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ધધંાની સફળતાની મળૂભતૂ જરૂરિયાત – ધધંાની સ્થાનપસદંગી 

 

અમમતભાઈ ગુિજીભાઈ વસાવા 
આસી. પ્રોફેસિ, 

સત્યમ કૉલેજ ઓફ એજ્યુકેશનએ, ઝાડેશ્વિ 

સાિાશં 

બજાિમાં ચીજવસ્તુઓ અને સવેાઓની માગંને ધ્યાનમાં િાખીને નવા ઉદ્યોગ કે ધંધો સ્થપાય છે. નવા ધંધાની સ્થાપના કિવા માટે ધધંાના 

સ્થાપકોએ વ્યૂહાત્મક અને ભમવષ્યલક્ષી મનર્ણય લેવાનો હોય છે. ધધંાની સ્થાપના પવૂે ધંધો કયા ંસ્થાપવો, કયા ંમવસ્તાિમાં સ્થાપવો આ પ્રશ્ન ધધંાની 

સ્થાપના કિનાિન ેમઝૂવતા હોય છે. ધંધાની સ્થાપના વખત ેકઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં લેવી ક ેજેથી ભમવષ્યમાં ધધંાની ફેિબદલી, ખિીદ-વેચાર્માં 

ઘટાડો, નાર્ાકીય વ્યય, ધંધાની બજાિમા ંપ્રમતષ્ઠા પિ અસિ ન પડ.ે ધધંાની સ્થાનપસંદગી વખત ેકેટલીક મહત્વની બાબતો ધ્યાનમા ંલેવી જરૂિી છે 

જેથી ધધંો સફળ થાય. ધધંાના સ્થાનની પસંદગી વખત ેઅનુકૂળ આબોહવા, કચામાલની પ્રામતત, મજૂિનો પૂિવઠો, નાર્ાકીય અને બેંકકંગ સગવડો, 

વાહનવ્યવહાિની સગવડો,માળખાકીય સગવડોની પ્રામતત,બજાિની સમીપતા, ગ્રાહકોની સંખ્યા ક ેવસ્તી વગેિ ેબાબબતો ધ્યાનમા ંલેવી આવશ્યક 

છે. યોગ્ય સ્થાનની પસંદગી સંચાલકની ઓટીએ ભાગની ચચંતા ઘટાડ ે છે. સ્થાનની પસંદગીથી ઉત્પાદન વધુન ે વધુ અન ે ઓછામાં ઓછો 

વહેચર્ીખચણ થાય એ ધધંાના સ્થાપક ેજોવું અમનવાયણ છે. ધંધાના સ્થાનની પસંદગી ધંધાની સફળતા કે મનષ્ફળતાનું કાિર્ બની શક ેછે.   

 

ચાવીરૂપ શબ્દો :   ધધંાનું સ્થાન, મજૂિ પુિવઠો, કાચોમાલ, બજાિ, ગ્રાહકો, માળખાકીય સગવડો    

 

૧. પ્રસ્તાવના  

લોકોની બદલાતી જતી અને વધતી જતી ફેશન, રુમચ અને વલર્ોને ધ્યાનમાં િાખીને ઉત્પાદકો ચીજ-વસ્તુઓ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન કિતાં હોય 

છે. ઉત્પાદકો મનમશ્ચત સેવાઓ કે વસ્તુના ંઉત્પાદન માટે  યોગ્ય જમીન કે સ્થાનની પસંદગી કિતા ંહોય છે. જેવી િીતે કપાસ માટે કાળી જમીન 

અનુકૂળ છે. એવી િીતે ધંધાના સ્થાનની પસદંગી વખત ેધંધાના સ્થાપકોએ વેજ્ઞામનક અન ેઆયોજનયુકત મવચાિસિર્ી અપનાવવી પડ ેછે. ધધંાના 

સ્થાન માટે એકવાિ લેવાયેલો મનર્ણય એ કાયમી છે. વાિવંાિ ધંધાના સ્થાનની બદલી કિવી, નાર્ાકીય બગાડ, ઉત્પાદનમાં ધટાડો, વેચાર્માં ધટાડો, 

