


अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे
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प्रस्तावनता

प्रिय प्िद्यार्थी प्ितयाांनो,

शैक्षप्िक िर्ष २०२०-२१ पयासून पुनर्षप्ित अभययासक्रियािर आधयाररत पयाठ्यपुसतक सयादर करतयानया 
आम्याांलया आनांद ्ोत आ्े.

प्िटप्िसयािी कयाय्षपद्धती ्या ियाप्िजय शयाखेतील असया प्िरय आ्े, जो वयिसयाय जगयातील सियाांत िोठ्यया 
ि लोकप्रिय वयिसयाय सांघटनया रिकयार म्िजिे सांयुक्त भयाांडिली सांसर्या, अर्या्षति कंपनी, यया रिकयारयाशी सांबांप्धत 
आ्े. इयततया ११ िीचयया अभययासक्रियात कंपनीिी िैप्शष्ट्े, कंपनीिी नोंदिी, प्तिे वयिसर्यापन, कंपनी 
प्िटप्िसयािी भूप्िकया इ. घटकयाांिया सियािेश आ्े. इयततया १२ िीचयया अभययासक्रियात भयाग, कज्ष रोखे, सयाि्षजप्नक 
ठेिी इ. द्यारे कंपनी प्िततीय बयाजयारयात करत असलेलयया भयाांडिल उभयारिीचयया पद्धतींिर भर देणययात आलया आ्े. 
भयाांडिलयाचयया ि्त्ियाचयया स्ोतयाांपैकी भयाग, कज्षरोखे, सयाि्षजप्नक ठेिी ययासांबांधी रिकरियाांिधये भयाांडिल उभयारिी 
सांबांधी तरतुदी ि कयाय्षपद्धतींिया सियािेश आ्े. यया रिकरियाांनांतर सदर भयाांडिल पुरिियाऱयया गुांतििूकदयारयाांशी 
पतवयि्यारसांबांधी रिकरियाांिी रिनया केली आ्े.

यया प्िरययािे घटक ्े कंपनी कयायदया २०१३ िधून प्िळतयात. कयायद्यातील कयायदेशीर ि तयाांप्तक बयाबी 
प्िद्यारययाांनया स्ज सिजयावययात ययासयाठी सयाधयया भयारेत ियाांडिी करून आिशयक ती कयाळजी घेतली आ्े. 
आिशयक तेर्े तक्ते ि आकृतययाांिया उपयोग केलया आ्े. निीन सांज्ेिया प्कंिया शबदयािया अर््ष लगेिि िौकटीत सपष्ट 
केलया आ्े. अधययनयास उततेजन देणययासयाठी अप्धकिी ियाप््ती आप्ि आिड प्निया्षि करणययाè¶m कृती रिकरियाांिधये 
प्दलयया आ्ेत. रितयेक रिकरियाचयया शेिटी पररपूि्ष सियाधययाय प्दले आ्ेत. सांकलपनयाांिी सपष्टतया सिजणययासयाठी 
प्िप्िध रिकयारिे रिशन प्िियारले असून तयाप्ककिक प्िियार आप्ि कयारििीियाांसेलया रिोतसया्न प्दले आ्े. उपयोजनयाांिर 
आधयाररत रिशन प्िद्यारययाांनया प्िप्शष्ट रिसांग/ पररससर्तीत सैद्धयास्तक ज्यानयाचयया उपयोजनयािी सांधी देतील. 
कयागदपते, कयागदपतयाांिे निुने इ. पुसतकयाचयया सुरूियातीलया कयू आर कोडचयया ियाधयियातून प्दले आ्ेत.

कंपनी कयायदया २०१३ िधये िेळोिेळी सुधयारिया करणययात आलयया आ्ेत. यया पयाठ्यपुसतकयात कंपनी 
कयायदया आप्ि सेबीचयया प्नयियाांिधील नोव्ेंबर २०१९ पयांतचयया सुधयारियाांिया प्िियार केलया आ्े.

यया पयाठ्यपुसतकयासयाठी योगदयान प्दलेलयया प्िरय सप्िती सदसय, अभययासगट सदसय, भयारयाांतरकयार, सिीक्षक 
अशया सियाांिे आम्ी आभयारी आ्ोत.

सदर पुसतक प्शक्षितजज्, प्शक्षक आप्ि प्िद्यारययाांचयया अपेक्षया पूि्ष करेल अशी आम्यालया आशया आ्े.

पुणे

दिनतांक ः 21 ’o$~«wdmar 2020

भतार्ीय सौर ः 2 ’$mëJwZ 1941   (दववेक गोसतावी)
संचतालक

ि्यारयाष्टट्र रयाजय पयाठ्यपुसतक प्नप्ि्षती
ि अभययासक्रि सांशयेाधन िांडळ, पुिे



इयत्ता १२ वी वताणिजय 

णिटणिसतािी कताय्यपद्ध्ी
घटक व क्षम्ता णवधताने

घटक 
क्रमतांक घटक क्षम्ता णवधताने

१ संस्थात्मक (कॉर्पोरेट)
वित्त सत्रो्त

	 • कॉर्पोरेट फथायनथानसचथा अ््थ, ्महति स्मजणे

	 • भथांडिल संरचनेचथा अ््थ स्मजणे

	 • ्मथालकी ि कजथा्थऊ भथांडिलथाचयथा सत्रो्तविषयी 
्मथावह्ती व्मळणे.

 • भथांडिलथाचयथा विविध सत्रो्तथांची ्तुलनथा करणे.

२ भथांडिल उभथारणी  • भथाग, कज्थररोख े िथाटर् आवण सथाि्थजवनक ठेिी 
सिीकथारणे. यथासंबंधी ्तर्तुदी ि कथाय्थर्धद्ती 
स्मजणे.

३ वचटवणसथाचथा र्त्वयिहथार  • सभथासद, कज्थररोखेधथारक, ठेिीदथार यथांचयथाशी 
र्त्वयिहथारथाच े (संज्थार्नथाच)े कौशलय विकवस्त 
हरोणे.

४ भथागरे्ढी र्द्ध्ती
(Depository system)

 • भथागर्ेढी र्धद्तीचथा अ््थ ि ्महत्ि स्मजणे.

 • भथागर्ेढी र्धद्ती्तील स्मथाविष्ट घटक ज्था्त 
हरोणे.

 • भथागर्ेढी र्धद्तीची कथाय्थर्धद्ती अिग्त हरोणे.

५ लथाभथांश ि वयथाजथाच ेिथाटर्  • लथाभथांश आवण वयथाज यथा संकलर्नथा स्मजणे

 • अं्तरर्म ि अंव्त्म लथाभथांश यथा्मधय े्तुलनथा करणे

 • लथाभथांश स्रो्त, लथाभथांश जथाहीर करणे ि िथाटर् 
करणे यथासंबंधी ्तर्तुदींचे आकलन हरोणे.



घटक 
क्रमांक घटक क्षमता विधाने

६ वित्तीय बाजार  • वित्तीय बाजाराचा अर्थ समजणे.

 • वित्तीय बाजाराचे प्रकार ज्ा् होणे.

 • वित्तीय बाजारा्तील विविध साधनांचती ओळख 
होणे.

 • भाग बाजाराचा अर्थ ि कायये समजणे.

 • बॉमबे स्ॉक एकसचेंज ि नॅशनल स्ॉक एकसचेंज 
विषयती मावह्ती वमळणे.

 • भाग बाजारासंबंधती विविध संज्ा समजणे.

 • भांडिलती बाजारा्तील ‘सेबती’ चती भवूमका 
समजणे.
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 १.१	 अर्थ
 १.२	 महत्त्व
 १.३	 भांडत्वलाची	आत्वश्यकता
	 						 (अ)	स्थिर	भांडवल		(ब)	खेळते	भांडवल
 १.४	 भांडत्वल	संरचना
	 	 	 १.४.१	व्ाख्ा
	 	 	 १.४.२	घटक
 १.५	 फरक

प्रसतात्वना
ववतत	ही	सकंल्पना	्ैपस	ेव	्ैपशाच	ेव्व्थिा्पन	्ाचं्ाशी	वनगवडत	आहे.	वनधींच	ेगमन (inflow) व	वनग्गमन (outflow) ्ाचं्ाशी	

त	ेसंबवंधत	आह.े	व्ावसाव्क	सं् थिचे	े् श	ह	ेवनधी	उभारणीची	क्षमता	व	वनधीचा	वववन्ोग	करण्ाची	का््गक्षमता	् ावर	अवलबंनू	असत.े					
हे रीन्  फोड्ग	्ांच्ा	महणण्ानुसार	“्ैपसा	हा	एक	हात	वकंवा	्पा्	आहे.	एकतर	त्ाचा	वा्पर	करा	वकंवा	गमवा.”	व्वसा्ात	्श	

वमळववण्ासाठी	्पैसा	वकती	आवश्क	आहे	हे	्ेथिे	अधोरेसखत	केले	आहे.		  
१.१	 संसरातमक	वत्वततव्यत्वसरा	:	अर्थ
	 सं्थिातमक	 ववततव्व्थिा	 ही	 सं् थिेसाठी	 वनधी	 उ्पलबधता	 व	 त्ाचा	 ्ोग्	 वववन्ोग	 ्ाच्ाशी	 संबवंधत	असते.	 सं्थिेच्ा	
का्ाांना	ववतत	्पुरवठा	करणे,	भांडवल	संरचना,	गुंतवणूक	वनण्ग्	्ांच्ाशी	ती	संबंवधत	असते.			
	 व्याख्या	:	
 हे रीन् 	हॉगलँड	्ांच्ा	मतानुसार,	“सं्थिातमक	ववततव्व्थिा,	व्ावसाव्क	सं्थिेन	ेकेलेले	भांडवल	सं्पादन	व	त्ाचा	वववन्ोग	
्ा	गोष्ींची	हाताळणी	करते.”		
	 सं्थिातमक	ववतत	व्व्थिेमध्े	ववसतत्	वन्ोजन,	भांडवली	बाजार्पेठ,	मुद्ाबाजार,	शेअर	बाजार	्ांचा	अभ्ास	अंतभू्गत	आहे.	
भांडवल	वनवम्गती,	ववदेशी	भांडवल	्ांचाही	समावेश	्ात	केला	आहे.	ववतती्	सं्थिा	तसेच	बँकांनाही	्ात	अनन््	साधारण	महत्व	वदले	
आहे.
	 ववतत	व्व्थिा्पक	खाली	नमूद	केलेल्ा	गोष्ींची	खात्ी	देतो	:
	 अ)	सं् थिेकडे	्पुरेशी	व	समाधानकारक	ववतत	व्व्थिा	उ्पलबध	आहे.
	 ब)	 सं् थिा,	वकमान	मूल्	असलेल्ा	्ोग्	प्रकारच्ा	वनधीचा	वा्पर	करत	आहे.
	 क)	सं् थिा	उभ्ा	केलेल्ा	वनधीचा	्ोग्	वा्पर	करत	आहे.
	 ड)	 सं्थिेच्ा	मालकांसाठी	कमाल	लाभांश	वनवम्गतीसाठी	प्र्तन	करत	आहे.	
	 खाली	नमूद	केलेल	ेदोन	वनण्ग्	ह	ेसं्थिातमक	ववतत	व्व्थिेच	ेआधार	आहेत.	्ा	दोन	संकल्पनांचा	आ्पण	सखोल	अभ्ास	 
करू	्ा.

	 १)	 वत्वतती्य	वन श च� तीचा	वनर्थ्य	ः	व्ावसाव्क	सं्थिेला	ववतती्	गरज	भागववण्ासाठी	भांडवल	बाजारात	प्रवेश	करण्ाचा	
्प्ा्ग्	उ्पलबध	असतो.	्ा	वठकाणी	ववतत	उभारणीचे	ववववध	्प्ा्ग्	सं्थिसेमोर	असतात.	समहक्क	भाग	भांडवल	वकंवा	
कजा्गऊ	भांडवल	्ामधील	्ोग्	्प्ा्ग्ाची	वनवड	सं्थिा	करते.	बँकेतून	कज्ग	वकंवा	साव्गजवनक	ठेवी	वकंवा	कज्गरोख्ांचा	
्प्ा्ग्	सं्थिेकडे	असतो.	 ववतती्	व्व्थिा्पक	्ोग्	भांडवल	उभारणीची	खात्ी	देतो.	 ‘्ोग्	भांडवल	उभारणी	 महणजे	
भांडवलाची	्ोग्	रक्कम	तसेच	्ोग्	प्रमाणातील	कजा्गऊ	रक्कम	व	समहक्क	भाग	भांडवल	्ांचे	वमश्रण	हो्.’

संसरातमक	वत्वतत	व्यत्वसरापनाची	ओळख



2

भांडवली	बाजार्पेठ	ही	दीघ्ग	मुदतीच्ा	कजा्गची	व	समहक्क	भागांची	बाजार्पेठ	असते.	्ा	बाजारात	समहक्क		भाग	
व	कजा्गऊ	प्रवतभूतींचे	वाट्प	व	खरेदी-ववक्री	केली	जाते.	

	 २)	 वत्वतत	 गुंतत्वरुकीचा	 वनर्थ्य	 ः	 व्ावसाव्क	 सं्थिलेा	 जेवहा	 भांडवल	 प्राप्त	करण्ाचे	 ववववध	 ्प्ा्ग्	 उ्पलबध	 होतात	
तेवहा	 ववसतत्	 व्व्थिा्पक	 ्पुढील	 वनण्ग्	 घेण्ास	 सजज	 होतो.	 हे	 वनण्ग्	 महणजे	 वनधीचा	 ्ोग्	 ररतीन	े उ्प्ोग	करून	
भागधारकांना	 कमाल	 लाभांश	 वमळवून	 देणे.	 ्ाकररता	 सं्थिलेा	 ‘भांडवलाचे	 मूल्’	 ववचारात	 घ्ावे	 लागते.	 एकदा	
भांडवलाच	े मूल्	 कळले	 करी,	 मग	 भांडवलावरील	 ्परतावा	 हा	 भांडवली	 मूल्ा्पेक्षा	 जा्त	 असेल,	 अशा	 ्पद्धतीने	
वनधींचे	 वन्ोजन	 सं्थिा	 करू	 शकते.	 गुंतवणूक	 करण्ासाठी	 वनधी	 वमळववणे	 व	 व्वसा्ामध्े	 त्ाचा	 ्श्वीररत्ा	
उ्प्ोग	 करणे	 ्ालाच	 ‘गुंतवणुकरीचा	 वनण्ग्’	 असे	 महणतात.	 ्ा	 संकल्पनेला	 ‘भांडवली	 अथि्गसंकल्प’	 असेही	 
संबोधल	ेजाते.

भांडवलाच	ेमूल्	महणजे	गुंतवणूकदारांकडून	अ्पेवक्षत	असणारा	वकमान	्परतावा	हो्.

१.२	 संसरातमक	वत्वतत	व्यत्वसरथेचथे	महत्त्व	ः  
	 व्ावसाव्क	सं्थिेच्ा	का्ा्गतमक	व्व्थिा्पनेत	उत्पादन,	ववतत,	वव्पणन	तसेच	कम्गचाऱ्ांच्ा	कृती	्ा	सवाांना	खू्प	महत्व	
आहे,	्पण	्ा	सवाांमध्े	सगळांत	जा्त	महत्व	 वदले	आहे	त	े ववसतत्	कामकाजाला!	आता	आ्पण	सं्थिातमक	 ववतत	व्व्थिचेे	
महत्व	जाणून	घेऊ	्ा.

 १)	 वनर्थ्य	प्रवरि्यथेत	मदत	करतथे	:	व्ावसाव्क	सं्थिांचे	बहुतेक	सव्ग	वनण्ग्	ह	ेवनधीच्ा	उ्पलबधतेवर	अवलंबून	असतात.	
व्वसा्ातील	कोणतेही	का््ग	 वनधीवशवा्	 ्वतंत््पणे	 ्पार	 ्पाडता	 ्ेत	 नाही.	 व्वसा्ामधील	प्रत्ेक	 वनण्ग्,	 ‘त्ाचा	
नफ्ावरील	्पररणाम’	 नजरे	 समोर	 ठेवून	घेणे	आवश्क	असते.	समोर	 वनरवनराळे	 ्प्ा्ग्	 उ्पलबध	असताना	जो	कमाल	
नफा	 वमळवून	देईल	अशाच	्प्ा्ग्ाचा	 व्व्थिा्पन	्वीकार	करते.	जो	प्रकल्प	आवथि्गक	दृष्ट्ा	 व्वहा््ग	असेल	 त्ाच	
प्रकल्पाला	व्ावसाव्क	सं्थिा	वहरवा	कंदील	दाखववते.	अशाप्रकार	ेसं्थिातमक	ववततव्व्थिा	वनण्ग्	प्रवक््ेमध्े	मोलाची	
भवूमका	बजावते.

	 २) प्रकलपासाठी	भांडत्वल	उभाररी	कररथे	:	जेवहा	एखादी	व्ावसाव्क	सं्थिा	नवीन	उ्पक्मात	्पाऊल	टाकत	ेतेवहा	वतला	
भांडवल	उभारणी	करणे	आवश्क	असते.	भांडवल	उभारणीसाठी	व्ावसाव्क	सं्थिा	समभाग,	कज्गरोखे,	बंध्पत्े	्ांची	
ववक्री	करते	वकंवा	बँकेच	ेकज्ग	घेते.

 ३)	 संशोधन	त्व	 वत्वकास	का्या्थत	 मदत	करतथे	 :	 व्ावसाव्क	प्रकल्पांसाठी	 संशोधन,	 ववकास	व	 त्पशीलवार	शोधका््ग	
हाती	घ्ावे	लागते.	प्रकल्पाच्ा	अंमलबजावणीसाठी	त्ाची	तांवत्क	बाजू	सवव्तर्पणे	समजून	घेणे	आवश्क	असते.	
्ा	प्रवक््ेला	बराच	कालावधी	लागतो.	 त्ासाठी	संशोधनाच्ा	्ा	कालावधीमध्े	सतत	 वनधी	उ्पलबध	करून	द्ावा	
लागतो.	्ासाठी	अववरत	अशा	आवथि्गक	आधाराची	आवश्कता	असते.

	 	 जुन््ा	उत्पावदत	व्तूंची	श्रेणी	सुधारून	वकंवा	नवीन	व्तूचंे	उत्पादन	ववकवसत	करून	ग्ाहकांना	आकव््गत	करावे	लागते.	
अशा	 कामासाठी	 कं्पनीला	 बाजार-सववेक्षण	 करण्ाकररता	 तसेच	 बाजाराचे	 ववशले्ण करण्ाकररता	 व्क्ी	 नेमाव्ा	
लागतात.	अशा	कारणांसाठी	आवथि्गक	आधाराची	गरज	असते.

 ४) व्यत्वसा्य	सुरळीत	चालण्यास	मदत	करतथे	:	वनधींचा	ओघ	सुरळीत	असेल	तरच	कम्गचाऱ्ांच	े्पगार	वेळेत	देता	्ेतात,	
कजा्गऊ	रक्कमेची	्परतफेड	वेळेत	करता	्ेते,	कचच्ा	मालाची	जेवहा	गरज	भासते	तेवहा	ते	 ववकत	घेता	्ेते.	उत्पावदत	
व्तूंचे	ववक्री	संवध्गन	(Sales Promotion) तसेच	नवीन	व्तूचंे	उत्पादन	बाजारात	आणण्ासाठी	्ाची	मदत	होते.

 ५) वत्ववत्वध	 व्यात्वसाव्यक	का्याांमध्यथे	 समनत्व्य	 साधतथे	 :	 सं्थिातमक	 ववततव्व्थिा,	 सं्थिेतील	 सव्ग	 का्ाांवर	 वन्ंत्ण	
तसेच	 समन्व्	 ठेवण्ात	 महत्व्पूण्ग	 भवूमका	 ्पार	 ्पडते.	 ‘ववतत	 ववभाग	 ्पुरेशा	 भांडवलाचा	 ्पुरवठा	करू	शकत	 नाही’,	
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असा	 ववचार	करणे	 सुद्धा	कठीण	आहे	 कारण	 जर	 ववतत	 ववभागाने	 कच्ा	 मालाच्ा	खरेदीसाठी	आवश्क	 वनधींचा	
्पुरवठा	 न	 केल्ास	 आवण	 दैनंवदन	 व्वहार	 सुरळीत	 चालण्ासाठी	 लागणाऱ्ा	 आवथि्गक	 गरजांची	 ्पूत्गता	 न	 केल्ास	
‘उत्पादन	 ववभागाचे’	 काम	 चालववणे	 ख्ूप	 कठीण	 होईल.	 ्ामुळे	 उत्पादन	 क्षमतेला	 झळ	 ्पोहोचेल	 व	 ्ाचे	 ्प्ा्गवसन	
ववक्री,	कं्पनीचे	उत्पन्न,	गुंतवणुकरीचा	दर	्ा	सगळांवर	त्ाचा	्पररणाम	होईल,	महणूनच	प्रत्ेक	ववभागाची	का््गक्षमता	
प्रभावी	आवथि्गक	व्व्थिा्पनावर	अवलंबून	असते.

	 ६)	 वत्वसतार	त्व	वत्ववत्वधीकरराला	प्रोतसाहन	दथेतथे	:	वव्तारीकरण	व	ववववधीकरणासाठी	आधवुनक	्ंत्सामग्ीची	व	आधवुनक	
ततं्ज्ानाची	 आवश्कता	 असत.े	 सं्थिातमक,	 ववतत	 व्व्थिा	 आधवुनक	 ्ंत्सामग्ी	 तसचे	 आधवुनक	 ततं्ज्ान	 खरदेी	
करण्ासाठी	्ैपस	ेउ्पलबध	करते,	महणनूच	क्ंपनीच्ा	वव्तारीकरणासाठी	तसचे	ववववधीकरणासाठी	ववतत	अवनवा््ग	असत.े

	 ७)	 व्यत्वसरापकी्य	जोखीम	हाताळरथे	 :	अचानक	 ववक्रीत	झालेली	घट,	नैसवग्गक	आ्पततीमुळे	झालेला	तोटा,	सं्पामुळे	
झालेला	तोटा	अशा	प्रकारच्ा	अनेक	जोखमी	कं्पनीला	हाताळाव्ा	लागतात.	अशा	व्ावसाव्क	जोखमी	हाताळण्ासाठी	
क्ंपनीला	आवथि्गक	व्व्थिा्पनाची	गरज	असते.

 ८)	 जुन्या	मालमतता	(assets)	बदलरथे	ः	् ंत्संच	व	् ंत्सामग्ी	(plant and machinery) काळानुरू्प	जुनी	झाली	करी	कालबाह्य	
होतात.	नवीन	्ंत्सामग्ी	घेण्ासाठी	वनधीची	आवश्कता	असते.

	 ९)	 लाभांश	 आवर	 व्याज	 दथेण्यासाठी	 मदत	 करतथे	 :	 भागधारकांना	 लाभांश	 तसेच	 कज्गरोखेधारक	 व	 बँकांना	 व्ाज	
देण्ासाठी	ववतत	व्व्थिा	आवश्क	आहे.	

 १०)	 वत्ववत्वध	कर	त्व	शलुक	भरण्यासाठी	मदत	करतथे	 :	आ्कर	 (Income Tax),	व्त	ूव	सवेा	कर	 (GST) तसचे	नोंदणी	
अवधकाऱ्ाला	अदा	कराव्ाच	ेशलुक	अशा	प्रकारच्ा	कर	व	आकार	भरणीसाठी	सं् थिातमक	ववतत	व्व्थिा	मदत	करत.े

१.३ भांडत्वल	आत्वश्यकता	(Capital Requirement)	ः
	 जेवहा	उद्ोजक	एखाद्ा	व्ावसाव्क	प्रकल्पाची	कल्पना	करतो,	तेवहा	तो	त्ा	कल्पनेच्ा	व्ावसाव्क	शक्तांचा	शोध	
घेऊ	लागतो.	प्रकल्पाच्ा	व्वहा््गतेवव््ी	समाधानकारक	उततर	 वमळाल्ावर	तो	प्रकल्प	उभारणीसाठी	्पावल	ेउचलतो.	्पवहले	व	
खू्प	 महत्वाचे	 ्पाऊल	 महणज	े व्वसा्	 चालववण्ासाठी	 वकती	 भांडवल	आवश्क	आहे	 व	 कोणत्ा	 ्वरू्पात	आवश्क	आहे	
्ाचा	 वनण्ग्	अत्ंत	काळजी्पूव्गक	घेणे.	आवथि्गक	 वन्ोजनाचा	मसुदा	त्ार	करताना	सद्स्थिती	तसेच	भववष््ातील	्पररस्थितींचा	
ववचार	करावा	लागतो	 महणूनच	भांडवलाच्ा	आवश्कतेच	ेप्रमाण	ठरववताना	उद्ोजकाला	 ‘स्थिर	भांडवल’	व	 ‘खेळते	भांडवल’	
्ांची	आवश्कता	ववचारात	घ्ावी	लागते.	आता	आ्पण	भांडवल	आवश्कतेचा	वव्ततृत	अभ्ास	करू.

आवथि्गक	वन्ोजन	हे	भांडवलाची	गरज	व	उ्पलबध	साधने	्ांच्ाशी	वनगवडत	आहे.

 अ)	�सरर	भांडत्वल	(Fixed Capital)	:	दीघ्गकालावधीसाठी	वा्परली	जाणारी	तसेच	ववक्रीच्ा	उदे्शाने	न	घेतलेली	मालमतता,	
खरेदी	करण्ासाठी	जे	भांडवल	लागते	त्ाला	‘स्थिर	भांडवल’	असे	महणतात.	

	 	 सरळ	शबदात	मांडाव्ाच	ेझाल्ास	 स्थिर	भांडवल	महणजे	कोणत्ाही	प्रकारची	 ‘भौवतक	मालमतता’	 (Physical asset) 
महणजेच	 स्थिर	 मालमतता	 हो्.	 ही	 सं्पतती	 व्वसा्ामध्े	 जवळजवळ	का्म्वरू्पी	 राहते.	 उदा.	 जमीन	 व	 इमारत	
(land and building)	उ्प्कर	व	अन्वा्ुक्ी	(Furniture and Fixture)	्ंत्संच	व	्ंते्	(Plant and Machinery)	ही	स्थिर	
भांडवल	गुंतवणुकरीची	उदाहरण	ेआहेत.	नवीन	कं्पनीच्ा	 ्थिा्पनेच्ा	वेळी	अशा	प्रकारच्ा	भांडवलाची	आवश्कता	
असते.	 तथिाव्प	 ववद्मान	कं्पन््ानंा	 वव्तार	 व	 ववकास	का््गक्मांना	 ववतत	 ्ुपरवठा	 करण्ासाठीही	अशा	 भांडवलाची	
गरज	असते.	तसेच	साधन	सामग्ी	(equipments) बदलण्ासाठी	सुद्धा	्ा	भांडवलाची	आवश्कता	असते.

	 	 स्थिर	 भांडवलाच्ा	 आवश्कतेची	 प्रारंवभक	 ्ोजना	 कं्पनी	 प्रवत्गक	 त्ार	 करतात.	 ्ासाठी	 प्रथिम	 त्ांना	 क्ंपनीला	
आवश्क	 असलेल्ा	 स्थिर	 मालमततचेी	 ्ादी	 त्ार	 करावी	 लागते	 व	 त्ांच्ा	 वकमतीचा	 अंदाज	 घेतला	 जातो.	
जवमनीच्ा	वकमती,	इमारत	बांधणीच	ेमूल्,	्ंत्सामग्ींच्ा	वकमती	्ा	संबंवधत	मावहती	ते	गोळा	करतात.	वेगवेगळा	
स्थिर	मालमततेच्ा	वकमतीची	बेरीज	केली	जाते	व	्पररणाम	्वरू्पी	एकूण	स्थिर	भांडवलाची	आवश्कता	लक्षात	्ेते.
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  अवलकडच्ा	व्ा्गत	 स्थिर	भांडवलाची	गरज	लक्षात	घेऊन	त्ाला	 ववशे् 	महत्व	 वदले	गेल	ेआहे.	 ववशे्तः	आधुवनक	
औद्ोवगक	प्रवक््ांमुळे	भांडवली	साधन	सामग्ीचा	(capital equipments)	वाढता	वा्पर	्ास	कारणीभूत	आहे.

	 	 भांडवली	बाजारातून	स्थिर	मालमतता	खरेदीसाठी	उद्ोजक	वनधी	वमळववतो.	्ासाठी	भाग,	कज्गरोखे,	बंध्पत्े	्ांची	ववक्री	
केली	जाते	वकंवा	दीघ्ग	मुदतीचे	कज्गही	घेतले	जाते.

�सरर	भांडत्वलाच्या	आत्वश्यकतथेत्वर	पररराम	कररारथे	वत्ववत्वध	घटक	
  १) व्यत्वसा्याचथे	सत्वरूप	:	उत्पादन	उद्ोग	व	लोको्प्ोगी	सेवा	् ांना	स्थिर	मालमतता	वमळववण्ासाठी	मोठ्ा	प्रमाणावर	

वनधी	गुंतवावा	लागतो.	्परंतु	खरेदी	ववक्री	व्वसा्ात	(Trading business)	मोठ्ा	प्रमाणात	स्थिर	भांडवलाची	गरज	
नसते.	

  २)	 व्यत्वसा्याचथे	आकारमान	 ः	जेवहा	 एखाद्ा	 व्वसा्ाची	 मोठ्ा	 प्रमाणावर	 ‘व्ा्पार’	 करण्ासाठी	 (large scale 
basis)	् थिा्पना	केली	जाते	तेवहा	नैसवग्गक्पणे	अवधक	स्थिर	भांडवलाची	गरज	असते.	कारण	् ा	व्वसा्ाच्ा	बहुतेक	
सव्गच	प्रवक््ा	्व्ंचवलत	्ंत्े	व	उ्पकरण	े्ांवर	आधाररत	असतात.

  ३)	 व्यत्वसा्याची	व्याप्ी	ः	एखादी	व्वसाव्क	सं्थिा	जेवहा	उत्पादन	व	ववतरण	अशा	सं्पूण्ग	का्ा्गसाठी	्थिा्पन	केली	
जाते	तेवहा	अवधक	प्रमाणात	स्थिर	भांडवलाची	आवश्कता	असते.

  ४) भाडथेतत्त्वाचथे	प्रमार	(Lease basis)	ः	जर	उद्ोजकाने	भाडे्पट्ीच्ा	तत्वावर	मालमतता	सं्पादन	करण्ाचा	वनण्ग्	
घेतला	असेल	तर	व्वसा्ात	कमी	प्रमाणावर	वनधीची	आवश्कता	भासते.

   भाडथेतत्त्वाचा	करार (Lease) :	हा	एक	करार	आहे	ज्ा	द्ारे	एखादी	व्क्ी	वववशष्	कालावधीसाठी	त्ांची	काही	
मालमतता	दुसऱ्ास	वा्पर	करण्ास	देतो.	उदा.	जमीन,	इमारत,	्ंत्े,	इत्ादी.

  ५) उपकंत्ाटाची/उपकराराची	व्यत्वसरा	(Sub contract)	ः	उत्पादनाच्ा	काही	प्रवक््ा	जर	उद्ोजकाने	करार	करून	
इतरांकडे	सु्ूपद्ग	करण्ाचा	ववचार	केला	असेल	तर	अशा	प्रवक््ा	्पार	्पाडण्ासाठी	त्ाला	वकमान	मालमततचेी	गरज	
असते.	त्ामुळे	व्वसा्ामध्े	स्थिर	भांडवलाची	गरज	कमी	भासते.

  ६) जुन्या	मालमततथेचथे	संपादन	ः	जुने	् ंत्संच	वकंवा	जुनी	साधनसामग्ी	कमी	वकमतीत	उ्पलबध	असेल	तर	स्थिर	मालमततेत	
आवश्क	असलेली	गुंतवणूक	वकमान	्पातळीवर	केली	जाते.

  ७) सत्वलतीच्या	दरात	मालमतता	संपादन	 ः	प्रादवेशक	्पातळीवर	औद्ोवगक	 ववकासाला	चालना	देण्ासाठी	सरकार	
सवलतीच्ा	दरात	जमीन	व	बांधकाम	सावहत्	देऊ	करते.	्ंत्संच	व	साधनसामग्ी	हपत्ाच्ा	आधारावर	उ्पलबध	
करून	वदली	जातात.	अशा	सुववधांमुळे	स्थिर	मालमततचेी	आवश्कता	कमी	भासते.

  ८)  आंतरराष्ट्ी्य	 �सरती	 ः	आंतरराष्ट्ी्	्पातळीवर	 व्वसा्	करणाऱ्ा	मोठ्ा	सं्थिांसाठी	हा	घटक	खू्प	महत्वाचा	
आहे.	उदा.	्ुद्धाची	शक्ता	असताना	व	्पुढ	े्ामुळे	सामग्ीची	कमतरता	भासण्ाची	शक्ता	वनमा्गण	होणार	असेल	
तर	कं्पनी	स्थिर	मालमततेच्ा	वव्तारासाठी	मोठ्ा	प्रमाणात	वनधी	गुंतवण्ाचा	वनण्ग्	घेते.

  ९) अर्थव्यत्वसरथेचा	कल	ः	कं्पनीचा	भववष््काळ	उज्वल	असण्ाची	अ्पेक्षा	असेल	तर	सव्ग	प्रकारच्ा	व्ावसाव्क	
वव्तारासाठी	वहरवा	कंदील	दाखववला	जातो.	अशा	्पररस्थितीत	मोठ्ा	प्रमाणात	वनधी	स्थिर	मालमततेमध्े	गुंतववला	
जातो.	त्ामुळे	भववष््ात	त्ाचा	फा्दा	वमळा्ला	मदत	होते.

    १०) लोकसंख्यथेचा	कल	ः	लोकसंख्ा	उच्	दरान	ेवाढत	असताना	काही	उत्पादकांना,	व्वसा्	वाढीसाठी	ही	चांगली	
संधी	आहे,	अस	ेवाटते.	 उदा.	ऑटोमोबाईल	उद्ोग,	 इलेकटट्ॉवनक	व्तूचंे	 उत्पादन,	त्ार	क्पडांचा	 व्वसा्	
इत्ादी	उद्ोगांना	मोठ्ा	प्रमाणावर	स्थिर	भांडवलाची	गरज	भासते.

    ११) ग्ाहक	प्राधान्य	ः	व्तू	व	सेवा	प्रदान	करणाऱ्ा	उद्ोग	व्वसा्ाला	्ोग्	मागणी	असेल	तर	त्ांना	मोठ्ा	प्रमाणावर	
स्थिर	भांडवलाची	आवश्कता	असते.	उदा.	मोबाईल	फोन	उत्पादक	तसेच	मोबाईल	नेटवक्क	प्रदाते.

    १२) सपधा्थतमक	घटक	ः	हा	स्थिर	भांडवलाच्ा	आवश्कतेच्ा	वनण्ग्	प्रवक््ेतील	सवाांत	मुख्	घटक	आहे.	प्रवत््पधधी	
व्ावसाव्कां्पैकरी	 एखाद्ा	 व्ावसाव्काने	 ्व्ंचवलत	 ्ंत्णा	 राबववण्ास	 सुरुवात	 केली	 तर	 त्ाच	 प्रकारच्ा	
व्वसा्ात	का््गरत	असणार	ेइतर	व्ावसाव्क	त्ाच	ेअनुकरण	करण्ास	उद्ुक्	होतात.
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 ब)	खथेळतथे	भांडत्वल	(का्य्थकारी	भांडत्वल)	(Working Capital) 
	 	 दैनंवदन	 व्ावसाव्क	का्वे	 ्पार	 ्पाडण्ासाठी	आवश्क	असणाऱ्ा	 भांडवलास	खेळते	 भांडवल	असे	 महणतात.	 स्थिर	

भांडवलाची	आवश्कता	लक्षात	घेतल्ानंतर	प्रवत्गकांना	व्वसा्ाचे	का््ग	सुरळीत	्पार	्पाडण्ासाठी	आवश्क	अशा	
वनधीचा	अंदाज	घ्ावा	लागतो.	व्वसा्	करण्ासाठी	आवश्क	असा	कच्ामालाचा	साठा	करण्ासाठी	वनधीची	गरज	
लागते.	 त्ार	 उत्पादीत	 व्तूंचा	 ्पुरेसा	 साठा	 राखण्ासाठी	 भांडवलाची	 गरज	 असते.	 प्रत्क्ष	 व्वहार	 करताना	 व्तू	
रोखीन	े वकंवा	 उधारीने	 (on credit)	 ववकल्ा	जातात.	उधारीने	 ववकलेल्ा	व्तूंची	 रोख	 रक्कम	लगेच	्परत	्ेत	 नाही.	
उधार	 मालाच	े ्ेणार	े मूल्	 (account receivable)	 व्वसा्ामध्े	 ्परत	 जमा	 होई्प्ांतच्ा	 कालावधीमध्े	 वनधीची	
व्व्थिा	करावी	लागते.	तसेच	कारखान््ाचे	खच्ग	भागववण्ासाठी	रोकड	आवश्क	असते.	अवन तता	हे	व्वसा्ाचे	
ववैशष्ट्े	असल्ाने	‘अन्पेवक्षत	प्रवतकूलतेसाठी’	रोख	रक्कम	राखून	ठेवणे	जरुरीचे	असते.	

	 	 इतर	अप्रत्यक्ष	खच्थ	ः	हा	व्वसा्	चालववण्ासाठी	लागणारा	अप्रत्क्ष	खच्ग	आहे.	लेखा्पालकाची	फरी,	ववमा,	व्ाज,	
दुरु्ती,	जावहरात	खच्ग,	भाडे,	टेवलफोन	वबल,	इत्ादींसारख्ा	खचाांचा	्ात	समावेश	होतो.

	 	 अशाप्रकारे	उद्ोग	व्वसा्ात	खालील	प्रकारच्ा	मालमततांसाठी	भांडवलाची	व्व्थिा	करावी	लागते	:	
	 	 १)	 मालसाठा	त्ार	ठेवण्ासाठी
	 	 २)	 उधार	मालाच्ा	्ेणाऱ्ा	मूल्ांच्ा	ववतत	्ुपरवठ्ासाठी	आवण	चालू	देणी	देण्ासाठी
	 	 ३)	 दैनवंदन	खच्ग	भागववण्ासाठी
	 	 वरील	 मालमततेमध्े	 गुंतववलेल	े भांडवल	 महणजेच	खेळते	 भांडवल!	खेळत्ा	 भांडवलाच्ा	 संकल्पना	 तजज्	 व्क्ींनी	

वभन्न्पणे	मांडल्ा	आहेत.	काहींच्ा	मते,	चालू	सं्पततीचे	चालू	दाव्तवावर	जेवढे	आवधक्	असते,	ती	अवतररक्	रक्कम	
महणजेच	खेळते	भांडवल!	जे्टनबग्ग	्ांच्ा	मत	े“खेळत	ेभांडवल	महणजे	चालू	सं्पततीचे,	चालू	दाव्तवावरील	अवधक्!”	
्ाच	 दृसष्कोनातून	 ‘वनववळ	खेळते	 भांडवल’	असे	 ्ाला	संबोधले	जाते.	जे्टनबग्ग	 ्ाला	खेळते	 भांडवल	न	 महणता	
‘अवभसरण	भांडवल’	अस	ेमहणतात.	काही	तजज्ांच्ा	मत	ेचालू	सं्पततीच्ा	समतुल्	असते	ते	खेळते	भांडवल	हो्.	जे.	
एस.	वमलच्ा	मते,	‘एकूण	चाल	ूमालमतता	महणजेच	व्वसा्ातील	खेळते	भांडवल!’	हा	दृसष्कोन	अवधक	व्ा्पक	असून	
हा	कं्पनीच्ा	 सव्ग	 चाल	ू सं्पततीचा	 ्ामध्े	 समावेश	करतो.	 ्ालाच	 एकूण/्थिूल	खेळते	 भांडवल	 (Gross working 

capital)	असे	महणतात.
अवधक	मावहतीसाठी	

खथेळत्या	भांडत्वलाचथे	चरिी्य	आत्वत्थन	ः
व्ावसाव्क	 सं्थिलेा	 खेळत्ा	 भांडवल	 मालमततेसाठी	

वनधीची	आवश्कता	असते.	्ा	वनधीचा	प्रमुख	भाग	हा	कच्ा	माल	
खरेदी	करण्ासाठी	वा्परला	जातो	व	उव्गररत	भाग	वेतन	व	इतर	खच्ग	
भागववण्ासाठी	उ्पलबध	केला	जातो.	अशाप्रकार	ेखेळते	भांडवल	जे	
रोख	 ्वरू्पात	 होत	े त्ाचे	 रू्पांतर	 मालसाठ्ामध्े	 (inventories) 
होते.	कचच्ा	मालावर	प्रवक््ा	केली	जाते	व	त्ाचे	्पररवत्गन	त्ार	
व्तमूध्े	होते.	्ा	त्ार	व्तू	उधारीवर	ववकल्ा	जातात	असे	गतृहीत	
धरले	जात	े व	व्तूंच्ा	 ववक्रीमुळे	 त्ाचे	रू्पांतर	 ‘उधार	 मालाच्ा	
्ेणाऱ्ा	मूल्ांमध्े	(account receivable) होते.	दे् क	तारख्ेपासून	
एका	ठरावीक	वदवशी	्ा	‘उधार	मालाच्ा	्ेणाऱ्ा	मूल्ांची	मुदत	
समाप्त	होते.	्ा	मुदत	समाप्तीनंतर	त्ाचे	रोखीमध्े	्पररवत्गन	होऊन	
हे	चक्	्परत	वफरू	लागते.

रोख	 रकमेचा	 एक	 वह्सा	 धनकोना	 (creditors) दणे्ासाठी,	
आ्कर	भरण्ासाठी	आवण	लाभाशं	जावहर	करण्ासाठी	वा्परला		 	

	 	 	 	 	 	 						 				जातो	व	उव्गररत	भाग	्पनु्हा	चलनात	आणला	जातो. 

उतप
ादन
	

का्य्थकारी	खच्थ	 जम
ा	रक्क

म

वत्वरिी

खथेळत्या	भांडत्वलाचथे	चरिी्य	आत्वत्थन

मालसाठा	

खथेळत्या	
भांडत्वलाचथे	

चरिी्य	आत्वत्थन		

उधारीचथे	
्यथेरारथे	मूल्य

रोख	
रक्कम

का्य्थ/
कृती	

श चस
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खथेळत्या	भांडत्वलाच्या	आत्वश्यकतथेत्वर	पररराम	कररारथे	घटक	
खेळत्ा	भांडवलाची	आवश्कता	मोजण्ासाठी	कोणतीही	अचूक	मानके	नाहीत.	व्वसा्	ज्ा	आवथि्गक	वातावरणात	का््गरत	

आहे	तसेच	व्वसा्	सं्थिेच्ा	इतर	अनेक	गोष्ींवर	ववचार	करून	खेळत्ा	भांडवलाचे	प्रमाण	वनसशचत	केले	जाते.
 १) व्यत्वसा्याचथे	सत्वरूप	ः 
	 	 दैनंवदन	वा्पराच्ा	आवश्क	व्तूंच्ा	उत्पादनात	गुंतलेल्ा	 व्ावसाव्क	सं्थिाना	तुलनेन	ेकमी	खेळत्ा	भांडवलाची	

गरज	भासते.	कारण	दाव्तवाची	(liability) काळजी	घेण्ासाठी	सं्थिते	सतत	व	्ुपरेसा	रोख	रकमेचा	ओघ	सुरू	असतो.	
त्ाचप्रमाणे	साव्गजवनक	उ्पक्मांमध्े	ग्ाहकाकडून	रोख	रकमेचा	ओघ	सतत	सुरू	असल्ाकारणाने	खेळत्ा	भांडवलाचे	
प्रमाण	खू्प	कमी	असते.

सात्व्थजवनक	उपरिम	:	हे	्थिावनक	प्रवासी	वाहतूक,	गॅस,	वीज,	इत्ादी	सारख्ा	सेवा	प्रदान	करतात.

	 	 ्ा	उलट	जर	व्वसा्	चैनीच्ा	व्तूंचा	(luxury goods)	व्ा्पार	करत	असेल	तर	त्ासाठी	मोठ्ा	प्रमाणावर	खेळत्ा	
भांडवलाची	आवश्कता	भासते	कारण	्ा	व्तूचं्ा	ववक्रीमध्े	सातत्	नसते.

	 	 व्तूंच्ा	 ववतरणाशी	 संबंवधत	 सं्थिेकडे	 ग्ाहकांची	 मागणी	 ्ूपण्ग	 करण्ासाठी	 भर्पूर	 प्रमाणात	 मालसाठा	 	 (inventory)
त्ार	ठेवावा	लागतो.	तसेच	ग्ाहकांना	आकव््गत	करण्ासाठी	्पत	सुववधा	(credit facility)	्पुरवावी	लागत	ेमहणून	अशा	
सं्थिानंा	मोठ्ा	प्रमाणावर	खेळत्ा	भांडवलाची	गरज	असते.

व्तूंच्ा	 ववतरण	करणाऱ्ा	सं्थिा	्ा	भौवतक	्वरू्पातील	व्तूंमध्े	बदल	न	करता	खरेदी	 व	 ववक्रीशी	संबंवधत	
असतात.	उदा.	घाऊक	ववक्ेते,	वकरकोळ	ववक्ेते.

 २) व्यत्वसा्याचथे	आकारमान	ः
	 	 व्वसा्ाच्ा	 आकारमानाचा	 अंदाज	 त्ाच्ा	 एकूण	 का््गक्षेत्ाच्ा	 प्रमाणावरून	 ठरववला	 जातो.	 मोठ्ा	 प्रमाणावर	

(large scale)	व्ा्पार	करणाऱ्ा	कं्पनीस	खेळत्ा	भांडवलाची	अवधक	गरज	असते.
 ३)	वत्वरिीचथे	प्रमार	ः
	 	 हा	सवा्गत	महत्वाचा	घटक	आहे.	एकूण	ववक्रीच	ेप्रमाण	व	खेळते	भांडवल	्ांचे	एकमेकांशी	थिेट	नाते	आहे.	जर	ववक्रीचे	

प्रमाण	वाढते	असेल	तर	त्ाच	प्रमाणात	खेळते	भांडवलही	उ्पलबध	करून	द्ावे	लागते.
 ४)	 उतपादन	चरि	ः
	 	 कचच्ा	 मालाच	े त्ार	 व्तूमध्े	रू्पांतर	करण्ाच्ा	 प्रवक््ेला	 ‘उत्पादन	चक्’	असे	 महणतात.	जर	 उत्पादन	चक्ाला	

लागणार	कालावधी	मोठा	असेल	तर	खेळत	ेभांडवल	जा्त	प्रमाणात	लागते.	्ा	उलट	जर	उत्पादन	चक्ाचा	कालावधी	
कमी	असेल	तर	खेळते	भांडवल	कमी	प्रमाणात	लागते.

 ५) व्यापारी	चरि	ः 
	 	 जेवहा	बाजारात	‘तेजी’	असते	तेवहा	ववक्रीच्ा	एकूण	प्रमाणात	वाढ	होत	असते.	त्ामुळे	व्तूंचा	साठा	(stock) वाढववणे	

आवश्क	 असते.	 मालसाठा	 करून	 ठेवण्ासाठी	 जा्त	 गुंतवणुकरीची	 गरज	 असते.	 ्ासाठी	 अवतररक्	 खेळत्ा	
भांडवलाचा	उ्प्ोग	करणे	क्मप्राप्त	होते.

	 	 ्ा	उलट	जेवहा	मंदीचा	काळ	असतो	तेवहा	वववक्च	ेप्रमाण	कमी	असते	त्ामुळे	खेळत्ा	भांडवलाची	आवश्कता	कमी	
झालेली	असते.

 ६)	 खरथेदी	त्व	वत्वरिीच्या	अटी	ः
	 	 क्ंपनी	्वतः	खरेदी	करताना	उधारीच्ा	सवलतीचा	फा्दा	घेते,	्पण	व्तूचंी	 ववक्री	करताना	अशी	सवलत	ग्ाहकांना	

देत	नाही	असे	धोरण	राबववणाऱ्ा	कं्पनीस	खेळते	भांडवल	कमी	लागते.
	 	 ्ा	 उलट	 ज्ा	 कं्पनीला	 उधारीवर	 माल	 वमळत	 नाही	 ्पण	 ववक्री	 करताना	 व्तू	 उधारीने	 द्ाव्ा	 लागतात.	 अशा	

क्ंपनीला	खेळते	भांडवल	जा्त	लागते.
 ७) उधारीत्वरील	अंकुश	ः
	 	 उधारीवर	अंकुश	ठेवताना	काही	गोष्ींकडे	लक्ष	द्ाव	ेलागते.	उदा.	उधार	 ववक्रीचे	प्रमाण,	उधारीच्ा	अटी,	वसुलीच	े
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धोरण इत्यादींचया समयावेश ्यात करतया ्ेईल. उधयारीवर अंकुश ठेवण्याचे धोरण जर कठोर असेल तर कंपनीची आवक 
सुधयारते. जर ्या उलट हेच धोरण जर उदयार असेल तर वसुलीचया प्रशन उद्भवतो. ्ोग् वेळेत वसुली झयाली नयाही तर बुडीत 
कजयाजाची (bad debt) शक्तया असते. अशया कंपनीलया खेळत्या भयांडवलयाची जयासत गरज भयासते.

  कंपनी रोखीचया व्वहयार करत असेल तर खेळते भयांडवल कमी लयागते.
 ८)	 प्रगतीचा	व	ववकासाचा	वेग	ः
  कंपनीच्या उतकरयाजाबरोबर खेळत्या भयांडवलयाची गरजही वयाढते. सयातत्याने प्रगतीपथयावर असणयाऱ्या कंपनीस ननधीची 

आवश्कतया सतत भयासते.
 ९) व्यवस्ापनmची	कुवत	ः
  उतपयादन व नवतरण ्यामध्े ्ोग् समनव् असेल तर खेळत्या भयांडवलयाची आवश्कतया कमी असते. तसेच ज्या कंपनीस 

मयालसयाठया (stock) करून ठेवयावया लयागतो त्यांनया खेळत्या भयांडवलयाची जयासत गरज असते.  
 १०)	बाह्य	घटक	ः
  नवतती् संसथया तसेच बँकया जर जरुरीच्या वेळेत ननधी उपलबध करून देत असतील तर खेळत्या भयांडवलयाची आवश्कतया 

जयासत नसते. 

१.४	 भांडवल	संरचना	ः 
 मयालकीचे भयांडवल नकंवया कजयाजाऊ भयांडवल अथवया दोनही मयागयाांनी कंपनी भयांडवल उभे करते. मयालकी हक्याच्या भयांडवलयामध्े 
समहक् भयाग, अग्रहक् भयाग, रयाखीव व अनतररक्त ननधी ्यांचया समयावेश होतो. कजयाजाऊ भयांडवल महणजे कजजारोखे, इतर कजजे इत्यादी 
हो्. ्या सवजा स्ोतयांचया प्रमयाणबद्ध एकनरित ररतीने कंपनीच्या एकूण भयांडवलयात समयावेश केलया जयातो.
 भयंाडवल संरचनया महणजे इचचछित प्रमयाणयानुसयार नवनवध स्ोतयांचे ननधी एकरि करणे. भयांडवल संरचनया ठरनवणे महणजे, ‘एकूण 
भयांडवलयामध्े वेगवेगळ्या प्रनतभूतींचे गुणोततर प्रमयाण ठरनवणे.’ ्यालयाच ‘प्रनतभूतींचे नमश्रण’ असेही महटले जयाते.
१.४.१	व्याख्या	
 आर.	एच.	व्ेसल	ः ’उद्ोग व्वसया्यात गुंतनवलेले दीरजामुदतीचे व वनैवध्पूणजा ननधी’. 
 जॉन	एच	्ॅमटन	ः ‘संसथेची भयांडवल संरचनया महणजे कजजा व समहक् भयाग ्या दोन प्रनतभूतीमधील संबंध, ज्यानुसयार कंपनीलया 

मयालमततया खरेदीसयाठी ननधी पुरवठया करतो.’
 अशयाप्रकयारे ‘भयंाडवल संरचनया’ ही मयालकीचया ननधी व कजयाजाऊ ननधी ्यापयासून त्यार होते. मयालकीच्या ननधीमध्े भयाग भयांडवल 

आनण रयाखीव व अनतररक्त ननधींचया समयावेश होतो तर कजयाजाऊ ननधीमध्े कजजारोखे तसेच दीरजामुदतीचे कजजा ्यांचया समयावेश होतो.

 अविक	माव्तीसाठी	:
 भांडवल	संरचनेतील	तत्वे	: भयांडवल संरचनेचया ननणजा् रेतयानया दोन मूलभूत तत्वे नवचयारयात रेतली जयातयात.
 (१) कजयाजाऊ रक्म व समहक् भयाग (debt equity) ्यांचे प्रमयाण ः कमयाईच्या चसथरतेनुसयार ननचशचत केले जयाते.
 (२) व्वसया् चक्यातील धक्े सहन करण्यासयाठी व लवचीकतेसयाठी, भयांडवल संरचनेमध्े समहक् भयाग भयांडवलयाचे  

‘धकक्या’पयासून बचयाव करणयारे ‘आवरण’ असणे गरजेचे आहे. 

१.४.२ भांडवल	संरचनेचे	घटक
	 भयांडवल संरचनेचे चयार रटक आहेत ते खयालीलप्रमयाणे :
	 १)	 सम्क्क	भाग	भाडंवल	ः	 हया कपंनीच्या भयाडंवलयाचया प्रयाथनमक स्ोत आह.े कपंनीची मयालकी ्या भयागयाकंड ेअसत.े तसचे 

मयालकी हक्याबंरोबर ्णेयारी जोखीम ही त्यानंी सवीकयारललेी असत.े त्यानंया लयाभयाशं नदलया जयातो जो अचसथर असतो.
 २)	 अग्र्क्क	भाग	भांडवल	ः ्या भयागयांनया लयाभयांश वयाटप व कंपनी नवसजजानयावेळी भयांडवल परतफेड ्यासयाठी अग्रहक् नदलया 

जयातो. ्यांनया चसथर दरयाने लयाभयांश नदलया जयातो. ्या भयागयांनया मतदयानयाचया हक् नसतो.
	 ३)	 प्रवतिारण	(संच्यी)	नफा	ः	ननधी उभयारणीचया हया अंतगजात स्ोत आहे. ्यालया नफ्याची पुनगुांतवणूक असे महणतयात. वयाटप न 

केलेल्या नफ्याचया व्वसया्यासयाठी वयापर करणे महणजेच नफ्याचे भयांडवलीकरण हो्.
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	 ४)	 कजा्थऊ	भांडत्वल	ः	्ामध्े	दोन	गोष्ींचा	समावेश	केला	आहे.
	 	 अ)	 कज्गरोखे	-	हा	कं्पनीने	घेतलेल्ा	कजा्गचा	्पुरावा	आहे.	्ावर	वनसशचत	दरान	ेव्ाज	वदले	जाते.
	 	 ब)	 मुदतीची	कजवे	-	बँक	वकंवा	ववतती्	सं्थिानंी	वदलेली	ही	कजवे	असतात.	्ावर	वनसशचत	दराने	व्ाज	वदले	जाते.
	 	 	 ्ुपढे	वदलेल्ा	उदाहरणावरून	तुमहाला	भांडवल	संरचनेची	संकल्पना	समजून	घेता	्ेईल.

 ३१ माच्थ,	२०१९	रोजीचा	अबक	कंपनीचा	ताळथेबंद	

दथे्यता	(दथेरी) रक्कम	` संपतती	(मालमतता) रक्कम	`
भाग	भांडत्वल	
१०,०००	 समहक्क	भाग	 	 `.	 १०	
प्रत्ेकरी,	्पूण्ग	वकंमत	वदलेले.	

५,०००	 अग्हक्क	 भाग	 `.	 १००		
प्रत्ेकरी	्पूण्ग	वकंमत	वदलेले.

राखीत्व	वनधी	त्व	अवतररक्त	वनधी

दाव्यतत्वथे	

१०००,	१०%	कज्गरोखे		`.	१००	
प्रत्ेकरी	्पूण्ग	वकंमत	वदलेले

धनको	

दे्	वव्पत्					

१,००,०००	

५,००,०००

५०,०००	

१,००,०००

			३०,०००

			२०,०००

�सरर	मालमतता	
इमारत
्ंत्	सामग्ी	

चालू	मालमतता	
ऋणको	
मालसाठा	
रोख	रक्कम	

बँकेतील	रक्कम	

४,००,०००
२,००,०००

१,००,०००
			५०,०००
			१०,०००
			४०,०००

८,००,००० ८,००,०००

भांडवल	सरंचना = समहक्क	भाग + अग्हक्क	भाग	+	राखीव	वनधी + कज्गरोखे	
    =  १,००,००० + ५,००,०००		+		५०,०००		+		१,००,०००	 
   =  ७,५०,०००

कृती	:	कोणत्ाही	म्ा्गवदत	कं्पनीच्ा	वेबसाईटला	भेट	द्ा	आवण	वतची	भांडवलाची	संरचना	जाणून	घ्ा.	

१.५	 फरक

मुद्थे �सरर	भांडत्वल खथेळतथे	भांडत्वल
१)	अथि्ग स्थिर	भांडवल	महणजे	कोणत्ाही	प्रकारची	स्थिर	

मालमतता	वकंवा	सं्पतती	हो्.
खेळते	भांडवल	महणजे	एकूण	चालू	मालमततेची	बेरीज	
हो्.

२)	्वरू्प हे	भांडवल	व्वसा्ात	जवळ	जवळ	
का्म्वरू्पी	राहते.

खेळते	भांडवल	ह	े‘अवभसरण	भांडवल’	आहे.

३)	कारण हे	भांडवल	स्थिर	सं्पततीमध्े	गुंतववले	जाते.	
उदा.	जमीन,	इमारत,	फवन्गचर	इत्ादी.

खेळते	 भांडवल	 अल्प	 मुदतीच्ा	 मालमततेमध्े	
गंुतववल	ेजाते.	उदा.	रोकड,	मालसाठा,	उधारी	इ.

४)	स्ाेत भाग,	कज्गरोखे,	दीघ्ग	्पलल्ाचे	कज्ग,	बंध्पत्े	्ा	
मागा्गने	स्थिर	भांडवलाची	उभारणी	करता	्ेते.	

खेळते	भांडवल	अल्प	मुदतीच	ेकज्ग,	ठेवी,	व्ा्पारी	
कजवे	इत्ादी	मागा्गने	उभे	केले	जाते.

५)	गुंतवणूक-
				दाराचे	ध्े्

भववष््ामध्े	नफा	कमाववण्ाच्ा	उद्ेशाने	
गुंतवणूकदार	स्थिर	भांडवलात	्पैसे	गुंतववतात.

तवररत	्परतावा	वमळववण्ाच्ा	उदे्शाने	गुंतवणूकदार	
्ात	्पैसे	गुंतववतात.

६)	जोखीम स्थिर	भांडवलातील	गुुंतवणूक	जोखमीची	असते. खळेत्ा	भाडंवलातील	गुतंवणूक	कमी	जोखमीची	असत.े
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सारांश

	 	सं्थिातमक	ववततव्व्थिा,	व्ावसाव्क	सं्थिेने	केलेले	भांडवल	सं्पादन	व	त्ाचा	वववन्ोग	्ा	गोष्ींची	हाताळणी	करते.

 	 स्थिर	भांडवल	महणज	ेकोणत्ाही	प्रकारची	‘भौवतक	मालमतता’	महणजेच	स्थिर	मालमतता	हो्.	
	 	 उदा.	जमीन,	इमारत,	उ्पकरणे,	इ.	

 	 खेळते	भांडवल	महणजे	चाल	ूसं्पततीचे	चाल	ूदाव्तवावरील	अवधक्.	जसे	:	रोकड,	उधार	मालमततेचे	्ेणारे	मूल्	इ.	

 	 भांडवल	संरचना	महणज	ेएकूण	भांडवलामध्े	वेगवेगळा	प्रवतभूतींचे	गुणोततर	प्रमाण	ठरववणे.	्ालाच	‘प्रवतभूतींचे	 वमश्रण’	
असेही	महटले	जाते.			

सत्वाध्या्य

प्र.रि.	१	 अ)	 खाली	वदलथेल्या	प्या्थ्यांमधून	्योग्य	प्या्थ्य	वनत्वडून	त्वाक्य	पुनहा	वलहा.

	 	 १)	 ....................	ह	े्पैसे	व	्पैशाच	ेव्व्थिा्पन	्ांच्ाशी	वनगवडत	आहे.

	 	 	 अ)	उत्पादन	 ब)	वव्पणन	 क)	ववतत

	 	 २)	 ववतत	महणजेच	कं्पनीच्ा	....................	बाबींचे	व्व्थिा्पन	करणे.

	 	 	 अ)	आवथि्गक	 ब)	वव्पणन					 क)	उत्पादन

	 	 ३)	 सं् थिातमक	 ववततव्व्थिा	 व्ावसाव्क	 सं्थिेने	 केलेल्ा	 ....................	 चे	 सं्पादन	 व	 त्ाचा	 वववन्ोग	 ्ा	
गोष्ींची	हाताळणी	करते.

	 	 	 अ)	मालाचे	 ब)	भांडवलाच	े	 क)	जवमनीचे

	 	 ४)	 क्ंपनीला	सरकारकडे	....................	भरावा	लागतोे.

	 	 	 अ)	कर		 ब)	लाभांश						 क)	व्ाज

	 	 ५)	 ....................	महणजेच	कोणत्ाही	प्रकारची	स्थिर	मालमतता	हो्.

	 	 	 अ)	अवधकृत	भांडवल	 ब)	ववक्रीस	काढलेले	भांडवल	 क)	स्थिर	भांडवल

	 	 ६)	 चाल	ूसं्पततीचे	चाल	ूदाव्तवावरील	अवधक्	महणजेच	....................	हो्.

	 	 	 अ)	खेळते	भांडवल	 ब)	भरणा	झालेले	भांडवल		 क)	अवभदतत	भांडवल.	

	 	 ७)	 उत्पादन	उद्ोगाला	स्थिर	मालमतता	वमळववण्ासाठी	....................	प्रमाणावर	वनधी	गुंतवावा	लागतो.

	 	 	 अ)	मोठ्ा	 ब)	छिोट्ा	 क)	कमीतकमी

	 	 ८)	 लोकसंख्ा	उच्	दरान	ेवाढत	असल्ास	काही	उत्पादकांना	ही	व्वसा्	....................		संधी	आहे	असे	वाटते.	

	 	 	 अ)	बंद	करण्ासाठी	 ब)	वाढववण्ासाठी	 क)	कमी	करण्ासाठी

	 	 ९)	 एकूण	....................	महणजेच	व्वसा्ातील	खेळते	भांडवल.

	 	 	 अ)	खच्ग	 ब)	चालू	मालमतता			 क)	चाल	ूदाव्तव

			 	१०)	 ....................	महणजे	इसचछित	प्रमाणानुसार	ववववध	स्ोतांचे	वनधी	एकत्	करणे.

	 	 	 अ)	भांडवली	अथि्गसंकल्प	 ब)	भांडवल	संरचना				 क)	भांडवली	व्तू	



10

	 	 ब)	 जोड्ा	जुळत्वा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) भांडवली	अथि्गसंकल्प	 १) एकूण	चालू	मालमतता

ब) स्थिर	भांडवल २) भांडवल	सं्पादन	व	त्ाचा	वववन्ोग

क) खेळते	भांडवल ३) स्थिर	दाव्तव

ड) भांडवल	संरचना		 ४) एकूण	चालू	दाव्तव

इ) सं्थिातमक	ववततव्व्थिा			 ५) स्थिर	मालमतता

६) गुंतवणुकरीचा	वनण्ग्

७) ववतती्	वनसशचतीचा	वनण्ग्	

८) सं्पततीचे	सं्पादन	व	त्ाचा	वववन्ोग

९) ववववध	ववतत	स्ोतांच	ेवमश्रण	

१०) व्तूंच	ेवमश्रण	

	 	 क)	 खालील	प्रत्यथेक	वत्वधानासाठी	एक	शबद	वकंत्वा	शबदसमूह	वकंत्वा	संज्ा	वलहा.

	 	 १)	 कोणत्ाही	व्वसा्	का्ा्गच्ा	्शाचा	वनधा्गरक.

	 	 २)	 सं् थिेकडे	्पुरेसे	भांडवल	असल्ाची	खात्ी	देणारा	ववतत	व्व्थिा्पकाचा	वनण्ग्.

	 	 ३)	 वनधीचा	्श्वीररत्ा	उ्प्ोग	करण्ाचा	ववतती्	व्व्थिा्पकाचा	वनण्ग्.			

	 	 ४)	 दीघ्ग	कालावधीसाठी	वा्परली	जाणारी	स्थिर	मालमतता	वमळववण्ासाठी	्ा	भांडवलाची	आवश्कता	असते.

	 	 ५)	 चाल	ूमालमततेची	एकूण	बेरीज.

	 	 ६)	 चाल	ूमालमततेचे	चाल	ूदाव्तवावरील	अवधक्.

	 	 ७)	 कचच्ा	मालाचे	त्ार	व्तूमध्े	रू्पांतररत	करण्ाची	प्रवक््ा.

  ८)	 अथि्गव्व्थिेतील	तेजी	व	मंदीचे	चक्.

	 	 ९)	 एकूण	भांडवलातील	वेगवेगळा	प्रवतभूतींचे	गुणोततर.

 	१०) ववतत	्पुरवठा	करणारा	अंतग्गत	स्ोत.

 	 ड)	 खालील	वत्वधानथे	बरोबर	की	चूक	तथे	वलहा.

	 	 १)	 ववतत	ह	े्पैसे	व	्पैशाच	ेव्व्थिा्पन	्ांच्ाशी	वनगवडत	आहेत.

	 	 २)	 प्रकल्प	जर	फा्देशीर	असेल	तरच	व्ावसाव्क	संघटना	त्ाला	वहरवा	कंदील	दाखववते.

	 	 ३)	 सं् थिातमक	ववततव्व्थिा	ववववध	व्ावसाव्क	का्ाांमध्े	समन्व्	साधते.

	 	 ४)	 स्थिर	भांडवलाला	‘अवभसरण	भांडवल’	असेही	महणतात.

	 	 ५)	 खेळत	ेभांडवल	व्वसा्ामध्े	शक्तो	का्म्वरू्पी	राहते.

	 	 ६)	 व्वसा्ात	भाड्ेपट्ीच्ा	तत्वावर	मालमतता	सं्पादन	केल्ास	जा्त	प्रमाणात	वनधींची	आवश्कता	असते.

	 	 ७)	 चनैीच्ा	व्तूचं	ेउत्पादन	व	व्ा्पार	करणाऱ्ा	व्वसा्ास	मोठ्ा	प्रमाणावर	खळेत्ा	भाडंवलाची	आवश्कता	असत.े
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	 	 ८)	 मोठ्ा	प्रमाणावर	व्वसा्	करणाऱ्ा	कं्पनीला	अवधक	खेळत्ा	भांडवलाची	गरज	असते.

	 	 ९)	 उदारमतवादी	्पतधोरणांमुळे	बुडीत	कजा्गची	(bad bebt)	सम््ा	उद्भवते.

	 	१०)	 ववतती्	सं्थिा	व	बँका	व्वसा्ाच्ा	खेळत्ा	भांडवलाची	आवश्कता	्पूण्ग	करतात.

	 	 इ)	 गटात	न	बसरारा	शबद	शोधा.

	 	 १)	 जमीन	व	इमारत,	्ंत्सामग्ी,	रोख	रक्कम.

	 	 २)		 कज्गरोखे	भांडवल,	समहक्क	भाग	भांडवल,	अग्हक्क	भाग	भांडवल.

