છે. તેઓ ને57ૃવ શીખવવામા ંઅને 

તેમના કૌશ)યો પયા-.ત છે ક0 ન કર" શકાય ક' િવચારવાનો આ .લૂ કરો. તેઓ બનંે ગણતર"ઓ પર ખો:ંુ 

છે. 	  

લાબંા ગાળાની VIEW	  ઘણી વાર છે 	  

સ#ંથા Energising	  !ય#ન લે છે,	  પણ #બૂ જ લાબંા સમય લે છે મા/. સૌથી વ4ર6ઠ નેતાઓ મહ<મ /ણ 

વષ# માટ' તેમની પો./સ છે. ઘણા 18 મ"હનાની 'દર ટોચ કામ અને બહાર છે. તેઓ તા%કા'લક પ*રણામો 

જોવા માગંો છો,	  અને ક%વી ર)તે તેમના -ટાફ 0ેરણા િશ4ણ નેતાઓ ઝડપી 9ત નથી. તે ભાવના<>ૂય @વિન 

શક# છે,	  પરં$ ુને$)ૃવ િવકાસ સાર/ લાગે છે,	  !યાર% તે ઝડપથી પહ.ચાડવા નથી. 	  

ENERGY	  !"દ$શત પરં* ુભા.યે જ આવે જ જોઈએ 	  

!ડુ ને&(ૃવ ત+ન ,ૂંકા #રુવઠો છે,	  તે લાગે છે. તેઓ કો*ચ,ગ અ.ભુવ હોય તો,	  !ુ ંએક વખત કોસ+ પર એક 

!િતિનિધ &છૂવામા.ં 'દર #%ુવાર( બધા તેની ઓ0ફસ મા ંઅમને લેવા અને અમને 7તે પોકાર કરવા માટ( 

વપરાય મારા બોસ એક,'	  તેમણે જણા'(ુ ંહ, ુ ંક.,.	  !ુ ંઘણી વખત તેઓ માટ/ કામ ક1ુ2 કર/લા સૌથી 8ેરણાદાયી 

નેતા વણ'ન કરવા માટ, -િતભાગીઓ 3છૂો. 'માર$ માતા'	  કહ#ને માટ) ન*ધપા- િવચાર કયા3 પછ# ઘણા લોકો 

ઉપાય,,.	  તમે એક &ેરણાદાયી અને શ01તવાન બોસ 6ાર7ય ક8ુ: છે,	  તો તમે એક 'ેરણાદાયી ર.તે કામ 



!#ુક%લી પડશે. ને-/ૃવ - અને $ેરણાદાયી ને+-ૃવ - શીખવી શકાય છે. તે એક સારા મોડ.લ ગેરહાજર3મા ં

મા# વધાર' (*ુક'લ છે. 	  

અમે ક%વી ર)તે અમાર) આરો.યસભંાળ સ4ંથાઓમા ંઊ89 બનાવી શ=ંુ?	  	  

તમે તમાર& સ)ંથામા ંઊ,- બનાવવા માટ2 મા3 એક જ વ)7 ુકરવા ન9હ;,	  તો ટકાઉ ને)+ૃવ કાય./મ પ2રચય. 	  

!ુ ંપહ&લા ંજણા+,ુ ંહ- ુ ંક&,	  છે,	  !ુ ંનેતાઓ માગંો છો,	  અને ઘણી જ()રયાત,	  ને#%ૃવ કલા અને િવ,ાન માટ/ 

!યાપક પ&રચય છે. અમે દર.ક નેતા ને13ૃવ 5બૂ બે8ઝ:સ ર<ૂ કરવામા ંઆવી ભલામણ કરCએ છCએ. Eુ ં

સ#ંથા જ'(રયાતો પર આધાર રાખીને,	  સળંગ %દવસોમા ંઅથવા ક.ટલાકં અઠવા%ડયા સમ4 બના7યા 8 

!ટાટ$ર તર'ક" ચાર &દવસ કોસ+ ચલાવવા. તે ચાર /1ુય િવષયો આવર6 લે છે: 	  

•	  અ"ણી %વય:ં સમજ ક-વી ર/તે 2તે (માઇ5ડ7લનેસ સમાવેશ થાય છે - િવરોધી 'ુઓ) મદદ કર- શક/ છે 	  

•	  અ"ણી અ%ય: અસર અ%ય (અસર સમાવેશ થાય છે - પા#ુ ં82 !ુઓ) 	  

•	  અ"ણી ટ&'સ: ટ&મ િવકાસ િસ.ાતં અને 3યવહાર (કો$ચ&ગ સમાવેશ થાય છે - પા#ુ ં83 !ુઓ) 	  

િસ#ટમો અને *+,યાઓ પ+રચય: •	  પ"રણામો માટ) અ+ણી 	  

જો તમે આ 'કારની અલબ0 1કોર જો માગ3 4ારા,	  દર#ક બોડ(ના સ,ય અને કોઈપણ ને35ૃવ જવાબદાર8 

સાથે દર'કને હાજર કર,-ુ.ં (0ની 2થમ ભાષા તર,ક' 7બૂ તે બોડ< અને execs	  સમાવેશ થાય છે,	  !ગ#લશ ન 

હોઈ શક& housekeeping	  !પુરવાઇજર સમાવેશ થાય છે.) તે ખાસ કર3ને તેઓ હાજર3 ન એક બહા9ુ ંહોય 

એ"ુ ંલાગે છે લોકો સમાવેશ થાય છે. 	  

જોક$,	  આ મા$ શ&આત છે. જમણી વત.ન 0ટ2ક બનાવવા માટ5,	  અમે ટકાઉ કંઈક મા ંકામ આ +કારની માટ/ 

!ારં%ભક ઉ)સાહ ક!વટ$ કરવાની જ+ર છે. ક. ને/1ૃવ અકાદમીઓ માટ. છે 6ુ.ં 	  

એનજ$ સહાયક - બી#ુ ંતમે )ુ ંકરવાની જ0ર પડશે 	  

ને#%ૃવ અકાદમીઓ 	  

!ુ ંભાર'વૂ*ક તમાર. સ0ંથામા ંતમારા પોતાના 'ને#%ૃવ અકાદમીઓ'	  !યુો%જત ભલામણ કર/એ છ/એ. આ 

તમારા ચો'સ હો*+પટલ અને તમારા +ટાફ તરફ geared	  ને#%ૃવ તાલીમ યોજનાઓ છે. 1ુ ંતમને ઓછામા ં



ઓછા એક &દવસ દર+ક ,વાટ.રમા ંકોર+ 2યુો5જત છે ક+ 9 કોઈપણ ને>@ૃવ જવાબદારBઓ સાથે છે ક+ દર+ક 

!ય#$ત હાજર,	  ચચા#,	  ભલામણ,	  અને - !ાધા$ય બે - ને#%ૃવ કામ માટ+. આ મહ+માન બોલનારા,	  ક"સ અ%યાસ,	  

થી#સ સાથે 'દવસ,	  પણ #$ડ&ગ બહાર સમાવેશ થાય છે. 	  

આ "બ$%ુ ને)+ૃવ કૌશ0યો િનયિમત 6ર89શ અને ટક< રહ9વાની જAર છે ક9 C દશાEવે છે. ઘણા ંસગંઠનો ચલાવો,	  

અથવા એક 'હટ *,ુ-ત કરશે એમ ધાર4 ર5ા છ4એ,	  !ાર$ક અ'યાસ*મો પર તેમના કમ1ચાર3ઓ મોકલો. 

પરં$ ુને$)ૃવ સતત િશ/ણ અ2ભુવ છે. 	  

બનાવવા માટ" અ$ય &બ()ુ ને-/ૃવ અકાદમી આયોજન તે છે ; લોકો =ારા મા&લક? હોવી જ જોઈએ છે. 

તાલીમ આ 'કારની બહારથી લાદવામા ંઆવે છે,	  તો તે છે%લા જવા *ાર,ય છે - તે શાળા &વી )બૂ લાગે 

કરશે. સ'ંથા ના +દય તે /1ુટ3ગ બધા નેતાઓ માટ9 આ હકારા<મક અને સબંિંધત અ?ભુવ કરવા માટ" અને 

!યા ંવ& ુઊ)* પેદા કરવા માટ2 ક3 છે. 	  

બહાર આસપાસ (કોર લોકો બનાવે છે અથવા તેમના કામ પયા5વરણ માટ8 થોડ: ;સુગંતતા છે ક8 (પધા5@મક 

!ો#$ટ મા ંર*ઝવ-ુ ંસમાવેશ થાય છે ક6 # !કારની - !ય#$તગત ન(ધ પર,	  !ુ ંક%ટલાક 'ને#%ૃવ િવકાસ'	  

!"િૃ% એક શકંા છે. એક તરાપો બનાવવા માટ- મળ/ને બેરલ Roping	  અથવા paintballing	  મનોરંજક હોઈ 

શક# - અને સબંધંો )બ*ડ કરવા માટ2 મદદ કર4 શક2 છે - પરં$ ુ&ુ ંને$*ૃવ ,મતા માટ1 ટક3 તફાવત બનાવે 

છે ક$ આ &કારની કંઈપણ મ01ુ ંનથી ક1ુ4. 	  

