
 એક પહ�લ � ભારતીયોને કાય��થળો પર 'યસ સર, યસ મેડમ' ક�ચરથી 

 �ૂર રહ�વા િવનતંી કર� છે. પહ�લ નો સર નો મેડમનો ઉ�ેશ ઉપર� અિધકાર�ઓને સર અથવા મેડમ કહ�વા �વી 
 અ�ચ�લત ર�તભાતને ના�દૂ કરવાનો છે અને લોકોને આરો�ય�દ કાય� વાતાવરણ બનાવવા માટ� �ો�સા�હત 
 કરવાનો છે. પાર�પ�રક આદર. 

 તા�તરના સમયમા ંવક��પેસ માટ�ની િનયત પ�િતમા ંમોટા ફ�રફારો જોવા મ�યા છે. આજના વક�  ક�ચરમા ં
 આદર દશા�વવા માટ� ઉપર� અિધકાર�ઓન ેસબંોધતી વખતે 'સર' અથવા 'મેડમ' �વા શ�દોનો ઉપયોગ 
 કરવાની જ�ર નથી. માનનીય શ�દોન ેબદલે વક�  એિથ�સ અને �વ�થ �યાવસાિયક સબંધંો �ારા પર�પર આદર 
 �ય�ત કરવામા ંઆ�યો હોવા�ુ ંમાનવામા ંઆવ ેછે. 

 ભારતમા,ં પ�ર��થિત હ�ુ પણ ત�ન અલગ છે, ખાસ કર�ને પરંપરાગત કાય��થળોમા ંઅને એક પહ�લ તેને 
 બદલવાનો �યાસ કર� રહ� છે. 

 “અમે હ�ુ પણ મોટાભાગે લોકોને સર ક� સાહ�બ �વા શ�દોથી સબંોધવાની ઔપચા�રકતાને અ�સુર�એ છ�એ. 
 કોઈના બોસને નામથી બોલાવવા અથવા તો �તે સર/મેડમ ��યય િવના તેમને અથવા તેણીને જવાબ આપવો 
 એ અનાદરની િનશાની માનવામા ંઆવ ેછે. આ �ૃ�યને બદલવા અને લોકોને ��તૃ કરવા માટ�, મ� આ પહ�લ 
 શ� કર� છે," હા�દ�ક દવ ેકહ� છે, નો સર નો મેડમ નામની ચળવળના �થાપક. 

 ના સર નો મેડમ એક કારણ છે, �મા ંહા�દ�ક શ� તેટલા લોકોને સામેલ કરવાનો �યાસ કર� ર�ો છે. પહ�લનો 
 ઉ�ે�ય કાય��થળ પર દર�કને સમાન સ�માન આપવાનો અને ભેદભાવ�ણૂ� હા સર/ના સર િસ�ટમને �ૂર કરવાનો 
 સદં�શ ફ�લાવવાનો છે. 

 ક�નેડામા ંઅનેક બ�રુા���ય કંપનીઓમા ંકામ કયા� પછ�, હા�દ�ક 2013 મા ંભારતમા ં�થળાતંર થયો. ખાનગી 
 કંપનીઓમા ંઘણા વ�ર�ઠ અિધકાર�ઓ અન ેસરકાર� અિધકાર�ઓ સાથ ેવાતચીત કરતી વખતે, તેણે સર/મેડમ 
 સ�ં�ૃિતનો સા�ી આ�યો, �ણે તેને આ�ય�ચ�કત કર� દ�ધો. 

 “હાલમા,ં ભારતમા ંમોટાભાગના કાય��થળોમા,ં કાર�ુન અથવા �ુિનયર �યાવસાિયક �તર� બોસ અને/અથવા 
 વ�ર�ઠ સાથ ેજોડાઈ શકતા નથી. એ�ુ ંલાગે છે ક� કાય��થળે ભેદભાવ છે. આનાથી નીચા આ�મસ�માન, નીચા 
 આ�મિવ�ાસ, નમ�ુ ંઅને �શુામત કરવાને બદલે સામ-સામે �યાવસાિયક સચંાર થાય છે. આપણે એ 
 સમજવાની જ�ર છે ક� કોઈને સર ક� મેડમ કહ�વા એ આદર બતાવવાનો એકમા� ર�તો નથી,” હા�દ�ક કહ� છે. 

