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विपण्याम ्एकं युतकम ्

अयम ्अध्यायः अस्मान ्एकस्य यतुकस्य कथाां बोधयतत । इयां कथा कार्ाासस्य उत्र्ादनात ्आरभते तथा च यतुके तिक्रीते सतत 

समाततां गच्छतत । आगच्छन्त ुियां र्श्यामः यत ्तिर्णीनाां शङ्ृखला  कर्ाासस्य उत्र्ादकान ्तितशष्ट-तिर्णयाां यतुक-ग्राहकेन सह 

कथां योजयतत । एतस्याां शङ्ृखलायाां प्रत्येकां  शङ्ृखलया सह क्रयणां तिक्रयणां च स्ब्धमम ्अतस्त । तकम ्एतस्मात ्सिषेाां कृते 

समानरूर्ेण लाभः भितत ? अथिा अर्रेषाां कृते अन्येषाम ् अर्ेक्षया आतधक्येन लाभः जायते ? ियम ् एतद ् ज्ञातुां प्रयत्नां 

कररष्यामः ।  

अध्यायः – 9  
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कुरनलेू कापाासोत्पादकस्य कावित ्मविलाकृविका 

स्िप्ना-महोदया या कुरनलूस्य आन्रप्रदशेस्य कातचत ् लघकृुतषका 

अतस्त सा स्िस्य लघकेु्षते्र कार्ाासां िर्तत । कार्ाासस्य र्ादर्ेष ु

आगतबीजातन र्क्िभािां गच्छतन्त तथा च तेष ुकेचन प्रस्फुतिताः अतर् 

सतन्त अतः स्िप्ना कार्ाासस्य चयने व्यस्ता अतस्त । कार्ाासस्य 

बीजकोश े यतस्मन ् कार्ाासां र्णूारूर्ेण र्रूरतम ् अतस्त सह एि न 

प्रस्फुितन्त । अतः कार्ाासम ् एकत्रीकतुुं बहूतन तदनातन व्यतीतातन 

भितन्त । 

कार्ाासम ् एकत्रीकृत्य स्िप्ना तत ् स्िर्ततना सह कुरनलूस्य कार्ाास-

तिर्तणम ् अनीत्िा कस्यतचत् स्थानीय-व्यार्ाररणः समीर्ां नयतत । 

सस्यस्य िर्नस्य समये प्रारत्भके काले एि स्िप्ना व्यार्ाररणः कृष्यथुं 

बीजातन उिारकान ्कीिनाशकादीन ्च के्रतमु ्उच्चकुसीदमात्रा इत्यनेन 

र्ञ्चतिांशतत-शतां रूप्यकातण स्िीकृतिती आसीत ् । ततस्मन ् समये 

स्थानीय-व्यार्ारी स्िप्नाां एकस्याः प्रततभतू्याः कृते सहमताां कृतिान ्

आसीत ् । सा स्िप्नया िचनब्धमताम ् अथिा प्रततज्ञाां काररतिान् 

आसीत ्यत ्सा स्िस्य स्र्णूुं कार्ाासां तम ्एि तिके्रष्यतत ।  

कार्ाासस्य कृषौ अतधकतमस्य तनिशेस्य आिश्यकता भितत यथा उिारकाणाां 

कीिनाशकादीनाां च । एतेष ु कृषक ः महान ् व्ययः करणीयः भितत । प्रायेण 

लघकृुषक ः एतेषाां व्ययानाां र्तू्याथुं रूप्यकातण ऋणरूर्ेण स्िीकरणीयातन 

भितन्त । 

व्यार्ाररणः र्ररसरे तस्य द्वौ कमाकरौ कार्ाासस्य गोणीः तोलयतन्त स्म । 1500 

रूप्यकातण प्रतततक्िांिल इत्यस्य अनसुारां कार्ाासस्य स्र्णूुं धनां 6000 

रूप्यकातण इतत जातातन । व्यार्ारी प्रदत्तस्य ऋणस्य तथा कुसीदस्य रूर्ेण 

3000 रूप्यकातण स्िीकृतिान ् अतर् च स्िप्नाय  अधनुा केिलां 3000 

रूप्यकातण एि दत्तिान ्।  

स्िप्ना – केिलां 3000 रूप्यकातण। 

व्यार्ारी – कार्ाासम ्अधनुा अल्र्मलू्येन तिक्रीयते । तिर्णयाां व्यार्कमात्रया 

कार्ाासां प्रातम ्अतस्त । 

स्िप्ना – एतस्य कार्ाासस्य उत्र्ादनाथुं, मया मासचतषु्टयां याित ्कतिनः श्रमः 

कृतः अतस्त । भिान ् र्श्यत ु इदानीं कार्ाासां तकयत ्श्ुधमां स्िच्छां च िताते । 

अतस्मन ्प्रक्रम ेअहम ्आशािती आसम ्यत ्उत्तमां मलू्यम ्अहां प्राप्स्यातम ।  

 

 

वकं स्िप्ना कापाासस्य उवितं मूल्यं 

प्राप्तिती? 