બડ# કાય'(મો 	  

બડ# કાય'(મો +ુ ંભલામણ છે ક3 ! ઉપયોગી િવચાર છે. એક સાથી િસ3ટમ મા,ં	  !ય#$તઓ તેમના રો-જ/દા 

કામ દર&ક અ(ય mutual	  ટ"કો આપવા માટ" જોડ,મા.ં .ુ ંઆ િસ2ટમ કોહવાણ એક અથ8મા ંબનાવવા અને 

નેતાઓ વ'ચે િવ*ાસ ,બ.ડ કરવા માટ4 મદદ કર4 છે ક4 7તૂકાળમા ંમળ;. ઉદાહરણ તર;ક4,	  !ુ ંએક &ય(ત 

ઓપર$%ટ'ગ િથયેટર િવભાગ મા ં-ુિનયર 0િૂમકા ભજવી હતી,	  ! એક $થમ 'તર નેતા સાથે ને.0ૃવ તાલીમ 

કાય$%મ પર કામ ક)ુ+ હ- ુ.ં /ુલ ત2ન introverted	  હતી અને િવ)ાસ અભાવ છે. કોઈપણ આધાર િવના વષ7 

ગા#યા બાદ,	  તેમણે તેમના સાથી સબંધં ઉ.સાહ0 13ૂયવાન જોવા મળે છે અને ;ડપાટ?મે#ટ ઓફ એક વ* ુ

આઉટગો&ગ અને ઉપયોગી સ.ય બ0યા હતા. તેમની 5િત78યા તે નેતા તર:ક< મારા =?ૃ@,	  !ય#$તગત મને 

મહાન ઉપયોગ 'હતા ... $ુ ંકદ ઉગાડવામા ંછે અને $ુ ંપડકારો સપંક6 કય8 માગ6 બદલાયેલ છે લાગે છે. '!ુ ં

સાથી કાય'(મો એક ને.0ૃવ કાય'(મ એક મહાન adjunct	  હોઈ શક& છે શોધવા. 	  



અસર તાલીમ 	  

મને પહ&લેથી જ એક સામા/ય કૌશ3ય (ઇ5પે6ટ,	  િવરોધી ધ ઇ(પે+ટ ઓફ /ુઓ) તર2ક4 ઉ6લેખ કય: છે અસર 

થઈ છે,	  પરં$ ુતે ઘણી વખત તેમના સદં2શ સમ4 િવચાર થોડો સમય હશે < વ=ર>ઠ @યABતઓ,	  ખાસ કર&ને 

અ"$ુપતા છે. વ+ર-ઠ નેતાઓ તેમના 2ટાફ જોડાવવા મેળવવી +-ુક/લ નથી. તે ઘણીવાર તેમની સાથે થોડા 

કલાકો ગાળવા ક(વી ર+તે સાચી અને ઉ3કટ તર+ક( સમ6 આવવા તેમને દશા:વે મા; એક બાબત છે - તેઓ 

કદાચ િમ'ો વ*ચે ,ુ ંકર0 શકો છો કંઈક છે,	  પરં$ ુપોતાને કામ પર કરવા માટ/ પરવાનગી આપી નથી. 

અસર તાલીમ આ સાથે !બૂ મદદ કર( શકો છો. 	  

માઇ$ડ&લનેસ અ,યાસ.મો 	  

!ુ ં$લાઈ(ટો માટ, માઇ(ડ/લનેસ તાલીમ ('સજગ લીડરશીપ'	  !ુઓ,	  પા#ુ ં81)	  !ો#સાહન આપે છે. અલગ 

અલગ ર%તે તેમના સ-ંથા િવશેની મા3હતી શોષણ કર9 છે અને ;3<યા કરવા માટ9 શીખવી નેતાઓ બદલે 

!#ૃો કરતા ંલાકડાની જોવા માટ2 મદદ કર% શક' છે. ક'ટલાક લોકો અ/કુ નથી,	  તે માટ& લઈ,	  પરં$ ુતે કામ 

કર# છે અને એક સ+ંથા એક .િૂમકા પર એક સ3ંણૂ5પણે નવી પ8ર9ે:ય િવચાર કરવાનો 9યાસ વથ5 છે.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



!કરણ 9	  	  

!યાન ક&'()ત 	  

'િનભ$ક રહો'	  	  

અમે સ&ંથાને *િતબ.તા માટ0 જ23રયાત િવશે *કરણ 5 મા ંવાત કર(. અમે બધા નેતાઓ સ0ં2ુલત લ4યો 

આપવામા ંઆવી હતી અને તે લ.યો માટ2 તેમના 3િતબ6તા સા8બત ક:ુ< ર>તે વત? માટ2 3ો@સાAહત 

કરવામા ંઆ(યા હતા તેની ખાતર0 કર0ને 1દશ4ન 5ધુારવામા ંકર0 શક8 છે. 	  

સ"#ય ર&'પો*+સવ,	  ઊ"#ગત - - આચર$લા 'ણ )કરણો અમે /ધુાર$લા )દશ4ન તરફ દોર8 સ;ંથા માટ$ 

જ"ર$ %ુશળતા કંઈક શીખી. તેનાથી િવપર$ત,	  આગામી બે (કરણો - આધા$રત અને *િુનફોમ0 - બદલે મા' 

!ધુારો કરતા ં*પાતંર િવશે છે. દદ2ઓ અને કમ7ચાર9ઓ એમ બનંે માટ= વ> ુસા#ંુ &થળ: તેઓ િવશે 

સ#ંણૂ&પણે નવા ,તર/ સ,ંથા લઈ ર3ા છે. 	  

ચેતવણી એક શ*દ. 'ઘર પર આ %યાસ નથી ,ૃપા કર/ને':	  !ુ ંકહ& છે ક& આ *કરણ પર નો0ટસ ચ4ટાડ7 

લલચાવી &.ં આ )કરણોમા ંિવચારો અને ટ4કિનક તમાર6 સ8ંથા પહ4લેથી જ સાવચેત કાય>?મ )થમ થોડા 

તબ#ામાથંી પસાર કરવામા ંઆ,યો છે ક1 જ3ર પડ1 છે. તમે આગળના તબ:ામા ં;ઓ તે પહ1લા તમાર? 

સ#ંથા ઉ'મ સમ#યાનો ઉક-લ કૌશ1ય (સ23ય),	  સેવા પર 'યાન ક+,-.ત (0ર1પો3-સવ) અને સારા ને57ૃવ 

તાલીમ (ઊ'(ગત) જ+ર છે. 	  

િન#ફળતા (ુ ં+તર +વીકાય1 છે?	  	  

!ુ ં$ાર'ક સફળ ,વત#ં હો&'પટલમા ંને/1ૃવ િવકાસ અને તાલીમ કામ. તે વષ9 બાદ સાર= નાણાક=ય 

કામગીર' વષ* વળે છે અને 0યાજબી સાર' દદ6 અને 7ટાફ સતંોષ આધાર ધરાવે છે કારણ ક@ તે સફળ છે. 

આ સીઇઓ સમજશ)કત અને સ/મ છે,	  પરં$ ુરમતમા ંઘણા વષ- પછ/ તે પણ મા1 િવશે 'તેના'	  ડોકટરો પણ 

િવશે %ટાફ અને દદ,ઓ અદ.ખાપ1 ુશ3તા હોય છે. આપણે ;થમ મળ?ને કામ કરવાBુ ંશD કEુF Gયાર. 

અમને વ&ચે વાતચીત દદ, ફ.રયાદ િવષય માટ4 નહ6. આ 89 હતો: ફ.રયાદો ;વી<ૃત ;તર >ુ ંહA ુ?ં	  

'ચો#સપણે,'	  !ુ ંજણા'(ુ ંહ* ુ ંક,,	  'લ"ય $&ૂય 'ય(ન કર,$ુ.ં'	  	  



'નોનસે%સ!'	  તે #યા&ુળ બની જણા#.ુ ંહ1 ુ ંક3,.	  'અમે હમંેશા ફ)રયાદ મળશે. અમાર. દદ/ઓ 12ૃિત છે. તેઓ 

ફ"રયાદ સૉટ* કરો છો. તેઓ તેમના 3બલ પર ઘટાડો મેળવી શક= છે ક= >થી તેમને ઘણા ઇરાદાBવૂ*ક 

સમ#યાઓ બનાવે છે. '	  

!ુ ંઆ માનવામા ંઆવે,	  !ુ ંબે વ'(ઓુ *ારા -ાટક0 હતી. સીઈઓ તેના દદ*ઓની +મ ક. નીચા અ1ભ3ાય 

હોય તો,	  !થમ,	  આ સ$ંથામા ંતેના ને+-ૃવ પતન ધ શેડો ઓફ કર8 છે?	  !ુ ં$યા ંકામ કરવા માટ, ચા. ુરખાય 

છે,	  !ુ ંજવાબ હા હ) ુ ંક+ શોધ કર0. દદ2ઓ સમ6યાવાળા હતા ક+ :ૃ<ય =ડા ચાલી હતી. કોઈપણ Eકારની 

તરત જ તેમને અને (ટાફ વ"ચે અવરોધો )કૂ, છે,	  ક" # '!#ુક%લ'	  તર#ક% તેમને લેબલ દદ, -ારા બડબડાટ 

કરવો. 'ઓહ,'	  !ટાફ કહ' છે,	  '!ીમતી જો'સ એક troublemaker	  છે.'	  !ીમતી જો'સ )ુખાવો,	  ડર# ગયે'ુ ંઅથવા 

મા# ઠંડા,	  કોઈપણ િવનતંી અથવા /ટ1પણી વહ3ચાઇ શકંા અને defensiveness	  હતા ંહતો તો પણ. 	  

ચમ#ુ ંક' બી* વ,- ુ./નો જવાબ 46ૂય ન હોય તો,	  પછ# તે ફ'રયાદ નબંર /વીકાય3 હતી તે 5ણવા 

!#ુક%લ હ( ુ ંક%,	  હતી. એક સો એક દદ) ફ+રયાદ હોય,	  તો તે ઠ%ક હ( ુ?ં	  !ુ ંસો બહાર બે િવશે?	  ક"વી ર&તે આશર" 

20?	  આ હો$%પટલ માટ+ વપરાય જવાબ હતો: 'ગયા વષ& કરતા ંઓછા.'	  	  