ગ્રાહકોની સંખ્યા તમેજ બજાિમા ંધંધાના સ્થાન પિ સીધી અસિ કિ ેછે. ધંધાની સ્થાપના વખત ેમોટા પાયે મૂડીિોકાર્ કિવામાં આવે છે. જેમાં 

મવશાળ મકાન મવમવધ યંત્રો, સાધનો, કમણચાિીઓમાં થાય છે. ધંધાના સ્થાપકો સમક્ષ મોટો પ્રશ્ન ઉદભવે છે કે ધંધો કયાં શરૂ કિવો, કઈ જગ્યાએ શરૂ 

કિવો અન ેતેનો આધાિ ધધંાના પ્રકાિ એવો છે. ધંધો નાના પાયાનો હોય તો તે પ્રમાર્ે સ્થાનની પસંદગી કિવી અન ેધધંો મોટા પાયાનો હોય તો 

ધંધાના સ્થાનની પસદંગી વખત ેમહત્વની બાબતો ધ્યાનમા ંલેવી જરૂિી છે. 

 

૨. સ્થાનપસદંગી  

ઉત્પાદનના સાધનોનુ ંસુયોગ્ય સંયોજન થાય તવેા મવસ્તાિમા ંધંધાકીય પ્રવૃમતઓ સ્થાપવાનો મનર્ણય લેવો એટલે સ્થાનપસદંગી.. જ્હોન એ. 

શુબીનના જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે “ જ્યાિ ેવસ્તુ અથવા સવેાઓનુ ંએકમદીઠ ઉત્પાદન ખચણ અને મવતિર્ખચણ ઓછામાં ઓછંુ આવે ત્યાિ ેતનેે આદશણ 

સ્થાનપસંદગી કહી શકાય.” 

 

એમ.સી.શુકલાના જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે “ કાિખાનનું સ્થાન એવી િીતે નકકી કિવું જોઈએ કે તેની સફળતામાં મહત ધિાવનાિ લોકો માલ વધમુાં વધ ુનફો 

વેચી શક ેઅને ઓછામા ંઓછા ખચે તેનું ઉત્પાદન કિી શક ે”. 

 

૩. ધધંાના આદશણ સ્થાનપસદંગીના ઘટકો 

ધંધાકીય એકમની સ્થાપના પવૂણ ધંધો સ્થાપનાિ વ્યમકત માટેની પૂવણશિત છે ધંધાનુ ંસ્થાન. ધંધો કયા ંસ્થાપવો, કઈ જગ્યાએ શરૂ કિવો એ ધધંો શરૂ 

કિનાિે પ્રથમ મવચાિવુ ંપડ ેછે. ધધંો સ્થાપનાિે ધધંાના ંસ્થાનની પસંદગી વખત ેનીચેના ઘટકોનો મવચાિ કિવો જરૂિી છે. 

૪. ધધંાની સ્થાનપસદંગીના મખુ્ય ઘટકોન ેસમાવી શકાય. 

1.કાચામાલની પ્રામતત 

2.મજૂિનો પુિવઠો 

3.નાર્ાકીય અને બેંકકંગ સગવડો 

4.માળખાકીય સગવડો 

5.બજાિની સમીપતા 
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6.ગ્રાહકોની સંખ્યા 

7.અનુકૂળ આબોહવા 

8.ચાલકબળ મળવાની શકયતા   

1 . કાચામાલની પ્રામતત 

ધંધાની સ્થાપનો ઉદ્દેશ કોઈ ચીજવસ્તુ ક ેસવેાઓનાં ઉત્પાદન દ્વાિા નફો કમાવાનો હોય છે. ધંધામાં ચીજવસ્તુ ક ેસવેાઓનાં ઉત્પાદન માટ ે

કાચામાલની પ્રામતત જરૂિી છે. ધધંાની સ્થાપના માટનેી સ્થાનની પસંદગી સમયે કાચોમાલ નજીકના સ્થળેથી પૂિતા પ્રમાર્માં સિળતા અન ે

