
 

 

हेनर� फायोल यांची �यव�थापणाची 14 त�वे 

(Henry Fayol 14 Principal Of Management) 

 
हेनर� फायोल यांना आपण आधु�नक �यव�थापण �सदधांताच ेजनक �हणुन ओळखतो.कारण हेनर� 

फायोल यांनी �यव�थापणाची एक नवीन संक#पणा आप#या ल$ात आणुन %दल�. 

 

&यांनी एका सामा(य �सदधांताची मांडणी केल� होती जो �सदधांत �यव�थापणा*या सव+ �तरावर 

तसेच ,वभागांम/ये समान पदधतीन ेलाग ुहोतो. 

 

कुठ#याह� अँि4ट�ह�ट�च ेआयोजन आ6ण �नयमन कर7यासाठ8 �यव�थापका9ंवारे हेनर� फायोल 

यां*या �सदधांताचा वापर केला जात असतो. 

 

आज आपण हेनर� फायोल यां*या अशाच14 त&वां,वषयी स,व�तरपणे जाणुन घेणार आहोत. 

 

हेनर� फायोल यांची �यव�थापणाची 14 त�वे कोणकोणती आहेत? 

 

जे ,वदयाथ= इय&ता दहावी तसेच खासक?न बारावी म/ये �शकत असलेले जे ,वदयाथ= Aबझनेस 

मँनेजमCटचा अDयास कर�त असतात. 

 

&यांना एका गोEट�ची न4कF खाGी असत ेकF हेनर� फायोल यां*या �यव�थापणा*या 14 त&वांपकैF 

कमीत कमी दोन त ेतीन त&वे तर� &यांना पIर$ेम/ये ,वचारल� जाणारच आहेत. 

 

�हणून आज आपण हेनर� फायोल यांनी सांKगतलेल� �यव�थापणाची चौदा त&वे कोणकोणती आहेत? 

हे स,व�तरपणे जाणुन घेऊया. 

 

जेणेक?न पIर$ेत यापैकF कोणतेह� त&वे ,वचारले गेले तर� आपण हमखासपणे &याच ेउ&तर �लहु 

शकतो. 

 

हेनर� फायोल यांची �यव�थापणाची 14 त&वे पुढ�लPमाणे आहेत : 

 

1)कामाच े,वभाजन (Division Of Work) : 

 

2) अKधकार आ6ण जबाबदार� (Authority And Responsbility) : 



 

 

 

3) �श�त (Discipline) : 

 

4) आदेशामधील ऐ4य (Unity Of Command) : 

 

5) एक %दशा,%दशेमधील ऐकता (Unity Of Direction): 

 

6) वैयि4तक �वार�य अKधनता ( Subordination Of Individual Interest) : 

 

7) मानधन तसेच मोबदला(Renumeration) : 

 

8) कC R�करण (Centralization) : 

 

9) �केलर चने (Scaler Chain) : 

 

10) Sम (Order) : 

 

11) �नप$पात (Equity) : 

 

12) ि�थरता(Stability) : 

 

13) पुढाकार (Initiative) : 

 

14) इि�Pट डी काँTस+ Esprit De Corps): 

 

 

1)कामाच े�वभाजन (Division Of Work) : 

 

हेनर� फायोल यांना Uढपणे ,वVवास होता कF जर कोणतेह� काम कामगारांम/ये ,वभािजत कर7यात 

आले तर याने उ&पादना*या गुणव&तेत वाढ होते. 

 

याचसोबत वक+  Wड�हाईड केले गे#यामुळे कामगारां*या उ&पादकतेत,अचुकतेत आ6ण गतीम/ये देखील 

वाढ होत असत.ेअसा �नEकष+ हेनर� फायोल यांनी काढला होता.हे त&व �यव�थापकFय आ6ण तांAGक 

या दो(ह� �तरां*या कामांसाठ8 योYय ठरत असत.े 

 



 

 

कारण जर आपण एकच काम करत बसलो तर आपल� इतर कामे याने अपुर� राहु शकतात.�हणुन 

आपण िजतके होईल �ततके आपले काम छोटछोटया भागात Wड�हाईड करायला हव.ेयाने आपला 

कामाचा वेग तर वाढतोच �शवाय उ&पादनात देखील वाढ होत असत.े 

 

2) अ�धकार आ�ण जबाबदार� (Authority And Responsbility) : 

 

