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Unit : 4  Working Capital  Management 

કાર્યશીલ મડૂીન ું સુંચાલન   
* અર્ય : 

      જયારે કાયમી મમલકતોમાાં મડૂી રોકવામાાં આવ ેછે ત્યારે તેને કાયમી 
મડૂી કહવેામાાં આવે છે. પરાંત ુજયારે કાચોમાલ, અર્ધ તૈયાર માલ, સ્ટોક, 
લેણાાં અન ેરોકડ જેવી મમલકતોમાાં રોકવામાાં આવતી મડૂીને કાયધશીલ મડૂી 
કહવેામાાં આવે છે. આવી મમલકતોન ેચાલ ુમમલકતો પણ કહવેામાાં આવે છે. 
ટૂાંકમાાં, ચાલ ુમમલકતોમાાં રોકાયેલી મડૂી એટલ ેકાયધશીલ મડૂી. 
       ચાલ ુ મમલકતો એટલે જેનુાં એક વર્ધના ટૂાંકા ગાળામાાં રોકડમાાં 
રૂપાાંતર થતુાં હોય એવી મમલકતો. આ પ્રકારના રોકાણનુાં ટૂાંકા ગાળામાાં 
રોકડમાાં રૂપાાંતર થાય છે અન ેફરી એ રોકડનુાં મમલકતોમાાં રોકાણ કરવામાાં 
આવે છે. આમ ચાલ ુ મડૂીનુાં સતત પરરવતધન થયા કરે છે. આથી ચાલ ુ
મડુીને ફરતી મડૂી કે તરતી મડૂી પણ કહવેામાાં આવે છે. 
       કેટલાક લેખકો કુલ ચાલ ુમમલકતોના સરવાળાન ેકાયધશીલ મડૂી કહ ે
છે, જયારે કેટલાક લેખકો ચાલ ુમમલકતોમાાંથી ચાલ ુદેવાાં બાદ કરવાથી જે 
રકમ આવે તેને કાયધશીલ મડૂી કહ ેછે. 



*  કાયધશીલ મડૂીના ખ્યાલો : 
(૧) ક લ કાર્યશીલ મડૂી ( Gross Working Capital ) :  
 

        કેટલાક લેખકોના મત અનસુાર  કાયધશીલ મડૂી એટલ ેકાંપનીની 
કુલ ચાલ ુમમલકતો. તેમના મત અનસુાર ર્ાંર્ાકીય કામગીરી દરમમયાન 
જેનુાં સ્વરૂપ બદલાત ુાં રહ ે છે તે મમલકતોનુાં નાણામલૂ્ય કાયધશીલ મડૂી 
દશાધવે છે. 
        કાયધશીલ મડૂી = કુલ ચાલ ુમમલકતો  
        આ ખ્યાલ મજુબ પાકા સરવૈયામાાં મડૂી બાજુ પર સ્સ્થર મડૂી અન ે
કાયધશીલ મડૂી હોય છે જયારે મમલકતોમાાં કાયમી મમલકતો અને ચાલ ુ
મમલકતો હોય છે. આથી કાયધશીલ મડૂીને ચાલ ુ મમલકતો બરાબર 
ગણવામાાં આવે છે. 
        સાંચાલકોનો હતે ુએકમની પ્રવમૃિઓને સતત ચાલ ુરાખવાનો હોય 
છે. તેથી તેમને કાંપનીની કુલ મમલકતોમાાં વધ ુ રસ હોય છે, ભાંડોળના 
પ્રાપ્તતસ્થાનોમાાં ખાસ રસ હોતો નથી. આથી કુલ ચાલ ુમમલકતોનો ખ્યાલ 
સાંચાલકો માટે વધ ુઉપયોગી નીવડે છે. 

