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પ્રસ્તાળના: 

વલધલાન અર્થળાસ્ત્રીઓનાાં ભત અનવુાય ફજાયના વયકાયી વનમભન, સ્ધાથ ભાટેન અલકાળ 

અને લેાયના ભાગથભાાં આલતી સ્ર્ાવનક વાાંસ્કૃવતક રયલાજની ગેયશાજયીના આધાયે ફજાયની 

"ખલુ્રી મકુ્તત" નક્કી કયે છે. મખુ્મ વવદ્ાાંત એ યશરે છે, કે વાંરૂ્થ ખલુ્ુાં ફજાય વાંરૂ્થર્ે મતુત 

ફજાય છે જેભાાં તભાભ આવર્િક અભબનેતાઓ કઈર્ ફાહ્ય અલયધ વલના લેાય કયી ળકે છે. 

લાસ્તલભાાં, કેટરાક ફજાય અક્સ્તત્લ ધયાલે છે જે તે શદ સધુી ખલુ્રા શમ છે, કાયર્ કે તેઓ 

વાભાન્મ યીતે લેાય ભાટે રાગ ુડતા કામદાકીમ ભાખા લગય વાંચારન કયી ળકતા નર્ી, 

જે વભરકતની સયુક્ષાની ખાતયી આે છે, વ્મલશાય વાર્ે વાંકામેર કયાય વાંફાંધી 

જલાફદાયીઓની વૂતિ, અને છેતયવિંડી નશીંલત જલાાં ભે છે. “મતુત લેાય ભાટેન બોગભરક 
વલસ્તયર્ ન નલ યગુ ફનળ”ે૧ 

ચાળીરૂપ બ્દ: મતુત ફજાય, ખલુ્ ુફજાય, મતુત લેાય ક્ષેત્ર. 

મકુ્ત બજારનો અથથ: 

“આવર્િક ફજાય કે, જેભાાં બાલ ખાનગી ઉદ્યગ લચ્ચે સ્ધાથ ય આધારયત છે અન ેવયકાય દ્વાયા 
વનમાંવત્રત નર્ી તેલાાં ફજાયને મતુત ફજાય તયીકે ઓખામ છે”. ૨ 

      –ભેરયઅભ લેફસ્ટય રડતળનયી (૧૯૨૮). 

ઓઇવીડી (આવર્િક વશકાય અને વલકાવ ભાટેની વાંસ્ર્ા) અનવુાય, “ખલુ્રા ફજાય ફાંધ આવર્િક 

ફજાય કયતા ભજબતૂ આવર્િક વદૃ્ધદ્, ઉચ્ચ ઉત્ાદકતા, જીલનળૈરીના ઉચ્ચ ધયર્, લધ ુ
નલીનતા અને ભજબતૂ વાંસ્ર્ાઓ અને ઇન્રાસ્રતચયન આનાંદ ભાર્ ેછે”. ૩ 

             – Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris) 

“ખલુ્ુાં ફજાય એટરે કે કઈર્ ગ્રાશકની વેલા ભાટે, અર્લા કઈર્ વ્મલવામ કે જે ગભુાસ્તા 

ધાયા મજુફ નધર્ી કયામેર શમ, અર્લા કઈ ર્ કામથકયની ભદદર્ી ખરલાભાાં આવ્મ 

શમ જે વભાન પ્રકાયના કાભ રદલવના જુદા જુદા વભમગાા દયમ્માન કાભ કયતા કાભદાયના 
ફે અર્લા લધ ુળીફ્ટ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે”. ૪ 

    - ગજુયાત ળપ્વ એન્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ એતટ,૨૦૧૯ 
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સાહિત્ય સમીક્ષા 

કન્ઝયભુય ભરવી ટરૂરકટ, ઑઈવીડી ૨૦૧૦ ભાાં સચૂવ્મા અનવુાય “ભારશતી અને વાંચાય 

ટેકનરજી (આઇવીટી) ના વલકાવ અને ઝડી પ્રવાયનાાં રીધ ેરક દ્વાયા ખયીદલાભાાં આલતી 
લસ્તઓુ અને વેલાઓ ય નોંધાત્ર અવય ડી છે. જે યીતે તેઓ આ ઉત્ાદન ખયીદે છે” ૫ 