તે છે$લા થોડા દાયકાઓમા ંઉ1પાદન થ4ુ ંછે 6ુ ંઆ પ8ર:;થિત સરખામણી વથB છે. આ 8દવસ - 30 વષ# 

પહ#લા,ં	  કહ# છે,	  િવપર%ત - અમે તેના બો)સની બહાર ઇલે)0ોિનક gadgetry	  એક ખચા&ળ ભાગ લેવા અને તે 

કામ કર% ુ ંનથી ક+ , શોધવા માટ+ નથી અપે5ા નથી. અથવા 6ચૂનો 9મુ થયેલ છે ક% &. અથવા બો-સ 

ખો#ંુ આઇટમ ધરાવે છે. માપવા માટ1 શ3 છે 46ૂય તર9ક1 બધં - સૌથી %ચી 'ક)મત વ-.ઓુ માટ3 4ાહક 

!ધુી પહ'ચે છે ક, - ઉ/પાદન 3લૂો સ9ંયા ડ<પૂો=ટ પર અ!રુABત બનાવો સ9ંયા -વી છે. 	  

અલબ$,	  વ"#ઓુ પણ (ચી +ક-મત માલ સાથે,	  !ાર$ક ખોટ) નથી. ખાણ એક િમ* તા,તરમા ં/ટ1ય3ર4ગ 

લોક થોડા અઠવા*ડયા બાદ ફાટ0 1ના પર એક નવા જમ8ન બનાવટની કાર ખર0દ0. વેચાણ કંપની માટ? 

એક ફોન કૉલ કલાકમા ંકાર માટ- એક એ./નીયર લા2યા. બે 5દવસની 9દર કાર,	  ગેર$જ પાછા નહ+ ર,પેર 

કરાવી છે,	  અને મા&લકને પરત ધોવાઇ અને valeted	  કરવામા ંઆવી હતી. આ બોલ પર કોઈ 0બ12ુએ કોઈને 

!ચી $ક&મત મોટરગાડ/ઓના માગણી ખર/દ/ને ફ$રયાદ 8કાર છે ક: ; છાપ આપી હતી. 	  

હો#$પટલ જવા - સરકાર,	  એક વીમા કંપની અથવા તમારા બચત 0ારા ભડંોળ 57ંુૂ પાડવામા ંક9 :ુ ં- એક 

ખચા$ળ &બઝનેસ છે. ઘણા /ક1સાઓમા,ં	  નવી કાર કરતા ંવ" ુખચા'ળ. અને હ-ુ .ધુી,	  મારા અ%ભુવ,	  આ સેવા 

!રૂ$ પાડવા લોકો ક, - ફ/રયાદો અિનવાય5 છે માને છે. 9યા ંઆરો<યસભંાળ @ટાફ ઘટના ફ/રયાદ અટકાવવા 



માટ$ તેમની ર*તે બહાર જવા ન જોઈએ કહ$ છે ક$ સ6ં7ૃિત છે,	  પરં$ ુકંઈક ખો*ંુ હોઈ શક- છે ક- 0 કોઈપણ 

!વેશ %ૂર કરવા માટ, તેમની ઊ'(નો ઉપયોગ કર01ુ.ં ફ5રયાદો અિનવાય( તર0ક; જોવામા,ં	  અને તેના બદલે 

કંઈક ખો&ંુ છે અને ઠ-ક કરવાની 2હતાવહ છે ક5 6 સકં5ત કરતા,	  તેથી અથ&હ(ન છે. 	  

ક"વી ર&તે ઉ*પાદન મા ં1પાતંર 2થાન લઇ શ7ા?	  અમે ક%વી ર)તે ફાર ઈ.ટન1 ઉ3પાદકો લગભગ 

મોટાભાગના (રુોિપયન અને $એુસ ઉ)પાદન ઉ-ોગ બહાર 3છૂ6 છે,	  !યા ં%બ'(ુ શોડ- ઉ/પાદન માટ5 પયા6ય 

બની ર%ા હતા '!પાનમા ંસામ(ી',	  !યા ં%બ'(ુ થી મળ. હતી?	  ઘણા પ%રબળો છે - ક"ટલાક મે(ોઇકોનોિમક,	  

ક"ટલાક રાજક(ય,	  ક"ટલાક સા(ં)ૃિતક છે - પરં$ ુતે ઉ)પાદકો તેમના 0ાહકો પણ માગણી કરવામા ંઆવી હતી 

ક" #લૂો થાય બધંાયેલા છે ક" દ"ખાવ લીધો હતો,	  જો ક$ તે 'ુ ંથ+ુ ંન શક$ .યા ંકોઈ શકંા છે. 	  

!ેક$ ુવલણો,	  !ેક$ ુપ'રણામો 	  

!કરણ 5 મા,ં	  !ુ ંડ%પૂો)ટ અને સલામતી માટ4 તેના 5િતબ8તા 9ગે વાત કર> હતી. !ુ ંકંપની સલામતી 

દર#ક નેતા માટ# એક માપી લ/યાકં બનાવી અને સલામતી પોતાની 7ચ9તા હતી ક# દર#ક કમ;ચાર< પર 

!ભાિવત ક( સમ+,-ુ.ં 0ુ ંનથી 4ુ ંક-ુ5 ઉપર ભાર 9કૂવો 4<ૂય અક?માતો અને 4<ૂય Aકુસાન ના િવચાર 

સાથે તેના વળગાડ હતી. 	  

અથવા તમારા મોબાઇલ ફોન,	  અથવા એક દા(ગોળો ફ-.ટર1મા ં46ૂય અક8માતો ઉ;પાદન 46ૂય ખામીઓ - - 

!#ૂય ફ&રયાદો +બ-.ુ મેળવવા માટ5 અમે બોડ8 9મ ના વોડ8 માટ5 સ=ંથામા ંદર5ક તરફથી હકારાCમક 

સામેલગીર)ના એક અ.ભગમ જ1ર છે. આ વ5ર6ઠ ને8!ૃવ ક$ %ુ ંબનાવવા પર તેમની 1િત3ઠા દાવ જ 

જોઈએ. 'ફ"રયાદ અિનવાય+ છે'	  'વ"#ઓુ મા( થાય છે'	  અથવા તે કોઈપણ ,ચૂન ના0દૂ થવી જ જોઈએ. 	  

ક"પના અને પછ) *,ૂય .લૂો અિધકાર જવાબ છે,	  !યા ંિવ'ના પીછો કરવાની /મતા છે - !ુ ંઆ 

'!ગિતશીલ વલણ'	  કહ# છે. &ેક' ુવલણ નેતાઓ ક%પના અને *હ,મત ઉપયોગ કરવા માટ5 જ7ર8 છે. નેતાઓ 

મોટ$ ભાગે અશ+ લ-યાકં બનાવવા અસર અને લોકોને 6ેરણા સમ8વટની તમામ સ;ાઓ બોલાવ=ુ ં

કરવાની જ(ર છે. 	  

!ેક$ ુવલણ ઊ*+ ,િતભાવ 12યા 4વત6ંતા,,	  ના,	  લોકો જ%યા એક અથ+મા ંજ.ર પડ2 છે. તેઓ લોકો,	  !યાપક 

હકારા%મક અને રહ*િમયત હોવા જ1ર2 છે. બધા ઉપર,	  !ગિતશીલ વલણ જડતા,	  !િતકાર અને *ા+ક અ,-ા 

ચહ#રાની મા ંસતત જ-ર પડ# છે. 	  



તે વલણ બળ (ારા સ-ંથા /સુે ન શકાય એવા 6યાલ મહ9વ:ણૂ< છે. આ 'ચાર કલાક'	  લ"ય ફર& િવચારો. 

ખાતર% કરો ક(,	  લ"ય $વીકા) ુ+ અને $ભાવ (ધુાર, છે,	  પરં$ ુતે પહ)ચાડવા લોકો 1ારા મા3લક4 નથી કારણ ક9 

તે #$યે નારાજગી ,ય-ત કરવામા ંઆવે છે. આ જ સફળતા વલણ સાચા છે. 	  

1980-‐શૈલી,	  કોઈપણ 'આ બો$સની બહાર િવચારવાનો':	  તમે તરત જ (અને (યાયથી) આ '!ગિતશીલ 

વલણ'	  િવચાર & ૂચંવાયે+ ુ ંનોનસે0સ એક ભાર છે ક' ફ)રયાદ કરો તે પહ'લા,ં	  મને તો તમે કદાચ પહ,લા ં/0ુ ં

કંઈક જોવા મળે છે ક, -વીકા/ ુ1 દો?	  ક" ક"વી ર&તે એક ડોટ કોમ 'ન"નૂા%પ પ'રવત+નમા'ં	  િવશે?	  !ગિતશીલ 

વલણ $યાલ સલાહ mumbo	  જ"બો અ&ય ઘણા +ુકડાઓ 01ુ ંવાગે છે. અને લોકો ક9 'અશ# લાગે છે'	  'એ 

અશ# !ૂર'	  મદદ પર આધાર રાખે છે ક, - ઘણી કંપનીઓ અથવા 7ય9:તગત િવકાસ ફોરમ 'છે. તેના 

પોતાના પર,	  !ુ ં$%ુતપણે ક+લૂ,	  '!ગિતશીલ વલણ'	  મોટ$ ભાગે ખાલી લાગે છે. રા.ય 0ભાવ સાથે વપરાય 

!યાર% પણ તે વા+તિવક અથ0 પર લઈ 3ય છે. 	  

આ "કરણ તેથી મા, એક "ગિતશીલ વલણ માટ4,	  પણ સફળતા પ(રણામો માટ- તમને પ(રચય - !#ૂય 

ખામી,	  અથવા ફ&રયાદો,	  અથવા અક&માતો ક* ગમે તે તમારા લ/ય છે માપ. આ સખતાઇ અને સ9ંયાના 

કાય$ માટ' જ)ર+ છે. તમે મા/ તે એક સારો િવચાર છે લોકો કહ' 8ારા 9;ૂય ફ=રયાદ ?ા@ત નથી. તમે ચEં 

પર #ઓ અને પછ) ફ+ત તમારા !ગળ$ઓ પાર કરવા માટ- પસદં કરતા નથી. તમે સમય,	  !યાસ અને 

willpower	  રોકાણ - અને ચ&ં ઉતરાણ ,ક.સામા,ં	  ખા#પદાથ' મની - અને તે પછ' તમારા +ગિત દર/ક 

પગ#ુ ંમાપે છે. એક 'અક#પનીય (યેય'	  તરફ $ગિત માપવી તે હાસંલ કરવા માટ3 ક4 છે. 	  