अKधकार आ6ण जबाबदार� या दोघेह� �यव�थापणा*या दोन मु[य बाबी मान#या जातात.PाKधकरण हे 

�यव�थापकाला अKधक काय+$मपणे काय+ कर7यास साहा\य कर�त असत.े 

 

आ6ण जबाबदार� ह� &याला &या*या माग+दश+नाखाल� नेत&ृवाखाल� जे काम केले जात.े&यासाठ8 

जबाबदार ठरवत असत.े 

 

�हणजेच समजा आप#याला काह� कामगारांवर त े �यवि�थत काम करत आहे ^कंवा नाह� हे ल$ 

ठेवायची जबाबदार� %दल� गेलेल� आहे पण एखादा कामगार नीट काम करत नसताना जर आपण 

&याला बोलू शकत नसलो तर आप#याकड े फ4त जबाबदार� येत असते अKधकार आलेला 

नसतो._यामूळे ते काम �यवि�थत �श�तबदधपणे होऊ शकत नाह�. 

 

�हणुन हेनर� फेयोल यांनी असे सांKगतले आहे कF कोणतीह� सं�था तसेच कंपनी ते�हाच कोणतेह� 

काय+ क? शकत ेजे�हा अKधकार आ6ण जबाबदार� हे दोघे कंपनी*या �यव�थापकाकड ेअसतात. 

 

3) "श�त (Disicipline) :  

 

अनुशासन आ6ण �श�ती�शवाय कुठलेह� /येय तसेच काय+ सा/य होत नसते.�हणुन कोण&याह� 

काया+साठ8 �श�त,अनुशासन हे एक Pमखु मु#य मानले जात.े 

 

�हणजे समजा आपण आजच ेकाम उ9यावर ढकलले तर याने आपले /येय देखील एक %दवस पुढे 

ढकलेले जात असत.ेपण &याच%ठकाणी आपण �श�त,Pयता बाळगल� आ6ण रोजचे काम रोजच केले 

तर याने आप#याला आपले /येय लवकर गाठता येत असत ेतसेच आपले काय+ लवकरात लवकर पुण+ 

करता येत असत.े 

 

�हणून कामात �श�त आ6ण अनुशासन असणे फार गरजेच ेमानले जात असत.े 

 

4) आदेशामधील ऐ%य (Unity Of Command) : 



 

 

 

आदेशामधील ऐ4य हे देखील �यव�थापणाच ेएक मह&वाच ेत&वे मानले जात.े�हणजे याचा अथ+ असा 

होतो कF एका कम+चार�चा एकच बाँस असायला हवा आ6ण &या कम+चार�न े &या एकाच बाँस*या 

आदेशाच ेपालन करायला हव.े 

 

कारण एका कम+चार�च ेएकापे$ा अKधक बाँस असतील तर आपण कुणा*या आदेशाच ेप%हले पालन 

करावे याबाबतीत कम+चार�चा ग`धळ उडू शकतो. 

 

5) एक 'दशा,'दशेमधील ऐकता (Unity Of Direction): 

 

जे कम+चार� एक समान काय+ पुण+ कर7यासाठ8 गुंतलेले आहेत &यांनी एक /येयी असायला 

हवे.�हणजेच एका कंपनीत काम करत असले#या सव+ कम+चार�ंच ेकोणतेह� काय+ कर7याच े /येय 

आ6ण उद%दEट एक असायला हव.े 

 

यान ेसव+ जण एकाच %दशेत काम गतीशीलपणे काम करत अस#यान ेकाम लवकर पुण+ होत ेआ6ण जे 

/येय गाठायच े�निVचत केले आहे ते देखील लवकर सा/य होत असत.े 

 

6) वयैि%तक �वार�य अ�धनता ( Subordination Of Individual Interest) : 

 

हेनर� फायोल असे �हणतात कF कुठ#याह� कंपनी तसेच सं�थेने आपले /येय अशा पदधतीन े सेट 

करायला हव े कF जर� कम+चार� आप#या �वता*या %हतासाठ8 काम करत असला तर� &या*या 

वयैि4तक %हतासोबत कंपनीचे %हत देखील साधले जाईल. 

 

�हणजेच याने वैयि4तक हेतु आ6ण सामािजक हेतु हे दोघे सा/य होतील. 

