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आप ा जीवनात वेळेला अ ंत

जो वेळ िमळाला आहे ाचा यो

वाया गेला तर आप ाला प ाताप

काळ यातच गेला तर आपले 

मानिसक िवकृती हो ाची श ता

आप ा मानिसक तानाचे व थापन

संशोधनातील िन षात असे िदसून

आपण वेळेचे व थत िनयोजन

मु  

ावना :  

 वेळ हा आपला सवात

वेळेची गरज असते. वेळ वाढवता

नाही. आपण आपला वेळ कोण ा

अवलंबून असते. आपण आप ा

जा ाअगोदर आप ा कामासाठी

आिण वेळेतून िनमाण झाले ा

बाहेरची आपली सव कत  सोडव ाचा

वेळ व थापन आ ाला

िनयं ण िमळिव ात मदत करते

आपण आप ा काय मतेस कारणीभूत
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सारांश 

अ ंत मह ाचे थान आहे. एकदा िनघून गेलेली वेळ पु ा

यो  उपयोग क न यश संपादन करणे गरजेचे असते

प ाताप होतो. िशवाय मानिसक ताणतणावाला सामोरे

 मानिसक आरो  िबघड ाची श ता असते

श ता असते. ुत संशोधन हे वेळेचे व थत

व थापन कसे करावे हा उ ेश समोर ठेवून कर ात

िदसून येते की वेळ व मानिसक तान हे हातात हात

िनयोजन केले तर मानिसक ताणाचे िनयोजन हे आपोआपच

 श : वेळ , मानिसक आरो , मानिसक ताण. 

सवात मौ वान ोत आहे. आपण जे काही करतो

वाढवता येत नाही, वेळ सं िहत करणे श  नाही, वेळ

कोण ा मागाने उ  माणात व थािपत क

आप ा आयु ातला जा ीत जा  भाग हा कामावर

कामासाठी िकंवा नोकरीसाठी आव क असले ा कामाचे

झाले ा सम ा हाताळणे यात घालवतो. आपण आप ा

सोडव ाचा य  करतो.  

आ ाला आम ा ावसाियक आिण वैय क आयु ावर

करते. प रणामावर ल  कि त करणे आव क 

कारणीभूत ठरले ा ि याकलाप आिण आपला 
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महािव ालय, 

पु ा येत नाही, ामुळे 

असते. पण हा वेळ जर 

सामोरे जावे लागते. अिधक 

असते व आप ाला अनेक 

व थत िनयोजन क न 

कर ात आले आहे. या 

हात घालून येतात. जर 

आपोआपच होते. 

करतो ासाठी आप ाला 

वेळ िवकत घेऊ शकत 

क  शकतो यावर यश 

कामावर जा ात, घरी 

कामाचे समाधान करणे 

आप ा वसाियक जीवना 

आयु ावर काही माणात 

 असते,कारण या कारे 

 वेळ वाया घालवणा या 
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ि या आिण आप ा उि ापासून

शकू. चांग ा वेळे ा व थापनाची

घे ावर अवलंबून असते. तातडी ा

मह ाची आहेत , कारण ाकडे

शकतात.  

 जर तु ाला अित कायभार

करणे अ ंत आव क आहे. 

आपण के ा जा  काम करायला

आपली उ ादनशीलता वाढिव ास

स  प र थतीतील काय आनंददायी

बाहेरचे कामे कर ासाठी जा

वेळेचे चांगले िनयोजन, जसे उि े

ामुळे उ ादनशीलता वाढवून

कोिमला शहाणी रॉबट िदप बोये

िनयोजनाचे काही घटक व मानिसक

अले झांडर हाफनर , 

ताण यावर वेळे ा िनयोजना ा

ांना आढळून आले की वेळे ा

सुख यावर होतो.  अयो  वेळेचे

अशा भावना असतात की आप ाला

अशावेळी आप ाला वेदनादायक

िवकि त होते. 

वेळे ा अयो  िनयोजनामुळे

● िचडिचड व अ थर

● थकवा  

● एका ता होऊ 

● ृती ंश व िवसरभोळेपणा

● डोके काम न करणे
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उि ापासून आपले ल  िवचिलत करणा या ि याकलाप