તમાર% સ(ંથા માટ+ ,ગિતશીલ પ#રણામ (*ૂય ફ#રયાદ ન હોઈ શક4 - તે વ$ ુતમારા '!થમ અથવા 'ે)ઠ'	  

પો#ઝશન સાથે રાખવાની,	  સ#ંણૂ&પણે અલગ કંઈક હોઈ શક1 છે. ઉદાહરણ તર8ક1,	  મારા $થાિનક હો+$પટલ - 

પાચં '!થાિનક લોકો માટ+ પસદંગી હો3!પટલ'	  -‐	  લોકોને િમ(ોને તે ભલામણ કરવા છે ક0 ક0વી ર2તે માપવા 

માટ" એક '!મોટસ&'	  !કોર ઉપયોગ કર) છે. કદાચ /1ૂય એચએઆઇએસ (હો7!પટલ હ!તગત ચેપ): તમાર< 

સ#ંથા વ' ુ)*લિનકલ કંઈક માટ2 '!થમ અથવા 'ે)ઠ'	  હોવા %&તાવ કર* શક, છે. 	  

આગામી &કરણમા ંમોટ- ભાગે આવર1 લેવામા ંઆવે છે ક- - આ "કરણ માપ પોતે િવશે નથી. આ "કરણ 

તમે સફળતા વલણ )ો+સાહન અને બનાવવા માટ3 4મમા ંકર8ુ ંજોઇએ તે =ગે છે. 	  

	  'નકારા%મક'	  ની અસર 	  



આ "કરણ અમે વ* ુ,ઓ તે પહ1લા,	  અમે વ% ુિવગતવાર વલણ પર/0ણ કરવાની જ5ર છે,	  તેથી વલણ 

પર #યાન ક()*+ત કર( છે. મારા અમલીકરણ વક5 ,	  !ુ ંતેમના વલણ પર આધાર રાખીને,	  !ણ #કારના મા ંએક 

સ#ંથા #ટાફ િવભા+ત કરવા માટ0 તેને ઉપયોગી મ9યા છે. 	  

તમારા %ટાફ ન)ધપા, અને મહ0વ2ણૂ5 લ7મુતી - માતાનો 10-‐20% કહ# દો - તેમના કામ તરફ અને તેઓ 

હમંેશા તેમના સાથીદારો અને ક1ુણા અને સારા ર4જૂ સાથે દદ7ઓની સભંાળ હાડ< =યાસ ?નો અથ< થાય છે 

અસાધારણ દદ( સભંાળ,	  !"યે હકારા"મક અને uplifting	  વલણ ધરાવે છે. કોઈને -તમા ંરહ2 છે,	  એક #ો%&ટ 

સાથે મદદ કરવા માટ+ વધારાની પાળ1,	  અથવા %વયસંેવકો કર- છે,	  તે આ લોકો એક હશે. કોઇપણ દદ. /ારા 

વખાણ કયા' છે,	  તો તે કદાચ તેમને રહ,શે. તેઓ /ે01ટસ 4ધુારવા માટ$ %ચૂનો આપે છે. તેઓ સશંોધન કર$ 

છે. તેઓ સ&ના)મક ક,પનાશીલ અને સારા humored	  છે. આ તમે ઉજવણી અને તમે મોકલવા માટ2 સાર5 

નસીબ આભાર ક*,	  સાથે કામ કરવા માગંો છો તે લોકો છે. તેમને િવના,	  તમાર% સ(ંથાને કદાચ અ0(થર પગલે 

આવશે. %ુ ંઆ તમારા 'પો#ઝ%ટ'સ'	  કહ# છે. 	  

આ !ૂથ સાથે કામ )બૂ િવશાળ,	  વ" ુસ&ું'ચત *ૂથ છે. તેમને માટ3,	  ઉ"ચ $દશ'ન સ+ંણૂ'પણે વૈક34પક છે - 

અને તે લેવા માટ* નથી સમયો એક િવક3પ છે. તેઓ વાજબી સભંાળ અને ખતં સાથે તેમની ફરજો ?દશBન 

!ારા િવચાર જ(ર) છે નથી. સમ1 પર,	  તેઓ સારા ર'જૂ સાથે અને ફ.રયાદ વગર કામ કર$ છે. પરં) ુતેઓ 

સમય પર ઘર' (વ ખાતર- કરો,	  અને તેઓ સામા)ય ર,તે -વયસંેવક અથવા કોઈપણ વધારાની વક8 સામેલ 

મળ# નથી. તેઓ જ+ર# છે તે કર/ુ,ં	  સાથે લ&ય. કદાચ તમારા .ટાફ 70-‐80% આ "વા છે. તેઓ lumpen	  

મ"યમ છે. &ુ ંતેમને તમારા 'Neutrals'	  કહ# છે. 	  

!ટાફ ટકા બાક"ના 5-‐10% તમાર% સમ'યા બાળકો છે. આ તમાર% સ'ંથામા ંતેઓ વત4 ક5વી ર%તે ગમે તેમને 

!મા ંવસવાટ કરો છો લેણા લાગે ! ગાયક સ1હૂ છે. યો4યતા તેમના 7તર બદલાય છે: ક:ટલીક અસરકારક 

ર"તે તેમની નોકર" કર" શક+ છે - ઘણા નથી. તેમને ઘણા (તમારા +ધી અ.પિવરામ) 'માદંા'	  હોવા !બૂ 

તેમના સમય ગાળે છે. તેઓ ,વ .િમત છે અને ગર2બ ટ2મના સ5યો બનાવવા. તેઓ ભા8યે જ એક ને<>ૃવ 

પો#ઝશન તર)ક+ કરની તર)ક+ કંઈપણ બઢતી છે. તેઓ ફ6રયાદ તેમના સમય પસાર - અને તમાર( સ+ંથા 

સામે અ&ય વળે એવી ફ-રયાદ નથી,	  !યાર% તેઓ બીજ નીિત./ટ ગપસપ. તેઓ ખાસ કર6ને તેમના નેતાઓ 

તેમના સાથીદારો ઊ-.,	  !વનરસ અને ઘણી વાર તેમના સગંઠનો છે. તેઓ 4ૂંકા,	  ઝેર હોય છે. તમાર+ સ.ંથા 

તેમને વગર બધં સાર- હશે. આ 'નેગે$ટવ'	  છે. 	  



!ુ ંિસિનયર આરો+યસભંાળ નેતાઓ સ2કડો વાત કર6 છે. !ુ ંનેગે9ટવ ના િવચાર ઉ=લેખ કર@ છે,	  !યાર% તેમને 

બધા $બૂ જ વ() ુકહ# છે: '!ુ ંતમને અથ* બરાબર ખબર,'	  તેઓ થાક. '!યા ંમા& થોડા છે -. પરં$ ુ&ુ ંતેમને 

દર#ક એક નામ શક#'	  તે તમે $હ&ર (ે)ની છો ક& /ુ ંવાધંો નથી,	  ખાનગી સભંાળ અથવા -ાયં તે બાબત 

માટ$. સચંાલન સમય અને -યાસો હાથ પર -3ય4 કાય6 માથંી નેતાઓ ખલેલકાર; અને તેમને આસપાસ તે 

demotivating	  લે ક$ તેમને મા) એક ક$ બે હમંેશા /યા ંછે. 	  

આ વા$તિવક સમ$યા નેગે.ટવ મા0 એક ચીડ નથી છે. તેઓ ખતરનાક બની શક< છે - ખાસ કર&ને જો 

ઉ"ક$રવામા.ં તેઓ પણ એકસાથે બહાર અટક6 અને દર$ક અ9ય મજ<તૂ હોય છે,	  અને તેઓ અ&ય અસ*ં,ુટ 

ઉછેર. તે તમાર$ સ'ંથા પાછા પકડ$ તેવા તમારા નેગે2ટવ છે. દદ5ઓ,	  અસ$ંકાર( િન+ુપયોગી અથવા 

અિવવેક& વત(ન *ગે ફ-રયાદ 2યાર3,	  ! સમ$ પર,	  આ માટ% જવાબદાર છે?	  આ નેગે%ટવ. તમે તેમને સામનો 

કરવાનો હોય )યાર* અને -ુ ંથાય છે?	  તેઓ માદંા,	  અથવા દાવા કનડગત અથવા અયો-ય સારવાર બોલ 

!ઓ. ક#ટલાક પણ ઇરાદા,વૂ/ક તમાર2 સ5ંથા તોડફોડ આવશે. =ુ ંખરાબ છે આ Bૂથ ઘણી વખત ઘણા 

મા#લકો સાથે વષ, માટ.,	  આ "$ુ%તઓ ખાતે કરવામા ંઆવે છે,	  અને ખાસ કર)ને નવા નેતાઓ તેઓ -ુ ંએક 

પડકાર સામે અપ છે +યાલ નથી. 	  