व्यापारी स्िप्नायै न्यूनं मूल्यं वकमरं्थ 

दत्तिान?् 

भितां वििारेण मिान्तः  कृिकाः 

स्िकापाासं कुत्र विके्रष्यवन्त? तेिां वस्र्थवतः 

स्िप्नायाः वस्र्थतेः केन प्रकारेण वभन्ना 

अवस्त? 
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व्यापारी -  अम्ब! अि ं भित्यै उत्तमं मूल्यं यच्छावम । अन्ये 

व्यापाररणः एतािद् अवप न दास्यवन्त। भित्याः मवय विश्वासः न 

स्यात ्तविा कुरनूलस्य विपवणं गत्िा जानन्तु । 

स्िप्ना -  रुष्टः मा भि। अि ं करं्थ भिवत सन्देि ं कतंु शक्नोवम ? 

अि ं तु केिलम ् आशां कृतिती आसम,् यत ् अवस्मन ् प्रक्रमे 

कापाासस्य सस्ये एतािान ् आयः भविष्यवत येन केिावचित ्

मासानां वनिािणं सम्यक्तया भविष्यवत इवत । 

यद्यवप स्िप्ना जानावत यत ् कापाासः न्यूनावतन्यूनं 1800 

रूप्यकावण प्रवतवक्िंटल इवत विके्रष्यते परन्तु सा अगे्र वििाद ं न 

करोवत। व्यापारी ग्रामस्य कवित ्शवक्तशाली जनः अवस्त तर्था ि 

कृिकैः ऋणारं्थ तस्य आवितैः भाव्यं न केिलं कृिेः कृते अवपतु 

अन्यासाम ् आिश्यकतानां कृते अवप यर्था रोगवनिारणारं्थ 

बालानां विद्यालयस्य शुल्कादीनां ि कृते। पुनः ििे एतादृशः 

समयः अवप आगच्छवत यदा कृिकाणां पाशे्व वकवचित ्अवप कायं 

न भिवत कायााभािे आयः अवप तेिां न भिवत तवस्मन ् काले ते 

केिलं ऋणं स्िीकृत्य एि जीवितंु शक्नुिवन्त । 

कापाासस्य उत्पादनं कृत्िा अवप स्िप्नायाः आयः केिलं तस्मात ्

आयतः केिलं वकवचित ् एि अविकम ् अवस्त यः आयः िमं 

कृत्िा प्रापंु्त शक्यते ।  

इरोडस्य िस्त्र-विपवणः 

ततमलनाडु-राज्ये सताह े िारद्वयां जायमाना इरोडस्य िस्त्र-तिर्तणः 

सांसारस्य तिशालतमेष ु तिर्तणष ु कातचत ् अतस्त । एतस्याां तिर्णयाां 

अनेकप्रकारां िस्त्रां तिक्रीयते । र्ार्श्ास्थेष ु ग्रामषे ु तन्तिुाय ः ितयतां िस्त्रम ्

अतर् एतस्याां तिर्णयाां तिक्रयणाथाम ् आनीयत े । तिर्णेः र्ार्श्े एि 

व्यार्ाररणाां कायाालयाः सतन्त ये एतत ् िस्त्रां क्रीणतन्त। दतक्षणभारतस्य 

अन्ये व्यार्ाररणः अतर् एतस्याां तिर्णयाां िस्त्रातण के्रतुम ्आगच्छतन्त ।  

तिर्णयाः तदनेष ु ते तन्तिुायाः अतर् भितः मतेलष्यतन्त ये तन्तिुायाः 

व्यार्ाररणाम ्आदशेानसुारां िस्त्रां तनमााय अत्र आनयतन्त। एते व्यार्ाररणः 

दशेस्य तिदशेस्य िा िस्त्रतनमाातणॄाां तनयाातकानाां च कृते तेषाम ्

आदशेानसुारां िस्त्रस्य उर्लब्धताां कारयतन्त । एते सतूां क्रीणतन्त तथा च 

तन्तिुायान ् तनतदाशतन्त यत् कीदृशां िस्त्रां सज्जीकरणीयम ् इतत। 

तन्नतलतखते उदाहरण ेियां द्रक्ष्यामः यत ्इदां कायुं कथां भितत । 

 

इरोडनामके स्थाने कश्चन आर्णः 



110 
 

 

 

 

 