	 	 ३)		 स्थिर	भांडवल,	भांडवल	संरचना,	खेळते	भांडवल

 	 फ)	 खालील	वत्वधानथे	पूर्थ	करा.

	 	 १)	 भांडवलाच्ा	आवश्कतेचे	प्रारंवभक	वन्ोजन	करणाऱ्ा	व्क्ी	महणजेच	..............

	 	 २)	 जेवहा	अथि्गव्व्थिेत	तेजी	असते	तेवहा	ववक्रीतही	..............	होते.

	 	 ३)	 कचच्ा	मालाचे	त्ार	व्तूंमध्े	रू्पांतर	करण्ाची	प्रवक््ा	महणजेच	..............	हो्.

	 	 ४)	 मंदीच्ा	काळात	ववक्रीमध्े	..............	होते.

 	 ग)	 कंसातील	अचूक	प्या्थ्य	वनत्वडा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) ववतती्	वनसशचतीचा	वनण्ग्	 १) .......................................................

ब) .............................................. २) दीघ्ग	कालावधी	

क) ववतत	गुंतवणुकरीचा	वनण्ग्	 ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) अवभसरण	भांडवल	

इ) ववववध	ववतत	स्ोतांच	ेवमश्रण ५) .......................................................

  (भांडवल	्ोग्	प्रमाणात	असणे,	्पद्धतशीर्पणे	वनधी	तैनात	करणे,	स्थिर	भांडवल,	खेळते	भांडवल,	भांडवल	संरचना)

	 	 ह)	 एका	त्वाक्यात	उततरथे	वलहा.

	 	 १)	 ‘सं् थिातमक	ववतत	व्व्थिा’	-	व्ाख्ा	वलहा.

	 	 २)	 स्थिर	भांडवल	महणजे	का्?

	 	 ३)	 खेळत्ा	भांडवलाची	व्ाख्ा	वलहा.

	 	 ४)	 उत्पादन	चक्	महणजे	का्?

	 	 ५)	 ‘भांडवल	संरचना’	-	व्ाख्ा	वलहा.

	 	 ई)	 खालील	त्वाक्यातील	अधोरथे�खत	शबद	दुरुसत	करून	त्वाक्य	पुनहा	वलहा.

	 	 १)	 कज्गरोखे	धारकांना	लाभांश	देण्ासाठी	ववतत	आवश्क	आहे.

	 	 २)	 जेवहा	अथि्गव्व्थिेत	मंदी	असते	तेवहा	ववक्रीमध्े	वाढ	होते.

	 	 ३)	 ‘भाग’	हे	कं्पनीने	घेतलेल्ा	कजा्गऊ	भांडवलाची	्पोच्पावती	असते.	

	 	 ४)	 समहक्क	भागधारकांना	स्थिर	दराने	लाभांश	वमळतो.	
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प्र.रि.	२)		खालील	संज्ा/संकलपना	सपष्	करा.

	 	 १)	 ववतत	वनसशचतीचा	वनण्ग्

	 	 २)	 ववतत	गुंतवणुकरीचा	वनण्ग्

	 	 ३)	 स्थिर	भांडवल

	 	 ४)	 खेळते	भांडवल

प्र.रि.	३)		खालील	घटना	त्व	परर�सरतीचा	अभ्यास	करून	आपलथे	मत	वलहा.

	 	 १)	 ‘महाराष्ट्	राज्	र्ते	्पररवहन	मंडळाच्ा	व्व्थिा्पनास	खेळत्ा	भांडवलाचे	आकारमान	वनसशचत	कराव्ाचे	आहे.

	 	 	 अ)	साव्गजवनक	उ्प्ुक्ता	सेवा	असल्ाने	कमी	खेळत्ा	भांडवलाची	गरज	आहे	करी	जा्त?

	 	 	 ब)	साव्गजवनक	उ्प्ुक्ता	सेवा	असल्ाने	स्थिर	भांडवल	मोठ्ा	प्रमाणावर	असणे	गरजेच	ेआहे	का?

	 	 	 क)	आ्पल्ा	दैनंवदन	जीवनात	नजरेस	्ेणाऱ्ा	एखाद्ा	साव्गजवनक	उ्प्ुक्ता	सेवेच	ेउदाहरण	द्ा.

	 	 २)	 क्ंपनी	आ्पली	उत्पादन	क्षमता	वाढववण्ाच्ा	ववचारात	आहे.	नवीन	्ंत्सामग्ी	(machinery)	खरेदीच्ा	शक्तेचे	
मूल्ांकन	केले	 तर	 त्ाची	 वकंमत	 सुमारे	 रु.	 २	 कोटी	 इतकरी	आहे	 वकंवा	 भाडेतत्वावर	 जुन््ा	 ्ंत्सामग्ीचा	 ्प्ा्ग्	
उ्पलबध	आहे.

	 	 	 अ)	् ंत्सामग्ी	ही	कोणत्ा	प्रकारची	मालमतता	आहे?

	 	 	 ब)	्ंत्सामग्ी	खरेदीसाठी	वा्परले	जाणारे	भांडवल	हे	स्थिर	भांडवल	आहे	करी	खेळते	भांडवल?

	 	 	 क)	व्वसा्ाच	ेआकारमान	स्थिर	भांडवलाचे	प्रमाण	वनसशचत	करत	ेका?

प्र.रि.	४)		फरक	सपष्	करा.

	 	 १)	 स्थिर	भांडवल	व	खेळते	भांडवल.

प्र.रि.	५)		रोडक्यात	उततरथे	वलहा.

	 	 १)	 भांडवल	संरचनेचा	अथि्ग	््पष्	करा	व	त्ाचे	घटक	सांगा.

	 	 २)	 स्थिर	भांडवलाच्ा	आवश्कतेवर	्पररणाम	करणारे	चार	घटक	वलहा.

	 	 ३)	 सं् थिातमक	 ववतत	 व्व्थिा	 महणजे	का्?	सं्थिातमक	 ववतत	 व्व्थिचे्ा	 वनतीचे	आधार	असणारे	 दोन	 वनण्ग्	नमूद	
करा.

प्र.रि.	६)		खालील	वत्वधानथे	सकारर	सपष्	करा.

	 	 १)	 व्ावसाव्क	सं्थिेकडे	ववतत	्पुरवठा	करणाऱ्ा	स्ोतांचे	ववववध	्प्ा्ग्	उ्पलबध	असतात.	

	 	 २)	 स्थिर	भांडवलाच्ा	आवश्कतेवर	ववववध	घटक	्पररणाम	करतात.

	 	 ३)	 स्थिर	भांडवल	व्वसा्ात	जवळजवळ	का्म्वरू्पी	राहते.

	 	 ४)	 भांडवल	संरचना	ही	मालकरीचा	वनधी	व	कजा्गऊ	वनधी	्ांच्ा	वमश्रणाने	बनलेली	असते.

	 	 ५)	 खेळत्ा	भांडवलाच्ा	आवश्कतेवर	ववववध	घटक	्पररणाम	करत	असतात.

प्र.रि.	७)		खालील	प्रशनांची	उततरथे	वलहा.

	 	 १)	 सं् थिातमक	ववतत	व्व्थिेचे	महत्व	ववशद	करा.

	 	 २)	 खेळते	भांडवल	वनसशचत	करणाऱ्ा	घटकांवर	चचा्ग	करा.
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२ संस्थात्मक वित्त व्यिस्थेचथे स्रो्त

 २.१ ्मथालकीच्यथा भथांडिलथाचथे स्रो्त
   २.१.१	 भाग
	 	 	 २.१.२	 प्रतिधारण	नफा
 २.२ करथाजाऊ भथांडिलथाचथे स्रो्त
	 	 	 २.२.१		कर्जरोखे
	 	 	 २.२.२		ठेवींचा	सववीकार
	 	 	 २.२.३	 बंधपते्
	 	 	 २.२.४	 अमेररकन	ठेव	पाविवी,	रागतिक	ठेव	पाविवी	(ADR and GDR)

	 	 	 २.२.५	 व्ावसात्क	बँका
	 	 	 २.२.६	 तवतिवी्	संस्ा
	 	 	 २.२.७	 व्ापारवी	करजे
 २.३  फरक

प्रस्तथािनथा :
उद्ोग	 व्वसा्ािवील	 प्रत्ेक	 का््ज	 पार	 पाडण्ाचवी	 गुरुतकल्वी	 ‘तवति’	 (finance)	 कडे	 असिे.	 कोणत्ाहवी	 व्ावसात्क	

का्ा्जचा	 पाठपुरावा	आत््जक	 पातठंब्ातिवा्	केला	 राऊ	िकि	 नाहवी.	 व्वसा्	करिाना	 प्रत्ेक	 टपप्ावर	 तनधवीचवी	 गरर	असिे.	
कंपनवीचे	प्रवि्जन,	संघटन	िसेच	उद्ोग	व्वसा्ािवील	तन्तमि	का्ाांसाठवीहवी	्ाचवी	आवश्किा	असिे.	व्वसा्ािवील	प्रत्ेक	कृिवी	
हवी	िेवटवी	‘तवतिा’िवी	संबतंधिच	असिे.

व्ावसात्क	 संस्ेला	 आवश्क	 असलेल्ा	 तनधवीला	 ‘भांडवल’	 असे	 महटल	े रािे.	 प्रत्ेक	 व्वसा्	 संस्ेला	 त्ाच्ा	
का्ा्जसाठवी	 तवतिष्ट	भांडवलाचवी	आवश्किा	असिे.	 ‘सं्ुक्त	भांडवलवी	संस्ा’	(कंपनवी),	हवी	आधुतनक	व्ावसात्क	संस्ा	आहे	
िसेच	 हा	 मोठा	 उपक्रमहवी	 आहे.	 अिा	 संस्ेस	 मोठ्ा	 प्रमाणावर	 भांडवलाचवी	 आवश्किा	 असिे.	 सं्ुक्त	 भांडवलवी	 संस्ेच्ा	
व्वस्ापनाि	मोठ्ा	प्रमाणावर	भांडवल	संच्	तकंवा	भांडवल	तनतम्जिवीला	तविेष	महत्व	आहे.	

‘भांडवल	तनतम्जिवी’	महणरे	कंपनवीच्ा	‘आत््जक	्ोरने’नुसार	तवतवध	स्ोिांकडून	भांडवल	रमा	करण्ाचवी	प्रतक्र्ा	आहे.

कंपनवी	वेगवेगळ्ा	स्ोिांद्ारे	मोठ्ा	प्रमाणावर	तनधवी	रमा	करिे.	व्वसा्ासाठवी	उपलबध	असलेल्ा	तवतिपुरवठ्ाचे	तवतवध	
स्ोि	खालवील	िकत्ामध्े	सपष्ट	केले	आहेि.

वित्त पुरिठ्थाचथे स्रो्त  

कर्जरोखे,	ठेववी,	बंधपत्े,	
रागतिक	ठेव	पाविवी/अमेररकन	ठेव	
पाविवी,	बँकेच	ेकर्ज,	तवतिवी्	संस्ांचे	

कर्ज,	व्ापारवी	कर्ज

करा्जऊ	भांडवल	मालकीचे	भांडवल	

भाग	

समहक्क	भाग	

प्रतिधारण	नफा	

अग्रहक्क	भाग	

वरवील	स्ोिांचे	अंिग्जि	व	बतहग्जि	(बाह्य)	स्ोि	असे	वगगीकरण	केले	रािे.		
  	बाह्य	स्ोि	:	संस्े	बाहेरच्ा	मागा्जने	रमा	केलला	तनधवी.

	अंिग्जि	स्ोि	:	संस्ेने	संस्ांिग्जि	मागा्जने	रमा	केलेला	तनधवी.				
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२.१ ्मथालकीच्यथा भथांडिलथाचथे स्रो्त
मालकाच्ा	(भागधारकाच्ा)	मदिवीने	कंपनवीने	उभे	केलेले	भांडवल	महणरेच	मालकीच	ेभांडवल	हो्.	भागधारक	कंपनवीचे	भाग	

खरेदवी	करिाि	आतण	आवश्क	भांडवल	पुरतविाि.	मालकीच्ा	भांडवलाचा	हा	एक	प्रकार	आहे.	

मालकीच्ा	भांडवलाचा	आणखवी	एक	प्रकार	 महणरे	संतचि	नफा	 तकंवा	 प्रतिधारण	नफा!	्ालाच	 ‘नफ्ाचवी	 पुनगुांिवणूक’	
(Ploughing back of profit)	असेहवी	महणिाि.	कंपनवीच्ा	नफ्ाचवी	कंपनवीच्ाच	व्वसा्ाि	पुनगुांिवणूक	करणे	असा	्ाचा	अ््ज	होिो.	
तनधवी	उभारणवीचा	हा	अंिग्जि	स्ोि	आहे.

मालकीचे	भांडवल	ह	ेका्मसवरूपवी	व्वसा्ाि	राहणारे	भांडवल	मानले	रािे.	हे	कंपनवी	तवसर्जनाच्ा	वेळवीच	परि	केले	रािे.

भाग	 भांडवलाच्ा	 रूपािवील	 मालकी	 भांडवल	 हे	 नववीन	 कंपनवीसाठवी	 प्रारतंभक	 स्ोि	आहे.	 नंिरच्ा	 काळािहवी	 अतिररक्त	
भांडवलाचवी	गरर	पूण्ज	करण्ासाठवीहवी	्ाचा	उप्ोग	होिो.	ि्ातप	संतचि	नफा	हा	भांडवलाचा	प्रा्तमक	स्ोि	असू	िकि	नाहवी	परंिु	
रेवहा	कंपनवी	आपला	व्वसा्	फा्देिवीरररत्ा	चालतविे	िेवहा	हा	स्ोि	महत्वपूण्ज	असू	िकिो.

भाग	भांडवल	हा	भांडवलाचा	साव्जतत्क	आढळणारा	असा	प्रकार	आहे.	कंपनवीच्ा	आवश्क	भांडवलाचवी	 रक्कम	प्रवि्जक	
ठरतविाि.	हवी	भाग-भांडवलाचवी	 रक्कम	‘अतधकृि	भांडवल’	 (authorised capital)	 महणून	ओळखलवी	रािे.	हवी	 रक्कम	कंपनवीच्ा	
घटनापत्काि	नमूद	केलवी	रािे.	आिा	आपण	्ाचा	सतवसिर	अभ्ास	करू.

२.१.१  भथाग 
कंपनवी	का्दा	२०१३,	कलम	२	(८४)	नुसार	‘भाग’	् ा	संज्ेचवी	व्ाख्ा	अिवी	आहे.	‘भाग	महणरे	कंपनवीच्ा	भाग	भांडवलािवील	

एक	तहससा	व	भाग	साठ्ाचाहवी	्ाि	समावेि	केला	रािो.’

भाग	भांडवलाचवी	तवभागणवी	ज्ा	घटकाने	केलवी	रािे	िो	घटक	महणरे	‘भाग’	हो्.	कंपनवीचे	भांडवल	असे	छोट्ा	भागांमध्े	
तवभागलेले	असिे.	असा	प्रत्ेक	छोटा	 तहससा	 महणरे	 ‘भाग’	हो्.	प्रत्ेक	छोट्ा	 तहशश्ाचे	मूल्	 महणरेच	भागाचे	 दि्जनवी	मूल्!	
कंपनवीचे	भाग	हे	अलप	मूल्ाचे	असल्ामुळे	आम	रनिा	भाग	खरेदवी	करून	कंपनवीच्ा	भांडवल	उभारणवीमध्े	सहभागवी	होऊ	िकिे.	

कोणिवीहवी	व्क्तवी	सविःच्ा	इचछनेुसार	तकिवीहवी	भाग	खरेदवी	करू	िकिे.	रवी	व्क्तवी	असे	‘भाग’	खरेदवी	करिे	त्ाला	‘भागधारक’	
अ्वा	‘कंपनवीचा	सदस्’	असे	संबोधल	ेरािे.

		भथागथांची िैविष्ट्थे ः
  १. अ्जा ः	भाग	हा	भाग	भांडवलाचा	छोटासा	घटक	आहे.

  २. ्मथालकी हक्क ः	भाग	खरेदवी	करून	मालक	झालेल्ा	व्क्तवीला	भागधारक	असे	महणिाि.	भाग	हे	भागधारकाचा	कंपनवीवरवील	
मालकी	हक्क	दि्जतविाि.

  ३. अनुक्र्मथंाक ः भागांच	ेतडमटेररअला्झेिन	झाले	नसेल	(भौतिक	सवरूपाि	असेल)	िर	प्रत्ेक	‘भागा’स	सविंत्	अनुक्रमांक	
असिो	व	िो	भाग	दाखवल्ावर	(share certificate)	नमूद	केलेला	असिो.

  ४. हक्क असल्यथाचथा पुरथािथा ः	भाग	प्रमाणपत्	हे	कंपनवीने	तिच्ा	सव्जमान्	मुद्े	अंिग्जि	रारवी	केलेले	असिे.	भाग	मालकीचा	हक्क	
दि्जवणारा	 हा	 दसिऐवर	आहे.	भाग	 हवी	कोणिवीहवी	 दृष्	वसिू	 नसून	 िवी	 ‘भाग	प्रमाणपत्’	 सवरूपाि	ठेवलेलवी	असिे	 तकंवा	
इलेकट्रॉतनक	सवरूपाि	(D'mat)	हवी	रूपािंररि	केलवी	रािे.	

  ५. भथागथाचथे ्मूल्य ः	प्रत्ेक	भागाला	एक	तवतिष्ट	मूल्	असिे	िे	असे	दि्जतवले	रािे.

   अ) दिजानी ्मूल्य (Face Value) :	 हे	 मूल्	 ‘भाग	 प्रमाणपत्ा’वर	 नमूद	 केलेले	 असिे	 व	 कंपनवीच्ा	 घटनापत्कामध्ेहवी	
नोंदतवलेले	असिे.

   ब) विक्री ्मूल्य (Issue Price) :	कंपनवी	्ा	तकंमिवीला	भाग	तवक्री	करिे.	

   क) बथारथार ्मूल्य (Market Value) :	हे	मूल्	भाग	बारारािवील	मागणवी	(demand)	व	पुरवठा	(supply) ्ांच्ानुसार	ठरतवले	
रािे.



15

  ६. हक्क ः	भागधारकांना	काहवी	हक्क	प्रदान	केले	रािाि.	उदाहरणा््ज	-	लाभांि	प्राप्वीचा	अतधकार,	लेखापुसिकांच्ा	िपासणवीचा	
अतधकार,	भागधारकांच्ा	बैठकीस	उपसस्ि	राहण्ाचा	अतधकार,	भागधारकांच्ा	बैठकीि	मिदानाचा	अतधकार	इत्ादवी.

  ७. व्मळक्त ः भागधारक	कंपनवीच्ा	वाटप्ोग्	नफ्ािून	वाटा	तमळतवण्ास	पात्	असिो.	्ालाच	‘लाभांि’	असे	महणिाि.
  ८. हस्तथां्तरण ः	तन्मावलवीिवील	तन्मानुसार	साव्जरतनक	कंपनवीच	ेभाग	मुक्तपणे	हसिांिररि	करिा	्ेिाि.
  ९. भथागधथारकथाची ्मथाल्मत्तथा ः	भाग	हवी	भागधारकाचवी	‘चल	मालमतिा’	(movable property)	आहे.
     १०. भथागथांचथे प्रकथार ः	कंपनवी	दोन	प्रकारच्ा	भागांचवी	तवक्री	करू	िकिे.		
	 	 	 (अ)	समहक्क	भाग	(ब)	अग्रहक्क	भाग

  भथागथांचथे प्रकथार ः  
	 	 कंपनवी	का्दा	२०१३,	कलम	४३	नुसार	कंपनवी	वेगवेगळ्ा	प्रकारच्ा	भागांचवी	तवक्री	करू	िकिे	त्ासाठवी	त्ांचे	हक्क,	लाभ,	
रोखवीम	अिा	गोष्टवी	लक्ाि	घेिल्ा	रािाि.	खालवील	िक्ता	भागांचे	तवतवध	प्रकार	दि्जतविो.

ब) अग्रहक्क भथाग

१)	 संच्वी	अग्रहक्क	भाग
२)	 असंच्वी	अग्रहक्क	भाग
३)	 लाभभागवी	अग्रहक्क	भाग
४)	 अलाभभागवी	अग्रहक्क	भाग
५)	 पररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भाग
६)	 अपररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भाग
७)	 परिफेडवीच	ेअग्रहक्क	भाग
८)	 न	परिफेडवीचे	अग्रहक्क	भाग

भथाग
 

अ) स्महक्क भथाग

१)	 मिदानाच्ा	सव्जसाधारण	हक्कांसतहि
२)	 मिदानाच्ा	भेददि्जक	हक्कांसतहि

  अ) स्महक्क भथाग ः	समहक्क	भागांना	‘साधारण	भाग’	असेहवी	संबोधले	रािे.	
	 	 	 कंपनवी	का्द्ानुसार	समहक्क	भागांचवी	व्ाख्ा	अिवी	आहे.	‘समहक्क	भाग	महणरे	असे	भाग	रे	अग्रहक्क	भाग	

नसिाि’.	वरवील	व्ाख्ेनुसार	समहक्क	भागांचवी	दोन	वैतिषट्े	आहेि.
	 	 	 	 	 	 अ)	अग्रहक्क	भागांना	लाभािं	तदल्ानंिर	समहक्कभागांना	लाभांि	तदला	रािो.
	 	 	 	 	 	 ब)	 कंपनवी	तवसर्जनावेळवी	भांडवल	परिफेडवीसाठवी	समहक्क	भागधारकांना	अग्रक्रम	तदला	राि	नाहवी.
	 	 	 	 	 	 	 उद्ोग	व्वसा्ासाठवी	लागणाऱ्ा	प्रा्तमक	व	मलूभिू	भाडंवलाचा	समहक्क	भाग	हा	महत्वाचा	स्ोि	आह.े	

समहक्क	भागाकंडचे	कपंनवीचा	मालकी	हक्क	असिो	पण	त्ाबरोबर	्णेारवी	रोखवीमहवी	ि	ेउचलि	असिाि.	कपंनवी	
तवसर्जनानिंर	सव्ज	गुिंवणकूदाराचंवी	रक्कम	प्र्म	परि	कलेवी	रािे	व	उव्जररि	रक्कम	समहक्क	भागधारकांना	तदलवी	राि.े	
्ाच	कारणासाठवी	समहक्क	भागधारकानंा	‘मालमतिा	व	लाभािंाच’े	अविषे	भागाच	ेहक्कदार’	अस	ेमहटल	ेरािे.

	 	 	 	 	 	 	 समहक्क	भागधारकांसाठवी	कोणिाहवी	तनसशचि	अ्वा	बांतधलकी असलेला	भार	कंपनवी	उचलि	नाहवी.	लाभांिाचा	
दर	तन्ामक	मंडळाने	ठरतवल्ानुसार	तदला	रािो.	एखाद्ा	वषगी	कंपनवीला	कमवी	नफा	झाला	िर	समहक्क	भागधारकांना	
कमवी	लाभांि	तदला	रािो	व	िोटा	झाला	असेल	िर	लाभांि	तदला	राि	नाहवी.	अिाप्रकारे	समहक्क	भागधारकांचे	
भाग्	कंपनवीच्ा	चढ-उिारािंवी	रोडलेले	असिे.	रर	कंपनवी	्िसववी	झालवी	िर	चांगल्ा	आत््जक	लाभाचा	आनंद	िे	
घेऊ	िकिाि	आतण	रर	कंपनवी	अ्िसववी	झालवी	िर	मुख्िः	सगळवी	रोखवीम	त्ांना	पेलाववी	लागिे.	्ाच	कारणांमुळे	
समहक्क	भागभांडवलाला	‘साहसवी	भांडवल’	तकंवा	रोखमवीचे	भांडवल	असे	महणिाि.	समहक्क	भागधारकांना	‘खरा	
रोखवीम	पतकरणारा’	असे	महटल	ेरािे.
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       ि्ातप	समहक्क	भागधारकांचा	कंपनवीच्ा	व्वस्ापनामध्े	सहभाग	असिो.	त्ांना	कंपनवीच्ा	सव्जसाधारण	
सभेसाठवी	आमंतत्ि	केले	रािे.	 प्रत्ेक	समहक्क	भागधारकाला	मिदानाचा	 हक्क	असिो.	सव्जसाधारण	सभेिवील	
चचजेमध्े	 िे	 सहभागवी	 होिाि	 व	 मिदानाचा	 हक्क	 बराविाि.	 व्वस्ापनािवील	 त्ांचे	 प्रतितनधवी	 िे	 तनवडिाि.	
अिाप्रकारे	िे	खऱ्ा	अ्ा्जने	कंपनवीचे	‘मालक’	असिाि.

 	स्महक्क भथागथांची िैविष्ट्थे ः

    १) कथा्य्मसिरूपी भथागभथांडिल ः	समहक्क	भाग	हे	‘न	परिफेडवीचे’	भाग	आहेि.	समहक्क	भागांचवी	रक्कम	कंपनवीच्ा	
रवीवनकालामध्े	 परि	 तदलवी	राि	 नाहवी.	 त्ांचवी	 परिफेड	कंपनवी	 तवसर्जनानंिर	करिा	 ्ेिे.	अिाप्रकारे	 समहक्क	
भागधारक	कंपनवीला	दवीघ्जमुदिवीचे	व	का्मसवरूपवी	भांडवल	उपलबध	करून	देिाि.

    २) असस्र लथाभथांिथाचथे दर ः	समहक्क	भागांसाठवी	कंपनवीने	लाभांिाचा	कोणिाहवी	दर	तनसशचि	केलेला	नसिो.	लाभांिाचा	
दर	एकूण	नफ्ानुसार	कमवी	वा	रासि	होि	असिो.	रर	कंपनवीने	रासि	प्रमाणाि	नफा	कमावला	असेल	िर	लाभांिाचा	
दर	अतधक	तदला	रािो.	िसेच	नफा	अपुरा	असेल	िर	व्वस्ापक	लाभांिाचे	वाटप	लांबणवीवर	टाकू	िकिाि.	
समहक्क	भागधारक	लाभािंासाठवी	व्वस्ापकांवर	सक्तवी	करू	िकि	नाहवीि.	समहक्क	भाग	धारकांचा	लांभाि	हा	
तन्तमि	िसेच	तनसशचि	नसिो,	िर	त्ाि	चढउिार	होि	असिाि.

    ३) हक्क ः	समहक्क	भाग	धारकांना	काहवी	हक्क	प्रदान	केले	आहेि	िे	असे	-

     अ) ्म्तदथानथाचथा हक्क ः ्ा	हक्काद्ार	ेसमहक्क	भागधारक	संचालकांचवी	तनवड	करिाि,	कंपनवीचवी	घटना	तकंवा	
तन्मावलवीि	दुरुसिवी	करू	िकिाि.

     ब) नफ्यथा्मधील सहभथागथाचथा हक्क ः	हा	अत्ंि	महत्वाचा	हक्क	आहे.	समहक्क	भाग	धारकांना	नफ्ाि	वाटा	
तमळण्ाचा	हक्क	आहे,	रो	लाभांि	महणून	तविररि	केला	रािो.	कंपनवी	् िसववी	असेल	व	सढळ	नफा	कमावि	
असेल	िर	समहक्क	भाग	धारकांना	मोठ्ा	लाभांिाचा	फा्दा	घेिा	्ेिो.

     क) लथेखथा पुस्तकथाच्यथा ्तपथासणीचथा हक्क ः समहक्क	भागधारकांना	िे	ज्ा	कंपनवीच	ेमालक	आहेि	त्ा	कंपनवीच्ा	
लेखा	पुसिकांचवी	िपासणवी	करण्ाचा	हक्क	आहे.

     ड) भथागथांच्यथा हस्तथां्तरणथाचथा हक्क ः समहक्क	भागधारक	तन्मावलवीि	नमूद	केलेल्ा	िरिुदवीनुसार	समहक्क	भाग	
हसिांिरणाचा	हक्क	उपभोगू	िकिाि.	

    ४) अग्रक्र्म हक्क नथाही ः समहक्क	भागधारकांना	 लाभांि	 वाटपाकररिा	 अग्रक्रम	 तदला	 राि	 नाहवी.	 ्ाचाच	अ््ज	
अग्रहक्क	भागधारकांना	प्र्मिः	लाभांि	तदला	रािो	व	त्ानंिर	समहक्क	भागधारकांना	लाभांि	तदला	रािो.

	 	 	 	 	 कंपनवी	तवसर्जनानंिरहवी	समहक्क	भागधारकांना	त्ांचे	भांडवल	सवाांि	िेवटवी	परि	केले	रािे.	तिल्क	रक्कमिेून	कर्ज	
व	अग्रहक्कभागांचवी	परिफेड	केल्ानंिर	रर	 रक्कम	तिल्क	राहि	नसेल	िर	समहक्क	भागधारकांना	कोणिवीहवी	
रक्कम	तदलवी	राि	नाहवी.

    ५) वन्यंत्रण ः समहक्क	भागधारक	कंपनवीवर	तन्ंत्ण	ठेवून	असिो.	त्ांचे	वण्जन	‘कंपनवीच	ेखरे	मालक’	असे	केले	रािे.	
मिदान	करण्ाचा	हक्क	केवळ	समहक्क	भागधारकांना	 तदला	आहे.	प्रत्ेक	समहक्क	भागधारकास	त्ाने	धारण	
केलेल्ा	भागांच्ा	प्रमाणानुसार	मिदानाचा	हक्क	असिो.	हा	हक्क	त्ांना	का्द्ान	ेप्रदान	केला	आहे.	वै् सक्तकररत्ा	
सभेला	हरर	न	राहिा	िे	प्रतितनधींच्ा	(Proxy)	माफ्फिहवी	मिदानाचा	हक्क	बरावू	िकिाि.

	 	 	 						 	 मिदानाचा	 हक्क	 बरावून	 िे	 कंपनवीच्ा	 व्वस्ापन	 व	 कामकाराि	 सहभागवी	 होऊ	 िकिाि.	 कंपनवीच्ा	
व्वस्ापनासाठवी	संचालक	मंडळाचे	सदस्	िे	तनवडिाि.	सव्जसाधारण	सभेि	चचजेि	असलेल्ा	सव्ज	बाबींवर	त्ांना	
मि	देण्ाचवी	मुभा	आहे.	अिाप्रकारे	समहक्क	भागधारक	कंपनवी	व्वस्ापनावर	तन्ंत्ण	ठेविाि.

    ६) ररोखी्म ः	समहक्क	भागधारक	कंपनवी	संबंतधि	असलेलवी	रासिवीिरासि	रोखवीम	पेलि	असिाि.	रेवहा	कंपनवीवर	
आत््जक	आणवीबाणवीचवी	वेळ	्ेिे	िेवहा	असे	संकट	पेला्ला	िे	ि्ार	असिाि.
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	 	 	 	 	 कंपनवीने	एखाद्ा	वषगी	कमवी	नफा	कमावला	असेल	िर	समहक्क	भागधारकास	कमवी	लाभांि	तदला	रािो.	त्ामुळे	
भागांचे	बारारमूल्	कमवी	होऊन	त्ास	‘भांडवलवी	िोटा’	सहन	करावा	लागिो.	अिाप्रकारे	समहक्क	भागाधारक	हे	
सव्ज	रोखवीम	उचलणार	ेभागधारक	आहेि.

    ७) अििथेष भथागथाचथे दथािथेदथार ः	समहक्क	भागधारक	कंपनवीचे	 मालक	असल्ामुळे,	कंपनवीच	ेसव्ज	खच्ज,	 तवतवध	कर	
तदल्ानंिर	कंपनवीिवील	मालमतिेच्ा	उव्जररि	भागाचे	दावेदार	असिाि. 

     अविेष	भागाचा	दावा	महणरे	कंपनवीच्ा	तमळकिवीवरवील	अंतिम	दावा!	

	 	 	 	 	 समहक्क	भागधारक	ररवी	िेवटचे	दावेदार	असले	िरवी	उव्जररि	सव्ज	तमळकि	तमळतवण्ाचा	फा्दा	त्ांना	आहे.

    ८) कंपनीच्यथा ्मथाल्मत्तथेिर अवधकथार नथाही ः	 समहक्क	भागधारकांना	कंपनवीच्ा	कोणत्ाहवी	 मालमतिवेर	अतधकार	
सांगिा	्ेि	नाहवी.

     ्मथाल्मत्तथेिर बरोरथा वन्मथाजाण करणथे :	सावकाराच्ा	विवीने	कंपनवीच्ा	मालमतिेवर	तनमा्जण	केलेले	हक्क,	महणरे	
रर	कर्जरोख्ांचवी	परिफेड	करण्ास	कंपनवी	दोषवी	आढळल्ास	सावकार	तिचवी	मालमतिा	तवकून	िवी	रक्कम	वसूल	
करू	िकिे.

    ९) अवधलथाभथांि भथाग/बरोनस भथाग ः	अतधलाभांि	भाग	हे	समहक्क	भागधारकास	 ‘बक्वीस’	 महणून	 तवनामूल्	 तदले	
रािाि.	 हे	 भाग	 तवद्मान	 भागधारकांना	 तवनामूल्	 तदल	े रािाि.	 रमा	 झालेल्ा	 नफ्ािून	 हे	 समभाग	 तदले	
रािाि.	 समभागांच्ा	 प्रमाणाि	अतधलाभांि	 भाग	 तदले	 रािाि.	 समहक्क	भागांचवी	 ‘भांडवलवी	 गुिंवणूक’	अिा	
प्रकारे	सविःच	वाढिे.	हा	लाभ	फक्त	समहक्क	भागधारकांना	उपलबध	आहे.	

    १०) हक्कभथाग ः	रेवहा	एखाद्ा	कंपनवीला	 तवसिाराच्ा	उद्ेिाने	अतधक	 तनधींचवी	आवश्किा	असिे	आतण	नववीन	
भागांचवी	 तवक्री	करून	 पुढवील	भांडवल	रमा	करिे,	 िेवहा	 तवद्मान	भागधारकांना	 प्र्म	भाग	 देण्ाला	 प्राधान्	
तदले	 रािे.	 ्ालाच	 ‘हक्कभाग’	 देणे	 असे	 महणिाि.	 समहक्क	 भागधारकांना	 त्ांच्ा	 आतधपासून	 असलेल्ा	
भागांच्ा	प्रमाणाि	ह	ेसमभाग	तदले	रािाि.

    ११) दिजानी ्मूल्य ः	समहक्क	भागांचे	दि्जनवीमूल्	कमवी	असिे.	हे	मूल्	रु.	१०/-	तकंवा	अगदवी	रु.१/-	सुद्ा	असू	िकिे.	

    १२) बथारथार्मूल्य ः	‘मागणवी	व	पुरवठा’	्ानुसार	समहक्क	भागांच्ा	बारार	मूल्ांचे	चढउिार	होि	असिाि.	समहक्क	
भागांचवी	‘मागणवी	व	पुरवठा’	हवी	तमळतवलेला	एकूण	नफा	व	घोतषि	लाभांि	्ा	दोन	गोष्टींवर	अवलंबून	असिे.

	 	 	 	 	 रेवहा	कंपनवी	 भरघोस	 नफा	 तमळतविे	 िेवहा	 त्ांच्ा	 भागांचे	 मूल्	 वधारिे	 पण	 रेवहा	 त्ांचे	 नुकसान	 होिे	 िेवहा	
त्ाचंे	बारारमूल्	कमवी	होिे.

	 	 	 	 	 अन्	प्रतिभूिींच्ा	िुलनिे	समहक्क	भागांच्ा	बारारमूल्ांमध्े	वारंवार	चढ	उिार	झालेले	 तदसून	्ेिाि	महणूनच	
्ा	भागांच	ेसट्ेबारांना	खूप	आकष्जण	वाटिे.

     प्रतिभिूींच्ा	मूल्	बदलामुळे	नफा	तमळतवण्ाचा	प्र्तन	सट्ेबार	करिो. 

    १३) भथांडिल िृद्ी (Capital appreciation) ः रेवहा	 भागबाराराि	 भागांचे	 बारारमूल्	 वाढिे	 िेवहा	 भाग-
भांडवलाचवी	वृद्वी	 होिे.	कंपनवीचा	 नफा	िसेच	कंपनवीचवी	समृद्वी	 हे	कंपनवीचवी	भागबाराराि	प्रतिष्ा	वाढतविाि	
त्ामुळे	भागांच्ा	मूल्ामध्े	वृद्वी	होिे.	

    	स्महक्क भथागथांचथे प्रकथार ः	समहक्क	भागांचे	दोन	प्रकार	आहेि.

	 	 	 	 	 १)	 मिदानाच्ा	सव्जसाधारण	हक्कासतहि

	 	 	 	 	 २)	 मिदानाच्ा	भेददि्जक	हक्कासतहि

      १) ्म्तदथानथाच्यथा सिजासथाधथारण हक्कथासवह्त :	अिा	 प्रकारच्ा	 भागधारकांना	 मिदानाचे	 सव्जसाधारण	 हक्क	
असिाि.	ह	ेभागधारक	त्ांनवी	धारण	केलेल्ा	भागांच्ा	प्रमाणाि	मिे	देऊ	िकिाि.
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      २) ्म्तदथानथाच्यथा भथेददिजाक हक्कथासवह्त :	 अिा	 प्रकारचे	 भाग	 धारण	 करणाऱ्ा	 समहक्क	 भागधारकांना	
मिदान,	 लाभािं	 तकंवा	 कंपनवी	 तन्म	 २०१४	 मधवील	 तन्म	 ४,	 ्ानुसार	 सव्जसामान्	 भागधारकांपेक्ा	
वेगळे	हक्क	तदले	रािाि.	

	 	 	 	 	 	 	 कंपनवी	 मिदानाचा	 हक्क	 तकंवा	 मिदानाचा	 हक्कच	 नसलेले	 भाग	 ्ांचवी	 तवक्री	 करू	 िकिे.	 अिा	
भागधारकांना	लाभांि	अतिररक्त	दरानेहवी	तमळण्ाचे	हक्क	तदलेल	ेअसिाि.	

   ब) अग्रहक्क भथाग ः ्ा	भागांना	काहवी	 तविेष	सवलिवी	व	अग्रक्रमहक्क	असिाि.	असे	हक्क	समहक्क	भागांना	नसिाि.	
अग्रहक्क	भागांचे	तविेष	हक्क	असे	आहिे.

	 	 	 	 	 अ)	 लाभािं	देण्ाच्ा	वेळवी	्ांचा	अग्रक्रमान	ेतवचार	केला	रािो.

	 	 	 	 	 ब)	 कंपनवी	तवसर्जनाच्ा	वेळवी	भाग	भांडवलाच्ा	परिफेडवीसाठवी	्ांचा	अग्रक्रमाने	तवचार	केला	रािो.

	 	 	 	 	 	 अग्रहक्क	भागधारकास	लाभािं	अग्रक्रमाने	 व	 तनसशचि	 दराने	 तदला	रािो.	लाभांिाचा	 दर	 पूव्ज	 तनधा्जररि	असिो	
व	िो	तवक्रीच्ा	वेळेस	ठरतवलेला	असिो.

	 	 	 	 	 							्ा	भागधारकांना	मिदानाचा	सव्जसाधारण	हक्क	नसिो	परंिु	ज्ा	मुद्	द्ांवरवील	तनण्ज्ाचा	अग्रहक्क	भागधारकाच्ा	
गुंिवणुकीवर	्ेट	पररणाम	होऊ	िकिो	अिा	मुद्	द्ांवर	िे	मिदान	करू	िकिाि.	उदाहरणा््ज	त्ांच्ा	हक्कांमध्े	बदल	
केल्ास	अ्वा	कंपनवीचवी	तवक्री	इत्ादवी	संदभा्जि	त्ांना	मिदान	करिा	्ेिे.

	 	 	 								 अग्रहक्क	 भागधारक	 ह	े कंपनवीच	े सहमालक	आहेि,	 पण	 िे	 कंपनवीचे	 ‘तन्ंत्क’	 नाहवीि.	 ्ा	 प्रकारचे	 भाग	 रे	
गुंिवणूकदार	सावध	असिाि	िे	खरेदवी	करिाि	कारण	त्ांना	त्ांच्ा	मुद्लाचवी	सुरतक्ििा	व	तन्तमि	लाभांि	्ांचवीच	
काळरवी	असिे.	

     अग्रहक्क भथागथाची िैविष्ट्थे ः 
     १) लथाभथांिथासथाठी अग्रहक्क ः	 अग्रहक्क	 भागधारकांचा	 वातष्जक	 तनववळ	 नफ्ाच्ा	 (net profit)	 तविरणवी्	

रक्कमेवर	प्र्म	दावा	असिो.	समहक्क	भागांना	लाभांि	देण्ापूवगी	अग्रहक्क	भागांना	लाभांि	तदला	रािो.			

     २) भथांडिल पर्तफेडीचथा अग्रहक्क ः	कंपनवी	तवसर्जनाच्ा	वेळवी	भाग	भांडवलाच्ा	परिफेडवीसाठवी	्ा	भागांचा	
अग्रक्रमाने	तवचार	केला	रािो.	्ामुळे	भांडवल	नुकसानवीपासून	अग्रहक्क	भागधारकांचे	संरक्ण	होिे.

     ३) वनस्च्त पर्तथािथा ः अग्रहक्क	भागांना	 तनसशचि	दराने	लाभांि	 तदला	रािो.	हा	दर	पूव्जतनधा्जररि	असिो.	हा	
तनसशचि	रकमेच्ा	सवरूपाि	असिो	तकंवा	तनि	दराने	तदला	रािो.	

	 	 	 	 	 	 अग्रहक्क	भागानंा	कवेळ	 नफ्ामधनूच	लाभािं	 तदला	रािो.	लाभांि	 दर	 तनसशचि	असला	 िरवी	करा्जवरवील	
तनसशचि	व्ार	दर	व	्ा	दोन	गोष्टींमध्े	फरक	आहे.	आत ््जक	सकंटाच्ा	काळाि	 संचालकानंवी	कोणिाहवी	
लाभािं	न	दणे्ाचा	तनण््ज 	घिेला	िर	अग्रहक्क	भागधारकानंा	न	तदलले्ा	लाभािंावर	हक्क	सागंिा	्ेि	नाहवी.

     ४) भथांडिलथाचथे सिरूप ः	अग्रहक्क	भाग	कंपनवीला	का्मसवरूपवी	असलेले	भांडवल	पुरवि	नाहवीि.	एका	ठराववीक	
कालावधवीनंिर	त्ांच्ा	भांडवलाचवी	परिफेड	केलवी	रािे.	कंपनवी	‘न	परिफेडवीच्ा’	अग्रहक्क	भागांचवी	तवक्री	
करू	िकि	नाहवी.	

	 	 	 	 	 	 कंपनवी	स्ापनेनंिरच्ा	काळामध्े	हे	अग्रहक्क	भाग	भांडवल	गोळा	केले	रािे.	ह	ेभाग	कंपनवीच्ा	अतिररक्त	
भांडवलाचवी	गरर	भागतवण्ासाठवी	तवक्रीस	आणले	रािाि.

	 	 	 	 							 	 लाभािंाच	े दर	 िसेच	 बारार	 मूल्	 ्ाि	 चढ	 उिार	 होि	 नसल्ाने	 अग्रहक्क	 भाग	 भांडवल	 हे	 ‘सुरतक्ि	
भांडवल’	समरले	रािे.

     ५) बथारथार्मूल्य ः	अग्रहक्क	भागांना	तदला	राणारा	लाभांिाचा	दर	सस्र	असल्ामुळ	ेत्ांचे	बारारमूल्	बदलि	
नाहवी.	समहक्क	भागांिवी	्ाचवी	िुलना	केल्ास	्ा	भागांचवी	मूल्	वृद्वी	होि	नाहवी.
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     ६) ्म्तदथानथाचथा अवधकथार ः	अग्रहक्क	भागांना	मिदानाचे	सव्जसाधारण	हक्क	नसिाि.	कंपनवीच्ा	कामकारावर	
तन्तं्ण	ठवेण्ाचा	अतधकार	् ानंा	नाहवी.	परिं	ु् टे	त्ाचं्ा	अतधकारावर	पररणाम	करणाऱ्ा	कपंनवीच्ा	कोणत्ाहवी	
ठरावावर	मिदान	करण्ाचा	 त्ांना	अतधकार	आहे.	उदाहरणा््ज	-	भांडवलाच्ा	परिफेडवीच्ा	अटींमधवील	
बदल	तकंवा	दोन	वषाांपासूनच्ा	लाभांिाचवी	्कबाकी	आहे.	अिा	मुद्	्द्ांसाठवी	िे	मिदान	करू	िकिाि.

     ७) ररोखी्म ः	 सावध	 असणार	े गंुिवणकूदार	 साधारणपणे	 अग्रहक्क	 भागांचवी	 खरदेवी	 करिाि.	 भाडंवलाचवी	
सरुतक्ििा	व	तनसशचि	लाभािं	अस	ेदोन	फा्द	ेअग्रहक्क	भागांिवी	तनगतडि	आहिे.	त्ामळु	ेमदंवीच्ा	काळाि	
रवेहा	व्ारदराचवी	सिि	घसरण	होि	असि.े	अिावळेवी	्ा	भागधारकानंा	अग्रहक्क	एक	वरदानच	असि.े

     ८) दिजानी ्मूल्य ः समहक्क	भागांपेक्ा	अग्रहक्क	भागांचे	दि्जनवी	मूल्	रासि	असिे.	त्ांचे	दि्जनवी	मूल्	साधारण		
रु.	१००/-	इिके	असिे.	

     ९) हक्कभथाग ि बरोनस भथाग ः अग्रहक्क	भाग	हे	हक्क	भाग	व	बोनस	भाग	तमळण्ास	पात्	नसिाि.

     १०) गुं्तिणूकदथारथाचथे सिरूप ः	माफक	अपेक्ा	असणाऱ्ा	गुंिवणूकदारांना	हे	भाग	आकतष्जि	करिाि.	पररवि्जनास	
तवरोध	 करणारा,	 सावध,	 भांडवलाच्ा	 सुरतक्ििेि	 सवारस्	 असणारा,	 गुंिवणुकीवर	 सस्र	 परिाव्ाचवी	
अपेक्ा	करणारा	गुंिवणूकदार	अिा	भागांना	पसंिवी	दिेो.	

				 	अग्रहक्क भथागथांचथे प्रकथार ः 
       अग्रहक्क भथागथांचथे प्रकथार

    १) संच्यी अग्रहक्क भथाग ः ज्ा	भागांना,	न	तदलेला	लाभांि	पूण्जिः	देईप्ांि	संतचि	होि	राहिो,	त्ांना	संच्वी	
अग्रहक्क	भाग	असे	महणिाि.	रर	अपुऱ्ा	नफ्ामुळे	कंपनवी	एक	तकंवा	अतधक	वषा्जचा	लाभांि	देऊ	िकलवी	
नाहवी	िर	अिा	लाभांिाचवी	् कबाकी	संतचि	होि	रािे.	रेवहा	कंपनवी	चांगला	नफा	कमाविे,	त्ा	वषगी	लाभांिाचवी	
्कबाकी	भागधारकांना	तदलवी	रािे.	समहक्कभागधारकांना	लाभांि	देण्ापूवगीच	हवी	् कबाकी	अग्रहक्क	भागांना	
तदलवी	रािे.

	 	 	 	 	 तन्मावलवीि	वेगळवी	िरिूद	नमूद	केलेलवी	नसल्ास	कंपनवीचे	अग्रहक्क	भाग	हे	‘संच्वी’	अग्रहक्कभाग	असिाि,	
पूण्जिः	लाभािंाचवी	्कबाकी	 तदलवी	राि	नाहवी	िो	प्ांि	अिवी	्कबाकी	पुढवील	वषा्जकररिा	अग्रेसवीि	 (carry 

forward)	होिे.

    २) असंच्यी अग्रहक्क भथाग ः	 ्ा	 अग्रहक्क	भागांवरवील	 लाभांि	 संतचि	 होि	 नाहवी.	 त्ा	 वषगीच्ा	 नफ्ािूनच	
त्ांना	लाभािं	 तदला	रािो.	रर	कंपनवीला	एखाद्ा	वषगी	नफा	झाला	नाहवी	िर	असंच्वी	अग्रहक्क	भागांना	
लाभांि	तमळि	नाहवी.	प्रत्ेक	वषा्जच्ा	लाभांिाचा	तहिोब	त्ा	वषा्जपुरिाच	ठेवला	रािो.	एखाद्ा	वषगी	रर	
कंपनवी	लाभािं	देऊ	िकलवी	नाहवी	िर	त्ा	वषगीच्ा	लाभांिाला	का्मचे	मुकिाि.

    ३) लथाभभथागी अग्रहक्क भथाग ः	ज्ा	अग्रहक्क	भागांना	तनसशचि	लाभांि	व्तिररक्त	कपंनवीच्ा	अतिररक्त	नफ्ामध्	े
काहवी	 वाटा	 तदला	 रािो.	 अिा	 भागांना	 लाभभागवी	 अग्रहक्क	 भाग	 अस	े महणिाि.	 समहक्क	 भागधारकाला	
द्ाव्ाच्ा	लाभािंाचवी	कमाल	म्ा्जदा	 तन्मावलवीमध्	े नमूद	 केललेवी	असिे.	कमाल	लाभािं	 त्ानंा	 दऊेन	
झाल्ावर	रो	वाटप	्ोग्	नफा	उरिो	त्ािवील	वाटा	तमळतवण्ास	लाभभागवी	अगहक्क	भाग	पात्	असिाि.	

    ४) अलथाभभथागी अग्रहक्क भथाग ः रर	कंपनवीच्ा	तन्मावलवीमध्े	कोणिवीहवी	िरिूद	नसेल	िर	सव्ज	अग्रहक्क	भाग	
हे	अलाभभागवी	अग्रहक्क	भागच	समरल	ेरािाि.	अिा	अग्रहक्क	भागांचा	लाभांिाचा	दर	भागतवक्रीच्ा	ििगी/

पररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भाग	व
अपररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भाग

संच्वी	अग्रहक्क	भाग	व	
असंच्वी	अग्रहक्क	भाग

लाभभागवी	अग्रहक्क	भाग	व
अलाभभागवी	अग्रहक्क	भाग

परिफेडवीचे	अग्रहक्क	भाग	व
न	परिफेडवीचे	अग्रहक्क	भाग
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अटींमध्े	नमूद	केलेला	असिो.	अलाभभागवी	अग्रहक्क	भाग	हे	फक्त	तनसशचि	केलेला	लाभांि	तमळण्ासच	
पात्	असिाि.

    ५) पररि्तजानी्य अग्रहक्क भथाग ः	्ा	अग्रहक्क	भागांच	ेठराववीक	मदुिवीनिंर	समहक्क	भागामंध्े	रूपािंर	कले	ेरािे.

    ६) अपररि्तजानी्य अग्रहक्क भथाग ः अपररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भागांना	समहक्क	भागांमध्े	रूपांिररि	होण्ाचा	प्ा्ज्	
उपलबध	नसिो.

    ७) पर्तफेडीचथे अग्रहक्क भथाग ः	 परिफेडवीच्ा	अग्रहक्क	भागांना	 गुंितवलेले	 भांडवल	ठराववीक	मुदिवीनंिर	 परि	
केले	रािे.	 तन्मावलवीि	िरिूद	असेल	िरच	कंपनवी	अिाप्रकारच्ा	अग्रहक्कभागांचे	 तविरण	करू	िकिाि.	
भांडवलाचवी	 परिफेड	 वाटप	 ्ोग्	 नफ्ािून	 तकंवा	 नववीन	 समहक्क	 भागांच्ा	 तवक्रीिून	 आलेल्ा	 पैिािून	
कंपनवी	करू	िकिे.

    ८) न पर्त फेडीचथे अग्रहक्क भथाग ः	अिा	अग्रहक्क	भागांचवी	परिफेड	कंपनवीच्ा	तवसर्जनानंिरच	केलवी	रािे.	कंपनवी	
का्दा	२०१३,	कलम	५५	(१)	नुसार	कंपनवी	न	परिफेडवीच्ा	अग्रहक्क	भागांचवी	तवक्री	करू	िकि	नाहवी.

२.१.२ प्रव्तधथारण नफथा/संच्यी व्मळक्त (Retained earnings) :
	 	 	 व्ावसात्क	संस्ाचं्ा	तमळकिवीमध्े	नेहमवी	बदल	होि	असिो	महणून	रेवहा	नफ्ाचे	प्रमाण	रासि	असिे	िेवहा	त्ािवील	काहवी	
भाग	बारूला	ठेवणे	हा	सुज्पणाचा	तनण्ज्	असिो.	दूरदिगी	व	धोरणाने	वागणारवी	कंपनवी	तमळतवलेला	संपूण्ज	नफा	भागधारकांमध्े	वाटून	
टाकि	 नाहवी.	 नफ्ाचा	काहवी	 भाग	 ‘राखवीव	 तनधवीच्ा’	रूपाि	 ठेवला	रािो.	 हा	 राखवीव	 तनधवीचा	 साठा	 महणरेच	कंपनवीचवी	 ‘संच्वी	
तमळकि’	हो्.	अिवी	संच्वी	तमळकि	वषा्जनुवषजे	रमा	होि	राहिे.	हा	रमा	झालेला	नफा,	लाभांि	महणून	तविररि	न	करिा	व्वसा्ाि	
गुिंतवला	रािो.

	 	 	 “संस्ेच्ा	 नफा	 रमा	 (संच्)	 करण्ाच्ा	 प्रतक्र्ेस	 आतण	 त्ाचा	 व्वसा्ाि	 वापर	 करण्ाच्ा	 पद्िवीस	 ‘संच्वी	
तमळकि’	असे	संबोधल	ेरािे.”	

	 	 	 सोप्ा	िबदाि	सांगाव्ाच	ेझाल्ास	तनववळ	नफ्ाचा	(net profit)	असा	तहससा	रो	भागधारकांना	लाभांि	महणून	तविररि	
केला	राि	नाहवी	व	िो	कंपनवीच्ा	‘राखवीव	तनधवी’च्ा	रूपाि	साठतवला	रािो	कंपनवी	राखवीव	तनधवीचे	रूपांिर	‘बोनस	भाग	भांडवलाि’	
करिे	व	अिा	िऱहेन	ेनफ्ाचे	पररवि्जन	भांडवलाि	होिे.	बोनस	भागांचे	वाटप	करून	नफ्ाच	ेभांडवलाि	रूपांिर	करणे	्ालाच	‘नफ्ाचवी	
पुनगुांिवणूक	 (ploughing back of profit)	 तकंवा	 ‘सव्ं	 तवतिउभारणवी’	 (Self financing)	 असे	 महणिाि.	 तवद्मान	 समहक्क	
भागधारकांना	बोनस	भाग	तवनामूल्	तदल	ेरािाि.

	 	 	 व्वस्ापन	बोनस	भागांच	ेवाटप	करून	संच्वी	 तमळकिवीचे	रूपांिर	का्मसवरूपवी	भागभांडवलामध्े	करिे.	दवीघ्ज	मुदिवीचे	
भांडवल	रमा	करण्ाचा	हा	एक	महत्वाचा	स्ोि	आहे.	तनधवी	उभारणवीचा	हा	एक	सोपा	व	सवसि	असा	माग्ज	आहे.	हा	तवतिपुरवठा	
करण्ाचा	अंिग्जि	स्ोि	आहे.	भांडवल	उभारणवीसाठवी	्ाचा	वापर	प्रस्ातपि	कंपन्ा	करि	असिाि.	

   संच्यी व्मळक्ती वनस्च्त करणथारथे घटक ः 

   १) कंपनीचथा एकूण नफथा ः	रर	नफ्ाचे	 प्रमाण	रासि	असेल	िर	कंपनवी	 त्ािवील	्ोड्ा	भागाचवी	बचि	करून	बारूला	
ठेविे.	रे.	एफ.	केनसच्ा	मिे	“रासि	प्रमाणाि	नफा	असेल	िर	रासि	प्रमाणाि	बचि	असे	्ाच	ेसतू्	आहे.”	तिवा्	
संचालक	मंडळाचवी	मनोभूतमका	सुद्ा	‘संच्वी	तमळकिींचे	प्रमाण	ठरतवण्ास	कारणवीभूि	असिे.

   २) कर प्रणथालीचथे धरोरण ः कंपनवीच	ेबचि	करण्ाचे	प्रमाण	हे	सरकारच्ा	कर	आकारणवीच्ा	धोरणावर	अवलंबून	असिे.	
रर	सरकार	मोठ्ा	प्रमाणाि	कर	आकारणवी	करि	असेल	िर	कंपनवी	रासि	बचि	करू	िकि	नाहवी	रर	बचिच	कमवी	असेल	
िर	‘संच्वी	नफा’	सुद्ा	कमवी	होिो.

    ३) लथाभथांिथाचथे धरोरण ः	नफा	वाटपाचवी	पद्ि	हवी	कंपनवीच्ा	संचालक	मंडळाच्ा	धोरणाचाच	एक	भाग	आहे.	रर	कंपनवी	
‘सुरतक्ि	लाभािं	धोरण’	(conservative dividend policy)	अवलंबि	असेल	िर	नफ्ाच	ेसंच्वीकरण	रासि	होिे	पण	
अिा	धोरणामुळे	कंपनवीला	कमवी	लाभािं	दर	घोतषि	करावा	लागिो.
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   ४) सरकथारी वन्यंत्रण ः देिािवील	अ््जव्वस्ेचवी	सूत्े	सरकारच्ा	हािाि	असिाि.	प्रत्ेक	कंपनवीला	सरकारवी	का्द्ांचे	
पालन	करावे	लागिे	व	त्ानुसारच	लाभािंाचे	धोरण	राबवावे	लागिे.	

२.२ करथाजाऊ भथांडिलथाचथे स्रो्त ः
	 कंपनवीच्ा	सव्ज	व्ावसात्क	का्ाांसाठवी	मालकीचे	भांडवल	पुरेसे	नसिे.	मालकीच्ा	भांडवलाबरोबर	पूरक	महणून	करा्जऊ	

भांडवलाचवी	आवश्किा	असिे.	

	 व्वसा्	करणाऱ्ा	प्रत्ेक	कंपनवीला	करा्जऊ	रक्कम	उभवी	करण्ाचा	अतधकार	आहे.	कंपनवीच्ा	घटनेमध्े	करा्जऊ	रक्कम	
उभारणवीसाठवी	िािडवीचवी	िरिूद	केलेलवी	असिे.	कंपनवीला	कर्ज	घेण्ाचे	अतधकार	कंपनवीचवी	घटना	देऊ	करिे.	िर	कंपनवीच्ा	
तन्मावलवीि	हा	अतधकार	कसा	व	कोणाद्ारे	वापरला	राईल	हे	नमूद	केलेले	असिे.	कर्ज	घेण्ाच	ेअतधकार	सहसा	कंपनवीच्ा	
संचालक	मंडळास	तदलेल	ेअसिाि.	

	 खारगवी	कंपनवीला	नोंदणवी	(incorporation)	झाल्ानंिर	लगेच	कर्ज	घेण्ाचा	अतधकार	प्राप्	होिो,	पण	साव्जरतनक	कंपनवीला	
व्वसा्	प्रारंभ	प्रमाणपत्	घेिल्ानंिर	कर्ज	घेण्ाचे	अतधकार	प्राप्	होिाि.

	 अलप,	मध्म	तकंवा	दवीघ्ज	मुदिवीच	ेकर्ज	आवश्किेनुसार	घेिल	ेरािे	रेवहा	कंपनवीला	आपला	व्वसा्	वाढवा्चा	असेल	
आतण	त्ासाठवी	अतिररक्त	भांडवल	आवश्क	असेल	अिा	कंपनवीस	व्वसा्ाच्ा	निंरच्ा	टप्ावर	करा्जऊ	भांडवल	उभे	
करण	े रासि	 तहिावह	 असिे.	 अतिररक्त	 भांडवल	 उभारणवीसाठवी	 (अ)	 कर्ज	 रोख्ांचवी	 तवक्री	 (ब)	 ठेववी	 सववीकारणे	 
(क)	बंधपत्े	(ड)	बँकेचे	िसेच	तवसति्	संस्ेचे	कर्ज	इत्ादवी	प्ा्ज्	उपलबध	असिाि.	करा्जऊ	भांडवलावर	व्ार	तदले	रािे.	
हे	व्ार	तनसशचि	दराने	तदले	रािे.	करा्जऊ	भांडवलाचवी	तवतिष्ट	कालावधवीनंिर	परिफेड	केलवी	रािे.	

२.२.१  करजाररोखथे ः 
 करा्जऊ	 भांडवलाच्ा	 उभारणवीिवील	 एक	 मुख्	 स्ोि	 महणरेच	 कर्जरोखे	 हो्.	 दवीघ्ज	 व	 मध्म	 मुदिवीच्ा	आत््जक	 गररा	

भागतवण्ासाठवी	् ाचा	उप्ोग	होिो.	कंपनवीच्ा	तवतिवी्	संरचनेमध्े	कर्जरोख्ांनवी	महत्वपूण्ज	स्ान	पटकावल	ेआहे.	कर्जरोखा	
(debenture)	हवी	संज्ा	मूळ	लॅटवीन	िबद	‘तडबेर’	(debare)	्ापासून	आलवी	असून	्ाचा	अ््ज	‘ऋणवी	असणे’	असा	होिो.	कंपनवी	
का्दा	२०१३	मध्े	कर्जरोखा	्ा	िबदाचवी	सपष्ट	व्ाख्ा	केलेलवी	नाहवी.	

	 कंपनवी	का्दा	२०१३,	कलम	२	(३०)	मध्े	फक्त	असे	नमूद	केले	आहे	की,	‘कर्जरोखे	्ा	िबदामध्े	कर्जरोखेसाठा,	बंधपत्े	
िसेच	इिर	प्रतिभूिींचा	समावेि	होिो,	ज्ासाठवी	कंपनवीचवी	एखादवी	मालमतिा	िारण	ठेवलेलवी	असिे	तकंवा	नसिेहवी.’

							 ्ा	पररभाषेअिंग्जि	कर्जरोख्ामंध्े	कर्जरोखे	साठ्ाचाहवी	समावेि	केला	आहे.	कर्जरोखे	महणरे	असा	दसिावरे	रो	कर्जतनतम्जिवी	
करिो	तकंवा	करा्जचवी	पोच	देिो.	साधारण	सव्ज	कर्जरोख्ांसाठवी	कंपनवीचवी	मालमतिा	िारण	ठेवलेलवी	असिे	तकंवा	तवना	िारणहवी	
कर्जरोख	ेअसू	िकिाि.

 व्यथाख्यथा :
 पथाल्मर ः	्ांनवी	नमूद	केलेलवी	व्ाख्ा	अिवी	आहे.	“कर्जरोखा	महणरे	कंपनवीने	घिेलेल्ा	करा्जचा	मुद्ांतकि	दसिावेर,	ज्ाच्ा	

ित्वानुसार	कर्जबारारवीपणाचवी	कबुलवी	देणे.”

 टरोफन ्यथांनी वदलथेली व्यथाख्यथा ः “कर्जरोखा	हा	कंपनवीने	धारकास	तदलेला	करा्जच्ा	पुराव्ाचा	दसिावेर	असून	साधारणपणे	
कर्ज	घेऊन	एखादवी	मालमतिा	िारण	ठेवलेलवी	असिे.”	

	 वरवील	दोनहवी	 व्ाख्ांनुसार	कर्जरोखा	 महणरे	कर्ज	घेिल्ाचा	पुरावा	हो्.	कर्जरोखा	 महणरे	कंपनवीच्ा	मुद्ेखालवी	 तदलेला	
दसिावेर	असून	िो	कर्जरोखे	प्रमाणपत्ाच्ा	सवरूपाि	तदला	रािो.	

	 	करजाररोख्यथांची िैविष्ट्थे ः
 १) िचन :	कर्जरोखे	महणरे	त्ावर	नमूद	केलेलवी	ठराववीक	रक्कम	करा्जऊ	घेिल्ाने	िवी	धारकाला	देण्ाचे	वचन	आहे.

 २) दिजानी ्मूल्य :	कर्जरोख्ाचंे	दि्जनवीमूल्	हे	िुलनेने	रासि	असिे.	उदा.	रु.	१००	तकंवा	रु.	१००	च्ा	पटवीि	असिे.
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 ३) रक्क्म पर्तफेडीची िथेळ :	कर्जरोख्ांचवी	मदु्लाचवी	रक्कम	ठराववीक	मुदिवीनंिर	परि	केलवी	रािे.	कर्जरोखे	प्रमाणपत्ावर	
करा्जऊ	रक्कम	परि	करण्ाचवी	िारवीख	नमूद	केलेलवी	असिे.

 ४) पर्तफेडीसथाठी प्रथाधथान्य :	कंपनवीच्ा	इिर	दावेदारांपेक्ा	कर्जरोखेधारकांना	भांडवल	परिफेडवीसाठवी	प्राधान्	तदले	रािे.	

 ५) पर्तफेडीचथे आ्िथासन :	कर्जरोखे	ह	ेदवीघ्जमुदिवीचे	कर्ज	उपलबध	करून	देिाि.	कर्ज	ठराववीक	मुदिवीि	परि	करण्ाचवी	हमवी	
्ामध्े	तदलेलवी	असिे.

 ६) व्यथार :	कर्जरोख्ांना	तनसशचि	दराने	व	ठराववीक	कालावधवीमध्े	व्ार	तदल	ेरािे.	व्ार	देणे	हवी	कंपनवीचवी	रबाबदारवी	
असिे.	कंपनवीने	नफा	कमावला	असेल	तकंवा	नसेल	िरवीहवी	व्ार	देणे	कंपनवीस	बंधनकारक	आहे.

 ७) करजाररोख्यथांसंबंवध्त घटक : 

  अ) कंपनी :	कर्ज	घेणारवी	संस्ा	हो्.

  ब) वि्िस्त :	कंपनवी	रर	५००	पेक्ा	रासि	लोकांना	कर्जरोखे	तवकि	असेल	िर	कंपनवी	कर्जरोखे	तवशवसिांचवी	नेमणूक	
करिे.	्ा	तवशवसिांमाफ्फि	कंपनवी	कर्जरोखेधारकांिवी	व्वहार	करिे.	तवशवसिांिवी	कंपनवी	करार	करिे.	्ा	करारास	
‘तवशवसि	करार’	असे	महणिाि.	्ामध्े	कंपनवीचे	कि्जव्,	कर्जरोखेधारकांचे	हक्क,	तवशवसिांचे	अतधकार	इ.	नमूद	
केलेले	असिाि.

  क) करजाररोखथेधथारक : ्ा	 व्क्तवी	कंपनवीस	करा्जऊ	 रक्कम	 उपलबध	करून	 देिाि.	 त्ांना	 ्ा	करा्जचा	 पुरावा	 महणून	
‘कर्जरोखे	प्रमाणपत्’	तदले	रािे.

 ८) करजाररोखथे िथाटपथाचथा अवधकथार :	कंपनवी	का्दा	२०१३,	कलम	१७९	(३)	च्ा	नुसार	संचालक	मंडळाकडे	कर्जरोख	े	
वाटपाचा	अतधकार	असिो.

 ९) करजाररोखथेधथारकथाचंथा दरथाजा :	कर्जरोखेधारक	ह	ेकंपनवीचे	 ‘धनको’	आहेि.	कर्जरोखा	महणरे	कंपनवीन	ेघेिलेले	कर्ज	असून	
त्ानंा	सस्र	दराने	व	ठराववीक	कालावधवीमध्े	व्ार	तदले	रािे	व	असे	व्ार	कर्जरोख्ाचंवी	परिफडे	करपे्ांि	तदल	ेराि.े

   १०) ्म्तदथानथाचथा हक्क नथाही :	कंपनवी	का्दा	२०१३	कलम	७१	(२)	नुसार	कंपनवी	मिदानाचा	हक्क	असलेल्ा	कर्जरोख्ांचे	
वाटप	करू	िकि	नाहवी.	कर्जरोखेधारक	कंपनवीच्ा	साधारण	सभेि	मिदानाचा	हक्क	बरावू	िकि	नाहवीि.

