
BHAVAN’S COLLEGE,  
DAKOR. 

 

            B.COM. SEMESTER – V 
 

 

    FINANCIAL MANAGEMENT - I 

      Paper Code : UB05CCOM22 

                                 Prof. D. V. Surti 

                નાણાકીય સચંાલન 



Unit : 3  Capital  Budgeting 

મડૂી બજેટ   

* પ્રસ્તાવના : 
      ધધંાકીય એકમમા ંજયારે કાયમી મમલકતો ખરીદવામા ંઆવે છે ત્યારે 
તેને મડૂી ખર્ચ કહવેામા ંઆવે છે. આવા ખર્ાચ રોજ બરોજ કરવામા ંઆવતા 
નથી, આવી મમલકતોનો લાભ ધધંાને લાબંા સમય સધુી મળે છે અન ે તે 
ધધંો ર્લાવવામા ંમદદરૂપ થાય છે.દા.ત. જમીન, મકાન, યતં્રો, ફમનિર્ર, 
વાહનો, ઓજારો, હમથયારો વગેરે. 
       આવી કાયમી મમલકતોની કકિંમત ખબુ જ વધ ુહોવાથી તેન ેખરીદવા 
માટે અગાઉથી યોજનાઓ તૈયાર કરવી પડે છે. જેન ે“મડૂી ખર્ચની યોજના”, 
“મડૂી બજેટ” કે “મડૂી અંદાજપત્ર” કહવેામા ંઆવે છે.  
       આવી મડૂી ખર્ચની કોઈ પણ યોજના સ્વીકારતા ંપહલેા ંસરં્ાલકોએ 
અનેક બાબતોનો મવર્ાર કરવો પડે છે. જુદી જુદી વૈકલ્પપક યોજનાઓમા ં
કેટલુ ંરોકાણ કરવુ ં? દરેકમાથંી કેટલુ ંવળતર મળશે ? અથવા કેટલી રોકડ 
મળશે ? રોકાણ કેટલી મદુતમા ંપરત મેળવી શકાશે ? આ બધા ંપ્રશ્નોનો 
મવર્ાર કરીને કોઈ એક લાભકારક યોજના પસદં કરવામા ંઆવે છે.  



* મડૂી બજેટની વ્યાખ્યા : 
(૧) સરળ શબ્દોમા ં- 

“ મડૂી બજેટ કે મડૂી અંદાજપત્ર ભમવષ્યના સમય દરમમયાન અપેક્ષિત 
મડૂીખર્ચના અંદાજોની રજૂઆત કરે છે.” 

(૨) શ્રી શકેુટ અને મોક – 
“ મડૂી બજેટ એ મડૂીના રોકાણથી પદ્ધમતસરના આયોજનનો મનણચય 
લેવાની પ્રકિયા છે.” 

(૩) શ્રી શોલ અન ેહલેી – 
“ મડૂી મમલકત પર કેટલો ખર્ચ કરવો અન ેકઈ મમલકત પ્રાપ્ત કરવી તે 
નક્કી કરવાની પ્રકિયાને મડૂી બજેટ બનાવવુ ંકહવેામા ંઆવે છે. આવા 
ખર્ચ માટેની યોજનાને મડૂી બજેટ કહવેામા ંઆવે છે.” 

(૪) શ્રી ર્ાપસચ હોનચગે્રન – 
“ મડૂી બજેટ પ્રસ્તતુ મડૂી ખર્ાચઓ કરવાનુ ંઅન ેતેના માટે નાણા ંપરૂા 
પાડવાનુ ંલાબંા ગાળાનુ ંઆયોજન છે.” 



*  મડૂી બજેટના લક્ષણો  :  

  (૧)   લાબંા ગાળા માટેના મડૂી ખર્ાચઓ      
  (૨)   મોટી રકમનુ ંરોકાણ     
  (૩)   યોગ્ય પવૂાચનમુાન જરૂરી        
  (૪)   મનણચય રોજેરોજ નકહ     
  (૫)   મનણચયો લેવાનુ ંમશુ્કેલ      
  (૬)   મમલકતોની કાયચશક્તતનુ ંઆયોજન   
  (૭)   સરં્ાલનની નીમતઘડતરનો એક ભાગ    

   



*  મડૂી બજેટન  ંમહત્વ :  