दादन-व्यिस्र्था- तन्तुिायैः स्िगृिेिु िस्त्रस्य सज्जीकरणम ्

िस्त्रोर्लब्धेः ये आदशेाः प्राप्यन्ते तेषाम ्आधारेण व्यार्ाररणः 

तन्तिुायानाां मध्ये कायास्य तिभाजनां कुिातन्त। तन्तिुायाः 

व्यार्ाररणः सतूां स्िीकुिातन्त तथा च सज्जीकृतां िस्त्रां तस्म  

यच्छतन्त। एतया व्यिस्थया तन्तिुायाः लाभद्वयां प्राप्निुतन्त । 

तन्तिुाय ः सूतां के्रतुां स्िधनस्य तनयोजनां न करणीयां भितत। सह 

एि सज्जीकृतातन यातन िस्त्रातण भितन्त तेषाां तिक्रयणस्य 

व्यिस्था अतर् भितत । तन्तिुायाः आदौ एि जानतन्त यत ्त ः 

कीदृशां िस्त्रां तनमाार्तयतव्यम ् अतस्त तथा च तकयत्या मात्रया 

तनमाार्तयतव्यम ्अतस्त । 

१. विपण्यां कस्यवित ् व्यापाररणः आपणः अवस्त । 

बिुभ्यः ििेभ्यः एते व्यापाररणः सम्पूणे देशे 

िस्त्रवनमाातृवभः सि सम्पकं कृतिन्तः, तेभ्यः ते िस्त्र-

सम्बन्िे आदेशान ्प्राप्नुिवन्त । ते अन्येभ्यः जनेभ्यः सतंू 

क्रीणवन्त । 

२.  तन्तुिायाः समीपस्रे्थि ुग्रामेिु वनिसवन्त । ते एतेभ्यः 

व्यापाररभ्यः सतूम ् आनयवन्त।ियन-िक्रस्य अवप 

व्यिस्र्था तैः स्िस्य गृिस्य समीपे एि कृता अवस्त । 

एतवस्मन ् विते्र भिन्तः  कवस्मंवित ्एतादृशे गृिे स्र्थावपतं 

पािरलूम इवत यन्तं्र द्रषु्ट ं शक्नुिवन्त। तन्तुिायाः स्िस्य 

पररिारस्य सदस्यैः सि एतेिु िस्त-ियन-िके्रिु बिुिोराः 

याित ् कायं कुिावन्त। ियनस्य अविकतरेिु एतादृशेि ु

घटे्टिु विसङ्््यायाः आरभ्य अष्टौ सङ्््यां याित ्िस्त-

ियन-िक्रवण भिवन्त येिां माध्यमेन सतूतः िस्त्र-ियनं 

कृत्िा िसं्त्र सज्जीवक्रयते । विवभन्नाः शावटकाः, 

प्रोचछिस्त्रावण, यतुकावन, मविलानां िेशाः तर्था ि 

प्रच्छदानपट्टाः एतैः वनमीयन्ते ।  

३. तन्तुिायाः सज्जीकृतं िसं्त्र नगरस्य व्यापाररणः समीपे 

नयवन्त । एतवस्मन ्विते्र तन्तुिायाः नगरस्य व्यापाररणः 

पाशे्व गन्तंु सज्जीभूय उपविष्टाः सवन्त । व्यापारी इद ं

वििरणं स्िस्य पाशे्व स्र्थापयवत यत ्तेभ्यः तन्तुिायेभ्यः 

वकयत ्कापाास ंदत्तम ्आसीत ्तर्था ि िवयतस्य िस्त्रस्य 

कृते तेिां पाररिवमकं तेभ्यः यच्छवत। 

 

इरोडस्य िस्त्रविपण्यां वनम्नवलविताः जनाः वकं 

कायं कुिावन्त-व्यापाररणः तन्तुिायाः 

 वनयाातकाः ि? 

तन्तुिायाः व्यापाररणां कर्थम ्आविताः सवन्त? 
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असज्जीकृताां सामग्रीं प्रातुां तथा च सज्जीकृतायाः सामग्रयाः तिक्रयणाथाम ् अतर् 

व्यार्ाररणाम ्आश्रयणस्य कारणतः व्यार्ाररणाां िचास्िम ्अतधकां  जायते । ते आदशेां 

यच्छतन्त यत ् तकां  िस्त्रां तनमाातव्यम ्अतस्त तथा च एतस्य कृते ते अततन्यनू-मलू्यां 

यच्छतन्त। तन्तिुायानाां समीर्े इदां ज्ञातुां तकमतर् साधनां नातस्त यत ् ते केषाां कृते 

िस्त्रस्य तनमााणां कुिान्तः सतन्त तथा च तेषाां तिक्रयणां तकयता मलू्येन भतिष्यतत। 

तिर्णयाां व्यार्ाररणः इदां िस्त्रां धारणीय-िस्त्रोद्योगाय तिक्रीणतन्त । अनेन प्रकारेण 

