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ખરીદી 
   *  અર્થ : 
 

            ધધંાની સફળતાનો આધાર નફા પર રહલેો છે. નફાનો જેટલો 
આધાર કરકસરભર્ાથ અને ઊંચી ગણુવત્તાવાળા ઉત્પાદન પર તેમજ મોટા 
જથ્ર્ામા ંઊંચા ભાવ ેર્રે્લ વેચાણ પર છે એટલો જ આધાર કરકસરભરી 
અન ેસમર્સરની ખરીદી પર છે. તેર્ી એમ કહી શકાર્ કે ધધંાની સફળતા 
ખરીદીના કેન્દ્રબિન્દ્દુમા ંરહલેી છે. 
            ધધંામા ંજરૂરરર્ાત પ્રમાણે કાચોમાલ, અધથ તૈર્ાર માલ, તૈર્ાર 
માલ, છૂટા ભાગો, ઓજારો, હથર્ર્ારો, પરચરુણ માલસામગ્રી, ર્તં્રો, સાધનો 
વગેરેની ખરીદી કરવી જ પડતી હોર્ છે. જો ખરીદીનુ ંકાર્થ અસરકારક રીતે 
અન ે કાર્થક્ષમતાર્ી કરવામા ંઆવે તો સ્વાભાથવક રીતે જ તૈર્ાર વસ્તનુી 
ગણુવત્તા અને એકમની નફાકારકતામા ં વધારો ર્ઇ શકે છે. તેર્ી જ 
સચંાલકોએ ખરીદીના કાર્થ માટે ર્ોગ્ર્ કાળજી લેવી જરૂરી છે. આ માટે 
એકમમા ંઅલગર્ી ખરીદ થવભાગની રચના કરવામા ંઆવે છે. 



*  ખરીદીની વ્યાખ્યા : 
 

(૧) સરળ ભાષામા ં-  
“ ખરીદી એટલે રોકડ કે અન્દ્ર્ અવેજના િદલામા ં કોઈ ચીજવસ્ત,ુ  
માલસામાન કે સેવાની પ્રાપ્તત ” 

 
(૨) શ્રી જહોન શિુીન  – 

“ મખુ્ર્ વસ્તનુા ઉત્પાદન માટે જરૂરી માલસામાન, ર્તં્ર, સાધનો, 
ઓજારો, હથર્ર્ારો વગેરે ર્ોગ્ર્ સમર્,ે ર્ોગ્ર્ જથ્ર્ામા,ં ર્ોગ્ર્ રકિંમતે  
અને ર્ોગ્ર્ ગણુવત્તામા ંમેળવવો એટલે ખરીદી.” 

 
(૩) શ્રી વોલ્ટસથ – 

“ ખરીદી એટલે વસ્તનુા ઉત્પાદન માટે વપરાતો ર્ોગ્ર્ કાચો માલ, 
ર્તં્રો, સાધનો તેમજ અન્દ્ર્ સાધનસામગ્રી પ્રાતત કરવી અને તે પણ 
ર્ોગ્ર્ જથ્ર્ામા,ં ર્ોગ્ર્ ગણુવત્તામા,ં ર્ોગ્ર્ સમર્ ેઅને ઓછામા ંઓછી 
રકિંમતે.”   



*  ખરીદીના ઉદે્દશો/હતેઓુ : 

(અ)  મખુ્ય ઉદે્દશો : 
      (૧)  યોગ્ય જથ્થો 
      (૨)  યોગ્ય ગણુવત્તા 
      (૩)  યોગ્ય ક િંમત 
      (૪)  યોગ્ય સમય 
      (૫)  યોગ્ય સ્થળ   

(બ)  અન્ય ઉદે્દશો : 
     (૧)  હરીફાઈનો સામનો 
     (૨)  મડૂી રો ાણમા ંઘટાડો  
     (૩)  વવભાગો વચ્ચે સ ંલન  
     (૪)  બગાડ પર અંકુશ  
     (૫)  ખચચ પર અંકુશ  



*  ખરીદીનુ ંમહત્વ : 
(૧)   કાર્થક્ષમતા 
(૨)   તૈર્ાર માલની ગણુવત્તા  
(૩)   પડતરમા ંઘટાડો  
(૪)   સમર્સર પ્રાપ્તત  
(૫)   નફાકારકતામા ંવધારો   
(૬)   નાણાનંો શ્રેષ્ઠ ઉપર્ોગ  
(૭)   માલસગં્રહની સમસ્ર્ાઓ  
(૮)   મોસમી સ્વરૂપના ધધંામા ંથવશેષ મહત્વ  
(૯)   લઘતુ્તમ મડૂી રોકાણ  
(૧૦) ગ્રાહકોને સતંોષ  
(૧૧) ઉચાપત અટકાવે  



*  ખરીદીના વસદ્ાતંો : 