व थापनाची गु िक ी तातडीचा आिण मह ाचा याम े

तातडी ा कामांवर रत ल  देणे आव क असते

ाकडे दुल  के ाने आप ावर िकंवा इतर ीवंर

कायभार ताणािशवाय  हाताळायचा असेल तर तु ाला

. वेळे ा िनयोजनामुळे आप ाला एक कारचे

करायला पािहजे, ामुळे आप ाला दीघकालीन ताण

वाढिव ास मदत होते.  वेळेचा यो  असा सदुपयोग 

आनंददायी पणे क  शकतो आिण आप ाला असे िदसून

जा  वेळ देऊ शकतो आिण आरामशीर व आनंदी

उि े आिण ाधा म िनि त करणे, वेळेचा वापर

वाढवून मानिसक ताण कमी करता येऊ शकतो.  देअरसे

बोये आिण ॲमंडा िपक िफलीप (1990) यां ा

मानिसक ताण याम े मह ाचे सहसंबंध आहे असे आढळून

, अिमन ॉक ेरीना(2015) यांनी संबंिधत वेळेचे

िनयोजना ा िश णा ा प रणामाचे परी ण कर ासाठी

वेळे ा िनयोजना ा िश णाचा फायदा िव ा ा ा

वेळेचे व थापन हे मानिसक ताणाचे मु  कारण 

आप ाला खूप काही करायचे असते आिण आप ाजवळ

वेदनादायक भावना िनमाण होतात, िचंता िनमाण होते

िनयोजनामुळे ताणाची खालील ल णे िदसून येतात: 

अ थर मन थती 

 शकत नाही 

िवसरभोळेपणा 

करणे (mental block)  
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ि याकलाप यांची ओळख क  

याम े फरक समजून 

असते. मह ाची कामे 

ीवंर गंभीर प रणाम होऊ 

तु ाला वेळेचे िनयोजन 

कारचे िनदशन िमळते की 

ताण कमी कर ास आिण 

 क न, आपण आपले 

िदसून येईल की आपण 

आनंदी जीवन जगू शकतो. 

वापर व थत करणे 

देअरसे होफ मॅकन आिण 

यां ा अ ासात वेळे ा 

आढळून आले आहे.  

वेळेचे िनयं ण व संबिधत 

कर ासाठी संशोधन केले व ात 

िव ा ा ा आनंदीपणा िकंवा 

 असते आप ा सवाना 

आप ाजवळ पुरेसा वेळ नसतो 

होते आिण आपले ल   
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● झोप न लागणे 

● सवात वाईट णजे

आपण जे ा वेळेचे व थापन

आहे हे  नसते आिण आप ासमोर

काय करणे गरजेचे आहे ते कर ाऐवजी

आप ा सवाम े िदवसात

ेकापे ा जा  काय कर ास

ऐवजी ा वेळेवर िनयं ण ठेवतात

िनयोजन हे एक तं  आहे. आपले

तातडीचे आिण मह ाचे आहे 

आिण मह ाचे आहे ा अगोदर

तरीही मह ाचे आहे.तुम ा कायाला

कि त क  शकता िजथे ांना

आिण िवचारपूवक िनणय घेणे

दुसरीकडे , भरकट ा ऐवजी ल

देखील समािव  असते.  

यश ी ीचें वेळ िनयोजनाचे

हे िस  झाले आहे की

तळाशी जाऊ शकते जेणेक न

यश ी माग दाखिवणा या काही

1. अचूकपणे उि े िनि त

ेय िकंवा उि  िनि त

करताना ाट प तीचा वापर

आिण काळानु प अस ाची खा ी

2. चांगली पूवतयारी करणे

कुठ ाही कामाची पूवतयारी

होईल. तु ी जर एखा ा कामाची

ा, मागावर असाल ामुळे तुमचा

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal        Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal            Impact Factor 4.94 

February - March 2020) 

 

णजे माघार घेणे व िनराश होणे 

व थापन कर ात अयश ी होतो,  ते ा आप ाला

आप ासमोर जे काम आहे ते काम कर ाचे आपण

कर ाऐवजी इतरां ा माग ांना िति या आप ाकडून

िदवसात समान तास उपल  असतात. परंतु काही

कर ास स म असतात. अशा ी अशा वेळी तःवर

ठेवतात. आपला वेळ अिधक प रणामकारकरी ा

आपले ावसाियक आिण वैय क कायाचे िनयोजन

 या आधारावर करा आिण काळजी ा की जे 

अगोदर करा, ानंतर ती काय िकंवा ि याकलाप करा जी

कायाला ाधा म देत तु ी तुमचा वेळ आिण उजा

ांना जा  मह  आहे. चांग ा व थापनात जाणीवपूवक

घेणे याचा देखील समावेश असतो. यात िबनमह ा ा

ल  कि त करणे आिण आप ा   ाधा ाकृत कायाला

िनयोजनाचे कौश : 

की उ ादन मतेमुळे फायदा होतो आिण चांगले

जेणेक न आप ाला अिधक काय मतेने काय कर ास

काही मागदशक त ांचा समावेश केला आहे: 

िनि त करणे 

िनि त करा जी  माप ाजोगे  व उपल ी ा  होणारे

वापर करा.थोड ात आपण ठरवलेले ेय िविश  , 

खा ी करा.  