મનયમમત તમેજ સસ્તાદિ ેમળશ ેકે નહીં એ મવચિવું જરૂિી છે. ધંધાના સ્થાપના સ્થાનપસંદગીની નજીક કચામાલનું બજાિ હોવું જોઈએ. ધંધો કયાં 

પ્રકાિની સવેાઓ અન ેચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન માટ ેચાલુ કિવાનો છે એ પર્ સ્થાનપસંદગીમા ંમહત્વન ુ છે. કાિર્ક ેનાના કદની વસ્તુઓ ક ે

સેવાઓનું ઉત્પાદન કિવાનુ ંછે કે મોટા કદની એ પર્ ધંધાનાં ઉત્પાદન માટેના કાચામાલ માટે આવશ્યક છે. જો નાના પાયાની ચીજવસ્તુઓ ક ે

સેવાઓ માટે ધંધો સ્થાપવાનો હોય ધંધાનાં સ્થાનની નજીક કાચામાલનું બજાિ હોવું જોઈએ અને જો બજાિ દૂિ હોય તો ધધંાના સ્થાન પિ 

કચામાલની હેિફેિ થઈ શક ેતવેા િસ્તાઓ અને વાહનવ્યવહાિની સુમવધા હોવી જોઈએ. જો મોટા કદના સાધનો કે ચીજવસ્તુઓનું ઉપતદાન 

કિવાનુ ંહોય તો જરૂિી કાચોમાલ સમયસિ મળી િહે તવેી જગ્યાની પસદંગી કિવી જોઈએ.. વેબિના જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે જેનો કાચોમાલનો આંક એક 

કિતાં વધુ હોય તવેા બધા ઉદ્યોગ કાચોમાલ પૂિતા પ્રમાર્માં અને યોગ્ય સમયે સિળતાથી મળી િહે એવા સ્થાનની પસદંગી કિવી જોઈએ. 

2. મજૂિનો પિુવઠો 

ધંધામા ંજીવન અન ેઅમૂલ્ય મમલકતો ધંધાના ંકામદાિો છે. ધંધાન ેજરૂિી એવા તાલીમ પામેલ, કેળવાયેલા, ટેકમનકલ, અનભુવી, કામદાિો મળી િહ ે

એ જરૂિી છે. ધંધાની નીચલી સપાટીથી માંડીને ઉચ્ચ સપાટી સુધી કાયણ કિી શક ેએવા મજૂિો, ઓરફસ વકણિો અન ેવહીવટી સ્ટાફ મળી િહેવો 

જોઈએ. મજૂિસંઘોની વધતી જતી વેતન વધાિાની માગં, મજૂિની ફેિબદલીને ધ્યાનમાં િાખીને સ્થાનપસંદગી કિવી જોઈએ. 

3. નાર્ાકીય અન ેબેંકકગં સગવડો 

નાણુએ ધંધાની સ્થાપનનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. ઉદ્યોની સ્થાપના અને મવકાસ માટે શરૂઆતથી જ નાર્ાકીય સગવડોની આવશ્યકતા િહે છે. ધંધાના 

સ્થાનની ખિીદીથી માંડીન ે મકાન બાંધકામનાં ખચાણઓ, ઉત્પાદન, વેચાર્, પગાિની ચકૂવર્ીઓ તેમજ વહીવટી ખચાણઓન ે પહોચી વળવા 

નાર્ાકીય સગવડો મહત્વની છે. ધધંાની નજીકમાં બને્ક કે અન્ય નાર્ાકીય સેવાઓ પૂિી પાડનાિ સંસ્થાઓ હોય તો નાર્ાકીય સગવડો સતંોષી શકાય 

છે. ધંધાનાં પ્રકાિ પ્રમાર્ે નાર્ાકીય જરૂરિયાતો ઉદભવતી હોય છે. આથી ટૂંકાગાળા અને લાંબાગાળાની સગવડો ઊભી કિવી પડ ેછે. 