तिर्णयाः लाभः व्यार्ाररभ्यः एि आतधक्येन भितत । 

तन्तिुायाः स्ि-स्र्णूाुं सङ्गहृीतरातशां तनयोज्य अथिा उच्चव्याजमात्रया ऋणां 

स्िीकृत्य ियनयन्त्रां क्रीणतन्त । एकस्य ियनयन्त्रस्य मलू्यां 20000 रूप्यकातण 

सतन्त  । अतः लघतुन्तिुायेन अतर् द्वयोः ियनयन्त्रयोः कृते प्रायेण 40000 

रूप्यकातण व्ययीकरणीयातन भितन्त । एतेष ु ियन-यन्ते्रष ु एकाकी कतश्चत ्कायुं न 

कतुुं शक्नोतत । िस्त्रतनमााणाय तन्तिुायेन सर्ररिारां द्वादशहोराः याित ्कायुं करणीयां 

भितत । एतेन स्र्णूने उद्योगने ते मासे प्रायः 3500 रूप्यकातण एि अजातयतुां 

र्ारयतन्त । 

व्यार्ारर-तन्तिुाययोः मध्ये इयां व्यिस्था दादनव्यिस्था इत्यस्य तकतञ्चत ्

उदाहरणम ्अतस्त यत्र व्यार्ारी स्थलूसामग्रीं ददातत तथा च तन्तिुायः तेन तस्धमः 

उत्र्ादः प्राप्यते । भारतस्य अनेकेष ुके्षते्रष ुिस्त्र-ियन-उद्योग ेइयां व्यिस्था प्रचतलता अतस्त। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 तन्तुवाय-सहकारर-संस्था 

अस्मावभः दृष्ट ं यत ् दादन-व्यिस्र्थायां व्यापाररणः तन्तुिायेभ्यः अत्यल्पं िनं यच्छवन्त।व्यापाररिु तन्तुिायानां या 

आियता िताते तां न्यूनीकतंु तर्था ि तेिां आयं िविातंु सिकाररव्यिस्र्था एकं सािनम ्अवस्त। कस्यावचित ्सिकारर-

संस्र्थायां ते जनाः येिां वितावन समानरूपेण सवन्त एकत्रीभूय परस्परं लाभारं्थ कायं कुिावन्त। तन्तुिायानां सिकारर-

संस्र्थायां तन्तुिायाः  समूि ं वनमााय काचिन ् गवतवििीन ् सामूविकरूपेण कुिावन्त। ते कापाास-व्यापाररतः कापाास ं

प्राप्नुिवन्त तर्था ि तत ्कापाासं तन्तुिायेिु िण्टयवन्त। सिकाररसंस्र्था विक्रयणस्य अवप कायं करोवत। अनेन प्रकारेण 

व्यापाररणः मध्यस्र्थता समावपं्त गच्छवत तर्था ि तन्तुिायाः िस्त्रस्य उवितं मूल्यं प्राप्नुिवन्त। कदावित ् सिाकारः 

उवितमूल्येन सिकारर-संस्र्थाभ्यः िसं्त्र क्रीत्िा तेिां सािाय्यं करोवत। यर्था तवमलनाडुराज्ये सिाकारः वनःशुक्लरूपेण 

गणिेश-दानस्य योजनां िालयवत। सिाकारः एतस्य कृते पािरलूम इत्यस्य तन्तुिायानां संस्र्थातः िसं्त्र स्िीकरोवत। 

अनेन एि प्रकारेण िस्त-ियन-यन्त्र–तन्तुिाय-सिकारर-सवमतेः अवप िसं्त्र क्रीत्िा “को-ओपटेक्स-नामिेयस्य 

आपणानां माध्यमेन विक्रीणावत । भिवभः स्िनगरे प्रायेण कुत्रवित ्एतादृशाः आपणाः दृष्टाः स्युः । 

 

यवद तन्तुिायाः स्ियं कापाासं क्रीत्िा 

वनवमातिस्त्रावण विक्रीणवन्त तविा ते 

वत्रगुवणतम ् अजानं कुिावन्त । वकम ्एतत ्

भवितंु शक्नोवत? ििां कुिावन्त । 

वकं एतादृशी एि दादन-व्यिस्र्था 

पपाटवनमााणे उपस्कर-काये 

िूमदवण्डका-वनमााणे ि अवप दृश्यते? 