करणे  

पूवतयारी चांगली करा, ामुळे तुमचा वेळ व ताणाचे

कामाची चांगली तयारी केलेली असेल,तर संपूण काम

तुमचा वेळही वाचेल व कमी ताण िनमाण होईल.  

Online Available at  www.cmrj.in 

 ISSN No. 2456-1665 

 Page 81 

आप ाला काम मह ाचे 

आपण बंद करतो आिण जे 

आप ाकडून िद ा जातात.  

काही लोक 24 तासात 

तःवर िनयं ण ठेव ा 

प रणामकारकरी ा वापर ासाठी वेळेचे 

िनयोजन हे ते काम िकती 

 काम अ ंत तातडीचे 

जी तातडीचे नाही परंतु 

उजा यावर अिधक ल  

जाणीवपूवक िनयोजन करणे 

िबनमह ा ा यामुळे 

कायाला िचकटून राहणे 

चांगले वेळ व थापन थेट 

कर ास मदत करते येथे 

होणारे असावे .ल  िनि त 

, माप ाजोगे,    ा  

ताणाचे यो  व थापन 

काम होईपयत तु ी यो  
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3. यो  ाधा म  

मह  आिण िनकडी वर

करा. मह ाचे परंतु ता ाळ 

असे काय श  अस ास इतरांवर

कर ासाठी बाजूला ठेवा.  

4. वेळेची मयादा िनि त

एखादे काय पूण कर ासाठी

मयादा िनि त करणे आप ाला

आप ाला िकती वेळ ावा लागेल

वध हो ापूव  ा ओळख ास

लागणा या वेळेची मयादा िनि त

5. काय दर ान िव ांती

िव ांती िशवाय बरीच 

शांत कर ासाठी आिण आपणास

थोड ात एखादी डुलकी घेणे, 

6. अनाव क कामे  वगळा

जा ीचे अनाव क कामे

वेळेस यो  आहे, काय ते ठरवा

जा  वेळ देता येतो व अिधक ल

7. काय मता वाढवणे:  

वेळ व ताणाचे व थापन

वाढवणे होय. अनेक कामे व श

येऊ शकते. काय मता वाढव ाचा

कामा ा प ती पहा, ा आता

शीलता वाढवा. ामुळे तु ी 

उ ृ र ा केले तर प रणामतः

आहात? तु ी काय करता? याने

दुदव हे असते की काही लोक इतर
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वर आधा रत कामांना ाधा  ा. मह ाचे आिण

 नाही ही काय के ा करायची ते ठरवा .तातडीचे

इतरांवर सोपवा.जी काय रत नाही आिण मह ाचे

िनि त करा 

कर ासाठी वेळेची मयादा िनि त करा काय पूण

आप ाला अिधक कि त आिण काय म हो ास मदत करते

लागेल ठरव ासाठी लहानसा अित र  य  के ास

ओळख ास देखील मदत होते अशा कारे आपण 

िनि त कर ाची  योजना बनवू शकतो.  

िव ांती  

 कमी करताना कि त आिण े रत राहणे कठीण

आपणास पु ा ताजेतवाने कर ासाठी कायाम े काही

 थोडेसे चालायला जाणे िकंवा ान करणे याबाबत

वगळा  

कामे वगळून टाकणे मह ाचे आहे. काय मह ाचे

ठरवा अनाव क कामे वाग ामुळे जे मु  मह ाचे

ल  कि त करता येते.  

 

व थापन कर ाचे अनेक माग आहेत जसे कामा ा

श  असेल अशा ि यां ा यंचिलत कर ामुळे

वाढव ाचा दुसरा माग णजे तु ी काय करतात 

आता बेकार िकंवा अ  आव क असू शकतात . 

 कमी वेळेत जा  काम क  शकतात. तु ी वेळेचे

प रणामतः तु ी अिधक आरामशीर व कमी तान 

याने काही फरक पडत नाही. ताण हा तुम ा आयु ात

इतर लोकांपे ा जा  ताण अनुभवतात. जी ी
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आिण िनकडीचे कामे रत 

तातडीचे परंतु मह ाचे नाही 

मह ाचे ही नाही ते नंतर 

पूण कर ासाठी वेळेची 

करते ेक कायासाठी 

के ास संभा  सम ा 

 ते काय कर ासाठी 

कठीण असते आपले डोके 

काही काळ, िव ांती ा. 

याबाबत िवचार करावा.  

मह ाचे आहे आिण आप ा 

मह ाचे कामे आहे ासाठी 

कामा ा िठकाणी काय मता 

कर ामुळे काय मता वाढवता 

 याचे मू ांकन करणे. 

. काय मता व उ ादन 

वेळेचे व थापन जर 

 राहाल. तु ी कोण 

आयु ात कधीतरी येतोच, 

ी अिधक अपे ा िकंवा 
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