ટયસ્કી(૨૦૦૬) ના ભત અનવુાય  “ઓન ભાકેટ વાંચારનર્ી વીધી અર્લા આડકતયી યીતે 

તયરતાને પ્રબાવલત કયલાની ક્ષભતા લધ ુ જલા ભે છે અને અન્મ ફજાયભાાં લધ ુ ઉજ 
ભેલલા ભાટે લધાયાની મડૂી-વભરકત જરૂય ડ ેછે”૬ 

ઇન્ટયનેળનર ઓગેનાઇઝેળન ઓપ વવક્યયૂીટી કવભળનને પાઇનર રયટથ (વપ્ટેમ્ફય, ૨૦૦૯) 

યજૂ કમો શત, “જે અન્લમે  ઉબયતા ફજાયભાાં નાર્ાકીમ કટકટી ય અવય અને પ્રવતબાલભાાં 

બરાભર્ આલાભાાં આલી શતી કે આંતયયાષ્ટ્રીમ મડૂી ફજાયને ટકાલા ભાટે ઘર્ા ન્મામક્ષેત્ર 

દ્વાયા અનાલલાભાાં આલેરા ખલુ્રા ફજાય અને પ્ર-ઇન્લેસ્ટભેન્ટ નીવતઓ એ ઉબયતા મડૂી 

ફજાયના વલકાવના મખુ્મ સ્ત્રત છે, વયકાય અને ભધ્મસ્ર્ ફેંકએ કટકટીની ક્સ્ર્વતભાાં મડૂીના 

નુ: પ્રલેળને વાંચાભરત કયલાની જરૂય છે, આ ભાટે અર્થતાંત્રભાાં અક્સ્ર્યતાના સ્ત્રત તયીકે મડૂી 
પ્રલારશતાના અલયધ ને ભશત્લરૂ્થ ફાફત ગર્લાભાાં આલે છે.૭ 

ઓપન મારે્કટ: ગજુરાત 

ગજુયાત યાજ્મના સ્ર્ાના રદને એટરેકે ૧, ભે ૨૦૧૯નાાં યજર્ી ઓન ભાકેટની વો પ્રર્ભ 

ળરૂઆત કયનાય ગજુયાત યાજ્મ છે. ગજુયાત વયકાય ગભુાસ્તા ધાયા-૨૦૧૯ (ગજુયાત ળપ્વ 

એન્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ એતટ,૨૦૧૯) જાશયેનામ ુગઝેેટનાાં ભાધ્મભ ર્કી પ્રવવદ્ કયલાભાાં આવ્યુાં 

છે.  આ કામદ ૬ ભાચથ, ૨૦૧૯ના યજ યાજ્માર દ્વાયા ભાંજૂય કયલાભાાં આલેર છે અને વભગ્ર 

ગજુયાતભાાં આ કામદાનુાં વલસ્તયર્ યશેુાં છે. 
ઓપન મારે્કટની જરૂહરયાત ા માટે ? 

ગ્રામ્મ કક્ષાએર્ી ળશયેી તયપ યજગાયી અર્ ેઆલતાાં વ્મક્તતઓ ભાટે, તેભજ ળશયેભાાં કાભનાાં 

કરાકનાાં રીધે ખયીદીન યૂત વભમ ન ભલાને કાયર્ે તેભજ લધ ુડતાાં કામથ-ફજ, ઓલય 

ટાઇભનાાં રીધ ેજીલન જરૂયી આલશ્મક ચીજ-લસ્તઓુ ભાટે વભમ ન ભલાને કાયર્ે ગજુયાત 

યાજ્મ વયકાયે આ કામદાભાાં સધુાય કમો છે, જે ૨૪ (ચલીવ) કરાક ખલુ્રાાં યાખી ળકાળે. શલેર્ી 

ભરવ કે અન્મ કઈ સ્તાતાંત્ર આ દુકાનન ેફાંધ કયલા પયજ ાડી ળકળે નશીં, જ કે નાના 

ળશયે, ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં દુકાન, શટર કે અન્મ વાંસ્ર્ાઓ ખલુ્રાાં યાખલાાં ભાટેન વભમગા 
ચલીવ કરાક નશી યશ.ે ૮  

ઓપન મારે્કટનાાં ફાયદા: 

૧. યજગાયીભાાં લધાય જલા ભળ ે

૨. જીલન જરૂરયમાતની ચીજ-લસ્તઓુ ખયીદી કયલાન અને તાની વાંદગીની લસ્ત ુ        



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 424  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

   ખયીદી કયલાન યુત વભમ ભી યશળેે. 