 ११) ्तथारण :	 सामान्िः	 सस्र	 भार	असलेलवी	 मालमतिा	 (fixed charge)	 तकंवा	 िरिवी	 भार	असलेलवी	 मालमतिा	 (floting 

charge)	िारण	देऊन	कर्जरोखे	सुरतक्ि	केले	रािाि.	रर	कंपनवी	व्ार	देण्ास	तकंवा	भांडवलाचवी	परिफेड	करण्ास	ि्ार	
नसेल	िर	कर्जरोखेधारक	कंपनवीचवी	मालमतिा	तवकून	त्ांचे	पैसे	वसूल	करू	िकिाि.

 १२) रथारीक्तते  (Issuers)	:	खारगवी	कंपनवी	िसेच	साव्जरतनक	कंपनवी	कर्जरोख्ांचे	वाटप	करू	िकिाि.	

 १३) नोंदणी (Listing) :	कर्जरोख्ांचवी	तकमान	एका	मान्िाप्राप्	भाग	बारारामध्े	नोंदणवी	करणे	आवश्क	आहे.

 १४) हस्तथां्तरण :	हसिांिरणाच्ा	दसिावेराद्ारे	(Instrument of transfer)	कर्जरोख्ांचे	सहरपणे	हसिांिरण	केले	रािे.

	 	करजाररोख्यथांचथे प्रकथार 

्तथारणथानुसथार
१)	िारण	असलेले	कर्जरोखे
२)	िारण	नसलेल	ेकर्जरोखे	

हस्तथां्तरणथानुसथार
१)	वाहक	कर्जरोखे	
२)	नोंदतवलेले	कर्जरोखे	

पर्तफेडीच्यथा अटीनुसथार 
१)	परिफेडवीच	ेकर्जरोखे	
२)	न	परिफेडवीचे	कर्जरोख	े

पररि्तजानथानुसथार
१)	पररवि्जनवी्	कर्जरोखे
२)	अपररवि्जनवी्	कर्जरोख	े

करजाररोखथे 
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 १) ्तथारण असलथेलथे (सुरवषि्त) करजाररोखथे :	कर्जरोख	ेहे	िारण	ठेऊन	सुरतक्ि	केले	रािाि.	कंपनवीच्ा	मालमतिवेर	प्रभार/बोरा	
तनमा्जण	 करून	 सुरक्ा	 तदलवी	 रािे.	 असा	 प्रभार	 कंपनवीच्ा	 एखाद्ा	 मालमतिेवर	 (सस्र	 प्रभार)	 असू	 िकिो	 तकंवा	
कोणत्ाहवी	मालमतिेवर	(िरिा	प्रभार)	असू	िकिो.	‘तवशवसि	करार’	करून	कर्जरोखे	सुरतक्ि	केले	रािाि.

 २) ्तथारण नसलथेलथे (असुरवषि्त) करजाररोखथे : ज्ा	कर्जरोख्ांना	िारण	तदलेले	नसिे	अिांना	असुरतक्ि	कर्जरोखे	असे	महणिाि.	
अिा	कर्जरोखे	तवक्रीला	कंपनवी	का्दा	२०१३	ने	परवानगवी	तदलवी	आहे.

 ३) नोंदविलथेलथे करजाररोखथे :	 ज्ा	 कर्जरोखेधारकांचवी	 नोंद,	 नोंदवहवीि	 केलेलवी	 असिे.	 त्ांना	 ‘नोंदतवलेले	 कर्जरोखे’	 असे	
महणिाि.	 नोंदवहवीि	 त्ांचे	 नाव,	 पतिा	 व	धारण	केलेल्ा	कर्जरोख्ांचवी	 मातहिवी	 तदलेलवी	असिे.	अिा	कर्जरोख्ांचे	
हसिांिरण	ररिसर	पद्िवीने	केले	रािे.

 ४) िथाहक करजाररोखथे :	ज्ा	कर्जरोखेधारकांचवी	नावे	कर्जरोख्ांवर	नमूद	केलेलवी	नसिाि	िसेच	कंपनवीच्ा	नोंदवहवीमध्ेहवी	
त्ाचंवी	नोंद	केलेलवी	नसिे.	ह	ेकर्जरोखे	दुसऱ्ाला	सुपुद्ज	करून	हसिांिररि	होिाि.	‘व्ार	कूपन’द्ार	े्ा	कर्जरोख्ांना	
व्ार	तदले	रािे.

 ५) पर्तफेडीचथे करजाररोखथे :	्ा	कर्जरोख्ांचवी	परिफेड	एका	ठराववीक	मुदिवीनंिर	केलवी	रािे,	हवी	मुदिवीचवी	िारवीख	‘कर्जरोख	े
प्रमाणपत्ावर’	नमूद	केलेलवी	असिे.	मुदि	संपल्ानंिर	कर्जरोखेधारकाला	एकूण	सव्ज	 रक्कम	एकतत्ि	परि	 तदलवी	रािे	
तकंवा	टपप्ाटपप्ाने	रकमेचवी	परिफेड	केलवी	रािे.	परिफेडवीचवी	िरिूद	तवशवसि	करारामध्े	नमूद	केलेलवी	असिे.

 ६) न पर्तफेडीचथे करजाररोखथे :	 कंपनवीच्ा	 रवीवनकाळाि	 ्ा	 प्रकारच्ा	 कर्जरोख्ांचवी	 परिफेड	केलवी	 राि	 नाहवी.	 त्ांचवी	
परिफेड	 कंपनवी	 तवसर्जनानंिर	 अ्वा	 एखाद्ा	 अटवीचा	 भंग	 केल्ास	 तकंवा	 एखाद्ा	आकससमक	 घटनेनिंर	 केलवी	
रािे.

 ७) पररि्तजानी्य करजाररोखथे :	एका	ठराववीक	कालावधवीनंिर	्ा	कर्जरोख्ांचे	समहक्क	भागांमध्े	पररवि्जन	होण्ाचे	अतधकार	
धारकास	तदलेले	असिाि.	ििवी	नोंद	त्ांच्ा	कर्जरोखे	प्रमाणपत्ावरच	केलेलवी	असिे.	्ा	कर्जरोख्ांच	ेवाटप	रनिेला	
करण्ाआधवी	साधारण	सभेमध्े	तविेष	ठराव	करणे	गररेच	ेअसिे.	ह	ेकर्जरोख	ेधारकांसाठवी	फा्द्ाचे	असिाि	कारण	
्ा	पररवि्जनाच्ा	हक्कामुळे	्ा	कर्जरोखेधारकांना	बारार	मूल्ांपेक्ा	कमवी	दराने	समहक्क	भाग	तमळिाि.

 ८) अपररि्तजानी्य करजाररोखथे :	 ्ा	कर्जरोख्ांचे	 पररवि्जन	समहक्क	भागामध्े	केल	ेराि	 नाहवी.	 ्ा	कर्जरोख्ांचवी	 परिफेड	
ठराववीक	मुदि	संपल्ानंिर	केलवी	रािे.	्ा	कर्जरोख्ांचा	िोटा	असा	आहे	की,	्ांच्ा	मूल्ांमध्े	वृद्वी	होि	नाहवी.	

२.२.२ ठथेिींचथा सिीकथार (Acceptance of deposits) : 
	 	साव्जरतनक	 ठेववी	 हा	 अलपमुदिवीचे	 भांडवल	 उभे	 करण्ाचा	 महत्वाचा	 प्ा्ज्	 आहे.	 कंपनवी	 कमवीिकमवी	 ६	 मतहन	े व	

रासिवीिरासि	36	मतहन्ांसाठवी	साव्जरतनक	ठेवींचा	सववीकार	करू	िकिे.

	 ्ा	पद्िवीनुसार	कंपन्ा	रनिेचवी	बचि	 रक्कम	ठेववी	 महणून	 सववीकारिाि	व	आपलवी	भांडवल	उभारणवी	करू	िकिाि.	्ा	
ठेवींवर	कंपनवी	 व्ार	 देिे.	कंपनवी	 ठेववीदाराला	 ‘ठेव	 पाविवी’	 (Deposit receipt)	 देिे.	 ठेवींच्ा	सव्ज	अटवी	 ्ा	 ठेव	 पाविवीि	
नमूद	 केलेल्ा	 असिाि	 ‘ठेव	 पाविवी’	 हवी	 कंपनवीने	 घेिलेल्ा	 करा्जचवी	 पोचपाविवी	आहे	 व	 हवी	 सुरतक्ि	 तकंवा	 असुरतक्ि	
(secured or unsecured)	करा्जऊ	रक्कम	अस	ूिकिे.

 अ्जा ः
	 कंपनवी	 का्दा	 २०१३	कलम	 २	 (३१)	 नुसार,	 ठेवींच्ाद्ारे	 अ्वा	करा्जच्ा	द्ार	े अ्वा	कोणत्ाहवी	 इिर	 सवरूपाि	

तनधींचा	सववीकार	करणे,	समावेि	‘ठेववी’	मध्े	होिो	पण	भारिवी्	ररझव्ज	बँकेच्ा	सलल्ानुसार	तवतहि	केलेल्ा	तवभागािवील	
तनधींचा	्ाि	समावेि	नाहवी.

	 	वरवील	व्ाख्ेचे	तवसिृि	तववेचन	कंपनवी	तन्म	२०१४,	तन्म	२	(१)	(क)	्ाि	तदल	ेआहे.	्ा	तन्मानुसार,	ठेव	महणरे	
ठेवींच्ा	सवरूपाि	तकंवा	कराांच्ा	सवरूपाि	तनधींचा	सववीकार	करणे.	ि्ातप	ठेववीमध्े	खालवील	गोष्टींचा	समावेि	नाहवी.

 	१)	 केंद्	सरकार	तकंवा	राज्	सरकारकडून	तमळणारवी	कोणिवीहवी	रक्कम.
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	 २)	 कोणत्ाहवी	बँकेकडून	कर्ज	महणून	तमळणारवी	कोणिवीहवी	रक्कम.
	 	३)	 परदेिवी	सरकार	तकंवा	आंिरराष्ट्वी्	बँकेकडून	तमळणारवी	कोणिवीहवी	रक्कम.
	 	४)		कोणत्ाहवी	इिर	कंपनवीकडून	प्राप्	झालेलवी	रक्कम.
	 	५)		बंधपत्े	वाटप	करून	उभवी	केलेलवी	रक्कम.
	 	६)		भाग	तकंवा	कर्जरोख्ांच्ा	तवक्रीने	प्राप्	झालेलवी	रक्कम.
	 	७)		व्ापारवी	पिपत्ाच्ा	तवक्रीने	प्राप्	झालेलवी	रक्कम.
	 ८)	 तवशवसिामाफ्फि	तमळालेलवी	रक्कम.
	 (ठेववी	सववीकारण्ाबाबि	अटवी	व	िितींचवी	सतवसिर	चचा्ज	प्रकरण	५	मध्े	केलवी	आहे.)	

२.२.३ बंधपत्रथे ः 
 बंधपत्	हवी	एक	करा्जऊ	प्रतिभूिवी	(debt security)	आहे.	करा्जचवी	रक्कम	व्ारासह	परिफेड	करण्ाचा	हा	औपचाररक	करार	

आहे.	बंधपत्धारक	हा	संस्ेचा	‘धनको’	असिो.	त्ाला	तनसशचि	दराने	व्ार	तमळिे.	सव्ज	बंधपत्ांना	मुदिपूिगीचवी	(maturity) 
िारवीख	असिे	व	िवी	भतवष्ाि	ठराववीक	िारखेला	रोख	रकमेच्ा	सवरूपाि	तदलवी	रािे.

	 वेबसटर	तडकिनरवीनुसार	बंधपत्	महणरे	व्ारधारक	करा्जचे	असे	प्रमाणपत्	आहे	ज्ाद्ारे	बंधपत्	देणारा,	तवतिष्ट	मुदिवीनंिर	
ठराववीक	रक्कम	देण्ाच	ेवचन	देिो.	

								 अिाप्रकार	ेकंपनवी	कर्ज	घिेे	आतण	करा्जचा	पुरावा	 महणून	बंधपत्े	रारवी	करिे.	 व्ाराचवी	 रक्कम	एका	 तनसशचि	अंिराच्ा	
(interval)	कालावधवीि	तकंवा	मुदि	संपल्ानंिर	तदलवी	रािे.	

 बंधपत्रथाची िैविष्ट्थे (Features) :  
 १) वित्त व्यिस्थेचथे सिरूप ः	 हवी	 दवीघ्जकालवीन	 तनधवी	 पुरतविे.	 बंधपत्े	 ५	 वषाांकररिा,	 १०	 वषाांकररिा	 तकंवा	 

२५	वषाांकररिासुद्ा	तदलवी	रािाि.
 २) बंधपत्रधथारकथाचथे व्यथािसथाव्यक स्थान ः	 बंधपत्धारक	 हे	 कंपनवीचे	 ‘धनको’	आहेि.	 कंपनवीचे	 ‘धनको’	 असल्ान	े व	

मालक	नसल्ामुळे	कंपनवीच्ा	सव्जसाधरण	सभेि	िे	सहभागवी	होऊ	िकि	नाहवीि.	त्ांना	मिदानाचा	हक्क	नसल्ामुळे	
िे	कंपनवीच्ा	व्वस्ापनाि	भाग	घेऊ	िकि	नाहवीि.

 ३) बंधपत्रथांिरील पर्तथािथा ः	 बंधपत्धारकांना	 तनसशचि	 दराने	 व्ार	 तदल	े रािे.	 हे	 व्ार	 तनसशचि	 अंिराने	 (regular 

interval)	तकंवा	मुदिवीचा	काळ	संपल्ानंिर	तदले	रािे.
 ४) पर्तफडे ः बधंपत्ाचंवी	तवतिष्ट	मुदिपिूगी	िारवीख	असिे	त्ा	िारखलेा	मुख्	रकमचेवी	(principal amount)	परिफडे	कलेवी	

राि.े	

२.२.४ अ्मथेररकन ठथेि पथाि्ती (American Depository Receipt) ि रथागव्तक ठथेि पथाि्ती (Global Depository Receipt) :

	 साव्जरतनक	कंपनवी	भागांचवी	नोंदणवी	व	तवक्री	तनरतनराळ्ा	भाग	बाराराि	करि	असिे.	भारिवी्	कंपन्ांच्ा	भागांचवी	खरेदवी	व	
तवक्री	भारिवी्	भाग	बाराराि	(Indian Stock Exchange)	महणरे	बरॉमबे	सटरॉक	एकसचेंर,	नॅिनल	सटरॉक	एकसचेंर	्े्े	केलवी	
रािे.

							 मुक्त	व्ापारवी	धोरणाचा	सववीकार	िसेच	रागतिकीकरणामुळे	काहवी	भारिवी्	कंपन्ांचे	भाग	तवदेिवी	भागबाराराि	नोंदणवी	करून	
खरेदवी	व	तवक्री	केले	रािाि.	न्ु्रॉक्फ	सटरॉक	एकसचेंर	(NYSE) िसेच	निॅनल	असोतसएिन	ऑफ	सेक्ुररटवीर	तडलस्ज	ऑटोमेटेड	
कोटिेन (NASDAQ)	अिवी	काहवी	उदाहरण	ेआहेि.	्ा	भागबारारांमध्े	भागांचवी	नोंदणवी	करण्ासाठवी	भारिवी्	कंपन्ांना	त्ा	
भागबारारांच्ा	धोरणांचवी	पिू्जिा	कराववी	लागिे.	तवदेिवी	भागबारारांचे	तन्म/धोरण	ेहवी	भारिवी्	भागबारारांच्ा	तन्मांपेक्ा	
खूप	वेगळवी	असिाि.	्ासाठवी	ज्ा	भारिवी्	कंपन्ा	्ेट	तवदेिवी	भागबारारांमध्े	भागांचवी	नोंदणवी	करू	िकि	नाहवीि	िे	ठेव	
पावत्ाचं्ाद्ारे	भागांचवी	नोंद	करू	िकिाि.

	 अमेररका	व	्ुरोप	मधवील	भाग	बाराराि	अिा	ठेव	पावत्ांचवी	(ADR d GDR)	तवक्री	व	खरेदवी	डरॉलर	तकंवा	्ुरो	्ा	चलनाने	
होिाि.
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	 भारिवी्	कंपनवी	 ‘भागपेढवी’	 (depository)	 ्ा	 मध्स्ाला	 समभागांचवी	 तवक्री	करिे.	 सवीटवी	 बँक	 तकंवा	 बँक	ऑफ	 न्ू्रॉक्फ	
इत्ादवी	परदेिवी	बँका	भागपेढवी	महणून	का््जरि	आहेि.	्ा	भागपेढवी	बँका	गुंिवणूकदाराला	भागांच्ा	बदल्ाि	ADR	अ्वा	
GDR	देऊ	करिाि.	प्रत्ेक	ठेव	पाविवीमध्े	तनसशचि	संख्ेचे	भाग	नमूद	केलेल	ेअसिाि.	्ा	ठेव	पावत्ा	(ADR d GDR)	
त्ानंिर	परदेिािवील	लोकांना	तवकल्ा	रािाि.	्ा	ठेव	पावत्ांचवी	वतैिषटे्	अगदवी	भागांसारखवीच	असिाि.	त्ांचवी	नोंदणवी	
भाग	बाराराि	केलवी	रािे.	भागांसारखेच	मागणवी	व	पुरवठ्ानुसार	्ांच्ाहवी	बारारमूल्ाि	चढउिार	होि	असिाि.

	 ठेवपाविवी	धारकांच्ा	विवीने	त्ांच्ा	भागांचे	साठे	भागपेढ्ा	सविःकडे	ठेविाि.

 GDR d ADR	दोनहवीहवी	ठेवपावत्ाच	आहेि.	्ा	दोनहींमधला	फरक	इिकाच	आहे	की,	ADR	चवी	अमेररकेि	तवक्री	होिे	
िर	GDR	चवी	तवक्री	अमेररका	सोडून	इिरत्	केलवी	रािे.

 तवदिेवी	 गुिंवणूकदार	 व	अतनवासवी	भारिवी्	ADR	 व	GDR	खरेदवी	करून	 त्ांच	े पैस	े गुंिवू	िकिाि.	 ्ासाठवी	 सविःच्ा	
‘समभाग	व्ापार	खात्ाचा’	(Equity Trading Account)	उप्ोग	िे	ADR	व	GDR	च्ा	खरेदवीसाठवी	करू	िकिाि.

	 कंपनवी	 सवदेिवी	चलनाि	लाभांि	भागपढे्ांकड	ेदेिाि,	िर	्ा	भागपेढ्ा	 त्ांचे	रूपांिर	गुिंवणूकदाराच्ा	चलनाि	करून	
त्ांना	लाभांि	पोहोचतविाि.

	 ज्ा	भागबारारांमध्े	GDR चवी	तवक्री	केलवी	रािे	िे	भाग	बारार	खालवीलप्रमाणे	आहेि.

	 १)	लंडन	सटरॉक	एकसचेंर
	 २)	लकझंबग्ज	सटरॉक	एकसचेंर
	 ३)	NASDAQ	दुबई
	 ४)	तसंगापूर	सटरॉक	एकसचेंर
	 ५)	हाँगकाँग	सटरॉक	एकसचेंर

 कृ्ती ः ज्ा	भारिवी्	कंपन्ांनवी	रागतिक	ठेव	पाविवी	(GDR) व	अमेररकन	ठेव	पाविवी	(ADR) ्ांचे	वाटप	केले	आहे	त्ा	
कंपन्ांचवी	नावे	िोधा.

२.२.५ व्यथािसथाव्यक बँकथा (Commercial Banks) ः  
	 अलप	 व	 मध्म	 मुदिवीच्ा	 व्ावसात्क	 तवतिवी्	 गररांच्ासाठवी	 तवतिपुरवठा	करणारे	 अनेक	 स्ोि	आहेि.	 ्ा	 सवाांमध्े	

व्ावसात्क	बँका	 हा	 सगळ्ाि	 प्रबल	असणारा	 स्ोि	आहे.	 व्ावसात्क	बँका	 भारिािवील	संस्ातमक	 तवतिव्वस्ेि	
महत्वपूण्ज	भूतमका	बराविाि.	प्रत्ेक	ठेववीदाराचवी	 व्सक्तगि	गरर	लक्ाि	घेऊन	 त्ांच्ासाठवी	 तवतवध	ठेव	्ोरना	बँका	
राबवि	असिाि.	अिा	 ठेव	 ्ोरनांमधून	लोकांचवी	 बचि	 एकत्	केलवी	रािे	 व	 िवी	 संस्ातमक	्ोरनांच्ा	 तवतिवी्	 गररा	
भागतवण्ासाठवी	 वापरलवी	 रािे.	 संस्ांचे	 उधारवीचे	 पैसे	 परि	 करण्ासाठवी	 असो	 तकंवा	 मुदिवीचे	 कर्ज	 असो	 अिा	 तवतवध	
कारणांसाठवी	बँका	तवतिवी्	मदि	करि	असिाि.

	 संस्ातमक	व्ावसात्कांना	बँक	अिाप्रकारे	मदि	करिे.

	 	१)	 कंपन्ांना	मुदिवीचे	कर्ज	देऊ	करिे.

	 	२)	 कंपन्ांच	ेभाग	आतण	कर्जरोखे	तवकि	घेिे.

	 	३)	 कंपनवीच्ा	प्रतिभूिवीच्ा	खरेदवीचवी	हमवी	घेिे.

	 	अलपकालवीन	 तवति	 पुरतवण्ाि	 व्ावसात्क	 बँका	 महत्वाचवी	 भूतमका	 बराविाि.	 िे	 खेळत्ा	 भांडवलाच्ा	 तवतिवी्	
गुंिवणुकीचे	 प्रा्तमक	स्ोि	बनल	ेआहिे.	खेळत्ा	भांडवलासाठवी	 तवति	पुरवठा	करण्ाचा	प्रा्तमक	स्ोि	 महणरे	बँकेचे	
कर्ज	व	व्ापारवी	कर्ज	हो्.

	 बँकांनवी	 पिपुरवठा	 (disbursement of credit)	 करण्ासाठवी	अनेक	 नाववीन्पूण्ज	 ्ोरना	 तदल्ा	आहेि	 त्ा	खालवीलप्रमाणे	
आहिे.
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 १) अवधविकषजा (Overdraft)	 ः	हवी	सुतवधा	बँकेि	 ‘चालू	खािे’	 (Current Account)	असलेल्ा	कंपनवीला	 तदलवी	रािे.	
कर्जदार	्ा	खात्ािून	 रेवहा	आवश्क	असेल	 िेवहा	गररेनुसार	 रक्कम	काढू	िकिो.	बँकेने	 तदलेल्ा	एका	ठराववीक	
करा्जच्ा	 म्ा्जदेप्ांि	 रासिवीचवी	 रक्कम	खात्ािून	 काढिा	 ्ेिे.	 ्ा	 म्ा्जदेप्ांि	 खािेदार	 तकिवीहवी	 वेळा	अिवी	 रक्कम	
काढू	 िकिो.	 खािेदार	 ्ा	 रकमेचवी	 परिफेड	 त्ाच्ा	 सो्वीनुसार	 करू	 िकिो.	 रेवढवी	 वासितवक	 रक्कम	 खािेदार	
काढिो	त्ा	रकमेवर	व्ाराचवी	आकारणवी	केलवी	रािे.

 २) ररोख प्त (Cash Credit) ः	हा	एक	महत्वाचा	व	लोकतप्र्	असा	करा्जचा	प्रकार	आहे.	हवी	सुतवधा,	अतधतवकष्जच्ाच	
पद्िवीने	चालतवलवी	रािे.	एका	ठराववीक	िारणाच्ा	मातर्जन	प्ांि	कर्जदार	करा्जचवी	रक्कम	खात्ािून	काढू	िकिो.	रोख	
पि	सुतवधा	मालसाठा	व	अन्	गुिंवणूक	प्रतिभूिवी	िारण	ठेवून	तदलवी	रािे.	व्ार	मरंूर	केलेल्ा	पूण्ज	करा्जवर	न	घिेा	रेवढवी	
रक्कम	कर्ज	महणून	काढलवी	रािे	त्ावर	आकारले	रािे.

 ३) ररोकड करते (Cash Loan) ः	्ा	प्रकारामध्े	बँक	करा्जचवी	संपूण्ज	रक्कम	कर्जदाराच्ा	खात्ामध्े	रमा	करिे.	्ा	संपणू्ज	
रकमेवरिवी	व्ार	आकारल	ेरािे.	रर	मदु्लाचवी	रक्कम	हपत्ाने	परि	केलवी	िर	रेवढवी	उव्जररि	रक्कम	असेल	त्ावर	
व्ार	आकारले	रािे.

 ४) सूट दथेऊन हंडी िटविणथे ः	 एका	 तनसशचि	 िारखेला	 तकंवा	 त्ानंिर	आदेिक	 (drawer) / (seller),	 आदेतििवीकडून		
(Drawee) / (buyer)	कडून	रक्कम	(हंडवी)	तमळवू	िकिो.	आदेिक	्ा	तनसशचि	िारखेच्ा	आधवीच	बँकेकडून	हंडवीवर	सूट	
घेऊन	हवी	रक्कम	तमळवू	िकिो.	्ाचा	अ््ज	बँकेला	‘हंडवी’	तवकणे	हो्	पण	बँक	्ा	हंडवीच्ा	दि्जनवी	मूल्ापेक्ा	कमवी	मूल्	
देऊ	करिे.	अिाप्रकारे	हंडवी	हे	एक	व्ापारवी	दे् क	(trade bill) आहे.	बँक	हंडींचा	सववीकार	करिे	व	रोख	रक्कम	उधार	दिेे.	

२.२.६ वित्ती्य संस्थांची करते ः 
	 १९४८	मध्े	देिाच्ा	औद्ोतगक	प्रगिवीसाठवी,	औद्ोतगक	धोरणांचवी	घोषणा	केलवी	गेलवी.	केंद्	व	राज्	सरकारानंवी		उद्ोग	

व्वसा्ांना	तनधवी	उपलबध	करून	देण्ासाठवी	काहवी	आत््जक	संस्ांचवी	स्ापना	केलवी.	्ा	संस्ा	मध्म	मुदिवीचे	िसेच	दवीघ्ज	
मुदिवीचे	तनधवी	पुरवि	असिाि.	नववीन	कंपनवी	िसेच	इिर	कंपन्ांसाठवीहवी	अिा	प्रकारचवी	आत््जक	मदि	उप्ुक्त	असिे.

	 तवतवध	तवतिवी्	संस्ांना	चार	भागाि	वगगीकृि	केल	ेआहे	िे	खालवीलप्रमाणे.

एस.आ्.डवी.सवी.एल.आ्.सवी.	

आर.सवी.टवी.सवी.

वित्ती्य संस्था

विकथास प्रवण्त बँकथा

्ु.टवी.आ्.	 रवी.आ्.सवी. एस.एफ.सवी.	

वित्त संस्था गुं्तिणूक प्रवण्त संस्था रथाज्यस्तरी्य संस्था 

टवी.डवी.आ्.सवी.आ्. टवी.एफ.सवी.आ्.

आ्.डवी.
बवी.आ्.

आ्.एफ.
सवी.आ्.

आ्.सवी.
आ्.सवी.	आ्.

एस.	आ्.	डवी.	
बवी.	आ्.	

आ्.	आर.	
बवी.	आ्.
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   विकथास प्रवण्त बँकथा ः  
	 	 	 १)	 इंडससट््ल	डेवहलपमेंट	बँक	ऑफ	इंतड्ा	(IDBI)

	 	 	 २)	 इंडससट््ल	फा्नानस	करॉपपोरेिन	ऑफ	इंतड्ा	(IFCI).
	 	 	 ३)	 इंडससट््ल	क्रेडवीट	अँड	इनवहेसटमेंट	करॉपपोरिेन	ऑफ	इंतड्ा	(ICICI).
	 	 	 ४)	 समरॉल	इंडससट्र	डेवहलपमेंट	बँक	ऑफ	इंतड्ा	(SIDBI).
	 	 	 ५)	 इंडसट्वी्ल	ररकनसट्किन	बँक	ऑफ	इंतड्ा	(IRBI).
   वित्ती्य संस्था ः
	 	 	 १)	 ररसक	कॅतपटल	अँड	टेकनरॉलरॉरवी	फा्नानस	करॉपपोरिेन	तलमेटेड	(RCTC).
	 	 	 २)	 टेकनरॉलरॉरवी	डेवहलपमेंट	अँड	इनफरॉमेिन	कंपनवी	ऑफ	इंतड्ा	(TDICI).
	 	 	 ३)	 टुररझम	फा्नानस	करॉपपोरेिन	ऑफ	इंतड्ा	(TFCI).
  गुं्तिणूकप्रवण्त संस्था ः
	 	 १)	 लाईफ	इनिुरनस	करॉपपोरेिन	ऑफ	इंतड्ा	(LIC).
	 	 	 २)	 ्ुतनट	ट्सट	ऑफ	इंतड्ा	(UTI).
	 	 	 ३)	 रनरल	इनिुरनस	करॉपपोरेिन	ऑफ	इंतड्ा	(GIC).
  रथाज्यस्तरी्य संस्था ः
	 	 	 १)	 सटेट	फा्नानस	करॉपपोरेिन	(SFC)

	 	 	 २)	 सटेट	इंडससट््ल	डेवहलपमेंट	करॉपपोरेिन	(SIDC)

	 	 	 	 वर	नमूद	केलेल्ा	तवतिवी्	संस्ा	तवतवध	प्रकारे	मदि	करि	असिाि.	िे	असे	-	
	 	 	 	 १)	मुदिवीचवी	करजे	उपलबध	करून	देिाि.	
	 	 	 	 २)	कंपनवीच	ेभाग,	कर्जरोखे	खरेदवी	करिाि.	
	 	 	 	 ३)	प्रतिभूिींच्ा	तवक्रीच्ा	प्रतक्र्ेमध्े	‘भाग	तवमेकरवी’	(underwriter)	महणून	काम	करिाि.	
	 	 	 	 ४)	करा्जऊ	रकमेसाठवी	हमवीदार	महणून	काम	करिाि.

 कृ्ती ः	तवतवध	तवतिवी्	संस्ांचवी	कंपनवीच्ा	तनधवी	उभारणवीि	असलेलवी	भूतमका	सपष्ट	करा.	

२.२.७ व्यथापथारी करते (Trade Credit) ः 
	 	 कोणिाहवी	व्वसा्	कर्ज/उधारवी	तिवा्	चालतविा	् ेि	नाहवी.	‘उधारवी’	हा	व्वसा्ाचा	आतमा	आहे.	‘व्ापारवी	कर्ज’	 

हा	अलप	मुदिवीच्ा	करा्जचा	एक	महत्वाचा	स्ोि	आहे.	उतपादक,	घाऊक	तवक्रेिे	िसेच	वसिूंचा	व	सातहत्ाचा	पुरवठा	उधारवीने	
करणाऱ्ांना	‘व्ापारवी	धनको’	असे	संबोधले	रािे.	िे	वसिूंचवी	तवक्री	इिर	व्वसा्	संस्ांना	करि	असिाि.	हवी	दे्	रक्कम	िे	
भतवष्ाि	सववीकारिाि.	अिा	प्रकारचे	कर्ज/उधारवी	हवी	तवक्री	वाढतवण्ाच्ा	उद्ेिाने	देऊ	केलवी	रािे.	्ा	तिवा्	पूवा्जपार	
चालि	आलेल्ा	पद्िवीनुसार	त्ांना	अिा	प्रकारचवी	सवलि	(उधारवी)	द्ाववी	लागिे.

	 	 व्ापारवी	कर्ज	हे	रोखवीचे	कर्ज	नाहवी.	हवी	एक	तवक्री	झाल्ानंिर	एका	ठराववीक	कालावधवीनंिर	रक्कम	देण्ाचवी	‘सवलि’	 
आहे.	वेगळ्ा	िबदाि	सांगा्च	ेझाल्ास,	रेवहा	दे्	रक्कम	देण्ाआधवीच	पुरवठादार	(supplier)	ग्राहकांना	वसिू	तविररि	
(तवक्री)	करिो,	िेवहा	त्ास	‘व्ापारवी	कर्ज’	महणिाि.

	 	 व्ापार	उद्ोगामध्े	अिा	करा्जला	अनन्साधारण	महत्व	आहे.	छोट्ा	घाऊक	 तवक्रेत्ांना	अिा	करा्जसाठवी	 
पुरवठादारावर	(supplier)	अवलंबून	रहावे	लागिे.	कारण	कोणत्ाहवी	करा्जऊ	दसिावेरांवर	सहवी	न	करिा	कर्ज	घेण्ाचा	हा	
सोपा	माग्ज	आहे.	हवी	तवति	पुरवठ्ाचवी	सहर	उपलबध	असणारवी	व	सवसि	पद्ि	आहे.

	 	 पुरवठादार		(supplier)		वसिूंचवी	तवक्री	करिो	व	सवेचछेने	३०	अ्वा	अतधक	तदवसांचवी,	दे्क	(bill) देण्ासाठवी	मुदि 
	 देऊ	करिो.	रर	मुदिवीच्ा	आधवीच	दे्क	 रक्कम	 तदलवी	गेलवी	िर	िो	 त्ावर	सूट	देिो.	 व्ापारवी	करा्जच्ा	अटवी/तन्महवी	
लवचवीक	असिाि.	
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२.३ फरक 
 (१) भथाग ि करजाररोखथे  

्मुद्थे भथाग करजाररोखथे 

१.	अ््ज	 भाग	 हा	 कंपनवीच्ा	 भाग	 भांडवलाचा	 एक	
छोटासा	 घटक	 आहे.	 ्ालाच	 मालकीच्ा	
प्रतिभूिवी	असे	महणिाि.

कर्जरोखे	 हे	 करा्जचे	 प्रमाणपत्	 आहे.	 ्ाला	
करा्जऊ	प्रतिभूिवी	असे	महणिाि.

२.	धारकाचे	स्ान भाग	 भांडवल	 ह	े मालकीचे	 भांडवल	 आहे.	
भागधारक	हा	कंपनवीचा	‘मालक’	आहे.

कर्जरोखे	हे	करा्जऊ	भांडवल	आहे.	
कर्जरोखेधारक	हा	कंपनवीचा	‘धनको’	आहे.

३.	सवरूप हे	 का्मसवरूपवी	 भांडवल	 आहे	 कंपनवीच्ा	
का््जकाळाि	हे	‘भाग’	परि	केले	राि	नाहवीि.

हे	‘िातपुरत्ा’	सवरूपाचे	भांडवल	आहे.
ठराववीक	मुदिवीनंिर	कर्जरोखे	परि	केले	रािाि.

४.	मिदानाचे	हक्क भागधारक	 हे	 मालक	 असून	 िे	 मिदान	 करू	
िकिाि	 व	 कंपनवीच्ा	 व्वस्ापनाि	 सहभागवी	
होऊ	िकिाि.

कर्जरोखेधारक	हे	‘धनको’	असल्ामुळे	मिदान
करू	िकि	नाहवीि.	त्ांना	व्वस्ापनेि	सहभाग	
घेिा	्ेि	नाहवी.

५.	गुंिवणुकीवरवील
				परिावा

भागधारकांना	 लाभािं	 तदला	 रािो.	 समहक्क	
भागांना	 असस्र	 लाभांिाचा	 दर	 िर	 अग्रहक्क	
भागांना	सस्र	दराने	लाभांि	तदला	रािो.

कर्जरोखे	 धारकांना	 तनसशचि	 दाराने	 व्ार	 तदले	
रािे.	 कंपनवीने	 नफा	 तमळतवला	 नसेल	 िरवीहवी	
व्ार	द्ावेच	लागिे.

६.	िारण	 भाग	 भांडवल	 हे	 असुरतक्ि	 भांडवल	 आहे.	
भागधारकांना	िारण	तदले	राि	नाहवी.

कर्जरोखे	 भांडवल	 ह	े करा्जऊ	 भांडवल	
असल्ामुळे	 कंपनवीचवी	 मालमतिा	 िारण	 महणून	
तदलेलवी	असिे.

७.	वाटप	करण्ाचवी	
				वेळ	

भागांच	ेवाटप	कंपनवी	स्ापनेच्ा	नंिर	प्रारंतभक	
टपप्ामध्े	केले	रािे.

कंपनवीच्ा	 नंिरच्ा	 टपप्ांवर	 रेवहा	 कंपनवीकड	े
िारण	ठेवण्ासाठवी	मालमतिा	असिे	िेवहा	्ांचे	
वाटप	करिा	्ेिे.	

८.	उप्ुक्तिा	 दवीघ्जकालवीन	 भांडवलासाठवी	 ‘भाग’	 हा	 उतिम	
प्ा्ज्	आहे.	

मध्मकालवीन	भांडवलासाठवी	कर्जरोखे	हा	उतिम	
प्ा्ज्	आहे.

९.	प्रकार	 भागांच	ेदोन	प्रकार	आहेि-
अ)	समहक्क	भाग
ब)	अग्रहक्क	भाग

कर्जरोख्ांच	ेप्रकार	असे	आहेि-
१)	नोंदतवलेले	कर्जरोखे
२)	वाहक	कर्जरोखे
३)	िारण	असलेले	कर्जरोखे
४)	िारण	नसलेले	कर्जरोखे
५)	परिफेडवीच	ेकर्जरोखे
६)	न	परिफेडवीचे	कर्जरोखे
७)	पररवि्जनवी्	कर्जरोखे
८)	अपररवि्जनवी्	कर्जरोखे

१०.	कंपनवी
					तवसर्जनाच	े
					वेळवी	स्ान	

कंपनवी	तवसर्जनाच्ा	वेळवी	भांडवल	परिफेडवीसाठवी	
भागधारक	सवा्जि	िेवटचे	दावेदार	असिाि.

कर्जरोखेधारक	 कंपनवी	 तवसर्जनाच्ा	 वेळवी	
भांडवल	परिफेडवीसाठवी	भागधारकांच्ा	आधवीचे	
दावेदार	असिाि.	
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 (२)  स्महक्क भथाग ि अग्रहक्क भथाग

्मुद्थे स्महक्क भथाग अग्रहक्क भथाग
१.	अ््ज समहक्क	 भाग	 महणरे	 असे	 भाग	 रे	 अग्रहक्क	

भाग	नसिाि.
अग्रहक्क	 भागांना	 काहवी	 अग्रक्रम	 हक्क	 	 तदले	
आहेि.	लाभांि	आतण	कंपनवी	तवसर्जनाच्ावेळवी	
भागभांडवल	 परिफेडवीसाठवी	 ्ांचा	 अग्रक्रमाने	
तवचार	केला	रािो.

२.	लाभांिाचा	दर				 लाभािंाचा	 दर	 कंपनवीच्ा	 नफ्ावर	 अवलंबून	
असिो	 त्ामुळे	 लाभांिाचा	 दर	 अतनसशचि	
असिो.	

अग्रहक्क	 भागधारकांना	 तदल्ा	 राणाऱ्ा	
लाभांिाचा	दर	तनसशचि	असिो.	

३.	मिदानाचा	हक्क		 समहक्क	धारकांना	सामान्िः	मिदानाचा	हक्क
असिो.	 कंपनवीच्ा	 व्वस्ापनेमध्े	 त्ांचा	
सहभाग	असिो.	

अग्रहक्क	 धारकांना	 म्ा्जतदि	 सवरूपाचा	
मिदानाचा	 हक्क	 असिो.	 त्ांच	े तहिसंबंध	
ज्ामध्े	 गुंिले	 आहेि	 अिाच	 मद	्द्ावर	 िे	
मिदान	करू	िकिाि.

४.	भांडवल	परिफेड	 कंपनवीच्ा	ह्ािवीि	समहक्क	भाग	भांडवल	परि	
तमळू	 िकि	 नाहवी.	 (अपवाद	 भागांचवी	 परि	
खरेदवी)	(Buy back)

कंपनवी	परिफेडवीचे	अग्रहक्क	भागांचे	वाटप	करू	
िकिे	 रे	 कंपनवीच्ा	 का््जकाळाि	 परि	 केले	
रािाि.

५.	भांडवलाच	े
			सवरूप

समहक्क	भाग	भांडवलाला	‘रोखमवीच	ेभांडवल’	
असे	महटले	रािे.

अग्रहक्क	 भाग	 भांडवल	 ह	े ‘सुरतक्ि	 भांडवल’	
आहे.	्ांना	सस्र	दराने	परिावा	तमळिो.

६.	गुंिवणुकदाराच	े
			सवरूप

रे	गुंिवणूकदार	रोखवीम	पेलण्ास	ि्ार	असिाि	
िे	समहक्क	भाग	खरेदवी	करिाि.

रे	गुिंवणूकदार	सरग/सावध	असिाि,	ज्ांना	
सुरतक्ि	 गुंिवणूक	 हववी	 असिे	 िे	 अग्रहक्क	
भागांमध्े	गुिंवणूक	करिाि.

७.	दि्जनवी	मूल् समहक्क	भागांच	ेदि्जनवी	मूल्	साधारणपणे	रु.	१	
तकंवा	रु.	१०	असिे	हे	िुलनेने	कमवी	असिे.

अग्रहक्क	 भागांचे	 दि्जनवी	 मूल्	 िुलनेन	े रासि	
असिे.	उदा.	रु.	१००

८.	हक्कभाग	
			व	बोनसभाग

हक्कभाग	 व	 बोनसभाग	 तमळण्ाचा	 अतधकार	
समहक्क	भागाधारकांना	असिो.

अग्रहक्क	 भाग	 धारकांना	 हक्क	 भाग	 व	 बोनस	
भाग	तमळण्ाचा	अतधकार	नसिो.

९.	भांडवल	वृद्वी समहक्क	भागांचे	 बारारमूल्	कंपनवीच्ा	 प्रगिवी	
बरोबर	वाढि	रािे.

आग्रहक्क	 भागांचे	 बारारमूल्	 सस्र	 असिे	
त्ामुळे	भांडवल	वृद्वीचवी	िक्िा	नसिे.

१०.	रोखवीम समहक्क	 भाग	 भांडवलाि	 गुंिवणूक	 करण्ाि	
रोखवीम	असिे	कारण	लाभांिाचा	असस्र	दर	व	
भांडवल	परिफेडवीचवी	अतनसशचििा!

अग्रहक्कभागांचवी	 गुिंवणूक	 िुलनेने	 सुरतक्ि	
असिे	 कारण	 लाभांिाचा	 दर	 सस्र/तनसशचि	
असिो	व	भांडवल	परिफेडवीसाठवी	अग्रक्रम	तदला	
रािो.

११.		प्रकार समहक्क	भागांचे	प्रकार	-
अ)	सव्जसाधारण	मिदानाचा	अतधकार	असणारे	
ब)	भेददि्जक	मिदानाचा	अतधकार	असणारे	

अग्रहक्क	भागांचे	प्रकार
१)	संच्वी	अग्रहक्क	भाग
२)	असंच्वी	अग्रहक्क	भाग
३)	लाभभागवी	अग्रहक्क	भाग
४)	अलाभभागवी	अग्रहक्क	भाग
५)	पररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भाग
६)	अपररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भाग
७)	परिफेडवीचे	अग्रहक्क	भाग
८)	न	परि	फेडवीचे	अग्रहक्क	भाग
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	 (३)	मालकीचे	भांडवल	व	कराजाऊ	भांडवल

मुद्े मालकीचे	भांडवल कराजाऊ	भांडवल
१. अर्थ मालकीचे भांडवल भागधारकांच्ा मदतीने उभे 

केले जाते.
कजा्थऊ भांडवल ‘धनको’ मदतीने उभे केले 
जाते ्ालाच ‘ऋण भांडवल’ असे म्हणतात.

२. स्ोत    ्हे भांडवल सम्हक्क भाग व अग्र्हक्क भाग 
्ांचे वाटप करून गोळा केले जाते.

्हे भांडवल कज्थरोखे, मुदत ठेवी. बँकेचे तसेच 
ववत्त् संसरेचे कज्थ इ््ादींच्ा द्ारे गोळा 
केले जाते.

३. गुंतवणुकीवरील
   परतावा

भागधारकांना ््ांच्ा गुंतवणुकीवर उ्पन्न 
म्हणून लाभांश वमळतो. लाभांशाचा दर सम्हक्क 
भागांसाठी वनत्चत नसतो ््ात चढउतार ्होत 
असतात तर अग्र्हक्क भागांसाठी तो वनत्चत 
केलेला असतो.

कज्थपुरवठादाराला ््ांच्ा गुंतवणुकीवर उ्पन्न 
म्हणून व्ाज वमळते व्ाजाचा दर वनत्चत 
असतो.

४. सरान भागधारक ्हे कंपनीचे ‘मालक’ असतात. कज्थपुरवठादार ्हे कंपनीचे धनको असतात.

५. मतदानाचा ्हक्क सम्हक्कभागधारक कंपनी सभेमध्े मतदानाचा 
्हक्क बजावतात. 

कज्थपुरवठादारांना कंपनी सभेमध्े मतदानाचा 
्हक्क नसतो.

६. भांडवलाची 
   परतफेड

भागधारकांना कज्थधारकाच्ा पुढे प्ाधान् वदले 
जात ना्ही. कंपनी ववसज्थनाच्ावेळी कज्थ-
धारकांची देणी वदल्ानंतर भागधारकांची रक्कम
परत केली जाते.

कंपनी ववसज्थनाच्ा वेळी कज्थपुरवठादारांना 
््ांची मुद्दल परत घेण्ासाठी भागधारकांच्ा 
पुढे प्ाधान्/अग्रक्रम वदले जाते.

७. संप्तीवरचा 
   प्भार

भागधारकांचा कंपनीच्ा मालम्तवेर/
संप्तीवर कोणता्ही प्भार (charge) नसतो.

सुरवषित कज्थरोख्ांचा कंपनीच्ा मालम्तेवर 
प्भार असतो. 

सारांश

	 	वव्त/वनधींचे ववववध स्ोत ‘मालकीचे भांडवल’ व ‘कजा्थऊ भांडवल’ म्हणून ववभागले जाऊ शकतात.

  भाग ्हे कंपनीच्ा एकूण भांडवलाचा एक छोटासा घटक आ्हे. 

  सम्हक्क भागांना लाभांश देताना वकंवा कंपनी ववसज्थनाच्ा वेळी भांडवलाची परतफेड करताना प्ाधान् वदले जात ना्ही.  

  अग्र्हक्क भागानंा वनत्चत दराचा लाभाशं आवण कपंनी ववसज्थनाच्ा वळेी भाडंवलाची परतफडे करताना प्ाधान् वदल ेजात.े

  कज्थरोखे प्माणपत्र देऊन कज्थ घेतल्ाची पोचपावती म्हणजेच कज्थरोखे ्हो्. 

  बंधपत्रे म्हणजे कजा्थचा पुरावा म्हणून सरकारी वकंवा व्ावसाव्क संसरनेे वाटप केलेला दसतावेज ्हो्.

  संवचत वमळकत म्हणजे साठलेल्ा नफ्ाची व्वसा्ात गुंतवणूक केलेली रक्कम. 

  ६मव्हन्ापासून ते ३६ मव्हन्ांच्ा कालावधीसाठी कंपनीने सवीकारलेले कज्थ म्हणजे साव्थजवनक ठेव.

  अवधववकर्थ, रोखपत, रोकड कजजे इ््ादींच्ा रूपात बँक कज्थ देऊ करते.

  व्ापारी कज्थ ्हे उ्पादक व पुरवठादार ्ांच्ाकडून ग्रा्हकास वदलेली उधारीची सवलत ्हो्. 

  जागवतक ठेव पावती (GDR) व अमेररकन ठेव पावती (ADR) ्ा ठेवपाव््ांद्ारे भारती् कंपन्ा आंतरराष्ट्ी् बाजारात 
सम्हक्कभाग भांडवल उभे करतात.
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सिथाध्यथा्य

प्र.क्र. १ अ) खथाली वदलथेल्यथा प्यथाजा्यथां्मधून ्यरोग्य प्यथाजा्य वनिडून िथाक्य पुनहथा वलहथा.
	 	 १)	 ....................	हा	भागभांडवलाचा	छोटासा	घटक	आहे.
	 	 	 अ)	कर्जरोखा	 ब)	बंधपत्	 क)	भाग

	 	 २)	 ठेव	पाविवीचा	फा्दा	महणरे	....................	बाराराि	भांडवल	उभे	करण्ाचवी	क्मिा	हो्.
	 	 	 अ)	राष्ट्वी्	 ब)	स्ातनक					 क)	आंिराष्ट्वी्

	 	 ३)	 ....................	हे	कंपनवीच्ा	उव्जररि	तमळकिवीचे	व	मालमतिेचे	दावेदार	असिाि.
	 	 	 अ)	बंधपत्धारक	 ब)	समहक्क	भागधारक	 क)	कर्जरोखेधारक

	 	 ४)	 ....................	कंपनवीच्ा	व्वस्ापनामध्े	सहभाग	असिो.
	 	 	 अ)	अग्रहक्क	भाग	धारकांचा	 ब)	ठेववीदारांचा		 क)	समहक्क	भागधारकांचा

	 	 ५)	 ....................	हे	समहक्क	भाग	धारकास	‘बक्वीस’	महणून	तवनामूल्	तदल	ेरािाि.
	 	 	 अ)	अतधलाभािं	भाग	(बोनस	भाग)	ब)	हक्क	भाग	 क)	समहक्क	भाग

	 	 ६)	 अग्रहक्क	भागधारकास	....................	दराने	लाभांि	तमळण्ाचा	हक्क	असिो.
	 	 	 अ)	तनसशचि	 ब)	चढउिार	होणाऱ्ा		 क)	तकमान

	 	 ७)		 ....................	अग्रहक्क	भागांना	संतचि	लाभांि	तदला	रािो.
	 	 	 अ)	परिफेडवीच्ा		 ब)	संच्वी	 क)	पररवि्जनवी्	

	 	 ८)	 ....................	अग्रहक्क	भागधारकांना	समहक्क	भागांमध्े	रूपांिररि	होण्ाचा	अतधकार	असिो.
	 	 	 अ)	संच्वी	 ब)	पररवि्जनवी्	 क)	परिफेडवीचे

	 	 ९)	 कर्जरोखेधारक	ह	ेकंपनवीचे	....................	असिाि.
	 	 	 अ)	धनको	 ब)	मालक	 क)	पुरवठादार

	 	 १०)	करा्जऊ	भांडवलावर	....................	तदल	ेरािे.
	 	 	 अ)	व्ार	 ब)	सूट	 क)	लाभांि

	 	 ११)	कर्जरोखेधारकांना	तनसशचि	दराने	....................	तमळिे.
	 	 	 अ)	व्ार	 ब)	लाभांि	 क)	सूट

	 	 १२)	एका	ठराववीक	कालावधवीनंिर	पररवि्जनवी्	कर्जरोख्ांचे	....................	मध्े	पररवि्जन	होिे.
	 	 	 अ)	समहक्क	भाग	 ब)	ठेववी	 क)	बंधपत्े

	 	 १३)	प्रतिधारण	नफा	हा	तवति	पुरवठ्ाचा	....................	स्ोि	आहे.
	 	 	 अ)	अंिग्जि	 ब)	बतहग्जि	 क)	अतिररक्त

	 	 १४)	बंधपत्धारक	हा	संस्ेचा	....................	असिो.
	 	 	 अ)	सतचव	 ब)	मालक	 क)	धनको

	 	 १५)	कंपनवी	कमवीिकमवी	....................	मतहन्ांसाठवी	ठेवींचा	सववीकार	करिे.
	 	 	 अ)	सहा	 ब)	नऊ	 क)	बारा
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	 	 १६)	कंपनवी	रासिवीि	रासि	..............	मतहन्ाकररिा	ठेवींचा	सववीकार	करिे.	

	 	 	 अ)	१२	 ब)	२४	 क)	३६

	 	 १७)	अमेररकन	ठेव	पाविवीचवी	तवक्री	....................	मध्े	होिे.

	 	 	 अ)	लंडन	 ब)	रपान	 क)	्ु.एस.ए.	(अमेररके)

  ब) ररोड्था रुळिथा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) समहक्क	भाग	भांडवल १) करार

ब) कर्जरोखे	तवशवसि २) नफ्ाचे	भांडवलवीकरण

क) अग्रहक्क	भाग	धारक ३) धाडसवी	गुिंवणुकदार

ड) कर्जरोखे	प्रमाणपत्	 ४) रोखमवीचे	भांडवल

इ) बोनस	भाग ५) मालकीचे	दसिावेर

६) करा्जचे	भांडवलवीकरण

७) सुरतक्ि	भांडवल

८) करा्जचे	दसिऐवर

९) तवशवसि	करार

१०) सावध	गुंिवणूकदार

  क) खथालील प्रत्यथेक विधथानथासथाठी एक िबद वकंिथा िबदस्मूह वकंिथा संज्था वलहथा.
	 	 १)	 ह	ेखऱ्ा	अ्ा्जने	कंपनवीच	ेमालक	असिाि.

	 	 २)	 भागांवरवील	मालकी	हक्क	दि्जवणारा	दसिऐवर.

	 	 ३)	 ्ा	भागधारकांना	कंपनवीच्ा	अतिररक्त	नफ्ामध्े	सहभागवी	होिा	्ेिे.

	 	 ४)	 ्ा	संबंतधि	मंडळवीमाफ्फि	कंपनवी	कर्जरोखेधारकांिवी	व्वहार	करिे.	

	 	 ५)	 ह	ेकंपनवीच्ा	व्वस्ापनाि	सहभागवी	होणारे	भागधारक	आहेि.

	 	 ६)	 ह	ेमूल्	भाग	प्रमाणपत्ावर	नमूद	केलेल	ेअसिे.

	 	 ७)	 ह	ेमूल्	भाग	बारारािवील	मागणवी	व	पुरवठा	्ांच्ानुसार	ठरतवले	रािे.

	 	 ८)	 अतवभातरि	नफा	व्वसा्ाि	वापरण्ाचे	धोरण.

	 	 ९)	 ठेववीदारांना	कंपनवीने	तदलेलवी	करा्जचवी	पाविवी.

	 	 १०)	 डरॉलर	्ा	चलनान	ेअमेररकेि	तवक्री	होणारे	दसिऐवर.	

	 	 ११)	 अमेररका	सोडून	इिरत्	तवक्री	होणारवी	ठेवपाविवी.

	 	 १२)	 तकमान	६	मतहन	ेव	कमाल	३६	मतहन्ांकररिा	कंपनवीने	रनिेकडून	सववीकारलेलवी	रक्कम.

	 	 १३)	 तवक्री	वाढतवण्ाच्ा	उद्ेिान	ेपुरवठादारांनवी	देऊ	केलेलवी	उधारवी	तकंवा	कर्ज.

	 	 १४)	 हवी	सुतवधा/सवलि	बँकेि	‘चाल	ूखािे’	असलले्ा	कंपनवीला	तदलवी	रािे.	
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  ड) खथालील विधथानथे बररोबर की चूक ्तथे वलहथा.
	 	 १)	 समहक्क	भाग	भांडवल	ह	ेरोखमवीचे	भांडवल	महणून	ओळखले	रािे.
	 	 २)	 समहक्क	भागधारकांना	तनसशचि	दराने	लाभांि	तदला	रािो.
	 	 ३)	 कंपनवीसमोर	रेवहा	आत््जक	संकट	्ेिे	िेवहा	समहक्क	भागधारक	असे	संकट	पेला्ला	ि्ार	असिाि.
	 	 ४)	 कर्जरोखेधारकांना	कंपनवीच्ा	सव्जसाधारण	सभेि	मिदानाचा	हक्क	असिो.
	 	 ५)	 बंधपत्धारक	ह	ेकंपनवीचे	मालक	असिाि.
	 	 ६)	 रागतिक	ठेव	पाविवी	धारकाच्ा	विवीने	भागपेढ्ा	समभागाचा	साठा	करून	ठेविे.
	 	 ७)	 तवतिवी्	संस्ा	प्रतिभूिींच्ा	तवक्रीमध्े	‘भाग	तवमेकरवी’	महणून	काम	करिाि.
	 	 ८)	 रोख	पि	सुतवधा	मालमतिा	िारण	ठेवून	तदलवी	रािे.	
	 	 ९)	 व्ापारवी	करजे	हवी	दवीघ्जमुदिवीच्ा	तवतिपुरवठ्ाचा	प्रमुख	स्ोि	आहे.

  इ) गटथा्त न बसणथारथा िबद िरोधथा.
	 	 १)	 कर्जरोखे,	साव्जरतनक	ठेववी,	संच्वी	तमळकि	(प्रतिधारण	नफा).
	 	 २)	 दि्जनवी	मूल्,	बारार	मूल्,	परिफेडवीच	ेमूल्.	
	 	 ३)	 भाग	प्रमाणपत्,	कर्जरोखे	प्रमाणपत्,	अमेररकन	ठेव	पाविवी	(ADR)

	 	 ४)	 व्ापारवी	कर्ज,	अतधतवकष्ज,	रोकड	कर्ज.

  फ) खथालील विधथानथे पूणजा करथा.
	 	 १)	 व्ावसात्क	संस्ेला	आवश्क	असलेल्ा	तनधवीला	....................	महणिाि.
	 	 २)	 पररवि्जनवी्	अग्रहक्क	भागधारकांच्ा	भागांचे	रूपांिर	....................	मध्े	होिे.
	 	 ३)	 समहक्क	भागधारक	ज्ानंा	प्रतितनधवी	महणून	तनवडिाि	त्ांना	....................	असे	महणिाि.
	 	 ४)	 ....................	्ांना	बोनस	भाग	‘बतक्स’	महणून	तदले	रािाि.
	 	 ५)	 बंधपत्धारक	कंपनवीच	े....................	असिाि.
	 	 ६)	 अमेररका	सोडून	इिरत्	तवक्री	होणाऱ्ा	ठेवपाविवीला	....................	महणिाि.
	 	 ७)	 ....................	सालवी	पतहल्ा	औद्ोतगक	धोरणांचवी	घोषणा	झालवी.
	 	 ८)	 रेवहा	दे् 	रक्कम	घेण्ाच्ा	आधवी	पुरवठादार	वसिू	ग्राहकाला	तवकिो	त्ाला	....................	महणिाि.

  ग) कंसथा्तील अचूक प्यथाजा्य वनिडथा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) समहक्क	भाग १) .......................................................

ब) .............................................. २) तनसशचि	दराचा	लाभांि

क) कर्जरोखे ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) कंपनवीचा	साठलेला	नफा

इ) साव्जरतनक	ठेववी ५) .......................................................

  (चढउिार	होणारा	लाभािंाचा	दर,	अग्रहक्क	भाग,	तनसशचि	दराचे	व्ार,	प्रतिधारण	नफा,	अलप	मुदिवीच	ेकर्ज)
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  ह) एकथा िथाक्यथा्त उत्तरथे वलहथा.
	 	 १)	 भाग	महणरे	का्?
	 	 २)	 समभाग	महणरे	का्?
	 	 ३)	 अग्रहक्क	भाग	महणरे	का्?
	 	 ४)	 प्रतिधारण	नफा	महणरे	का्?
	 	 ५)	 कर्जरोख	ेमहणरे	का्?
	 	 ६)	 बंधपत्	महणरे	का्?
	 	 ७)	 अमेररकन	ठेव	पाविवी	(ADR)	चवी	तवक्री	कोठ	ेहोिे?
	 	 ८)	 रागतिक	ठेव	पाविवी	(GDR)	चवी	तवक्री	कोठे	केलवी	रािे?
	 	 ९)	 पररवि्जनवी्	कर्जरोखे	महणरे	का्?
	 	 १०)	 संच्वी	अग्रहक्क	भाग	महणरे	का्?
  ई) खथालील िथाक्यथा्तील अधरोरथेसख्त िबद दुरुस्त करून िथाक्य पुनहथा वलहथा.
	 	 १)	 मालकीच	ेभांडवल	हे	िातपरुिे/हंगामवी	भांडवल	आहे.
	 	 २)	 समहक्क	भागांना	लाभािं	तनसशचि	दरान	ेतदला	रािो.
	 	 ३)	 अग्रहक्क	भागांना	लाभांि	असस्र	दराने	तदला	रािो.
	 	 ४)	 प्रतिधारण	नफा/संच्वी	तमळकि	तवतिपुरवठ्ाचा	बतहग्जि	स्ोि	आहे.
	 	 ५)	 कर्जरोखेधारक	हा	कंपनवीचा	मालक	आहे.
	 	 ६)	 बंधपते्	ह	ेअलप	मुदिवीच	ेतनधवी	पुरतविे.
	 	 ७)	 अमेररकेि	तवक्री	होणाऱ्ा	ठेव	पाविवीस	रागतिक	ठेव	पाविवी	असे	महणिाि.	
प्र.क्र. २)  खथालील संज्था/संकलपनथा सपष्ट करथा.
	 	 १)	 करा्जऊ	भांडवल
	 	 २)	 मालकीच	ेभांडवल
	 	 ३)	 नफ्ाचवी	पुनगुांिवणूक
	 	 ४)	 अतधतवकष्ज
	 	 ५)	 व्ापारवी	धनको
प्र.क्र. ३)  खथालील घटनथा ि पररसस््तीचथा अभ्यथास करून आपलथे ्म्त वलहथा.
	 	 १)	 डोनालड	कंपनवीचा	 िाळेबंद	२०१८-१९	असे	 दि्जतविो	की	कंपनवीकडे	समहक्क	भाग	भांडवल	`२५,००,०००/-	

असून	त्ांचवी	संच्वी	तमळकि	`५०,००,०००/-	इिकी	आहे.
	 	 	 अ)		आत््जकदृषट्ा	कंपनवी	सबल	आहे	का?
	 	 	 ब)	सतंचि	तमळकिवीच	ेकंपनवीच्ा	भांडवलामध्े	रूपांिर	होऊ	िकेल	का?
	 	 	 क)	‘संतचि	तमळकि’	हवी	कोणत्ा	प्रकारच्ा	तवतिपुरवठ्ाचा	स्ोि	आहे?

	 	 २)	 तम.	 सतिि	 एक	सट्ेबार	आहे.	कंपनवीच्ा	 उतपादनाचवी	 बारारािवील	 वाढिवी	 मागणवी	 व	 त्ामुळ	े तमळणारा	फा्दा	
घेण्ासाठवी	सजर	आहे.	

	 	 	 अ)	िुमच्ा	मिे,	तम.	सिवीि	गुंिवणुकीसाठवी	कोणत्ा	प्रकारचे	‘भाग’	तनवडेल?
	 	 	 ब)	त्ाला	त्ांच्ा	गुंिवणुकीवर	परिावा	महणून	का्	तमळेल?
	 	 	 क)	तम.	सतिि	भागधारक	असल्ामुळे	त्ाला	असणारा	एक	हक्क	सांगा.
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        ३) मि. रोमित एक गुंतवणूकदार आिे तो सवतःचे पैसे प्रमतभूती खरेदीिध्े गुंतवणार आिे. तो गुंतवणुकीवरील 
उतपन्ावर अवलंबून आिे त्ािुळे कोणतािी धोका पतकरण्ास तो त्ार नािी. मनश्चत उतपन् व िुद्दलाची 
सुरमषितता ्ात त्ाला सवारस् आिे.

   अ) मि. रोमित ज्ा प्रकारची प्रमतभूती मनवडेल, त्ाचे नाव सांगा.

   ब) त्ाच्ा गुंतवणुकीवर परतावा मिणून त्ाला का् मिळेल?

   क) त्ाला मिळालेला गुंतवणुकीवरील परतावा मनश्चत असेल की चढउतार असणारा असेल?

प्र.क्र.	४)		फरक	स्पष्ट	करा.

  १) सििक्क भाग आमण अग्रिक्क भाग

  २) भाग आमण कर्जरोखे

  ३) िालकीचे भांडवल व करा्जऊ भांडवल

प्र.क्र.	५)		थोडक्ात	उततर	ेलिहा.

  १) ठेवी मिणरे का्?

  २) रागमतक ठेव पावती मिणरे का्?

  ३) व्ापारी कर्ज मिणरे का्?

  ४) बँकेिार्फत कर्ज देण्ाच्ा कोणत्ा ्ोरना आिेत?

  ५) बंधपत्ाची वैमिष्ट्े निूद करा.

प्र.क्र.	६)		खािीि	लिधाने	सकारण	स्पष्ट	करा.

  १) सििक्क भागधारक िे कंपनीचे खरे िालक व मन्ंत्क असतात.

  २) अग्रिक्क भागांना ितदानाचे सव्जसाधारण िक्क नसतात.

  ३) कर्जरोखे कंपनीची िालितता तारण देऊन सुरमषित केले रातात.

  ४) प्रमतधारण नरा िी मवतत उभारणीची सोपी व सवसत पद्धत आिे.

  ५) साव्जरमनक ठेव िा अलपिुदतीच्ा मनधीसाठी उतति स्ोत आिे.

  ६) बंधपत्धारक कंपनीचा ‘धनको’ आिे.

  ७) व्ापारी कर्ज िे रोख कर्ज नािी.

  ८) वेगवेगळ्ा गुंतवणूकदारांचे गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळे अग्रक्रि असतात.  

  ९) सििक्क भागभांडवल िे रोखिीचे भांडवल आिे. 

प्र.क्र.	७)		खािीि	प्रशनाांची	उततर	ेलिहा.

  १) भाग मिणरे का्? भागाची वमैिष्ट्े मविद करा.

  २) सििक्क भाग मिणरे का्? त्ाची वमैिष्ट्े सपष्ट करा.

  ३) अग्रिक्क भाग मिणरे का्? त्ांचे मवमवध प्रकार सपष्ट करा.

  ४) अग्रिक्क भाग मिणरे का्? त्ाची वैमिष्ट्े मलिा.

  ५) कर्जरोखे मिणरे का्? कर्जरोख्ांच्ा मवमवध प्रकारांची चचा्ज करा.

  ६) कर्जरोख्ाचंी व्ाख्ा मलिा व त्ांची वमैिष्टे् सपष्ट करा. 
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 ३.१	 भाग	भांडवलाचे	वगगीकरण
	 ३.२	 भाग	ववक्री
	 ३.३		 भाग	ववक्रीच्ा	पद्धती
	 	 अ.	 सार्वजनिक	राटप	नकंरा	सार्वजनिक	भाग	राटप
   	निश्चित	नकमतीचेि	भाग	राटप	पद्धत
   	 बुक	नबश्डिंग	पद्धत
   	प्ाथनमक	भाग	नरक्री
   	पुढील	भाग	राटप
  ब.	 नरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा	भाग	राटप
   	हक्क	भाग
   	बोिस	भाग	राटप/बोिस	भाग
	 	 क.	 नरद्यमाि	कम्वचिाऱ्ािंिा	भाग	राटप
   	कम्वचिारी	भाग	नरक्प	्ोजिा	(ESOS)
   	कम्वचिारी	भाग	खरेदी	्ोजिा		(ESPS)
   	भाग	नकंमत	रृद्धी	अनधकार	्ोजिा	(SARS)

   	‘सरेट‘	समहक्क	भाग	(Sweat equity share)

	 	 ड.	 खाजगीररत्ा	भाग	नरक्री
   	अग्रहक्क	पद्धतीिे	भाग	राटप
	 ३.४	 भागांच	ेवाटप
	 	 ३.४.१	भाग	वाटपाच्ा	तरतुदी/अटी
	 	 ३.४.२	भाग	वाटपाची	का््य	पद्धती
	 ३.५		 भाग	प्रमाणपत्र
	 ३.६	 भागावरील	हप्ा	मागणी
	 ३.७		 भाग	जप्ी
	 ३.८	 भाग	समप्यण
	 ३.९	 भाग	हसतांतरण
	 ३.१०	 भाग	सकं्मण
	 ३.११		फरक

प्रसतावना
पाठ	 2	 मध्े	 आपण	 कंपिी	 नरतत	 उभारणीसाठी	 रापरत	 असले््ा	 नरततसाठ्ाच्ा	 नरनरध	 स्ोतािंचिा	 अभ्ास	 केला.	