4. માળખાકીય સગવડો 

ધંધાકીય એકમ માત્ર નાર્ા ંઅને માનવ સંસાધન વડ ેચાલી શક ેનહીં. ધંધાની ચીજવસ્તુઓની ઉત્પાદનની પ્રરિયાને ચાલુ િાખવા અને બજાિમા ં

વેચાર્ માટે પહોચડવા અનેક સેવાઓની જરૂિ પડ ેછે. સવેાઓ કે ચીજવસ્તુઓના ંઉત્પાદન માટ ેપાર્ીની વ્યવસ્થા, યંત્રો, પંખા, લાઇટ ચલાવવા 

વીજળીની મનયમમતતા, વાહનવ્યવહાિની સુમવધા, વખાિ, બેંકકંગ, વીમો વગેિ ેમળી િહવેી જરૂિી છે. ઉદ્યોગો માટે કાચોમાલ, યંત્રો, સાધનો 

સસ્તાદિે લાવવા અન ેતૈયાિ માલન ેબજાિમા ંલઈ  જવા, મજૂિોની હેિફેિ કિવી વગેિ ેકયો કિવા માટ ેવાહનવ્યવહાિની સગવડ ખૂબ જ જરૂિી છે. 

જે ઉદ્યોગોમા ંવજનવાળી વસ્તુઓનુ ંઉત્પાદન થતુ ંહોય અન ે જે ઉદ્યોગોમા ં મવદેશ વપેાિની વસ્તુઓનુ ંઉત્પાદન થતુ ંહોય એવા ઉદ્યોગો માટે 

વાહનવ્યવહાિ ખૂબ જ આવશ્યક છે. 

5 બજાિની સમીપતા 

વસ્તુઓ અન ેસેવાઓની ખિીદી અન ેવેચાર્ કિનાિ પક્ષકાિોની આવશ્યકતા જરૂિી છે કાિર્ક ેજો ખિીદનાિ પક્ષ જ ન હોય તો ચીજવસ્તુઓ ક ે

સેવાઓનુ ંશકી નથી. દિેક વસ્તુ ક ેસેવાઓનુ ંઉત્પાદન વેચાર્ માટ ેજ થાય છે. આથી ધંધાના સ્થાનની નજીક એક બજાિ હોવું જરૂિી છે. જ્યા ં

ચીજવસ્તુઓ કે સેવાઓના ંખિીદ વેચાર્ના સોદાઓ થઈ શક.ે શ્રી શલુીન જર્ાવ ેછે ક ે “ જ્યા ંઉત્પારદત વસ્તુઓ વજનદાિ હોય જેમા ંસ્થામનક 

બજાિની માગં સતંોષવાની હોય અને જેની ફેશન અને સ્ટાઈલ બદલવાથી વાિવંાિ માંગમા ંફેિફાિ થતો હોય અન ેજે એકમો ટેકમનકલ સેવા અન ે

સલાહ પૂિી પાડતાં હોય ત્યા ંબજાિની સમીપતા મહત્વની બની જાય છે. ” જો બજાિ નજીક હોય તો ઉત્પાદક સતત બજાિમાં સપંકણમાં િહે છે. 

બજાિની વાસ્તમવક પરિમસ્થમતથી પરિમચત િહે છે. બજાિના હિીફો, ચીજવસ્તુઓની રકમંત, બજાિની સામાન્ય મામહતી મેળવતો િહે છે. 

6. ગ્રાહકોની સખં્યા 

જે મવસ્તાઓમાં લોકોની સંખ્યા વધુ હોય, ચીજવસ્તુઓનો વપિાશ વધુ હોય, ખિીદ-વેચાર્ના સોદાઓ ઝડપી અનિ સિળતાથી થતા ંહોય એવી 

વસ્તીવાળા મવસ્તાિમા ંધધંાની સ્થાપના કિવી જોઇએ. લોકો કયા ંપ્રકાિની ચીજવસ્તુઓ ખિીદવાનુ ંપસંદ કિ ે છે તે ધ્યાનમા ં િાખીને ઉત્પાદક 

વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કિ ે છે. લોકો કઈ ચીજવસ્તુઓનો વપિાશ વધુ પ્રમાર્માં કિ ે છે તનેો આધાિ લોકોના પ્રકાિ, તેમની આવક, સંપમત, ટેવ, 

મવચાિસિર્ી, ફેશન, િહેર્ીકહરે્ી પિ િહેલો છે. જો ગ્રામીર્ મવસ્તાિમાં ધંધો સ્થાપવો હોય તો ગ્રામીર્ વસ્તીને આધાિે અથવા શહેિી વસ્તીન ે

ધ્યાનમાં િાખીન ેધંધાના સ્થાનની પસંદગી કિવી જોઈએ. 

