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કેશરેસ ઇકોનોભી : ગરા અને ડકાયો
પ્ર. આય. એચ. યભાય
અધ્મક્ષ, અથથળાસ્ત્ર વલબાગ
એન. ી. આર્થ વ & કભવથ કરેજ,કેળદ

 પ્રાયં ભબક :
આણે જાણીએ છીએ કે રકળાશી ઢફે ચારતા આણા દે ળભાાં વયકાય વભક્ષ લોથી ઘણાાં ફધાાં
ડકાય શતા. દે ળની અનેક વભસ્માઓ વલકાવનાાં આડે અલયધ ઉબા કયી યશી છે . આલા વાંજગભાાં વલકાવ
આડેના વલઘ્ન દુય કયલા ભાર્ે પ્રલતથભાન કેંદ્ર વયકાયે અચાનક વલમુદ્રીકયણની જાશેયાત કયી શતી. જ કે વયકાય
દ્વાયા તેની  ૂલથતૈમાયી ઘણાાં રાાંફા વભમથી ચારતા શલાનુાં અનુભાન રગાલાયુ શતુ.ાં આ ભાગથ અનાલલા
ાછન વયકાયન મુખ્મ શેત ુ ભ્રષ્ર્ાચાય, કાળુ નાણુ,ાં નાણાાંની ગેયકામદે વય શેયપેય અને આતાંકલાદ વલરૂધ્ધ
કડક ગરાાં બયલાન શત. યાં ત ુ ખ ૂફ જ લધાયે લસ્તી ધયાલતાાં આણાાં દે ળભાાં વળક્ષણનાાં વનમ્નપ્રભાણે અને
જાગૃવતન અબાલ તેભજ કયચયીનાાં ઉંચા પ્રભાણને રીધે યકડ વ્મલશાયનુ ાં પ્રભાણ ખ ૂફ જ લધાયે શત.ુ ાં આલા
વાંજગભાાં દે ળભાાં કેળરેવ વ્મલશાયનુ ાં પ્રભાણ લધે તે ભાર્ે ખ ૂફ જ લધાયે પ્રમાવ કયલા ડે તે સ્લાબાવલક છે .

 કેશરેસ ઇકોનોભી એટરે શ?ં :
વાભાન્મ યીતે કેળરેવ અથથતત્ર
ાં એર્રે એવુ ાં અથથતત્ર
ાં જેભાાં ભર્ાબાગનાાં આવથિક વ્મલશાય ઓછાભાાં
ઓછી યકડ અથલા ત યકડ યકભ લગયનાાં થામ.
કેળરેવ અથથતત્ર
ાં એર્રે જેભાાં ક્રેડડર્ કાડથ , ડેબફર્ કાડથ તેભજ ઇરેક્ટ્રવનક્ટ્વ પાંડ્ઝ રાન્વપય તેભજ
ઓનરાઇન ખયીદી દ્વાયા ફધા જ આવથિક વ્મલશાય થતા શમ.
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 કેશરેસ અર્થતત્ર
ં નાં સાધનો :
યકડ લગયનાાં વ્મલશાયની વપતા ભાર્ે તેના ભાર્ે મગ્મ ભાખુ ાં શવુ ાં જરૂયી છે . જ કે વયકાયના આ
ભાર્ેનાાં પ્રમાવ ડીઝીર્ર ઇન્ન્ડમાનાાં પ્રગ્રાભથી લધુ તેજ ફનાવ્મા શતા. આભ આ પ્રકાયનાાં અથથતત્ર
ાં ભાર્ે નીચે
મુજફનાાં કેર્રાાંએ વાધનન ઉમગ કયલાભાાં આલી યહ્ય છે .
(૧) NEFT
(૨) ભૉફાઇર લરેર્
(૩) વપ્ર-ેઇડ કાડથ
(૪) વન્ક કડ
(૫) ે-યર કાડથ
(૬) ડેબફર્ કાડથ
(૭) ક્રેડડર્ કાડથ
(૮) UPI
(૯) POS
(૧૦) ડીઝીર્ર ેભેન્ર્ વવસ્ર્ભ

 સયકાયનાં પ્રોત્સાહક ગરાઓ :
વયકાયે કેળરેવ વવામર્ીનાાં પ્રત્વાશન ભાર્ે અને તભાભ આવથિક વ્મલશાય યકડને ફદરે ઉયક્ટ્ત
ભાધ્મભ લડે થામ તે ભાર્ે વયકાયે નીચે મુજફનાાં કેર્રાાંક ગરાઓ રીધા છે .
(૧) ગ્રાશક ભાર્ે રકી ગ્રાશક મજના
(૨) લેાયીઓ ભાર્ે ડીજીધન વ્માાય મજના
(૩) વલતીમ વાક્ષયતા અબબમાન
(૪) બીભ (બાયત ઇન્ર્યપેવ પય ભની) એ
(૫) રૂે કાડથ
(૬) આધાય - ેભેન્ર્
(૭) RBI ના ગરાઓ


IMPS - ઇભીડીમેર્ ેભેન્ર્ વવસ્ર્ભ



NHCH - નેળનર ઓર્ભેર્ેડ ક્ટ્રીમયીંગ
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CTS - કેળ ર્કે ળન વવસ્ર્ભ