कंपिीचिी	भािंडरल	सिंरचििा	 नतच्ा	मालकरीचेि	भािंडरल	आनण	कजा्वऊ	भािंडरलाचिी	बिलेली	असते.	मालकरीचिे	भािंडरल	हे	समहक्क	
भाग,	अग्रहक्क	भाग	आनण	राखीर	उतपन्ाद्ारे	बिलेले	असते.	समहक्क	भाग	र	अग्रहक्क	भाग	नमळूि	कंपिीचिे	भाग	भािंडरल	बिते.	
भागािे	म्ा्वनदत	कंपिी	भाग	राटप	करूि	भाग	भािंडरल	उभारतात.

्ा	पाठामध्े	आपण	कंपिी	आप््ा	गरजा	लक्ात	घेऊि	नरनरध	प्कारचेि	भाग	राटप	कसे	करतात.	्ाबद्दल	तपशीलरार	
अभ्ास	करू.	तसेचि	भागाशी	सिंबिंनधत	नरनरध	सिंक्पिादेखील	नशकू.

३ भाग	ववक्री
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३.१ भाग	भांडवलाचे	वगगीकरण	
भाग	भािंडरल	महणजे	समहक्क	भाग	आनण	अग्रहक्क	भाग	्ा	द्ार	ेउभारलेल	ेभािंडरल	हो्.	साधारण	भाग	भािंडरलामध्े	

समहक्क	भागाचेि	 प्माण	अग्रहक्क	भागापेक्ा	जासत	असते.	 भाग	भािंडरलाचिी	 रक्कम	िरीि	भाग	 राटपामुळे	 नकंरा	 भािंडरल	कमी	
के् ्ािे	रेळोरेळी	बदलत	राहते.

भाग	भािंडरलाचेि	रगगीकरण	पुढीलप्माणे-
अविकृत	वकंवा	नाममात्र	वकंवा	नोंदवलेले	भांडवल

१,००,०००	समहक्क	भाग	× `	१०	प्रत्ेकरी = ` १०,००,०००

 ववक्रीस	काढलेले	भांडवल	 ववक्रीस	न	काढलेले	भांडवल
 (४०,०००	समहक्क	भाग	×	`	१०	प्रत्ेकरी	= ` ४,००,०००) (६०,०००	समहक्क	भाग	×	` १०	प्रत्ेकरी	=	` ६,००,०००)

 अ)	 अविकृत	वकंवा	नाममात्र	वकंवा	नोंदवलेले	भांडवल	:	
   अनधकृत	भािंडरल	ह	ेकंपिीच्ा	घटिा	पत्रकामध्े	िमूद	केलेल	ेअसूि	कंपिी	नततकचेि	भाग	राटप	करूि	भािंडरल	

उभारू	शकते	 ्ालाचि	 िोंदरलेल	े भािंडरल	असे	 महणतात.	 हे	 घटिापत्रकाच्ा	 भािंडरल	 ्ा	कलमामध्े	 िमूद	केलेले	
असते	आनण	कंपिी	सथापिेच्ा	रेळी	त्ा	रकमरेर	मुदािंक	शु्क	भरले	जाते.

	 	 	 कंपिी	रत्वमाि	आनण	भनरष्ातील	भािंडरलाचिी	गरज	लक्ात	घेऊि	अनधकृत	भािंडरलाचिी	गणिा	करते.	अनधकृत	
भािंडरलास	िाममात्र	भािंडरल	महणतात	कारण	साधारणतः	कंपिी	अनधकृत	भािंडरल	कधीचि	पूण्व	राटप	करीत	िाही.	

	 	 	 अनधकृत	भािंडरलात	राढ	करार्ाचिी	अस््ास	घटिा	पत्रकात	बदल	करारा	लागतो.	

	 	 उदा.	एम.	नलनमटेड	कंपिीचेि	अनधकृत	भाग	भािंडरल	रु.	१०,००,०००	आहे.	

	 	 	 त्ाचिी	नरभागणी	१,००,०००	समहक्क	भागात	केली	असूि	भागाचिी	दश्विी	नकंमत	रु.	१०	प्नत	भाग	आहे.

प्रत्क्ष	ववकलेले/खपलेले	भांडवल
(३०,०००	समहक्क	भाग	×	

`	१०	प्रत्ेकरी	= ` ३,००,०००)

प्रत्क्ष	न	ववकलेले/न	खपलेले	भांडवल
(१०,०००	समहक्क	भाग	×	

`	१०	प्रत्ेकरी	= ` १,००,०००)

मागणी	केलेल	ेभांडवल
(३०,०००	समहक्क	भाग	×	

`	५	प्रत्ेकरी	= ` १,५०,०००)

मागणी	न	केलेले	भांडवल
(३०,०००	समहक्क	भाग	×	

`	४	प्रत्ेकरी	= ` १,२०,०००)

राखीव	भांडवल
(३०,०००	समहक्क	भाग	×	
`	१	प्रत्ेकरी	= ` ३०,०००)

वसूल	झालेले	भांडवल
(२०,०००	समहक्क	भाग	×	

`	५	प्रत्ेकरी	= ` १,००,०००)

वसूल	न	झालेले	भांडवल
(१०,०००	समहक्क	भाग	×	
`	५	प्रत्ेकरी	= ` ५०,०००)
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	 ब)	 ववक्रीस	काढलेले	आवण	ववक्रीस	न	काढलेले	भांडवल	:	
	 	 नरक्रीस	ि	काढलेले	भािंडरल	हे	अनधकृत	भािंडरलाचिा	भाग	असूि	कंपिी	नतच्ा	भारी	गुिंतरणुकदारािंिा	राटप	करत	ेमहणूि	

कंपिी	भाग	खरेदीसाठी	जितेस	आराहि	करते.

	 	 आराहि	ि	केले््ा	उर्वररत	अनधकृत	भािंडरलास	नरक्रीस	ि	काढलेले	भािंडरल	महणतात.	कंपिी	भनरष्ात	नरक्री	ि	
केले््ा	भािंडरलातूि	भाग	राटप	करू	शकते.

	 	 कंपिीचिे	नरक्रीस	काढलेले	भािंडरल	ह	ेअनधकृत	भािंडरलाइतके	नकंरा	त्ापेक्ा	कमी	असू	शकते.	उदा.	एम.	नलनमटेड	
कंपिी	नरक्रीस	काढलेले	भािंडरल	रुप्े	४,००,०००	ज्ाचिी	नरभागणी	४०,०००	समहक्क	भाग	ज्ाचिी	दश्विी	नकंमत	 
रु.	१०	प्त्ेकरी	आनण	नरक्रीस	ि	काढलेले	भािंडरल	` ६,००,०००	ज्ाचिी	नरभागणी	६०,०००	समहक्क	भाग	ज्ाचिी	
दश्विी	नकंमत	रु.	१०	प्त्ेकरी	आहे.	

	 क)	 प्रत्क्ष	ववकलेले	/	खपलेले	आवण	प्रत्क्ष	न	ववकलेले	/	न	खपलेले	:
	 	 घेतलेले	भािंडरल	ह	ेनरक्रीस	काढले््ा	भािंडरलाचिा	नहससा	आहे	नकंरा	गुिंतरणुकदारािे	खरेदी	केलेले	भाग	आहे.		

लोकािंकडूि	 नरक्रीस	 काढले््ा	 भाग	 भािंडरलाचिी	 पूण्व	 खरेदी	 होत	े नकंरा	 होत	 िाही	 महणूि	 त्ा	 ि	 घेतले् ्ा	 भाग	
भािंडरलाला	ि	खपलेल	ेभािंडरल	अस	ेमहणतात	महणिू	खपलेले	भािंडरल	ह	ेनरक्रीस	काढले््ा	भािंडरला	इतके	नकंरा	
त्ापेक्ा	कमी	असते.

	 	 उदा.	एम.	नलनमटेड	कंपिीचिे	नरक्रीस	काढलेले	भािंडरल	रु.	४,००,०००	आहे	महणजेचि	४०,०००	समहक्क	भाग.	तेवहा	
कंपिीचिे	खपलेल	ेभािंडरल	रु.	३,००,०००	असू	शकत	ेजे	३०,०००	समहक्क	भागात	रु.	१०	प्नत	दश्विी	नकंमतीचेि	असू	
शकतात	महणिू	ि	खपलेल	ेभािंडरल	रु.	१,००,०००	ज्ाचिी	नरभागणी	१०,०००	समहक्क	भाग	रु.	१०	प्त्ेक	भागात	
केली	आहे.

 ड)	 मागणी	केलेल	भांडवल,	न	मागणी	केलेले	भांडवल	आवण	राखीव	भांडवल	: 
	 	 भाग	राटपारेळी	कंपिी	भागाच्ा	पूण्व	नकंमतीचिी	मागणी	करीत	िाही.	कंपिी	नतच्ा	गरजेिुसार	सुलभ	हपत्ािे	मागणी	

करते.	प्त्ेक	हपत्ास	भाग	हप्ा	मागणी	असे	महणतात	मागणी	केलेल	ेभािंडरल	ह	ेघेतले् ्ा	भािंडरलाचिा	नहससा	आहे.	
ज्ाचिी	कंपिी	भागधारकाकडूि	मागणी	करते.	भागाचिी	उर्वररत	रक्कम	ज्ाचिी	मागणी	केलेली	िसते	अशा	भाग	भािंडरलाला	
मागणी	ि	केलेले	भािंडरल	असे	महणतात.

	 	 राखीर	 भािंडरल	 ह	े मागणी	 ि	 केले््ा	 भािंडरलाचिा	 नहससा	आहे.	 कंपिी	 नतच्ा	 नरसज्विाच्ा	 रेळी	 नरतती्	 गरजा	
भागनरण्ासाठी	मागणी	ि	केले््ा	भाग	भािंडरलाचिी	मागणी	करते.	

	 	 उदा.	एम.	नलनमटेड	कंपिीिे	मागणी	केलेले	भािंडरल	रु.	१,५०,०००	आहे.	ज्ाचिी	नरभागणी	३०,०००	समहक्क	भाग	
दश्विी	नकंमत	रु.	१०	प्नतभाग	आहे.	ज्ामधूि	रु.	५	प्नतभाग	मागणी	केलेले	आहे.	जर	कंपिीिे	रु.	१	प्नतभाग	भािंडरल	
राखीर	भािंडरल	महणिू	महणजेचि	३०,०००	समहक्क	भाग	रु.	१०	प्नतभाग	दश्विी	मू् ्ािंचिे	ज्ामध्े	रु.	३०,०००	राखीर	
भािंडरल	असते.	ि	मागणी	केलेल	ेभािंडरल	`	१,२०,०००	आहे	ज्ाचिी	 नरभागणी	३०,०००	समहक्क	भाग	प्त्ेकरी	
नकंमत	`	४	्ामध्े	नरभागली	आहे	ज्ाचिी	मागणी	भनरष्ात	केली	जाऊ	शकते.

	 इ)	 वसूल	भांडवल	आवण	वसूल	न	झालेले	भांडवल	: 
	 	 कंपिीिे	मागनरले््ा	रकमेपैकरी	भागधारकािंकडूि	प्त्क्	नमळालेली	रक्कम	ही	रसूल	भाग	भािंडरल	हो्.	काही	भागधारक	

भागाररील	रक्कम	देत	िाहीत	महणजचेि	अशी	रक्कम	रसूल	ि	झालेले	भािंडरल	असते.	ज्ारेळी	कंपिी	मागणी	करेल	
त्ारेळी	प्त्ेक	भागधारकास	रक्कम	जमा	करारी	लागते.	असे	ि	के््ास	कंपिीद्ारे	भाग	जप्	केले	जातात.

भाग	जप्ी	:	मागणी	केलेली	रक्कम	ि	नद््ास	भागधारकािंकडूि	त्ाचिे	भाग	काढूि	घेणे.

	 	 उदा.	एम.	नलनमटेड	कंपिीिे	रु.	५	प्नतभाग	मागणी	केली	जर	भागधारकािंिी	पूण्व	रक्कम	अदा	केली	असेल	तर	रसूल	
भािंडरल	हे	`	१,५०,०००	(३०,०००	समहक्क	भाग	× `	५	प्नतभाग)	होईल	आनण	जर	१०,०००	समहक्क	भागािंररील	
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रक्कम	 अदा	 केली	 िसेल	 तर	 अशारेळी	 रसूल	 भािंडरल	 `	 १,००,०००	 (२०,०००	 समहक्क	 भाग	 ×  
`	५	प्नतभाग)	आनण	ि	रसूल	झालेल	ेरु.	५०,०००	(१०,०००	समहक्क	भाग	×	५	प्नतभाग)	

३.२	 भाग	ववक्री	
	 कंपिीला	िरीि	व्रसा्	सुरू	करण्ासाठी	नकंरा	चिालू	व्रसा्	राढनरण्ासाठी	नकंरा	पूरगीचिी	देणी	देण्ासाठी	भािंडरलाचिी	

गरज	असते.	कंपिी	भाग,	कज्वरोखे,	बॉनडस्,	इत्ादींचिी	नरक्री	करूि	भािंडरल	उभारते.	जर	कंपिीस	भाग	नरक्री	करूि	भािंडरल	
उभारर्ाचिे	असेल	तर	ती	पुढील	भागािंचेि	राटप	करते.

	 अ)	 अग्रहक्क	भाग
	 ब)	 समहक्क	भाग	नकंरा	सामान्	भाग	

३.३	 भाग	ववक्रीच्ा	पद्धती

	 अ)	 प्राथवमक	भाग	 ववक्री	 वकंवा	साव्यजवनक	भाग	 ववक्री	:	सार्वजनिक	नरक्री	महणजे	जितेस	भाग	खरेदीसाठी	आराहि.	
सामन्तः	 कंपिी	 भाग	 नरक्रीसाठी	 ्ा	 पद्धतींचिा	 रापर	 करते.	 कंपिी	 मानहती	 पत्रक	 प्नसद्ध	 करूि	 जितेस	 भाग	
खरेदीसाठी	आराहि	करते.	त्ासाठी	कंपिी	दोि	नकंमत	पद्धतींचिा	अरलिंब	करते.

  अ) वनश्चत	वकमतीस	भाग	ववक्री	पद्धती	:	्ा	पद्धतीमध्े	कंपिी	मानहती	पत्रक	प्नसद्ध	करत	ेज्ामध्े	भागािंचिी	
सिंख्ा	 आनण	 नकंमत	 िमूद	 केलेली	 असते.	 दश्विी	 नकमतीचिा	 काही	 नहससा	 अजा्वसोबत	 गुिंतरणूकदारािंकडूि	
मागरतात.	 जेवहा	 नरक्रीचिा	 कालारधी	 पूण्व	 होतो	 तेवहा	 कंपिीला	 नतच्ा	 भागािंिा	 असलेली	 मागणी	 समजते.	
कंपिी	दश्विी	मू््ास	नकंरा	राढारा	घेऊि	भाग	नरक्री	करू	शकते.	

अविक	मावहती	:
भागाची	वाढावा	घेऊन	ववक्री	:

जेवहा	कंपिीच्ा	भागािंचिी	नरक्री	ही	दश्विी	मू् ्ापेक्ा	जासत	नकमतीस	केली	जाते	तेवहा	त्ाला	राढारा	घेऊि	नरक्री	
असे	 महणतात.	 उदा.	 जर	 भागाचिे	 दश्विी	 मू््	 रु.	 १००	 असेल	आनण	 भागाचिी	 नरक्री	 रु.	 १५०/-	 ्ास	 केली	 असता	 
रु.	५०/-	ही	राढारा	नकंमत	कंपिीच्ा	प्नतभूती	राढारा	खात्ात	जमा	करारी	लागते.	राढारा	हा	िफा	समजला	जात	िाही	
आनण	ही	रक्कम	लाभािंश	महणूि	राटता	्ेत	िाही.

हक्कभागकम्यचारी	
भाग	
ववकलप	
्ोजना कम्यचारी	

भाग	
खरेदी	
्ोजना

अग्रहक्क	
पद्धतीने	वाटप

भाग	वकंमत	
वृद्धी	
अविकार	
्ोजना ‘सवटे‘	(sweat)

सामान्	भाग

अ
साव्यजवनक	ववक्री

प्राथवमक	
साव्यजवनक	
ववक्री

ब
ववद्यमान	समहक्क	भागिारक

क
ववद्यमान	कम्यचारी

ड)	
खाजगी	ववक्री

नंतरची		
साव्यजवनक	
ववक्री

हक्क	भाग	 बोनस	भाग

भाग	ववक्रीच्ा	पद्धती
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कंपिी	का्दा	राढारा	घेऊि	भाग	 नरक्रीसाठी	कोणतेही	 निबबंध	लारत	िाही.	 तथानप	प्नतभूती	राढारा	खात्ातील	
रक्कम	रापरण्ासाठी	खालील	अटी	िमूद	करतो.

  i)		ही	रक्कम	पूण्वदतत	बोिस	भाग	देण्ासाठी	रापरता	्ेते.

 ii)		कंपिीच्ा	प्ाथनमक	खचिा्वसाठी	रग्व	करता	्ेते.

iii)		भाग	नकंरा	कज्वरोखे	नरक्री	साठीचिा	खचि्व,	दलाली	सूट,	इत्ादी	भागनरण्ासाठी.	

iv)		अग्रहक्क	भाग	नकंरा	कज्वरोखे	्ािंच्ा	परतफेडीररील	राढारा	देण्ासाठी.

	 	 ब)	 बुक	वबलडींग	पद्धती	:	्ा	पद्धतीमध्े	भाग	राटप	करणारी	कंपिी	भागाचिी	सिंख्ा	आनण	नरक्री	नकंमत	नललार	
पद्धतीिे	करण्ाचेि	 निश्चित	करते.	 महणजेचि	कंपिी	 गुिंतरणूकदारािंिा	 नकंमत	 शे्णी	कळरत	े र	 गुिंतरणूकदार	 त्ा	
श्ेणीमधील	नकमतीस	बोली	लारतो.	शे्णीमधील	नकमाि	नकमतीस	फ्ोअर	नकंमत	(Floor Price)	असे	महणतात	
आनण	श्ेणीतील	कमाल	नकमतीस	कॅप	नकंमत	(Cap Price) असे	महणतात	आनण	जेवहा	भागाचिी	नकंमत	निश्चित	
होईल	त्ास	कट	ऑफ	प्ाईस	नकंरा	 नरक्री	 नकंमत	असे	महणतात.	गुिंतरणूकदार	 नकतीही	भागासाठी	बोली	लारू	
शकतात.	बोली	ही	पाचि	नदरसािंसाठी	खुली	असते.	बोली	र	आरेदि	अज्व	रक्कम	ह	ेव्ापारी	बँकेकडे	पाठरले	जाते.	
कंपिी	बोलीचिी	प्नक््ा	सिंप््ाििंतर	कमाल	नकमती	िुसार	कट	ऑफ	प्ाईस	नकंरा	नरक्री	नकंमत	निश्चित	करते.

   व्ापारी	 बँकर	 :	 ही	 अशी	 सिंसथा	आहे	 जी	 भाग	 नरक्री	 करणाऱ्ा	 कंपिीच्ा	 भागाच्ा	 खरेदी	 नरक्रीसाठी	
व्रसथापक	नकंरा	सल्ागार	महणिू	का््व	करते.

भागांची	कसर	देऊन	ववक्री	:
भागाचिी	कसर	देऊि	नरक्री	करतािा	कंपिी	का्दा	निबबंध	लादतो	तथानप	काही	अपरादातमक	पररशसथतीमध्े	भागाचिी	

कसर	देऊि	नरक्री	करू	शकते.	जेवहा	भागाचिी	नरक्री	धिकोंिा	केली	जाते	नकंरा	जेवहा	कजा्वचिे	भागामध्े	रूपािंतर	केले	जात	े
जेवहा	मध्रतगी	बँकेच्ा	पिुबाबंधणीसाठी	बनँकंग	नि्मि	का्दा	१९४९	िुसार	पुिर्वचििा	्ोजिेिुसार	कजा्वच्ा	रकमचेिे	भागात	
रूपािंतर	केले	जाते.

	 कंपिी	सार्वजनिक	भाग	नरक्री	पुढील	दोि	पद्धतींच्ा	आधारे	करू	शकते.

साव्यजवनक	भाग	ववक्रीच्ा	पद्धती

 १)	 प्राथवमक	भाग	ववक्री	(Initial Public Offer - IPO)	:	् ा	पद्धतीमध्े	कपंिी	जितसे	प्थमतः	भाग	खरदेी			करण्ासाठी	
आराहि	करते.	िरीि	कपंिी	 नकरंा	चिाल	ूकपंिी	जवेहा	भािंडरलाचिी	गरज	असले	तवेहा	जितकेडूि	भाग	 नरक्री	करूि	
भािंडरल	उभारत.े	सरुुरातीला	प्थमचि	कंपिी	जितलेा	भाग	नरक्रीसाठी	आराहि	करत	ेत्ास	प्ाथनमक	भाग	नरक्री	महणतात.	

	 	 आ्.	पी.	ओ.	च्ा	आधी	कंपिीचेि	भाग	िोंदरलेल	ेिसतात.	पण	आ्.	पी.	ओ.	ििंतर	ती	सूनचिबद्ध	कंपिी	असते	आनण	
नतच्ा	भागाचिी	खरेदी	नरक्री	खु् ्ा	बाजारात	होते.	

	 	 कंपिी	प्ाथनमक	भाग	नरक्रीसाठी	निश्चित	नकमतीस	भाग	नरक्री	पद्धत	नकंरा	बुक	नबश्डिंग	पद्धतीचिा	रापर	करते.

 २)	 नंतरची	साव्यजवनक	भाग	ववक्री (Further Public Offer or Follow on Public Offer - FPO) : प्ाथनमक	भाग	
नरक्री	ििंतर	जेवहा	कंपिी	जितेस	परत	भाग	 नरक्री	करत	े त्ास	ििंतरचिी/दुय्म	भाग	 नरक्री	असे	 महणतात.	सूनचिबद्ध	
कंपिीच्ा	प्ाथनमक	भाग	नरक्री	ििंतरच्ा	नरक्रीला	ििंतरचिी	सार्वजनिक	भाग	नरक्री	असे	महणतात.	ििंतरच्ा	सार्वजनिक	
भाग	नरक्रीमुळे	कंपिीच्ा	खपले््ा	भागभािंडरलात	राढ	होते.

प्राथवमक	भाग/	
साव्यजवनक	ववक्री

नंतरची
साव्यजवनक	भाग	ववक्री
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 ब)	 विद्यमान	समहक्क	भागधारकांना	भाग	विक्री	:	कंपनी भांडवल उभारणीसाठी ववद्यमान समहक्क भागधारकांना 
पुढील प्रकारे भाग देऊ करते.

विद्यमान	समहक्क	भागधारकांना	भाग	विक्री/देणे.

	 	 १)	 हक्क	भाग	: जेवहा कंपनीस अवधक भांडवलाची आवश्यकता असते तेवहा कंपनी वतच्या समहक्क भागधारकांना 
त्यांनी खरेदी केलेल्या भागाच्या प्रमाणात भाग ववक्री करू शकते. अशा भाग ववक्रीस ‘हक्क भाग ववक्री’ असे 
महणतात. नवीन भाग ववक्रीमध्ये ववद्यमान भागधारकांना भाग खरेदीचा अग्रहक्क (pre-emptive rights) 

असतो. 

Pre-emptive	:	(nyd© AवYH$ma) महणजे भाग खरेदीचा अग्रहक्क. 

   खाजगीररत्या भाग ववक्रीमध्ये कंपनी हक्क भाग वाटप करू शकते.

खाजगी	भाग	विक्री	: महणजे वववशष्ट लोकांच्या गटाला प्रवतभूतीचे वाटप. 

	 	 	 तरतुदी	: हक्क भाग ववक्रीसाठी पुढील तरतुदींची पतू्तता करावी लागते.

   अ) हक्क भाग ववक्री वकमत ही बाजार मूल्यापेक्ा कमी असते.

   ब) कंपनी ‘लेटर ऑफ ऑफर’ हा दसतावेज ववद्यमान भागधारकांना पाठवते.

   क) लेटर ऑफ ऑफर मध्ये समाववष्ट बाबी -

      i) देऊ केलेल्या भागाची संख्या.

     ii) भाग ववक्रीचा कालावधी - हा कालावधी १५ वदवसांपेक्ा कमी असू न्ये व ३० वदवसांपेक्ा जासत असू 
न्ये. 

    iii) हक्क त्याग करणे महणजे भागधारक हे त्याचे हक्क भाग दुसऱ्याच्या नावे करू शकतात. 

   ड) लेटर ऑफ ऑफर हे रवजसटर पोष्ट, सपीड पोष्ट, कुररअर वकंवा इलेकट्रॉवनक पद्धतीने पाठवू शकतात.

   ई) जर ववद्यमान भागधारकांनी वववहत मुदतीत प्रवतसाद वदला नाही तर भागधारक भाग खरेदीसाठी इच्छुक 
नाही असे गृवहत धरले जाते आवण ते न खरेदी केलेले भाग कंपनी नवीन गुंतवणूकदारांना ववकू शकते.

   फ) कंपनीने काढलेल्या हक्क भाग ववक्रीसाठी वकमान अवभदान ९०% असेल.

  २)	 बोनस	भाग	: बोनस भाग पूण्तदतत असतात. बोनस भाग हे ववद्यमान भागधारकांना मोफत त्याच्या धारण केलेल्या 
भागाच्या प्रमाणात वाटप करतात. साधारणपणे आव््तकदृष्ट्ा मजबूत कंपनी वतच्या नफ्यातून वकंवा राखीव 
वनधीतून बोनस भाग वाटप करते महणून ्याला ‘नफ्याचे वकंवा राखीव वनधीचे भांडवलीकरण’ महणतात.

   तरतुदी	: बोनस भाग वाटपासंबंधीच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-

   अ) कंपनी बोनस भाग वाटप फक्त खालील गोष्टींमधून करू शकते.

      i) मुक्त राखीव वनधी

     ii) प्रवतभूती वाढावा खाते वकंवा

    iii) भांडवल परतफेड राखीव वनधी खाते.

हक्क	भाग बोनस	भाग
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   प्रवतभतूी	वाढावा	खात	े:	राढारा	घऊेि	नरक्री	कलेे् ्ा	भागाचिी	राढारा	रक्कम	्ा	खात्ामध्	ेजमा	कलेी	जात.े
   भांडवल	परतफेड	राखीव	वनिी	खाते	 :	कंपिी	िफ्ाचिा	काही	 नहससा	 नरनशष्ट	उद्देशासाठी	्ा	खात्ात	जमा	

करते	उदा.	बोिस	भाग	राटप.

	 	 	 ब)	 कंपिी	सिंपततीच्ा	(Assets)	पुिमू्व््ािंकिासाठी	राखीर	ठेरले् ्ा	निधीतूि	बोिस	भाग	राटप	करू	शकत	
िाही.

    संपततीच	ेपुनमू्यल्ांकन	-	महणजे	सिंपततीचिी	सद्य	नकंमत	समजण्ासाठी	केलेल	ेमू््ािंकि.

	 	 	 क)	 लाभािंश	राटपाच्ा	बद््ात	बोिस	भाग	राटप	करता	्ेत	िाही.

  	 ड)	 सिंचिालक	मिंडळािे	एकदा	जाहीर	केलेले	बोिस	भाग	राटप	रद्द	होऊ	शकत	िाही.
	 	 	 ई)	 बोिस	भाग	ह	ेपूण्वदतत	भाग	असतात.
	 	 	 फ)	 भागधारक	बोिस	भागाचिा	त्ाग	करू	शकत	िाही.
	 	 	 ग)	 बोिस	भाग	राटपारेळी	नकमाि	अनभदािाचिी	आर््कता	िसते.

 क)	 ववद्यमान	कम्यचाऱ्ानंा भाग	वाटप	:	नरद्यमाि	कम्वचिाऱ्ािंिा	पढुील	प्कार	ेभाग	राटप	करूि	कपंिी	भािंडरल	उभारत.े
	 	 	 		१)	ई.एस.ओ.एस.	 	 २)	ई.एस.पी.एस.					 ३)	एस.ए.आर.एस	 	 ४)	‘सरेट’	सामान्	भाग

  १)	 कम्यचारी	भाग	 ववकलप	्ोजना (ESOS) :	 ्ा	 ्ोजिेअिंतग्वत	कंपिी	 नतचिी	 मुख्	कंपिी	 (Holding)	 नकंरा		
दुय्म	 कंपिी	 (Subsidiary)	 ्ाचिे	 का्म	 कम्वचिारी,	 सिंचिालक	आनण	 अनधकारी	 ्ािंिा	 कंपिीचिे	 समहक्क	 भाग	
भनरष्ातील	तारखेस	 पूर्व	 निश्चित	दरािे	 घेण्ाचिे	अनधकार	असतात.	 ही	 ्ोजिा	कम्वचिाऱ्ािंिा	 प्ोतसानहत	करते	
आनण	 ज्ामध्े	 ते	 काम	 करतात	 त्ा	 कंपिीचिे	 मालक	 अस््ाचिी	 भारिा	 निमा्वण	 करते.	 कंपिीलाही	 चिािंगले	
कम्वचिारी	का्म	करता	्ेतात.

   तरतुदी	:	कम्वचिारी	भाग	नरक्प	्ोजिेच्ा	तरतुदी	पुढीलप्माणे	-	
	 	 	 अ)	 कंपिी	नतच्ा	कम्वचिाऱ्ािंिा	प्त्क्/थेट	नकंरा	कम्वचिारी	क््ाण	सिंसथदे्ार	ेभाग	राटप	करते.
	 	 	 ब)	 राटप	केले््ा	भागाचिे	मू््	बाजार	मू््ापेक्ा	कमी	असते.
	 	 	 क)	 कम्वचिाऱ्ािंसाठी	प्त्ा्ोजि	कालारधी	एक	ररा्वचिा	असतो.

   प्रत्ा्ोजन	 (Vesting)	 कालाविी	 :	 असा	 कालारधी	 ज्ामध्े	 कम्वचिारी	 भाग	 नरक्प	 नद््ापासूि	 भाग	
खरेदीसाठी	अज्व	करू	शकतो.

	 	 	 ड)	सामान्तः	कंपिी	नतचिा	नकमाि	धारण	कालारधी	निश्चित	करते	महणजेचि	ज्ामध्े	कम्वचिारी	भाग	नरक्री	करू	
शकत	िाही.	नकमाि	धारण	कालारधी	एक	ररा्वचिा	असतो.	

	 	 	 इ)	जोप्बंत	कम्वचिारी	भाग	खरेदी	करीत	िाही	तो	प्बंत	लाभािंश	आनण	मतदािाच्ा	अनधकाराचिा	लाभ	घेऊ	शकत	
िाही.

	 	 	 फ)	् ा	प्कारचेि	भाग	राटप	करण्ापूरगी	कंपिीला	नरशेर	ठराराद्ार	ेभाग	धारकाच्ा	सभेत	मिंजुरी	घ्ारी	लागते.	
कम्वचिारी	 ्ा	 ्ोजिे	अिंतग्वत	खरेदी	केलेले	 भाग	 हसतािंतर	करू	शकत	 िाहीत	 नकंरा	 गहाण	 ठेरू	 शकत	 िाही	
नकंरा	तारण	ठरेू	शकत	िाही.	

	 	 	 ग)	कंपिीला	 कम्वचिारी	 भाग	 नरक्प	 ्ोजिेचिे	 व्रसथापि	 करण्ासाठी	 ‘भरपाई	 सनमतीचिी	 सथापिा’	 करारी	
लागते.	

	 	 	 ह)	कंपिीला	सेबी	(भाग	आधाररत	कम्वचिारी	फा्दे)	नि्म	२०१४	च्ा	तरतुदीचेि	पालि	करारे	लागते.
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  २)	 कम्यचारी	भाग	खरेदी	्ोजना (ESPS)	:	्ा	्ोजिेअिंतग्वत	कंपिी	नतच्ा	कम्वचिाऱ्ािंिा	पुढील	तारखेला	खरेदी	करू	
शकतील	अशा	सरलतीच्ा	दरात	समहक्क	भाग	देते.	कंपिी	कम्वचिाऱ्ािंच्ा	पगारातूि	भागाच्ा	दे्कािंसाठी	काही	
रक्कम	रजा	करते.	

   तरतुदी	:	कंपिीिे	पुढील	तरतुदी	पूण्व	के््ा	पानहजे-

	 	 	 अ)	 कम्वचिाऱ्ािंच्ा	त्ािंच्ा	श्ेणी	िुसार	रेगरेगळ्ा	सिंख्ेिे	भागािंचिी	नरक्री	करता	्ेते.

	 	 	 ब)	 ई.एस.पी.एस.	द्ारे	राटप	केलेले	भाग	ताबडतोब	सूनचिबद्ध	केले	पानहजे.

	 	 	 क)	 जर	ई.एस.पी.एस.	सार्वजनिक	भाग	नरक्रीचिा	नहससा	िसेल	तर	धारण	कालारधी	भाग	राटपापासूि	नकमाि	एक	
ररा्वचिा	असतो.	

	 	 	 ड)	 कंपिीिे	सेबी	(भाग	आधाररत	कम्वचिारी	फा्दे)	नि्म	2014	च्ा	तरतुदी	पूण्व	के््ा	पानहजे.

	 	 	 इ)	 कम्वचिारी	भाग	खरेदी	्ोजिेद्ार	ेभाग	राटप	करण्ापूरगी	कंपिीला	भागधारकािंच्ा	सभेत	नरशरे	ठराराद्ार	े	
मिंजुरी	घ्ारी	लागते.

  ३)	 भाग	वकंमत	वृद्धी	अविकार	्ोजना	(Stock Appreciation Rights Scheme (SARS)	:	्ा	्ोजिेअिंतग्वत	-	
कम्वचिाऱ्ािंिा	एक	 नरनशष्ट	भाग	सिंख्ेचिी	भनरष्काळातील	राढीर	 नकंमत	 नमळण्ाचिा	हक्क	नदला	जातो.	भाग	
नकंमत	 रृद्धी	 अनधकाराचिे	 ्ुनिट्	स	 कंपिीकडूि	 कम्वचिाऱ्ािंिा	 राटप	 केले	 जातात.	 भनरष्ातील	 एका	 नरनशष्ट	
तारखेला	भाग	नकमतीतील	रृद्धीचिी	रक्कम	रोख	सररूपात	नकंरा	समहक्क	भागाच्ा	रूपात	नदली	जाते.

	 	 	 भाग	नकंमत	रृद्धी	अनधकार	्ोजिा	(SARS)	ही	बोिसच्ा	बद््ात	नदली	जाणारी	पद्धत	आहे.	ही	पद्धत	चिािंगले	
का््व	करणाऱ्ा	र	भागािंचिी	बाजार	नकंमत	राढणाऱ्ा	कंपन्ािंकडूि	रापरली	जाते.

	 	 	 ्ा	्ोजिेिुसार	कम्वचिाऱ्ािे	भाग	खरेदी	करण्ासाठी	पैसे	द्यारे	लागत	िाही.	कंपिीकडूि	कम्वचिाऱ्ािंिा	नकमाि	एक	
ररा्वचिा	 प्त्ा्ोजि	 कालारधी	 (Vesting period)	 नदला	 जातो.	 ्ा	 ्ोजिेत	 नकमाि	 धारण	 कालारधी	 िसतो.	
भागधारकािंच्ा	सभेत	नरशेर	ठरार	सिंमत	करूि	्ा	्ोजिेला	सिंमती	नदली	जाते.		

  ४)	 ‘सवेट’	सामान्	भाग (Sweat Equity Shares) :	कंपिी	 नतच्ा	कम्वचिारी	र	सिंचिालकािंिा	पैशाऐरजी	मोबदला	
महणूि	 नकंरा	सरलतीच्ा	दरात	भाग	राटप	करते.	कंपिीचिे	कम्वचिारी	र	सिंचिालकाच्ा	मौ््राि	्ोगदािामुळे	
राढलेला	िफा	लक्ात	घेऊि	त्ािंिा	ह	ेभाग	नदले	जातात.	

	 	 	 समहक्क	भागािंप्माणेचि	 ‘सरेट’	 भागािंिा	 अनधकार	असतात.	 ्ा	 भागािंचिे	 नकमाि	 धारण	कालारधी	 तीि	 रराबंचिा	
असतो.	महणजेचि	् ा	कालारधीत	ते	हसतािंतर	करू	शकत	िाहीत.	् ा	प्कारचेि	भाग	राटप	करण्ासाठी	कंपिीला	भाग	
धारकािंच्ा	सभेत	नरशेर	ठरार	मिंजूर	करूि	मान्ता	घ्ारी	लागते. 

 ड)	 खाजगीररत्ा	ववक्री	: जेवहा	कंपिी	व्क्तींच्ा	नरनशष्ट	समूहाला	(दोिश	ेप्बंत)	प्नतभूती	घेण्ासाठी	आराहि	करते	
त्ालाचि	खाजगीररत्ा	राटप	असे	महणतात.

  प्रवतभूती	:	महणज	ेभाग,	कज्वरोखे,	बॉन्डस,	इत्ादी.	

	 	 रेगळ्ा	शबदात	सािंगा्चिे	असेल	 तर	कंपिी	सामान्	जिता	सोडूि	 ठरारीक	ओळख	असणाऱ्ा	 व्क्तींिा	 प्नतभूती	
घेण्ासाठी	आराहि	करते.	

  	कंपिीचेि	 सिंचिालक	मिंडळ	 नरनशष्ट	समूहामध्े	 समानरष्ट	करण्ासाठी	 व्क्तीचिी	 निरड	करते.	 ते	 म्ुच्ुअल	फंड,	
सिंसथातमक	गुिंतरणूकदार,	इत्ादी	असू	शकतात.

  	 कंपिी	खाजगीररत्ा	प्नतभूती	राटपाचिेरेळी	ऑफर	लेटर	सोबत	(offer letter)	अज्व	पाठरते.	

  	हे	भाग	अिंशतः	दतत	(partly paid)	नकंरा	पूण्व	दतत	(fully paid)	असू	शकतात	आनण	् ाचिी	रक्कम	धिादेशाद्ारे	नकंरा	
डी.	डी.	द्ारे	नदली	जाते.	रोखीिे	खरेदी	करता	्ेत	िाही.	
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  	खाजगी	राटपामध्े	अज्वदारास	भाग	त्ाग	करण्ाचिा	हक्क	िसतो.	्ा	प्कारचिे	भाग	राटप	करण्ासाठी	कंपिीला	भाग	
धारकाच्ा	सभेत	नरशेर	ठरार	मिंजूर	करूि	घ्ारा	लागतो.

  	कंपिी	खाजगीररत्ा	राटप	पुढील	दोि	प्कारे	करू	शकत	े:

  १)	 हक्कभाग	 :	(आपण	 नरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा	भाग	राटप	्ा	शीर्वका	अतिंग्वत	हक्क	भागाचिी	मानहती	
घेतली	आहे.

  २)	 अग्रहक्क	पद्धतीने	वाटप	:	जेवहा	नरनशष्ट	व्क्तीच्ा	समूहाला	प्ाधान्ािे	(Preferential basis)	कंपिी	नरनशष्ट	
प्नतभूतींचेि	 राटप	 करते.	 महणजेचि	 समहक्क	भाग	 नकंरा	 अशा	 प्नतभूती	 ज्ा	 भनरष्ामध्े	 समहक्क	भागामध्े	
रूपािंतररत	करू	शकतात,	अशा	राटपाला	अग्रहक्क	पद्धतीिे	राटप	असे	महणतात.

	 	 	 सर्वसामान्पण	ेकंपिी	आप््ा	प्रत्वकािंिा,	नरद्यमाि	भागधारकािंिा,	कम्वचिाऱ्ािंिा,	साहसी	भािंडरल	गुिंतरणूकदार	
(Venture capitalists) इत्ादींिा	अग्रहक्क	पद्धतीिे	प्नतभूतींचिे	राटप	करते.

	 	 	 अग्रहक्क	पद्धतीिे	 राटप	केलेल	ेभाग	 हे	 पूण्व	फेड	असतात	र	 त्ाचिी	 रक्कम	 रोख	द्यारी	लागते.	 ्ा	भागािंिा	
मतदािाचेि	हक्क	असतात.	अग्रहक्क	पद्धतीिे	प्नतभूती	राटपासाठी	भागधारकािंच्ा	सभेत	नरशेर	ठरारािे	मिंजुरी	
घेतली	जाते.	अग्रहक्क	पद्धतीिे	प्नतभूती	राटपािे	रेळेचिी	बचित	होते.	तसेचि	कागदपत्रािंचिे	प्माण	कमी	होते.

   साहसी	भांडवलदार (Venture capitalists) :	अशा	सिंसथा	करी	ज	ेभनरष्ात	अनतरृद्धीचिी	क्मता	असणाऱ्ा	
कंपन्ािंिा	 भािंडरल	 पुरनरतात.	 साहसी	 भािंडरलदार	 सिंसथा	 सर्वसाधारणपणे	 कंपन्ािंचिे	 समहक्क	 भाग	 खरेदी	
करतात.		

अविक	मावहतीसाठी	:

खाजगीररत्ा	वाटप अग्रहक्क	पद्धतीने	वाटप
१)	 कमाल	२००	निरडक	व्क्ती	समूहािंिा	प्नतभूतीचेि	राटप	

केले	जाते.
१)	 समहक्क	 भाग	 नकंरा	 समहक्क	 भागात	 परररत्विी्	

होणाऱ्ा	प्नतभूतींचिे	निरडक	व्क्ती	समूहािंिा	अग्रहक्क	
पद्धतीिे	राटप	केले	जाते.	

२)	 खाजगीररत्ा	राटप	केले	जाणार	ेभाग	ह	ेपूण्व	पेड	नकंरा	
अिंशत:	पेड	असतात.

२)	 अग्रहक्क	पद्धतीिे	 राटप	केले	जाणारे	 भाग	ह	े पूण्वत:	
पेड	असतात.

३)	 खाजगीररत्ा	 राटप	 देकार	 पत्र	 (Private placement 

offer letter)	पाठरूि	भाग	राटप	केले	जाते.
३)	 असे	कोणतचेि	पत्र	पाठनरले	जात	िाही.

		भागाची	/प्रवतभूतीची	पुनख्यरेदी	: 
	 	 भागाचिी/प्नतभूतीचिी	पिुख्वरेदी	महणज	ेकंपिी	नतचेि	भाग	नकंरा	नरनशष्ट	प्नतभूती	भाग	बाजारातूि	बाजार	नकमतीपेक्ा	जासत	

नकमतीला	खरेदी	करते.		

अग्रहक्क	पद्धतीने	वाटपहक्क	भाग
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कंपनी	भागाची/प्रवतभूतीची	पुनख्यरेदी	पुढील	माध्मांकडून	करू	शकते.

	 	 कंपिी	पुढील	खात्ामध्े	पुरेशी	नशल्क	अस््ाििंतरचि	भागाचिी	नकंरा	प्नतभूतीचिी	पुिख्वरेदी	करू	शकते.

	 	 अ)	मुक्त	राखीर	निधी			ब)	प्नतभूती	राढारा	खाते	नकंरा		क)	इतर	भाग	राटपातूि	जमा	झालेला	निधी.

	 	 कंपिी	 रेगरेगळ्ा	कारणासाठी	 नतच्ा	भागािंचिी	पुिख्वरेदी	करते.	जसे	 नशलकरीचिी	रक्कम	भागधारकािंिा	परत	करण्ासाठी	
कंपिीचिे	दुसऱ्ाच्ा	ताब्ात	जाण्ापासिू	रक्ण	करणे	इत्ादी.

३.४		 भागांचे	वाटप	:
 अथ्य	: 
	 जेवहा	कंपिी	नतच्ाकडे	आले् ्ा	अजा्वररूि	अज्वदारास	भागाचेि	राटप	करत	े्ाला	भाग	राटप	असे	महणतात.
	 सरवोच्च	 न्ा्ाल्ािे	 भाग	 राटपाचिी	 व्ाख्ा	 पुढीलप्माणे	 केली	 आहे.	 ‘व्क्तीस	 कंपिीच्ा	 नरनि्ोग	 ि	 केले््ा	

भािंडरलापैकरी	ठरारीक	सिंख्ेिे	भागािंचिा	नरनि्ोग	(राटप).’ 
	 ररील	 व्ाख्ेिुसार	भाग	राटप	 महणजे	सिंचिालक	मिंडळ	राटप	ि	केले््ा	भाग	भािंडरलातूि	अज्व	केले््ा	 व्क्तींिा	भाग	

राटप	करते	त्ास	भाग	राटप	महणतात.
	 कंपिी	मानहतीपत्रक	र	अजा्वचेि	राटप	करते.	अज्वदार	अज्व	आनण	अजा्वचिे	शु् क	कंपिीच्ा	बँकरकडे	जमा	करतो.	सिंचिालक	

मिंडळ	अजा्वचिी	सरीकृती	करूि	सिंचिालक	मिंडळाच्ा	सभेत	ठरार	सिंमत	करूि	मिंजुरी	देते.	्ालाचि	भाग	राटप	असे	महणतात.	
कंपिीच्ा	सिंचिालक	मिंडळाला	भाग	राटपाचिा	अनधकार	आहे.

	 कंपिी	का्दा	२०१३	िुसार	पुढील	कंपन्ािंिा	भाग	(प्नतभूती)	नडमटेरर्लाइझ	सररूपात	द्यारे	लागतात.

    i) ` दहा	कोटी	पेक्ा	जासत	रकमेचेि	भाग	सार्वजनिक	भाग	नरक्री	करणारी	कंपिी.

   ii)	 १०	सपटेंबर	२०१८	पासिू	िरीि	भाग	नरक्री	करणारी	सूनचिबद्ध	िसलेली	कंपिी.

  iii)	 नरनहत	केलेली	इतर	कोणत्ाही	प्कारचिी	नकंरा	प्कारच्ा	कंपिी.

 इतर	 प्कारचिी	कंपिी	कोणत्ाही	 पद्धतीिे	 भाग	 नरतररत	करू	शकते.	कोणत्ाही	 रेळी	कंपिीस	आप््ा	भागाचिे	रूपािंतर	
अभौनतक/इलेकट्ॉनिक	(नडमटेरर्लाइझ)	सररूपात	करण्ाचिे	सरातिंत््	असते.	अभौनतक	सररूपात	(नडमटेरर्लाइझ)	भाग	
देणाऱ्ा	कंपिीस	नडपॉनझटरी	का्दा	१९९६	च्ा	तरतुदींचिे	पालि	करारे	लागते.

३.४.१	भाग	वाटपाच्ा	तरतुदी	वकंवा	अटी
	 प्त्ेक	कंपिी	जी	भाग	राटप	करते	नतला	कंपिी	का्दा	२०१३	च्ा	भाग	राटपासिंदभा्वच्ा	तरतुदींचिी	पूत्वता	करारी	लागते.	

	 सार्वजनिक	 कंपिीस	 कंपिी	 (मानहतीपत्रक	 आनण	 प्नतभूती	 राटप)	 नि्म	 २०१४	 आनण	 सेबी	 (भािंडरल	 नरक्री	 आनण	
प्कटीकरण	आर््कता)	अनधनि्म	२०१८	चिे	पालि	करारे	लागते.	

भाग	वाटपासाठी	पुढील	गोष्ींची	पूत्यता	करावी	लागत े

	 अ)	 वन्ामक	तरतुदी	:	कंपिी	का्दा	२०१३	शी	अनधि	राहूि	पुढील	नि्माचिे	कंपिीस	पालि	करारे	लागते.

ववद्यमान	भाग	िारकांकडून	
त्ाने	िारण	केलेल्ा	
भागांच्ा	प्रमाणात

खुल्ा	बाजारातून ववद्यमान	कम्यचारी	ज्ांना	
कंपनीने	इ.एस.ओ.एस.	वकंवा	
‘सवटे’	भाग	वाटप	केले	आहे.

अ)	वन्ामक	तरतुदी	 ब)	सव्यसािारण	तत्वे	
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 का्देशीर	तरतुदी	:	कंपिी	का्दा	२०१३	मध्े	पुढील	तरतुदी	आहेत.

  १)	 मावहतीपत्रकांची	 नोंदणी	 :	 मानहतीपत्रक	 प्नसद्ध	 करण्ापूरगी	 िोंदणी	 अनधकाऱ्ािंकडे	 दाखल	 करारे	 लागते.	
मानहतीपत्रकारर	सर्व	 प्सतानरत	सिंचिालकाच्ा	सह्ा	असाव्ात.	 (िरीि	कंपिीसाठी)	सिंचिालक	 नकंरा	 त्ािंच्ा	
अनधकृत	रनकलािंचिी	सराक्री	असण	ेआर््क	आहे.

  २)	 अज्य	शुलक	:	कपंिी	का्द्यािसुार	अज्वदाराला	अजा्वसोबत	भागाच्ा	दश्विी	मू््ाच्ा	नकमाि	५%	रक्कम	नकरंा	
सबेीि	ेनिश्चित	कलेलेी	रक्कम	भरारी	लागते.	सबेीिे	सार्वजनिक	कपंिीसाठी	अज्व	शु्काचिी	रक्कम	भागाच्ा	दश्विी	
नकमतीच्ा	नकमाि	२५%	निश्चित	कलेी	आह.े	कपंिीि	ेनिश्चित	कलेे् ्ा	बकँते	अज्व	शु् क	जमा	कले	ेजात.े

  ३)	 वकमान	अवभदान	उभारणी	:	नकमाि	अनभदाि	उभारणी	महणजे	नरक्रीस	काढले््ा	भागाचिी	आर््क	असलेली	
नकमाि	नरक्री	होणे.	सदर	नकमाि	अनभदाि	रक्कम	मानहतीपत्रकात	िमूद	केलेली	असते.	मानहतीपत्रक	राटपापासूि	
तीस	नदरसािंच्ा	आत	ही	रक्कम	जमा	केली	पानहजे.

	 	 	 सेबीिुसार	नकमाि	अनभदाि	रक्कम	नरक्रीस	काढले््ा	भािंडरलाच्ा	९०%	असारी.

	 	 	 (अ)	 नकमाि	अनभदाि	उभारणी	ि	झा््ास	त्ास	भागािंिा	कमी	मागणी	(Under Subscription)	महणजे	कंपिीिे	
नरक्रीस	काढले््ा	भागासाठी	कमी	अज्व	्ेणे	असे	महणतात.

	 	 	 (ब)	 जर	 नकमाि	 अनभदाि	 उभारणी	 झाली	 िाही	 तर	 भाग	 नरक्री	 बिंद	 झा््ापासूि	 १५	 नदरसाच्ा	आत	अज्व	
शु्क	परत	करारे	लागते.	हे	टाळण्ासाठी	कंपिी	भाग	नरमेदारािंिंसोबत	करार	करते.	

    भाग	 ववमा	करार	 :	कंपिीला	 नकमाि	 भािंडरल	 उभारणी	 शक्	 होण्ासाठी	 भाग	 नरमेदार	 सोबत	 दलाली	
देऊि	नकमाि	भािंडरल	उभारणीचिी	हमी	घेते.	

  ४)	 भाग	ववक्री	बंद	होणे	(Subscription list) :	सेबीिुसार	भाग	नरक्री	्ादी	कामकाजाचिे	कमीतकमी	३	नदरस	आनण	
जासतीतजासत	१०	नदरस	खुली	ठेरारी	लागते.	अज्वदार	्ादी	खुली	असले््ा	कालारधीतचि	अज्व	करू	शकतो.

  ५)	 वाटपाचा	आिार	:	भाग	राटप	ह	ेकंपिीिे	नरनरध	प्कारच्ा	गुिंतरणूकदारािंसाठी	निश्चित	केले््ा	आधाराप्माणे	
झाल	ेपानहजे.	कंपिीिे	निश्चित	केले््ा	नकमाि	अज्व	आकारािुसार	भाग	राटप	केले	जाते.	

  ६)	 भागांना	जासत	मागणी	:	ज्ा	रेळी	कंपिीिे	नरक्रीस	काढले््ा	भागापेक्ा	जासत	भाग	अज्व	खरेदीसाठी	्ेतात	्ा	
भागािंिा	जासत	मागणी	असे	महणतात.

	 	 	 मानहतीपत्रक	नकंरा	ऑफर	लेटरमध्े	िमूद	केले््ा	भागािंपेक्ा	जासत	भाग	नरक्रीस	सेबी	सिंमती	देत	िाही.	तथानप,	
निवरळ	नरक्रीच्ा	जासतीत	जासत	दहा	टक्के	राटप	करण्ास	पररािगी	नदली	जाऊ	शकते.

	 	 ७)	 भाग	बाजारात	 व्वहार	करण्ासाठी	 परवानगी	 :	 प्त्ेक	कंपिीला	भागाचिी	सार्वजनिक	 नरक्री	करण्ापूरगी	 एक	
नकंरा	 एका	 पेक्ा	 जासत	 मान्ताप्ाप्	 भाग	 बाजाराचिी	 पररािगी	 घ्ारी	 लागते.	 मानहतीपत्रकात	 भाग	 बाजाराचिे	
िार	 िमूद	 केले	 पानहजे	 आनण	 िोंदणीसाठी	 अज्व	 केला	 आहे	 ्ाचिी	 रसतुशसथती	 िमूद	 केली	 पानहजे	 जर	 भाग	
बाजारािे	पररािगी	िाकारली	तर	कंपिी	भाग	राटप	करू	शकत	िाही.

    सूवचबद्ध/नोंदणी	:	भाग	बाजारात	व्रहार	होणाऱ्ा	प्नतभूती	्ादीमध्े	कंपिीच्ा	िाराचिा	समारेश	करणे. 

  ८)	 भाग	 ववक्रीसाठी	 व्वसथापकाची	व	इतर	 ववववि	मध्सथांची	 वन्ुक्ी	 :	सार्वजनिक	 नरक्रीचिे	रेळी	एक	 नकंरा	
जासत	व्ापारी	बँकरचिी	व्रसथापक	महणूि	िेमणूक	केली	जाते.	नरक्री	िोंदणी	अनधकारी,	पैसे	गोळा	करणारे	बँॅकस्व,	
नरमेदार,	दलाल,	सरप्मानणत	नसिंडीकेट	बँक,	जानहरात	मध्सथ	इत्ादींचिी	सुद्धा	िेमणूक	केली	जाते.	

    ववक्री	नोंदणी	अविकारी	:	अशी	सिंसथा	जी	कंपिीच्ा	रतीिे	भागधारक	र	कज्वरोखेधारक	्ािंचिी	िोंद	ठेरते.
    सवप्रमावणत	 वसंडीकेट	 बँक	 :	 सेबीिे	 प्मानणत	 केले््ा	 अशा	 बँका	 ज्ा	 ASBA सरलती	 गुिंतरणूकदारािंिा 

	पुरनरतात.
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 ब)	 सव्यसािारण	तत्वे	:	कंपिी	का्दा	२०१३	च्ा	तरतुदींबरोबरचि	खालील	नि्मािंचिे	पालि	केले	पानहजे.	
	 	 १)	 ्ोग्	अविकार	:	सिंचिालक	मिंडळ	नकंरा	सिंचिालक	मिंडळािे	 नि्ुक्त	केले््ा	भाग	राटप	सनमतीस	भाग	राटपाचेि	

अनधकार	असतात.

  २)	 भाग	 वाटप	 :	 ह	े फक्त	 भाग	 मागणी	 अजा्वच्ा	 बद््ात	 असारे.	 कंपिी	 भागािंचिे	 राटप	 अज्वदाराच्ा	 लेखी	
अजा्विुसार	करू	शकते.

  ३)	 वाजवी	कालाविी	:	भाग	राटप	अज्व	शु्क	सरीकृतीििंतर	६०	नदरसािंच्ा	आत	करारे.	भाग	राटप	मानहतीपत्रक	
राटप	के््ापासूि	पाचिव्ा	नदरसापासूि	करता	्ेते.		

  ४)	 वनश्चत	आवण	 ववना	अट	भाग	वाटप	:	भाग	राटप	हे	मानहतीपत्रक	आनण	अज्व	्ात	िमूद	केले््ा	अटींिुसार	
झाल	े पानहजे.	 राटपाच्ा	 रेळी	 नि्मामध्े	 कोणताही	 बदल	 होता	 कामा	 ि्े	 नकंरा	 िरीि	 अिंतभू्वत	 केले	 जाऊ	
ि्ेत.

  ५)	 संप्रेषण	 :	कंपिी	भागराटप	 पत्र	 नकंरा	 राटप	स््ाद्ारे	अज्वदारािंिा	भाग	राटप	झा््ाचिे	कळरारे	लागते.	 ्ा	
पत्रामध्े	राटप	केले््ा	भागािंचिी	सिंख्ा,	दे्	भाग	राटप	रक्कम	इत्ादींचिी	मानहती	नदलेली	असते.

  ६) ववसंगती/उलं्घन	नको	:	भाग	राटप	करतािा	इतर	कोणत्ाही	का्द्याचिे	उल्िंघि	करू	ि्े.	कंपिी	कोणत्ाही	
नरद्यमाि	 का्द्याचिे	 उल्िंघि	 करूि	 नकंरा	 का्द्याशी	 नरसिंगतपणे	 भागाचिे	 राटप	 करू	 शकत	 िाही.	 
उदा.	अ्पर्ीि	अज्वदारास	भाग	राटप	करू	शकत	िाही.

	 जर	कंपिीिे	ररील	अटींचिी	आनण	तरतुदींचिी	पूत्वता	के््ास	नि्नमत	भाग	राटप	महणतात	परिंतु	कोणत्ाही	एखाद्या	तरतुदीचिे	
पालि	ि	के् ्ास	त्ास	अनि्नमत	भाग	राटप	महणतात.	असे	भाग	राटप	का्देशीरररत्ा	रैध	िसते.	

३.४.२	भाग	वाटपाची	का््यपद्धती	: 
	 भाग	राटप	महणज	ेलेखी	भाग	अज्व	शु्कासह	केले््ा	अज्वदारािंिा	भागाचिे	राटप	करणे	हो्.

भाग	वाटपाची	का््यपद्धती	पुढीलप्रमाणे	:

 (१)	 वाटप	सवमतीची	नेमणूक	:	भाग	नरक्री	बिंद	झा््ाििंतर	नचिटणीस	सिंचिालक	मिंडळास	भाग	राटपाचिी	त्ारी	करण्ाबाबत	
मानहती	देतो.	जेवहा	भाग	 नरक्री	 इतकरीचि	मागणी	असेल	 नकंरा	जेवहा	कमी	मागणीचिी	 शसथती	असेल	तेवहा	सिंचिालक	
मिंडळ	 भाग	 राटप	 	 करते.	 पण	 जेवहा	 जासत	 मागणीचिी	 शसथती	असेल	 तेवहा	 मिंडळ	 राटप	 सनमतीचिी	 िेमणूक	करते.	
राटप	सनमती	राटप	कशाप्कारे	करारे	्ाचिी	निश्चिती	करूि	मिंडळाला	अहराल	सादर	करते.

 (२)	वाटपाच्ा	प्रमाण	वनश्चतीसाठी	संचालक	मंडळाची	सभा	बोलवणे	:	सिंचिालक	मिंडळ	ह	ेराटप	सनमतीिे	सुचिरले््ा	
सूत्रािुसार	भाग	राटपाला	मिंजुरी	 देते.	जेवहा	 राटप	सनमती	भाग	राटपाचेि	सूत्र	 निश्चित	करत	े तेवहा	सेबीचिा	 प्नतनिधी	
उपशसथत	असतो.	जर	भाग	सूनचिबद्ध	असतील	तर	राटप	सूत्रास	भाग	बाजाराच्ा	अनधकाऱ्ािंिी	मिंजुरी	नदली	पानहजे.

	 	 	 जेवहा	 राटपास	मिंजुरी	 नमळते	 तेवहा	भाग	अज्व	आनण	राटप	्ादी	 त्ार	केली	जाते.	 ्ा	 ्ादीमध्े	 राटपदाराचिे	
िार	िमूद	केलेले	असते	महणजेचि	अज्वदार	ज्ाला	भागाचिे	राटप	केले	जाणार	आहे.	्ा	्ादीरर	अध्क्	र	नचिटणीस	
्ािंचिी	सराक्री	असारी	लागते.

	 (३)	 भाग	वाटपासाठी	संचालक	मंडळाचा	ठराव	:	भाग	राटपासाठी	सिंचिालक	मिंडळाच्ा	सभेत	ठरार	सिंमत	केला	जातो.	
ठराराद्ारे	नचिटणीसास	भाग	राटप	पत्र	नकंरा	नदलनगरी	पत्र	पाठनरण्ास	अनधकृत	केले	जाते.

	 	 नचिटणीस	सर्व	 भाग	राटपदारािंिा	 महणजचेि	अज्वदार	 ज्ाचिे	 िार	भाग	अज्व	आनण	भाग	राटप	्ादीमध्े	असते	 त्ािंिा	
भागराटप	पत्र	पाठरतो.	ज्ाचेि	िार	भाग	राटप	्ादीमध्े	िाही	त्ािंिा	नदलनगरी	पत्र	पाठरतो	आनण	्ा	पत्रा	सोबत	भाग	
अज्व	शु्क	परत	करतो.	
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	 	 इलेकट्ॉनिक/नडमटेररअलाईजड	 सररूपात	 भाग	 राटप	 करतािा	 ‘भाग	 राटप	 पत्र	 पाठनरले	 जात	 िाही.	NSDL	 नकंरा	
CDSL ्ा	 नडपॉनझटरींिा	 भाग	 राटपाचिी	 मानहती	 कंपिीकडूि	 कळनरली	 जाते.	 ्ामध्े	 अज्वदाराचिा	 तपशील,	 भाग	
राटप	सिंख्ा	इ.	बाबी	असतात.		

 (४)	भाग	वाटप	शुलक	 सवीकारणे	 : भाग	राटप	शु् क	 हे	 भाग	 राटप	 पत्रामध्े	 िमूद	केलेले	असते.	 ठरारीक	कालारधी	
मध्े	हे	शु्क	कंपिीिे	निश्चित	केले््ा	बँकेमध्े	जमा	करार्ाचेि	असते.	

	 	 जािेरारी	२०१६	पासिू	सर्व	सार्वजनिक	भाग	नरक्री	र	हक्क	भाग	नरक्रीसाठी	ASBA बिंधिकारक	आहे.

  ASBA  : Application Supported by Blocked Amount	अशी	 व्रसथा	 ज्ामध्े	अज्वदार	 त्ाच्ा	बँकेला	
अज्व	करूि	भाग	अज्व	 शु्क	बँक	खात्ात	अडकरूि	 ठेरण्ास	सािंगतो.	 भाग	 राटप	झा््ास	अज्व	 शु्क	अथरा	
पूण्व	नरक्री	नकंमत	कंपिीच्ा	बँकेत	हसतािंतररत	केली	जाते.

 (५)	 त्ाग	पत्रासंबंवित	 व्वसथा (Arrangement relating to Letter of Renunciation)	 :	असा	अज्वदार	 ज्ास	भाग	
राटप	केले	आहे	तो	त्ा	भागािंचिे	दुसऱ्ा	व्क्तीच्ा	िारे	त्ाग	करू	शकतो.	त्ाग	करण्ासाठी	अज्वदारास	कंपिीच्ा	
नरनहत	 िमुन्ातील	 त्ाग	 अजा्वसोबत	 मूळ	 भाग	 राटप	 पत्र	 सादर	 करारे	 लागते.	 सिंचिालक	 मिंडळाच्ा	 मान्तेििंतर	
नचिटणीस	िरीि	राटपदाराचिे	िार	भाग	अज्व	र	राटप	्ादीत	समानरष्ट	करतो.

  Renounce : त्ाग	करणे	-	देऊि	टाकणे,	सोडूि	देणे.	

 (६)	 वाटप	पत्र	 ववभावजत	करण्ाबाबतची	व्वसथा	 :	काही	रेळा	अज्वदार	ज्ाला	भाग	राटप	झाले	आहे	तो	राटप	पत्रे	
नरभानजत	करण्ासाठी	नरििंती	करू	शकतो.	नरभानजत	करणे	महणजे	भाग	एक	नकंरा	जासत	व्क्तींच्ा	िारािे	करणे.	
सिंचिालक	 मिंडळाचिी	 नरभाजिासाठी	 मिंजुरी	 घेत््ाििंतर	 नचिटणीस	 नरभाजि	 राटप	 ्ादीमध्े	 	 मानहती	 िोंदरतो	आनण	
नरभाजि	पत्रे	राटप	करतो.

 (७)	 भाग	 वाटप	 वववरण	 पत्र	 दाखल	 करण	े :	 नचिटणीसास	 कपंिी	 िोंदणी	 अनधकाऱ्ािंकड	े भाग	 राटप	 झा््ापासिू	 ३०	
नदरसािंच्ा	आत	भाग	राटप	नरररणपत्र	दाखल	करार	ेलागते.	भाग	राटप	नरररणपत्रात	भाग	राटपदाराचि	ेतपशील	जसे	
करी	-	िार,	पतता,	भाग	राटपािंचिी	सिंख्ा,	भागाचिी	नदललेी	आनण	दे् 	रक्कम,	इत्ादी	मानहती	िमदू	कलेलेी	असत.े	

 (८)	 सभासदांची	नोंद	वही	त्ार	करणे	आवण	भाग	प्रमाणपत्राचे	वाटप	करणे	 :	ज्ा	अज्वदारािे	भाग	राटप	शु् क	जमा	
केले	आहे	त्ाचेि	िार	नचिटणीस	सभासद	िोंदरहीमध्े	िोंदनरतो.

	 	 नचिटणीस	भाग	राटपापासिू	दोि	मनहन्ाच्ा	आत	भाग	प्माणपत्र	त्ार	करूि	त्ाचिे	राटप	करतो.

३.५	 भाग	प्रमाणपत्र	: 
	 हे	 एक	 कंपिीिे	 राटप	 केलेले	 दसतारेज	 आहे	 जे	 धारक	 कंपिीच्ा	 नरनशष्ट	 सिंख्ेच्ा	 समभागाचिे	 मालक	आहेत.	 भाग	
प्माणपत्र	हे	भागासाठीच्ा	मालकरी	हक्काचिा	अिंनतम	पुरारा	आहे.	

	 जर	 सभासदतरािंबाबत	काही	 राद	 उद्भर््ास	सभासदािंच्ा	 िोंद	 रहीतील	 िोंदी	 पेक्ा	 भाग	 प्माणपत्र	 पुरारा	 महणूि	 ग्राह्	
धरले	जाईल.	कंपिीच्ा	सिंचिालक	मिंडळािे	अनधकृत	केले््ा	दोि	सिंचिालक	आनण	कंपिी	 नचिटणीस	 नकंरा	इतर	अनधकृत	व्क्ती	
्ािंच्ा	 सराक्री	आनण	कंपिीच्ा	 नशक्ानिशी	 भाग	 प्माणपत्राचेि	 राटप	केल	ेजाते.	कंपिी	 भाग	 प्माणपत्र	सर्व	 भाग	 राटपदारािंिा,	
भाग	हसतािंतर	सरीकृत्ािंिा	प्दाि	करते	तसेचि	हे	अिंशतः	नकंरा	पूण्वदतत	भागािंसाठी	नदले	जाते.

भाग	प्रमाणपत्रातील	समाववष्	बाबी	: 
	 भाग	प्माणपत्र	कंपिी	(भाग	भािंडरल	आनण	कज्वरोखे)	नि्म	२०१४	िुसार	िमूद	केले््ा	फॉम्व	एस	एचि	१	मध्े	असारे.