स्िके्षत्रतः एतवस्मन ् वििये सूिनाः 

एकत्रीकुिान्तु तर्था ि कक्षायां तवस्मन ्

वििये ििां कुिान्तु। 

भिवभः स्िके्षते्र सिकाररसंस्र्थानां वििये 

िुतं स्यात ्यर्था दुग्िस्य वकराना इत्यस्य 

िान्यावदकस्य ि व्यिसाये। जानन्तु यत ्

एताः संस्र्थाः केिां लाभारं्थ स्र्थावपताः 

आसन?् 
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       कवस्मंवित ्िस्त्रोद्योगे मविला-िवमकाः कुड्मलं सीव्यवन्त। 

देिल्याः समीपे िस्त्रवनयाातस्य उद्योगः 

इरोडस्य व्यार्ारी तन्तिुाय ः तनतमातिस्त्रां दहेल्याः समीर्े तनतमातिस्त्र-

तनयाात-कत्रे उद्योगाय प्रेषयतत । िस्त्रतनयाातक-उद्योगः एतस्य 

उर्योगः युतकतनमााणाय करोतत। एतातन यतुकातन तिदतेश-के्रतभॄ्यः 

तनयाातां तक्रयन्ते । युतकानाां ि दतेशकेष ुग्राहकेष ुअमरेरकायाः यूरोर्स्य 

च एतादृशाः व्यार्ाररणः अतर् सतन्त ये भाणडाराणाां शङ्ृखलाां 

चालयतन्त । एते महान्तः भाणडारस्िातमनः स्िप्रततभतेूः आधाररतां 

व्यार्ारम ् एि कुिातन्त । ते सामग्री-दातभृ्यः  न्यनूतम-मलू्ये 

सामग्रीक्रयणस्य याचनाां कुिातन्त । सह एि ते िस्तनूाम ्उच्चस्तरीयाः 

गणुित्तायाः उर्रर अतर् च उतचते काले िस्तदुानस्य प्रततभतूतम ्अतर् 

कुिातन्त । यतद िस्ततून तकतञ्चद ् अतर् दोषर्णूाातन सतन्त ततहा 

एतस्याम ्अिस्थायाम ्अथिा िस्तदुाने स्िल्र्े अतर् तिल्बे सतत 

दृढतया ते दणडतनधाारणां कुिातन्त। अतः तनयाातकाः एत ः 

शतिशातलतभः ग्राहक ः तनधााररतानाां प्रततभतूीनाां र्ालनस्य 

स्र्णूातया प्रयासां कुिातन्त । 

ग्राहकाणाां र्क्षतः एतादृशानाां ितधातप्रभािानाां कारणतः 

िस्त्रतनयाातक-उद्योगाः व्यये न्यनूताां कतुुं प्रयत्नां कुिातन्त । ते 

कायाकतॄाणाां कृते यथाशक्यां न्यूतमां र्ाररश्रतमकां  दत्त्िा अतधकतमां कायुं 

कारयतन्त। अनेन प्रकारेण ते स्िस्य लाभाांशां त ु िधायतन्त अतर् च 

ि दतेशकेभ्यः ग्राहकेभ्यः अतर् न्यनूमलू्येन िस्त्रातण यच्छतन्त ।  

 

 

 

 

िैदेवशकाः ग्रािकाः िस्त्रवनयाातकेभ्यः वकदृशीम ्

अपेक्षां कुिावन्त? िस्त्रवनयाातकाः एताः 

प्रवतभूतीः वकमरं्थ स्िीकुिावन्त? 

िस्त्रवनयाातकाः िैदेवशकानां ग्रािकाणां 

प्रवतभूवतं करं्थ पूरयवन्त? 
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इ्र्ेक्िगारमेंि् इतत िस्त्रोद्योग े70 कमाकराः सतन्त । तेष ुअतधकतराः मतहलाः 

सतन्त । एतास ुअतधकतराः श्रतमकाः अस्थातयरूर्ेण तनयिुाः सतन्त। एतस्य 

अतभप्रायः अयम ्अतस्त यत ्यदा उद्योगस्य स्िामी अनुभयूेत यत ्अधनुा 

श्रतमकाणाम ्आिश्यकता नातस्त ततस्मन ्समये सः ताः ितृत्ततः मतुिां  दातुां 

शक्नोतत । तशल्र्काराणाां र्ाररश्रतमकः तेषाां कौशलस्य आधारेण तनधाायाते । 

कमाकरेष ुअतधकतमां िेतनां सौतचकः प्राप्नोतत यत ्प्रायः 3000 रूप्यकातण 

प्रततमासां भितत। तस्त्रयः सहातयकायाः रूर्ेण काये तनयोज्यन्ते तासाां कायुं 

भितत यथा सतू्रकतानां कुड्डमलयोजनां समीकरणम ्अतर् च र्िुकतनमााणम ्। 

एतेषाां कायााणाां कृते न्यनूतमः र्ाररश्रतमकः दीयते । 

 

 

 

 

 