 



(૨) ચોખ્ખી કાર્યશીલ મડૂી ( Net  Working Capital ) :  
 

        કેટલાક લેખકોના મત અનસુાર  કાયધશીલ મડૂી એટલ ેકાંપનીની 
કુલ ચાલ ુમમલકતો અન ેકુલ ચાલ ુજવાબદારીઓ વચ્ચેનો તફાવત. 
કાયધશીલ મડૂી = ચાલ ુમમલકતો - ચાલ ુજવાબદારીઓ  
       ચાલ ુ મમલકતોમાાં રોકડ, વેચાણક્ષમ જામીનગીરીઓ, લેણાાં, 
લેણીહ ૂાંડીઓ અન ેઇન્વેન્ટરીનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. જયારે ચાલ ુ
જવાબદારીઓમાાં લેણદારો, દેવીહ ૂાંડીઓ, નરહ ચકૂવેલા ખચાધઓ અને 
કામચલાઉ લોનનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. 
       કટોકટીના સમયમાાં કાયધશીલ મડૂીનો આ ખ્યાલ વધ ુ વાસ્તમવક 
બન ે છે. આવા સાંજોગોમાાં કાંપની, ચાલ ુ જવાબદારીઓ પરના ચાલ ુ
મમલકતોના વર્ારા પર આર્ાર રાખી શકે છે, કારણ કે આ રકમ પરત 
કરવાની કોઈ જવાબદારી કાંપની પર હોતી નથી. 
       કાયધશીલ મડૂીના માપ અન ેઅથધ અંગેની મશુ્કેલી દૂર કરવા માટે 
કુલ ચાલ ુ મમલકતોના ખ્યાલને કુલ કાયધશીલ મડૂી અન ેચાલ ુ મમલકતો 
અન ે ચાલ ુ જવાબદારી વચ્ચેના તફાવતના ખ્યાલન ે ચોખ્ખી કાયધશીલ 
મડૂી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 

 



(૩) કાર્મી કાર્યશીલ મડૂી ( Permanent/Fixed  Working Capital ) :  
 

        કાંપનીમાાં કેટલીક ચાલ ુ મડૂી કાયમી ર્ોરણે રોકાઈ રહ ે છે. 
કાંપનીમાાં ઓછામાાં ઓછો અમકુ કાચા માલનો સ્ટોક, અર્ધ તૈયાર માલનો 
સ્ટોક અન ેતૈયાર માલનો સ્ટોક રાખવો પડે છે, પગાર અન ેમજૂરી તથા 
અન્ય પરોક્ષ ખચાધઓ મનયમમત ચકુવવા પડે છે. જે માટે રોકડ જોઈએ. 
આ ઉપરાાંત વર્ારાની કાયધશીલ મડૂી ર્ાંર્ાની જરૂરરયાત મજુબ એટલ ેકે 
મોસમ પ્રમાણ ેબદલાય છે. કાયમી કાયધશીલ મડૂી બે પ્રકારની છે. 
       (અ) આરાંભની મડૂી : દરેક ર્ાંર્ામાાં શરૂઆતના તબકે્ક કેટલીક 
ચાલ ુ મડૂીની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે, જેથી ર્ાંર્ામાાંથી નાણા મળે તે 
પહલેાની પોતાની જવાબદારીઓ અદા કરી શકાય. શરૂઆતમાાં બેન્કમાાંથી 
શાખ ના મળે, દેવાદારોને શાખ પર વેચાણ કરવુાં પડે, લેણદારોને 
તાત્કાલલક નાણા ચકુવવા પડે વગેરે માટે નાણાની વ્યવસ્થા શરૂઆતમાાં 
જ કરવી પડે છે. 
       (બ) મનયમમત કાયધશીલ મડૂી : ર્ાંર્ાને મનયમમત ચાલ ુરાખવા માટે 
ચાલ ુ મડૂીની જરૂર રહ ે છે. મનયમમત ર્ાંર્ા માટે કેટલીક રકમ કાચા 
માલમાાં, અર્ધ તૈયાર માલમાાં અને તૈયાર માલમાાં રોકવી જ પડે છે. 
આમ, ચાલ ુમમલકતોનો ચાલ ુદેવાાં પરનો વર્ારો એટલે આવી મનયમમત 
કાયધશીલ મડૂી. જો આવી પરૂતી મડૂી હોય તો ર્ાંર્ો સરળતાથી ચલાવી 
શકાય છે. 