  (૧)   ખબૂ મોટો ખર્ચ       
  (૨)   ધધંા પર લાબંા ગાળા સધુી અસર      
  (૩)   વેર્ાણ માટેના અંદાજ અને ર્ોક્કસતા         
  (૪)   ધધંાની નફાકારકતા પર નોંધપાત્ર અસર      
  (૫)   મડૂી ખર્ચ અંગેના મનણચયો બદલવા મશુ્કેલ       



*  મડૂી બજેટની પ્રક્રિયા :  

  (૧)   પ્રોજેતટની રર્ના કે ઉદŸભવ       

  (૨)   યોજનાનુ ંમપૂયાકંન  
(અ) નફાનુ ંઅને ખર્ચનુ ંઅંદાજીકરણ 
(બ) પ્રોજેતટ માટેના ંધોરણોની પસદંગી        

  (૩)   યોજનાની પસદંગી          
  (૪)   યોજનાનો અમલ       



*  મડૂી બજેટના નનણણયના પ્રકાર :  

* પેઢીના ભતૂકાળના અહવેાલો પરથી   * પેઢીની વતણમાન પક્રરસ્સ્થનત પરથી   
  (અ) પડતર ઘટાડાના મનણચય માટે :      (૧) પારદશચક મનણચયો   
       (૧) પનુ: સ્થાપનાનો મનણચય         (૨) સ્વીકાર અસ્વીકારનો મનણચય    
       (૨) આધમુનકીકરણનો મનણચય        (૩) આકક્સ્મક મનણચય    
  (બ) આવક વધારવા અંગેના મનણચય  
       (૧) મવસ્તરણના મનણચયો 
       (૨) રૂપાતંકરત મનણચયો   
       (૩) નવા ધધંાની સ્થાપનાના મનણચયો   
         



*  મડૂીની માપબધંી :  

        જયારે કંપની પાસે મયાચકદત ભડંોળ હોય ત્યારે મડૂીની માપબધંીનો 
પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થાય છે. “ મડૂીની માપબધંી એટલ ેએવી પકરક્સ્થમત કે જેમા ં 
કંપની બધી જ નફાકારક એવી યોજનાઓમા ં મડૂીરોકાણ કરી શકતી ન 
હોય ત્યારે સૌથી વધ ુનફાકારક એવી યોજનાની પસદંગી કરી તે અંગે જ 
મડૂી ફાળવવી.” 
        આમ, જયારે મડૂીની માપબધંી હોય ત્યારે સૌથી વધ ુ નફાકારક 
યોજનાઓ નક્કી કરવી પડે છે. મવમવધ યોજનાઓને તેમની નફાકારકતાના 
િમમા ં ગોઠવવી પડે છે અન ે કંપનીના મયાચકદત ભડંોળનુ ં એવી 
યોજનાઓમા ંરોકાણ કરવુ ંપડે છે અથવા ભડંોળની ફાળવણી કરવી પડે છે 
કે જેથી કંપનીને વધમુા ંવધ ુવળતર મળે. 
         જો કંપની પાસે અમયાચકદત નાણાભંડંોળ હોય તો તે બધી જ 
નફાકારક યોજનાઓ સ્વીકારી લેશ.ે પરંત ુવ્યવહારમા ંભાગ્ય ેજ એવુ ંબન ે
કે બધી કંપનીઓ પાસ ેઅમયાચકદત ભડંોળ હોય. આથી, કંપની દ્વારા યોજના 
સ્વીકારવાના નક્કી કરેલા ધોરણ મજુબ યોજનાઓને િમમા ં ગોઠવવામા ં
આવશે અન ેજયા ંસધુી મડૂીભડંોળ પહોંર્ે ત્યા ંસધુી નફાકારકતાના િમમા ં
યોજના સ્વીકારવામા ંઆવશે. 



*  મડૂી બજેટની નવનવધ પધ્ધનતઓ : (થીયરી અને દાખલાઓ) 

  (૧) રોકાણ પરત મદુ્દતની પધ્ધમત  

            ( Pay Back Method )     
  (૨) સરેરાશ વળતર દરની પધ્ધમત  

            (Average Rate of Return Method)      
  (૩) ર્ોખ્ખા વતચમાન મપૂયની પધ્ધમત  

            (Net Present Value Method)         
  (૪) નફાકારકતાના આંકની પધ્ધમત  

            (Profitability Index Method) 
  (૫) આંતકરક વળતરના દરની પધ્ધમત  

            (Internal Return Rate Method)      