ક"સ $ટડ': ધ ડ"ડ )ડૂ 	  

20 થી વ$ ુવષ' માટ+ હો./પટલ સાથે કરવામા ંઆવી હતી + વોડ. નેતા કારણ વગર વારંવાર ગેરહાજર 

હતા. કામ પર,	  તેમણે surly	  અને $ટાફ અને દદ)ઓ સાથે uncooperative	  હતી. વોડ' (ટાફ ટન'ઓવર /0ુ ં

!માણ હ& ુ ંઅને સતત નીચા દદ1 સતંોષ 4કોર મ7યો હતો. ગર:બ અને તબીબી 4ટાફ આ વોડA પર દદ1ઓ 

હોય અિન'છા હતી તબીબી સભંાળ જોવામા ંઆવી હતી. તે હો01પટલ આખર7 સ1ંથા પરથી 9ૂર પહ7લા ં

કો#ચ%ગ ના,,	  િશ#ત કાય(વાહ+ ,.ુક/લ સમય અ4સુરતા ઘણા મ8હનાઓ લીધો હતો. વોડ( પર અસર નાટક+ય 

હતી: $ધુાર)લ દદ, સતંોષ,	  સાર$ તબીબી પ)રણામો અને નીચલા 2ટાફ ટન5ઓવર. આ સઘંષ5 છતા,ં	  તે તેના 

સાથીદારો સાથે સારા શ*દો પર રહ- છે. તેમણે તા2તરમા ંહો45પટલ 8લુાકાત લીધી <યાર- તેમણે >બૂ 

happier	  હતી confided;	  તેના તા% &દશા આપવામા ંઆવી હતી નોકર3 બદલી કરવાની ફરજ પડ3 છે. 	  

પડકાર સમજ 	  

!યાન અમાર( િવચાર,	  અને $ગિતશીલ પ,રણામો ઉ3પ4 કર6 છે ક6 8 $ગિતશીલ વલણ બનાવવા માટ) 

અમાર% મહ'વાકા+ંા પરત દો. જો અમે 2ગિતશીલ વલણ િવકાસ માટ; જતા હોય છે,	  જો નેગે&ટવ અમને 



પાછા પકડ& કરશે જોઈ શકો છો. તે .0ૂય ખામી,	  !#ૂય ફ&રયાદો અથવા તમાર0 સ3ંથામા ંકોઈપણ નેગે&ટવ 

સાથે અ&ય કોઇ સફળતા પ/રણામે મેળવવા માટ5 અશ7 હશે. તમાર9 હો:;પટલ શ$ દદ& સભંાળ ,બૂ જ 

!ચી $ણુવ(ા કથળ-,	  પો#ઝ%ટ'સ સાથે ભરવામા ંહત ª	  તેનાથી િવપર+ત,,	  પછ# સફળતા પ)રણામો cinch	  

હશે. 	  

!ગિતશીલ વલણ એક વ,- ુઅથ1 થાય છે,	  તો તારણ કરવા માટ*,	  તેને પડકારવા અને સ-ંથામા ંનકારા0મક 

લોકોની અસર )ૂર કર+ અને અમારા હકારા0મક લ1મુતી ના &યાસ &ો*સાહન અને ઉજવણી થાય છે. તે 

અમાર% આરો(યસભંાળ સ.ંથાઓ પ2રવત5ન કર% શકો છો ક: ; આમ કરવાથી =ારા જ છે. @ુ ંઆ BાCત કર% 

શકાય છે ક' ક'વી ર+તે આ .કરણમા ંપછ+થી સમ5વશે. 	  

એક #યાન ક'()*ત સગંઠન 0ુ ંછે?	  	  

એક #યાન ક'()*ત સ.ંથા તેના નેતાઓ અને 'ટાફ તરફથી -ગિતશીલ વલણ માગણીઓ. 	  

એક #યાન ક'()*ત સ.ંથા સફળતા પ3રણામો ઉ9પ: કર' છે. 	  

એક #યાન ક'()*ત સ.ંથા હકારા2મકતા 4ો2સાહન આપે છે. 	  

એક #યાન ક'()*ત સ.ંથા ઋણભા3રતા ઓફ અસ3હ9: ુછે. 	  

!યાન ક&'()ત લાભ -ુ ંછે?	  	  

!ુ ંઆ %કરણમા ંશ!આતમા ંજણા)*ુ ંહ- ુ ંક/,	  તે પ$રવત'ન ખર*ખર શ, થાય છે ક* કાળ3 કાય'4મ આ 7બ9:ુ 

પર છે. %ેક' ુવલણ,	  સમય,	  !ગિતશીલ પ)રણામો િવત)રત કરશે. આ તેમના રો4જ6દા કામ આનદં 9ટાફ 

ઉ"સા%હત થશે + તબીબી અને 0ણુવ4ા પ%રણામ,	  એક સ%ંણૂ(પણે અલગ .તર %રૂ1 પાડ4 છે. 	  

!યાન લાભ %ૂંકા,	  તમાર% સ(ંથા *ુલ -પાતંર થાય છે. 	  

સ#ંથા ફોકસ અભાવ હોય તો /ુ ંથાય?	  	  

તેઓ સામા'ય )ભાવ સાથે સ.ં0ુટ થઈ છે કારણ ક7 8યાન વગર સ;ંથાઓ,	  સામા$ય હોય છે. છે*લા વષ. 

તર#ક% ફ'રયાદો જ નબંર તેમને માટ% 3રૂતી સાર# છે - કોઈ $ધુારો કરવાની જ-ર છે. અને સામા$ય દદ' 

સભંાળ &રૂતી સાર+ છે,	  તો પછ% તમે (ટાફ િવકાસ પર સામા1ય 3ય4નો જ 3ચ8લત હશે ક< નહ= તેની 

ખાતર% કર% શકાય છે. 	  



!ેક$ ુવલણ છે,	  અથવા તેમને અભાવ,	  દદ"ઓ માટ' (ટાફ મા* એટ,ુ ંલા0 ુપડ' છે. 5કરણ 5 મા ંટોચના 10 

સૌ#ય હ&'ઓુ સાથે હો./પટલ યાદ રાખો?	  નીચે %માણે '!"ટ ઉ%ેશ'	  પર જ લેખમા ંહો,-પટલ,	  લોકો મહ&વ 

િવશે અમને યાદ: 	  

'ધ "#ટ કોપ(ર*ટ હ*,ઓુ સ1ંણૂ4 વાિષ9ક યોજના અને appraisals,	  !ગત િવકાસ સમી+ાઓ અને 0ાન અને 

કૌશ$ય &'મવક* િવશે -ણકાર1 માટ' 35ૃઠથી કડ1ઓ સાથે ઇ=>ાનેટ પર હોય છે. વષ# માટ' અમારા target	  

બધા $ટાફ 85% છે#લા 12 મ"હનાની 'દર એક ,.ૂયાકંન હોવા3 ુ ંપણ છે. '	  	  

મહાન. %ટાફ સાત સ*યો એક,	  તેમના બોસ પણ તેમને વાત કરવા એક કલાક એક વષ1 શોધી શકતા નથી. 

અને $%ટ બોડ* તેઓ %ટાફ સામિયકના એક સફળતા તર7ક8 $9પેટ ક8 આ સાથે =બુ =શુ છે. !ુ ંત%ન ક( )ારા 

!ે#રત &.ં તમે ક*વી ર-તે િવશ?ે	  	  

Mediocrity	  સાથે %'ુક)લી સ-ંથા િનિ0તપણે તે આવર7,	  અથવા 'સાર$ %રૂતી'	  'ક"#પત'	  ક" ડોળ કરવાનો *યાસ 

કર# છે. આ એકસર)ુ ં,ાહકો અને 2ટાફ માટ# હાિનકારક છે ક# અ7મા8ણકતા એક 7કાર તરફ દોર< =ય છે. 

તેઓ એકિ#તાને અભાવ ક+ સ.ંથા માટ+ કામ કર3 ર4ા છ3એ કારણ ક+ તે 8યાલ પણ,	  અમારા દદ&ઓ પછ* 

જોઈ હોય તેવા લોકો વ,ચે અદ0ખાપ3 ુતરફ દોર7 8ય છે. અમે ;કરણ 11 મા ંઆ પાછા આવો પડશે. 	  

શા માટ% અમે અમાર) હ%+થક%ર સ0ંથાઓ 2યાન ક%567ત ન કર) શ9ંુ?	  	  

!ુ ંનીચે કારણો -ચૂવે કર0 શકો છો: 	  

1.	  જમણી સગંઠના+મક -ણુો અભાવ. 3ુ ં4િતબ8તા,	  એ"શન,	  !િતભાવ અને એનજ, વગર,	  આ "કરણની 

શ"આતમા ંભાર *,ૂો તર.ક0 તમને એક તક મોટા ભાગના ઊભા નથી. 9થમ તેમને સામનો. 	  

2.	  મા#યતા અભાવ. તેઓ તેને '!#ૂય ફ&રયાદો'	  !ા#ત કરવા માટ$ હો'(પટલ માટ$ શ, છે ક$ 0ુ ંલાગે વ5ર7ઠ 

નેતાઓ &છૂવા મારા અ-ભુવ 0ે1ઠતા મા ંમા4યતા એક 8ુલ:ભ કોમો<ડટ? છે ક@ િન1કષ: મને દોર? Dય છે. 	  

3.	  ધોરણ ભય. 'ગિતશીલ પ/રણામો 2યાલ શ3 તર4ક6 જોવામા ંઆવે છે,	  પણ જો કોિશશ કદ મોટા ભાગના 

લોકો બોલ %કૂવા માટ+ ,રૂ. ુ ંછે. તેઓ તેને તેમના માથા નીચે રાખવા અને હવે નાના કંઈક પહ4ચાડવા 

માટ$ સાર' લાગે છે. 	  

4.	  !ૂંકા termism.	  એક નીિત તર(ક) લાબંા ગાળાના સા1ં2ૃિતક પ5રવત7ન પીછો તેમના શેરહો>ડરો અથવા 

આરો$ય િવભાગ સાથે .0ુ કરવા માટ4 તૈયાર કરવામા ંઆવે છે,	  ! થોડા સીઈઓ છે. સૌથી વ" ુઆ 



!વાટ%રમા ંઅથવા આગામી ડ લવર આ ઓપર2શનલ પ5રણામો પર ન89 કરવામા ંઆવે છે. તેઓ ઘણા 

વષ# ભિવ&યમા ંસફળતા માટ0 સ1ંથા 3યુો6જત કરવા માટ0 છે,	  જો બોડ% સ'યો લાબંા ગાળાના લાભ 0ારા 

!ો#સા&હત કરવાની જ/ર છે. 	  