7. અનકુળૂ આબોહવા 

ધંધાની સ્થાપના માટનેું સૌથી મહત્વનો ઘટક છે અનુકૂળ આબોહવા, ધંધાના પ્રકાિન ેઅનુરૂપ કુદિતી વાતાવિર્, જમીન, હવા, પાર્ી, વગેિે હોવુ ં

જરૂિી છે. અનુકૂળ આબોહવા કમણચાિીઓની શમકત, આવડત, કૌશલ્ય, સેવાઓ ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન પિ અસિ કિ ેછે. ઠંડા પિદેશમા ંકામદાિો 

ઉત્સાહપવૂણક કામ કિતાં હોય છે અને જ્યાિે ગિમ પ્રદેશોમા ં કામ કિતાં કામદાિો સ્વભાવે  આળસ ુઅને ઓછા કાયણક્ષમ બની જાય છે. ધધંાની 
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સ્થાપના વખત ેપૂિતા પ્રમાર્માં પાર્ીની વ્યવસ્થા હોય, આજુબાજુનુ ંવાતાવિર્ ગદંકીમુકત હોય તે પર્ જોવું જોઈએ. ધંધાના  સ્થાનપસંદગી 

વખતે જમીનનો પ્રકાિ મહત્વનો છે. જો ખતેીન ેલાગતો ઉદ્યોગ સ્થાપવાનો હોય તો ફળદ્રુપ અને ખડકો વગિની જમીન અનુકૂળ આવે છે.   

8. ચાલકબળ મળવાની શકયતા 

ઉદ્યોગોમા ંયંત્રોન ેચલાવવા માટ ેપૂિતા પ્રમાર્મા ંચાલકબળ જરૂિી છે. પવન અન ેપાર્ી દ્વાિા યંત્રો ચલાવી શકાતા ત્યાિ બાદ કોલસો, વીજળી, 

પાર્ી, ખનીજતેલ, ગેસ અન ેઅણુશમકત દ્વાિા યંત્રો ચલાવવામાં આવે છે. વીજળીની અવિ-જવિ ન થતી હોય કોલસો, પાર્ી, સગવડો મળતી 

હોય તેવી જગ્યાએ ધધંાના ંસ્થાની પસંદગી કિવી આવશ્યક છે.   

 

૫. ઉપસહંાિ   

નફાના હેતુથી કિવામા ંઆવતા ઉદ્યોગો અને ધંધા માટ ેતેનું સ્થાન મહત્વનુ છે. બજાિમાં ચીજવસ્તુઓની માંગ અને પુિવઠો, બદલાતી જતી 

લોકોની ટવેો, વલર્ોને ધ્યાનમા ંિાખીને ઓછા ખચે વધુ નફો કમાવાનાં હેતુથી ધંધાની સ્થાપના કિતાં હોય છે. નાના પ્રકાિની ચીજવસ્તુઓ કે મોટા 

પ્રકાિની વસ્તુઓ તમેજ જુદી જુદી સવેાઓને લગતા એકમો સ્થાપતા હોય છે. જો તૈયાિ વસ્તુઓન ેલાગતો ઉદ્યોગ હોય તો નજીકમા ંબજાિ 

ગ્રાહકોનું પ્રમાર્ અને વાહનવ્યવહાિની સુમવધાને હોવી જરૂિી છે અને જો ઉત્પાદનને લાગતો ધંધો હોય તો કાચામાલની પ્રામતત, જમીનનો પ્રકાિ 

અને આબોહવા મહત્વની છે. ધધંાના સ્થાપકોએ એકમની ભમવષ્યમાં સફળતા અને નફાની સભંાવનાને લક્ષમા ંિાખીને ધધંાના સ્થાનની પસંદગી 

કિવી જરૂિી છે.  
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