(૪) પરિવર્યનશીલ કાર્યશીલ મડૂી ( Fluctuating  Working Capital ) :  
 

        સામાન્ય રીતે મોટા ભાગની કાંપનીઓમાાં કેટલીક મોસમી માગ 
અન ેમવમશષ્ટ સાંજોગો મજુબની માગન ેપહોંચી વળવા વર્ારાની કાયધશીલ 
મડૂીની જરૂરરયાત રહ ેછે. પરરવતધનશીલ કાયધશીલ મડૂી બે પ્રકારની છે. 
        (અ) મોસમી કાયધશીલ મડૂી : કેટલાક ર્ાંર્ાઓમાાં અમકુ ચોક્કસ 
મોસમમાાં વર્ારાની કાયધશીલ મડૂીની જરૂર રહ ે છે. દા.ત. લબસ્કીટ 
બનાવતી કાંપનીએ અમકુ જ મોસમમાાં ઘઉં ખરીદી લેવા પડે. તેના 
સાંગ્રહની વ્યવસ્થા કરવી પડે. આ હતે ુમાટે કામચલાઉ ર્ોરણ ેનાણાની 
વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. 
        (બ) ખાસ કાયધશીલ મડૂી : જયારે ર્ાંર્ામાાં ખાસ સાંજોગો ઉભા 
થાય ત્યારે વર્ારાની કાયધશીલ મડૂીની જરૂરરયાત પડે છે. તેથી અણર્ારી 
જરૂરરયાત માટેની નાણાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. દા.ત. ખાસ 
પરરસ્સ્થમતમાાં માાંગ વરે્ (યધુ્ર્ ફાટી નીકળે), એકાએક માંદી આવી પડતા 
નાણાની તાંગી ઊભી થાય, ભાવો વર્વા માાંડે ત્યારે કાચા માલનો સ્ટોક 
કરી રાખવા વર્ારાના નાણાની જરૂર પડે, હડતાલ કે કુદરતી આપમિને 
કારણે વર્ારાના નાણાની જરૂર પડે છે. 



*  કાર્યશીલ મડૂીના પ્રાપ્તર્સ્ર્ાનો : 

(૧)   શેરમડૂી દ્વારા  
(૨)   રડબેન્ચર દ્વારા 
(૩)   નફાના પનુઃ રોકાણ દ્વારા     
(૪)   વેપારી બેંકો  
(૫)   નાણાાંકીય સાંસ્થાઓ   
(૬)   ર્ાંર્ાના લેણદારો   
(૭)   જાહરે થાપણો   
(૮)   દેશી શરાફો અને શાહકુારો     
(૯)   નાગરરક સહકારી બેંકો    



* કાર્યશીલ મડૂીન ું પ્રમાણ(જરૂરિર્ાર્) નક્કી કિર્ાું પરિબળો : 
 
  (૧) ર્ાંર્ાનુાં સ્વરૂપ કે ર્ાંર્ાનો પ્રકાર  
  (૨) ર્ાંર્ાનુાં કદ     
  (૩) ઉત્પાદનચક્ર  
  (૪) ર્ાંર્ાકીય ઉથલપાથલ કે વર્ઘટ  
  (૫) ઉત્પાદન નીમત       
  (૬) એકમની શાખનીમત  
  (૭) શાખ પ્રાતયતા  
  (૮) મવકાસ અને મવસ્તરણ  
  (૯) નફો અને નફાની વહેંચણી     
    

 
(૧૦) સ્ટોક ચલનદર    
(૧૧) ભાવ સપાટીમાાં ફેરફાર  
(૧૨) એકમની કામગીરીની   
       કાયધક્ષમતા     
(૧૩) રોકડની જરૂરરયાત     
(૧૪) ઉત્પાદન પડતરમાાં કાચા  
       માલનુાં મહત્વ     
     



*  કાર્યશીલ મડૂીની જરૂરિર્ાર્ના અંદાજના દાખલા : 

*  કાર્યશીલ મડૂીના કાર્યકાિી ચક્રના દાખલા : 



*     * 