5.	  ઋણો. $ુ ંઉપર િવગતવાર આ આવર0 લે છે. આસપાસ નેગે#ટવ સાથે,	  તમને જ&ર છે ક* સફળતા વલણ 

ન"ક ગમે 'યા ંિવચાર /ાર0ય કર12ુ ં- મા# નથી કારણ ક* તેમના વલણ પરં1 ુકારણ ક* નેતાઓ પર કઢં5ુ ં

િનકળે 'તેઓ કારણ ક( સમય અને તેઓ Neutrals	  પર હોય કપટ( અસર. 	  

અમે ક%વી ર)તે અમાર) આરો.યસભંાળ સ4ંથાઓમા ં7યાન ક%9:;ત બનાવી શકો છો?	  	  

તમે તમાર& સ)ંથામા ં+યાન બનાવવા માટ1 મા2 એક જ વ)6 ુહોય,	  તો તમે નકારા)મક વલણ સબંોધવા જ 

જોઈએ. 	  

પો#ઝ%ટ'સ,	  Neutrals	  અને નેગે%ટવ ના િવચાર પર મારા ભાર આપેલ છે,	  તમે તમાર& સ)ંથા વ, ુક/012ત 

કરવા માટ' તમે લેવા પડશે જ/ર0 12યા આ 5ણ 7ૂથો સાથે કામ કરવાનો સમાવેશ થાય છે ક. / સાભંળવા 

આ"ય$ થશે નહ*. તમે -ણ વ01ઓુ કરવાની જ9ર છે - અને આ %મમા:ં 	  

•	  ઓળખી અને વત*ન અને પો-ઝ/ટ1સ ઓફ વલણ 6ો7સાહન;	  	  

•	  Neutrals	  વ" ુહકારા(મક વલણ અને વત0ન અપનાવવા 2ો(સા5હત;	  અને 	  

•	  બદલવા અથવા નેગે+ટવ -ૂર કરો. 	  

!ુ ં!રૂતી આ કામગીર+ મા,લક+ અમાર+ એકંદર 2યેય ક5વી ર+તે મહ8વ!ણૂ: છે ભાર!વૂ:ક કર+ શકતા નથી. 

નકારા%મક વલણ અસર ,ૂર કર. ર/ા છ.એ ચો4સ 5વૂ6શરત છે. આ હાથ તમે અ=કુ તૈયાર. કરવા માટB 

!થમ જ%ર પડશે. અહ- મારા પાચં 1બ34ુ યોજના છે. 	  

1.	  હકારા%મક / તટ)થ / નેગેટ.વ વત#ન %વી લાગે છે તે ન,- 	  

તમે તમારા પો(ઝ*ટ,સ,	  Neutrals	  અને નેગે%ટવ છે ) કામ કરવાની જ0ર છે. તમે દર3ક નકારા4મક 

અ"#ત%વમા ંછે ક- રોષ fueling	  અથવા પો'ઝ)ટ+સ સાર. ઉપે1ા વગર આ કર5ુ ંજ પડશે. આ કસરત ક<ુણા 

અને કાળ' સાથે અને િનરપે-પણે શ0 થાય કરવાની જ!ર છે. ક& બોડ*,	  વ"ર$ઠ ને(*ૃવ ટ,મ,	  સગંઠનો,	  અને 

એચઆર અને કા*નૂી િવભાગો ની સ4ંણૂ6 સમથ6ન અને સમજ સાથે કર: શકાય કરવા માટ> આ જ?@રયાતો 



માટ$ તે તૈયાર છે. હા,	  કા#નૂી િવભાગ. +ુ ંનેગે/ટવ િવશે ક2ુ ં3ણતા હો તો તમે '!ભાવ સમી(ા'	  કહ# શકો તે 

પહ#લા,ં	  તેઓ પર તેમના વક#લોને હશો. તેથી ખબરદાર રહ2વા. અને,	  આ ચચા$ શ&આતમા ં*િુનય/સ લાવવા 

!ૃપા કર'ને. યો,ય ર'તે .વેશ,	  તેઓ મદદ કરવા માટ+ ,શુ હશે. ઋણો પણ તેમના 5વન નરક બનાવે છે. 	  

!ુ ંતમને (મ સમયો,ચતતા,	  ગેરહાજર' (તરની સિવનય અથવા ફ3રયાદો નબંર તર'ક9 તમાર' સ(ંથામા ં

જોવા માગંો છો ક% દ%ખીતા ંઅને /ાધા1ય માપી વત67કૂ યાદ9 તૈયાર કરવા માટ% મારા બધા >લાઈ1ટો 

સલાહ,	  સમય ઓ%ડટ,	  મૌ#ખક સ(ંયા અથવા સ.હત 1ધુારણા 6ો89ટ પર ખચ=વામા ંલખેલા ચેતવણીઓ છે 

અને તેથી આગળ. તમારા -ટાફ (કદાચ તમારા ધન) કર4 હતી,	  ! "કરણ 7,	  ઉ"પાદન વત)*કૂ માગ)દિશ1કા 

પાછા $ઓ. ,	  હકારા%મક તટ)થ ક+ નકારા%મક છે,	  ! દશા%વે છે ક* ! સરળ .ણુાકંન પ4િત બનાવવા માટ* 

બધા આ વાપરો. )ુ ંતેને તેના લોકો 1ક2મતો 4ુ ંતમાર5 સ7ંથાના િવચાર સાથે 1ફટ કરવાની જ?ર છે,	  કારણ ક% 

આ "મ દ%ખાય છે તે ન-. કર. શકતી નથી. 	  

2.	  PERFORMANCE	  સબંોધવા માટ* ક*વી ર.તે તમારા નેતાઓ 3*ન 	  

!ુ ંનેતાઓ,	  તેમને '!થમ $તર નેતાઓ'	  મોટા ભાગના સો તાલીમ છે. તેઓ /ુ ંછે સૌથી 45ુક7લ બાબત 9મ 

સતત lateness,	  તોછડાઈ અને નાનો િનયમ ભગં તર1ક3 ગર1બ 5ભાવ,	  પડકાર છે ક( મને કહો. મને 

ભાષાતંર દો: તમે +ાર"ય નેતા તર(ક" કરવાની જ-ર છે સૌથી 24ુક"લ બાબત નેગે8ટવ સાથે સોદો છે. 	  

આગળ કોઈ જતા ંપહ-લા,ં	  તમે અમે નીચે િવગતવાર વણ.ન છે ક1 2મા ં'!ણ વાતચીતો',	  કૉલ $ુ ંહોય 

તાલીમ અને નેતાઓ માટ+ આધાર /રૂો પાડવા જ જોઈએ. આ આ વાતચીતો મા ં:ુિનયર સાથીદારો આધાર 

આપવા માટ' ક'વી ર"તે વ&ર'ઠ નેતાઓ માટ. તાલીમ સમાવેશ થાય છે જ જોઈએ. આ એચઆર િવભાગ 

પહ#લેથી જ ક#વી ર,તે 'સમી$ા'	  !દશ$ન માટ) ઔપચા-રક સમ1વે છે ક) કોસ$ હોય છે. તેઓ '!ુકાન માળ'	  પર 

તેમજ વ& ુઔપચા,રક સે,ટ1ગને મા ં5નો અથ9 થાય છે કોઇપણ સમયે થઇ શક? છે કારણ ક? આ '!ણ 

વાતચીતો',	  જોક$,	  અલગ અલગ છે. 	  

તમે પણ તમે ક'વી ર+તે તેમના િવ/તાર મા ંપો2ઝ4ટ6સ,	  Neutrals	  અને નેગે%ટવ ઓળખવા માટ- અપ દોર-લા 

છે ક$ યાદ( વાપરવા માટ$ નેતાઓ શીખવે જ જોઈએ. તે અ9કુ મયા;દા ઉપર ક$ =કોર પો>ઝ@ટAસ છે,	  નીચે 

ફટકાર& તે નેગે+ટવ અને વ.ચે તે હોઈ શક4 તેવી શ6તા છે ... તમે $ચ& મળે છે. મહ*વ,ણૂ/પણે,	  આ મા$ 

!ટાફ સ&યો સાર* ક, ખરાબ કર* ર/ા છે ક, 2 િવશે તેમના પોતાના િનણ;યો નેતાઓ માટ, એક માગ;દિશ@કા 

છે. 	  



3.	  આ ધન ઓળખવા અને RECOGNISE	  	  

તમે દોર'લા છે ક' દ'ખીતા ંવત01કૂના યાદ5 મદદથી,	  પો#ઝ%ટ'સ યાદ, બનાવો. હવે ખાતર, - જો તમે િસ(ટમ 

હોય અને તે માપ +ારા,	  તે અ$મુાન લગા+,ુ ં- !ટાફ દર'ક હકારા*મક સ-ય તેમના તા*કા2લક વા5 મેનેજર 

પાસેથી ઓછામા ંઓછા +ણ વખત હકારા3મક 4િતસાદ મ7યો છે. વ: ુવ<ર=ઠ ?ોત માથંી એક અથવા બે 

સાથે પાછા આ છે. (ચ*તા કરશો નહ2. આ કા3નૂી છે. કોઈ એક તેઓ મહાન છો તેમને કહ-વાની માટ- પચં 

પર લઈ જશે. 	  

આ '!ણ વખત'	  માટ$ કારણ ક$ મનોવૈ,ાિનક સશંોધનની તમે કોઈની પણ સાથે હકારા9મક સમ: સબંધં હોય 

માને છે ક' સકારા*મક સામનો ઓછામા ંઓછા .ણ થી એક ર'િશયો જ7ર બતાવે છે ક' છે. 	  