૩. દયેક ક્ષેતે્ર પ્રગવત જલા ભળે. 

૪. વભમ અને નાર્ાની ફચત ર્ળે. 

૫. રકનાાં જીલન-ધયર્ભાાં ફદરાલ રાલી ળકાળે. 

ઓન ભાકેટ અન્લમે કઈ-કઈ દુકાન અને વેલા આતી વાંસ્ર્ાઓ ખલુ્રી યશળેે અને તે અંગેની 

સયુક્ષાની જ્લાફદાયી કની યશળેે ? 

કસ્ટક:૧ 

વળસ્તાર  ર્કઈ-ર્કઈ દુર્કાનો અને સેળા આપતી સાંસ્થાઓ સમય ગાલો સરુક્ષાની  

જ્ળાબદારી 

ભશાનગય 

ાભરકા 

 

 

 

 

નેળનર શાઇલ,ે યેલ્લે સ્ટેળન, એવટી ફવ 

સ્ટેળન કે શસ્ીટરભાાં આલેરાાં વ્મલવાવમક 

વાંસ્ર્ાઓ, ેરર ાં, શટલ્વ, ભલ્વ, વવનેભા 

ગશૃ, ખાર્ીીર્ી ફજાય, આરટિકેટ્વ, ઈજનેય, 

એકાઉંન્ટન્વ, ટૅતવ કન્વલ્ટ્ન્વ, ફૅનન્કિંગ-

ઇન્સ્મયન્વ, ળૅયફજાય કે સ્ટકનાાં વ્માાયી, 

વવામટી યજજસ્રેળન એતટ શઠેની વાંસ્ર્ા 

૨૪ કરાક ભરવ  

કવભશ્નય 

નગય 

ાભરકા 

યાતે્ર ૨ ર્ી ૬ ના 

વભમગાા 

વવલામના કરાક 

દયમ્માન ગભે 

ત્માયે ખલુ્રા યશી 

ળકે. 

ભરવ  

કવભશ્નય 

ગ્રામ્મ 

વલસ્તાય 

યાતે્ર ૧૧ ર્ી 

લશરેી વલાયે ૬ 

લાગ્મા સધુીનાાં 

વભમગાા 

વવલામનાાં 

કરાકભાાં ખલુ્રાાં 

યાખી ળકાળે. 

સુરયિંટેંડેંટ  

ઓપ  

ભરવ 

(એવ.ી) 
 

 

 

Source:  Times of India (2019, May 2) and Divya Bhaskar (2019, May 2) ૯-૧૦ 

ર્કલ્યાણ ક્ષી જોગળાઈ:  
 

ગજુયાત ળપ્વ એન્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ એતટ,૨૦૧૯ અન્લમે દયેક એમ્પ્રમયે તાની દુકાનભાાં 

કે સ્ર્ાવત વાંસ્ર્ાભાાં પયજ ફજાલતાાં કભથચાયીઑ ભાટે નીચે મજુફની વલરત યુી ાડલાની 

યશળેે. 
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પીળાનુાં શદુ્ધ પાણી:  

દયેક એમ્પ્રમયે દુકાનભાાં કે સ્ર્ાવત વાંસ્ર્ાભાાં કાભ કયતા ફધા કાભદાય ભાટે મગ્મ યીતે 

મગ્મ ીલાના ાર્ીની યૂતી સવુલધા આલાની અને જાલલા ભાટે અવયકાયક વ્મલસ્ર્ા 

કયળે. 
ૌચાય:  

 

દયેક એમ્પ્રમયે તાને ત્માાં કાભ કયતાાં કભથચાયીઓ ભાટે અરામદુાં એટરેકે રુૂ અને 

ભરશરાઓ ભાટે અરગ સરુબ ળોચારમ રુૂાં ાડળે. 
 

