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આજકાલ મોટાભાગના ંમાણસોની ફ�રયાદ છે ક�, ટાઇમ નથી મળતો. ક�ટલાક લોકો નવરા�પૂ !વા 

બેસી ર#ા હોય અને તમેનાથી કોઈ કામ ન થ' ુહોય તો પણ ફ�રયાદ કરશે જ ક� ટાઇમ નથી. 

ટાઇમ નથી મળતો એમ કહ�વાની એક ફ�શન બની ગઈ છે +યાર� ન,ધ લેવાની થાય ક�,આ 

.ુિનયાની દર�ક 0ય12તને દરરોજ ૨૪ કલાક મળે છે, કોઈ પણ 0ય12તને વધાર� ઓછો સમય મળતો 

નથી,પછ6 એ 7ુ ંહો8 ક� તમ.ે 9જુરાતના :;ુયમ<ંી હોય ક� અમે�રકાના રા=>?:ખુ, સૌને સરખો જ 

સમય મળે છે.આ મહાBભુાવો !ટલા તો આપને 0યCત નથી હોતા છતા ંઆપણને સમય ક�મ નથી 

મળતો ? ! તે લોકોને તો મળે છે.કદાચ એટલે જ આપણે આપણે છ6એ અને તેઓ મહાBભુાવો છે.  

 

ટાઇમ મેનેજમેEટ એક એFુ ંકોશGય છે ક�, શાળા-કોલેજમા ંશીખવવામા ંઆવHુ ંનથી,આપણે Iત ે

શીખFુ ંપડ� છે.દરરોજ બ�ુ ંજ કામ કરવા માટ� Kરુતો સમય આપણી પાસે હોતો નથી,પણ દરરોજ 

અગ+યBુ ંકામ કરવા માટ� Kરૂતો સમય હોય છે.સમયBુ ંઆયોજન તમાLંુ વતMન બદલે છે,નહ6 ક� 

ટાઇમ ને બદલે છે. ઘણા કામ કરવાના હોય +યાર� તેની યાદ6 બનાવીને કામની અગ+યતાને 

આધાર� ?ાયોર6ટ6 નO6 કરો,કામBુ ં PલCટ તમાર6 પાસે જ રાખી !મ !મ કામ થાય તેમ અપડ�ટ 

કરF ુજોઈએ. 

 

દર�ક 0ય12ત ચોOસ સમયે સાLંુ કામ કર6 શક�,કોઈ સવાર� વહ�લા તો કોઈ મોડ6 રાત,ે તે સમય 

નO6 કર6ને તે સમયે તમે Q6 પડો તેF ુઆયોજન કરો, !થી અગ+યBુ ંકામ ! તે સમયે થઇ શક�. 

કામ KLંુૂ કરFુ ં!ટRુ ંઅઘLુ છે તેના કરતા ંતે શS કરFુ ંવધાર� અઘLુ છે માટ� કામ ઝડપથી શS 



કરવાનો ?ય+ન કરો.  બપોર� કર6શ ક� કાલે કર6શ તેમ િવચારશો તો બે-<ણ બપોર ક� �દવસ 

નીકળ6 જશ.ેએક સાથે એક કરતા વધાર� કામ કરતા ંશીખો ,પણ એટRુ ં Uયાન રાખFુ ંજોઈએ ક� 

તેની અસર કામની 9ણુવતા પર ન થાય. 

 

એક અગ+યની ચેતવણી આપણા સમાજમા ંએવા ંઘણા માણસો છે ક�,તમે તેમને કોઈપણ ?કારBુ ં

કામ સ,પશો તો તVઓ Wાર�ય ‘ના’ નહ6 કહ�. આવા માણસોના ંમોઢામાથંી ‘ના’ શYદ નીકળતો જ 

નથી અને કામ પણ કરતા ં નથી. લાબંાગાળે આવા સેવાભાવી બનવા મથતા માણસો પરથી 

લોકોનો િવZાસ ઊઢ6 Iય છે.સમાજમા ં તે \ુઠ6 0ય12ત તર6ક� ઓળખાય છે. કોઈ પણ કામ 

Cવીકારતા પહ�લા િવચારો ક�,! ત ેકામ કરવાથી તમને ફાયદો થાય તેમ છે? ! ત ે કામ કરવાBુ ં

તમાર6 ફરજમા ંઆવે છે? ! તે કામ કરવા માટ� તમે સ^મ છો? યો_ય સમયમા ંતમે તે કામ KણૂM 

કર6 શકો તેમ છો? જો આ તમામનો જવાબ’ના’ આવતો હોય તો,તમે કામ Cવીકારશો નહ` અન ે

કામ સ,પનારને ‘ના’  કહો.  

 

ક�ટલીકવાર આપણે કામ લઈને બેઠા ંહોઈએ અને િમ<નો ફોન આવે ક�, ચાલને યાર, માર� અહ6-

તહ6 જવાBુ ંછે, કંપની આપવા માટ� માર6 સાથે ચાલ તો તેવા સમયે ‘ના’ કહ�તા શીખો. આ માટ� 

સામાaક કોશGય િવકસાવવા !Fુ ંછે. 0ય12તને હા કહો પણ કામની ના પાડો. ! તે 0ય12તન ેકહ6  

શકાય ક�,ભાઈ તમારા માટ� આદર છે પણ કામ માટ� અBbુુળતા નથી. 

 

cત ેએક હોમવકM , રા<ે dતુી વખતે તમે �દવસ દરિમયાન કર�લા કામને યાદ કરો, તે કામ KણૂM 

કરવામા ં ખર�ખર ક�ટલો સમય લા_યો તે િવચારો.પછ6 નO6 કરો ક�,તમારો ક�ટલો સમય 0યથM 



ગયો? આપણે સમયને સાચવીએ સમય આપણને સાચવશ.ેઆપણે સમયને બચાવીએ સમય 

આપણને બચાવશ.ે          
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