	 भाग	प्माणपत्रात	पुढील	बाबींचिा	समारेश	असतो.

 i)	 कंपिीचेि	िार,	सी.आ्.एि.,	िोंदणीकृत	का्ा्वल्ाचिा	पतता.

 ii) सभासद	िोंद	क्मािंक
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 iii)	 भाग	प्माणपत्र	क्मािंक

 iv)	 सभासदाचिे	िार

 v)	 भागाचिे	सररूप,	भागािंचिी	सिंख्ा,	भागािंचिे	व्रच्ेदक	क्मािंक

 vi)	 भागारर	भरलेले	शु्क

 vii)	 कंपिीचिा	नशक्का	आनण	दोि	सिंचिालक	आनण	कंपिी	नचिटनणसाचिी	सराक्री.

भाग	प्रमाणपत्र	वाटपाचा	कालाविी

कालाविी कोणास	वदले	जाते?

i) कंपिीच्ा	 सथापिेच्ा	 तारखेपासिू	 दोि	 मनहन्ाच्ा	
आत

i) घटिा	पत्रकारर	सह्ा	करणाऱ्ा	सभासदािंिा.

ii) भाग	राटपाच्ा	तारखेपासिू	दोि	मनहन्ाच्ा	आत ii)  भाग	राटप	केले	अस््ास	भाग	राटपदारािंिा

iii)  हसतािंतराच्ा	अजा्वच्ा	प्ाप्ीपासूि	१	मनहन्ाच्ा	आत	
नकंरा	 भाग	 सिंक्मणाचिी	 सचूििा	 नमळा््ापासूि	 एक	
मनहन्ाच्ा	आत.

iii)  हसतािंतरण	झा््ास	हसतािंतर	सरीकृत्ास	आनण	भागाचिे	
सिंक्मण	झा््ास	का्देशीर	रारसास

	 सूनचिबद्ध	कंपन्ासाठी	हसतािंतरण	नरििंती	नमळा््ापासूि	१५	नदरसाच्ा	आत	भाग	प्माणपत्र	द्यारे.

भाग	प्रमाणपत्राची	नक्कल/दुसरी	प्रत	:		कंपिी	भाग	प्माणपत्राचिी	दुसरी/िक्कल	प्त	देऊ	शकते,	जर	

	 १)	 मूळ	भाग	प्माणपत्र	खराब	झाले	असेल	नकंरा	फाटले	असेल	आनण	कंपिीस	परत	केले	अस््ास.

	 २)	 मूळ	भाग	प्माणपत्र	हररले	आहे	नकंरा	िष्ट	झाले	आहे	हे	धारकािे	नसद्ध	केले.

	 	 भाग	प्माणपत्र	हरर््ाचिे	जाहीर	करण्ासाठी	कंपिी	रत्वमािपत्रात	िोटीस	देत	ेआनण	शोधकत्ा्वला	ते	अस््ास	कंपिीला	
परत	करण्ास	सािंगते.	कंपिीला	ठरारीक	कालारधीत	कोणताही	प्नतसाद	ि	नमळा््ास	कंपिी	भाग	प्माणपत्राचिी	दुसरी	प्त	
देऊ	शकते.

	 	 िक्कल	भाग	प्माणपत्र	अजा्वच्ा	तारखेपासूि	तीि	मनहन्ाच्ा	आत	नदल	ेजाते.	कंपिी	फक्त	िोंदणीकृत	भागधारकािंिा	
िक्कल	 भाग	 प्माणपत्र	 देते.	 हे	 िक्कल	 भाग	 प्माणपत्र	आहे	 ह	े ठळकपणे	 िमूद	 करारे	 लागते.	 फसरणुकरीच्ा	 उद्देशािे	
कंपिीिे	िक्कल	भाग	प्माणपत्र	नद््ास	कंपिीला	मोठा	दिंड	भरारा	लागतो.	

३.६	 भागावरील	हप्े	मागणी	: 
	 कंपिी	 भाग	 नरक्रीच्ा	 रेळी	 सपष्ट	करते	 करी	 भागाचिी	 नरक्री	 नकंमत	 कंपिीिे	 मागणी	 के््ाििंतर	 हपत्ािे	द्यारी	 लागेल.	
जेवहा	जेवहा	कंपिी	भागधारकािंिा	भागारर	ि	भरले् ्ा	नशल्क	रकमचेिा	काही	भाग	नकंरा	पूण्व	रक्कम	देण्ाचिी	मागणी	करते	तेवहा	
त्ास	भागाररील	हप्े	मागणी	असे	महणतात.

	 अशा	प्कार	ेअज्व	शु्क	आनण	भाग	राटप	शु्क	्ा	व्नतररक्त	जर	कंपिी	भागाररील	उर्वररत	रकमेचिी	मागणी	करत	असेल	
तर	त्ास	भागाररील	हप्ा	मागणी	महणतात.	अिंशतः	दे्	भागारर	ि	भरलेली	रक्कम	ही	भागधारकाचिी	देण्ाचिी	जबाबदारी	असते.	
जर	भागधारक	हप्ा	भरण्ास	असमथ्व	ठरला	तर	कंपिी	भाग	जप्	करू	शकते.

	 कंपिीच्ा	नहतासाठी	फक्त	सिंचिालक	मिंडळाला	भाग	हप्ा	मागणी	करता	्ेते.	कंपिीिे	भागधारकािंिा	मागणी	पत्र	पाठरूि	मागणी	
रक्कम	कंपिीच्ा	बँकस्वला	जमा	करारी	्ासाठी	 नकमाि	१४	नदरसािंचिी	िोटीस	देते.	भागाच्ा	दश्विी	मू््ाच्ा	25%	पेक्ा	जासत	
रकमेचिी	हप्ा	मागणी	करता	्ेत	िाही.	हप्ा	मागणी	दे्कासाठी	निश्चित	केले््ा	तारखेपासूि	पुढील	हप्ा	मागणीमधील	अिंतर	एका	
मनहन्ापेक्ा	कमी	िसारे.	भाग	हप्ा	मागणी	करण्ाचेि	नि्म	र	का््वपद्धती	नि्मारलीमध्े	नदलेल	ेअसतात.	
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३.७	 भाग	जप्ी	: 
	 एखादा	भागधारक	नरनशष्ट	कालारधीत	भागररील	मागणी	हप्ा	देण्ास	असमथ्व	असेल	तर	नि्मारलीत	तरतूद	अस््ास	
सिंचिालक	मिंडळ	असे	भाग	जप्	करू	शकते.

	 सभासदाचिा	मालकरी	हक्क	काढूि	घेतला	जातो	्ास	भाग	जप्ी	असे	महणतात.	फक्त	अिंशतः	दे्	भागचि	जप्	केले	जातात.	
सिंचिालक	मिंडळ	फक्त	कंपिीच्ा	नहतासाठी	भाग	जप्	करू	शकते.	कंपिीस	सिंबनधत	सभासदाला	जप्ीचिी	सूचििा	पाठरारी	लागते.	
सचूििा	नदले््ा	तारखेपासिू	नकमाि	१४	नदरसाचिी	मुदत	व्ाजासह	दे्	रक्कम	देण्ासाठी	नदली	जाते.

	 हे	 भाग	कंपिीचेि	अस््ािे	अशा	जप्	केले््ा	 भागािंचिी	 पुिनर्वक्री	केली	जाऊ	शकते.	जप्	केले््ा	 भागाचिे	 पुिरा्वटप	 ह	े
साधरण	राटपासारखे	िसते.	पुिरा्वटपाििंतर	जर	कंपिीकडे	दे्	असले््ा	रकमेपेक्ा	अनधक	रक्कम	जमा	झाली	तर	अशी	जासतीचिी	
रक्कम	 भागधारकािंिा	 परत	 केली	 जाते.	 सिंचिालक	 मिंडळ	 भागधारकाच्ा	 नरििंतीिुसार	 ठरारीक	 कारणामुळे	 भाग	 जप्ी	 रद्द	 करू	
शकते.	सदर	नरििंती	भागािंच्ा	पुिरा्वटपापरूगी	केलेली	असारी.	

	 भाग	जप्ीचा	पररणाम	:
 i)	 सभासदतव	संपुष्ात	्ेणे	:	भाग	जप्	के््ाििंतर	सभासदाचिे	सभासदतर	सिंपुष्टात	्ेत	ेआनण	सभासदतराचिे	सर्व	हक्क	

सिंपुष्टात	्ेतात.	सभासदाचिे	िार	सभासद	िोंद	रहीतूि	कमी	केले	जाते.

 ii)	 सभासदाची	जबाबदारी	:	भाग	जप्ीििंतरही	सभासद	ि	नदले््ा	रकमेसाठी	जबाबदार	असतो.	कंपिीिे	जप्	केले््ा	
भागािंचिे	पुिरा्वटप	के््ास	सभासदािंचिी	जबाबदारी	सिंपुष्टात	्ेते.

 iii)	 कंपनीच	ेववसज्यन	:	भाग	जप्ी	पासूि	एक	ररा्वच्ा	आत	कंपिीचिे	नरसज्वि	झा््ास	ज्ा	सभासदाचेि	भाग	जप्	केले	होते	
तो	भाग	हप्ा	मागणी	भरण्ास	माजी	सभासद	महणूि	जबाबदार	असतो.		

३.८	 भागाचे	समप्यण	: 
	 भाग	समप्वण	 महणजे	 सरेच्ेिे	 भाग	 रद्द	करण्ासाठी	कंपिीकडे	जमा	करणे.	जेवहा	भाग	जप्	करण्ाव्नतररक्त	कोणताही	
प्ा्व्	उपलबध	राहत	िाही	त्ारेळी	भागाचेि	समप्वण	केले	जाते.	फक्त	अिंशतः	दे् 	भागाचिेचि	समप्वण	केले	जाते.

	 समप्वण	 केले् ्ा	 भागािंचिी	 पुिनर्वक्री	 भाग	 जप्ीसारखीचि	 केली	 जाते.	 कंपिीच्ा	 नि्मारलीमध्े	 भाग	 समप्वणाचिी	 तरतूद	
असारी	लागते.

	 भाग	समप्वणाचिा	पररणाम	महणजे	भािंडरलात	घट	होणे	महणूि	कंपिी	भाग	समप्वण	सरीकारण्ाचिे	टाळते.

३.९	 भागांचे	हसतांतरण	: 
	 भागािंचिे	 हसतािंतरण	 महणजे	 सरेच्ेिे	 भागधारकाकडूि	 दुसऱ्ा	 व्क्तीला	 भागािंचिे	 हसतािंतरण	 हो्.	 सभासद	 पैशासाठी	 नकंरा	
भेट	महणूि	भागािंचिे	हसतािंतरण	करू	शकतो.	प्त्ेक	भागधारकास	भाग	हसतािंतरणाचिा	हक्क	आहे.	

	 सार्वजनिक	कंपिींच्ा	भागािंचिे	मुक्तपणे	हसतािंतरण	करता	्ेते.	परिंतु	्ासाठी	नि्मारलीमध्े	तरतूद	असारी	लागते.	खाजगी	
कंपिीच्ा	भागािंच्ा	मुक्त	हसतािंतरणारर	निबबंध	असतात.

	 भागधारक	हसतािंतरणासाठी	अज्व	करूि	भागािंचिे	 हसतािंतरण	करू	शकतो.	 त्ासोबत	भाग	प्माणपत्र,	 हसतािंतरण	शु्क	जमा	
करतो.	 जो	 भागधारक	भागाचिे	 हसतािंतरण	करतो	 त्ास	 हसतािंतरक	 (Transferor)	असे	 महणतात.	आनण	 ज्ाला	 भागाचेि	 हसतािंतरण	
करार्ाचिे	त्ास	हसतािंतररती	(Transferee)	असे	महणतात.

	 सभासद	 त्ाच्ाकडे	 असले््ा	 भागािंचिे	 अिंशत:	 नकंरा	 पूण्व	 हसतािंतरण	 करू	 शकतो.	 सभासद	 िोंद	 रहीमध्े	 िोंदणी	
झा््ाििंतरचि	हसतािंतरण	पूण्व	झाले	असे	महणता	् ेते.	नडपॉनझटरी	पद्धती	अिंतग्वत	भागािंचिे	हसतािंतरण	दे् 	रक्कम	नमळा््ाििंतर	सिंगणकरी्	
पद्धतीद्	रारे	आपोआप	केले	जाते.	भाग	दाखला	हसतािंतरणासाठी	प्त्क्	सररूपात	मुदािंक	शु्क	भरारे	लागते	परिंतु	नडमॅट	सररूपात	
कोणतेही	मुदािंक	शु्क	भरारे	लागत	िाही.

	 मुदांक	 शुलक	 ः	 भारती्	 मुदािंक	 का्दा	 १८९९	 िुसार,	 हसतािंतर	 करार	 झा््ास	 शु् क	 असारे	 लागते.	 मुदािंक	 शु्क	
हसतािंतर	अमलात	आ््ाच्ा	नदरशी	असले््ा	भागाच्ा	बाजार	मू््ाच्ा	०.२५%	असते.
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भाग	हसतांतरण	नाकारणे	: 
	 भाग	हसतािंतरण	िाकारण्ाचिा	अनधकार	सिंचिालक	मिंडळाला	आहे.	हसतािंतरणाचिा	अज्व	नमळा््ापासूि	30	नदरसाच्ा	आत	
सिंचिालक	मिंडळ	हसतािंतरण	िाकारण्ाचिी	सूचििा	कारणासह	भागधारकािंिा	पाठरते.

	 सिंचिालक	मिंडळ	खालील	कारणािंसाठी	हसतािंतरण	िाकारू	शकते-

 i)	 भागधारकािंकडूि	हसतािंतरणासिंबिंधी	नि्मारलीतील	तरतुदीचिे	पालि	ि	झा््ास.

 ii)	 हसतािंतरण	अज्व	का्द्यात	नदले््ा	नि्माप्माणे	िस््ास.

 iii)	 हसतािंतरण	अजा्वसोबत	भाग	प्माणापत्र	िस््ास.

 iv)	 ज्ा	भागािंचिे	हसतािंतरण	होणार	आह	ेअशा	भागािंरर	धारणानधकार	(Lien on shares) अस््ास.

	 	 भागधारक	भाग	हसतािंतरण	िाकार््ाचिी	सूचििा	नमळा््ापासूि	३०	नदरसाच्ा	आत	िॅशिल	कंपिी	लॉ	नटब््ुिलमध्े	
अपील	करू	शकतात.	जर	भागधारकास	सूचििा	नमळाली	िसेल	तर	सार्वजनिक	कंपिी	अस््ास	९०	नदरसात	आनण	
खाजगी	कंपिी	अस््ास	६०	नदरसात	अपील	करू	शकतो.	

  कोरे	 हसतांतरण (Blank Transfer) :	 जेवहा	 भागधारक	 हसतािंतरण	 अजा्वरर	 सही	 करूि	 हसतािंतररतीच्ा	 िारानशरा्	 तो	
हसतािंतरीला	भाग	प्माणपत्रासोबत	हसतािंतरण	करतो	त्ास	कोरे	हसतािंतरण	असे	महणतात.

	 कोर	ेहसतािंतरण	भागािंचिी	खरेदी	नरक्री	सोपी	करते.	कोर	ेहसतािंतरण	अज्व	कोणताही	पुढील	धारक	नकतीही	रेळा	पुढे	नरक्री	करू	
शकतो.	कोरे	हसतािंतरण	अज्व	धारण	करणाऱ्ािंिा	्ा	सिंदभा्वतील	मुदािंक	शु् क	द्यारे	लागत	िाही.	कोरे	हसतािंतरणदारास	सर्व	
अनधकार	भागधारकाप्माणचेि	असतात.

 बनावट	हसतातरण (Forged Transfar) :	बिारट	हसतािंतरण	महणजे	जेवहा	हसतािंतरण	कत्ा्वचिी	सराक्री	ही	बिारट	असते.	
तेवहा	कंपिी	अशा	हसतािंतरणाचिी	िोंदणी	करू	शकत	िाही.

३.१०	भागाचे	संक्मण	: 
	 भागाचिे	 सिंक्मण	 महणज	ेका्द्याच्ा	 तरतुदीिुसार	 भागाचिे	 हसतािंतरण	 होणे	 महणजेचि	 सभासदािंच्ा	 भागािंचिे	 अन्	 व्क्तीस	

सभासदाच्ा	मृत्ू,	नदराळखोरी	नकंरा	मािनसक	सिंतुलि	नबघड््ािे	्ा	कारणािंसाठी	हसतािंतरण	होणे.	

	 भाग	सिंक्मण	ही	अनिरा््व	कृती	आहे.	का्देशीर	रारस	ही	 व्क्ती	भाग	सिंक्मणात	पुढाकार	घेते.	का्देशीर	रारस	 नकंरा	
का्देशीर	 प्नतनिधीिे	 ्ा	भागािंसाठी	काही	 मोबदला	 देण्ाचिी	आर््कता	 िाही.	भाग	सिंक्मणाििंतरही	 मूळ	भागधारकाचिी	
जबाबदारी/दे् ता	तशीचि	सुरू	राहते.	भाग	हसतािंतर	अजा्वचिी	र	मुदािंक	शु्काचिी	्ारेळी	गरज	िसते.			

	 भाग	सिंक्मणामध्े	हसतािंतर	कोणाकडे	होते	हे	दश्वनरणारा	तक्ता	:

घटना/प्रसंग ज्ांना	हसतांतररत	केले

१)	 सदस्ाचिा	मृत्ू सदस्ाच्ा	का्देशीर	रारसाकडे

२)	 मािनसक	सिंतुलि	नबघडलेली	व्क्ती सदस्ाचिे	पालक

३)	 नदराळखोर कोटा्विे	नि्ुक्त	केलेला	अनधकृत	प्ाप्कता्व

 कृती	:	 
  www.sebi.gov.in  ्ा	सिंकेतसथळाला	भेट	द्या	र	कंपिीिे	सेबी	(SEBI) कडे	दाखल	केलेले	सार्वजनिक	भाग	

नरक्रीच्ा	दसतारेजािंचिे	निरीक्ण	करा.
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३.११	फरक	सपष्	करा.
 १.	प्ाथनमक	सार्वजनिक	नरक्री	आनण	ििंतरचिी	सार्वजनिक	नरक्री	

मुद्े प्राथवमक	साव्यजवनक	ववक्री नंतरची	साव्यजवनक	ववक्री

१.	 अथ्व प्ाथनमक	सार्वजनिक	 नरक्री	 महणजे	असूनचिबद्ध	
सार्वजनिक	 कंपिीिे	 प्थमचि	 जितेला	 प्नतभूती	
देऊ	करणे.

ििंतरचिी	 सार्वजनिक	 नरक्री	 महणजे	 सूनचिबद्ध	
सार्वजनिक	 कंपिीिे	 भािंडरल	 उभारणीसाठी	
जितेला	प्नतभूती	देऊ	करणे.

२.	 जारीकता्व	
कंपिीचिा	प्कार

असूनचिबद्ध	कंपिीकडूि	अशा	प्कारच्ा	भागािंचिी	
नरक्री	केली	जाते.

सूनचिबद्ध	कंपिीकडूि	अशा	 प्कारच्ा	भागािंचिी	
नरक्री	केली	जाते.

३.	 कधी	जारी	
केले	जातात.

जेवहा	 एखाद्या	 नरद्यमाि	 कंपिीला	 जितेकडूि	
प्थमचि	भािंडरल	उभारणी	करा्चिी	इच्ा	असते	
तेवहा	्ा	प्कारे	भागािंचिी	नरक्री	केली	जाते.	

जेवहा	 एखाद्या	 सूनचिबद्ध	कंपिीला	 जितेकडूि	
जादा	 भािंडरलाचिी	 उभारणी	 करार्ाचिी	
आर््कता	असते	तेवहा	् ा	प्कारे	भागािंचिी	नरक्री	
केली	जाते.

४.	 जारी	करण्ाचिा	
क्म

प्ाथनमक	 सार्वजनिक	 नरक्री	 ही	 ििंतरच्ा	
सार्वजनिक	 नरक्रीच्ा	 आधी	 केली	 जाते.	
समभागािंच्ा	 प्थमत:	 के््ा	 जाणाऱ्ा	 नरक्रीस	
प्ाथनमक	सार्वजनिक	नरक्री	असे	महणतात.	

ििंतरचिी	 सार्वजनिक	 नरक्री	 ही	 िेहमी	 प्ाथनमक	
सार्वजनिक	नरक्रीच्ा	ििंतरचि	केली	जाते.	ििंतरचिी	
सार्वजनिक	 नरक्री	 ही	 समभागािंचिी	 दुसऱ्ािंदा	
नकंरा	त्ाििंतरचिी	होणारी	समभागािंचिी	सार्वजनिक	
नरक्री	हो्.	

५.	 सूनचिबद्ध प्ाथनमक	 सार्वजनिक	 नरक्रीच्ा	 आधी	 प्त्के	
कपंिीला	सरत:ला	सनूचिबद्ध	करूि	घ्ारे	लागत.े	

ििंतरचिी	 सार्वजनिक	 नरक्री	 करणारी	 कंपिी	 ही	
अगोदरचि	सूनचिबद्ध	केलेली	असते.		

६.	 जोखीम ही	 गुिंतरणूकदारासाठी	 जासत	 जोखमीचिी	 असते	
कारण	कंपिीच्ा	कामनगरीचिा	अिंदाज	गुिंतरणूकदार	
करू	शकत	िाही.	

्ामध्े	 गुिंतरणूकदाराचिी	 जोखीम	 कमी	 असते	
कारण	कंपिीच्ा	 मागील	कामनगरीररूि	 नतच्ा	
पुढील	कामनगरीचेि	अिंदाज	बािंधता	्ेऊ	शकतात.

	 २.	निश्चित	नकमतीस	भाग	नरक्री	पद्धती	र	बुक	नबश्डिंग	पद्धती	

मुदे् वनश्चत	वकमतीस	भाग	ववक्री	पद्धती बुक	वबशलडंग	पद्धती

१.	 अथ्व ्ा	 पद्धतीमध्े	 भागािंचिी	 नरक्रीचिी	 नकंमत	
मानहतीपत्रकात	 िमूद	 केलेली	 असते	 र	
गुिंतरणूकदारास	्ाचि	नकमतीस	भाग	खरेदी	करारे	
लागतात.

्ा	पद्धतीमध्े	भागािंचिी	नकंमत	नललार	पद्धतीिे	
निश्चित	केली	जाते.	गुिंतरणूकदारािंिा	नकंमत	श्ेणी	
नदली	 जाते	 र	 त्ा	 श्ेणीमधील	 नकमतीस	 बोली	
लारण्ास	 सािंनगतल	े जाते.	 अशाप्कारे	 कंपिी	
भागािंचिी	नकंमत	निश्चित	करूि	त्ा	नकमतीस	भाग	
नरक्री	करते.

२.	 भागािंचिे	मू्् भागािंचिी	नकंमत	निश्चिती	अगोदरचि	करूि	मानहती	
पत्रकात	ती	नकंमत	नदली	जाते.	

भागािंचिे	मू््	अगोदर	मानहती	िसते.	कंपिी	ज्ा	
नकमाि	 र	 कमाल	 मू् ्ािंिा	 समभाग	 नरक्री	 करू	
इशच्ते	त	ेमू््	नदलेले	असते.

३.	 मानहतीपत्रक कंपिीला	 मानहतीपत्रकाचिे	 राटप	 करारे	 लागते.	
्ामध्े	 समभागािंिा	 देऊ	 केले््ा	 नकमतीचेि	
तपशील	र	भागािंचिी	एकूण	सिंख्ा	नदलेली	असते.

कंपिी	 अपुरी	 मानहतीपत्रकाचिे	 (Red Herring) 
राटप	 करते	 ्ामध्े	 नकमतीच्ा	 श्ेणी	 िमूद	
केले््ा	असतात.
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मुद्े वनश्चत	वकमतीस	भागववक्री	पद्धती बुक	वबशलडंग	पद्धती

४.	 मागणीचिा	
निधा्वर

भागनरक्री	 बिंद	 कालारधी	 ििंतरचि	 कंपिीस	
भागािंच्ा	 सार्वजनिक	 मागणीचिा	 अिंदाज	 ्ेऊ	
शकतो.	

कंपिीस	 भागािंच्ा	 सार्वजनिक	 मागणीचिा	अिंदाज	
रोजचि	घेता	्ेतो.	भाग	 नरक्रीच्ा	बिंद	कालारधी	
अगोदरचि	 नकंमत	 श्ेणीचिी	 िोंद	 पुसतकात	 केली	
जाते.

५.	 भाग	 मागणी	
अज्व	शु्क

भाग	 मागणी	 शु्क	 नकंरा	 भागािंचिी	 पूण्व	 रक्कम,	
गुिंतरणूकदारास	 भाग	 मागणीचिा	 अज्व	 सादर	
करतािा	भरारे	लागतात.

भाग	 मागणी	 शु्क	 हे	 बोली	 लारण्ाच्ा	 रेळी	
द्यारे	लागते.	भागािंचिे	मू््	निश्चित	झा््ाििंतर	
रक्कम	गाेळा	केली	जाते.

६.	 कधी	 रापरल	े
जाते?

हे	 कोणत्ाही	 भाग	 राटपासाठी	 रापरले	 जाते.	
महणजे	 सार्वजनिक	 नरक्री,	 हक्कभाग	 नरक्री,	
कम्वचिारी	 भाग	 नरक्प	 ्ोजिा	 इत्ादीसाठी	 हे	
रापरण्ात	्ेते.

हे	 सहसा	 सार्वजनिक	 भाग	 नरक्रीसाठी	 रापरले	
जाते	महणजे	प्ाथनमक	सार्वजनिक	नरक्री,	ििंतरचिी	
सार्वजनिक	नरक्री	इत्ादीसाठीचि	रापरले	जाते.

	 ३.	हक्कभाग	र	बोिसभाग

मुद्े हक्कभाग बोनसभाग
१.	 अथ्व हक्कभाग	 नरक्रीमध्े	 नरद्यमाि	 भागधारकािंिा	

भाग	राटप	केले	जाते.	कंपिी	आप््ा	भाग-
धारकािंिा	भाग	खरेदी	करण्ासाठी	प्ाथनमकता	
देते.	

बोिसभाग	 नरद्यमाि	भागधारकािंिा	 नरिामू््	
नदले	जाते.	

२.	 दे्	रक्कम	 कंपिी	 भागधारकािंिा	 हक्कभागाचिी	 रक्कम	
द्यारी	लागते.	कंपिी	हे	भाग	खरेदी	करण्ाचिा	
अनधकार	देऊ	करते.

भागधारकािंिा	 बोिसभाग	 नरिामू््	 नदले	
जातात.	

३.	 अिंशत:	नकंरा	
पूण्वदतत	भाग

भागधारकाला	भागािंसाठी	भाग	मागणी	शु् क,	
भाग	 राटप	 शु्क,	 कॉल	 मिी	 इत्ादी	 पूण्व	
रकमेचिा	भरणा	करारा	लागतो.

बोिसभाग	 हे	 पूण्वदतत	 भाग	 आहेत	 महणूि	
भागधारकास	 कोणत्ाही	 रकमचेिा	 भरणा	
कंपिीकडे	करारा	लागत	िाही.

४.	 नकमाि	
						भागभािंडरल	

उभारणी

कंपिीला	 नकमाि	 भागभािंडरलचिी	 रक्कम	
उभारारीचि	 लागते.	 जर	 कंपिीला	 नकमाि	
भागभािंडरलाचिी	रक्कम	नमळरता	आली	िाही	
तर	 अजा्वसोबत	 नमळालेली	 सर्व	 रक्कम	
अज्वदारास	परत	करारी	लागते.	

कंपिीकडूि	 बोिसभाग	 नरिामू््	 नदले	 जात	
अस््ािे	 कोणतीही	 नकमाि	 भागभािंडरल	
उभारणीचिी	रक्कम	गोळा	करारी	लागत	िाही.

५.	 हक्क	त्ाग	करणे भागधारक	ह	ेत्ाचिे	हक्कभाग	दुसऱ्ाच्ा	िारे	
करू	शकतात.

भागधारक	 त्ािंचिे	 बोिसभाग	 दुसऱ्ाच्ा	 िारे	
करू	शकत	िाहीत.

६.	 राटप	करण्ाचिा	
हेतू

जेवहा	 एखादी	 कंपिी	 िरीि	 निधी	 उभा	 करू	
इशच्ते	र	ती	नरद्यमाि	भागधारकािंिा	त्ािंच्ा	
भागधारणेत	राढ	करण्ाचिी	सिंधी	देते.	्ालाचि	
हक्कभाग	राटप	असे	महणतात.

जेवहा	 एखादी	 कंपिी	 साठलेला	 िफा	 नकंरा	
राखीर	निधी	नरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा	
बक्ीस	 महणूि	 देऊ	 करत	े त्ाला	 बोिसभाग	
असे	महणतात.	
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	 ४.	भागािंचिे	हसतािंतरण	र	भागािंचिे	सिंक्मण

मुद्े भागांचे	हसतांतरण भागांचे	संक्मण

१.	 अथ्व भागािंचिे	 हसतािंतरण	 महणजे	 सरेच्ेिे	 नकंरा	
हेतुपूर्वक	 खरेदीदाराशी	 करार	 करूि	 भागािंचिी	
मालकरी	 एका	 व्क्तीकडूि	 दुसऱ्ा	 व्क्तीकडे	
जाणे.	

भागािंचिे	 सिंक्मण	 महणजे	 का्द्याच्ा	
तरतुदीिुसार	 भागधारकाच्ा	 मालकरीचिे	 भाग	
त्ाच्ा	 का्देशीर	 प्नतनिधीकडे	 हसतािंतररत	
होणे.	 भागधारकाच्ा	 मृत्ूमुळे,	 नदराळखोरी	
नकंरा	 मािनसक	 असिंतुलिामुळे	 हे	 सिंक्मण	
केले	जाते.

२.	 केवहा	केले	जाते? भागधारकाला	जर	समभाग	नरका्चेि	असतील	
नकंरा	 ते	 भेट	 महणूि	द्यार्ाचिे	 असतील	 तर	
भाग	हसतािंतरण	होते.

जेवहा	 भागधारकाचिा	 मृत्ू	 होतो	 नकंरा	
भागधारक	 नदराळखोर	 होतो	 नकंरा	 त्ाचिे	
मािनसक	 सिंतुलि	 नबघडते	 तेवहा	 भागािंचिे	
सिंक्मण	होते.

३.	 कृतीचिे	सररूप ही	भागधारकािे	सरचे्ेि	केलेली	कृती	आहे. ही	 सक्तीचिी	 कृती	 आहे.	 ही	 का्द्याच्ा	
कृतीिुसार	केली	जाते.

४.	 सहभागी	पक्	 समभागािंच्ा	 हसतािंतरणामध्े	 दोि	 पक्ािंचिा	
सहभाग	असतो.	एक	सदस्	ज्ाला	हसतािंतरक	
महटले	जाते	तो	र	दुसरा	हसतािंतररतीस	महणजे	
खरेदीदार	असतो.

्ामध्े	 एकाचि	 पक्ाचिा	 समारेश	 असतो	 तो	
महणजे	 मृत्ू	 झाले््ा	 सदस्ािे	 िामनिददेनशत	
केलेली	व्क्ती	हो्.	

५.	 हसतािंतरणाचेि	
दसतऐरज	

हसतािंतरण	दसतऐरजाचिी	हसतािंतरणासाठी	गरज	
असते.	 हा	 हसतािंतररती	 र	 हसतािंतरक	 ्ािंच्ा	
दरम्ािचिा	करार	आहे.

्ासाठी	कोणत्ाही	हसतािंतरणाच्ा	
दसतऐरजाचिी	गरज	िसते.

६.	 पुढाकार	 हसतािंतरणाच्ा	प्नक््ेमध्े	हसतािंतरक	पुढाकार		
घेतो.

भाग	 सिंक्मणाचिी	 प्नक््ा	 ही	 का्देशीर	
रारसदार	 नकंरा	 का्देशीर	 प्नतनिधीकडूि	
केली	जाते.

७.	 मोबदला समभागािंचिे	 हसतािंतरण	 भागधारक,	 पैशाचिा	
मोबदला	 नमळारा	 महणूि	 करतो	 महणजेचि	
खरेदीदाराला	 समभागािंसाठी	 रक्कम	 अदा	
करारी	 लागते.	 ्ाला	 अपराद	 महणजे	 जेवहा	
भागािंिा	‘भेट’	महणूि	नदले	जाते.

्ामध्े	मोबद््ाचिा	प््ि	्ेत	िाही.	का्देशीर	
रारस	 नकंरा	 का्देशीर	 प्नतनिधींिा	
समभागािंसाठी	 रक्कम	 अदा	 करण्ाचिी	 गरज	
िसते.

८.	 उततरदान्तर हसतािंतरकाचिी	 जबाबदारी	 भागािंचिे	 हसतािंतरण	
झाले	करी	सिंपते.

समभागािंचिे	 सिंक्मण	 झाले	 तरी	 मूळचिे	
उततरदान्तर	तसेचि	चिालू	राहते.	

९.	 मुदािंक	शु्क मुदािंक	 शु्क	 भागािंच्ा	 बाजार	 मू् ्ािंरर	
आधाररत	असते.

भाग	सिंक्मणात	कोणतेही	मुदािंक	शु्क	भरारे	
लागत	िाही.
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सारांश

	 	भागभािंडरल	महणज	ेसमहक्क	भाग	र	अग्रहक्क	भाग	्ा	भागािंिी	बिनरलेल	ेभािंडरल	हो्.

	 	भागभािंडरल	अशाप्कारे	रगगीकृत	केले	आहे.

 	 i)	अनधकृत/िाममात्र/िोंदणीकृत	 भागभािंडरल	 महणजे	 कंपिी	 जासतीत	 जासत	 सिंकनलत	 करू	 शकते,	 असे	 कंपिीच्ा	
घटिापत्रकािे	अनधकृत	केलेले	भािंडरल.

  ii)	नरक्रीस	काढलेले	र	नरक्रीस	ि	काढलेले	भागभािंडरल	‘नरक्रीस	काढलेले’	भागभािंडरल	महणजे	जे	भारी	गुिंतरणूकदारािंिा	
खरेदीसाठी	कंपिीिे	आराहि	केलेल	ेभागभािंडरल	हो्.	आराहि	ि	केले््ा	उर्वररत	अनधकृत	भािंडरलास	‘नरक्रीस	ि	
काढलेले’	भािंडरल	महणतात.

  iii)	खपलेले	 र	 ि	खपलेल	ेभािंडरल	 (प्त्क्	 नरकलेले/प्त्क्	ि	 नरकलेली)	खपलेले	 भािंडरल	ह	े गुिंतरणूकदारािे	खरेदी	
केले््ा	भागभािंडरलाचिा	नहससा	आहे.	र	ि	खपलेले	भािंडरल	हे	गुिंतरणूकदारािे	खरेदी	ि	केले््ा	भागभािंडरलाचिा	नहससा	
आहे.	

  iv)	मागणी	केलेले	र	ि	मागणी	केलेले	:	मागणी	केलेले	भािंडरल	महणजे	जे	कंपिीिे	भाग	हप्ा	महणूि	भागधारकाकडूि	मागणी	
केलेले	भागभािंडरल	र	भागािंचिी	उर्वररत	रक्कम	ज्ाचिी	मागणी	केलेली	िसते.	अशा	भाग	भािंडरलास	मागणी	ि	केलेले	
भािंडरल	असे	महणतात.

  v)	राखीर	भािंडरल	:	कंपिी	नतच्ा	नरसज्विाच्ा	रेळी	ज्ा	भाग	भािंडरलाचिी	मागणी	करत	ेत	ेभागभािंडरल	हो्.			

  vi)	रसूल	भागभािंडरल	र	रसूल	ि	झालेल	ेभागभािंडरल	:	रसूल	भािंडरल	महणजे	भागधारकाकडूि	प्त्क्	नमळालेली	रक्कम	
र	भागधारक	भागाररील	रक्कम	देत	िाही	अशी	रक्कम	महणजे	रसूल	ि	झालेले	भािंडरल	हो्.		

	 	भाग	नरक्रीच्ा	पद्धती	:

 		सार्वजनिक	नरक्री	:	महणज	ेमानहतीपत्रक	प्नसद्ध	करूि	जितेस	भाग	खरेदीसाठी	आराहि	करणे.

 		निश्चित	नकमतीस	भाग	नरक्री	पद्धत	:	कंपिीिे	मानहतीपत्रकात	िमूद	केलेली	भागािंचिी	नकंमत.

 		बुक	नबश्डिंग	पद्धती	:	भागािंचिी	नकंमत	नललार	पद्धतीिे	निश्चित	केली	जाते.	अपुरे	मानहतीपत्रक	जारी	केले	जाते.

 		प्ाथनमक	भाग	नरक्री	:	िरीि	कंपिी	नकंरा	चिालू	कंपिी	जितेस	प्थमत:	भाग	खरेदी	करण्ासाठी	आराहि	करते.

 		ििंतरचिी	भाग	सार्वजनिक	नरक्री	:	कपंिीच्ा	प्ाथनमक	भागनरक्री	ििंतरच्ा	नरक्रीला	ििंतरचिी/दयु्म	भाग	नरक्री	महणतात.

 		हक्कभाग	:	जेवहा	कंपिी	अनधक	भािंडरल	उभारणीसाठी	नतच्ा	समहक्क	भागधारकािंिा	भाग	खरेदीचिा	अग्रहक्क	देते.

 		बोिसभाग	:	नरद्यमाि	भागधारकािंिा	मोफत	राटप	केलेले	पूण्वदतत	भाग	हो्.

 		कम्वचिारी	भाग	नरक्प	्ोजिा	:	्ा	्ोजिे	अिंतग्वत	कंपिी	नतच्ा	का्म	असणाऱ्ा	कम्वचिाऱ्ािंिा,	सिंचिालकािंिा	कंपिीचेि	
समहक्क	भाग	भनरष्ातील	तारखेस	बाजार	मू् ्ापेक्ा	कमी	दरािे	खरेदी	करण्ाचिे	अनधकार	देते.

 		कम्वचिारी	भाग	खरेदी	्ोजिा	 :	कंपिी	 नतच्ा	कम्वचिाऱ्ािंिा	सरलतीच्ा	दरात	समहक्क	भाग	देते	र	 त्ािंच्ा	पगारातूि	
भागािंच्ा	दे्कासाठी	काही	रक्कम	रजा	करते.

 		भाग	नकंमत	रृद्धी	अनधकार	् ोजिा	:	् ा	् ोजिेिुसार	भनरष्ातील	तारखेस,	कंपिीच्ा	नरनशष्ट	सिंख्ा	असले््ा	भागािंच्ा	
नकमतीत	रृद्धी	नमळनरण्ाचिा	हक्क	कम्वचिाऱ्ािंिा	देण्ात	आला	आहे.

 		‘सरेट’	सामान्	भाग	:	कपंिी	नतच्ा	कम्वचिारी	र	सिंचिालकािंिा	पशैाऐरजी	मोबदला	महणिू	सरलतीच्ा	दरात	भागराटप	करत.े	

	 		खासगीररत्ा	राटप	:	कंपिी	व्क्तीच्ा	नरनशष्ट	समूहाला	(दोिशे	प्बंत)	प्नतभूती	घेण्ासाठी	आराहि	करते.	

	 		प्ाधान्ािे	भाग	राटप	:	कंपिी	अग्रक्माच्ा	आधारे	निरडले््ा	व्क्तींच्ा	समूहाला	समहक्क	भाग	रा	समहक्क	भागािंमध्े	
परररत्वि	होणाऱ्ा	प्नतभूती	खरेदीचिे	आराहि	करते.
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	 	भागािंचिे	राटप	:	ज्ा	अज्वदारािंिी	भागमागणी	अज्व	र	त्ाचिे	शु्क	जमा	केले	आहे	अशािंिा	भागराटप	करणे.

	 	भाग	प्माणपत्र	:	कंपिीिे	राटप	केलेला	दसतऐरज	हे	कंपिी	समभागाच्ा	मालकरीचिे	प्माणपत्र	आहे.

	 	भागाररील	हपे्	मागणी	:	कंपिी	भाग	अजा्वचिे	शु्क	र	राटप	शु्काव्नतररक्त	भागारर	ि	भरले््ा	नशल्क	रकमेचिी	मागणी	
भागधारकािंकडे	करते.

	 	भाग	जप्ी	:	भागधारक	भागाररील	मागणी	हप्ा	ि	भर््ास	कंपिी	् ा	भागधारकाचिे	भाग	जप्	करते.	् ािुसार	त्ाचिे	सभासदतर	
रद्द	होते.		

	 	भागाचिे	समप्वण	:	जेवहा	भागहप्ा	भरण्ास	भागधारक	असमथ्व	असतो	तेवहा	सरेच्ेिे	भाग	रद्द	करण्ासाठी	कंपिीकडे	जमा	
करतो.

	 	भागािंचिे	हसतािंतरण	:	सभासद	पैशासाठी	नकंरा	भेट	महणूि	सरेच्ेिे	दुसऱ्ा	व्क्तीस	भागािंचिे	हसतािंतरण	करतो.

	 	भागािंचिे	सिंक्मण	:	सभासदाचिा	मृत्ू,	नदराळखोरी	नकंरा	मािनसक	सिंतुलि	नबघड््ािे	भागािंचिे	हसतािंतरण	होणे.

सवाध्ा्

प्र.क्.	१	 अ)	 खाली	वदलेल्ा	प्ा्य्ांमिून	्ोग्	प्ा्य्	वनवडून	वाक्	पुनहा	वलहा.

	 	 १)	 ....................	महणजे	समहक्क	र	अग्रहक्क	भागािंच्ा	नरक्रीतूि	उभारलेले	भािंडरल	हो्.
	 	 	 अ)	भाग	भािंडरल		 ब)	कजा्वऊ	भािंडरल	 क)	राखीर	निधी

	 	 २)	 ....................	भािंडरल	महणजे	कंपिी	भागािंचिी	नरक्री	करूि	उभारू	शकणारे	जासतीत	जासत	भािंडरल	हो्.
	 	 	 अ)	नरक्रीस	काढलेले				 ब)	अनधकृत	 क)	रसूल/भरणा	झालेले

	 	 ३)	 ....................	महणजे	जितेला	केलेली	भागािंचिी	नरक्री	हो्.
	 	 	 अ)	हक्क	भाग	नरक्री				 ब)	खाजगीररत्ा	नरक्री	 क)	सार्वजनिक	भाग	नरक्री

	 	 ४)	 नललारात	बोलले् ्ा	नकमतीरर	आधाररत	असलेली	भाग	नरक्री	नकंमत	महणजे	....................	पद्धत	हो्.
	 	 	 अ)	बुक	नब्डींग				 ब)	शसथर	नकंमत	नरक्री	 क)	बोिस	भाग	नरक्री

	 	 ५)	 कंपिी	पनह््ा	रेळेस	जितेला	....................	करूि	भागािंचिी	नरक्री	करते.
	 	 	 अ)	पुढील	सार्वजनिक	नरक्री			 ब)	प्ाथनमक	भाग	नरक्री	 क)	सार्वजनिक	नरक्री

	 	 ६)	 नरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा	....................	नदले	जातात.

	 	 	 अ)	आ्.पी.ओ.	(IPO)			 ब)	इ.एस.ओ.एस.	(ESOS)	 क)	हक्कभाग

	 	 ७)	 ....................	बोिस	भाग	नरिामू््	नदले	जातात.
	 	 	 अ)	नरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा			ब)	नरद्यमाि	कम्वचिाऱ्ािंिा	 क)	सिंचिालकािंिा

	 	 ८)	 कंपिीच्ा	का्म	कम्वचिाऱ्ािंिा,	सिंचिालकािंिा	आनण	अनधकाऱ्ािंिा	....................	नदले	जातात.
	 	 	 अ)	बोिस	भाग	 ब)	हक्क	भाग			 क)	इ.एस.ओ.एस		

	 	 ९)	 ....................	द्ारा	कंपिी	नतच्ा	प्नतभूतींचिी	नरक्री	२००	प्बंत	निरडक	व्क्तींच्ा	समूहाला	करते.
	 	 	 अ)	खाजगीररत्ा	भाग	नरक्री				 ब)	आ्.पी.ओ.			 क)	सार्वजनिक	नरक्री

	 	 १०)	 भाग	राटपाचिा	अनधकार	....................	असतो.
	 	 	 अ)	सिंचिालकाला				 ब)	सिंचिालक	मिंडळाला			 क)	कंपिीच्ा	नचिटनणसाला

	 	 ११)	 कंपिीकडूि	भागािंचिे	राटप	केले््ा	भाग	अज्वदारािंिा	....................	पत्र	पाठनरले	जाते.
	 	 	 अ)	नदलनगरी				 ब)	िूतिीकरण			 क)	भाग	राटप
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	 	 १२)	 ....................	हा	भागांच्ा	मालकीचा	पुरावा	आहे.
	 	 	 अ)	भाग	प्रमाणपत्र				 ब)	सभासद	रजिस्टर		 क)	भाग	वा्टप	पत्र
	 	 १३)	 दोन	भाग	हप्ा	मागणीतील	अंतर	....................	पेक्ा	कमी	असू	न्े.
	 	 	 अ)	१४	जदवसां					 ब)	१	मजहन्ा			 क)	२१	जदवसां
	 	 १४)	 भाग	हप्ा	मागणी	रक्कम	न	आल्ास	कंपनी	भाग	....................	करू	शकते.
	 	 	 अ)	िप्					 ब)	समप्पण					 क)	वा्टप
	 	 १५)	 एका	व्क्ीकडून	दुसऱ्ा	व्क्ीकडे	सवेच्ेने	भाग	िाणे/देणे	महणिे	भाग	....................	हो्.
	 	 	 अ)	हसतांतर				 ब)	संक्रमण			 क)	समप्पण
	 	 १६)	 का्द्ातील	तरतुदीनुसारच्ा	कृतीमुळे	भाग	.................... होते.
	 	 	 अ)	िप्ी				 ब)	वा्टप				 क)	वारस	नोंद/संक्रमण
	 	 ब-१)	जोड्या	जुळवया.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) सभासदाचा	मृत्ू १) भागांची	िप्ी

ब) सभासदाने	सवेच्ेने	कंपनीला	भाग	परत	करणे. २) बुक	जबलडींग	पद्धत

क) भागांची	जवक्री	जकंमत	माजहतीपत्रकात	नमूद	केलेली	असते. ३) जवद्मान	कम्पचाऱ्ांना	देणे

ड) इ.एस.पी.एस.	 ४) भागांचे	समप्पण

इ) जदलजगरी	पत्र ५) भागांचे	संक्रमण

६) भाग	वा्टप	न	करणे

७) जवद्मान	समहक्क	भागधारकांना	देणे

८) भागांचे	हसतांतर

९) ससथिर	जकंमत	भाग	जवक्री	पद्धत

१०) भागांचे	वा्टप

	 	 ब-२)	जोड्या	जुळवया.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) जवक्रीस	काढलेल	ेभांडवल १) भाग	हप्ा	मागणी	रक्कम	न	्ेणे

ब) एफ.पी.ओ. २) आ्.पी.ओ.	नंतर	कोणतीही	जवक्री

क) बोनस	भाग ३) जवद्मान	कम्पचाऱ्ांना	देणे

ड) भाग	वा्टपानंतर	दोन	मजहन्ात	देणे	 ४) िनतेला	भाग	जवक्रीसाठी	काढणे.

इ) भागांची	िप्ी ५) भाग	प्रमाणपत्र

६) प्रथिम	भाग	जवक्री

७) जवद्मान	समहक्क	भागधारकांना	जवनामूल्	भाग	देणे.

८) कंपनी	उभारू	शकणार	ेिासतीत	िासत	भांडवल

९) भाग	वा्टप	पत्र

१०) का्द्ातील	तरतुदीनुसार	कृती
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	 	 क)	 खालील	प्रत्ेक	वविानासाठी	एक	शबद	वकंवा	शबदसमूह	वकंवा	संज्ा	वलहा.
	 	 १)	 समहक्क	आनण	अग्रहक्क	भागािंचिी	नरक्री	करूि	उभारलेले/जमा	केलेले	भािंडरल.

	 	 २)	 नरक्रीस	काढले््ा	भािंडरलापैकरी	गुिंतरणूकदारािंिी	घेतलेला/खपलेला	भािंडरलाचिा	भाग.

	 	 ३)	 फक्त	कंपिी	बिंद	करण्ाच्ा	रेळी	गोळा	केले	जाणारे	भािंडरल.

	 	 ४)	 बुक	नबश्डिंग	पद्धतीतील	सरा्वनधक	बोली	नकंमत.

	 	 ५)	 कंपिीिे	पनह््ा	रेळेस	जितेला	केलेली	भागािंचिी	नरक्री.

	 	 ६)	 आ्.पी.ओ.	ििंतर	केलेली	भागािंचिी	नरक्री.

	 	 ७)	 िरीि	भाग	नरक्रीच्ा	रळेी	कपंिीि	ेनरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा	भाग	खरदेीसाठी	परू्व	प्भारािे	प्थम	नदललेा	हक्क.

	 	 ८)	 ्ाला	िफ्ाचेि	भािंडरलीकरण	देखील	महटल	ेजाते.

	 	 ९)	 भाग	अज्वदारािंिा	भागािंचिा	नरनि्ोग	करणे.

	 	 १०)	 भागािंिा	जासत	मागणी	आ््ास	भाग	राटपाबाबतचिा	नरचिार	करण्ासाठी	नि्ुक्ती	केली	जाणारी	सनमती.

	 	 ११)	 मानहतीपत्रक	प्नसद्ध	के््ापासिू	३०	नदरसात	भाग	मागणी	अज्वदारािंकडूि	गोळा	केली	जाणारी	नकमाि	रक्कम.

	 	 १२)	 कंपिीच्ा	भागािंच्ा	मालकरी	हक्काचिा	प्थम	दश्विी	पुरारा	दश्वनरणारा	दसतऐरज.

	 	 १३)	 भाग	धारकािे	भागािंररील	हपपत्ाचिी	दे्	रक्कम	ि	भर््ास	कंपिीकडूि	केली	जाणारी	दिंडातमक	कारराई.

	 	 १४)	 भागािंचिे	हसतािंतर	हसतािंतरकाकडूि	ज्ा	व्क्तीकडे	केले	जाते	ती	व्क्ती.

	 	 १५)	 का्द्यातील	तरतुदीिुसार	केले	जाणार	ेभागािंचिे	हसतािंतर.

  ड)	 खालील	वविाने	बरोबर	करी	चूक	ते	वलहा.
	 	 १)	 फक्त	पूण्व	रक्कम	भरले््ा	भागािंचिी	जप्ी	होऊ	शकते.

	 	 २)	 भागािंचिे	हसतािंतर	करणाऱ्ा	सभासदास	हसतािंतरक	महणतात.

	 	 ३)	 अिंशतः	नकंरा	पणू्व	रक्कम	भरले््ा	भागासाठी	भाग	प्माणपत्र	नदले	जाते.

	 	 ४)	 भाग	अज्व	शु्क	नमळा््ाििंतर	एक	मनहन्ात	भागािंचिे	राटप	केलेचि	पानहजे.

	 	 ५)	 सरेट	समहक्क	भाग	ह	ेकंपिीच्ा	सिंचिालकािंिा	नकंरा	कम्वचिाऱ्ािंिा	नदले	जातात.

	 	 ६)	 समहक्क	भागधारकािंिा	बोिस	भाग	ह	ेमूळ	नकमतीपेक्ा	कसर	देऊि	नदले	जातात.

	 	 ७)	 फ्ोअर	नकंमत	ही	(Floor Price)	बुक		नब्डींग	पद्धतीतील	कमाल	बोली	नकंमत	असते.

	 	 ८)	 भागधारकाकडिू	भागाररील	रक्कम	ि	भरली	गे् ्ास		त्ास	भागाररील	दे्	हपे्	मागणी	महणतात.

	 	 ९)	 जितेला	नरक्री	ि	केले््ा	भािंडरलास	खपलेले	भािंडरल	महणतात.

	 	१०)	 कंपिीच्ा	घटिापत्रकातील	भािंडरल	कलमामध्े	अनधकृत	भािंडरलाचिा	उल्ेख	असतो.	

  इ)	 गटात	न	बसणारा	शबद	शोिा.
	 	 १)	 अनधकृत	भािंडरल,	समहक्क	भाग	भािंडरल,	नरक्रीस	काढलेले	भािंडरल,	भरणा	झालेले	भािंडरल.

	 	 २)	 इ.एस.ओ.एस,	इ.एसपीएस,	हक्क	भाग,	सरेट	समहक्क	भाग

	 	 ३)		 फ्ोअर	प्ाइस,	कँप	प्ाईस,	कट	ऑफ	प्ाईस,	दश्विी	नकंमत
	 	 ४)		 बोिस	भाग,	हक्क	भाग,	इएसओएस

	 	 ५)		 भाग	राटप,	भाग	जप्ी,	भाग	समप्वण
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 	 फ)	 खालील	विधाने	पूर्ण	करा.

	 १)	 समहक्क	भाग	आणि	.................... भाग	णमळून	बनलेल्ा	भांडवलास	भाग	भांडवल	महितात.

	 २)	 राखीव	भांडवल	हा	....................	चा	भाग	आहे.

	 ३)	 सभासदाचा	मृत्यू,	 णदवाळखोरी	 णिंवा	सभासदाचे	 मानणसि	संतुलन	 णबघडिे	 इत्ादींमुळे	 होिाऱ्ा	भाग	 हसतांतरास	
....................	महितात.

	 ४)	 भाग	हसतांतरामध्े	हसतांतरि	आणि	....................	हे	दोन	पक्ष	गुंतलेल	ेअसतात.

	 ५)	 भागावरील	हप्ा	मागिीची	 रक्कम	देण्ाच्ा	असमर्थतेमुळ	ेजेवहा	भागधारि	 सवेच्ेने	आपले	भाग	 िंपनीला	 परत	
िरता	तेवहा	त्ास	....................	महितात.

	 ६)	 िंपनी	फक्त	....................	भागांची	जप्ी	िरू	शिते.

	 ७)	 मयूळ	भाग	प्रमािपत्र	फाटल	ेणिंवा	खराब	झाले	असल्ास	िंपनी	भागधारिास	....................	देऊ	शिते.

	 ८)	 भागाचं	ेहसतातंर	हसतातंररतीच्ा	नावान	ेिरताना	िपंनीला	नवीन	भाग	प्रमािपत्र	.............	िालावधीत	द्ाव	ेलागत.े

	 ९)	 भाग	अज्थदाराला	भाग	वाटप	िेल्ाच	ेपत्राने	िळणवले	जाते	त्ास	....................	महितात.

	 १०)	 मागिी	िेलेल्ा	भागांच्ा	संख्ेपेक्षा	जासत	भाग	मागिी	अज्थ	आल्ास	त्ास	....................	महितात.

	 ११)	 बिु	णबललडंग	पद्धतीत	गुंतवियूिदारांिडून	ज्ा	अंणतम	णिमतीला	भागांची	मागिी	िेली	जाते	त्ास	...............

महितात.

	 १२)	 णवद्मान	समहक्क	भागधारिांना	णवनामयूल्	भाग	णदल	ेजातात	त्ास	..................	महितात.

	 	 ग)	 कंसातील	अचूक	परा्णर	वनिडा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) भागांची	साव्थजणनि	णवक्री	 १) .......................................................

ब) .............................................. २) प्रारणमि	भाग	णवक्री

ि) हक्क	भाग ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) ई.एस.ओ.एस.

इ) िा्द्ानुसार	िृती ५) .......................................................

  (जनतेला	प्ररम	भाग	णवक्री,	जनतेला	भाग	दिेे,	णवद्मान	समहक्क	भागधारिांना	भाग	दिेे,	णवद्मान	िम्थचाऱ्ांना	भाग	देिे, 
भागांचे	संक्मि)

	 	 ह)	 एका	िाकरात	उततर	ेवलहा.

	 १)	 भागांच	ेसंक्मि	िेवहा	िेले	जाते?

	 २)	 भाग	हसतांतरातील	दोन	पक्षांची	नावे	सांगा.

	 ३)	 भाग	वाटपानंतर	िंपनीन	ेभाग	प्रमािपत्र	णिती	िालावधीत	णदले	पाणहजे?

	 ४)	 भाग	वाटपानंतर	भाग	वाटप	णववरिपत्र	णिती	िालावधीत	नोंदिी	अणधिाऱ्ािडे	सादर	िेल	ेपाणहजे?

	 ५)	 िंपनी	भागांची	जप्ी	िेवहा	िरू	शिते?
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	 ६)	 भाग	प्माणपत्र	महणज	ेका्?

	 ७)	 कंपिी	का्द्यािुसार	कंपिीिे	नकमाि	नकती	अज्व	शु्क	गोळा/जमा	केले	पानहजे?

	 ८)	 सार्वजनिकररत्ा	भाग	नरक्री	करण्ाअगोदर	मानहतीपत्रकाचिी	प्त	कोणाकडे	दाखल	करारी	लागते?

	 ९)	 खाजगीररत्ा	नरक्री	महणजे	का्?	

	 १०)	 कंपिीकडूि	कोणाला	‘सरेट’	समहक्क	भाग	नदले	जातात?

	 ११)	 कंपिी	बोिस	भाग	कोणाला	देऊ	शकते?	

	 १२)	 आ्.पी.ओ.	ििंतरच्ा	नरक्रीस	का्	महणतात?

	 १३)	 बोली	प्नक््ेद्ारे	भागाचिी	नकमत	निश्चित	केली	जाते	त्ा	पद्धतीचिे	िार	सािंगा.

	 १४)	 सार्वजनिक	भाग	नरक्री	महणज	ेका्?

	 १५)	 कंपिीच्ा	घटिापत्रकातील	भािंडरल	कलमामध्े	िमूद	केले््ा	भािंडरलास	का्	महणतात?

	 	 ई)	 खालील	वाक्ातील	अिोरशेखत	शबद	दुरुसत	करून	वाक्	पुनहा	वलहा.	

	 १)	 नरक्रीस	काढलेले	भािंडरल	ह	ेजासतीत	जासत	भािंडरल	आहे	करी	जे	कंपिी	भागािंचिी	नरक्री	करूि	उभारू	शकते.

	 २)	 भाग	नरक्रीच्ा	निश्चित	नकंमत	पद्धतीत	बोली	नकंमत	प्नक््ेद्ार	ेभागािंचिी	नकंमत	निश्चित	केली	जाते.

	 ३)	 एफ.पी.ओ.	महणज	ेजितेला	पनह््ािंदा	भागािंचिी	सार्वजनिक	नरक्री	करणे.

	 ४)	 फक्त	पणू्व	रक्कम	नदले््ा	भागािंचिी	जप्ी	केली	जाऊ	शकते.

	 ५)	 बोिस	भाग	हे	नरद्यमाि	कम्वचिाऱ्ािंिा	नदले	जातात.

	 ६)	 कंपिी	भागधारकािंबरोबर	भाग	नरक्री	हमी	करार	करते.

	 ७)	 जेवहा	भाग	अज्वदारािंिा	भागािंचिे	राटप	केल	ेजात	िाही	तेवहा	त्ािंिा	भाग	राटप	पत्र	पाठनरले	जाते.

	 ८)	 भाग	प्माणपत्राचिी	दुसरी	प्त	अज्व	के््ाच्ा	तारखेपासूि	एक	मनहन्ात	नदली	पानहजे.

	 ९)	 भागाररील	हपत्ाचिी	रक्कम	भागाच्ा	नकमतीच्ा	५%	पेक्ा	जासत	असता	कामा	ि्े.

	 	 ज)	 ्ोग्	क्म	लावा.

	 १)	 अ)	भागािंचिी	जप्ी

	 	 ब)	भागाररील	हपे्	मागणी

	 	 क)	भागािंचिे	राटप

	 २)		 अ)	भाग	प्माणपत्र

	 	 ब)	भाग	राटपपत्र

	 	 क)	भाग	मागणी	अज्व

 ३)		 अ)	भाग	राटप	नरररण	पत्र
	 	 ब)	भाग	मागणी	अज्व
	 	 क)	नकमाि	अनभदाि/भािंडरल	रक्कम
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प्र.क्र. २)  खालील संज्ा/संकल्पना स्पष्ट करा.

	 १)	 भागांच	ेसंक्रमण	 	 	 	 २)	बोनस	भाग

	 ३)	 भागांच	ेवाटप		 	 	 	 ४)	कम्मचारी	भाग	ववकलप	योजना	(ESOS)

	 ५)	 भागांच	ेसमप्मण	 	 	 	 ६)	सवेट	समहक्क	भाग		 	 	

	 ७)	 भाग	प्रमाणपत्र	 	 	 	 ८)	अविकृत	भांडवल

	 ९)	 भागांची	जप्ी		 	 	 	 १०)	वसूल	भांडवल

	 ११)	 भागांवरील	हप्े	मागणी		 	 	 १२)	खपलेले	भांडवल

	 १३)	 वकमान	अवभदान	 	 	 	 १४)	भागांचे	हसतांतर

	 १५)	 प्राथवमक	समभाग	ववक्ररी	(IPO)	 	 	 १६)	कोर	ेहसतांतर

	 १७)	 पुढील	भाग	ववक्ररी	(FPO)	 	 	 १८)	बनावट	हसतांतर

	 १९)	 हक्क	भाग	 	 	 	 	 २०)	खाजगीररतया	भाग	ववक्ररी

प्र.क्र. ३)  खालील घटना व ्पररससथितीचा अभ्ास करून आ्पले मत ललहा.

	 	 १)	 इवा	कंपनी	वलवमटेडची	भांडवलाची	रचना	१,००,०००	समहक्क	भागांनी	बनलेली	आहे.	प्रतयेक	भागाची	दर्मनी	वकंमत	
१०	रुपये	आहे.	कपंनीन	ेजनतेसाठी	४०,०००	समहक्क	भाग	ववक्ररीस	काढल	ेअसून	तयातील	जनतेकडून	३०,०००	
समहक्क	भागांची	मागणी	आली	(खपलेले)	आहे.	

	 	 	 पुढील	गोष्ी	रुपयामधये	सांगा.

	 	 	 अ)	अविकृत	भांडवल

	 	 	 ब)	खपलेल	ेभांडवल

	 	 	 क)	ववक्ररीस	काढलेले	भांडवल

	 	 २)	 टी.आर.आय.	कंपनी	 वल.	ही	नवयाने	सथापन	झालेली	साव्मजवनक	कंपनी	आहे.	ती	समहक्क	भागांची	 ववक्ररी	करून	
भांडवलाची	उभारणी	करणार	आहे.	तयासाठी	कंपनीचे	संचालक	ववववि	पया्मयांचा	ववचार	करीत	आहेत.	

	 	 	 खालील	गोष्टींबाबत	संचालकांना	सल्ा	द्ा.

	 	 	 अ)	कंपनीने	कोणतया	प्रकारे	भाग	ववक्ररी	करावी?	-	आय.पी.ओ	वकंवा	एफ.पी.अो.

	 	 	 ब)	भांडवल	उभारणीसाठी	कंपनी	बोनस	भागाचे	वाटप	करू	रकते	का?

	 	 	 क)	कंपनी	भाग	ववक्ररी	हमीदारांरी	करार	करू	रकते	का?

	 	 ३)	 वसलवर	कंपनीने	अवलकडेच	एफ.पी.ओ.	द्ारा	जनतेला	भागांची	 ववक्ररी	केली	आहे.	 ववक्ररीस	काढलेलया	भागांपेक्ा	
जासत	भागांसाठी	मागणी	आली	आहे.	संचालक	मंडळ	भाग	वाटप	प्रवक्रया	सुरू	करू	इच्छित	आहे.

	 	 	 कृपया	संचालक	मंडळाला	सल्ा	द्ा.

	 	 	 अ)	कंपनीने	भाग	वाटप	सवमती	वनयुक्त	करावी	का?

	 	 	 ब)	जया	भाग	अज्मदारांना	भागांच	ेवाटप	झाले/केले	आहे	तयांना	कंपनीने	कसे	कळवावे/काय	पाठवावे?

	 	 	 क)	वकती	कालाविीत	कंपनीने	भाग	प्रमाणपत्र	द्ावे?
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	 	 ४)	 रेड	ट्ुबस	नल.	कंपिीिे	आप््ा	भागधारकाकडूि	प्त्ेकरी	रु.	१००	दश्विी	नकंमत	असले््ा	र	धारण	केले््ा	प्त्ेक	
भागाररील	ि	नदलेली	रु.	२०	चिी	मागणी	केली	आहे.	

	 	 	 कंपिीिे	भागधारकािंिा	पैस	ेकंपिीच्ा	बँकेत	नरनशष्ट	मुदतीत	भरण्ानरर्ी	पत्राद्ार	ेकळनरल	ेआहे.

	 	 	 अ)	भागधारक	त्ािंिी	धारण	केले््ा	प्त्ेक	भागािंरर	रु.	२०	देण्ास	जबाबदार	आहेत	का?

	 	 	 ब)	कंपिीिे	नतच्ा	भागधारकािंिा	ज्ा	पत्राद्ारे	प्नतभाग	रु.	२०	भरण्ासाठी	कळनरले	आहे	त्ा	पत्रास	का्	महणतात?

	 	 	 क)	भागधारक	सदर	रक्कम	नरनशष्ट	मुदतीत	भरण्ास	असमथ्व	ठर््ास	त्ाचिा	पररणाम	का्	होईल?

	 	 ५)	 रेड	ट्ुबस	कंपिीचिे	 ‘X’	 ्ािंिी	 १००	भाग	 घेतल	ेआहेत	 र	 ‘Y’	 ्ािंिी	 ५००	भाग	 घेतल	ेआहेत	कंपिीिे	आप््ा	
भागधारकािंिा	भागाररील	ि	नदलेली	र	नशल्क	रानहलेली	रक्कम	प्नतभाग	रु.	२०	भरण्ाचिे	कळनरले	आहे.	कंपिीिे	
मागणी	केलेली	भागािंररील	रक्कम	X	देतो.	Y	मात्र	राईट	आनथ्वक	शसथतीमुळे	भागाररील	बाकरी	रक्कम	देण्ास	असमथ्व	
ठरतो.

	 	 	 अ)	कंपिी	‘Y’	च्ा	भागािंचिी	जप्ी	करू	शकत	ेका?

	 	 	 ब)	कंपिी	‘X’	च्ा	भागािंचिी	जप्ी	करू	शकते	का?

	 	 	 क)	X	त्ाच्ा	भागािंचेि	हसतािंतर	करू	शकतो	का?

प्र.क्.	४)		फरक	सपष्	करा.

	 १)	 प्ाथनमक	भाग	नरक्री	(IPO)	आनण	पुढील	भाग	नरक्री	(FPO)

	 २)	 शसथर	नकमतीिे	भाग	नरक्री	आनण	बोली	नकमतीिे	भाग	नरक्री	(Book Building) 

	 ३)	 हक्क	भाग	आनण	बोिस	भाग

	 ४)	 भागािंचिे	हसतािंतर	आनण	भागािंचेि	सिंक्मण

प्र.क्.	५)		थोडक्ात	उततर	ेवलहा.

	 १)	 बोली	नकमतीिे	भाग	नरक्री	(Book Building)	पद्धत	महणजे	का्?

	 २)	 हक्क	भाग	नरक्रीच्ा	का्देशीर	तरतुदी	सािंगा.

	 ३)	 बोिस	भागािंसिंबिंनधत	तरतुदी	सािंगा.

	 ४)	 भाग	राटपाबाबतचिी	सर्वसाधारण	तत्रे/नि्म	सािंगा.

	 ५)	 भाग	प्माणपत्रातील	तपशील	सपष्ट	करा.

	 ६)	 भागजप्ीचेि	पररणाम	का्	होतात?

	 ७)	 सिंचिालक	मिंडळ	भाग	हसतािंतरास	केवहा	िकार	देऊ	शकते.

	 ८)	 कम्वचिारी	भाग	नरक्प	्ोजिा	सपष्ट	करा.

	 ९)	 भागािंररील	हप्े	मागणी	महणज	ेका्?