નાના બાલર્કોને સાચળળા માટેની વ્યળસ્થા: 
 

દુકાનભાાં કે સ્ર્ાવત વાંસ્ર્ાભાાં જ, 30 કે તેર્ી લધ ુભરશરા કભથચાયીઓ કાભ કયતી શમ, ત 

ભરશરા કભથચાયીઓને તાનાાં નાનાાં ફાકને વાચલલા ભાટે એક અરામદી રૂભની વ્મલસ્ર્ા 

કયલાની યશળેે. 
 

પ્રાથવમર્ક સારળાર: 

 

દયેક એમ્પ્રમયે કાભની જગ્માએ પસ્ટથ-એઇડની વલરત સવુનવિત કયલાની યશળેે. 
 

રે્કન્ટીન: 

એમ્પ્રમયે તાની દુકાનભાાં કે સ્ર્ાવત વાંસ્ર્ાભાાં ૧૦૦ર્ી ઓછા કભથચાયીઓ કામથ કયતાાં શમ 

ત તેભનાાં ભાટે કેનન્ટનની વલરત યુી ાડલાની યશળેે. 
ગનુો અને સજાની જોગળાઈ: 

 

કઈર્ દુકાન, ળ કે વાંસ્ર્ાની નધર્ી ગજુયાત વયકાય ગભુાસ્તા ધાયા-૨૦૧૯ શઠે કયલાભાાં 

ન આલે ત, કરભ 6 અર્લા તેના શઠે ફનાલેરા વનમભની જગલાઈના ઉલ્રાંઘન ફદર 

૧0,૦૦૦/- (દવ શજાય રૂવમા) ના દાંડ વારે્ વજાાત્ર યશળેે અને જેભાાં નોંધર્ી પી ર્ ળાભરે 

શળ.ે 
 

તદઉયાાંત, આ કામદાભાાં આલાભાાં આલરે જગલાઈ અનવુાય અને કઈર્ વનમભના 

ઉલ્રાંઘન ફદર દીત ર્ામ,જેભાાં અકસ્ભાતભાાં ગાંબીય ળારયયીક ઈજા ર્ઈ શમ, અર્લા 

ભજૂયની મતૃ્ય ુર્ામ, તે ગનેુગાય ઠયે, ત વજાને ાત્ર ઠયે છે જેભાાં છ ભરશના અર્લા દાંડ વાર્ ે

જે ચ્ચીવ શજાય રૂવમા કયતા ઓછી નશીં શમ તેલી અને તેર્ી વલસ્તતુ ચાવ શજાય સધુીનાાં 

દાંડની જગલાઈ છે. 
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સમાપન: 

ગજુયાત વયકાય ગભુાસ્તા ધાયા-૨૦૧૯ શઠે કયલાભાાં આલતી કઈ ર્ દુકાન, ળ કે 

વાંસ્ર્ાની નધર્ી અન્લમે ગજુયાતનાાં ફજાયને ને એક નવુાં રૂ ભળે.  યાનષ્ટ્રમ ધયી ભાગો 

(નેળનર શાઇલે) અને ળશયેના યેલ્લે પ્રૅટપૉભથ, એવ.ટી ફવ સ્ટેળન, શક્સ્ટર, ેરર ાં 

યની તભાભ દુકાન, શટર, યેસ્ટયન્ટ, ખાર્ી-ીર્ી ફજાય, વવનેભા ગશૃ, દલાખાના કે અન્મ 

વ્મલવાવમક વાંસ્ર્ાઑને ચલીવ કરાક ખલુ્રાાં યાખલાર્ી લેાયીઓને અને ગ્રાશકને ચક્કવ 

પામદારૂ ફની યશળેે અને દયેક કભથચાયી કે અન્મ કાભભાાં યકામેરાાં લગથને કાભના કરાક છી 

ખયીદી કયલા ભાટે વાનકુૂ વભમ ભી યશળેે. 
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