संयुक्तराज्य-अमेररकायां तद् यतुकम ्

संयुक्तराज्य-अमेररकायाः िस्त्राणां कवस्मंवित ् िृिवत आपणे बिूवन 

युतकावन प्रदवशातावन सवन्त । एतेिां मूल्यं 26 डालर इवत वनिााररतम ्

अवस्त अर्थाात ् प्रत्येकं युतकं 20 डालर अर्थाात ् 1200 रूप्यकेि ु

विके्रष्यते । 

प्रदत्तस्य चित्रस्य अनुसारं ररक्तस्थानानां पूचतिं कुववन्तु- 

यतुकानाां व्यार्ाररणा दहेल्याः िस्त्र-तनयाातकात ् यतुकातन .......... रूप्यकातण 

प्रततयतुकां  इतत मलू्येन क्रीतातन । र्नुः तेन तातन यतुकातन ........ रूप्यकातण 

सञ्चारमाध्यम ः तिज्ञार्नस्य कृते व्ययीकृतातन तदनन्तरां प्रायः प्रततयतुकां  

.......रूप्यकातण भाणडारे रक्षतयतुां  तथा च प्रदशानाथाम ् अन्यकायााथुं च 

व्ययीकृतातन । अनेन प्रकारेण एषः जनः 600 रूप्यकातण इतत एकस्य यतुकस्य 

कृते व्ययीकृतिान ्अर्रञ्च सः तत ्यतुकां  1200 रूप्यकेष ुतिक्रीणातत । एकेन 

यतुकेन सः ....लाभाांशां प्रातिान ्। सः याित्याां सङ््यायाां युतकातन तिके्रष्यतत 

सः तािन्तम ्अतधकां  लाभाांशां प्राप्स्यतत ।  

श्रतमकाणाां कृते तेषाां र्ाररश्रतमकस्य दानम ्

सौतचकः      3000 रूप्यकातण 

प्रततसताहम ्समीकरणम(्प्रेस इतत)   1.50 प्रततिस्त्रम ्

तनरीक्षणम ्    2000रूप्यकातण प्रततमासम ्

सतू्रकतानम ्कुड्मलयोजनां च  1500 रूप्यकातण प्रततमासम ्

इम्पेक्ट-गामेंट-उद्योगे व्यापक-सङ्््यायां 

मविला-िवमकाः काये वकमरं्थ स्र्थावपताः 

सवन्त? ििां कुिान्तु। 

 

मवन्त्रमिोदयं सम्बोियन ्एकं पत्रं वलिन्तु, 

तवस्मन ्पते्र भितां वििारेण िवमकाणां कृते यः 

उवितः रावशः देयः अवस्त तस्य यािनां कुिान्तु। 

 

अिः प्रदते्त युतकस्य विते्र दवशातम ्अवस्त यत ्

व्यापाररणः कृते वकयान ्लाभांशः अभित ्तर्था 

ि तेन वकयान ्व्ययः कृतः। यवद युतकस्य 

वनमााणस्य मूल्यं 600 रूप्यकावण सवन्त तविा 

एतेन विते्रण जानन्तु यत ्एतस्य युतकस्य मूल्ये 

वकं वकं सवम्मवलतं भिवत? 
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िस्त्रतनयाातकेन 200 रूप्यकातण प्रततयतुकां  मलू्येन यतुकातन 

तिक्रीतातन । िस्त्राथुं यतुके प्रयिुायाः अन्यसामग्रयाः कृते 

व्ययधनां 70 रूप्यकातण प्रततयुतकम ्इतत अनेन प्रकारेण व्ययः 

अभित ् । कमाकराणाां र्ाररश्रतमकः 15 रूप्यकातण प्रततयतुकां  

व्ययः अभित ् तथा च कायाालय-सञ्चालनस्य कृते अतर् 15 

रूप्यकातण प्रततयतुकां  व्ययः अभित ् । तकां  भिन्तः  ििुां  

शक्निुतन्त यत ् िस्त्रतनयाातकः प्रततयतुकां  तकयन्तां लाभाांशां 

प्रातिान?् 

तिर्णयाां लाभस्य अजातयतारः के सतन्त ? 

तिर्णयाः एका शङ्ृखला कार्ाासस्य उत्र्ादकां  सरु्रमातका ि-

इत्यस्य ग्राहकेण योजयतत । एतस्याः शङ्ृखलायाः प्रत्येकां  घटे्ट 

क्रयणां तिक्रयणां च भितत । आगच्छन्त ुर्नुः स्मरामः यत ् ते के 

के जनाः आसन ्ये क्रयणस्य तिक्रयणस्य च एतस्याां प्रतक्रयायाां 

सत्मतलताः आसन ् । तकां  ते सि े समानरूर्ेण लाभां प्रातिन्तः 

अथिा लाभस्य मात्रा तितभन्नेभ्यः जनेभ्यः तितभन्ना आसीत् ? 

