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ભારતમાાં છૂટક વેચાણ

Today’s Learning Points

1. છૂટક વેચાણની મખુ્ય પ્રવતૃ્તિ 

2 . નફા અને વેચાણ ના સાંદભભ માાં છૂટક વેચાણનુાં સ્વરૂપ 

3 . ભારતમાાં છૂટક વેચાણનો ફેલાવો 



Learning Point: 1. છૂટક વેચાણની મખુ્ય પ્રવતૃ્તિ  

1. સ્થળ/જગ્યાની પસદંગી 
2. ગ્રાહકોની આંતરસઝૂ જાણવી 
3. ગ્રાહકો સાથે સબધંો જાળવવા 
4. લક્ષયાકંકત બજારનો નનણણય
5. ચીજવસ્તનુી નવનવધતા 
6. વેચાણ વદૃ્ધિ અંગે નનણણય 
7. જાહરેાત અંગે નનણણય 
8. કકિંમત અંગે નનણણય 
9. શાખ ઉપર વેચાણનો નનણણય 

10. મલૂ્યવધૃ્ધધનો ખ્યાલ 
11.ગ્રાહકોની માકહતી 
12.ગ્રાહકો સાથેનો સબંધં  જાળવવો અને તેમની 

વફાદારી પ્રાપ્ત કરવી 
13.ગ્રાહકોને સતંોષ 
14.ગ્રાહકોનો અનકુુળ સમય 
15 ગ્રાહકોને સનુવધા 
16.વેચાણના માલની પસદંગી 
17.માલસામાનની ખરીદીનો નનણણય 



Learning Point: 2 . નફા અને વેચાણના સાંદભભમાાં છૂટક વેચાણનુાં સ્વરૂપ 

L.H                                                                                  H. H. 

નીચા નફાનો ગાળો – ઊંચુાં વેચાણ                      ઊંચા નફાનો ગાળો –ઊંચુાં વેચાણ 
(દા.ત. ડિસ્કાઉન્ટ સ્ટોર )                                 (દા.ત.ખાદ્ય પદાર્થોનો સ્ટોર)     

L .L.                                                                              H.L.

નીચા નફાનો ગાળો – નીચુાં વેચાણ                  ઊંચા વેચાણનો ગાળો –નીચુાં વેચાણ 
(આવો સ્ટોર લાાંબ ુઆયષુ્ય ધરાવતો નર્થી )               ( દા.ત.ત્તવત્તિષ્ટ પેદાિનો સ્ટોર )



Learning  Point : 3. ભારતમાાં છૂટક વેચાણનો ફેલાવો

1. િોપસભ સ્ટોપ 
2. સ્પેન્સર ચેઈન 
3.તાતાકાંપનીના ટે્રન્ટ વેસ્ટ 
સાઈિ,લેન્િમાકભ , સ્ટાર ઇન્ન્િયા 
બજાર, ઈન્િીનીટી ક્રોમા સ્ટોસભ 
4. આડદત્ય બબરલા રીટેઈલ 
5. ગ્લોબસ 
6. ત્તપરાત્તમિ રીટેઈલ 
7. લાઈફ  સ્ટાઈલ
8. ભારતી રીટેઈલ
9. ડરલાયન્સ રીટેઈલ 

1. િોપસભ સ્ટોપ 
2. સ્પેન્સર ચેઈન 
3.તાતાકાંપનીના ટે્રન્ટ વેસ્ટ 
સાઈિ,લેન્િમાકભ , સ્ટાર ઇન્ન્િયા 
બજાર, ઈન્િીનીટી ક્રોમા સ્ટોસભ 
4. આડદત્ય બબરલા રીટેઈલ 
5. ગ્લોબસ 
6. ત્તપરાત્તમિ રીટેઈલ 
7. લાઈફ  સ્ટાઈલ
8. ભારતી રીટેઈલ
9. ડરલાયન્સ રીટેઈલ 

10. ત્તવલ્સ જીવન િૈલી 
11. પેન્ટાલનૂ્સ નુાં બીગ બજાર 

અને ફૂિ બજાર 
12. સબુભક્ષા સ્ટોસભ  
13. સ્ટાર ઇન્ન્િયા બજાર 
14. ફૂિ વલ્િભ  
15. નીલગીરીઝ
16. ફૂિલેન્િઝ
17. ફેબમોલ
18. ત્તિનેિ સપુર રીટેઈલ

10. ત્તવલ્સ જીવન િૈલી 
11. પેન્ટાલનૂ્સ નુાં બીગ બજાર 

અને ફૂિ બજાર 
12. સબુભક્ષા સ્ટોસભ  
13. સ્ટાર ઇન્ન્િયા બજાર 
14. ફૂિ વલ્િભ  
15. નીલગીરીઝ
16. ફૂિલેન્િઝ
17. ફેબમોલ
18. ત્તિનેિ સપુર રીટેઈલ