 

उदा.एका कोKचगं इं�ट�टयुटम/ये �श$ण घेत असले#या ,वदयाaयाbचा हेतू असतो कF आप#याला 

सगळयात चांगले माक+  �मळावे.याचसोबत कोKचगं इंि�टटयुटचा हेतु देखील हाच असतो कF आप#या 

इं�ट�टयुटम/ये �शकत असले#या ,वदयाaयाला चांगले माक+  �मळाव े

 

आ6ण मग जे�हा चांगले गुण �मळ#यावर ,वदयाaयाbचा वयैि4तक हेतु सा/य होतो ते�हा इंि�टटयुटचा 

हेतू देखील आपोआप सा/य होऊन जात असतो. 

 

7) मानधन तसेच मोबदला(Renumeration) : 



 

 

 

हेनर� फायोल �हणतात कF आप#या कंपनीत काम करत असले#या सव+ कम+चार�ंना समान मानधन 

%दले गेले पा%हजे. 

 

�हणजेच P&येक कम+चार�ला &या*या गुणव&तेनूसार पाGतेनुसारच वेतन %दले गेले पा%हजे.जेवढे वेतन 

घे7या*या ते पाG आहेत तवेढे &यांना %दलेच गेले पा%हजे.कारण एक कम+चार� आप#या कंपनीत मन 

लावनू एकदम �फुत=न ेकाम ते�हाच करतो जे�हा &याला &या*या पाGता आ6ण गुणव&तेनुसार योYय 

वेतन %दले जात.े 

 

�हणजेच समजा आप#या कंपनीला करोडोचा फायदा एखा9या कम+चार�मळेु होतो आहे आ6ण आपण 

&याला काह� वीस ते तीस हजारच सँलर� देऊ केल� तर तो कम+चार� आपले काम पुढ*यावेळी मन लावून 

पणु+ �फुत=न ेकरणार नाह� पण याच %ठकाणी आपण &याला दहा ते पंधरा लाखाच ेपँकेज %दले तर तो 

कम+चार� अKधक मन लावून जोमाने कंपनी*या Pगतीसाठ8 काम करेल.कारण यात &याला &याची 

Pगती देखील होताना %दसुन येत असत.े 

 

8) क+ ,�करण (Centralization) : 

 

सCcलाईझेशन �हणजे कंपनीतील फ4त काह� मोज4याच मु[य �य4तीकड ेकोणताह� �नण+य घे7याची 

स&ता तसेच पावर असणे. 

 

आ6ण WडसCdलाइझेशन �हणजे कंपनीतील सव+ काह� �य4तीकड ेकोणताह� �नण+य घे7याची स&ता 

तसेच पावर असणे. 

 

 

हेनर� फायोल यांच ेअसे मत आहे कोण&याह� कंपनीन ेपुण+पणे सCdलाईज अस ुनय ेतसेच WडसCdलाईज 

देखील अस ुनये.दोघांचे एक काँमAबनेशन बाळगायला हवे. 

 

�हणजेच काह� सCसे%ट�ह एIरयातील मह&वाच े �नण+य घे7याचा ह4क फ4त काह� मु[य �य4तीकंड े

असायला हवा. 

 

आ6ण काह� दैनं%दन कामाच े�नण+य घे7याची जबाबदार� सव+ कम+चार�कंड ेअसायला हवी.यान ेआप#या 

कंपनीतील कम+चार�ंकड ेदेखील एक अKधकार असेल _यान ेते &याच ेजबाबदार�न ेपालन करतील. 

 



 

 

9) -म (Order) : 

 

हेनर� फायोल यांनी सांKगतले#या आँडर eया शfदाचा अथ+ हुकुम नसुन कोणतेह� काय+ कर7याची एक 

Pाँपर पदधत तसेच Sम असायला हवा असा आहे. �हणजेच कोण&याह� कंपनी तसेच सं�थेत P&येक 

गोEट�ची Pाँपर अरCजमCट असायला हवी. 

 

�हणजे आप#याला एखा9या काँलेजमधील Pोफेसरला भेटायच े आहे तर आपण �टाफ तसेच 

ट�चस+?म म/ये जाणार ^कंवा ,Pि(सपलला भेटायच ेअसेल तर आपण डायरे4ट ,Pि(सपल ?मम/ये 

जाणार असा कुठ#याह� काय+पदधतीचा आपला एक Sम असतो.�हणजेच P&येक ,व�शEट गोEट�साठ8 

काया+साठ8 एक Pाँपर आ6ण परट�4युलर Tलेस तसेच Kथकं असायला हवी. 

 

�हणजेच P&येक काया+च ेबाबीच ेएक Pाँपर Tलेस तसेच Kथकं तसेच अरेजमCट असेल तर याने आपला 

वेळ &या व�तु बाबी शोध7यात वाया जात नसतो. 