क तश्चत ् जन ः तिर्णयाां लाभः अतजातः अर्रञ्च केचन क्रयणने 

तिक्रयेण च तितशष्टां लाभां न प्रातुां शििन्तः । बहुर्ररश्रमां कृत्िा 

अतर् ते अत्यल्र्म ् अतजातिन्तः । तकां  भिन्तः एतस्याां 

तातलकायाां तान ्दशातयतुां शक्नुितन्त ? 

विपवणः समानता ि 

ि दतेशकेन व्यार्ाररणा तिर्णयाम ् अतधकः लाभाांशः अतजातः । 

तस्य तलुनायाां िस्त्रतनयाातकस्य लाभाांशः मध्यमश्रेणयाः 

आसीत ्  । अर्रतस्मन ् र्के्ष िस्त्रतनयाातक-उद्योगस्य कमाकराः 

कातिन्येन केिलां स्ि-द नतन्दनीः आिश्यकताः र्रूतयतमु ् एि 

अतजातिन्तः । अनेन प्रकारेण अस्मातभः दृष्टां यत ् कार्ाास-

उत्र्ातदका लघकृुतषका तथा च इरोडस्य तन्तिुायाः कतिनां श्रमां 

कृतिन्तः र्रन्त ुतिर्णयाां, ते तेषाम ्उत्र्ादानाम ्उतचतां मलू्यां न प्रातिन्तः। व्यिसातयनाां व्यार्ाररणाां च तस्थततः मध्यमभतूा अतस्त । 

तन्तिुाय ः सह तलुनायाां तेषाम ्अजानम ्अतधकम ्अतस्त र्रन्त ुतनयाातकस्य लाभतः अत्यल्र्म ्अतस्त । अनेन प्रकारेण तिर्णयाां 

सि ेसमानरूर्ेण न अजायतन्त । प्रजातन्त्रस्य अन्तगातां सिवः तिर्णयाम ् उतचतः र्ररश्रतमकः प्रातव्यः अतस्त र्नुः सा कान्ता िा 

स्यात ्अथिा स्िप्ना िा स्यात ्। यतद र्ररिाराः र्याातरूर्ेण न अजातयष्यतन्त ततहा ते आत्मानां अन्येषाां समां कथम ्अनभुतिष्यतन्त ? 

विपण्याम ्अविकलाभस्य अर्जकाः र्नाः 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

विपण्याां न्यनूलाभस्य अर्जकाः र्नाः 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

गामेंट-उद्योगस्य िवमकाः गामेंट इत्यस्य वनयाातकाः  

विदेवशविपण्याः व्यिसायी ि प्रत्येकं युतकेन 

वकयन्तं लाभांशं प्राप्तिन्तः? परस्परम ् एतेिां तुलनां 

कृत्िा जानन्तु। 

व्यिसायी विपण्याम ् उच्ितरं लाभांशम ् अजायवत। 

एतस्य वकं कारणम ्अवस्त? 

भिवभः विज्ञापनेन सम्बवन्ितः अध्यायः पवितः। 

ििां कुिान्तु यत ् व्यिसायी प्रत्येकं युतके 

विज्ञापनस्य कृते ३०० रूप्यकावण वकमरं्थ 

व्ययीकरोवत? 
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एकतस्मन ्र्के्ष तिर्तणः जनानाां कृते कायुं कतुुं िस्ततून तनमाातुां तिके्रतुां च अिसरां 

प्रददातत अत्र केचन जनाः उत्र्ादयतन्त केचन जनाः च तनमाातन्त । कृषकः अत्र 

कार्ाासां तिके्रतुां शक्नोतत तथा च तन्तिुायः स्ितनतमातिस्त्रां तिके्रतुां शक्नोतत । 

अर्रतस्मन ् र्के्ष तिर्तणतः धनाढ्याः शतिशातलनः च जनाः एि प्रायः 

सिाातधकम ्अजानां कतुुं शक्निुतन्त । एते ते जनाः भितन्त येषाां र्ार्श्े धनम ्अतस्त 

स्ि-उद्योगस्थानकातन सतन्त महान्तः आर्णाः सतन्त तथा च बहुभखूणडाः  

सतन्त ।  तनधानाः तेषाां धतनकानाां शतिशातलनाां च जनानाम ्आतश्रताः भितन्त । 

तनधानाः अनेकेषाां िस्तूनाां कृते ऋणाथाम,् अतस्धमाां सामग्रीं च प्रातुां, स्ििस्ततून 

