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કામના %થ' ર)લા ભારતીયો મ0 હ23શા 5મની કાય67મતા 8ારા 9ભાિવત ક< =. 9થમ આ?ય6 તયા<
થ@2 A Bા< અ3 લગભગ Eણ દાયકા પ)લા2 9ાયોિગક ધોરJ અમારી ઓિફસમા2 કોNO@ટર / વડ6
9ોRસર દાખલ કયo હતો. મદદનીશ એક જ િદવસમા2 ૨૫ પાના ટાઈપ કરી શકયો હતો. ટાઈપરાઈટર પર
સામાZય રી5 દરરોજ પા2ચથી છ પાના2 ]ધી જ ટાઈપ થઇ શકતા હતા. મe િવચા@` A 5 કદાચ અપવાદ
હતો અથવા તો aયિbગત ceeતાf2 ઉદાહરણ.
પર2h Bા< મe ઇિZડયન ઇિZ%ટટ્@ટ ઓફ 30જ3Zટમા2 પો%ટ jekuએટ 9ોjામ(પીmપી) ની nઠકોમા
૩૫ થી ૧૦૫ ]ધી વધારો કયo હતો, sયા< િબન-અિધuતકમ6ચારીઓની સ2vયા પ)લાની wટલી જ રહી,
પણ દ<ક િવભાગ અ0 કાયxલયોમા2 - ડuિOલAiટગ zમ, િવ{ાથ| બાબતોના કાયxલય અ0 O}સ3Zટ
ઓિફસ, પી.m.પી. ક~રી, લાઇ•eરી અ0 એકાઉZટ્સ ઓિફસના કામમા Eણ ગણો વધારો થયો હતો.
િશ7ણ બાજu પર, €ક•ટી 3Nબરની સ2vયામા2 ૨૨ થી ૨૪ નો સાધારણ વધારો થયો હતો. (5 અાગલા વષ6મા2
૨૨ થી ૨૦ ]ધી ની~ અાવી હતી).
„J અા કમ6ચારીઅોની ચમ…કાિરક શિbઅો0 સમજવા †રh ન હોય અેમ, Bા< પીmપીના
િવ{ાથ|ઓની સ2vયા ૧૨૦ અ0 પછી ૧૮૦ અ0 ૨૬૦ ]ધી પહoચી, િબન-શ‹7િણક કમ6ચારીઅોની સ2vયા મe
ઇિZડયન ઇિZ%ટટ્Œટ ઓફ 30જ3Zટ કોિઝકોડમા2 કાય6ભાર સ2ભાŽયો sયા< ૩૦ wટલી હતી 5 ૩૦ જ
રહી હતી. આમ, મ0 „ણવા મŽ@2 = A ૩૦ િબન-શ‹7િણક કમ6ચારીઓ સ2vયા પીmપીમા2 ૧૮૦ ]ધીનો
•મશ: વધારો સ2ભાળી શA =.
5 જ પિર%થીિત €ક•ટી િન બાબતમા2 હતી. €ક•ટી 3Nબરોની સ2vયા ૨૦ હતી Bા< અમારી પાR ૬૦
િવ{ાથ|અો હતા. Bા< િવ{ાથ|અોની સ2vયા ૧૨૦ wટલી થઇ sયા< €ક•ટી 3Nબરોની સ2vયા વધી0 ૨૪
થઈ અ0 િવ{ાથ|અોનો આ2કડો ૧૮૦ ]ધી પહoચી ગયો તો પણ અેટલી જ રહી. આખ< ૨૬૦ િવ{ાથ|અો
થયા, પણ €ક•ટી 3Nબરો ૨૮ જ હતા.
આટ‘ જ નહી, €ક•ટી 3Nબરોઅે ઓનલાઇન 9ોjાNસના ૨૪૦ િવ{ાથ|અો, ૧૦-સ’ાહ wટલા €ક•ટી
“વલોપ3Zટ 9ોjાNસ અ0 30જ3Zટ “વલપ3Zટ 9ોjાNસ (એમડીપી)નો ભાર પણ લીધો હતો. અ0
બહuિવધ પિરષદોf2 સ2ચાલન કરવા ઉપરા2ત. કયા તબ”e 5ઓ સ2†ણ6પJ ઉપયોગમા2 }વાઇ ગયા હતા, 5
મ0 ખબર નથી.

િન8કષ2
પર2h હu2 આમા2થી તારણ કાઢu2 છu2 A, ભારતીય કમ6ચારીઅો અસાધારણ કામ અાપવા સ7મ =, માE અાપJ
ઘણી વખત, પયx’ પડકારના nZચમાક6 રાખતા નથી.
શu2 5ઓ હfમાનની સમાન =, w મોટા પિરણામો પહoચાડવાની 7મતા ધરાવતા, પણ શાપ0 લી— પોતાની
7મતાઓની હદ યાદ રાખવામા2 અ7મ હતા, Bા2 ]ધી 5મ0 કોઈ અZય aયિb 5મ0 5મની કાnિલયત
યાદ અપા˜ નહ™? શu2 આપJ šા<ય આપણા લોકોની 7મતાનો સ2†ણ6પJ ઉપયોગ કરી શકીશu? મારા
મા›, 5 એક 0œsવ અ0 માનવ સ2સાધન િવકાસનો કોયડો અ0 પડકાર =.
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