	 १०)	 भागािंचिे	हसतािंतर	महणजे	का्?

प्र.क्.	६)		खालील	वविाने	सकारण	सपष्	करा.
	 १)	 हक्क	भाग	नरक्री	करतािा	कंपिीला	कंपिी	का्द्यातील	तरतुदींचिे	पालि	करारे	लागते.

	 २)	 बोिस	भागाचेि	राटप	करतािा	कंपिीला	बोिस	भाग	राटपाच्ा	तरतुदींचिी	पूत्वता	करारी	लागते.

	 ३)	 कम्वचिारी	 भाग	 नरक्प	 ्ोजिा	 ही	कंपिीकडूि	का्म	कम्वचिारी,	 सिंचिालक	आनण	अनधकाऱ्ािंिा	 नदली	जाते/लागू	
केली	जाते.
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	 ४)	 भागािंचिे	राटप	करतािा	कंपिीला	सर्वसाधारण	तत्राचेि	नकंरा	नि्मािंचिे	पालि	करारे	लागते.

	 ५)	 कंपिी	भाग	प्माणपत्राचिी	‘दुसरी/िक्कल	प्त’		देऊ	शकते.

	 ६)	 भाग	जप्ीचिा	अनधकार	सिंचिालक	मिंडळाला	असतो.

	 ७)	 सार्वजनिक	कंपिीचिा	भागधारक	भागािंचिे	हसतािंतर	करू	शकतो.

	 ८)	 सिंचिालक	मिंडळ	भागािंच्ा	हसतािंतरास	िकार	देऊ	शकते.	

प्र.क्.	७)		खालील	प्र्नांची	उततर	ेवलहा.

	 १)	 भाग	भािंडरलािंचेि	रगगीकरण	सपष्ट	करा.

	 २)	 कंपिीच्ा	सार्वजनिक	भाग	नरक्रीच्ा	दोि	पद्धती	सपष्ट	करा.

	 ३)	 नरद्यमाि	समहक्क	भागधारकािंिा	कंपिीकडूि	नद््ा	जाणाऱ्ा	नरनरध	भागािंचेि	प्कार	सपष्ट	करा.

	 ४)	 भाग	राटपाच्ा	का्देशीर/रैधानिक/नि्ामक	तरतुदी	सपष्ट	करा.

	 ५)	 भाग	राटप	का््वपद्धती	थोडक्ात	सपष्ट	करा.
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४  कर्जरोखे विक्री

	 ४.१	 कर्जरोखे	विक्रीसंबंधी	वियम

  ४.१.१	 कंपनी	कायदा	२०१३	नुसार	कर्जरोख	ेविक्रीबाबतचया	तरतुदी	  
	 	 ४.१.२		कंपनी	(भाग	भांडिल		आवि	कर्जरोखे)	वनयम	२०१४	नुसार	कर्जरोखे	विक्रीचया	तरतुदी 

  ४.१.३		सेबीनुसार	कर्जरोखे	विक्रीबाबत	आिशयक	बाबी	

	 ४.२	 कर्जरोखे	विक्रीची	काय्जपद्धती	

 ४.३	 कर्जरोखे	विशिसत

प्रसताििा
दीर्ज	मुदतीचे	करा्जऊ	भांडिल	रमा	करणयासाठी	कंपनया	कर्जरोखयांची	विक्री	करून	भांडिलाची	उभारिी	करतात.		खालील	

पररस्थितीत	कंपनया	आम	रनतेला	कर्जरोखयांची	विक्री	करून	भांडिलाची	उभारिी	करू	शकतात.
	 १)	 कंपनी		वकंिा	वतच	ेप्रित्जक	वकंिा	संचालक	यांना	सेबीने	प्रवतभूती	बारारात		प्रिेश	करणयास	प्रवतबंध	केलेला	नाही.
	 २)	 सहा	मवहनयापंेक्ा	रा्त	काळासाठी	कोितयाही	करा्जऊ	प्रवतभूतीची	परतफेड	(मुद्दल	वकंिा	वयार)	करणयास	कंपनीचे	

प्रित्जक,	 संचालक	 हे	 दोषी	 नसलयाच	े रोवषत	 केलेले	 असलयास.	 या	 प्रकरिामधये	आपि	कर्जरोखे	 विक्री	 संदभा्जतील	
कायदेशीर	विविध	वनयम,	तरतुदींचा	आवि	कर्जरोखे	विक्रीचया	काय्जपद्धतीचा	अभयास	करिार	आहोत.

४.१	 कर्जरोखे	विक्रीसंबंधी	वियम	:
कंपनीला	कर्जरोखयांची	विक्री	करताना	कंपनी	कायदा	२०१३	मधील	तरतुदींच	ेकंपनी	वनयम	२०१४	(भाग	भांडिल	आवि		

कर्जरोखे),	ररझवह्ज	बँकेचया	माग्जदश्जक	तत्िाचे	ि	सेबींचया	विविध	वनयमांच	ेपालन	करािे	लागते.

कंपनीला	कर्जरोखयांचया	प्रकारानुसार	खालील	तरतुदींची	पूत्जता	करािी	लागते.

कायदा,	वियम,	मार्जदर्जि तरतुदी

१.	 कंपनी	कायदा	२०१३,	कलम	७१ →	 कर्जरोख	ेविक्रीचया	अटी

२. कंपनी	(भाग	भांडिल	आवि	कर्जरोखे)		
वनयम	२०१४,	वनयम	२०१८,

→		 सुरवक्त	कर्जरोख	ेविक्रीचया	तरतुदी

३. ‘सेबी’	 (कर्ज	 प्रवतभूतींची	 विक्री	 ि	 सूची)	 वनयम	
२००८

→	 रे	कर्जरोखे	पररित्जनीय	नाहीत.	जयांचे	समहक्क	भागांमधये	पूि्ज	
पररित्जन	वकंिा	अशत:	पररित्जन	केले	राऊ	शकत	नाही,	अशा	
कर्जरोखयांची	विक्री	ि	सूवचबद्ध	करणयाचया	तरतुदींचा	समािेश.

	 रनतेची	 मागिी,	खारगी	प्ेसमेंट	आवि	कर्जरोख	े सूवचबद्ध	
केलेल	ेअसतील	तर	या	तरतुदी	लागू	होतात.	समहक्क	भागांची	
रनतेला	 विक्री	 करताना	 लागू	 होिाऱया	 प्रकटीकरिाचया		
तरतुदींच	ेपालन	करािे	लागते.

४. ’सेबी’	 (भांडिल	 विक्री	 आवि	 प्रकटीकरि	
आिशयकता)	वनयम	२००९

→		 जया	 सूचीबद्ध	 वकंिा	 असूवचबद्ध	 कर्जरोखयांच	े समहक्क	
भागांमधये	पूि्जत:	वकंिा	अंशत:	पररित्जन	होत	ेअशा	कर्जरोखयांचया	
विक्रीबाबतचया	 तरतुदी.	 या	 तरतुदीं	 नुसार	 कंपनीला	 समहक्क	
भागांना	लागू	होिाऱया	प्रकटीकरिासंदभा्जतील	वनयमांचे	पालन	
करािे	लागते.
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कायदा,	वियम,	मार्जदर्जि तरतुदी

५. ‘सेबी’	 (सवूचबद्ध	 कंपनयांचया	 रबाबदाऱया	
आवि	प्रकटीकरि	आिशयकता)	वनयम	२०१५

→	 अपररित्जनीय	कर्जरोखयांची	विक्री	करिाऱया	सूवचबद्ध	कंपनया,	
वनतय	 करा्जची	 साधने,	 IDRS	 इ.	 बाबतचया	 पूत्जता.	
सूवचबद्धतेचया	कंपनीला	पूि्ज	करावया	लागिाऱया	अटी.

६. भारतीय	ररझवह्ज	बँकेची	माग्जदश्जक	तत्िे →	 नॉन	 इसविटी	 साधनांची	 विक्री	 करून	 भांडिल	 उभारिी						
करिाऱया	बँकांसाठी.	

कंपनी	सुरवक्त	ि	असुरवक्त	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकत	ेतसेच	समहक्क	भागांमधये	पूि्जत:	वकंिा	अंशत:	रूपांतररत	केलया	
रािाऱया	कर्जरोखयांची	 विक्री	करू	शकते.	सि्ज	कर्जरोखयांची	परतफेड	कंपनीला	करािीच	लागते.	कंपनी	आपलया	भागधारकांना,	
रनतेला	तसेच	खारगीररतया	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकते.	कंपनी	कर्जरोखयांची	भाग	बारारांमधये	नोंदिी	करू	शकते.	कर्जरोखे	
विक्रीचा	अवधकार	कंपनीचया	संचालक	मंडळाला	असतो	असे	असले	तरी	संचालक	मंडळाला	कंपनीचया	वनयमािलीत	रालून	वदलेलया	
मया्जदेपययंतच	कर्ज	उभारिीचया	अवधकाराचा	िापर	करता	येतो.

रर	कर्ज	उभारिीचया	मया्जदेपेक्ा	रा्त	कर्ज	उभारिी	कराियाची	असलयास	भागधारकांचया	सि्जसाधारि	सभेत	तसा	विशेष	
ठराि	मंरूर	करून	तयास	संमती	घयािी	लागते.

कर्जरोखे	विक्रीचया	तरतुदी	

कंपिी	कायदा	२०१३	िुसार
कंपिीचे	(भार	भांडिल	आवि	कर्जरोखे)	

वियम	२०१४ 	 ‘सेबी’चे	वियम	

१.	मतदानाच	ेअवधकार	नाही.

	२.	कर्जरोखयांच	ेप्रकार

	३.	वयार	 देिे	 ि	 कर्जरोखयाचंी	
परतफेड	करिे.

	४.	कर्जरोखे	प्रमािपत्र

	५.	कर्जरोखे	 परतफेड	 राखीि	 वनधी	
वनमा्जि	करिे.	

	६.	कर्जरोखे	विशि्त	वनयुक्ी

	७.	कर्जरोखे	विशि्तांचा	NCLT	
(नॅशनल	 कंपनी	 लॉ	 वटरिबयूनल)	
शी	संपक्क	

८.	 वनबयंध	लादिे.

९.	कंपनी	 कायद्ातील	 तरतुदींच	े
उलं्रन	केलयास	वशक्ा.

१.	सुरवक्त	कर्जरोखयांचा	कालािधी	

२.	 स्थिर	मालमततेिर	बोरा	वनमा्जि	करिे.

३.	कर्जरोखे	विशि्तांची	वनयुक्ी.

४.	कर्जरोखे	 परतफेड	 राखीि	 वनधी	 वनमा्जि	
करिे.	 	

१.	 वकमान	अवभदान

२.	विक्रीस	काढलेलयापेक्ा	
रा्त	मागिी	आलयास	
धारि	करिे.

३.	हमी	देिे.	(Underwriting)

४.	पतश्ेिी/मानांकन

४.१.१	कंपिी	कायदा	२०१३	िुसार	कर्जरोखे	विक्रीचया	तरतुदी	
	 कर्जरोखयांची	विक्री	करताना	कंपनीला	कंपनी	कायद्ातील	खालील	काही	तरतुदींचे	पालन	करािे	लागते.

	 १)	 मतदािाचा	अवधकार	िाही	:	मतदानाचया	अवधकारासह	कंपनी	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकत	नाही.	कर्जरोखेधारक	हे	
कंपनीच	ेधनको	असतात.	काही	पररिाम	करिाऱया	गोष्ी	िगळता	तयांना	मतदानाचे	कोितेही	अवधकार	नसतात.
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	 २)	 कर्जरोखयांचे	प्रकार	:	कंपनी	सुरवक्त	ि	असुरवक्त	कर्जरोखयांची	पूि्जत:	वकंिा	अंशत:	रूपांतररय	कर्जरोखयांची	वकंिा	
अरूपांतररय	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकते.	रूपांतररय	कर्जरोखयांची	विक्री	करताना	कंपनीला	भागधारकांचया	सि्जसाधारि	
सभेत	विशेष	ठराि	मंरूर	करून	घयािा	लागतो.	सि्ज	कर्जरोखयांची	परतफेड	ही	करािीच	लागते.

	 ३)	 वयार	दिेे	ि	परतफेड	:	कंपनीला	कर्जरोखयांची	विक्री	करतानाचया	अटींनुसार	कर्जरोखयांिरील	वयार	ि	कर्जरोखयांची	
परतफेड	करािी	लागते.

	 ४)	 कर्जरोखे	 प्रमािपत्र	 :	 कर्जरोखयाचंे	 िाटप	 केलयापासून	 ६	 मवहनयात	 कंपनीला	 कर्जरोखे	 प्रमािपत्राचे	 िाटप	
कर्जरोखेधारकांना	करािे	लागते.

	 ५)	 कर्जरोखे	 परतफेड	 राखीि	 विधी	 विमा्जि	 करिे	 :	 लाभांशाची	 रक्कम	 देणयासाठी	 उपलबध	 असलेलया	 नफयातून	
कंपनीला	 कर्जरोखे	 परतफेड	 राखीि	 वनधी	 वनमा्जि	 करािा	 लागतो.	 वनमा्जि	 केलेलया	 राखीि	 वनधीचा	 उपयोग	 फक्	
कर्जरोखयांची	परतफेड	करणयासाठीच	करािा	लागतो.	कंपनी	(भागभांडिल	ि	कर्जरोखे)	सुधारिा	वनयम	२०१९	नुसार	
कंपनी	वयिहार	मंत्रालयानुसार	(MCA)	गृह	वितत	पुरिठा	कंपनया,	वबगर	बँवकंग	वितत	पुरिठा	कंपनया	आवि	सूवचबद्ध	
कंपनया	यांनी	कर्जरोखे	परतफेड	वनधी	तयार	करणयाची	आिशयकता	नाही.		

	 ६)	 कर्जरोखे	विशिसताची	वियुक्ी	:	कंपनी	मावहतीपत्रक	प्रवसद्ध	करिे	वकंिा	५००	पेक्ा	रा्त	लोकांना	(रनता	वकंिा	
सभासद)	वनमंवत्रत	करते	अशािेळी	कंपनीला	एक	वकंिा	अवधक	विशि्तांची	वनयुक्ी	करािी	लागते.	कर्जरोखे	विशि्त	
कर्जरोखेधारकांचया	 वहताच	े रक्ि	करतात.	कर्जरोखे	 विशि्त	 वनयुक्ीचया	 िेळी	 तयांचयाबरोबर	करार	करािा	लागतो.	
तयास	विशि्त	करार	महितात.

  	 कर्जरोख	ेविशिसत	:	कर्जरोखे	धारकांचया	वहताच	ेरक्ि	करिारी	सं्थिा.	

	 ७)	 कर्जरोखे	 विशिसतांचा	 एिसीएलटीरी	संपक्क	 :	कर्जरोख	े विशि्तांना	कर्जरोखेधारकांचया	 तक्ारीच	े वनिारि	करािे	
लागते.	रर	कंपनी	कर्जरोखयांची	मूळ	रक्कम	ि	वयार	कर्जरोखेधारकास	देणयास	दोषी	आढळलयास	कर्जरोखे	 विशि्त	
नॅशनल	 कंपनी	 लॉ	 वटरिबयूनलकडे	 संपक्क	 साधू	 शकतात	 ि	 कर्जरोखेधारकांचया	 तक्ारीचे	 वनिारि	 करू	 शकतात.	 एन.
सी.एल.टी	कंपनीस	मूळ	रक्कम	वकंिा	वयार	देणयाच	ेआदेश	देऊ	शकते.

	 ८)	 विबबंध	लादिे	 :	रेवहा	कंपनीची	मालमतता	कर्जरोखयांची	मूळ	रक्कम	देणयास	पुरेशी	नाही	 वकंिा	नसेल	असे	कर्जरोख	े
विशि्तास	 िाटते	 तयािेळी	 ते	 एन.सी.एल.टी	 शी	 संपक्क	 साधतात.	 कर्जरोखेधारकाचया	 वहताचे	 संरक्ि	 करणयासाठी	
एनसीएलटी	 कंपनीला	 कर्जरोखेधारकांची	 दिेी	 देणयासाठी	 आदेश	 काढू	 शकते.	 तसेच	 कंपनीिर	 आिखी	 देयता	
िाढविणयासंबंधी	वनबयंध	रालते.

	 ९)	 कंपिी	कायद्ातील	तरतुदींचे	 उल्ंघि	केलयास	 वरक्ा	 :	कंपनी	कायद्ातील	तरतुदींचे	 पालन	करणयास	रेवहा	
कंपनी	अपयशी	ठरते	तेवहा	कंपनी	आवि	 वतचे	अवधकारी	दंड	 वकंिा	तुरंगिास	 वकंिा	कंपनी	कायद्ात	नमूद	केलेलया	
दोनही	वशके्स	पात्र	ठरतात.	

४.१.२		कंपिी	वियम	२०१४	(भार	भांडिल	आवि	कर्जरोखे)		वियम	१८	िुसार	तरतुदी.
								रवेहा	कंपनी	सरुवक्त	कर्जरोखयाचंी	विक्री	करिार	असले.	अशािळेी	कंपनीला	खालील	अटी/वनयमाचं	ेपालन	करािे	लागत.े
	 १)	 सुरवक्त	कर्जरोखयांचा	कालािधी	:	सि्ज	सरुवक्त	कर्जरोखयाचंी	परतफडे	कर्जरोखयाचंी	विक्री	कलेयाचया	तारखपेासनू	१०	

िषा्जत	कलेी	पावहर.े	पायाभतू	सवुिधा	प्रकलपामधय	ेगुतंललेया	कपंनया	वकंिा	कपंनी	वयिहार	मतं्रालय,	केंद्रसरकार	वकंिा	
ररझवह्ज	 बँकेने	 परिानगी	 वदलेलया	 फक्	काही	 कंपनयाच	 कर्जरोखयांची	 विक्री	 ३०	 िषायंपययंतचया	 कालािधीसाठी	 करू	
शकतात.

	 २)	 मालमततेिर	 बोरा	 स्ापि/विमा्जि	 करिे	 :	 कंपनीला	 वतचया	 मालमततेिर	 वकंिा	 वतचया	 दुययम	 वकंिा	 धारक	
कंपनीचया	 मालमततेिर	 बोरा	 वनमा्जि	 करता	 येतो.	 कर्जरोखे	 विक्रीचे	 संपूि्ज	 मूलय	 ि	 वयार	 देणयासाठी	 बोरा	 वनमा्जि	
केलया	रािाऱया	मालमततेच	ेमूलय	योगय	असले	पावहरे.
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	 	 	 केंद्र	 सरकार	 ककंवा	 राज्य	 सरकारने	 हमी	 किलेल्या	 सरकारी	 कंपनीने	 सुरकषित	 कर्जरोख्याांची	 कवक्री	 केल्यास	 कतला	
आपल्या	मालमततेवर	बोरा	कनमा्जण	करण्याची	आवश्यकता	नाही.

 ३)	 कर्जरोखे	 विशिस्ताची	 नेमणूक	 :	माकहतीपत्रक	 ककंवा	 मागणीपत्र	 िेण्यापूववी/प्रकसद्ध	करण्यापूववी	कंपनीला	कर्जरोखे	
कवशवसताची	नेमणूक	करावी	लागते.	कंपनीला	कर्जरोखे	कवशवसत	करार	करावा	लागतो.	्या	करारात	कंपनी	आकण	कवशवसत	
्याांना	मान्य	असलेल्या	कन्यम	व	अटींचा	समावेश	असतो	आकण	कर्जरोख	ेकवशवसताची	भूकमका	सपष्ट	केलेली	असते.

 ४) कर्जरोखे	पर्फेड	वनधी	वनमता्जण	करणे	:	कंपनीकडे	उपलब्ध	असलेल्या	नफ्यातून	कर्जरोख्याांची	परतफेड	करण्यासाठी	
कंपनीला	कर्जरोखे	परतफेड	कन्धी	कनमा्जण	करावा	लागतो.	

	 	 	 िे्य	असलेल्या	कर्जरोख्याांच्या	मूल्याच्या	कमीत	कमी	२५%	रक्कम	कंपनीला	कर्जरोखे	परतफेड	कन्धी	खात्यामध्ये	
राखून	 ठेवावी	 लागते.	 पुढील	 वर्वी	 ३१	 माच्जला	 ज्या	 गुांतवणूकिाराांची/कर्जरोखे्धारकाांची	 परतफेड	 कराव्याची	 असते	
त्यासाठी	कंपनीने	प्रत्येक	वर्वी	३०	एकप्रलला	कमीत	कमी	१५%	रक्कम	गुांतवणूक/ठेवी	सवरूपात	ठेवावी.	अशी	रक्कम	
फक्त	कर्जरोखे	परतफेडीसाठी	वापरली	राते.			

४.१.३ 	’सेबी’चे	वनयम	
 १) वकमतान	अविदतान	:	सेबी	(कर्ज	प्रकतभूतीची	कवक्री	व	नोंि)	कन्यम	२००८	कन्यम	१२	नुसार	कंपनीने	ककमान	अकभिान	रक्कम	

रमकवली	पाकहरे.	सेबीनुसार	साव्जरकनकररत्या	कर्जरोख्याांची	कवक्री	करताना ‘yi कवक्री AmH$ma	महणरे	` १००	कोटी	À¶m 
७५%	ककमान	वग्जणी	असली	पाकहरे.	ककमान	वग्जणी/भाांडवल	कमळू	शकल	ेनाही	तर	कर्जरोखे	कवक्री	बांि	केल्यापासूनच्या	
तारखेपासून	१२	किवसात	सांपणू्ज	रमा	केलेली	रक्कम	परत	केली	पाकहरे.

 २) रतास्	मतागणी	 रताखून	ठेिणे	 :	कर्जरोख्याांना	रासत	मागणी	आल्यास	कंपनी	कर्जरोख्याांच्या	 मूळ	 कवक्री	AmH$mamच्या	
रासतीतरासत	१००%	ककंवा	मकहतीपत्रक/मागणीपत्रकात	नमूि	रकमेइतकरी	रासत	मागणी	रक्कम	राखून	ठेव	ूशकते.

 ३) हमीदतार	:	रनतेला	कर्जरोखे		कवक्री	करण्यासाठी	कंपनी	हमीिाराांशी	करार	करू	शकते.	मागणीपत्र	ककंवा	माकहतीपत्रकामध्ये	
हमीिाराांच्या	कन्युक्तीचा	उल्ेख	करावा	लागतो.

 ४) प्श्ेणी	:	‘सेबी’	(भाांडवल	कवक्री	आकण	कडgक्ोरर	ररक्ा्यरमेंट	कन्यम	२०१८)	नुसार	कर्जरोख्याांची	कवक्री	करताना	
कंपनीला	पतश्ेणी	प्रमाणपत्र	कमळवावे	लागते.	सेबीनुसार	कंपनी	रनतेला	कर्जरोख्याांची	ककंवा	हक्क	सवरूपातील	पररवत्जनी्य	
कर्जरोख्याांची	कवक्री	करत	असेल	तर	कंपनीला	एक	ककंवा	अक्धक	पतश्ेणी	सांस्ाांकडून	पतश्ेणी	प्रमाणपत्र	कमळवावे	लागते.	
मागणीपत्र	ककंवा	माकहतीपत्रकात	त्याचा	उल्ेख	करावा	लागतो.

  i) पतश्ेणी	:	पतशे्णी	सांस्ेकडून	पतरोखीम	पातळी	िश्जवून	कर्ज	प्रकतभूतींची	किली	राणारी	पतश्ेणी.
  ii) पतश्ेणी	सांस्ा	:	कक्कसल	(CRISIL),	केअर	(CARE) ्याांसारख्या	पतश्ेणी	सांस्ा	प्रकतभूती	कवक्री	करणाऱ्या	कंपन्याांची	
	 	 	 पत	ठरवतात.

 अवधक	मतावह्ी	:	
	 कर्जरोख्याांचा	समावेश	असलेल्या	िीर्ज	मुितीच्या	कर्ज/पत	सा्धनाांचे	CRISIL चे	श्ेणी	प्रमाण	-

शे्णी अर्ज श्ेणी अर्ज
CRISIL A A A सववोच्च	सुरषिा CRISIL B उच्च	्धोका
CRISIL A A उच्च	सुरषिा CRISIL C खूप	रासत	्धोका
CRISIL A पुरेशी	सुरषिा CRISIL D िोर्
CRISIL B B B मध्यम	सुरषिा
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४.२	 कर्जरोखे	विक्रीची	कार्जपद्धती

	 	 १.	 संचालक	मंडळाच्ा	सभेत	ठराव	मंजूर	करणे.

	 	 २.	 ववशेष	सव्वसाधारण	सभा	भरववणे.

	 	 ३.	 पतशे्णी	प्रमाणपत्र	वमळववणे.

	 	 ४.	 कंपनी	नोंदणी	अवधकाऱ्ाकडे	नोंदणी.

	 	 ५.	 हमीदार	करार	करणे.

	 	 ६.	 मावहतीपत्रक/मागणीपत्र/लेटर	ऑफ	ऑफर	देणे/प्रवसद्ध	करणे.

	 	 ७.	 सवतंत्र	बँक	खाते	उघडणे.

	 	 ८.	 अज्व	रक्कम	सवीकारणे.

	 	 	 ९.	 संचालक	मंडळ	सभा	भरववणे.

	 	 	 १०.	कज्वरोखे	प्रमाणपत्र	देणे.

	 	 	 ११.	कज्वरोखे	नोंदवहीत	नोंदी	करणे.

कज्वरोख्ांची	ववक्री	करताना	कंपनीला	खालील	का््वपद्धतीचा	अवलंब	करावा	लागतो.

 १) संचालक	मंडळाचरा	सभेत	ठराि	मंरूर	करणे.
	 	 संचालक	मंडळाच्ा	सभेत	कंपनीला	खालील	ठराव	मंजूर	करावे	लागतात.	

   i)		 ववक्री	केल्ा	जाणाऱ्ा	कज्वरोख्ांचे	प्रकार,	रक्कम,	ववक्रीचे	वन्म	व	अटी

   ii)		मावहतीपत्रक	वकंवा	मागणीपत्रास/लेटर	ऑफ	ऑफरला	मान्ता

  iii)		कज्वरोखे	ववशवसताच्ा	वन्ुक्ीस	मान्ता	आवण	त्ांची	लेखी	संमती	वमळववणे.

  iv)		कंपनीच्ा	मालमततेवर	बोजा	वनमा्वण	करण्ासाठी	संचालक	मंडळास	अवधकार	देणे.

   v)		संचालक	मंडळाची	कज्व	घेण्ाची	क्षमता	वाढवाव्ाची	गरज	असेल	तर	ववशेष	सव्वसाधारण	सभा	बोलाववणे.

  vi)		अज्वदाराकडून	अज्व	शुलक	सवीकारण्ाकररता	सवतंत्र	बँक	खाते	उघडण्ासाठी	संचालक	मंडळास	अवधकार	देणे.

	 २)	 विशेष	सि्जसाधारण	सभा	भरविण	े(EGM)	
	 	 संचालक	मंडळाच्ा	कज्व	घेण्ाच्ा	क्षमतेत/अवधकारात	वाढ	कराव्ाची	असेल	तर	भागधारकांची	ववशेष	सव्वसाधारण	

सभा	भरवावी	लागते	व	्ा	सभेत	ववशेष	ठराव	मंजूर	करून	त्ास	मान्ता	घ्ावी	लागते.

 ३)		पतश्ेणी	प्रमाणपत्र	वमळविणे
	 	 कंपनीला	एक	वकंवा	अवधक	पतश्ेणी	संस्ांकडून	आपल्ा	कज्वरोख्ांसाठी	पतश्ेणी	प्रमाणपत्र	वमळवावे	लागते.	श्ेणीचा	

उल्ेख	मावहतीपत्रक	वकंवा	मागणीपत्रात	करावा	लागतो.

 ४)		कंपनी	नोंदणी	अवधकाऱराकडे	नोंदणी	
	 	 संचालक	मंडळाच्ा	सभेनंतर	३०	वदवसात	वचटवणसाला	कंपनी	नोंदणी	अवधकाऱ्ाकडे	 ववशेष	ठराव,	मावहतीपत्रकाची	

प्रत,	मागणीपत्र	इ.	ची	नोंदणी	करावी	लागते.
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 ५) हमीदारांशी करार
	 	 कर्जरोख्यांच्य	विक्रीच्य	हमीबयबत	कंपनीलय	कर्जरोखे	विक्री	हमीदयरयांबरोबर	करयर	करयिय	लयगतो.

 ६) माहहतीपत्रक हकंवा मागणीपत्र प्रहिद्ध करणे/देणे.
	 	 रनतेलय	 कर्जरोखे	 खरेदी	 करण्यचे	 आियहन	 करयि्यचे	 असल्यस	 कंपनीलय	 मयवहतीपत्रक	 प्रवसद्ध	 करयिे	 लयगते.	

खयरगीररत्य	भयांडिल	उभयरणी	करतयनय	मयगणीपत्रे	(offer letter) आवण	हक्क	विक्रीसयठी	कंपनीलय	लेटर	ऑफ	ऑफर	
प्रवसद्ध	करयिे	लयगते/द्यिे	लयगते.

 ७) सवतंत्र बँकेत खाते उघडणे.
	 	 अर्जदयरयांकडून	अर्ज	शुलक	सिीकयरण्यसयठी	कंपनीलय	शेड्यूलड	बँकेत	सितांत्र	खयते	उघडयिे	लयगते.

  ८) अर्ज शुलक सवीकारणे.
   मयवहतीपत्रक	वकंिय	मयगणीपत्रयत	उले्ख	केलेल्य	कयलयिधीत	अर्जदयरयलय	अर्ज	शुलकयसह	अर्ज	कंपनीने	नेमयून	वदलेल्य	

बँकेत	सयदर	करयिय	लयगतो.

 ९) िंचालक मंडळाची िभा भरहवणे.
	 	 	 कर्जरोखे	 विक्रीची	 मुदत	 सांपल्यनांतर	 कर्जरोख	े ियटपयबयबत	 विचयरविवनम्	 करण्यसयठी	 ि	 त्यस	 मयन्तय	 देण्यसयठी	

कंपनीलय	सांचयलक	मांडळयची	सभय	बोलियिी	लयगते.	कंपनीच्य	मयलमततेिर	बोरय	 वनमय्जण	करण्यसयठीची	मयन्तयही	
्य	सभेत	वदली	रयते.

 १०) कर्जरोखे प्रमाणपत्राचे वाटप
	 	 	 अर्ज	आवण	अर्ज	 शुलक	 वमळयल्यपयसयून	 ६०	 वदिसयच्य	आत	कंपनीलय	 कर्जरोखे	 ियटपयची	 कय््जपद्धती	 पयूण्ज	 करयिी	

लयगते.	कंपनीलय	कर्जरोखे	ियटपयनांतर	६	मवहन्यच्य	आत	कर्जरोखे	प्रमयणपत्र	द्यिे	लयगते.

 ११) कर्जरोखे नोंदवहीमध्े नोंदी करणे.
	 	 सांचयलक	मांडळयने	कर्जरोखे	ियटपयस	मयन्तय	वदल्यनांतर	 वचटवणसयलय	७	वदिसयत	कर्जरोखे	नोंदिहीमध्े	नोंदी	करयव्य	

लयगतयत.	रर	कर्जरयख्यांची	विक्री	वडमॅट	पद्धतीने	केली	असेल	तर	त्यची	नोंदिहीमध्े	नोंद	करयिी	लयगत	नयही.

४.३  कर्जरोखे  हवशवसत
मयवहतीपत्रक	प्रवसद्ध	करणयऱ्य	वकंिय	५००	पेक्य	रयसत	लोकयांनय	कर्जरोखे	खरेदीचे	आियहन	करणयऱ्य	कंपनीलय	एक	वकंिय	

अवधक	कर्जरोख	ेविशिसतयची	नेमणयूक	करयिी	लयगते.	सुरवक्त	कर्जरोख्यची	विक्री	करण्यऱ्य	कंपनीलय	सुद्धय	कर्जरोखे	विशिसतयची	
वन्ुक्ी	करयिी	लयगते.	कर्जरोखे	विशिसत	कर्जरोखे	धयरकयच्य	वहतयचे	सांरक्ण	करतयत.	कंपनी	आपल्य	वकंिय	धयरक	कंपनीच्य	वकंिय	
दुय्म	कंपनीच्य	मयलमततेिर	बोरय	वनमय्जण	करते.	बोरय	हय	कर्जरोखे	विशिसतयच्य	ितीने	वनमय्जण	केलय	रयतो.	बोरय	वनमय्जण	केलेल्य	
मयलमततेिर	विशिसत	परररक्क	महणयून	भयूवमकय	पयर	पयडतयत.

मयवहतीपत्रक	प्रवसद्	ध	करण्यपयूिवी	वकंिय	ऑफर	लेटर/लेटर	ऑफ	ऑफर	देण्यपयूिवी	कर्जरोख	ेविशिसतयची	वन्ुक्ी	केली	रयते.	

कर्जरोखे	विशिसत	महणयून	कयम	करतयनय	विशिसतयांनय	लेखी	सांमती	द्यिी	लयगते.	मयवहतीपत्रकयत	वकंिय	मयगणीपत्रयत	कर्जरोखे	
विशिसतयांच्य	नयियचय	उल्ेख	करयिय	लयगतो.	

कर्जरोखे हवशवसत करार
कंपनीलय	एक	वकंिय	अवधक	कर्जरोखे	विशिसतयांशी	करयर	करयिय	लयगतो.	कर्जरोखे	विशिसत	करयरयमध्े	करयरयच्य	वन्म	ि	

अटी	 लेखी	 सिरूपयत	 असतयत.	 कर्जरोखे	 विशिसत	 करयर	 हय	 कंपनीच्य	 मयलमततचे	े विशिसतयकडे	 वदले	 रयणयर	े कय्देशीर	 
सयधन/दसतयिेर	आहे.	् य	करयरयनि्े	कर्जरोखेधयरकयचे	हक्क	आवण	कर्जरोखे	विशिसतयची	कत्जव्े	आवण	अवधकयर	सपष्ट	केले	रयतयत.

कंपनीस	कर्जरोखे	विशिसतय	~amo~a	करयर	करयिय	लयगतो.	सभयसद	ि	कर्जरोखेधयरक	्य	करयरयची	तपयसणी	करू	शकतयत	आवण	
वनशशचत	सिरूपयचे	शुलक	भरून	त्यची	एक	प्रत	वमळियू	शकतयत.
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कृती : 
 १)	 IDBI Trusteeship service	च्या	कर्जरोखे	विशिस्त	सेियांबद्दल	शोध	घ्या.

	 २)	 कर्जरोख	ेविशिस्त	सेिया	देणयाऱ्या	भयार्तया्तील	दोन	संस्या	शोधया.

सारांश

	 	 दीर्ज	मुद्तीच्या	करया्जऊ	भयंाडिलयासयाठी	कंपनी	कर्जरोख्यांची	विक्री	करणे	पसं्त	कर्ते	वकंिया	प्याधयान्	दे्ते.

	 	 कंपनी	सुरवषि्त,	असुरवषि्त	कर्जरोखे	अपररि्त्जनी्	वकंिया	पररि्त्जनी्	कर्जरोखे,	पूण्ज्त:	वकंिया	अंश्त:	पररि्त्जनी्	कर्जरोख	ेवकंिया	
पर्तफेडीच्या	कर्जरोख्यांची	विक्री	करू	शक्ते.	कर्जरोखे	भयाग	बयारयारया्त	सूवचबद्ध	कर्तया	्े्तया्त.

	 	 कंपनी	आपल्या	कर्जरोख्यांची	विक्री	सभयासदयांनया,	रन्ेतलया	वकंिया	खयारगीररत्या	करू	शक्ते.

	 	 कंपन्यांनया	कंपनी	कया्दया	२०१३	मधील	्तर्तुदींचे	(कंपनीचे	भयाग	भयांडिल	ि	कर्जरोखे)	वन्म	२०१४	आवण	‘सेबी’च्या	अटींचे	
पयालन	करयािे	लयाग्ते.

	 	 कर्जरोखेधयारकयांच्या	वि्तयाच	ेसंरषिण	करण्याकरर्तया	कंपनीलया	कर्जरोखे	विशिस्तयाची	नेमणूक	करयािी	लयाग्ेत.	कर्जरोखे	विशिस्त	
करयारयामध्े	कंपनी	आवण	कर्जरोखे	विशिस्तयांनया	मयान्	झयालेल्या	अटी	ि	वन्मयांचया	समयािेश	अस्तो.

	

स्ाध्ा्

प्र.क्र. १ अ) खाली दिलेल्ा प्ाया्ांमधून ्ोग् प्ाया् दन्डून ्ाक् पुन्ा दल्ा.

	 	 १)		 कंपनी	म्तदयानयाच्या	िक्यासि	.......................	ची	विक्री	करू	शक्त	नयािी.

	 	 	 अ)	समिक्	भयाग		 ब)	कर्जरोख	े	 	 क)	प्व्तभू्ती

	 	 २)		 कंपनी	.......................	पररि्त्जनी्	कर्जरोख्यांची	विक्री	करू	शक्ेत.

	 	 	 अ)	फक्त	अंश्त:		 ब)	फक्त	पूण्ज्त:		 	 क)	अंश्त:	ि	पूण्ज

	 	 ३)		 कर्जरोख्यांच्या	पर्तफेडीसयाठी	.......................	खयात्या्तून	वनधी	ियापरलया	रया्तो.

	 	 	 अ)	भयांडिल		 ब)	कर्जरोख	ेपर्तफेड	रयाखीि	वनधी	 	 क)	नफया	वकंिया	्तोटया

	 	 ४)		 कर्जरोखेधयारकयांच्या	वि्तयाचे	रषिण	.......................	कर्तया्त.

	 	 	 अ)	कर्जरोखे	विशिस्त		 ब)	कर्जरोख	ेधयारक		 	 क)	पर्तफेड	रयाखीि	वनधी

	 	 ५)		 सुरवषि्त	कर्जरोख्यांची	पर्तफेड	त्यांची	विक्री	केल्याच्या	्तयारखेपयासून	.......................	केली	पयाविरे.

	 	 	 अ)	१०	वदिसया्त	 	ब)	१०	िरया्ज्त		 	 क)	१५	िरया्ज्त

	 	 ६)	 कंपनीलया	.......................	कर्जरोख्यांची	विक्री	कर्तयानया	आपल्या	मयालमत्तेिर	बोरया	वनमया्जण	करयािया	लयाग्तो.

	 	 	 अ)	सुरवषि्त		 ब)	असुरवषि्त		 	 क)	पर्तफेडीच्या

	 	 ७)	 कर्जरोख्यांचे	ियाटप	झयाल्यापयासून	कर्जरोखे	प्मयाणपत्र	.......................	वदले	पयाविरे.

	 	 	 अ)	३	मविन्यां्त		 ब)	६	मविन्यां्त		 	 क)	६०	वदिसयां्त

	 	 ८)	 कर्जरोख	ेियाटपयाच्या	्तपशीलयाची	नोंद	.......................	मध्े	केली	पयाविरे.

	 	 	 अ)	कर्जरोखे	नोंदििी		 ब)	सभयासद	नोंदििी		 	 क)	धनको	नोंदििी
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	 	 ९)		 कंपनीला	५००	पेक्ा	रा्त	वयक्ींना	आपले	कर्जरोख	ेखरेदी	करणयाचे	मावहतीपत्रकाद्ारे	आिाहन		 	
करताना	.......................	ची	वनयुक्ी	करािी	लागते.

	 	 	 अ)	कंपनी	नोंदिी	अवधकारी		 ब)	कर्जरोखेधारक		 क)	कर्जरोखे	विशि्त

	 	 १०)	कंपनी	ि	कंपनी	कर्जरोखे	विशि्त	यांचयामधये	होिाऱया	करारास	.......................	महितात.

	 	 	 अ)	कर्जरोखे	विशि्त	करार		 ब)	मागिीपत्र		 क)	मावहतीपत्रक

	 	 ११)	कर्जरोखे	िाटपाची	काय्जपद्धती	कर्जरोखे	अर्ज	वमळालयापासून	.......................	पूि्ज	केली	पावहरे.

	 	 	 अ)	६	मवहनयांत		 ब)	३	मवहनयांत		 क)	६०	वदिसांत

 	 ब)	 रोड्ा	रुळिा.

रट	‘अ’ रट	‘ब’

अ) कर्जरोखे	विशि्त		 १) कर्जरोखे	विक्रीचा	अवधकार	

ब) कर्जरोखेधारक	 २) भागधारकाचे	वहतरक्ि	

क) मालमततेिर	बोरा	 ३) सुरवक्त	कर्जरोखे

ड) संचालक	मंडळ		 ४) एन	सी	एल	टी	

इ) कर्जरोखे	प्रमािपत्र		 ५) मतदानाचा	अवधकार	नाही	

६) असुरवक्त	कर्जरोखे

७) कर्जरोखेधारकाचया	वहताचे	रक्ि

८) मतदान	अवधकार

९) भागाचया	मालकरी	हक्काचा	पुरािा	

१०) कर्जरोखे	िाटपापासून	६	मवहनयांचया	आत	वदले	राते.

	 	 क)	 खालील	प्रतयेक	विधािासाठी	एक	रबद,	रबद	समूह	वकंिा	संज्ा	वलहा.

	 	 १)	 पररित्जनीय	कर्जरोखयाचया	विक्रीसाठी	आिशयक	असिारा	ठरािाचा	प्रकार.

	 	 २)	 कर्जरोखयाची	परतफेड	करणयासाठी	वनमा्जि	करणयात	येिारे	खाते.

	 	 ३)	 कर्जरोखेधारकाचया	वहताचे	रक्ि	करणयासाठी	कंपनीने	वनयुक्	केलेली	सं्थिा.

	 	 ४)	 सुरवक्त	कर्जरोखयाची	परतफेड	करणयाचा	कालािधी.

	 	 ५)	 कर्जरोखयांचा	असा	प्रकार	जयासाठी	कंपनी	आपली	मालमतता	तारि	देते.

	 	 ६)	 असा	द्तािेर	जयामधये	कंपनी	आवि	कर्जरोखे	विशि्त	यांनी	मानय	केलेलया	अटी	ि	शतवी	वलवहलेलया	असतात.

	 	 ७)	 अर्ज	वमळालेलया	तारखेपासून	कर्जरोखे	िाटपाची	प्रवक्या	पूि्ज	करािी	यासाठीचा	कालािधी.	

	 	 ८)	 कर्जरोख	ेप्रमािपत्राचे	िाटप	कंपनीन	ेया	कालािधीमधये	केले	पावहरे.

	 	 ९)	 कर्जरोखेधारकांचया	तक्ारींचे	वनिारि	करिारी	सं्थिा.

	 	 १०)	 कर्जरोख	ेिाटपाचा	अवधकार	यांचयाकडे	असतो.
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 	 ड)	 खालील	विधािे	बरोबर	करी	चूक	ते	वलहा.
	 	 १)	 कर्जरोखेधारकांना	मतदानाचा	अवधकार	नाही.	

	 	 २)	 अपररित्जनीय	कर्जरोखयाची	विक्री	कंपनी	करू	शकत	नाही.

	 	 ३)	 पररित्जनीय	कर्जरोखयाचया	विक्रीसाठी	विशेष	ठरािाची	आिशयकता	असते.

	 	 ४)	 कर्जरोखेधारकांना	वयार	वदले	राते.

	 	 ५)	 कर्जरोखेधारकांना	तक्ारींच	ेवनिारि	करणयासाठी	कर्जरोखे	विशि्त	एनसीएलटीकडे	राऊ	शकत	नाहीत.

	 	 ६)	 सुरवक्त	कर्जरोखयाची	परतफेड	ही	कर्जरोखे	िाटप	केलयापासून	२०	िषायंचया	आत	केली	पावहरे.

	 	 ७)	 सुरवक्त	कर्जरोखे	वितररत	करताना	कंपनीला	मालमततेिर	बोरा	वनमा्जि	करािा	लागतो.

	 	 ८)	 भागधारकाचया	वहताचे	रक्ि	करणयासाठी	कर्जरोखे	विशि्ताची	नेमिूक	केली	राते.

	 	 ९)	 कर्जरोखयाचे	िाटप	केलयानंतर	६	मवहनयांचया	आत	कर्जरोखे	प्रमािपत्र	वदले	राते.

	 	 १०)	 कर्जरोखयाचे	िाटप	केलयानंतर	कर्जरोखेधारकांची	नािे	सभासद	नोंदिहीत	नोंदविली	रातात.

	 	 इ)	 रटात	ि	बसिारा	रबद	रोधा.

	 	 १)	 कर्जरोखेधारक,	वयार,	लाभांश	

	 	 २)	 कर्जरोख	ेविशि्त,	कोट्ज,	एनसीएलटी

		 	 ३)	 सुरवक्त	कर्जरोखे,	पररित्जनीय	कर्जरोखे,	न	परतफेडीचे	कर्जरोखे

	 	 ४)	 कर्जरोख	ेविशि्त,	विशि्त	करार,	भागधारक	

	 	 फ)	 खालील	विधािे	पूि्ज	करा.

	 	 १)	 कर्जरोख	ेविशि्तास	कंपनीचया	मालमततेबाबत	हिाला	देिाऱया	कायदेशीर	द्तािेरास	....................महितात.

	 	 २)	 कर्जरोखेधारकांचया	वहताचे	रक्ि	करणयासाठी	कंपनी	....................	ची	वनयुक्ी	करते.

	 	 ३)	 कर्जरोख	ेअर्ज	पािती	ि	शुलक	वमळालयापासून	कर्जरोखे	िाटपाची	काय्जपद्धती	....................	मधये	पूि्ज	केली	
राते.

	 	 ४)	 कंपनीचया	मालमततेिर	बोरा	वनमा्जि	करणयाचा	अवधकार	असिाऱयास	....................	महितात.

	 	 ५)	 सुरवक्त	कर्जरोखयांची	परतफेड		....................	कालािधीत	केली	राते.

	 	 ६)	 कंपनीच	े पुढील	 उततरदावयति	 िाढवििे	 थिांबविणयासाठी	 कर्जरोखे	 विशि्त	 ....................	 शी	 संपक्क	 करू	
शकतात.

	 	 ७)	 कंपनीला	मावहतपत्रक	प्रवसद्ध	करून	वकंिा	५००	पेक्ा	रा्त	वयक्ींना	आपले	कर्जरोखे	खरेदीच	ेआिाहन	करणयासाठी	
....................	ची	वनयुक्ी	करािी	लागते.

	 	 ८)	 कर्जरोख	ेगुंतििुकरीिरील	परतावयास	....................	महितात.
	 	 ९)	 र.	१००	कोटी	कर्जरोखयांची	साि्जरवनकररतया	 विक्री	करताना	 वकमान	अवभदान	 ....................	 इतके	असले	

पावहरे.

	 	 १०)	 'सेबी'	 चया	 वनयमानुसार	 साि्जरवनक	 विक्री	 वकंिा	 पररित्जनीय	 कर्जरोखयांची	 हक्क	 विक्री	 करणयासाठी	 कंपनीला		
....................	वमळिािे	लागते.
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  र)	 कंसातील	अचूक	पया्जय	वििडा.

रट	‘अ’ रट	‘ब’

अ) कर्जरोखे	विशि्त	 १) .......................................................

ब) .............................................. २) मालमततेिर	बोरा	वनमा्जि	करिे.	

क) कर्जरोखे	नोंदिही	 ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) कर्जरोखे	प्रमािपत्र	

इ) मतदान	अवधकार	नाही. ५) .......................................................

	 	 	 (कर्जरोखे	िाटपापासून	६	मवहनयांत	देिे,	कर्जरोखेधारकांची	नािे,	सुरवक्त	कर्जरोखे,	विशि्त	करार,	कर्जरोखेधारक)

  ह)	 एका	िाकयात	उततरे	वलहा.

	 	 १)	 कर्जरोखेधारक	महिरे	कोि?

	 	 २)	 गुंतििुकरीिरील	परतािा	महिून	कर्जरोखेधारकांना	काय	वमळते?

	 	 ३)	 कर्जरोखेधारकाच	ेवहत	रपणयासाठी	कंपनी	कोिाची	नेमिूक	करते?

	 	 ४)	 वकती	कालािधीत	सुरवक्त	कर्जरोखयाची	परतफेड	केली	राते?

	 	 ५)	 कर्जरोख	ेविशि्त	आवि	कंपनी	यांचयातील	करारास	काय	महितात?

	 	 ६)	 कंपनीचया	मालमततेिर	बोरा	आकारणयाचा	अवधकार	कोिास	आहे?

	 	 ७)	 कोितया	सभेमधये	संचालक	मंडळास	कर्ज	रेणयाचया	क्मतेत	िाढ	करणयाविषयीचा	ठराि	मंरूर	करािा	लागतो?

	 	 ८)	 कर्जरोख	ेप्रमािपत्र	वकती	मुदतीत	वदल	ेपावहरे?

	 	 ९)	 १००	कोटी	रपयाच	ेकर्जरोखे	िाटप	कराियाचे	असलयास	कंपनीस	वकमान	वकती	अवभदान	गोळा	करािे	लागते?

	 	१०)		 कंपनीन	ेपत	मानांकन	सं्थिेची	नेमिूक	केवहा	करािी?

  ई)	 खालील	िाकयातील	अधोरेखखत	रबद	दुरुसत	करूि	िाकय	पुनहा	वलहा.

  १)	 सभासद	नोंदिहीत	कर्जरोखेधारकांचा	सि्ज	तपशील	नोंदविला	रातो.

  २)	 सुरवक्त	कर्जरोखयाची	परतफेड	िाटपापासून	१५	िषा्जचया	आत	केली	पावहरे.

  ३)	 कंपनी	आपली	मालमतता	तारि	देऊन	परतफेड	न	केलया	रािाऱया	कर्जरोखयांच	ेिाटप	करते.

	 	 ४)	 कर्जरोखयािरील	परतािा	हा	लाभांशाचया	्िरूपात	असतो.

	 	 ५)	 कर्जरोख	ेविशि्त	हे	भागधारकाचया	तक्ारीचे	वनिारि	करतात.

	 	 ६)	 कर्जरोख	ेप्रमािपत्र	ह	ेकर्जरोखयाचे	िाटप	केलयापासून	३	मवहनयात	वदले	पावहरे.

	 	 ७)	 कर्जरोख	ेिाटपाची	प्रवक्या	अर्ज	वमळालयापासून	९०	वदिसाचया	आत	पूि्ज	झाली	पावहरे.

	 	 ८)	 कर्जरोखयांचे	पत	मानांकन	करणयासाठी	कंपनी	भाग	विमेकऱयाची	वनयुक्ी	करते.
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	 	 र)	 योगय	क्म	लािा.
  १)	 अ)	पत	मानांकन	वमळििे.

	 	 	 ब)	कर्जरोखे	नोंदिहीत	नोंद	करिे.

	 	 	 क)	रोख	रकमेसह	अर्ज	प्राप्त	

  २)	 अ)	कर्जरोखे	प्रमािपत्राच	ेिाटप		

	 	 	 ब)	मावहतीपत्रकाच	ेिाटप	

	 	 	 क)	बँकेत	खाते	उरडिे.

  ३)	 अ)	िाटपासाठी	संचालक	मंडळाची	सभा	बोलावििे.

	 	 	 ब)	कर्जरोखे	प्रमािपत्र	िाटप	

	 	 	 क)	रोख	रकमेसह	अर्ज	प्राप्त	

प्र.क्.	२)	खालील	संज्ा/संकलपिा	सपष्ट	करा.
	 	 १)	 कर्जरोख	ेप्रमािपत्र

	 	 २)	 कर्जरोख	ेविशि्त

	 	 ३)	 मालमततेिर	बोरा

	 	 ४)	 कर्जरोख	ेविशि्त	करार	

प्र.क्.	३)	खालील	घटिा/पररखस्तीचा	अभयास	करूि	आपले	मत	वलहा.
	 	 १)	 ‘रोर’	कंपनी	(Rose Ltd. Co.)	मया्जवदत	भांडिल	गोळा	करणयासाठी	रनतेस	कर्जरोखे	िाटपाचा	(विक्रीचा)	प्र्ताि	

ठेिते.	सदर	 प्र्तािािर	चचा्ज	करून	संचालक	मंडळाने	 दहा	 िषायंचया	 मुदतीचे	 सुरवक्त,	अपररित्जनीय	 परतफेडीचया	
कर्जरोखयांची	विक्री	(िाटप)	करणयाच	ेठरविले	आहे.	कृपया	खालील	बाबतीत	संचालक	मंडळास	सल्ा	द्ा.

	 	 	 अ)	कंपनीने	कर्जरोखे	विशि्ताची	नेमिूक	करािी	का?

	 	 	 ब)	 कंपनीन	ेआपलया	मालमततेिर	बोरा	वनमा्जि	केला	पावहरे	का?

	 	 	 क)	कर्जरोखयाची	मुदत	दहा	िषायंपेक्ा	कमी	ठिेता	येईल	का?

		 	 २)	 Violet Ltd. कंपनीचा	कर्जरोखयाचंी	 विक्री	करून	` १०	कोटी	भांडिल	उभारिी	करणयाचा	 विचार/वनयोरन	आहे.	
संचालक	मंडळाला	तयाबाबतीत	काही	अडचिी/शंका	आहेत.	कृपया	सल्ा	द्ा.

	 	 	 अ)	कंपनी	असुरवक्त	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकत	ेका?

	 	 	 ब)	 कंपनी	न	परतफेडीचया	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकत	ेका?

	 	 	 क)	कंपनीन	ेआपलया	सभासदांना	कर्जरोखे	देऊ	केले	असतील	तर	अशा	कर्जरोखयांिर	सि्जसाधारि	मतदानाचे	हक्क	
वमळतील	का?

	 	 ३)	 डी.	डी.	एस.	वितत	सं्थिा	१०	कोटी	र.	वकमतीच	ेसुरवक्त	अपररित्जनीय	कर्जरोखयाची	विक्री	करणयाची	योरना	तयार	
करत	आहे.	परंतु	वनयमािलीनुसार	संचालक	मंडळास	फक्	र.	५	कोटी	पययंतच	करा्जऊ	वनधी	रमा	करणयाचा	अवधकार	
आहे.	ते	असाही	विचार	करतात	करी	कर्जरोखयाची	विक्री	खारगीररतया	अथििा	साि्जरवनकररतया	करािी	का?	कृपया	
तयांना	खालील	गोष्ींसाठी	सल्ा	द्ा.		

	 	 	 अ)	विक्री	कराियाचया	कर्जराखयांची	मुदत	रा्तीत	रा्त	वकती	असू	शकेल?

	 	 	 ब)	 वनयोवरत	रकमेचया	कर्ज	उभारिीचा	अवधकार	संचालक	मंडळाचया	अवधकार	कक्ेत	आहे	का?

	 	 	 क)	कर्जरोखे	प्रमािपत्र	वकती	वदिसात	वदले	पावहरे?
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प्र.क्.	४)	्ोडकयात	उततरे	वलहा.
	 	 १)	 कर्जरोख	ेविक्री	करणयासाठी	कंपनी	कायदा	२०१३	मधील	कोितयाही	चार	तरतुदी	सांगा.

	 	 २)	 कर्जरोख	ेविशि्त	करार	महिरे	काय?

	 	 ३)	 कर्जरोख	ेविशि्त	कोि	असतात?

प्र.क्.	५)	खालील	विधािे	सकारि	सपष्ट	करा.
  १)	 कंपनीला	सुरवक्त	कर्जरोखयांची	विक्री	करताना	आपलया/वतचया	मालमततेिर	बोरा	वनमा्जि	करािा	लागतो.

	 	 २)	 कर्जरोखयांची	विक्री	करताना	कंपनीला	कर्जरोखे	विशि्तांची	नेमिूक	करािी	लागते.

	 	 ३)	 कंपनी	काही	विवशष्	प्रकारचया	कर्जरोखयांची	विक्री	करू	शकते.

प्र.क्.	६)	खालील	प्रशिांची	उततरे	वलहा.
	 	 १)	 कर्जरोख	ेविक्रीचया	कंपनी	कायदा	२०१३	मधील	तरतुदी	थिोडकयात	्पष्	करा.

	 	 २)	 कर्जरोख	ेविक्रीची	काय्जपद्धती	्पष्	करा.
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5 ठेवी

 ५.१  ठेवींची सवीकृती
 ५.२ ठेवी सवीकारण्ाच्ा अटी आणि शतती
 ५.३ जनतेकडून ठेवी सवीकारण्ाची का््यपद्धती
 ५.४ सभासदांकडून ठेवी सवीकारण्ाची का््यपद्धती

प्रसतावना
कंपनी आम जनतेकडून ककंवा कतच्ा सभासदांकडून ठेव सवरूपात रक्कम सवीकारते त्ावेळी कतच्ा भांडवलात वाढ होण्ास 

मदत होते. भांडवल उभारणीचा हा अत्ंत सवसत मार्ग आहे. ठेवींच्ा माध्मातून भांडवलाची उभारणी केल्ामुळे भांडवलावर कन्ंत्रण 
ठेवण्ाची ररज भासत नाही कारण ठेवी ्ा अलपमुदतीसाठी सवीकारल्ा जातात. 

तथाकप ठेव रक्कम परत करताना एखाद्ा दोषी कंपनीच्ा बाबतीत ठेव सवीकारणे हा जोखमीचा प्ा्ग् असू शकतो.

‘ठेवी’चा अथ्ग आकण व्ाख्ा ही प्रकरण २ मध्े सकवसतर कदलेली आहे. ् ा प्रकरणामध्े आपण कोणत्ा कंपन्ा ठेवी सवीकारून 
भांडवलाची उभारणी करू शकतात आकण त्ाच्ा अटी, शतती, सभासद आकण जनतेकडून ठेवी सवीकारण्ाच्ा का््गपद्धतीचा 
अभ्ास करणार आहोत.

५.१ ठेवींची सवीकृती :
 खालील कंपन्ा वरळता ठेवी सवीकारणाऱ्ा इतर कंपन्ा -

 i) बँककंर कंपनी

 ii) ज्ा कंपन्ांचा बँककंर व्वसा् नाही/कबरर बँककंर कवतती् कंपन्ा (NBFC) 

 iii) रृहकज्ग पुरवठा कंपनी (रृह कज्ग कवतती् संसथा) (HFC)

 iv) सरकारद्ारे कनश्चत केलेली इतर कोणतीही कंपनी (वरील वरळता इतर कंपन्ा) ्ांना अ) कंपनी का्दा २०१३ च्ा 
कलम ७३ ते ७६ मध्े ब) कंपनी (ठेवी सवीकृती कन्म) २०१४ आकण (क) ठेवी सवीकारण्ाबाबत ररझवह्ग बँक ऑफ 
इकंड्ाने कनददेकशत केलेल्ा अकिकृत सूचना ्ातील तरतुदींची पतू्गता करून ठेवी सवीकारता ्ेतात. 

  खालील तकत्ात कोणत्ा कंपन्ा सभासदांकडून व जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकतात ते दश्गकवण्ात आले आहे

ठेवींची सवीकृती

 •	 खाजगी कंपनी : खाजरी कंपनी ही सभासद, संचालक ककंवा त्ांचे नातेवाईक ्ांच्ाकडून ठेवी सवीकारू शकते. 

	 •	 साव्यजणनक कंपनी : (पात्र कंपनी सोडून) साव्गजकनक कंपनी ही (पात्र साव्गजकनक कंपनी कशवा्) सभासद ककंवा 
संचालकाकडून ठेवी सवीकारू शकते. 

 •	 पात्र साव्यजणनक कंपनी : पात्र साव्गजकनक कंपनी महणजे अशी कंपनी की, 

  अ) कजची कनववळ मालमतता ही ` १०० कोटी पेक्ा कमी नाही ककंवा  

जनतेकडून ठेवीसभासदाकडून ठेवी

खाजगी 
कंपनी

साव्यजणनक कंपनी
(पात्र कंपनी णशवा्)

पात्र साव्यजणनक 
कंपनी

पात्र साव्यजणनक 
कंपनी

सरकारी कंपनी
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 सर्वसामान्य जनतेकडूनसभासदांकडून

कंपनीने ठेव मर्याद् वसूल भ्ंडवल व र्खीव 
ननधी र्ंचर् एकनरित रकमेचर् २५% इतकी 
ओल्ंडली असेल तर जनतेकडून नवर्ने ठेवी 
सवीक्रत् रेण्र न्हीत.

जर कंपनीने ठेव मर्याद् वसूल भ्ंडवल व मुक्त 
र्खीव ननधी र्ंचर् एकनरित रकमेचर् १०% 
ओल्ंडली असेल तर सभ्सद्कडून नवर्ने 
ठेवी सवीक्रत् रेण्र न्हीत.

  ब) नजची व्न य्ाक उल्ढ्ल ही ` ५०० कोटी पेक्् कमी न्ही आनण सभ्सद्चर् सभेत ठेवी सवीक्रणर्ब्बत नवशे् 
ठर्व संमत करून तर्स म्नरत् देणर्त आलेली आहे अशी स्वयाजननक कंपनी.   

   i) ननववळ ‘mb‘ËVm = वसूल भ्ंडवल + मुक्त र्खीव ननधी + प्रनतभूती व्ढव् ननधी- संनचत तोट्, खचची न 
ट्कलेल् स्थनित खचया. 

   ii) उल्ढ्ल - नवनशष्ट क्ळ्त नवक्ीद््रे प्र्प्त झ्लेले उतपन्न.

५.२ ठेरींची सरीकृतीच्या अटी र शतती : 

 १. ठेरींची रक्कम :
  अ) खाजगी कंपनी :  ख्जिी कंपनी आपलर् सभ्सद्कडून नकंव् संच्लक्कडून अ्थव् तर्ंचर् न्तेव्ईक्कडून 

वसूल भ्ि भ्ंडवल आनण मुक्त र्खीव ननधीचर् १००% ठेव रूप्ने रक्कम जम् करू शकते.
     त्थ्नप कंपनी क्रद् नमूद केलर्नुस्र क्ही ख्जिी कंपनर्न् वसूल भ्ि भ्ंडवल व मुक्त र्खीव ननधीचर् 

१००% पेक्् ज्सत ठेव सवीक्रत् रेते.

  ब)  सार्वजननक कंपनी : (प्रि कंपनी सोडून) जेवह् ठेव रक्कम वसूल भ्ंडवल व मुक्त र्खीव ननधीचर् ३५% ची मर्याद् 
पूवचीच प्र केलेली असेल तर अश् वेळी कंपनीस सभ्सद्कडून ठेवी सवीक्रत् रेण्र न्हीत.

  क)  पात्र सार्वजननक कंपनी :  
पात्र सार्वजननक कंपनी :

  ड) सरक्री कंपनी वसूल भ्ि भ्ंडवल आनण मुक्त र्खीव ननधीचर् ३५% पेक्् ज्सत रकमेच् ठेवी महणून सवीक्र 
करू शकत न्ही.

 २. कालारधी (ठेरीचा कालारधी) : कोणतीही कंपनी सह् (६) मनहनर्पेक्् कमी नकंव् ३६ मनहनर्पेक्् ज्सत मुदतीचर् 
ठेवी सवीक्रू शकत न्ही नकंव् ठेवीचे नूतनीकरण करू शकत न्ही.

    परंतु नवनशष्ट पररसस्थतीत कंपनी नतचर् अलपक्लीन िरज् पणूया करणर्स्ठी सह् मनहनर्ंपेक्् कमी क्ल्वधीचर् 
ठेवी सवीक्रू शकते. परंतु अश् ठेवीची परत फेड ही ठेवी सवीक्रलर्प्सून तीन (३) मनहनर्चर् आत करत् रेण्र 
न्ही.

    अश् ठेवीची रक्कम ही वसूल भ्ि भ्ंडवल आनण मुक्त र्खीव ननधीचर् १०% पेक्् ज्सत असण्र न्ही.
    नवनशष्ट पररसस्थतीत ठेवीद्र्चर् नवनंतीनुस्र ठेव परत केली ज्ते. कंपनी ठेव सवीक्रत्न् अटी क्रम ठेवत 

ठेवीचे नूतनीकरण करू शकते र्स नवीन ठेवी सवीक्रणे असे समजले ज्ते. 
 ३. मागता क्षणी न परत करार्याच्या ठेरी : म्ित् क्णी परत कर्वर्चर् ठेवींच् सवीक्र नकंव् नूतनीकरण कंपनी करू 

शकत न्ही. 
 ४. सुरनक्षत नकंरा असुरनक्षत ठेरी : ठेव सवीक्रत असत्न् पररपरिक्त नकंव् ज्नहर्तीत नदलेलर् म्नहतीनुस्र ठेव सुरनक्त 

नकंव् असुरनक्त आहे हे सपष्ट नमूद केलेले अस्वे.
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   सुरकक्त ठेवीसाठी कंपनी आपल्ा मूत्ग (tangible) मालमततेवर बोजा कनकम्गत करते. हा ठेव सवीकारल्ापासून  
३० कदवसाच्ा आत कनमा्गण केला जातो. सदर मालमतता ठेवीदाराकडे तारण कदलेली असते.

 ५. ठेवीसाठी अज्य : कंपनी ठेव सवीकृतीचा छापील अज्ग ठेवीदारास पुरकवते. हा अज्ग संभाव् ठेवीदारास कवकहत नमुन्ात 
भरून द्ावा लारतो. ्ा अजा्गमध्े ठेवीसाठी आणलेली रक्कम दुसऱ्ा व्क्तीकडून कजा्गऊ घेतलेली नाही असे 
कनवेदन देणे आव््क आहे.

 ६. सं्ुक्त नावे : सं्ुक्त नावाने ठेवी ठेवण्ाची इचछा जर ठेवीदाराची असेल तर कंपनी ठेवीची रक्कम सं् ुक्त नावाने 
सवीकारू शकते परंतु ही ठेव तीन व्क्तींपेक्ा जासत नावाने एककत्रतररत्ा सवीकारता ्ेणार नाही.

 ७. वारस : का्द्ानुसार ठेवीदारास त्ाचा वारस कन्ुक्तीचा अकिकार आहे. त्ाच्ा मृत्ूच्ा प्चात ठेवीची रक्कम 
त्ाच्ा वारसदारास कमळते.

 ८. पररपत्रक/जाणिरात : जेवहा कंपनी सभासदाकडून ठेवी रोळा करत असते. त्ावेळी पररपत्रकाद्ारे त्ांना कळकवण्ात 
्ेते. परंतु ज्ावेळी आम जनतेकडून ठेवी सवीकारल्ा जाणार असतील अशा वेळी कंपनी जाकहरात प्रकसद्ध करते. 

  अ) पररपत्रक/जाकहरातीत खालील तपशील/माकहती असते. 
   i) कंपनीच्ा आकथ्गक शसथतीचे कववरणपत्र 
   ii) नव्ाने सवीकारण्ात ्ेणाऱ्ा ठेवींतील सुरकक्त आकण असुरकक्त ठेवीचे प्रमाण 
   iii) पतमानांकन संसथेकडून कमळालेले पत मानांकन (पात्र कंपनीसाठी) 
   iv) ठेव ्ोजना तपशील
   v) ठेव कव्वसताची नावे 
   vi) सवीकारण्ात आलेल्ा मारील ठेवींपैकी दे् रक्कम 
  ब) नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे पररपत्रकाची अथवा जाकहरातीची नोंद करणे : वरील तपशीलासह पररपत्रक अथवा 

जाकहरात त्ार केल्ानंतर त्ाची एक प्रत नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे सादर करण्ात ्ेते. ्ावर सव्ग संचालकाच्ा 
सवाक्ऱ्ा असतात.