तिके्रतुां,  ितृत्तां प्रातुां च आतश्रताः भतितुां बाध्याः भितन्त । अस्य आश्रयस्य 

कारणतः  तिर्णयाां तनधानानाां शोषणां भितत । एतासाां समस्यानाां समाधानाथाम ्

अतर् मागााः उर्ायाः िा सतन्त यथा उत्र्ादकाः तमतलत्िा सहकाररसांस्थानाां 

तनमााणां कुयुाः तथा च अतधतनयमानाां दृढतया र्ालनां भिते ् । अतन्तम ेअध्याय े

ियां र्तिष्यामः यत् तिा-नद्याः समीर्े धीिर ः कथां कस्यातश्चत ्

सहकाररसांस्थायाः प्रार्भः कृतः।   

  

तकां  भिन्तः एतद ् जानतन्त स्म यत ्

भिन्तः यद ् र्िूातनतमातिस्त्रातण क्रीणतन्त 

तस्य तत ् स्िरूर्ां प्रार्तयतमु ् प्रत्यक्ष-

अप्रत्यक्षरूर्ेण तकयताां जनानाां प्रयासः 

भितत ? 
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1. स्िप्ना स्िस्य कापाासं कुनूालस्य कापाास-विपण्यां न 

विक्रीय, व्यापाररणे वकमरं्थ विक्रीतिती? 

2. िस्त्र-वनयाातकानाम ् उद्योगस्य िवमकाणां कायास्य ि 

वस्र्थतेः वििये तर्था ि तेिां कृते दीयमानस्य 

पाररिवमकस्य ि िणानं कुिान्तु । वकं भिन्तः 

विन्तयवन्त यत ्िवमकैः सि न्यायः भिवत? 

3. एतादृशस्य कस्यवित ् िस्तुनः वििये विन्तयन्तु यस्य 

ियं सिे प्रयोगं कुमाः। तद् िस्तु शका रा िायं दुग्िं 

लेिनी कगादम ् अङ््कनी इत्यावदकं वकमवप स्यात।् 

ििां कुिान्तु यत ्इद ंिस्तु विपणेः कया शृङ््िलया 

सम्बद्धतां स्र्थापयत ्भित्पयान्तं प्राप्नोवत । वकं भिन्तः 

तेिां सिेिां जनानां वििये विन्तवयतंु शक्नुिवन्त यैः 

एतस्य िस्तुनः उत्पादने व्यापारे ि सािाय्यं कृतं 

स्यात?् 

4. अत्र प्रदत्तावन नि कर्थनावन उवितेन क्रमेण कुिान्तु 

तर्था ि पुनः अिः वनवमातानां कापाासस्य बीजानां 

विते्रिु सम्यक् कर्थनस्य अङ््कान ्पूरयन्तु । प्रर्थमयोः 

ियोः वित्रयोः भितां कृते अङ््काः पूिाम ्एि पूररताः 

सवन्त।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभ्यासः 

शब्द-सङ््कलनम ्

वजवनंग-उद्योगः  – इवत सः उद्योगः भिवत यत्र कापाासस्य बीजावन तस्य गोलकतः पृर्थवक्क्रयन्ते। अत्र 

कापाासं नोदवयत्िा ियाः अवप वक्रयन्ते ये सतू्रवनमााणारं्थ पे्रष्यन्ते। 

वनयाातकः -  एिः सः जनः भिवत यः विदेशान ्प्रवत िस्तूवन पे्रियवत। 

लाभांशः – अर्थाात ्यः आयः जातः अवस्त ततः सम्पूणं व्ययं पृर्थक् कृत्िा ऋणं कृत्िा िा अिवशष्टः 

रावशः। यवद व्ययः आयतः अविकाः भिेत ्तविा िावनः भिवत। 

1. स्िप्ना व्यापाररणे कापाास ंविक्रीणावत। 

2. ग्रािकाः विवशष्टविपण्यां एतावन युतकावन 

क्रीणवन्त।  

3. व्यापाररणः वजवनंगिस्त्र-उद्योगान ् कापाासं 

विक्रीणवन्त। 

4. गामेंट-वनयाातकाः युतकवनमााणारं्थ 

व्यापाररभ्यः िसं्त्र क्रीणवन्त। 

5. कापाासस्य व्यापाररणः तन्तुिायेभ्यः 

कापाासं यच्छवन्त। 

6. िस्त्रवनयाातकः संयुक्तराज्य-अमेररकायाः 

व्यापाररणे युतकावन विक्रीणावत। 

7. सूतवनमााणस्य उद्योगाः कापाासं क्रीणवन्त 

तर्था ि सूतस्य व्यापाररणे सतंू विक्रीणवन्त। 

8. तन्तुिायाः िसं्त्र सज्जीकृत्य आनयवन्त। 

9. वजवनंग-उद्योगाः कापाास ं स्िच्छीकुिावन्त 

तर्था ि तेिां ियं वनमाावन्त । 

 