 તો પહ�લ ક�વી ર�તે ��િૃત ફ�લાવ ેછે? હા�દ�ક� �વયસંેવકોની એક ટ�મ બનાવી છે, �ઓ તેમના હ��નેુ આગળ 
 ધપાવવા માટ� ઘણા �ૂંકા એિનમેટ�ડ વી�ડયો બનાવ ેછે. 

 આ વી�ડયોને સ�ાવાર વબેસાઇટ, ફ�સ�કુ અને વો�સએપ �ારા �યાપકપણે શરે કરવામા ંઆવ ેછે. ના સર નો 
 મેડમ વો�સએપ પર 2.5 િમ�લયનથી વ� ુલોકો સાથ ેજોડાયેલા છે. ��ે� અને �હ�દ� ઉપરાતં, આ િશ�ણ 
 આપતા વી�ડયો પ�ંબી, �જુરાતી, તે��ુ ુઅને મલયાલમ �વી �ાદ�િશક ભાષાઓમા ંબનાવવામા ંઆવ ેછે. 
 દર�ક ભારતીય ભાષામા ંસામ�ી સાથ ેઆ પહ�લને સમ� ભારતમા ંિવ�તરણ કરવાનો �યેય છે. 



 <iframe width="642" height="352" src="https://www.youtube.com/embed/d6lRhqTWG-A" 
 title="YouTube િવ�ડઓ �લેયર" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; ��લપબોડ�-રાઇટ; 
 એ����ટ�ડ-મી�ડયા; ગાયરો�કોપ; િપ�ચર-ઇન-િપ�ચર" allowfullscreen></iframe> 

 “અમે �ાદ�િશક ર��ડયો �ટ�શનોના ��યાત આર�ના અવાજનો ઉપયોગ તેમને લોકો સાથ ેવ� ુસબંિંધત 
 બનાવવા માટ� કર�એ છ�એ. અમે શ�આત કર� �યારથી આ પહ�લને ઘણો મોટો ટ�કો મળ� ર�ો છે. સરકાર 
 તરફથી પણ ઘણા લોકોએ તેની �શસંા કર� છે. �જુરાતના કોમિશ�યલ વટેના આિસ�ટ�ટ કિમશનર� તેમનો ટ�કો 
 દશા�વવા માટ� �જુરાતીમાનંા એક વી�ડયો માટ� પોતાનો અવાજ આ�યો," તે કહ� છે. 

 રસ�દ વાત એ છે ક�, એક િવ�ડયો સામે આ�યા પછ�, એક નાગ�રક� આરટ�આઈ હ�ઠળ કોઈના ઉપર� �ય��તને 
 સર અથવા મેડમ તર�ક� સબંોધવાનો િનયમ બનાવ ેતેવા કોઈપણ િનયમ િવશ ેવ� ુમા�હતીની િવનતંી કર�, 
 અને શો��ુ ંક� આવો કોઈ િનયમ અ��ત�વમા ંનથી. 

 સ�ં�ૃિત એટલા લાબંા સમયથી જડાયેલી છે ક� તેને આપણા માનસમાથંી �ૂર કરવી ��ુક�લ બની �ય છે. આમ 
 િસ�ટમ ચા� ુરહ� છે, કાય��થળની ગિતશીલતા �ારા વગ� િવભાજનને કાયમી બનાવ ેછે. 

 હા�દ�ક ક�નેડા પાછો ગયો તે પછ� પણ તેણે ભારતમા ં�વયસંેવકો સાથ ેસહયોગ કર�ને પહ�લ ચા� ુરાખી છે. “અમે 
 પહ�લેથી જ �ટાટ�અ�સથી બ�રુા���ય કંપનીઓમા ંપ�રવત�ન જોઈ શક�એ છ�એ, �યા ંવક�  ક�ચર પરંપરાગત 
 િસ�ટમને છોડ� દ� છે અને તે વિૈ�ક �ે�ે સાર� ર�તે બધંબેસે છે. વ�મુા,ં વિૈ�ક �ે�ે, તે િવદ�શી �ાહકો સાથ ે
 વાતચીત કરતી વખતે વ� ુસારો �યાવસાિયક �ૃ��ટકોણ �કૂ� છે. પરંપરાગત કાય��થળો અને સરકાર� 
 સ�ંથાઓએ પણ તેને અ�સુરવાનો સમય આવી ગયો છે,” તે કહ� છે. 

 નો સર નો મેડમ પહ�લ િવશ ેવ� ુ�ણવા માટ�, વબેસાઇટ https://nosirnomadam.com/ અથવા ફ�સ�કુ પેજ 
 https://www.facebook.com/nosirnomadam ની �લુાકાત લો. 