  क) पररपत्रक व जाणिरात प्रणसद्ध करिे  : नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे पररपत्रकाची अथवा जाकहरातीची नोंद केल्ानंतर 
कंपनी फक्त ३० कदवसानंतर जाकहरात प्रकसद्ध करत असते. जर कंपनी सभासदाकडून ठेवी सवीकारणार असेल 
तर त्ांना रकजसटड्ग पत्राद्ारे सपीड पोसट अथवा ई-मेल द्ारे पररपत्रक पाठकवले जाते. आम जनतेला ठेवी 
ठेवण्ाबाबत आवाहन कराव्ाचे असल्ास जाकहरात प्रकसद्ध करावी लारते. जाकहरात प्रकसद्ध करत असताना 
देशातील प्रमुख (जासत खप असणारे) इंग्रजी वृततपत्रातून प्रकसद्ध करावी तसेच कंपनीचे नोंदणीकृत का्ा्गल् ज्ा 
राज्ात आहे त्ा राज्ातील प्रमुख प्रादेकशक भाषेतून जाकहरात प्रकसद्ध करणे बिंनकारक आहे.

  ड) जाणिरातीची मुदत (वैधता) : पररपत्रक अथवा जाकहरातीची विैता ही वाकष्गक सव्गसािारण सभा झाल्ानंतर ककंवा 
आकथ्गक वषा्गच्ा समाप्तीनंतर सहा (६) मकहन्ांसाठी ग्राह्य िरण्ात ्ेते. परंतु ्ा दोनही तारखांपैकी जी तारीख 
अरोदर असेल ती तारीख कवचारात घ्ावी.

 ९. ठेव णवशवसताची (णन्ुक्ती) : जेवहा पात्र कंपनी आकण साव्गजकनक कंपन्ा ठेवी सवीकारत असतात अशा ठेवींना सुरकक्तता 
कमळावी ्ासाठी कंपनी एक ककंवा अनेक ठेव कव्वसताची नेमणूक करते. ठेव रक्कम परत करण्ास कंपनी असमथ्ग 
ठरल्ास ठेवीदाराच्ा ठेवीची रक्कम परत करण्ासाठी ठेव कव्वसत मदत करतात महणजेच ठेवीदाराच्ा कहताचे रक्ण 
करतात. 

   पररपत्रक ककंवा जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापूवती सात (७) कदवस अरोदर ठेव कव्वसताबरोबर कव्वसत करार करावा 
लारतो. ठेव कव्वसत हा सवत: ककंवा एकूण ठेवीदाराच्ा एक दशांश ठेवीदारानी मारणी केल्ास अथवा ठेवीची 
परतफेड करण्ास कंपनी असमथ्ग ठरल्ास ठेव कव्वसतास ठेवीदाराची सभा बोलाकवण्ाचा/भरकवण्ाचा अकिकार 
असतो.
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 १०.	 मालमत्तेवर	बोजा/्ारण/निमामाण	करणते	 : ज्या वेळी कंपनी आम जनतेकडून सुरक्षित ठेवी सवीकयारते. अशया वेळी 
कंपनीने ठेव सवीकयारलेल्या तयारखेपयासून ३० (तीस) क्िवसयांच्या आत सुरक्षित ठेव सवीकयारून ठेवलेल्या रकमेपषेिया कमी 
नसलेल्या रकमेसयाठी क्तच्या मतू्त मयालमततवेर बोजया क्नमया्तण करते. सुरक्षिततेची क्कमयान रक्कम ही ठेव क्वमयाद्यारे समयाक्वष्ट 
नसलेल्या रकमेइतकी असली पयाक्हजे. मयालमततेवर बोजया हया ठेव क्वशवसतयाच्या नयावयाने क्नमया्तण केलया जयातो.

 ११.	 ठतेव	नवमा	: ठेवी बयाबतची जयाक्हरयात प्रक्सद्ध करण्यापूववी ३० क्िवस अगोिर क्वम्याची आवश्कतया भयासल्यास कंपनी 
ठेवीचया क्वमया घेऊ शकते. जर ठेवीची रक्कम अक्िक व्याज ्यांची एकक्रित बेरीज रु. २०,००० प्यंत असेल तर त्या 
रकमेच्या बेरजेएवढया क्वमया उतरक्वतया ्ेतो.

 १२.	 प्मािांकि	दाखला	नमळनवणते	: ठेवी सवीकयारण्यापूववी प्रत्ेक कंपनीलया पत पयारितेचया ियाखलया क्मळक्वणे आवश्क आहे. 
ठेवीचे पररपरिक क्कंवया ठेवीची जयाक्हरयात प्रक्सद्ध करत असतयानया त्यात त्याचया सपष्ट उले्ख करयावया. कंपनीची क्नववळ 
संपतती, आक्््तक सस्ती, ठेव रक्कम वेळेत परत करण्याची षिमतया इ. नुसयार कंपनीलया पत मयानयांकन क्िले जयाते. कंपनीलया 
पत मयानयांकन ियाखलया िरवर्वी ठेवीच्या मुिती अखेरप्यंत घेणे बंिनकयारक आहे.

 १३.	 ठतेव	पर्फेड	राखीव	निधी	खा्ते	उघडणते	: ठेव रक्कम सवीकयारणयाऱ्या प्रत्ेक कंपनीस ठेवीची रक्कम परत करण्यासयाठी 
सूक्चत बँकेत सवतंरि ठेवत परत फेड रयाखीव क्निी खयाते उघडयावे लयागते. ्या खयात्यात त्या आक् ््तक वर्या्तत परतफेड 
करयाव्याच्या एकूण ठेवींच्या २०% रक्कम िरवर्वी ३०	एनरिल क्कंवया त्यापूववी वग्त करणे बंिनकयारक आहे. खयात्यातील 
रकमेचया क्वक्न्ोग केवळ ठेवीची परतफेड करण्यासयाठीच केलया जयातो. 

  सूनि्	बँक	: सकू्चत बँक महणजे आर. बी. आ्. अ ॅक्ट १९३४ च्या पररक्शष्ट िोन मध्े ज्या बँकयांचया समयावेश 
करण्यात ्ेतो. अशया बँकयंानया सूक्चत बँकया असे महणतयात. ्या बँकया ररझवह्त बँक ऑफ इंक्ड्या क्नसशचत केलेल्या 
कसोटयांची पूत्ततया करतयात व त्यांनया ररझवह्त बँकेच्या कयाही सुक्विया क्मळतयात. सूक्चत बँकयांची उिया. एस. बी. आ्, 
बँक ऑफ इंक्ड्या, िेनया बँक इ.

  टीप	: मुद्या क्र. ८ (अ ) आक्ण (ब), १० आक्ण १३ हे अशया खयाजगी कंपनीस लयागू होत नयाहीत ज्या कंपनीने 
पूण्त वसूल भयाग भयांडवल आक्ण मुक्त रयाखीव क्निीच्या १००% पेषिया जयासत ठेव सभयासियाकडून सवीकयारलेली 
नयाही.

 १४.	 ठतेव	पाव्ी	: ठेवीियारयाकडून ठेवीची रक्कम प्रयाप्त झयाल्यापयासून क्कंवया िनयािेशयाचे शोिन झयाल्यापयासून २१	नदवसाच्ा 
आत ठेव पयावती ठेवीियारयास क्िली पयाक्हजे. ्या पयावतीत ठेवीियारयाचे नयाव, पततया, ठेवीची रक्कम, व्याजिर, ठेवीचया 
परतफेड क्िनयंाक इ. तपशील नोंिक्वण्यात ्ेतो. ्या पयावतीवर संचयालक मंडळयाने ज्या अक्िकयाऱ्यास सवयाषिरी करण्याचया 
अक्िकयार क्िलेलया आहे त्याची सवयाषिरी व कंपनीचया क्शक्कया उम्टक्वण्यात ्ेतो.

 १५.	 ठतेवीिी	िोंद	वही	: कंपनीने सवीकयारलेल्या ठेवीसयाठी क्कंवया नूतनीकरण करण्यात आलेल्या ठेवीसयाठी सवतंरि ठेव नोंिवही 
नोंिणीकृत कया्या्तल्यामध्े ठेवणे बंिनकयारक आहे. ्या नोंि वहीत ठेव पयावती क्िल्यापयासून सा् क्िवसयांच्या आत 
ठेवीियारयाच्या नोंिी केल्या पयाक्हजेत.

 १६.	 ठतेव	नववरणपत्र	: ठेव सवीकयारणयाऱ्या प्रत्ेक कंपनीलया प्रत्ेक वर्वी क्वक्हत नमुन्यात ३० जून अखेर ठेव क्ववरणपरि नोंिणी 
अक्िकयाऱ्याकडे सयािर करयावे लयागते. ्या क्ववरणपरियात ३१ मयाच्त अखेरच्या ठेवीच्या सव्त नोंिी करण्यात ्ेतयात.

 १७.	 व्ाज	: वेळोवेळी ररझवह्त बँकेने क्िलेल्या क्िशया क्निदेशयानुसयार ठेवीवरील कमयाल व्याज अवलंबून असते. ठेवीची परतफेड 
ही ठेव मुित संपण्याअगोिर केले जयात असेल तर अशया वेळी क्नसशचत केलेल्या व्याज िरयापेषिया १% व्याजिर कमी 
करण्यात ्ेते.

    त्याच प्रमयाणे ठेवीची मुित संपलेली आहे व ठेवीियारयाने ठेवीच्या रकमेची मयागणी कंपनीकडे केली आहे. परंतु 
कंपनीने परतफेड केली नसेल तर अशया ्कीत ठेवीवर कंपनीस िंडयासह १८% िरयाने ठेव परतफेड करण्याच्या तयारखेप्यंत 
व्याज द्यावे लयागते.
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 १८. अटी व शततीमध्े बदल करण्ाचा अणधकार : एकदा ठेव सवीकारण्ाबाबतचे पररपत्रक ककंवा जाकहरात प्रकसद्ध केल्ानंतर 
कंपनी प्रत्क् ककंवा अप्रत्क्ररत्ा ठेवी सवीकारण्ाच्ा ककंवा परतफेडीच्ा अटी  आकण शततींमध्े, ठेव कव्वसत करार 
आकण ठेव कवमा करारामध्े कोणताही बदल करू शकत नाही.

 १९. आण ््यक णववरिाबाबत खुलासा करिे : जर कंपनीस ठेवी ्ा संचालकाकडून प्राप्त झाल्ा असतील तर त्ा बाबतचा 
खुलासा/(माकहती) आकथ्गक कववरण पत्रात करावा लारतो.

  जर कंपनी खाजरी असेल आकण कतच्ा संचालकांच्ा नातेवाईकांकडून ठेव सवीकारलेली असेल तरीही त्ाची माकहती 
कववरणपत्रात सपष्ट करणे बंिनकारक आहे.

 २०. णशक्षा/कारवाई : कंपनीच्ा अकिकाऱ्ाने कंपनी का्द्ातील तरतुदींचे ठेवी सवीकारण्ाबाबत उलं्घन केल्ास 
आकण तो दोषी आढळल्ास कशक्ेस पात्र ठरतो. महाराष्टट्र सरकारने रुंतवणूकदाराच्ा कहताचे संरक्ण करण्ासाठी ठेवीदार 
सरंक्ण का्दा १९९९ हा समंत केला. ् ा का्द्ाच ेमहाराष्टट्रातील कपंनीन ेउलं्घन कले्ास ती कशक्से पात्र ठरू शकत.े 

  अणधक माणितीसाठी : कज्ग आकण ठेवी ्ातील फरक

  कज्य : मारताक्णी ककंवा लवकरात लवकर परत करण्ाच्ा अटीवर कंपनीने कजा्गऊ घेतलेली रक्कम हो्.

  ठेवी : ठरावीक मुदतीनंतर परतफेडीच्ा अटीवर सवीकारलेली रक्कम हो्.

 ५.३ जनतेकडून ठेवी सवीकारण्ाची का््यपद्धती :
 पात्र असलेल्ा साव्गजकनक कंपन्ाच आम जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकतात.
 आम जनतेकडून ठेवी सवीकारताना खालील का््गपद्धतीचा अवलंब करण्ात ्ेतो.

 १. संचालक मंडळाची सभा भरणविे : आम जनतेकडून ठेवी सवीकारल्ाबाबतचा ठराव संमत करण्ासाठी संचालक 
मंडळाची सभा बोलाकवली जाते. ्ा सभेत ठेव सवीकृतीचा ठराव मंजूर करण्ात ्ेतो, ्ात ठेवीची रक्कम, अटी व शतती 
्ांचा समावेश केला जातो. ्ाच सभेत ठेवी सवीकारण्ास भारिारकाची मंजुरी घेण्ासाठी सव्गसािारण सभेची तारीख 
आकण वेळ कनश्चत करण्ात ्ेते.

 २. सव्यसाधारि सभा भरणवि े: आम जनतकेडून ठवेी सवीकारण्ास मान्ता दणे्ासाठी कपंनीला भारिारकाची सव्गसािारण 
सभा भरवावी लारत.े ्ा सभते ठवे सवीकारण्ाबाबतचा कवशषे ठराव समंत करून त्ाची एक प्रत कपंनी नोंदणी 
अकिकाऱ्ाकड ेपाठकवण्ात ्ते ेआकण ररज भासल्ास ररझवह्ग बकँ ऑफ इंकड्ाकड ेकवशषे ठरावाची प्रत पाठवावी लारत.े 

 ३. संचालक मंडळाची सभा : ठेवीबाबत प्रकसद्ध केल्ा जाणाऱ्ा जाकहरातीतील मजकुरास मान्ता देण्ासाठी संचालक 
मंडळाची सभा भरकवली जाते. ्ा सभेत कंपनी का्द्ानुसार जाकहरातीत आव््क असलेली माकहती समाकवष्ट 
केल्ाबाबतची खात्री केली जाते आकण त्ानंतर जाकहरातीतील मजकुरास बहुमताने मान्ता देऊन त्ावर संचालकाच्ा 
सवाक्ऱ्ा घेतल्ा जातात.

 ४. बँकस्यची णन्ुक्ती : ठेवीदाराचे अज्ग आकण ठेव रक्कम सवीकारण्ासाठी कंपनीचे बँकस्ग महणून बँकेची कन्ुक्ती 
करण्ात ्ेते.

 ५. पत मानांकन (पत पात्रता) दाखला घेिे : ठेवी अज्ग आकण रक्कम सवीकारण्ासाठी बँकस्गची नेमणूक केल्ानंतर कंपनी 
मान्ताप्राप्त पत मानांकन संसथेकडून पत मानांकन दाखला कमळवावा लारतो. दाखला कमळाल्ानंतर पत मानांकनाचा 
उल्ेख ठेवीच्ा जाकहरातीमध्े करणे आव््क आहे.

 ६. ठेव णवशवसताची णन्ुक्ती/नेमिूक : ठेवीच्ा परतफेडीसाठी ठेवीदारामध्े कव्वसनी्ता कनमा्गण वहावी ्ासाठी 
कंपनीकडून एक ककंवा अनेक ठेव कव्वसताची कन्ुक्ती करते. कंपनी आकण कव्वसत ्ांच्ामध्े करार करण्ात ्ेतो त्ा 
करारामध्े ठेवीची सवीकृती व परत करण्ाबाबतच्ा अटी व कन्म ्ांचा उले्ख करण्ात ्ेतो.

  जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापूवती ७ कदवस अरोदर कंपनी आकण ठवे कव्वसताच्ा करारावर सवाक्ऱ्ा होणे आव््क आह.े
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 ७.  ठेवीचा णवमा घिेे/उतरणविे : ठेवीचा कवमा उतरकवणे आव््क असल्ाने कंपनीला कवमा कंपनीबरोबर करार करावा 
लारतो. हा करार ठेवीची जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापूवती कमीत कमी ३० कदवस अरोदर करावा लारतो. ् ा करारावर कंपनी 
आकण कवमा कंपनी अकिकाऱ्ाच्ा सवाक्ऱ्ा आव््क आहेत.

 ८. जाणिरात नोंदिी : जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापवूती त्ाची एक प्रत नोंदणी अकिकाऱ्ाकड ेनोंदकवण े(दाखल करणे) आव््क 
आह.े नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे प्रत दाखल झाल्ानतंर ३० कदवसानंी कपंनीला जाकहरात प्रकसद्ध करावी लारत.े   

 ९. जाणिरात प्रणसद्ध करिे : कंपनी नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे जाकहरातीची नोंदणी केल्ानंतर ३० कदवसानंतर जनतेसाठी 
ठेवीची जाकहरात प्रकसद्ध करावी लारते. सदर जाकहरात ही देशातील प्रमुख इंग्रजी वृततपत्रातून आकण कंपनीचे नोंदणीकृत 
का्ा्गल् असलेल्ा राज्ातील प्रमुख प्रादकेशक वृततपत्रातून प्रकसद्ध करणे आव््क आहे. 

 १०. कंपनी संकेत स्ळावर नोंद : वृततपत्रातून जाकहरात प्रकसद्ध केल्ानंतर ्ा जाकहरातीची नोंदणी कंपनीच्ा संकेत 
सथळावर  करावी लारते. 

 ११. ठेव अज्य व रक्कम जमा करिे : कंपनी बँकेला ठेवीदाराचे अज्ग आकण ठेव रक्कम जमा करण्ाची सूचना देते.

 १२. ठेव पावती देिे : ठेवीची रक्कम प्राप्त झाल्ापासून ककंवा िनादेशाचे शोिन झाल्ापासून २१ कदवसाच्ा आत ठेवीदारास 
ठेव पावती देणे बंिनकारक आहे. 

 १३. मालमततेवर बोजा णनमा्यि करिे : जर कंपनीने सुरकक्त ठेवी सवीकारल्ा असतील तर ठेव सवीकारल्ापासून ३० 
कदवसाच्ा आत कंपनीला आपल्ा शसथर मालमततेवर बोजा कनमा्गण करावा लारतो. 

 १४. ठेव रणजसटरमध्े नोंदी करिे : ठेव पावती कदल्ानंतर सात (७) कदवसाच्ा आत कचटणीसाने ठेवीच्ा सव्ग नोंदी सवतंत्र 
ठेव रकजसटरमध्े केल्ा पाकहजेत आकण सदर नोंदीची तपासणी ही कंपनीच्ा अकिकृत अकिकाऱ्ाने केली पाकहजे. 

 १५. ठेवीचे णववरिपत्रक : कंपनीने ३१ माच्ग अखेरच्ा ठेवीचे कववरणपत्र त्ार करून दरवषती ३० जूनपवूती नोंदणी 
अकिकाऱ्ाकडे सादर केले पाकहजे.

५.४ सभासदांकडून ठेवी सवीकारण्ाची का््यपद्धती : 
 जर कंपनी सभासदाकडून ठेवी जमा करणार असेल तर खालील पद्धतीचा अवलंब करावा लारतो.

 १. संचालक मंडळाची सभा : सभासदाकडून ठेवी सवीकारण्ाबाबतचा ठराव संमत करण्ासाठी कंपनी कचटणीस संचालक 
मंडळाची सभा भरकवतो. ्ा सभेत ठेव सवीकृतीचा ठराव मंजूर करण्ात ्ेतो. ्ात ठेवीची रक्कम, मुदत ठेवीचे वाटप व 
परतफेड इत्ादींचा समावेश करण्ात ्ेतो.

  तसेच भारिारकांच्ा मंजुरीसाठी वाकष्गक सव्गसािारण सभेची तारीख आकण वेळ कनश्चत करण्ात ्ेते.

 २. वाण््यक सव्यसाधारि सभा भरणविे : सभासदांकडून सवीकारल्ा जाणाऱ्ा ठेवीस मान्ता घेण्ासाठी कंपनीच्ा 
भारिारकाची वाकष्गक सव्गसािारण सभा भरवावी लारते. ्ा सभेत कवशेष ठराव संमत करून त्ाची एक प्रत नोंदणी 
अकिकाऱ्ाकडे सादर करावी लारते. 

 ३. संचालक मंडळाची सभा : सभासदाकडून ठेवी सवीकारण्ाबाबत मान्ता कदल्ानंतर संचालक मंडळाची सभा भरकवण्ात 
्ेते. ्ा सभेत सभासदाकडून ठेवी सवीकारण्ाबाबतचे पररपत्रक त्ार करून त्ास प्रकसद्धी देण्ासाठी त्ा पररपत्रकावर 
संचालकाच्ा सह्या घेण्ात ्ेतात.

 ४. बँकस्यची णन्ुक्ती : ठेवीदाराचंे अज्ग आकण ठेवीची रक्कम रोळा करण्ासाठी कंपनीकडून बँकेची कन्ुक्ती करण्ात ्ेते.
 ५. पत मानाकंन दाखला णमळणविे : सभासदाकडून ठेवीचा सवीकार करताना कंपनीला पत मानांकन संसथेकडून पत मानांकन  

दाखला कमळवावा लारतो आकण त्ाचा उल्ेख पररपत्रकामध्े करावा लारतो. 

 ६. ठेव णवशवसताची णन्ुक्ती : सभासदाकडून ठेवी सवीकारण्ापूवती कंपनीला ठेव कव्वसताची कन्ुक्ती करावी लारते. 
पररपत्रक प्रकसद्ध करण्ापूवती सात (७) कदवस अरोदर ठेव कव्वसत व कंपनी ्ांच्ात करार होऊन त्ावर सवाक्ऱ्ा होणे 
आव््क आहे.
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 ७. ठेव णवमा घेिे : ठेव पररपत्रक प्रकसद्ध करण्ापूवती ३० कदवस अरोदर कंपनीला ठेवीच्ा सुरकक्ततेसाठी ठेव कवमा 
उतरवावा लारतो. 

 ८. पररपत्रकाची नोंदिी अणधकाऱ्ाकडे नोंद : ठेवी बाबतचे पररपत्रक प्रकसद्ध करण्ापूवती ३० कदवस अरोदर सदर 
पररपत्रकाची नोंद नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे करणे आव््क आहे.

 ९.  सभासदांना पररपत्रक पाठणविे : ठेवीबाबतच्ा पररपत्रकाची नोंद नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे केल्ाच्ा तारखेपासून  
३० कदवसानंतर कंपनीला आपल्ा सभासदांना ठेवी सवीकारण्ाबाबतचे पररपत्रक पाठवावे लारते. ते पररपत्रक रकजसटड्ग 
पोसट, सपीड पोसट ककंवा ई-मेल द्ारे पाठवता ्ेते. त्ाकशवा् पररपत्रक वत्गमानपत्रामध्े प्रकसद्ध करता ्ेते. 

 १०. कंपनीच्ा संकेत स्ळावर पररपत्रकाची नोंद : पात्र साव्गजकनक कंपन्ाना पररपत्रकाची नोंद कंपनीच्ा संकेत सथळावर 
करावी लारते. खाजरी कंपन्ा व इतर कंपन्ांसाठी ही नोंदणी ऐशचछक आहे.

 ११. ठेव अज्य व रक्कम जमा/गोळा करिे : ठेव अज्ग आकण ठेवीची रक्कम जमा करण्ाकवष्ीची सूचना कंपनी बँकेस देते 
त्ानुसार बँक ठेवीचे अज्ग आकण ठेव रक्कम ठेवीदारांकडून जमा करते आकण त्ाचा सव्ग तपशील कंपनीकडे पाठकवण्ाची 
व्वसथा करते.

 १२. ठेव पावती देिे : ठेवीदाराकडून ठेव रक्कम प्राप्त झाल्ापासून ककंवा िनादेशाचे शोिन झाल्ापासून २१ कदवसाच्ा 
आत ठेवीची पावती ठेवीदारास कदली पाकहजे. 

 १३. मालमततेवर बोजा णनमा्यि करिे : ज्ा वेळी कंपनी सुरकक्त ठेवी सवीकारते अशा वेळी कंपनीने ठेव सवीकारलेल्ा 
तारखेपासून ३० कदवसांच्ा आत आपल्ा शसथर मालमततेवर बोजा कनमा्गण केला पाकहजे. 

 १४. ठेवीदाराची नोंदविीत नोंद करिे : ठेव पावती कदल्ापासून सात कदवसांच्ा आत कचटणीसाने ठेव रकजसटरमध्े त्ाची 
नोंद करून त्ावर अकिकृत अकिकाऱ्ाची सवाक्री घेतली पाकहजे.

 १५. ठेव णववरिपत्र : कंपनीने प्रत्ेक वषती कवकहत नमुन्ात ३० जून अखेर ठेव कववरणपत्र नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे दाखल  
करावे आकण ्ा कववरणपत्रात ३१ माच्ग अखेरच्ा ठेवींच्ा नोंदी कराव्ात.

कृती : 
 १) भारतातील कवकवि पत मानांकन संसथांचा शोि घ्ा.

 २) पत मानांकन संसथेकडून पतपात्रता दाखला कमळालेल्ा कोणत्ाही पाच उतकृष्ट कामकररी करणाऱ्ा कंपन्ांचा शोि 
घ्ा.    

सारांश

  कंपनीच्ा अलप मुदतीच्ा भांडवलाची ररज भारकवण्ासाठी ठेवीद्ारे भांडवलाची उभारणी करणे हा सवसत आकण ्ोग् 
प्ा्ग् आहे.

  खाजरी कंपन्ा, साव्गजकनक कंपन्ा आकण पात्र साव्गजकनक कंपन्ा ्ा आपल्ा सभासदाकडून ठेवी सवीकारू शकतात.

  पात्र साव्गजकनक कंपनी आकण सरकारी कंपन्ा ्ा आम जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकतात.

  कंपनीने ठेवी सवीकारताना खालील बाबींचा कवचार केला पाकहजे.

  अ) कंपनी का्दा २०१३ कलम ७३ ते ७६

  ब) कंपनी (ठेव सवीकृती) कन्म २०१४

  क) ठेव सवीकृतीबाबत ररझवह्ग बँक ऑफ इंकड्ाची मार्गदश्गक तत्व ेकवचारात घ्ावीत.

  सव्ग ठेव सवीकारणाऱ्ा कंपन्ांनी ठेवीची सवीकृती आकण नूतनीकरण करताना सव्ग कन्म व अटींचे पालन केले पाकहजे.
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    ठेव रक्कम

कंपनीचा प्रकार  कोिाकडून सवीकारते 
% वसूल भागभांडवल आणि मुक्त 

राखीव णनधी

i.    खाजरी कंपनी सभासद आकण संचालक १००% प्यंत

ii.  साव्गजकनक कंपनी 
    (पात्र कंपनी कशवा्)

सभासद ३५% प्यंत

iii. पात्र साव्गजकनक कंपनी सभासद
सव्गसामान् जनता

१०% प्यंत
२५% प्यंत

iv. सरकारी कंपनी सव्गसामान् जनता ३५% प्यंत

  ठेवीचा कालावधी
  - कमीत कमी ६ मकहने, जासतीत जासत ३६ मकहने
  - मुदतपूव्ग परतफेड - कमीत कमी ३ मकहन्ानंतर 
  - पवूतीच्ा अटी व कन्मानुसार कंपनी ठेवीचे नूतनीकरण देखील करू शकते.
 	मारताक्णी परत कराव्ाच्ा ठेवी कंपनी सवीकारू शकत नाही.
  कंपनी सुरकक्त ककंवा असुरकक्त ठेवी सवीकारू शकते. सुरकक्त ठेवीसाठी कंपनी आपल्ा शसथर मालमततवेर बोजा कनमा्गण 

करते.
 	ठेवी सवीकारण्ाबाबतचा अज्ग कंपनीने कवकहत नमुन्ात रुंतवणूदारास पुरकवला पाकहजे.
 	कंपनी सं्ुक्त नावाने ठेवी सवीकारू शकते परंतु ३ पेक्ा अकिक नावे असू न्ेत.
 	ठेवीदारास आपला वारस केवहाही नेमता ्ेतो.
 	पररपत्रक - सभासदांना आवाहन करणे.
 		जाकहरात - आम जनतेला आवाहन करणे.
  i) तपशील - सव्ग माकहती
  ii) नोंद - कंपनी नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे
  iii) वाटप/प्रकसद् िी - नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे नोंद केल्ापासून ३० कदवसानंतर
  iv) विैता - आकथ्गक वष्ग संपल्ानंतर ककंवा वाकष्गक सव्गसािारण सभेची तारीख ्ांपैकी जी तारीख अरोदर असेल 

त्ापासून ६ मकहन्ांप्यंत.
 	ठेव कव्वसत - ठेवीच्ा सुरकक्ततेसाठी कंपनी एक ककंवा त्ा पेक्ा जासत ठेव कव्वसताची नेमणूक करू शकते. पररपत्रक 

ककंवा जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापूवती ककमान ७ कदवस अरोदर कव्वसत करारावर सवाक्री होणे आव््क आहे.

  कंपनीने आम जनतेकडून सुरकक्त ठेव सवीकारली असेल तर ठेव सवीकारलेल्ा तारखेपासून ३० कदवसांच्ा आत आपल्ा 
शसथर मालमततेवर बोजा (तारण) कनमा्गण करावा लारतो.

  ठेव कवमा हा ठेवीचे पररपत्रक ककंवा जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापवूती ककमान ३० कदवस अरोदर घेणे आव््क आहे.

  ठेव + व्ाज रु. २०,००० प्यंत - पूण्ग कवमा 

  प्रत्ेक ठेवीदाराची ठेव रक्कम रु. २०,००० पेक्ा जासत असल्ास प्रत्ेक ठेवीदारास रु. २०,००० कवमा.

  पत मानांकन संसथेकडून पत पात्रतेचा दाखला कमळकवणे आकण पररपत्रकात व जाकहरातीत त्ाचा उले्ख करणे.

  ठेव परतफेड कनिी खाते उघडणे - प्रत्ेक वषती ३० एकप्रलपूवती कंपनीने एकूण ठेवीच्ा ककमान २०% रक्कम परतफेड कनिी 
महणून सूकचत बँकेत जमा केली पाकहजे.
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 	ठेव पावती देणे - ठेवीची रक्कम कमळाल्ापासून २१ कदवसाच्ा आत ठेव पावती देण्ात ्ावी.

 	रकजसटरमध्े नोंद - ठेवीची पावती कदल्ापासून ७ कदवसाच्ा आत ठेव रकजसटरमध्े संपूण्ग तपशीलासह नाेंद करावी 
लारते.

 	कंपनीने कवकहत नमुन्ात दरवषती ३० जून अखेर ठेव कववरण पत्र नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे ३१ माच्ग अखेरच्ा सव्ग नोंदीसह 
सादर करावे.

 	ठेवीवरील व्ाज (i) मुदतपूव्ग ठेव परत फेड - १% व्ाज कमी (ii) मुदत संपलेल्ा व मारणी केलेल्ा परंतु परतफेड न 
केलेल्ा ठेवी दंडासकहत व्ाजाचा दर १८% द.सा.द.शे.

  ठेवीच्ा बाबतच्ा अटी व कन्मामध्े कंपनी कोणताही बदल करू शकत नाही.

	 	ठेवींची रक्कम जर संचालकांकडून ककंवा त्ाच्ा नातेवाईकांकडून प्राप्त झाल्ा असतील तर कववरणपत्रात त्ाचा खुलासा 
करावा.

  ठेवीबाबत दोषी आढळल्ास संबंकित अकिकारी कशक्ेस पात्र ठरतो.

 	जनतेकडून ककंवा सभासदांकडून ठेवी सवीकारताना कंपनीला कवकहत का््गपद्धती अवलंबावी लारते.

सवाध्ा्

प्र.क्र. १ अ) खाली णदलेल्ा प्ा्य्ांमधून ्ोग् प्ा्य् णनवडून वाक् पुनिा णलिा.

  १) ठेव हा .................... चा प्रकार आहे.

   अ) मालकीचे भांडवल ब) अलप मुदतीचे कज्ग क) दीघ्ग मुदतीचे कज्ग

  २) पात्र साव्गजकनक कंपनी आकण सरकारी कंपनी .................... कडून ठेवी सवीकारू (जमा) शकतात.

   अ) त्ांचे कम्गचारी ब) जनता क) ररझवह्ग बँक ऑफ इंकड्ा (RBI)

  ३)  खाजरी कंपनी आपल्ा सभासदांकडून ककंवा संचालकाकडून पणू्ग वसूल भार भांडवल व मुक्त राखीव कनिीच्ा        
.................... % पेक्ा जासत ठेवी सवीकारू शकत नाही.

   अ) १००  ब) ३५ क) २५

  ४)  ................... कंपनीस आम जनतेकडून पूण्ग वसूल भार भांडवल आकण मुक्त राखीव कनिीच्ा ३५% प्यंत 
ठेवी सवीकारता ्ेतात.

   अ) सरकारी  ब) खाजरी क) पात्र साव्गजकनक

  ५)  ठेवी ्ा कमीत कमी ६ (सहा) मकहने आकण जासतीत जासत ................... मकहन्ांसाठी सवीकारता ्ेतात.

   अ) ३६  ब) ३ क) ३०

  ६) कंपनी आपल्ा सभासदांना ठेव ्ोजनेत सहभारी होण्ासाठी ................... द्ारे आवाहन करते.

   अ) जाकहरात  ब) पररपत्रक क) वत्गमानपत्र 

  ७) कंपनी नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे पररपत्रक ककंवा जाकहरातीची नोंदणी केल्ानंतर ................... कदवसानंतर पररपत्रक  
ककंवा जाकहरात प्रकसद्ध करावी लारते.

   अ) ३०  ब) २१ क) ७ 

  ८)  ठेवीदारांच्ा कहताचे संरक्ण करण्ासाठी कंपनीला ................... ची कन्ुक्ती करावी लारते. 

   अ) कज्गरोखे कव्वसत  ब) ठेव कव्वसत क) पत मानांकन संसथा
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  ९)  ................... सवीकारत असताना कंपनीला आपल्ा मालमततेवर बोजा कनमा्गण करावा लारतो.
   अ) असुरकक्त ठेवी  ब) असुरकक्त कज्गरोखे  क) सुरकक्त ठेवी

  १०) ठेव सवीकारल्ापासून ठेव पावती ................... कदवसाच्ा आत ठेवीदाराला कदली जाते.
   अ) ७  ब) ३० क) २१ 

  ११) मुदती पूव्ग ठेव रक्कम परत कराव्ाची असल्ास कंपनी ................. % व्ाज कपात (वजा) करते.
   अ) १  ब) १८ क) २० 

  १२) ठेव कववरणपत्र प्रत्ेक वषती ................... पूवती दाखल करणे आव््क आहे.
   अ) ३० जून  ब) ३१ माच्ग  क) ३० एकप्रल

  ब) जोड्ा जुळवा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) खाजरी कंपनी १) वसूल भारभांडवल आकण मुक्त राखीव कनिीच्ा १०%

ब) ठेव कव्वसत करार २) जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापूवती ७ कदवस अरोदर सही केली जाते.

क) सुरकक्त ठेवी ३) जासतीत जासत ३० मकहने

ड) ठेवीचा कालाविी ४) मूत्ग मालमततेवर तारण/बोजा

इ) ठेव कववरणपत्र ५) पूण्ग वसूल भार भांडवल आकण मुक्त राखीव कनिीच्ा १००%

६) दरवषती ३१ माच्ग ककंवा त्ा अरोदर दाखल करणे.

७) जाकहरात प्रकसद्ध करण्ापूवती २१ कदवस अरोदर सही केली जाते.

८) जासतीत जासत ३६ मकहने

९) अमूत्ग मालमततेवर बोजा

१०) प्रत्ेक वषती ३० जून ककंवा त्ा अरोदर दाखल करणे.

  क) खालील प्रत्ेक णवधानासाठी एक शबद णकंवा शबद समूि णकंवा संज्ा णलिा.

  १) भारिारकांकडून, संचालकांकडून ककंवा त्ांच्ा नातेवाईकांकडून वसूल भार भांडवल आकण मुक्त राखीव कनिीच्ा 
१००% पेक्ा जासत ठेवी न सवीकारू शकणारी कंपनी.

  २) वसूल भार भांडवल आकण मुक्त राखीव कनिीच्ा ३५% प्यंत ठेवी सवीकारू शकणारी कंपनी.

  ३) ठेवीचा कमीत कमी कालाविी.

  ४) ठेवीचा जासतीत जासत कालाविी.

  ५) कंपनीच्ा मूत्ग मालमततेवर बोजा कनमा्गण करण्ाचा अपेकक्त कालाविी.

  ६) सभासदांना ठेवी ठेवण्ाबाबत करण्ात आलेले आवाहन.

  ७) कंपनी आकण ठेव कव्वसत ्ांचे मिील करार.

  ८) फक्त ठेवीची परतफेड करण्ासाठी उघडण्ात आलेले खाते.

  ९) ठेव पावती देण्ाचा अपकेक्त कालाविी.

  १०) ठेवींच्ा आकण नूतनीकरणाच्ा नोंदी करण्ासाठी उप्ोरात आणले जाणारे पुसतक.
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  ड)	 खालील	विधाने	बरोबर	की	चूक	ते	वलहा.
	 	 १)	 ठेव	वववरण	पत्र	दरवर्षी	३१	मार्च	पूवषी	सादर	करणे	आवश्यक	आहे.
	 	 २)	 पात्र	साव्चजविक	कंपिी	सभासदाकडूि	ठेवी	सवीकारू	शकते.
	 	 ३)	 सरकारी	कंपिी	सभासदाकडूि	ठेवी	सवीकारू	शकते.
	 	 ४)	 खाजगी	कंपिी	आम	जितेकडूि	ठेवी	सवीकारू	शकते.
	 	 ५)	 ठेवी	्या	जासतीत	जासत	३६	मवहन्यासाठी	सवीकारल्या	जातात.
	 	 ६)	 पात्र	कपंिी	आम	जितकेडूि	वसलू	भाग	भाडंवल	आवण	मुक्त	राखीव	विधीच्या	३५%	पके्ा	जासत	ठवेी	सवीकारू	शकत	िाही.	
	 	 ७)	 सुरवक्त	ठेवीसाठी	कंपिी	आपल्या	मूत्च	मालमततवेर	बोजा	विमा्चण	करते.
	 	 ८)	 ठेवींरा	सवीकार	केल्यािंतर	२१	वदवसाच्या	आत	ठेव	पावती	वदली	पावहजे.
	 	 ९)	 ठेवीदाराच्या	वहतारे	संरक्ण	करण्यासाठी	कंपिी	पत	मािांकि	संस्ेरी	वि्युक्ती	करते.
	 	१०)	 ठेव	ववशवसत	करार	हा	कंपिी	आवण	ठेव	ववशवसत	्यांच्यात	केला	जातो.
	 	 इ)	 गटात	न	बसणारा	शब्द	शोधा.
	 	 १)	 खाजगी	कंपिी,	पात्र	कंपिी	सोडूि	साव्चजविक	कंपिी,	सरकारी	कंपिी
	 	 २)		 ठेव	ववशवसत,	ठेव	ववशवसत	करार,	ववशेर्	ठराव
	 	 ३)		 ठेव	ववशवसतारी	वि्युक्ती,	कंपिी	िोंदणी	अवधकाऱ्यारी	वि्युक्ती,	पत	िामांकि	संस्ेरी	वि्युक्ती

 	 फ)	 खालील	विधाने	पूण्ण	करा.
	 	 १)	 ठेव	हा	..............	मुदत	कज्च	प्रकार	आहे.	
	 	 २)	 पात्र	साव्चजविक	कंपिी	आवण	सरकारी	कंपिी	..............	कडूि	ठेवी	सवीकारू	शकतात.
	 	 ३)	 पात्र	साव्चजविक	कंपिीरी	विववळ	मालमतता	..............	पेक्ा	कमी	असू	ि्ये.
	 	 ४)	 सरकारी	कंपिी	आम	जितेकडूि	वसूल	भाग	भांडवल	व	राखीव	विधीच्या	..............	%	पेक्ा	जासत	ठेवी	सवीकारू	

शकत	िाही.
	 	 ५)	 कमीत	कमी	सहा	मवहिे	आवण	जासतीत	जासत	..............	कालावधीसाठी	ठेवी	सवीकारल्या	जातात.
	 	 ६)	 ..............	िुसार	परतफेड	्या	प्रकारच्या ठेवी	कंपिी	सवीकारू	वकंवा	िूतिीकरण	करू	शकत	िाही.
	 	 ७)	 कंपिी	ठेवीरी	मुदतपूव्च	परतफेड	..............	कालावधीपूवषी	करू	शकत	िाही.
	 	 ८)	 आम	जितेकडूि	ठेवी	सवीकारण्यासाठी	कंपिी	..............	प्रवसद्ध	करते.
	 	 ९)	 कंपिीच्या	ठेवीच्या	पतपात्रतेबद्दल	दाखला	देणाऱ्या	संस्ेस	..............	महणतात.
	 	१०)	 ज्या	खात्यारा	उप्योग	फक्त	ठेवीरी	परतफेड	करण्यासाठी	केला	जातो	त्यास	..............	खाते	असे	महणतात.

 	 ग)	 कंसातील	अचूक	परा्णर	वनिडा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) सरकारी	कंपिी १)
.......................................................

ब)
..............................................

२) सभासदाकडूि	ठेवी	

क) ३६	मवहिे ३)
.......................................................

ड)
..............................................

४) मूत्च	मालमततेवर	बोजा	विमा्चण	करणे.

इ) ठेव	वववरण	पत्र ५) .......................................................

 (३०	जूि	वकंवा	त्या	आधी	दाखल	करणे,	खाजगी	कंपिी,	सुरवक्त	ठेवी,	आम	जितेकडूि	ठेवी,	ठेवीरा	जासतीत	जासत कालावधी)
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  ि) एका वाक्ात उततरे णलिा.

  १) कोणत्ा कंपन्ा आम जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकतात?

  २) सरकारी कंपनी जासतीत जासत ककती ठेवी सवीकारू शकते?

  ३) ठेवीचा जासतीत जासत कालाविी ककती असतो?

  ४) ठेव कव्वसत महणजे कोण?

  ५) ठेव कव्वसत करार महणजे का्?

  ६) कंपनी आपल्ा मूत्ग मालमततेवर बोजा केवहा कनमा्गण करते?

  ७) ठेवी सवीकारल्ानंतर ककती कदवसात (कालाविीत) ठेव पावती कंपनीने कदली पाकहजे?

  ८) कंपनीस ठेव कववरण पत्र ककती मुदतीत दाखल करावे लारते?

  ९) ठेव परतफेड कनिी खाते महणजे का्?

  १०) ठेव नोंदवही महणजे का्?

  ई) खालील वाक्ातील अधोरेखखत शबद दुरुसत करून वाक् पुनिा णलिा.

  १) सरकारी कंपनी सभासदाकडून ठेवीचा सवीकार करू शकते.

  २) सभासदाकडून ठेवी सवीकारण्ासाठी कंपनीला जाकहरात प्रकसद्ध करावी लारते.

  ३) ठेवीदारांच्ा कहताचे संरक्ण करण्ासाठी कंपनी पत मानांकन संसथचेी नेमणूक करते.

  ४) ठेवीची रक्कम कमळाल्ापासून सात कदवसाच्ा आत ठेव पावती कदली जाते.

  ५) ठेव रकजसटर  दरवषती ३० जून रोजी ककंवा त्ापूवती कंपनी नोंदणी अकिकाऱ्ाकडे सादर करावेे.

  ६) जेवहा कंपनी असुरकक्त ठेवींचा सवीकार करते त्ावेळी शसथर मालमततवेर बोजा कनमा्गण करते.

  ७) ठेवीचा कमीत कमी कालाविी ३६ मकहने आहे.

   ज) ्ोग् क्रम लावा.

  १) अ) ठेव कव्वसताची नेमणूक

   ब) सव्गसािारण सभा भरकवणे

   क) मालमततेवर बोजा आकारणे

  २) अ) ठेव कववरण पत्र दाखल करणे

   ब) ठेव पावती देणे

   क) जाकहरात प्रकसद्ध करणे

  ३) अ) पत मानांकन दाखला कमळकवणे

   ब) ठेव रकजसटरमध्े नोंद करणे

   क) ठेव पावती देणे

प्र.क्र. २)  खालील संज्ा/संकलपना सपष्ट करा.

  १) पात्र साव्गजकनक कंपनी

  २)  ठेवीचा कालाविी/कालखंड
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  ३)  सुरकक्त ठेवी

  ४)  ठेव कव्वसत

  ५)  मूत्ग मालमततेवर बोजा (तारण)

  ६) ठेव कवमा

  ७)  ठेव परतफेड कनिी खाते

  ८) पत मानांकन

  ९) ठेव पावती

  १०) ठेव कववरण पत्र

प्र.क्र. ३)  खालील घटना व पररखस्तीचा अभ्ास करून आपले मत णलिा.

  १) ‘अ ॅपल कंपनी कलकमटेडची’ साव्गजकनक ठेवीद्ारे भांडवल उभारणीची ्ोजना असून कतची कनववळ मालमतता ही  
रु. दहा (१०) कोटी आहे.

   अ) कंपनीला आम जनतेकडून ठेवी सवीकारता ्ेतील का?

   ब) कंपनी ४ वष्ग मुदतीच्ा ठेवी सवीकारू शकते का?

   क) ठेवीची पावती ठेवीदारास ककती कदवसात कदली जाते?

  २) ‘अ ब क कंपनी कलकमटेड’ ही साव्गजकनक ठेवी सवीकारण्ाच्ा संदभा्गत कंपनी का्दा २०१३ नुसार पात्र साव्गजकनक 
कंपनी आहे.

   अ) कंपनी सं्ुक्त नावाने ठेवी सवीकारू शकते का?

   ब) कंपनीला सभासदाकडून ठेव सवीकारता ्ेईल का?

   क) कंपनी सुरकक्त ठेवी सवीकारू शकते का?

  ३) ‘अ ॅपल कंपनी कलकमटेड’ ही पात्र साव्गजकनक कंपनी असून कतचा सुरकक्त ठेवी रोळा करून भांडवलात वाढ करण्ाचा 
हेतू आहे. कृप्ा संचालक मंडळास खालील सल्ा द्ा.

   अ) ठेव सवीकृतीसाठी कंपनीला सभासदाची मंजुरी घेणे आव््क आहे का्?

   ब) कंपनीस कज्गरोखे कव्वसताची कन्ुक्ती करणे आव््क आहे का?

   क) ककती कालाविीत कंपनीने आपल्ा मालमततेवर बोजा कनमा्गण केला पाकहजे?

  ४) ‘सन प्रा. कलकमटेड’ कंपनीला ठेवी सवीकारून भांडवलात वाढ कराव्ाची आहे.

   अ) कंपनीस आम जनतेकडून ठेवी सवीकारता ्ेतील का?

   ब) ठेवी सवीकारण्ासाठी कंपनीने कोणता दसतावेज द्ावा/वापरला पाकहजे?

   क) ठेवी जासतीत जासत ककती कालाविीसाठी सवीकारल्ा जाऊ शकतात?

प्र.क्र. ४)  ्ोडक्ात उततरे णलिा.

  १)  कवकवि कंपनीकडून सवीकारल्ा जाणाऱ्ा ठेव रकमेची म्ा्गदा कवशद करा.

  २)  ठेवीसंदभा्गतील पररपत्रक ककंवा जाकहरातीतील तपशील कलहा.

  ३) ठेव कव्वसत कन्ुक्ती बाबतची तरतूद कलहा.

  ४) ठेवीची सवीकृती बाबतच्ा कोणत्ाही चार अटी व शतती कलहा. 
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प्र.क्र. ५)  खालील णवधाने सकारि सपष्ट करा.

  १) सव्ग कंपन्ा आम जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकत नाहीत.

  २)  कंपनीला ठेवी सवीकारण्ाच्ा रकमेबाबत म्ा्गदा आहेत.

  ३)  कंपनीला ठेवीबाबत पररपत्रक ककंवा जाकहरात प्रकसद्ध करताना का्देशीर तरतुदींची पूत्गता करावी लारते.

  ४) सुरकक्त ठेवी सवीकारताना कंपनी ठेव कव्वसतांची नेमणूक करते.

  ५)  सुरकक्त ठेवी सवीकारताना कंपनीला आपल्ा शसथर मालमततवेर बोजा कनमा्गण करावा लारतो.

  ६)  कंपनीस ठेव परत फेड कनिी खाते उघडणे आव््क आहे.

प्र.क्र. ६)  खालील प्रशनांची उततरे णलिा.

  १) ठेवी सवीकारू शकणाऱ्ा कंपन्ांचे कवकवि प्रकार त्ांच्ा ठेवी रोळा करण्ाच्ा कमाल म्ा्गदांसह सपष्ट करा.

  २) ठेवी कनमंकत्रत करण्ासाठी प्रकसद्ध कराव्ा लारणाऱ्ा पररपत्रक ककंवा जाकहरातीसंबंिी तरतुदी सपष्ट करा.
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	 ६.१	 सभासदांशी	पत्रव्यवहार	करताना	चिटचिसाने	घ्याव्यािी	काळजी
	 ६.२	 सभासदांशी	पत्रव्यवहारािे	प्रसंग
	 ६.३	 नमुना	पत्रे	

प्रसतावना	:	

भागधारक हे कंपनीचे मालक असतात जे कंपनीत भांडवल गुंतवतात.

कंपनीचा मुख्य अधधकारी महणून धचटधणसाला सभासदांबरोबर वेगवेगळ्ा प्रसंगी पत्रव्यवहार करावा लागतो. धचटणीस हा 
भागधारक आधण संचालक मंडळ ्यांच्यात महत्वाचा दुवा महणून काम करतो.

धचटधणसाला व्यवस्ापनाने (संचालक मंडळ) घेतलेले धनण्ण्य आधण इतर महत्वाची माधहती पत्रव्यवहाराद्ारे सभासदांना 
कळवावी लागते.

सभासदांशी पत्रव्यवहार करताना धचटधणसाने धवशेष दक्षता व काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

६.१	 सभासदांशी	पत्रव्यवहार	करताना	चिटचिसान	ेघ्याव्यािी	काळजी	ः 
कंपनीच्या धचटधणसाला सभासदांशी धवधवध प्रसंगी पत्रव्यवहार करावा लागतो. पत्रव्यवहार करताना धचटधणसाने 

सभासदाधवष्यी आदर राखला पाधहजे. तसेच पत्रामध्ये धदली जाणारी माधहती अचूक व सत्य असली पाधहजे.

अशाप्रकारे सभासदांबरोबर पत्रव्यवहार करणे हे धचटधणसाचे आवहानातमक का्य्ण आहे. त्यासाठी त्याच्याकडे कौशल्य, ज्ान 
व तंत्र असणे आवश्यक आहे. 

सभासदांशी पत्रव्यवहार करताना धचटधणसाला खालील मुद्े धवचारात घ्यावे लागतात.

 १)	 अिूक	माचहती	 ः सभासदांशी पत्रव्यवहार करत असताना त्यांना धदली जाणारी माधहती ही सत्य, अद्य्यावत आधण 
वसतुसस्तीस अनुसरून असली पाधहजे. वसतसुस्तीची आकडेवारी देत असताना धचटधणसाने धवशेष दक्षता घेतली 
पाधहजे.

 २)	 ओघवती	 भाषा	 ः पत्राची भाषा साधी, सोपी आधण आकष्णक असली पाधहजे. पत्रात ताधंत्रक शबद व लांबलचक 
वाक्यांचा वापर टाळावा. पत्र वाचताक्षणीच पत्रातील आश्य वाचकास समजेल अशी पत्राची भाषा असली पाधहजे. 
्ोडक्यात पत्र समजण्यास सोपे असले पाधहजे.

 ३)	 तवररत	 उततर	 ः सभासदांकडून आलेल्या पत्रांना धचटधणसाने तवररत, धवना धवलंब उततरे धदली पाधहजेत. सभासदांनी 
धवचारलेल्या कोणत्याही प्रशनांची उततरे तवररत धदली पाधहजेत. तसेच तक्ार पत्राची ्योग्य ती दखल तवररत घेतली 
पाधहजे.

 ४)	 गोपनी्यता	ः धचटणीस हा कंपनीच्या गोपनी्य माधहतीचा धवशवासू परररक्षक महणून ओळखला जातो. त्यामुळे कंपनीची 
कोणतीही महत्वाची गोपनी्य माधहती उघड करणे टाळले पाधहजे. बऱ्याच वेळेस कंपनीची अंतग्णत माधहती जाणून घेण्याची 
उतसुकता सभासदांमध्ये असते. तेवहा ्याबाबत माधहती असली तरी देखील जासतीत जासत गोपनी्यता पाळली पाधहजे 
आधण अशा चौकशांना अधधक हुशारीने उततर देणे टाळले पाधहजे.

 ५)	 नम्रता/सौजन्य	ः नम्रतापूव्णक पत्र लेखनामुळे सहानुभूती, आदर आधण आपुलकीचे दश्णन होते. सौजन्यता महणजे पत्रात 
अ्योग्य भाषा टाळून सभ्य भाषेचा वापर करावा. पत्र धलधहताना पत्राचा कल हा नम्रतेचा, धवन्यशील आधण धमत्रतवाचा 
ठेवला पाधहजे आधण सभासदांच्या तक्ार पत्रांना धदली जाणारी उततरे देखील नम्र भाषेत असावीत.

6 सभासदांशी	पत्रव्यवहार
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 ६)	 का्यदेशीर	बाबी	ः सभासदांबरोबर पत्रव्यवहार करताना धचटधणसाने कंपनी का्यदा २०१३ मधील अद्य्यावत सुधारणांसह 
तरतुदींचे आधण इतर का्यद्याचे पालन केले पाधहजे. पत्र लेखन करताना काही बाबतीत धचटधणसाला गरज भासल्यास 
त्याने का्यदे सल्ागाराचे मत धकंवा सल्ा घेतला पाधहजे.

  ्ोडक्यात पत्रातील मजकूर सत्य, धबनचूक व सपष्ट असला पाधहजे.

 ७) काळजीपूव्वक	 पत्र	 लेखन	 ः सभासदांशी पत्रव्यवहार करताना काही वेळा धचटधणसाला नकारातमक पत्र े पाठवावी 
लागतात. प्रामुख्याने अशी पत्रे अत्यंत काळजीपवू्णक धलधहली पाधहजेत. जेणे करून संबंधधत सभासद दुखावला जाणार 
नाही ्याची काळजी घेतली पाधहजे. सभासदाला पत्रावरून ही गोष्ट पटली पाधहजे की कंपनी धहतासाठी व्यवस्ापनाला 
नकारातमक भूधमका घ्यावी लागत आहे.

 ८) कंपनीिी	प्रचतमा	ः सभासदांबरोबर पत्रव्यवहार करत असताना कंपनीचा नावलौधकक वाढधवण्यास मदत होईल हे त्याने 
लक्षात ठेवले पाधहजे. तसेच सपष्ट परंतु सौजन्यपूण्ण लेखनाने सभासदाच्या सव्ण अडचणी, प्रशन तसेच शंका नम्रतापवू्णक 
दूर केल्या पाधहजेत.

६.२	 सभासदांबरोबर	केल्या	जािाऱ्या	पत्रव्यवहारािे	प्रसंग	ः	
धचटधणसाला सभासदांबरोबर खालील प्रसंगी पत्रव्यवहार करावा लागतो. ्ोडक्यात पत्रातील मजकूर सत्य, धबनचूक व 

सपष्ट असला पाधहजे.
 l	भाग वाटप पत्र l	 धदलधगरी पत्र
 l	भाग दाखला (प्रमाणपत्र) वाटप पत्र l	बोनस भाग वाटप पत्र
 l	हक्कभाग धवक्ीच्या धवकलपाची का्य्णवाही करणारे पत्र l	लाभांश वाटप पत्र
 l	लाभांश धवनंती पत्र l	भाग हसतांतरास मंजुरी देणारे पत्र
 l	भाग हसतांतरास नकार देणारे पत्र l	भाग संक्मणासंबधीचे का्यदेशीर प्रधतधनधीस पत्र
 l	सव्णसाधारण सभेची सूचना व का्य्णक्म पधत्रका l	भाग दाखला गहाळ झाल्याची सूचना देणारे पत्र
 l सभासदाच्या तक्ारीस उततर देणारे पत्र

 कंपनीच्या धचटधणसाला सभासदांबरोबर कराव्या लागणाऱ्या पत्रव्यवहाराच्या प्रसंगातील काही प्रसंग खालील प्रमाणे -
 १) भाग दाखला/प्रमाणपत्र वाटप पत्र

 २) लाभांश वाटप पत्र
  अ) लाभांश अधधपत्राद्ारे
  ब) इलेकट्रॉधनक सलिअररंग ससवह्णसेस (E.C.S.) मार्फत

 ३) बोनस भाग वाटप पत्र

 ४) लाभांशाचा दर कमी असल्याची तक्ार करणाऱ्या भाग धारकाच्या तक्ारीस उततर देणारे पत्र.

६.३	 नमुना	पत्रे	ः 
 १)	 भाग	प्रमािपत्र	वाटपपत्र ः भाग प्रमाणपत्र हा कंपनीची मुद्ा आधण धशकक्याधनशी धदलेला भागाचा मालकी हक्काचा 

नोंदणीकृत पुरावा असतो. भाग प्रमाणपत्रावर कंपनीच्या कमीतकमी दोन (२) संचालकाच्या आधण कंपनीच्या 
धचटधणसाची सवाक्षरी असते. प्रत्येक कंपनीला भागाचे वाटप केल्यापासून दोन (२) मधहन्याच्या आत भाग प्रमाणपत्रांचे 
वाटप करणे बंधनकारक आहे.

  भाग प्रमाणपत्र वाटपास त्यार झाल्यानंतर कंपनी भाग अज्णदाराच्या धवनंतीनुसार त्याला भाग प्रमाणपत्र पाठधवते. भाग 
प्रमाणपत्र वाटपासंबंधीच्या ्या पत्रात सभासद नोंदवही पान क्., भाग प्रमाणपत्र क्मांक, भाग क्मांक धारण केलल्या 
भागाची संख्या इत्यादींचा समावेश असतो. 

  सेबीच्या पररपत्रकानुसार भाग प्रमाणपत्र हे भाग त्याने नोंदधवलेल्या पत््यावर रधजसटड्ण पोसटाने पाठधवले पाधहजे.
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भाग प्रमाणपत्ाचे वाटप

कंफट्ट मोटर्ट लि.
नोंदणीकृत कारायालर ः ए/३०, अरोरा टॉवरया, एम. जी. रोड, कॅम्प, 

्पुणे - ४११०१२ 
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  श्ी. जरंत मोदी
  अदरमान अ्पाटयामेंट, ३०, एल.बी रोड
  ्पुणे - ४००००१
  (रदजसटर ्पोसटाने)

लवषय - भाग प्रमाणपत्ाचे वाटप

म्होदर,

आ्पणार कळदवणरात रेते की, आ्पण केलेलरा राग मागणी दवनंती अजया क्रमांक ५० नरुार आ्पणार रम्हक्क 
रागांचे वाट्प करणरात आलेले आ्हे. रदर रागाचे राग प्रमाण्पत्र आ्पणार रागाचे वाट्प केलरा्पारून ्ंपधरा ददवरात 
ररारद नोंद व्हीत नोंददवलेलरा ्पत्रावर रदजसटडया ्पोसटाने ्पाठदवणराची वरवस्ा केली आ्हे.

भाग प्रमाणपत् वाटपाचा तपशीि खािीि प्रमाणे

१ २ ३ ४

्पृष्ठ क्रमांक राग प्रमाण्पत्र क्र. रागाचे अनुक्रमांक रागांची एकूण रंखरा

्पारून ्परयंत
१००६ ९६३० ३०१ ४०० १००

  रा ्पुढे आ्पणार प्रतरेक वेळी उततम रेवा ्पुरदवलरा जातील.

  कळावे,

आ्पला दवशवारू ,
कंफटया मोटरया दल. कररता

सवाक्षरी
श्ी. आनंद सवामी
कं्पनी दचटणीर

 २) िाभांश वाटप : जेव्हा कं्पनी नफरातील का्ही द्हसरा आ्पलरा रागधारकांना तरांचरा गुंतवणुकीवरील ्परतावा म्हणून देते 
तरार लारांश अरे म्हणतात.

  लारांश ्हा राग अदध्पत्राद्ारे दकंवा इलेकट्ॉदनक ्पद्धतीद्ारे (ECS, NEFT, etc.) ददला जातो.

  रंचालक मंडळाचरा दशफारशी नरुार रागधारकांचरा वाद्याक रवयाराधारण ररेत लारांशार मानरता देणरात रेते व राच 
ररेत घो्णा करणरात रेते. लारांशाची घो्णा केलरा्पारून ३० ददवरांचरा आत ररारदांना लारांशाचे वाट्प झाले 
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पाहिजे. संचालक मंडळाच्ा सूचनेनुसार हचटणीस संबहंित भाग िारकांना लाभांश वाटपाचे पत्र पाठहवतो. सदर पत्रात 
लाभांश वाटपाहवष्ीची संपणू्ण माहिती देण्ात ्ेते. ्ात खालील तपशील असतो. िारण केलेल्ा भागांची संख्ा, 
लाभांश अहिपत्र क्रमांक, एकूण लाभांश रक्कम, वजा टी.डी.एस.(लागू असल्ास), हनववळ लांभाश दे् रक्कम इत्ादी 
उल्ेख करण्ात ्ेतो. 

  आ्कर का्दा १९६१ नुसार, कोणतीिी कंपनी एखादी रक्कम अदा करत असल्ास हतला सदर रक्कम ठरावीक 
म्ा्णदेपेक्ा जासत असल्ास त्ातून आ्कर वजावट करावी लागते. ्ाला स्ोतातून कर वजावट (Tax Deducted at 
source - TDS) असे मिणतात. ज्ाचा दर आ्कर हवभागाकडून हनश्चत केला जातो.

  कंपनी लाभांशाचे वाटप लांभाश अहिपत्राद्ारे हकंवा इलेकट्रॉहनक पद्धतीद्ारे करते.
  ECS- Electronic Clearning Service

  NEFT- National Electronic Fund Transfer   

 अ)	 लाभांश	अधिपत्ाद्ार	ेलाभांश	वाटप

अनमोल	सटटील	इंडसट्टीज	धल.
नोंदणीकृत का्ा्णल् ः ३० अनमोल हनवास, जे.एम.रोड, नरीमन पाँईट, 

मुंबई ४०००२०
CIN: U30408 MH 2003 PLC 110845

  फोन ः ०२२-९७६७५८७७ वेबसाईट : www.anmol industries limited.com

  फॅकस : ०२२-३००१०३३१ ई-मेल : anmol 5@ gmail.com

  संदभ्ण क्रमांक अ/एम.आर.-डी/ ७/१९-२० हदनांक : ७ मे, २०१९

  श्ीमती ज्ोती सुरती
  १२, लक्मी हनवास, 
  आम्रपाली माग्ण
  बांद्ा
  मुंबई ४०००५०

धवषय	-	समहक्क	भागावरटील	लाभांश	वाटपाबाबत,
(रु. १० दश्णनी मूल् असलेले समिक्क भाग)

मिोद्ा,

 संचालक मंडळाने मला हदलेल्ा सूचनेप्रमाणे मी आपणास कळवू इशचछितो की हदनांक २० एहप्रल, २०१९ रोजी 
झालेल्ा १६ व्ा वाहष्णक सव्ण सािारण सभेमध्े प्रहतभाग रु. २.५० प्रमाणे रु. १० दश्णनी मूल् असलेल्ा समिक्क भागावर 
अंहतम (वाहष्णक) लाभांश जािीर केला आिे. त्ास सव्ण सभासदांनी सवा्णनुमते मान्ता हदली आिे. 

कंपनीने कंपनी का्दा २०१३ मिील कलम १२३ नुसार लाभांश घोषणे संदभा्णतील सव्ण का्देशीर तरतुदींचे पालन 
करून लाभांश घोहषत केला आिे.
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आपणास वाटप करण्यात ्येणाऱ्या लाभांशाचा तपशील खालील प्रमाणे-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
नोंदवही
पान क्.

धारण केलेल्या 
भागांची संख्या

अनुक्मांक लाभांश
अधधपत्र क्.

ढोबळ 
लाभांश

 आ्यकर कपात
(टी.डी.एस.)

धनववळ दे्य
लाभांशपासून प्ययंत

ए - ३० १०० ३०१ ४०० बी-९९३१    ` २५० धनरंक ` २५०

लाभांश अधधपत्र सोबत जोडले आहे. कृप्या ते ्या पत्रापासून अलग/वेगळे करून बँकेत जमा करावे.

कळावे.
              आपला धवशवासू ,

सोबत - लाभांश अधधपत्र     अनमोल सटील इंडसट्ीज कररता
         

                       सही
                       कंपनी धचटणीस

	 ब)	 इलेकट्रॉचनक	पद्धतीने	अंतररम	लाभांश	वाटप

गुरुसाई	अ	ॅटो	चलचमटेड
नोंदणीकृत का्या्णल्य ः तुलसी काॅमप्ेकस लोधी रोड, कॅमप, 

पुणे - ४११००१
CIN : L40103 MH 1999 PLC300477

रोन ः ०२२-२४०३२८४४  वेबसाईट : www.gurusailimited.com

 रॅकस ः ०२२-२४३५६१०१ ई-मेल : sai31@gmail.com 

 संदभ्ण क्मांक ः एस/एम.आर/डी/१२/१९-२० धद. ३ जून, २०१९
 

 श्ी. ज्यंत मोदी
 १५, सागर अपाट्णमेंट, 
 वन धवहार रोड,
 पुणे ४११०३०

चवष्य	-	अंतररम	लाभांशािे	एनइएफटी द्ारे	वाटप.

 महोद्य,

संचालक मंडळाने धदलेल्या सूचनेप्रमाणे आपणास कळवू इसचछितो की धद. २८ मे २0१९ रोजी झालेल्या संचालक 
मंडळाच्या सभेत रु. १0/- दश्णनी मूल्य असलेल्या पूण्ण वसूल प्रधत समहक्क भागांवर रु. १/- प्रमाणे (१0%) अंतररम 
लाभांश वाटप करण्याधवष्यीचा ठराव संमत करण्यात आला.

 आपण धदलेल्या सूचनेनुसार (समक्ष धकंवा धडपरॉधझटरी पाटटीधसपंट द्ारा) कंपनीने दे्य असलेल्या अंतररम लाभांशाची 
रक्कम आपल्या बँक खात्यावर एन.इ.एर.टी. द्ारे पाठधवली आहे. अंतररम लाभांश घोषणा आधण वाटपासंबंधीच्या सव्ण 
का्यदेशीर तरतुदींचे कंपनीने पालन केले आहे.
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 दे्य असलेल्या लाभांशाचा तपशील खालीलप्रमाणे -

१ २ ३ ४ ५ ६

समहक्क	भागांिी	
संख्या

(३१	मे,	२०१९	प्ययंत)

प्रत्येक	भागावरील
लाभांश	
(रुप्ये)

लाभांश
रक्कम
(रु.)

डी.पी.आ्य.डी.	
आचि	ग्ाहक	

आ्य.डी.	क्रमांक

पाठचवल्यािी
तारीख

बँक	खाते
क्रमांक

५०० ` १ ` ५००
१२०३३२००

०७४७९००५
३ जून २०१९

बँक ऑर
बडोदा 

५६५६०००
२२१०५

 कृप्या आपण बँक खात्यावर अंतररम लाभांशाची रक्कम जमा झालेली आहे धकंवा नाही ्याची खात्याचा तपशील 
घेऊन खात्री करावी. 

आ्यकर अधधधन्यम १९६१ नुसार लाभांशावर कराव्याची कर कपात करण्यात आलेली नाही, परंतु लाभांश धवतरण 
कराची रक्कम मात्र कंपनीने धदलेली आहे.

 कळावे.
आपला धवशवासू ,

गुरुसाई अ ॅटो धलधमटेड कररता

सही
(श्ी. धजतेश एम. गांधी)

कंपनी धचटणीस

 ३)	 बोनस	भाग	वाटप	पत्र	: बोनस भाग - कंपनी आपल्या समहक्क भागधारकांना संधचत नफ्यातून धकंवा राखीव धनधीतून 
भेट सवरूपात काही भाग देतात त्यास बोनस भाग असे महणतात. बोनस भाग धवनामूल्य धदले जातात. बोनस भाग हे 
पूण्ण वसूल झालेल्या भागासाठी धदले जातात. बोनस भाग वाटप केल्याची माधहती ही समहक्क भाग धारकांना पत्राद्ारे 
कळधवली जाते. ्यात पुढील बाबींचा उले्ख केला जातो. धारण केलेल्या भागांची संख्या, वाटप केलेल्या बोनस 
भागाची संख्या, डी. पी. व ग्ाहक आ्य. डी. क्मांक, जमा तारीख इत्यादी. (सव्ण बोनस भाग भागधारकाच्या धडमॅट 
खात्यात जमा केले जातात. धकंवा त्यांना भाग प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात ्येते.