4.	  આ NEUTRALS	  !ો#સા&હત અને આધાર 	  

અમે ઓળખી અને પો+ઝ-ટ/સ મા2ય છે એકવાર અમે અમાર9 નેતાઓ Neutrals	  વ" ુહકારા(મક હોવો કરવા 

માટ$ %ો'સા)હત કર$ છે તેની ખાતર3 કરવાની જ6ર છે. તેઓ નવા પડકારો :વીકારવા માટ$ Neutrals	  

!ો#સા&હત જોઈએ અને પછ1 (!કરણ 4 માથંી અમારા પડકાર / સહાયક મોડ&લ યાદ) હાઇ પફ.મ/સ/ મા ં

Neutrals	  કરશે ક% આધાર )રૂો પાડવા જ જોઈએ. આ ઝડપથી નેતાઓ જોવામા ંઆવે છે ક% ; ર<તે =ધુારો 

થશે. 	  

5.	  આ નકારા&મક (ૂર 	  

આ હાડ% ભાગ વપરાય છે. હવે તેથી તે હાડ% નથી. તમારા નેતાઓ તેઓ 4વી તે મોટા ભાગના થી 7રૂતી 

!ભુે%છા પેદા કરશે. તેઓ હકારા(મક *િતસાદ ર.તે /બૂ જ ઓછ. *ા4ત થઈ છે કારણ ક8 નેગે;ટવ નાના 

!ૂથ હવે સરળતાથી ઓળખાય છે. નકારા3મક 5ધુારવા માટ9 દર9ક તક આપવામા ંઆવવી જ જોઈએ,	  પરં$ ુ

crucially,	  તેઓ જલદ' તે થાય તર'ક- તેમની વત23કૂ િવશે પડકારવામા ંહોવી જ જોઈએ - ન પછ$ના 

!દવસે,	  !બન આગામી સ&તાહ,	  !બન તેમના વાિષ+ક -/ૂયાકંન -.ુ તેના બદલે,	  તેમને કોઇ નકારા*મક ર+તે 

કામ કર% છે,	  !યાર% નેતા વત*ન ઓળખવી જોઈએ અને અિધકાર 7ૂર દર વખતે તે 7ૂર કર% છે. ;ુ ંતમને દર%ક 

નેતા %&'યા )ણે છે અને યો.ય ર0તે પડકાર4પ વાતચીત (િવરોધી પા:ુ ં=ુઓ) તાલીમ આપવામા ંઆવી 

રહ# છે તેની ખાતર# કરવા માટ/ તમારા એચઆર િવભાગ સાથે તપાસો :ચૂવે છે. નેતા તેઓ ન=ધો લેવા 

અને તેઓ એચઆર સાથે આ ફાઈલ ક1,	  વાતચીત માટ( સા*ી છે તેની ખાતર0 કરવી જોઈએ. તે નેતા ક(વી 



ર"તે મા'લૂી +નુો નીચે બેસી અને અ3વીકાય7 છે 9ુ ંતેને સાફ કરો,	  અને એચઆર ફાઈલમા ંન(ધ કરવી જ 

જોઈએ વાધંો નથી. દર.ક સમય. કોઈ માફ4. 	  

આખર$ %ણ વ()ઓુ એક આ નકારા0મક લોકો દર$ક થશે. તેઓ 9ા ંતો ચાલશે: 	  

1.	  સ#ંથા (અને તમાર, દદ.ઓ અને #ટાફ) તેમને કરવા માગંો છો તર,ક7 વત8 છે 9ણવા;	  	  

2.	  અ"યાર &ધુી *બૂ -.ુક0લ આ શોધવા અને અ8ય કામ માટ" #ુઓ;	  અથવા 	  

3.	  તમે દાવો માડંવો. 	  

વા#તિવક હાડ) ક*સ પહ*લા ંઆ 0ારા કરવામા ંઆવી છે કારણ ક* તમે વ7 ુસાર9 ર9તે જો છે<લા પ=રણામ માટ* 

તૈયાર હશો - તે માખણ મારફતે છર* +વા અ.ય સ2ંથાઓ મારફતે sliced	  ક"ુ$ છે. લોકો નકારા,મક વત0ન 

ના#દૂ પર (યાન ક+,-.ત ક"ુ$ નથી કારણ ક+,	  ફાઇલ ન&ધો પણ તમારા ખરાબ કમ1ચાર3ઓ માટ6,	  ગેરહાજર 

હોય છે. આ લગભગ અશ, ઋણભા0રતા સાથે 5યવહાર કર8 છે. 9ુ ંકોઈ એચઆર િનAણાત B,ં	  પરં$ ુ&ુ ં

વ"#ઓુ બીભ)સ મળે )યાર1 ખબર છે ક1 નથી - અને તેઓ થોડા લોકો સાથે કરશે - તમને હાજર) કર) શકો 

તે તમામ %રુાવા જ%ર પડશે. 	  

એક છે%લા વ)*.ુ તેઓ ર/ 0યાર2 તમે તેમને સારો સદંભ: આપી ક>ંુ ? ંનથી. તેઓ માA પાયમાલી B)ુસો 

ઇ. સ$ં&ુટ કરવો બી. /ાકં પડશે. 	  

!ણ વાતચીત 	  

આ ફ#ત તમારા નેતાઓ બધા બનંે ઔપચા1રક અને અનૌપચા1રક,	  !ટાફ સાથે કયા* િવ-ાસ કરવાની જ2ર 

છે ક$ ! "ણ વાતચીતો એક ,પર/ખા છે. 	  

મહાન %િતસાદ આપવો છે: પો0ઝ2ટ4સ દબાણ79ુત 	  

ચો#સ %સગં અથવા ઇવે.ટ પસદં કરો. તેમને તેમના અ7ભ%ાય :છૂો: તે તેમને માટ= ક=વી ર?તે જAુ ંછે?	  

તેમને તમારા અ(ભ*ાય આપો: /ુ ંતમે િવચા5ુ6 સાર8 ગયા. તેઓ અ;ય લોકો પર પડ8 હકારા@મક અસર 

તેમને યાદ અપાવો. સ.ંથા તેને 0મ વ.1ઓુ િવના નથી ક7 0 મહાન કાળ: ;રૂ> પાડ7 છે શક7 છે તેમને 

યાદ અપાવો. પછ) તેમને .બૂ .બૂ આભાર. સરળ સાઉ78સ?	  કદાચ,	  પરં$ ુઅમે તે કર+ આપવા માટ0 

ઉપયોગ ન કર) ર*ા ંછો. તમે તે અથ3 છે,	  તેમ છતા ંિન)ઠાહ,ન અવાજ નથી 2થા એક બીટ લે છે. 	  



! ર#તે પોઇ)*ટ,ગ છે: Neutrals	  !ો#સા&હત 	  

તેમને તેમના અ'ભ)ાય +છૂો: તે તેમને માટ0 ક0વી ર5તે જ7ુ ંછે?	  તેમને તમારા અ(ભ*ાય આપો: તમે /ુ ં

િવચારો છો તેના (તેઓ સામા.ય ર0તે ખબર છે - ! તમે તેમને &થમ (છૂો શા માટ/ છે) 0ધુારાઈ ગયેલ છે 

શક# છે,	  તેમજ ગયા િવચા'ુ) છે. તેઓ તેને આગામી સમય સાર4 5ય તેની ખાતર4 કર4 શક9 છે ક9 :મા ંર4તે 

ઓળખે છે. તેઓ મજ)તૂ જોઈએ ક/ સકારા3મક વત5ન તેમને યાદ અપાવો. તેમને હશે ક/ =ુ ંહકારા3મક 

અસર યાદ અપાવો. સ+ંથા મહાન કાળ2 3રૂ5 પાડ7 છે તેમને ;વા લોકો જ>ર છે ક7 ; તેમને યાદ અપાવો. 

તેમના યોગદાન માટ+ તેમને આભાર. સરળ સાઉ23સ?	  કદાચ - પણ #%ુક'લી બદલે નકારા0મક ભાર કરતા ં

તે હકારા'મક અને +ો'સાહક બનાવે છે. આ ઉપરાતં,	  અમે $બૂ વાત કરવાને બદલે /ૃ1ય અ3ય 4ય56ત 7બ8/ુ 

સાભંળવા માટ) હોય છે. 	  

કોફ$ વગર વાતચીત છે: નેગે/ટવ સાથે 3યવહાર 	  

તમે કોઈની સાથે હોય તેની ખાતર0 કરો. તમે હ1યર1 શકાતી નથી 3થળ નીચે બેસી. ન7ધો લો. :ુ ંથ=ુ ંતેમને 

!છૂો. તેમના દ+ખાવ માટ+ કાળ1!વૂ2ક સાભંળો. તેમના મત 6વીકારો. સબંિંધત ધોરણો અથવા વત2ન મહ@વ 

!કૂતા. આ 'ટાફ અને દદ.ઓ માટ1 કાળ3 િવશે છે ક1 તેમને યાદ અપાવો. દાવો,	  !વીકારો,	  સાભંળો: જો જ(ર* 

હોય તો,	  ફર#થી &પૂ ધરપકડ ,ઓ. 	  

!તે,	  તેઓ $ુ ંઅ(વીકાય. છે અને સહન કરવામા ંઆવશે નહ7 સમ8વો ક:. તમે આ વાતચીત ફાઇલ પર 

એક ન$ધ કર' છે ક* સમ-વો. હાડ3 લાગે?	  પણ અિધકાર. પરં* ુતે તમે તાલીમ કરવામા ંઆ3યા ંછે અને 

તૈયાર કરવામા ંઆવે છે અને જો ન&હ(,	  તો સૌથી અગ)ય+ુ,ં	  તમે આ કર' હોય તે બદલ સ0ંથા 3ારા બેકઅપ 

થશે ખબર લાગે શક+ છે તેના કરતા ંઘ1ુ ંસરળ છે. અને એકવાર તમે તેને થોડા વખત ક;ુ<,	  તે #બૂ સરળ 

નહ#. 	  