 

10) .नप/पात (Equity) : 

 

�नप$पात �हणजेच सव+ कम+चार�ंसोबत कंपनीन ेसमानतेन ेवागले पा%हजे कुठ#याह� कम+चार�सोबत  

भेदभाव क? नये.एकावर अKधक ल$ देणे एकावर कमी ल$ कC %Rत करणे असा Pकार क? नये. 

 

11) ि�थरता(Stability) :  

 

जे�हा एखा9या कम+चार�ला एक �टेबल वक+  �मळत असते िजथुन &याला पु(हा कोणी काढु शकत नाह� 

ते�हा कम+चार�ला आप#या कामात सुरg$तता जाणवत अस#यान ेतो आप#या परमनंट कंपनीसाठ8 

अKधक जोमान ेआ6ण मन लावून काम करत असतो आ6ण कंपनीची अKधक Pगती कशी होईल हे बघत 

असतो.कारण �तथुन &याला जाँबव?न भ,वEयात काढुन टाकले जाईल अशी कुठल�ह� भीती &या*या 

मनात राहत नसत.े 

 

�हणून कम+चार�ला आपण &या*या कामात सुरg$तता Pदान करणे फार गरजेच ेअसते. 

 

12) �केलर चेन (Scaler Chain) : 

 

आप#या कंपनीतील माह�ती एका �स4वे(सम/ये असल� पा%हजे. 

 



 

 

�हणजे समजा वगा+तील एखा9या ,वदयाaयाला काह� सांगायच ेअसेल तर तो ती गोEट आप#या 

वरागातील माँनीटरला प%हले सांगतो मग माँ�नटर ती गोEट �श$कांना सांगतो मग �श$क हेड आँफ 

Wडपाट+मCटकड े कळवतील आ6ण हेड आँफ Wडपाट+मCट Pाचाया+कड े कळवतात असा एक �स4वे(स 

कंपनीम/ये कामाचा असायला हवा असे फेयोल सांगतात. 

 

पण फेयोलन ेयाबबातीत एक �मड वे देखील तयार केला आहे _यात इमरज(सीम/ये आपण �स4वे(स 

फाँलो न करता डायरे4ट इंफरमेशन िजथ ेपोहचवायची �तथे पोहचव ूशकतो.पण असे आपण फ4त 

अKधक आवVयकता अस#यास आ6ण इमरजंसीम/ये मह&वाची माह�ती पोहचवायची अस#यास ह� 

�स4वे(स चने तोडु  शकतो.अ(यथा नाह�.असे फेयोलन ेसांKगतले आहे. 

 

13) पुढाकार (Initiative) : 

 

फेयोल असे सांगतात कF कम+चार�*या मनात काम कर7यासाठ8 आ&मPेरणा �फुत= ते�हाच जागतृ 

होईल जे�हा आपण &याला कंपनी*या कुठ#याह� कामात पुढाकार देत असतो. 

 

ते�हा कंपनीतील कम+चार�*या मनात माझा पण इथे काह� ?बाब आहे वट आहे माझ ेपण इथे काह� 

धकत े माझ े मत इथे ऐकले जात े अशी भावना �नमा+ण होत असत.े_यान े तो देखील कंपनी*या 

कोण&याह� समारंभात काय+Sमात �वताहुन मदतीसाठ8 पुढाकार घेत असतो.कंपनी*या %हतासाठ8 

आपला अमु#य स#ला देखील देत असतो _यान े कंपनीला अKधक लाभ PाTत हो7यास मदत होत 

असत.े 

 

14) इि�3ट डी काँ7स8 Esprit De Corps): 

 

फेयोल असे सांगतात कF एकटा चाललो तर आपण काह�च क? शकत नसतो पण जे�हा आपण 

ट�मसोबत चालत असतो.ते�हा आपण खुप Pगती करतो.�हणजेच कंपनी*या Pगतीत कम+चार�चा 

देखील मोठा वाटा असतो असे फेयोलन ेआपणास सांKगतले आहे. 

 

�हणजेच कंपनीतील ट�म मCबर*या सहभागा�शवाय सपोट+�शवाय कुठल�ह� कंपनी यश PाTत क? 

शकत नसत.े�हणजेच ट�म वक+ ला फेयोलन ेइथे अKधक मह&व %दलेले आपणास %दसुन येत.े 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