    (૧)  યોગ્ય જથ્થામા ંમાલ ખરીદવો  
    (૨)  યોગ્ય ગણુવત્તામા ંમાલ ખરીદવો  
    (૩)  યોગ્ય ક િંમતમા ંમાલ ખરીદવો  
    (૪)  યોગ્ય સમયે માલ ખરીદવો  
    (૫)  યોગ્ય સ્થળેથી માલ ખરીદવો  
   

 



*  ખરીદીની પ્રકિયા /  ાયચવાહી : 

(૧)   ખરીદ માગંણીપત્ર 
(૨)   ભાવપત્રકો મગંાવવા   
(૩)   ભાવપત્રકોની ચકાસણી   
(૪)   જરૂરી કરારો કરવા   
(૫)   ખરીદી અંગે ઓડથર મકુવો  
(૬)   વેપારીને ર્ાદ કરાવવા ર્ાદીપત્ર મોકલવો 
(૭)   આવેલ માલની ચકાસણી કરવી    
(૮)   ભરથતર્ાની ચકાસણી કરવી   
(૯)   નાણા ંચકુવવા 



*  ખરીદીની વવવવધ પધ્ધવતઓ : 

(૧)   મોટા જથ્ર્ામા ંખરીદી  
(૨)   જરૂરરર્ાત મજુિ ખરીદી    
(૩)   તાત્કાબલક ખરીદી    
(૪)   સટ્ટાકીર્ ખરીદી    
(૫)   વાર્દા િજારમારં્ી ખરીદી   
(૬)   સામાથર્ક કરારર્ી ખરીદી  
(૭)   અનકુળૂ ભાવે ખરીદી     
(૮)   બ્લેન્દ્કેટ ખરીદી   
(૯)   થનર્થમત ખરીદી 



*   ેન્દ્ન્િત ખરીદી : 

 (અ)   ેન્દ્ન્િત ખરીદીના ફાયદાઓ : 
      (૧) અસર ાર  ખરીદી  
      (૨)  ર સર 
      (૩) મોટા પાયા પરના લાભો  
      (૪) અસર ાર  અંકુશ  
      (૫) સમય અને શક્તતનો બચાવ  
      (૬) સમાન ગણુવત્તા  
      (૭) ખરીદીનુ ં ાયચ સરળ  
      (૮) રહસ્યની જાળવણી  

(બ)  ેન્દ્ન્િત ખરીદીના મયાચદાઓ : 
    (૧) ખચાચળ  
    (૨) વનષ્ણાતોની જરૂર   
    (૩) દરે  એ મ માટે શક્ય નથી   
    (૪) જવાબદારીમા ંવધારો   
    (૫) દરે  વવભાગને સ્વતતં્રતા નકહ 
    (૬) અલગ ખરીદ વવભાગ    



*  વવ ેન્દ્ન્િત ખરીદી : 

 (અ)  વવ ેન્દ્ન્િત ખરીદીના ફાયદાઓ : 
      (૧) જરૂરીયાત મજુબ ખરીદી  
      (૨) જવાબદારીમા ંઘટાડો  
      (૩) દરે  વવભાગને સ્વતતં્રતા  
      (૪) વહન ખચચમા ંઘટાડો   
      (૫) પકરવતચનશીલ   
      (૬) યોગ્ય સમયે ખરીદી   
      (૭) વનષ્ણાતોની જરૂર નકહ   
      (૮) નાના એ મો માટે  અનકુળૂ  

(બ) વવ ેન્દ્ન્િત ખરીદીના મયાચદાઓ : 
    (૧) વહીવટી ખચચમા ંવધારો   
    (૨) ખરીદીનુ ં ાયચ બેવડાય    
    (૩) મોટા પાયા પરના લાભો નકહ    
    (૪) અસર ાર  અંકુશ નકહ    
    (૫) ગણુવત્તામા ંફેરફાર  
    (૬) રહસ્યની જાળવણી     



*   ેન્દ્ન્િત ખરીદી અને વવ ેન્દ્ન્િત ખરીદી વચ્ચેનો તફાવત  : 

   #  તફાવતના મદુ્દાઓ : 
      (૧)  અથચ   
      (૨)  ખરીદ વવભાગ  
      (૩)  વહન ખચચ   
      (૪)  સ્વતતં્રતા    
      (૫)  જવાબદારી    
      (૬)   ોના માટે અનકુળૂ ?   
      (૭)  વનષ્ણાતોની જરૂકરયાત    
      (૮)  વહીવટી બોજ   

 
    (૯)    મચચારીઓ     
    (૧૦) અંકુશ       
    (૧૧) રહસ્યની જાળવણી    
    (૧૨)  ર સર    
    (૧૩) પકરવતચનશીલ   
    (૧૪) ગણુવત્તાનુ ંધોરણ   
    (૧૫) ઉત્પાદન સાતત્ય 
    (૧૬) સગં્રહ વ્યવસ્થા   



*  THANK YOU   * 