AEPS - આધાય આધાડયત ચ ૂકલણી



UPS - યુનાઇર્ે ડ ેભેન્ર્ ઇન્ર્યપેવ



રૂે ડેબફર્ કાડથ

 કેશરેસ અર્થતત્ર
ં ના પામદાઓ :
આ પ્રકાયના અથથતત્ર
ાં થી અનેક રાબ પ્રાપ્ત થામ છે . જેને ટુાંકભાાં નીચે મુજફ લણથલી ળકામ.
(૧) તેનાથી ચ ૂકલણી વય ફને છે .
(૨) ધાંધ કયલાનાાં અને ચરાલલાનાાં ખચથભાાં ઘર્ાડ થામ છે .
(૩) ઓનરાઇન ચ ૂકલણીઓભાાં જખભ ઓછાં છે .
(૪) નલી ચરણી નર્ની ઓછી જરૂય ડે છે તેથી RBI નાાં ખચથભાાં ઘર્ાડ થામ છે .
(૫) ડ્રગ્ઝની શેયપેય, આતાંકલાદી પ્રવ ૃવતઓ અને નાણાાંની ગેયકામદે શેયપેય જેલી ઘણી અવાભાજજક અને
ગેયકાનુની પ્રવ ૃવતઓભાાં ઘર્ાડ થામ છે .
(૬) ફેન્ન્કિંગ ક્ષેત્રભાાં યકડની ભાાંગ ઓછી થામ. યકડન ઓછ વાંગ્રશ કયલ ડળે.
(૭) વયકાયે યકડ લગયનાાં આવથિક વ્મલશાયનુ ાં આવાનીથી ભવનર્યીંગ કયી ળકે છે . તેથી કયચયી ઘર્ે છે અને
કય આલકભાાં વ ૃદ્ધિ થામ છે .
(૮) ફે ક્ષ લચ્ચેના નાણાાંકીમ વ્મલશાયન ખચથ ઘર્ળે.
(૯) નાણાાંકીમ વ્મલશાયન યે કડથ જલાળે.
(૧૦) ત્રાવલાદીઓ અને નકવરલાદીઓને ભતા બાંડને પર્ક.
(૧૧) યાજકીમ ભ્રષ્રાચાયભાાં ઘર્ાડ.
(૧૨) FDI ન પ્રલાશ લધળે કેભકે ભ્રષ્રાચાય મુક્ટ્ત વ્મલશાય થળે.
(૧૩) ફેન્ન્કિંગ વ્મલસ્થા ભજબુત ફનળે.

 કેશરેસ અર્થતત્ર
ં સાભેના ડકાયો :
વભગ્ર દે ળભાાં કેળરેવ ઇકનભી ઉબી કયલા ભાર્ે વાભે અનેક અલયધ છે . જેને નીચે મુજફ લણથલી
ળકામ.
(૧) ચ ૂકલણી કયનાય જે કાડથ કે ડીઝીર્ર વવસ્ર્ભન ઉમગ કયે તેના ય ચાર્જ ઓછ રાગે તે જરૂયી છે .
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(૨) ગ્રાભીણ અથથતત્ર
ાં ભાાં જાગૃવતન અબાલ.
(૩) ડીઝીર્ર વ્મલશાયની સુયક્ષા જલાલી જઇએ.
(૪) ભજબુત ઇ-કભવથ રીવીની જરૂય ડળે.
(૫) આ ધ્ધવતની વપતા ભાર્ે સ્ભાર્થ પન, ઇન્ર્યનેર્ અને બ્રડફેન્ડ કનેક્ટ્ર્ીલીર્ી જરૂયી છે .
(૬) ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં ATM ની નડશિંલત વગલડ.
(૭) ગ્રાભીણ બાયતનાાં ૯૫% વ્મલશાય યકડભાાં થામ છે .
(૮) આણુાં ઇન્ર્યનેર્નુ ાં ભાખુાં નફળુાં વાબફત થયુ ાં છે તેભાાં પેયપાય કયલા ડળે.

 કેશરેસ અર્થતત્ર
ં ની સપતા ભાટેનાં સ ૂચનો :
આ પ્રકાયનાાં અર્થતત્ર
ં ની સપતા ભાટે નીચે મજફનાં સચનો કયી શકામ.
(૧) ફેન્ન્કિંગ વેલાન વ્મા લધાયલ ડળે.
(૨) કયની જા વલસ્ત ૃત કયલાની જરૂય છે .
(૩) ડેબફર્કાડથ અને ક્રેડડર્કાડથ ચાર્જ ઘર્ાડલા જઇએ.
(૪) ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં જરૂયી ભાત્રાભાાં ફેંકની ળાખાઓ ખરલી જઇએ.
(૫) ડીઝીર્ર ગુનાઓ અર્કાલલા આકયા ગરા જરૂયી છે .
(૬) ઇન્ર્યનેર્નુ ાં કામથ ભજબુત વ્મલસ્થા દ્વાયા ઝડી ફનાલવુ.ાં

 સંદબથ :
ુ યી(૧) "વલમુદ્રીકયણ : ચર્ણીભાાં
ાં ૂ
ના કાા નાણાાંની ચકાવણીની ળક્યતા", એવ. લામ. કુયેળી, મજના - પેબ્રઆ
૨૦૧૭.
ુ યી-૨૦૧૭.
(૨) "ગ્રાભીણ અથથતત્ર
ાં ને કેળરેવ ફનાલલાના ડકાય", વભીયા વોયબ, મજના - પેબ્રઆ
(૩) "કાળુાં નાણુાં : એક વગત યાજકીમ મુદ્દ" રેર્ેસ્ર્ પેક્ટ્ર્વ ઇન જનયર નરેજ - જાન્યુઆયી-૨૦૧૫.
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