ફોકસ સહાયક - બી#ુ ંતમે )ુ ંકરવાની જ0ર પડશે 	  

તેમજ અમાર( સ+ંથા પર નેગે0ટવ અસર 3ૂર કર(,	  !ુ ંઅમારા (ય*નો આધાર કરશે પર 3પશ4 કરવા માગંો 

છો ક$ % &ણ અ)ય િવ-તારો આવેલા છે. 	  

 

 



ભરતી %ા'સફોિમ-ગ 	  

એક મહાન સ)ંથા છે અમે આકષ0 છે અને 1ળવી રાખે છે 7ે8ઠ )ટાફ જ જોઈએ - અને અમે લોકો િવકસાવે 

છે. #ુ ંપહ(લેથી જ લોકો રહ(વા માગો છો અને અમે સ!ંણૂ$પણે તેમને િવકાસ /યા ં/યા ંઅમે એક વાતાવરણ 

ઊ"ુ ંકર' શક) છે તે િવશે વાત કર' દ'1ુ ંછે. અને તેઓ આવે 6યાર) તેમને બહાર ;ે<ઠ િવચાર - અહ# આપણે 

!થમ $થાન યો)ય લોકો ભરતી તેની ખાતર2 કરવા માટ5 ક5વી ર2તે પર ક5ટલાક 7ચૂનો છે. 	  

!થમ,	  તમે તેમની સાથે કામ કરશે ! ટ#મ માટ& ભાડ& નહ+ તે િવશે નવા ભરતી અને િનણ5યો આકારણી 

પ"રવહન કર()ુ.ં આ -ાધા0ય તમારા ઉ5ચ દ8ખાવ :ય;<તઓ અને તેમના િનણBયો Dારા બધંાયેલી મદદથી 

પીઅર %લુાકાતો ,યુો.જત થાય છે. તે પણ ભરતી કાય5રત કરવામા ંઆવે તે પહ;લા સ=ંથામા ંક;ટલાક 

કામનો અ'ભુવ આપવા થાય છે. આ એક વોડ, પર પાળ0 માટ3 અથવા ઓ6ફસ સમયગાળા માટ3 જ કરવામા ં

જ"ર છે. એક આખા +દવસમા ંઘણી ઓછ5 છે,	  !થી ભિવ'યમા ંસાથીદારોએ - તે એક %લુાકાત દરિમયાન 

ભિવ$યના બોસ +ભાિવત કરવા/ુ ંસરળ છે. હાલના 7ટાફ માટ;,	  પીઅર %લુાકાતો એક નવા ચહ1રા દ1ખાય છે 

!યાર% કોઈ આ*ય" છે તેની ખાતર+ કર+ શકો છો. કામનો અ1ભુવ અને પીઅર ઇ7ટર9: ુબનંે =ે>ઠ જજ 

કરવા માટ' (કૂવામા ંતે હાથમા ંઆકારણી (કૂો. નેતાઓ અને એચઆર િવભાગ અ;યથા તેમના િનણ=યો 

સાથે અસહમત શક+ તેવા કમ-ચાર0ઓ માટ+ ભરતી માટ+ જવાબદાર0 ક+ટલાક આ:યા <શસંા કર0એ છ0એ. 

પણ,	  નવી $ટાફ ખર$ખર તેમને અિધકાર િનણ/યના સરળ બનાવે છે,	  તમાર% સ(ંથા સ(ં*ૃિત આકારણી કરવાની 

તક મળે છે. 	  

બી#ુ,ં	  તમે ભરતી ઘણીવાર +-ુક/લ સમય 3ુ ંછે તે મારફતે તેમને મદદ કરવા માટ/ તેમની નવી સ:ંથા પર 

સકારા%મક અસર બનાવવા માટ, એક વા.તિવક તક આપવી જોઇએ. હકારા%મક અને નકારા#મક એમ બનંે 

- - સ#ંથા આ વ#(ઓુ +ધુારો થયો છે અને તેમના ટ7કાકારો માટ9 :છૂતી હોઈ શક9 છે તે િવશે િવચારો માટ9 

તેમને %છૂ(ા છે. અમે ફર-થી 0ણ મ2હના પછ- પછ- 0ણ અઠવા2ડયા પછ- તા9તરના ભરતી સાથે સગં2ઠત 

ઇ"ટર%& ુભલામણ. મા- જોડાયા છે 4 લોકો વ78ઓુ અ"ય- કરવામા ંઆવે છે તમે ક+વી ર-તે કહ- શકો છો. 

તેઓ પણ તેઓ એક સ*ંથા સાથે ખો/ંુ 1ુ ંછે તે વ4 ુ*પ5ટ ર8તે જોઈ શકો છો,	  એટલે ક& એક પરદ&શી ,ૃ.ય 

છે. તેઓ નવા િવચારો ,.ૂયવાન 0ોત છે,	  અને તે તમારા લાભ માટ+ ઉપયોગ કરવાની જ5ર છે. 	  

!ણ સ$તાહ અને !ણ મ,હનાના અ-વુત0 ઇ"ટર%& ૂનવી +ટાફ ./ૂય લાગે. તેઓ પણ સ+ંથા સ+ંથા બહાર 

!ે#ઠ %યાસો લાભ મદદ કર0 છે. આ ઇ4ટર67 ુઅમે વારંવાર નવા કમ=ચાર?ઓ લાવવા ક0 નવા િવચારો 

આપોઆપ રદ થાય છે +યા ંનવો સ0ંથાઓ મા ંસામે આવે છે ક4 'અહ# શોધ નથી'	  વલણ સામે નવા 



કમ#ચાર'ઓ ર)ણ માટ, રચાયેલ છે. #ાર&ય,	  !ુ ંબધા નવા ભરતી આ ર.તે અને તેમના 2ચૂનો કાળ89વૂ:ક 

આકારણી કરવામા ંઆવે છે ક, -લુાકાત છે તેની ખાતર3 કરવા યો6ય િસ9ટમો ;યુો<જત કરવા ભલામણ 

કર#એ છ#એ. 	  

ગભંીરતા(વૂ+ક ઇ.ડ0શન લઇ ર4ા ંછે 	  

અમને સૌથી નવી નોકર- .થમ સ/તાહમા ંએક ઇ6ડ8શન .:;યા મારફતે કરવામા ંઆવી છે,	  પરં$ ુઘણીવાર 

આ િવશે કોફ) મશીન અને આગ લાઇટના બતા5યા 7માણે કરવામા ંઆવે છે અને પછ) અમારા =>યાઓ 

!ારા સ&ં'(તમા ંલેવામા ં- બી# શ%દોમા,ં	  નીિત અને કાય*વાહ- બદલે 1ક2મતો અને 567ટ. આ વેડફાઇ જતી 

તક છે. ઇ&ડ(શન સ-ંથા માટ2 એક સ!ંણૂ$ અને (ેરણાદાયી પ/રચય કર23ુ,ં	  તે #ુ ંમાટ) રહ) છે,	  અને $ુ ંનવા 

ભરતી ફાળો ધારણા છે. નવા કમ1ચાર3ઓ 5થમ અથવા 8ે9ઠ પ<ર=>થિત િવશે જણાBCુ ંહG ુ ંઆવશે અને 

વત#$કૂ માગ#દશ#નો અને હો12પટલ માતાનો 678યાઓ માટ; એક સ?ંણૂ# પ7રચય આપવામા ંજોઈએ જFર છે. 

(!!"યાના !ક'મત િવશે વ. ુમાટ1 2કરણ 10 !ુઓ.) તેઓ તેમની નવી કાય-.થાન માટ1 કામ વથ- છે ક1 એક 

સ#ંથા છે ક) * શ,આતથી 0ેરણા જોઇએ. શ,આતમા ંલોકો સમય અને 0યાસો આ 0કારના રોકાણ ખર)ખર 

બોલ $કૂવણી કર+ છે. .ૂંકમા,ં	  તે #ભાવ મા(લક+ ના બીજ sow	  તક છે. 	  

!ગિતશીલ ને&(ૃવ તાલીમ 	  

!ુ ંતેને તમે શ) છે +ુ ંલાગે છે આરામ છોડ3 હાડ5 છે,	  ! "ગિતશીલ વલણ િવશે એક .િતમ િવચારો હોય 

છે. #ુ ં'મેનેજ'	  !શુ હોય તેવા ઘણા નેતાઓ સાથે કામ ક3ુ4 ક3ુ4 છે - તેઓ વષ& પછ) એ જ ,ભાવ વષ/ 0કૂવા 

સાથે % ૂચંવ*ુ.ં સમ- અલગ 1ગયર મા ંલોકો !થળાતંર (*ુક,લ અને કયાર,ક ભયાનક 3બઝનેસ છે. માર9 

િ"ય રમતો એક મળ+ને લોકો એક /ૂથ િવચાર અને તેમને લાકડાનો 7લોક રોપવામા ંકરવામા ંઆવી છે 

એક,	  ! એક ડઝન ચાર *ચ લાક,ુ ંનખ (િ1કોણાકાર વડા સાથે રાિશઓ),	  આપી છે. પડકાર - અને અહ% 

કોઈ $&ુ'તઓ છે - !લોક બહાર sticking	  તેના પર બાક) રહ+લી અ/ગયાર નખ સ5ંલુન છે. તે શ9 છે - પણ 

જોવા લોકો આ ફ)રફારના મનોિવ.ાન મા ંએક 1ુદંર અ5યાસ છે :િત<=યા. 	  

ક"ટલાક લોકો અશ)ને શ" છે એમ %વીકાર+ વ, ુસહાયની જ3ર છે. અને તે જ3ર+ છે 6યા ંઆધારને :રૂ+ 

ભલામણ કર(એ છ(એ.	  

	  

	  