  नोंदिी	तारीख	 :	बोनस भाग धमळण्यासाठी जे भागधारक पात्र आहेत हे ठरधवण्यासाठी कंपनीने धनसशचत केलेली 
तारीख महणजे नोंदणी तारीख हो्य. सभासद नोंदवही प्रमाणे कंपनी भागधारकांची नावे बोनस भाग वाटपासाठी 
धवचारात घेते. बोनस भाग व लाभांश धमळण्यासाठी पात्र असणार ््या नोंदणीकृत सभासदासाठी एक धवधशष्ट तारीख 
धनसशचत केली जाते. अशाच सभासदांना बोनस भागाचे वाटप केले जाते.
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्यश	इंडसट्ीज	चलचमटेड
नोंदणीकृत का्या्णल्य ः १०२, नवीन एम.आ्य.डी.सी., उषा टरॉवर, शाहु चौक, 

मुंबई - ४०००३१
CIN : L40407 MH 2005 PLC710007

 रोन ः ०२२-२३२५२३२३                     वेबसाईट : www.yashindustrieslimited.com

 रॅकस ः ०२२-२३६००४४५ ई-मेल : yash30@gmail.com          
 संदभ्ण क्मांकः वा्य/एम.आर-बी/५/१९-२०           धद. १६ ऑकटोबर, २०१९

 श्ीमती. ्युक्ा श्रॉर
 ७१५, नारा्यण पेठ, लक्मी रोड,
 पुणे ४११०३८

चवष्य	-	बोनस	भाग	वाटपाबाबत.

  महोद्या,
 संचालक मंडळाच्या सूचनेनुसार आपणास कळवू इसचछितो की धदनांक १४ ऑकटोबर २०१९ रोजी भरधवण्यात 

आलेल्या धवशेष सव्णसाधारण सभेमध्ये संचालक मंडळाच्या १ः१ ्या प्रमाणात बोनस भाग वाटपाच्या धशरारशीस सव्ण 
भागधारकांनी एकमताने मान्यता धदलेली आहे. महणजेच सभासदांनी धारण केलेल्या पणू्ण वसूल झालेल्या एका समहक्क 
भागासाठी, एक बोनस भाग वाटप करण्यात आला आहे. धारण केलेल्या समहक्क भागाची नोंदणी तारीख १३ ऑकटोबर 
२०१९ ही धनसशचत केली आहे. 

आपणास वाटप करण्यात आलेल्या बोनस भाग वाटपाचा तपशील खालीलप्रमाणे -

१ २ ३ ४ ५
नोंदणी धदनांकाप्रमाणे

नोंदधवलेले
समहक्क भाग

वाटप करण्यात
आलेले बोनस भाग

 डी.पी.आ्य.डी
क्मांक

सभासद 
आ्य.डी. क्मांक

डी मॅट खात्यावर
जमा केलेली

तारीखडी मॅट खात्यात जमा होण्यासाठी - 
बोनस भाग

२५ २५ IN ३००१०० १०११६०६१ १६-१०-२०१९

कंपनीने बोनस भाग वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या सव्ण का्यदेशीर तरतुदींचे पालन केले आहे. कंपनीच्या सध्या 
अससततवातील समहक्क भागाच्या बरोबरीनेच ्या भागांना दजा्ण देण्यात आलेला आहे.

कळावे,

आपला धवशवासू ,
्यश इंडसट्ीज धलधमटेड कररता

सही
(श्ी. एस.आर.नाईक)

कंपनी धचटणीस

 ४)	 लाभांश	दरािे	संदभा्वतील	तक्रारीस	उततर	:	प्रत्येक वषटी जासतीतजासत दराने लाभांश धमळावा अशी अपेक्षा समहक्क भाग 
धारकाची असते परंतु अनेक वेळा काही कारणासतव त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लाभांश देणे शक्य नसते. अशा वेळी भाग 
धारकांकडून कमी दराने लाभांश धदल्या बाबतची तक्ार पत्रे ्येतात. अशा तक्ार पत्रांना धचटधणसाला समाधानकारक उततरे 
द्यावी लागतात. ही उततरे देताना कमी दराने लाभांश धदल्याबाबतची कारणे पत्रात नमूद करावी लागतात.
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श्ी.	चसमेंट	इंडसट्ीज	चलचमटेड
नोंदणीकृत का्या्णल्य ः ३१, तुलसी टरॉवर, बांद्ा (पूव्ण) 

मुंबई - ४०००५०
CIN : L50307 MH 2000 PLC160699

 रोन ः ०२२-२४२४५०२५  वेबसाईट : www.shreecementindustriesltd.com

 रॅकस ः ०२२-४५४५६०३५  ई-मेल : shree3@gmail.com

 संदभ्ण क्मांक ः एस/एम.आर/डी/२५/१९-२०  धद. २० एधप्रल २०१९

श्ी. धकशोर मालपाणी
१५/२१, लोटस अपाट्णमेंट,
बोरीवली (प.), मुंबई ४००१०३

चवष्य	-	लाभांशािा	दर	कमी	असल्याबाबतच्या	तक्रारीबाबत.
महोद्य,

आपले धदनांक १५ एधप्रल, २०१९ चे पत्र धमळाले. ्या पत्रात आपण लाभांशाचा दर कमी असल्याबाबतची तक्ार 
केल्याचे धनदश्णनास आले. चालू वषटी लाभांशाचा दर कमी असल्याची कारणे खालील प्रमाणे - 

 १) मागील वषटी पूरजन्य पररसस्ती धनमा्णण झाल्यामळु ेकपंनीची माधहम ्ये् ील शाखा पणू्ण का्य्णक्षमतने ेचालवता आली नाही.
 २) टाळता न ्येणार् ्या ्या नैसधग्णक आपततीमुळे कंपनीस आध््णक संकटास सामोरे जावे लागले. त्यामुळे कंपनीला मोठे 

आध््णक नुकसान झाले.
 ३) वरील पररसस्तीमुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत रु. बारा कोटी पन्ास लाख एवढी रक्कम राखीव धनधी मध्य ेवग्ण 

करण्यात आली. ही रक्कम मागील वषा्णच्या तुलनेत पन्ास टक्के (५०%) पेक्षा जासत आहे.
    वरील खुलाश्यावरून आपले समाधान होईल असे वाटते. लवकरच कंपनी ्या आध््णक संकटातून बाहेर पडेल 

आधण अलपावधीत कंपनी जासतीतजासत लाभांश दर जाहीर करेल.
 कळावे,

आपला धवशवासू ,
श्ी धसमेंट इंडसट्ीज कररता

सही 
(श्ी. सुहास बजाज)

कंपनी धचटणीस

सारांश
  कोणत्याही कंपनीला व्यवसा्यासाठी मोठ्ा भांडवलाची आवश्यकता असते. असे भांडवल कंपनी भागाची धवक्ी करून जमा 

करते. प्रामुख्याने असंख्य व्यक्ी भागाची खरेदी करून भांडवलाचा पुरवठा कंपनीला करतात. त्यांना भागधारक असे महणतात. 
Iè¶m अ्ा्णने ते कंपनीचे मालक असतात. 

  कंपनीचे दैनधंदन कामकाज (व्यवस्ापन) संचालक मंडळामार्फत पार पाडले जाते परंतु महत्वाचे धनण्ण्य घेण्यासाठी मात्र वाधष्णक 
साधारण सभेत सभासदाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते.

  व्यवसाध्यक पत्रव्यवहार करत असताना धचटधणसाने पुढील मुद्े धवचारात घ्यावेत. अचूक माधहती देणे, सोप्या भाषेत पत्रव्यवहार 
करणे, सभासदांच्या प्रशनांना तवररत उततरे देणे. व्यावसाध्यक गोपनी्यता बाळगणे इत्यादी गोष्टी व्यावसाध्यक पत्रव्यवहार 
करताना धचटधणसाने धवचारात घेणे आवश्यक आहेत.

  कंपनी धचटधणसाला सभासदाबरोबर धवधवध प्रसंगी पत्रव्यवहार करावा लागतो.
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सवाध्या्य

प्र.क्र.	१	 अ)	 खाली	चदलेल्या	प्या्व्यांमिून	्योग्य	प्या्व्य	चनवडून	वाक्य	पुनहा	चलहा.
   १) संचालक हे ........... असतात.
   अ) कंपनीचे पगारी नोकर
   ब) भागधारकांचे प्रधतधनधी
   क) कंपनीचे धनको
  २) लाभांशाचे वाटप लाभांश घोधषत झाल्याच्या तारखेपासून ....... धदवसाच्या आत सभासदांना झाले पाधहजे.
   अ) ३० ब) ४० क) २०
  ३) नोंदणीकृत भाग धारकांना .......... अधधपत्राद्ारे लाभांश धमळतो.
   अ) भाग ब) कज्णरोखा क) लाभांश
  ४) भाग धारकांना मोरत भाग वाटप केलेल्या भागांना ........ भाग महणतात.
   अ) अग्हक्क ब) समहक्क क) बोनस
  ५) भाग वाटपानंतर ........ मधहन्याच्या आत कंपनीने भाग प्रमाणपत्रे पूण्ण करून वाटपासाठी त्यार ठेवली पाधहजेत.
   अ) ३ ब) ५ क) २
  ६) सभासदांबरोबर केला जाणारा पत्रव्यवहार हा ......... असावा.
   अ) वेळखाऊ ब) लहान मागटी  क) ततपर व ्ोडक्यात 
  ७) लाभांशाची धशरारस ...... करतात.
   अ) संचालक मंडळ ब) भागधारक क) ठेवीदार
  ८) लाभांशाचे वाटप कंपनी ........ मधून करते.
   अ) भांडवल ब) इमारत धनधी क) नरा
  ९) कंपनीच्या वाधष्णक सव्णसाधारण सभेमध्ये जाहीर करण्यात आलेला लाभांश नोंदणीकृत भागधारकांना ....... द्ारे 

धदला जातो.
   अ) लाभांश अधधपत्र ब) व्याज अधधपत्र क) भाग अधधपत्र

	 	 ब)	 जोड्ा	जुळवा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) लाभांश अधधपत्र १) व्याज वाटपासाठीचे कागदपत्र (Instrument)

ब) भागावरील परतावा २) इमारत धनधीचे भांडवलीकरण

क) बोनस भाग ३) इलेकट्रॉधनक सलिअरींग ससवह्णस

ड) ई.सी.एस. ४) राखीव धनधीचे भांडवलीकरण

इ) एन.ई.एर.टी. ५) नॅशनल इलेट्रॉधनक रंड ट्ानसरर

६) लाभांश

७) इलेकट्रॉधनक को-ऑपरेधटवह सोसा्यटी

८) नॅशनल इलेकट्रॉधनक  धरकसड टा्नसरर

९) लाभांश वाटपासाठीचे कागदपत्र 

१०) व्याज
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  क)	 खालील	प्रत्येक	चविानासाठी	एक	शबद	चकंवा	शबदसमूह	चकंवा	संज्ा	चलहा.
  १) धवद्यमान समहक्क भाग धारकांना धवनामूल्य धदले जाणारे भाग.
  २) लाभांश वाटपाचे साधन/कागदपत्र.
  ३) ज्यांना बोनस भागाचे वाटप केले जाते असे भागधारक.
  ४) लाभांश दराची धशरारस करण्याचा अधधकार असलेल्या व्यक्ी.
  ५) कंपनीच्या वतीने सभासदांशी पत्रव्यवहार करणारी अधधकारी व्यक्ी.
  ६) ठरावीक रक्कम सभासदाला लाभांश महणून वाटप करण्यासाठी कंपनीने आपल्या बँकेवरील धदलेला धनादेश.

  ड)	 खालील	चविाने	बरोबर	की	िूक	ते	चलहा.
  १) बोनस भागाचे वाटप धवद्यमान समहक्क भागधारकांना केले जाते.
  २) इमारत धनधीचा वापर बोनस भागाच्या वाटपासाठी केला जातो.
  ३) बोनस भाग महणजे राखीव धनधीचे भांडवलीकरण.
  ४) नोंदणीकृत भागधारकांना लाभांशाचे वाटप लाभांश कुपनद्ारे केले जाते.
  ५) लाभांश हा नफ्यातील धहससा असून तो कज्णरोखे धारकांना वाटप केला जातो.
  ६) प्रत्येक कंपनीने भागाचे वाटप केल्यानंतर भाग प्रमाणपत्र अज्णदारास तीन मधहन्याच्या आत धवतररत केले पाधहजे.
  ७) तक्ारीच्या पत्रास तवररत उततर देणे आवश्यक नाही.

  इ)	 गटात	न	बसिारा	शबद	शोिा.
  १) गोपनी्यता,  लाभांश,  व्याज
  २) बोनसपत्र,  लाभांशपत्र,  संचालक मंडळ
  ३) लाभांश अधधपत्र,  व्याज अधधपत्र,  डीमॅट
  ४) धचटणीस,  संचालक मंडळ,  सोपी भाषा

 	 फ)	 खालील	चविाने	पूि्व	करा.
  १) लाभांशाची धशरारस ........ कडून केली जाते.
  २) कंपनी राखीव धनधीचे भांडवलीकरण करून ......... भागाचे वाटप करते.
  ३) लाभांश घोधषत केल्यापासून त्याचे वाटप ......... धदवसाच्या आत केले पाधहजे.
  ४) वाधष्णक सव्णसाधारण सभेत लाभांश वाटपास मंजुरी ......... कडून धदली जाते.
  ५) व्यवस्ापनाकडून घेण्यात आलेले धनण्ण्य ........ हा सभासदांना पत्रव्यवहाराद्ारे कळधवतो. 

 	 ग)	 कंसातील	अिूक	प्या्व्य	चनवडा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) भागावरील परतावा १) .......................................................

ब) राखीव धनधीचे भांडवलीकरण २) .......................................................

क) पत्रव्यवहार ३) .......................................................

ड) ................................................. ४) इलेकट्रॉधनक पद्धतीनेे लाभांश वाटप

    (लेखी संदेशवहन, बोनस भाग, लाभांश, इसीएस)
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	 	 ह)	 एका	वाक्यात	उततर	ेचलहा.
  १) लाभांश अधधपत्र महणजे का्य?
  २) राखीव धनधीचे भांडवलीकरण महणजे का्य?
  ३) लाभांश महणजे का्य?
  ४) लाभांशाच्या दराची धशरारस कोणाकडून केली जाते?
  ५) बोनस भागाचा लाभ कोणत्या भागधारकांना धमळतो?
  ६) इलेकट्रॉधनक पद्धतीने लाभांश देणे महणजे का्य?

	 	 ई)	 खालील	वाक्यातील	अिोरेखखत	शबद	दुरुसत	करून	वाक्य	पुनहा	चलहा.
  १) लाभांशाची धशरारस भागधारकाकडून केली जाते.
  २) जी व्यक्ी कंपनीचे भाग खरेदी करते धतला ठेवीदार असे महणतात.
  ३) बोनस भाग अग्हक्क भागधारकांना मोरत भेट महणून धदले जातात.
  ४) लाभांशाची घोषणा झाल्यापासून 21 धदवसाच्या आत लाभांशाचे वाटप केलेच पाधहजे.
  ५) भागाचे वाटप झाल्यापासून तीन मधहन्याच्या आत भाग प्रमाणाचे वाटप केले पाधहजे.

	 	 ज) ्योग्य	क्रम	लावा.
  १) अ) भागाचे वाटप
   ब) भागासाठी अज्ण
   क) भाग प्रमाणपत्र
  २) अ) सभासद
   ब) अज्णदार
   क) बोनस भागधारक

प्र.क्र.	२)		खालील	संज्ा/संकलपना	सपष्ट	करा.
  १) राखीव धनधीचे भांडवलीकरण  २) बोनस भाग  ३) लाभांश अधधपत्र

प्र.क्र.	३)		थोडक्यात	उततरे	चलहा.
  १) धचटधणसाला सभासदांशी पत्रव्यवहार करताना कोणती दक्षता घ्यावी लागते?
  २) धचटणीसाला भागधारकाशी कोणकोणत्या प्रसंगी पत्रव्यवहार करावा लागतो?
प्र.क्र.	४)		खालील	चविाने	सकारि	सपष्ट	करा.
  १) कंपनी धचटधणसाला भागधारकांशी पत्रव्यवहार करत असताना धवशेष काळजी घ्यावी लागते.
  २) धवधशष्ट पररसस्तीमध्ये धचटधणसाला भागधारकांशी पत्रव्यवहार करावा लागतो.

प्र.क्र.	५)		खालील	प्रशनांिी	उततर	ेचलहा.
  1) बोनस भागाचे वाटप केल्याचे कळधवणारे पत्र भागधारकास धलहा.
  2) भाग प्रमाणपत्र वाटपाचे पत्र भागधारकास धलहा.
  3) लाभांशाचे वाटप लाभांश अधधपत्राद्ारे केल्याचे कळधवणारे पत्र भागधारकास धलहा.
  4) इलेकट्रॉधनक पद्धती (इसीएस) द्ारे अंतररम लाभांशाचे वाटप केल्याचे पत्र भागधारकास धलहा.
  5) लाभाशांचा दर कमी असल्याबद्ल तक्ार करणाऱ्या भागधारकाच्या पत्रास उततर धलहा.
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७  कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्यवहार

 ७.१ कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्यवहार करताना चिटचिसाने घ्याव्यािी काळरी.

 ७.२ कंपनीच्या चिटचिसाला कर्जरोखेधारकांशी कराव्या लागिाऱ्या पत्रव्यवहारािे प्रसंग.

 ७.३ नमुना पत्रे 

प्रसतावना

कंपनी भागाची व कर्जरोख्ाची ववक्री करून भांडवलाची उभारणी करते. भाग भांडवल हे कंपनीचे सवतःच्ा मालकरीचे 
भांडवल असते तर कर्जरोख्ाद्ारे रमा केलेले भांडवल हे करा्जऊ भांडवल असते.

  कर्जरोखे हा कंपनीने कर्ज घेतल्ाची कबुली देणारा दसतावेर आहे. कर्जरोख्ाद्ारे रमा केलेले भांडवल हे करा्जऊ 
भांडवल असते. कर्जरोखेधारक हे कंपनीचे सावकार/धनको असतात. कर्जरोखेधारकांच्ा दृष्ीने कर्जरोख्ातील गुंतवणूक ही समहक्क 
भागातील गुंतवणुकरीपेक्ा अवधक सुरवक्त आहे कारण त्ावर ठरावीक दराने व्ार वदले राते. कर्जरोख्ांची ववक्री ठरावीक काळासाठी 
करण्ात ्ेते. 

वचटवणसाला व्वस्ापनाने घेतलेले वनण्ज् व इतर मावहती पत्रव्वहाराद्ारे कर्जरोखेधारकांना कळवावी लागते. पत्रव्वहार 
करत असताना ववशेष दक्ता व काळरी घ्ावी लागते. 

कर्जरोख्ाचे वाटप केल्ाच्ा तारखेनंतर कर्जरोखे प्रमाणपत्र ६ मवहन्ाच्ा आत कर्जरोखेधारकाला वाटप केले राते.

कर्जरोखे ववशवसताची वन्ुक्ी केली नसल्ास कंपनी रासतीतरासत पाचशे लोकांनाच कर्जरोख्ांची ववक्री करू शकते.

७.१ कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्यवहार करताना चिटचिसाने घ्याव्यािी दक्षता :

 कर्जरोखेधारकांबरोबर पत्रव्वहार करत असताना वचटवणसाला खालील दक्ता घ्ाव्ा लागतात.

 १) नम्रता : कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्वहार करताना वचटवणसाने त्ांचा आदर होईल अशाररतीने पत्रव्वहारामध्े नम्र भाषेचा 
वापर करावा. कठोर, असभ् व उद् धट भाषा टाळावी.

 २) ततपरता : कर्जरोखेधारकांनी ववचारलेल्ा प्रशनांना व तक्ारींना वचटवणसाने कोणताही ववलंब न लावता ्ोग् प्रवतसाद 
देऊन तवररत उततरे द्ावीत.

 ३) का्यदेशीर तरतुदी : कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्वहार करत असताना वचटवणसाने कंपनी का्दा २०१३ मधील का्देशीर 
तरतुदींचे व इतर संबंवधत वन्मांचे पालन केले पावहरे. वचटवणसाने कर्जरोखेधारकांशी का्देशीर बाबींववष्ी पत्रव्वहार 
करताना ववशेष दक्ता व काळरी घेतली पावहरे.

 ४)  पारदश्जकता : कर्जरोखेधारकांबरोबर पत्रव्वहार करताना वचटवणसाने रासतीतरासत पारदश्जकता राखली पावहरे.  
त्ासाठी कंपनीची सत् व अचूक मावहती, कंपनीची पत शे्णी, कंपनीच्ा आव ््जक सस्तीची सत् व वासतव सस्ती 
इत्ादी उले्ख पत्रव्वहारात करावा.

 ५) संचक्षप्तता : कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्वहार करत असताना पत्र हे सवंक्प्त व मुदे्सूद असावे. पत्रात अनावश्क मावहती 
टाळली पावहरे. ्ाववष्ी दक्ता घ्ावी. 
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 ६) अिूक माचहती : वचटवणसाने पत्रामध्े अचूक व अद््ावत मावहती वदली पावहरे. मावहतीत वासतवता व सत्ता 
असावी. त्ामुळे कर्जरोखे धारकाची वदशाभूल होणार नाही.

 ७) गोपनी्यता : कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्वहार करत असताना वचटवणसाने गोपनी्ता राखण्ाचा प्र्तन केला पावहरे. 
संचालक मंडळाने घेतलेले महत्वाचे वनण्ज् गोपनी् ठेवले पावहरेत. त्ाचबरोबर कंपनीशी संबंवधत इतर महत्वाची 
मावहती उघड करू न्े.

 ८) कंपनीिा नावलौचकक : कर्जरोखेधारकाशी पत्रव्वहार करत असताना वचटवणसाने कंपनीच्ा प्रवतमेस (नावलौवककास) 
कोणतीही बाधा ्ेणार नाही ्ाची दक्ता घेतली पावहरे. 

७.२ कर्जरोखेधारकाशी पत्रव्यवहारांिे प्रसंग : 

वचटवणसाला कर्जरोखेधारकांशी कराव्ा लागणाऱ्ा पत्रव्वहाराच्ा प्रसंगांमधील काही प्रसंग खालीलप्रमाणे :

 १) कर्जरोख्ांच्ा वाटपाबाबत अर्जदाराला कळववणे. (कर्जरोखे वाटपपत्र)

 २) कर्जरोख्ांचे व्ार देण्ाबाबत :

     अ) व्ार अवधपत्राद्ारे 

     ब) इलेकट्रॉवनक पद्धतीद्ारे

 ३) कर्जरोख्ांचे समहक्क भागात रूपांतर करणेबाबत पत्र. 

 ४) कर्जरोखे परतफेड पत्र
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७.३ नमुना पत्रे :
 १) कर्जरोखरे वाटप पत् : 
    कर्जरोख्यांच्य मयगणीसयठी प्यप्त झयलेल्य अरय्जची छयननी केल्यनांतर रे अर्ज वैध ठरलेले आहेत अशय अर्जदयरयांनय 

कर्जरोखे वयटप केल्यबयबतचे रे पत्र कंपनीकडून पयठववले रयते त्य पत्रयस कर्जरोखे वयटप पत्र महणतयत. कर्जरोखे धयरकयांनी 
हे पत्र रपून ठेवयवे कयरण ्य पत्रयच्य बदल्यत कर्जरोखे प्मयणपत्र वदले रयते. मयगणी केलेले कर्जरोखे, वयटप केलेले 
कर्जरोखे, अनुक्रमयांक, वमळयलेली रक्कम, व्यर दर, परतफेड वदनयांक इत्यदी तपशील समयववष्ट केलय रयतो.

दिशा इंडसट्रीर दिदमटरेड 
नोंदणीकृत कय्य्जल् ः ४५/अ महयरयरय कॉमप्ेकस, पांचवटी कयरांरय रोड, 

नयवशक ४२२ ००३.
(CIN : U56002 MH 2000 PLC 403633)

 फोन ः ४२२-०९६४५२६२                                             वेबसयईट ः www.dishalimited.com

 फॅकस ः ४२२-६९८७६५००                   ई-मेल ः disha5@gmail.com

 सांदर्ज क्र. ः डी/डीएच/१८/१९-२०                     वद. २० मे, २०१९

 श्ी. ववर् वमततल
 २३० द्यरकय, कयरांरय रोड
 नयवशक ४२२ ०३६.

दवषय ः कर्जरोखयाचरे वाटपाबाबत.
  महोद्,
   आपल्य वदनयांक ३० एवप्ल २०१९ चय अर्ज क्र. DI 8013 लय अनुसरून सांचयलक मांडळयने मलय आपणयस 

कळववण्यस सयांवगतले आहे की, आपणयस प्त्ेकी १०० रुप्यचे १०% व्यर दरयने १०० सुरवषित अपररवत्जनी् कर्जरोखे 
देण्यत आलेले आहेत. सदर कर्जरोख्यचय कयलयवधी ५ वरयांचय आहे.

   सदर कर्जरोखे आपणयस सांचयलक मांडळयच्य वदनयांक १६ मे २०१९ रोरी झयलेल्य सरेतील ठरयवयनुसयर आवण 
कर्जरोखे ववशवसत करयरयतील आवण कंपनीच्य वन्मयवलीतील तरतुदींनुसयर देण्यत आले आहेत.

   कर्जरोखे वयटपयचय तपशील खयलीलप्मयणे

१ २ ३ ४ ५
पृष्ठ क्रमयांक मयगणी केलेले 

कर्जरोखे 
वयटप केलेले कर्जरोखे अनुक्रमयांक वमळयलेली रक्कम 

पयसून प्ांत 
डी ९० १०० १०० ३०१ ४०० ` १०,०००

  कर्जरोखे प्मयणपत्र सोबत रोडले आहे.
 कळयवे.
           आपलय ववशवयसू ,

            वदशय इांडसट्ीर वलवमटेड कररतय

     सही
        (श्ी. अववनयश नयतू)

 सोबत : कर्जरोखे प्मयणपत्र                 कंपनी वचटणीस 
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 २)	 कर्जरोख्यावरील	व्यार	:
  कर्जरोखा हे कंपनीचे करा्जऊ भांडवल आहे. कर्जरोख्ांमध्े केलेल्ा गुंतवणुकीवर कर्जरोखेधारकास व्ाराच्ा सवरूपात 

उतपन्न ममळते. कर्जरोख्ांवरील व्ार कंपनीस द्ावे लागते ते नफ्ावर अवलंबून नसते. दे्  असलेले व्ार कंपनी व्ार 
अमधपत्ाद्ारे देण्ाची व्वस्ा करते. ‘व्ार अमधपत्’ हे पत्ासोबत रोडण्ात ्ेते. ्ा पत्ात कर्जरोख्ांची संख्ा, 
अनुक्रमांक (पासून-प्यंत) ढोबळ रक्कम, टी.डी.एस आमण मनववळ दे्  व्ार इत्ादी उल्ेख असावा. व्ार देण्ासंबंधी 
संचालक मंडळ ठराव संमत करते.

   कंपनी व्ार अमधपत्ाद्ारे मकंवा इलेकट्रॉमनक पद्धतीद्ारे व्ार देते.

	 अ)	अधिपत्याद्यारे	व्यार	देणे.

रोलटया	इंधि्या	धलधिटेि
नोंदणीकृत का्ा्जल् ः रोलटा टरॉवर, बी मवंग, रोलटा टेकनरॉलरॉरी पाक्क,  

एमआ्डीसी अंधेरी (प), मुंबई ४०० ०९३
(CIN : U74999 MH 1989 PLC 052384)

  फोनः ०२२-२६२०५५५५  वेबसाईट ः www.roltalimited.com

  फॅकस ः ०२२-१०२०६४३१   ई-मेल ः rolta31@gmail.com

  संदभ्ज क्र.ः आर/डीएच/०७/१९-२०  मद. १० रून, २०१९

  श्ीमती मद्ा सलरुा
  आमदती अपाट्जमेंट, एम.री.रोड,
  मीरा रोड, (पू.), मुंबई - ४०१ १०७

धवष्	ः	कर्जरोख्यावर	व्यार	देण्याबयाबत.
 महोद्ा,
  संचालक मंडळाच्ा सूचनेनुसार आपणास कळमवण्ात ्ेत आहे की, मदनांक ५ रून २०१९ रोरी झालेल्ा संचालक 

मंडळाच्ा सभेत आपण खरेदी केलेल्ा १००, १०% व्ाराच्ा अपररवत्जनी् प्रत्ेकी १०० रु. मूल् असलेल्ा 
कर्जरोख्ांवर व्ार देण्ासंबंधी ठराव संमत करण्ात आला.

 त्ाचा तपशील खालीलप्रमाणे-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
पान 

क्रमांक 
कर्जरोख्ांची 

संख्ा 
कर्जरोख्ांच े

क्रमांक
व्ाराची 
ढोबळ
रक्कम

कर कपात 
(टी. डी. एस.)
व्ार रक्कमेवर

 

मनववळ 
व्ार रु. 

व्ार 
अमधपत् 
क्रमांकपासून प्यंत

सी २४० १०० ६०१ ७०० ` १,००० - ` १००० I.W. ९६४६

 सोबत वरील रकमेचे व्ार अमधपत् रोडले आहे. कृप्ा ते ्ा पत्ापासून अलग/वेगळे करून बँकेत रमा करावे.
 कळावे.     
              आपली मवशवासू ,
             रोलटा इंडसट्ीर कररता
              
    सही
           (श्ीमती मसमरन उणेचा)
 सोबत : व्ार अमधपत्                       कंपनी मचटणीस 
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	 ब)	 इलेक्ट्रॉनिक	पद्धतीद्वारे	व्वाज	देणे	(ECS, NEFT, इत्वादी	द्वारे)	

बवालवाजी	स्टील	नलनि्टेड	
नोंदणीकृत कारायालर ः सर्वे नं. ७८ प्लॉट नं. ४८, बालाजी टलॉर्र, 

माल रोड, पुणे ४११ ०३८

(CIN : U54430 MH 1999 PLC 300477)

 फोनः  ०२०-२०१०६५५२  र्ेबसाईट ः www.balajisteelltd.com
 फॅकसः ०२०-३०२०५४११       ई-मेल ः balaji30@gmail.com

 संदरया क्र.ः बी/डीएच/३०/१९-२०      दद. १२ माचया, २०१९

 श्ीमती अमृता दीदषित

 ३०/२०, डार्ी रुसारी कलॉलनी,

 कोथरुड डेपो,

 पुणे ४११ ०३८

निष्	ः	कज्जरोख्वािरील	व्वाज	इलेक्ट्रॉनिक	पद्धती
(ECS Or NEFT)

 महोदरा, 

  संचालक मंडळाचरा सूचनेनुसार आपणास कळदर्णरात रेत आहे की दद. १० माचया २०१९ रोजी झालेलरा 
संचालक मंडळाचरा सरेत आपण खरेदी केलेलरा प्रतरेकी रु. १०० दकंमत असलेलरा परतफेडीचरा कजयारोखरांर्र वराज 
१०% दराने ३१ माचया २०१९ रोजी संपणाऱरा र्रायासाठी देणराबाबतचा ठरार् संमत करणरात आला. 

  कंपनीने कजयारोखरांर्रील वराज देणरासंबंधी सर्या तरतुदींचे पालन केले असून सदर वराज इलेकट्लॉदनक पद्धतीद्ारे 
(ECS/NEFT)अदा करणरात रेईल तराचा तपशील खालीलप्रमाणे :

१ २ ३ ४ ५ ६
रदजसटर
क्रमांक 

कजयारोखरांची 
संखरा 

अनुक्रमांक एकूण वराज टी. डी. एस. 
१०%

 

दनवर्ळ 
वराज 

पासून परयंत
C - ४४० १०० ६०१ ७०० ` १,००० - ` १०००

 आपण कंपनीकडे ददलेलरा बँक खातराचरा तपशीलानुसार दरे असलेलरा वराजाची रक्कम इलेकट्लॉदनक पद् धतीने र्रया 
करणरात रेईल.

 कळार्े.     

               आपला दर्शर्ासू ,

                   बालाजी सटील दलदमटेड कररता  
            

          सही

           (श्ी. दनखखल दीदषित)

                         कंपनी दचटणीस 
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 ३)	 कर्जरोख्याचे	पररवर्जन	:
 	 ज्या	कर्जरोख्याचे	 विविष्ट	कयालयािधीनंतर	समहक्क	भयागयांमध्े	 पररित्जन	करण्यात	 ्ेते.	अिया	कर्जरोख्यांनया	 पररित्जनी्	

कर्जरोखे	असे	महणतयात.	कर्जरोखेधयारकयांकडून	कर्जरोख्याच्या	पररित्जनबयाबतच	ेपत्र	वमळयाल्यानंतर	संबंवधत	कर्जरोखेधयारकयालया	
कर्जरोख्याचे	पररित्जन	समहक्क	भयागयात	केल्याबयाबतचे	पत्रयाद्यार	ेकंपनी	वचटणीस	कळवितो.	्या	पत्रयात	निीन	भयाग	प्रमयाणपत्र	
लिकरच	देण्यात	्ेईल	वकंिया	पत्रयासोबतच	पयाठविण्यात	आले	आहे	असे	कळविले	रयाते.

	 	 	 कर्जरोख्याच	ेसमहक्क	भयागयात	पररित्जन	करण्यासयाठी	भयागधयारंकयाच्या	सभेत	वििेष	ठरयाि	संमत	करून	त्यास	मयान्तया	
वदली	रयाते.	मयान्तया	वमळयाल्यानंतर	कर्जरोखे	धयारकयास	पररित्जनयाचे	पत्र	पयाठविले	रयाते.

कृष्या	इलेक्ट्रॉननक	नलनि्टेड
नोंदणीकृत	कया्या्जल्	ः	१०,	कृषणया	सदन,	विियारी	चौक,	

सोलयापूर	-	४१३	००१
(CIN : U53888 MH 1987 PLC042262)

	 	 फोन	ः	०२४-९७४६३४०२	 िेबसयाईट	ः	www.krishnaelectronicsLtd.com

	 	 फॅकस	ः	०२४-९६४२९२०१	 ई-मेल	ः	krishna30@gmail.com

	 	 संदभ्ज	क्रमयांक	ः	के/डीएच/३१/१९-२०	 वद.	५	रून,	२०१९
	 	 श्ी.	महिे	मयालपयाणी
	 	 २०,	बयालयारी	कॉप्ेकस
	 	 लक्मी	रोड,	
	 	 सोलयापूर	-	४१३	०१८

नवष्	ः	कर्जरोख्याच	ेसिहक्क	भयागयार	पररवर्जन.
	 महोद्,
	 	 आपणयास	कळविण्यात	् ेते	की,	कर्जरोखे	विक्रीच्या	िेळी	ठरलेल्या	अटीप्रमयाणे,	१०%	दरयाचे	१,००,०००	पररित्जनी्	

कर्जरोखे	पररित्जनयास	पयात्र	आहेत.
	 	 वदनयांक	२५	मे	२०१९	रोरी	झयालेल्या	भयाग	धयारकयांच्या	वििेष	सि्जसयाधयारण	सभेत	संमत	केलेल्या	वििेष	ठरयाियाद्यारे	

कर्जरोख्यांच	ेसमहक्क	भयागयात	पररित्जन	करण्यास	मयान्तया	देण्यात	आली.	पररित्जनयाचया	दर	२:१	Agm आहे.	आपण	सयादर	
केलेल्या	विकलप	पत्रयानुसयार	आपण	धयारण	केलेल्या	१००	कर्जरोख्यांसयाठी	आपणयास	५०	समहक्क	भयाग	देण्यात	आले	आहेत.

	 आपण	धयारण	केलेल्या	समहक्क	भयागयाचया	तपिील	खयालीलप्रमयाणे	:

१ २ ३ ४ ५
रवरसटर	पृष्ठ	
क्रमयंाक	

कर्जरयाेख्याची	संख्या	 समहक्क	 भयाग	
ियाटपयांची	संख्या

अनुक्रमयांक	नंबर भयाग	दयाखलया	क्रमयांक	

पयासून	 प्यंत	
४६५ १०० ५० ५०१ ५५० २२१९

 कंपनीच्या	सही	विकक्यावनिी	वदलया	रयाणयारया	भयाग	दयाखलया	सोबत	रोडलया	आहे.	
	 वद.	२५	मे	२०१९	पयासून	कर्जरोखे		दयाखलया	अविधीग्याह्य	असेल.
	 कळयािे.
          							 	 आपलया	विशियासू	,
	 	 	 								 	 	 	 	 								कृषणया	इलेकट्ॉवनकस	वलवमटेड	कररतया
              

	 							 	 सही
	 	 	 	 	 	 	 (श्ी.	वनतीन	सरयाफ)
	 सोबत	:		भयाग	दयाखलया	 	 		 						कंपनी	वचटणीस	
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 ४) कर्जरोख्यािी परतफेड :
  कर्जरोख्ाची परतफेडीची मुदत संपत असल्ास कंपनी वचटणीस कर्जरोखे धारकास कर्जरोख्ाच्ा परतफेडीचे पत्र 

पाठवून कळववतो. 
   कर्जरोख्ाच्ा परतफेडीसाठी कंपनीला कर्जरोखे परतफेड राखीव वनधी (DRRF) वनमा्जण करावा लागतो. ्ा राखीव 

वनधीमधून कर्जरोख्ाची परतफेड केली राते.
   ्ा पत्रासोबत कर्जरोखे धारकास वववहत नमुन्ातील परतफेडीचा अर्ज पाठववण्ात ् ेतो. सदर अर्ज भरून ् ा अरा्जसोबत  

कर्जरोखे प्रमाणपत्र कंपनीकडे परतफेडीसाठी पाठववण्ाची ववनंती करण्ात ्ेते.
   अर्ज प्राप्त झाल्ानंतर वचटणीस अरा्जतील मावहती व कर्जरोख्ातील तपशील बरोबर असल्ाची खात्री करतो आवण 

त्ानंतर कर्जरोखे परतफेडीचे पत्र पाठववतो.

सवससतक माब्जल चलचमटेड
नोंदणीकृत का्ा्जल् ः ३०/क, आचल टरॉवस्ज, सवससतक भवन, कॅमप, 

पुणे ४११ ००१
(CIN : L34508 MH 2000 PLC 311299)

  फोन ः ०२०-२३४६७०११ वेबसाईट ः www.swastikmarbleLtd.com
  फॅकस ः ०२०-२३४६६०२२ ई-मेल ः swastik30@gmail.com

  संदभ्ज क्. ः एस/डीएच/१३/१९-२० वदनांक ः १० ऑकटोबर, २०१९

  श्ीमती अससमता मालपाणी
  अमृता अपाट्जमेंट,
  २५ नारा्ण पेठ,
  पुणे - ४११ ०३०

चवष्यः कर्जरोख्याच्या परतफेडीबाबत.
 महोद्ा,
   आपणास कळववण्ात ्ेते करी, मे २०१४ मध्े वाटप केलेले १०% दराचे १,००,००० अपररवत्जनी् कर्जरोखे 

१२ नोवहेंबर २०१९ रोरी परतफेडीस पात्र ठरत आहेत. वद. ८ ऑकटोबर २०१९ रोरी झालेल्ा संचालक मंडळाच्ा सभेत 
ठराव क्. ३४६२ नुसार नमूद केलेले कर्जरोखे कंपनीच्ा परतफेड राखीव वनधीचा उप्ोग करून परतफेड करण्ात ्ेतील. 

   कर्जरोखे परतफेडीचा अर्ज पत्रासोबत पाठववत आहोत सदर अर्ज भरून त्ा सोबत कर्जरोखे प्रमाणपत्र कंपनीच्ा 
नोंदणीकृत का्ा्जल्ात ३ नोवहेंबर २०१९ प्ांत रमा करण्ाची व्वस्ा करावी.

   वरील औपचाररकता पूण्ज झाल्ानंतर कर्जरोख्ाची रक्कम आपल्ा बँक खात्ावर वग्ज करण्ात ्ेईल.
   कृप्ा आपल्ा बँक खात्ाचा तपशील कंपनी का्ा्जल्ाकडे पाठवावा ही ववनंती.
   कळावे.
             आपली ववशवासू ,
              सवससतक माब्जल वलवमटेड कररता
  

              सही
                 (श्ीमती उषा सुरती)
 सोबत ः कर्जरोखे परतफेड अर्ज           कंपनी वचटणीस
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 	कर्जरोख्ाची ववक्री करून रमा केलेले भांडवल हे कंपनीचे करा्जऊ भांडवल आहे. कर्जरोखेधारक हे कंपनीचे  धनको 
असतात. त्ांनी केलेल्ा गुंतवणुकरीवर व्ाराच्ा सवरूपात मोबदला त्ांना वमळतो. कंपनीच्ा ववसर्जन प्रसंगी भाग 
धारकाच्ा अगोदर त्ांना भांडवलाची परतफेड केली राते त्ामुळे भांडवल बुडण्ाचा धोका अत्ंत कमी असतो. 

 	कर्जरोखे धारकाकडे कंपनीची मालमतता तारण ठेवलेली असल्ामुळे ते सुरवक्त असतात.
 	कंपनी वचटवणसास कर्जरोखे धारकांशी कर्जरोख्ांचे वाटप, कर्जरोख्ांवरील व्ार देणेबाबत, कर्जरोख्ाचे समहक्क 

भागात पररवत्जन आवण कर्जरोख्ाची परतफेड इत्ादी प्रसंगी पत्रव्वहार करावा लागतो, त्ांच्ाबरोबर पत्रव्वहार करत  
असताना सभ्ता, ततपरता, का्देशीर तरतुदी, पारदश्जकता, संवक्प्तता इत्ादी मुदे् ववचारात घ्ावे लागतात.

सवाध्या्य

प्र.क्र. १ अ) खाली चदलेल्या प्या्ज्यांमधून ्योग्य प्या्ज्य चनवडून वाक्य पुनहा चलहा.
  १)  कर्जरोख्ाद्ारे रमा केलेले भांडवल हे कंपनीचे ................. भांडवल असते.

     अ) करा्जऊ   ब) मालकरीचे      क) का्म

  २)  कर्जरोखे धारक हे कंपनीचे ................... असतात.

    अ) मालक      ब) धनको        क) ऋणको 

  ३) कंपनीस करा्जऊ भांडवलाचा पुरवठा ................... करतात.

     अ) समहक्क भागधारक    ब) कर्जरोखे धारक   क) अग्हक्क भागधारक

  ४) नोंदवलेल्ा कर्जरोख्ांवरील व्ार ..................... द्ारे वदले राते.

     अ) व्ार कूपन    ब) व्ार अवधपत्र    क) परतावा आदेश

  ५) ..................... हे कंपनीचे धनको असतात.

     अ) भागधारक    ब) कर्जरोखेधारक     क) संचालक

  ६) वाहक कर्जरोखधारकांना व्ार ...................... द्ारे वदले राते.

     अ) व्ार अवधपत्र  ब) परतावा आदेश   क) व्ार कूपन

  ७) कर्जरोख्ावरील परतावा .................... सवरूपात सस्र दराने वदला रातो.

     अ) लाभांश    ब) कर्ज   क) व्ार

  ८) ...................... हा असा दसतावेर आहे करी ज्ा द्ारे कंपनी सही वशकक्ावनशी कर्ज घेतल्ाची कबुली देते.

     अ) कर्जरोखा ब) भाग   क) राखीव वनधी

  ९) ज्ा कर्जरोख्ाची परतफेड ठरावीक मुदतीनंतर केली राते अशा करा्जरोख्ांना .................. कर्जरोखे महणतात.

      अ) पररवत्जनी्    ब) नोंदवलेले     क) परतफेडीचे

  १०) कर्जरोख्ावर वदल्ा राणाऱ्ा व्ाराचा दर .................... असतो.

      अ) अवनसशचत   ब) बदलता    क) सस्र

  ११) कर्जरोखेधारकांना कंपनीकडून .................... प्रमाणपत्र वदले राते.

       अ) भाग      ब) बंधपत्र     क) कर्जरोखा

  १२)  व्ार अवधपत्र हे कंपनीच्ा .................... ना पाठववले राते.

      अ) भागधारक    ब) कर्जरोखेधारक    क) मालक 

सारांश
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 ब) रोड्ा रुळवा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) कर्जरोखेधारक १) करा्जऊ भांडवल

ब) नोंदवलेल्ा कर्जरोख्ावरील व्ार २) व्ार कूपन

क) पररवत्जनी् कर्जरोखे ३) करा्जचा पुरावा

ड) कर्जरोखे प्रमाणपत्र ४) सुरवक्त गुंतवणूक

इ) कर्जरोख्ात गुंतवणूक ५) व्ार अवधपत्र

फ) परतफेडीचे कर्जरोखे ६) कर्जरोख्ात पररवत्जन

ग) कर्जरोखे ७) रोखमीची गुंतवणूक

८) भागाचा पुरावा

९) धनको

१०) समहक्क भागामध्े पररवत्जन

११) ठरावीक मुदतीनंतर परतफेड

१२) कंपनी ववसर्जन सम्ी परतफेड

१३) मालक

१४) मालकरीचे भांडवल

  क) खालील प्रत्येक चवधानासाठी एक शबद, शबद समूह चकंवा संज्ा चलहा.
  १)  कर्जरोख्ातील गुंतवणुकरीवर वमळणारा परतावा.
  २)  कर्जरोखे धारण केल्ाचा पुरावा.
  ३)  कर्जरोखेधारकाचा दरा्ज.
  ४)  समहक्क भागात रूपांतर होणारे कर्जरोखे.
  ५)  कंपनीचे कर्जरोखे खरेदी करणारी व्क्ी.
  ६)  असा दसतावरे ज्ा द्ारे कंपनी सही वशकक्ावनशी कर्ज घेतल्ाची कबुली देते.
  ७)  ज्ा कर्जरोख्ांची नोंद कर्जरोखे नोंद पुसतकात केली आहे असे कर्जरोखे.  

  ड) खालील चवधाने बरोबर की िूक ते चलहा.
  १)  कर्जरोखेधारकांना वन्वमत लाभांश वमळतो.
  २)  कर्जरोख्ाद्ारे रमा केलेले भांडवल हे कंपनीचे करा्जऊ भांडवल आहे.
  ३) पररवत्जनी् कर्जरोख्ाचे समहक्क भागात रूपांतर होऊ शकते.
  ४)  कर्जरोख्ावरील व्ार हे नफ्ाच्ा प्रमाणावर अवलंबून असत नाही.
  ५)  कर्जरोखेधारकांना कंपनीच्ा सभासदतवाचे सव्ज अवधकार असतात.
  ६)  लाभांश अवधपत्राचा उप्ोग कर्जरोखधारकांना व्ार देण्ासाठी केला रातो.
  ७)  सव्ज प्रकारचे कर्जरोखे समहक्क भागांमध्े पररवत्जन होण्ास पात्र असतात.
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  ८)  कर्जरोख्ाची परतफेड कंपनी कधीच करत नाही.
  ९)  कर्जरोखेधारक हे कंपनीचे मालक असतात. 
  १०)  कर्जरोखे नेहमीच पूण्ज वसूल झालेले असतात.  

  इ) गटात न बसिारा शबद शोधा.
  १) वडपरॉवझटरी, व्ार, लाभांश

  २)  व्ार अवधपत्र, लाभांश अवधपत्र, डीमॅट

  ३) कर्जरोखेधारक, भागधारक, वडमटेररअला्झेशन  

  ४)  कर्जरोखेधारक, भागधारक, सेबी (SEBI)  

  फ) खालील वाक्ये पूि्ज करा.
  १) कर्जरोखेधारक हे कंपनीचे .................... असतात.

  २) कंपनी .................... प्रमाणपत्राचे वाटप कर्जरोखेधारकास करते.

  ३) कर्जरोखेधारकांना ................... सवरूपात वनसशचत दराने परतावा वमळतो.

  ४) नोंदवलेल्ा कर्जरोख्ांवरील व्ार .................... द्ारे वदले राते.

  ५)  .................... ला कर्जरोखेधारकांशी महत्वाच्ा प्रसंगी पत्रव्वहार करावा लागतो. 

  ६)  कर्जरोखे खरेदी करणाऱ्ा व्क्ीस .................... असे महणतात.

  ७)  कर्जरोख्ावंरील व्ार हे .................... वर अवलंबून असत नाही.

  ८)  .................... हक्क असलेले कर्जरोखे कंपनी ववक्री करू शकत नाही.

  ९)  कर्जरोखे प्रमाणपत्र हे कर्जरोखे वाटप केल्ापासून .................... मवहन्ाच्ा आत वदले पावहरे.

  १०)  .................... ची वन्ुक्ी केली नसेल तर कंपनी ५०० पेक्ा रासत लोकांना कर्जरोख्ाची ववक्री करू शकत 
नाही.

  ११)  .................... ना कर्जरोखे ववक्री करण्ाचा अवधकार असतो.

  ग) कंसातील अिूक प्या्ज्य चनवडा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) कर्जरोख्ावरील परतावा १) .......................................................

ब) कर्जरोखे प्रमाणपत्र २) .......................................................

क) .............................................. ३) कर्जरोखेधारक

ड) .............................................. ४) कर्जरोखे 

इ) .............................................. ५) कर्जरोखे वाटपाचा अवधकार

    (करा्जऊ भांडवल, संचालक मंडळ, धनको, ६ मवहन्ांच्ा आत देणे, व्ार)

  ह) एका वाक्यात उततरे चलहा.
  १)  कर्जरोखेधारक कोणाला महणतात?
  २) कर्जरोखे धारकाला कशाच्ा सवरूपात मोबदला वमळतो?
  ३)  कर्जरोखा महणरे का्? 
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  ४)  पररवत्जनी् कर्जरोखे महणरे का्?
  ५)  कर्जरोखे वाटप करण्ाचा वनण्ज् कोण घेते?
  ६)  कर्जरोख्ाची परतफेड करताना कोणता फरॉम्ज सोबत रोडला रातो?
  ७)  कर्जरोख्ाचे वाटप केल्ानंतर कोणते प्रमाणपत्र वदले राते?
  ई) खालील वाक्यातील अधोरेसखत शबद दुरुसत करून वाक्य पुनहा चलहा.
  १) कर्जरोख्ाची खरेदी करणाऱ्ा व्क्ीस भागधारक असे महणतात.
  २)  कर्जरोखेधारकांना वन्वमतपणे वनसशचत दराने लाभांश वदला रातो.
  ३) भाग प्रमाणपत्र हे कर्जरोख्ाचे वाटप केल्ानंतर वदलेच पावहरे.
  ४)  कर्जरोखे परतफेड वनधी हा कंपनी भागांच्ा परतफेडीसाठी वनमा्जण करते.
  ५)  कर्जरोखे परतफेड पत्रासोबत डीमॅट ववनंती अर्ज पाठववला रातो.
  ६) कर्जरोख्ाचे वाटप केल्ानंतर कर्जरोखे प्रमाणपत्र ८ मवहन्ाच्ा आत कर्जरोखेधारकास पाठववले राते.

  र) ्योग्य क्रम लावा.
  १) अ) संचालक मंडळ ठराव
     ब) कर्जरोख्ाचे वाटप
      क) संचालक मंडळाची सभा
  २) अ) व्ार अवधपत्र 
    ब) कर्जरोख्ांचे वाटप
    क) संचालक मंडळाची सभा
प्र.क्र. २) खालील संज्ा/संकलपना सपष्ट करा.
  १) कर्जरोखे       २) कर्जरोखेधारक     
  ३) कर्जरोख्ावरील व्ार  ४) कर्जरोख्ाची परतफेड  
  ५) कर्जरोख्ाचे पररवत्जन  ६) व्ार अवधपत्र
  ७) सवंक्प्तता   ८) अचूकता
  ९) सौरन्ता  १०) कर्जरोखे प्रमाणपत्र
प्र.क्र. ३) थोडक्यात उततरे चलहा.
  १)  वचटवणसाला कर्जरोखेधारकाशी कोणकोणत्ा प्रसंगी पत्रव्वहार करावा लागतो?
  २) कर्जरोखेधारकाशी पत्रव्वहार करताना वचटवणसाने कोणते मुद्े लक्ात घ्ावेत?
प्र.क्र. ४) खालील चवधाने सकारि सपष्ट करा.
  १)  कंपनी वचटवणसाला कर्जरोखेधारकांशी पत्रव्वहार करताना ववशेष काळरी घ्ावी लागते.
  २)  वववशष् पररसस्तीमध्े वचटवणसाला कर्जरोखेधारकांबरोबर पत्रव्वहार करावा लागतो.  
प्र.क्र. ५) खालील प्रशन सोडवा.
  १)  कर्जरोख्ाचे वाटप केल्ाबाबतचे पत्र वलहा.
  २)  कर्जरोखेधारकास व्ार अवधपत्राद्ारे व्ार वदल्ाचे कळववणारे पत्र वलहा.
  ३)  कर्जरोख्ाचं्ा परतफेडीची मावहती कर्जरोखेधारकास देणारे पत्र त्ार वलहा.
  ४)  कर्जरोखेधारकास कर्जरोख्ाचे समहक्क भागात पररवत्जन केल्ाचे मावहती देणारे पत्र वलहा.

  ५)  इलेकट्रॉवनक पद्धतीद्ारे कर्जरोख्ावरील व्ार वदल्ा बाबतचे पत्र कर्जरोखेधारकास वलहा.
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८ ठेवीदारांशी पत्रव्यवहार

 १.१ ठेवीदारांशी पत्रव्यवहार करताना चिटचिसाला घ्यावी लागिारी दक्षता. 

 १.२ ठेवीदारांशी पत्रव्यवहार करण्यािे चवचवध प्रसंग. 

 १.३ नमुना पत्रे.   

प्रसतावना

ठेवी हा कंपनीसाठी अलप मुदतीचा ववततीय स्रोत आहे आवि याचा उपयरोग कंपनीचया अलप मुदतीचया खेळतया भांडवलाची 

गरज पूि्ण करणयासाठी हरोतरो. कंपनी वकमान ६ मवहने आवि कमाल ३६ मवहनयांपेक्ा जासत मुदतीचया ठेवी सवीकारू शकत नाही. कंपनी 

ठेवीवर वनयवमत वयाज देणयासाठी आवि मुद्दल रक्कम मुदत संपताच परतफेड करणयासाठी जबाबदार असते. ठेवीदार हे कंपनीचे 

असुरवक्त धनकरो असतात. 

कंपनीचया वचटविसाला ठेवीदारांशी ठेव सवीकारलयाबद्दल, ठेवीवरील वयाज देणयाबाबत, ठेवीचे नूतनीकरि व परतफेड करिे 

इतयादी प्रसंगी पत्रवयवहार करावा लागतरो. वचटविसाला हा पत्रवयवहार कंपनीचया संचालक मंडळाचया सूचनेनुसार करावा लागतरो. 

ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करताना वचटविसाने ववशेष काळजी आवि दक्ता घेतली पावहजे.     

८.१ ठेवीदारांशी पत्रव्यवहार करताना चिटचिसाला घ्यावी लागिारी दक्षता :

 वचटविसाला ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करताना खालील बाबी (दक्ता) ववचारात घयावया लागतात.

 १) का्यदेशीर तरतुदी : वचटविसाने ठेवी मागवविे, सवीकार करिे नूतनीकरि करिे आवि परतफेड करिे या संबंवधत 

असलेलया कायदेशीर तरतुदींचे पालन कंपनीने यथायरोगय केले असलयाची खात्री केली पावहजे. 

 २) सौजन्य : ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करत असताना वचटविसाने असभय आवि अयरोगय शबदांचा वापर हरोिार नाही याची 

काळजी घयावी महिजेच पत्रवयवहार नम्रतापूव्णक केला पावहजे.

 ३) ततपरता : ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करत असताना तयांनी ववचारलेलया प्रशनांना आवि तक्ारींना ववनाववलंब उततर  

पाठवविे गरजेचे असते.

 ४) अिूकता : ठेवीदारांशी करावया लागिाऱया पत्रवयवहारात अचूकता असावी. तसेच वसतुससथतीची अचूक मावहती पत्रात 

असावी.

 ५) नावलौचकक : ठेवीदारांचया मनामधये कंपनीची प्रवतमा कायम राहील अशा प्रकारचा पत्रवयवहार तयांचेबररोबर राहील 

याची दक्ता वचटविसाने घेतली पावहजे. तयामुळे कंपनीचा नावलौवकक वाढणयास मदत हरोईल.

 ६) तुमही दृष्टिकोन : ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करत असताना तयांचया गरजा, अपेक्ा, इतयादी बाबी ववचारात घेऊन 

वचटविसाने ठेवीदारांशी पत्रवयवहार केला पावहजे.



113

 ७) संचक्षप्तता : ठेवीदारांशी पत्रवयवहार हा अतयंत मरोजकया शबदात असावा. आवशयक असलेली मावहती ही थरोडकयात परंतु 

मुद्देसूदपिे मांडावी. अनावशयक व अप्रसतुत मावहती टाळली जावी.

 ८) गोपनी्यता : वचटविसाने ठेवीदारांबररोबर पत्रवयवहार करत असताना गरोपनीयतेचे पालन करावे.

८.२ ठेवीदारांशी पत्रव्यवहारािे प्रसंग :

 वचटिीस संचालक मंडळाने ठेवीबाबत घेतलेले ववववध वनि्णय ठेवीदारांना कळववतरो. 

 वचटविसाला ठेवीदारांशी ववववध प्रसंगी पत्रवयवहार करावा लागतरो. काही प्रसंग पुढीलप्रमािे -

 १) कंपनीमधये ठेव ठेवलयाबद्दलचे आभार मानिारे पत्र.

 २) ठेवीवरील वयाज देणयाबाबतचे पत्र. अ) वयाज अवधपत्राद्ारे

  ब) इलेकट्रॉवनक पद्धतीद्ारे

 ३) ठेवीचया नूतनीकरिाबाबतचे पत्र

 ४) ठेवीचया परतफेडीबाबतचे पत्र
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८.३ नमुना पत्रे :
 १) ठेवीदारास ठेव ठेवल्याबद्दल आभारािे पत्र : ठेवीदारांकडून ठेव रक्कम प्राप्त झालयानंतर कंपनीचया वचटविसाने 

ठेेवीदाराला तयाने ठेव ठेवलयाबद्दल आभार वयक्त करिारे पत्र पाठववले पावहजे. या पत्रात ठेवीची रक्कम, तारीख, 
ठेवीचा कालावधी, इतयादी तपशीलाचा उल्ेख असावा.

  या पत्रासरोबत ठेवीदारांना ठेव पावती पाठववली जाते जी ठेव ठेवलयाबद्दलचा पुरावा महिून ग्ाह्य धरणयात येते. ही 
पावती ठेव सवीकारलयानंतर २१ वदवसांचया आत पाठवावी लागते.

गुरू इंडसट्ीज चलचमटेड 
नोंदिीकृत काया्णलय ः ४५ गुरू टरॉवस्ण जे. एम. ररोड, 

पुिे ४११ ०२१
CIN : L30121 MH 2007 PLC070504

 फरोन : ०२०-१२११००७२  वेबसाईट : www.gurulimited.com

 फॅकस ः ०२०-३००४००७७ ई-मेल : guru30@gmail.com 

 संदभ्ण क्. ः जी/डीईपी/०९/१९-२० वदनांक : १० एवप्रल, २०१९

 श्ी. शारंगधर नाईक
 ७८/६८ गुरू अपाट्णमेंट, शवनवार पेठ,
 पुिे - ४११ ०११ 

चवष्य ः ठेवीदारास ठेव ठेवल्याबद्दल आभार.
 महरोदय,
  आपला वदनांक ५ एवप्रल २०१९ ररोजीचा ठेव गुंतविूक रु. १,००,०००/- (अक्री रु. एक लाख फक्त) बाबतचा 

अज्ण वमळाला. जावहरातीतील अटी व वनयमास अनुसरून सदर ठेव २ वषषे कालावधीसाठी आपिाकडून प्राप्त झाली आहे.

  आपि कंपनीवर ववशवास दाखवून ठेव ठेवलयाबद्दल आपले आभारी आहरोत. 

  ठेवीचा तपशील खालीलप्रमािे-

१ २ ३ ४ ५
मुदत ठेव

पावती क्मांक
ठेव रक्कम ठेवीचा  

कालावधी (वष्ण)
वयाज दर 

%
बॅंकेचा तपशील

बॅंकेचे नाव खाते क्मांक
६७८ ` १,००,०००/- २ वषषे १२.५ % वसटी बॅंक २२२०४०

 कंपनीमधये ठेव ठेवलयाबद्दल संचालक मंडळाने कृतज्ञता वयक्त केली आहे.

 आमही आपिास सदैव उततम सेवा देणयाची खात्री देतरो.

 कळावे.
   आपला ववशवासू ,
   गुरू इंडसट्ीज वलवमटेड कररता

   सही
   (श्ी. वनतीन मरोदी)  
 सरोबत ः ठेव पावती क्. ६७८ कंपनी वचटिीस
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 २) ठेवीवरील व्याज चदल्याबाबतिे पत्र : ठेव ही कजा्णऊ भांडवल आहे. ठेवीदाराला तयाने ठेवीचया सवरूपात केलेलया 
गुंतविुकीवर वयाजाचया सवरूपात मरोबदला वमळतरो. जेवहा ठेवीदाराला तयाचया ठेवीवरील वयाज देय असते तयावेळी 
कंपनी ठेवीवरील वयाज देणयाचे पत्र पाठवते. या पत्रात ठेव रक्कम, वयाजाचा दर, वयाजाची एकूि रक्कम वजा टी.डी.
एस. आवि वनववळ देय रकमेचा उल्ेख केला जातरो.

  कंपनी वयाज हे वयाज अवधपत्र वकंवा इलेकट्रॉवनक पद्धतीद्ारे देते.
  अ) व्याज अचधपत्राद्ारे व्याज देिे :

चकशोर टेकसटाईल चलचमटेड 
नोंदिीकृत काया्णलय ः १०४ ब, बरॉमबे हाऊस, एस. वही. ररोड, बरोररवली (पू.),   

मुंबई  ४०० १०३
CIN : L05065 MH 2000 PLC430644

 फरोन : ०२२-६०३०४६३६  वेबसाईट : www.kishortesxtilelimited.com

 फॅकस ः ०२२-४०२०२३२३ ई-मेल : kishortext30@gmail.com 

 संदभ्ण क्. ः के/डीईपी/३४/१९-२० वदनांक : २८ जुलै, २०१९

 श्ीमती लता दीवक्त 
 सी ७०२, मधुबन अपाट्णमेंट, वशवाजी नगर, 
 कॅमप, पुिे - ४११ ००१ 

चवष्य ः मुदत ठेवीवरील व्याज देण्याबाबत.
 महरोदया,
  संचालक मंडळाचया सूचनेनुसार मी आपिास कळवू इसचछितरो की, आपिास देय असलेलया वयाज दराप्रमािे 

(१०%) आपलया मुदत ठेवींवरील वयाज देणयाबाबतचा ठराव संचालक मंडळाचया सभेत मंजूर करणयात आलेला आहे. 
या पत्रासरोबत वदनांक २५ जुलै २०१९ चे अ ॅकसीस बॅंकेचया बरोरीवली शाखेचया नावे रु. २५०० चे ३३४५ क्मांकाचे वयाज 
अवधपत्र जरोडले आहे.

  ठेवीवरील वयाज देणयाबाबतचया सव्ण कायदेशीर तरतुदींची पतू्णता कंपनीने केली आहे. 

  मुदत ठेव व तयावरील देय असलेलया वयाजाचा तपशील खालीलप्रमािे -

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
वयाज अवधपत्र

क्मांक
मुदत ठेव 

पावती क्मांक
ठेव रक्कम

(रुपये)
वयाजाचा
दर (%)

वयाजाची
ढरोबळ रक्कम

टी.डी.एस.  
@ १०%

वनववळ वयाज
देय रक्कम

३३४५ २०३२ ` २५,००० १०% ` २,५०० - ` २,५००/-

 वयाज अवधपत्र सरोबत जरोडले आहे.
 कृपया वयाज अवधपत्र वेगळे करणयात यावे.
 कळावे.

   आपला ववशवासू ,
   वकशरोर टेकसटाईल वलवमटेड कररता

   सही
   (श्ी. वनसखल दीवक्त) 
 सरोबत ः वयाज अवधपत्र कंपनी वचटिीस
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  ब) इलेकट्रॉचनक पद्धतीद्ारे व्याज देण्याबाबत (ECS, NEFT)

नरॉवहेल सुईंग मचशनस चलचमटेड 
नोंदिीकृत काया्णलय ः सवषे नं. ७८, प्रॉट नं. ४८, नरॉवहेल सदन, डी. पी. ररोड, बावधन,    

पुिे ४११ ०३८
CIN : L302090 MH 2000 PLC070504

 फरोन : ०२२-६०६०३०२१  वेबसाईट : www.novelsewingltd.com

 फॅकस ः ०२२-९६८६४६३६                                                     ई-मेल : novelsewing07@gmail.com 

 संदभ्ण क्. ः एन/डीईपी/१०/१९-२० वदनांक : १४ माच्ण, २०१९

 श्ीमती वक्वतजा वबहािी 
 नारायि पेठ, १२५, लक्मी ररोड,
 पुिे - ४११ ०३० 

चवष्य ः मुदत ठेवीवरील व्याज इलेकट्रॉचनक पद्धतीद्ारे (ECS/NEFT) देण्याबाबत.

 महरोदया,
  मला वदलेलया संचालक मंडळाचया सूचनेनुसार मी आपिास कळवू इसचछितरो की, वद. १२ माच्ण २०१९ ररोजी 

झालेलया संचालक मंडळाचया सभेत ३१ माच्ण २०१९ ररोजी संपिाऱया आवथ्णक वषाांसाठी ठेवीवर १०% दराने वयाज 
देणयाचा ठराव मंजूर करणयात आला.

  कंपनीने ठेवीवरील वयाज देणयाबाबतचया व सव्ण कायदेशीर तरतुदींची पूत्णता केली आहे.

  देय असलेलया वयाजाचा तपशील खालीलप्रमािे -

१ २ ३ ४ ५ ६
मुदत ठेव

पावती क्मांक
ठेव रक्कम

(रुपये)
वयाजाचा दर

%
वयाजाची एकूि
रक्कम ढरोबळ

(रुपये)

टी.डी.एस.  
@ 

१०%

वयाजाची देय 
वनववळ रक्कम

(रुपये)

२०३२ ` २५,००० १०% ` २,५०० - ` २,५००/-

 देय असलेलया वयाजाची रक्कम आपि वदलेलया बॅंक खातयाचया तपशीलाप्रमािे इलसेकट्क पद्धती (ECS, 

NEFT) द्ारे जमा करणयात येईल.

 कळावे.

   आपली ववशवासू ,
   नरॉवहले सुईंग मवशनस वलवमटेड कररता

   सही
   (श्ीमती सररता वसंग) 
   कंपनी वचटिीस
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 ३) ठेवीिे नूतनीकरि :
  ठेवीचे नूतनीकरि महिजे ठेवीदाराला तयाचया ठेवीची रक्कम ठेवीची मुदत संपलयानंतर परत न करता, तया रकमेचे 

नवीन ठेवीत पुढील काही कालावधीसाठी रूपांतर करिे हरोय.
  ठेवीचा अवतररक्त कालावधी हा मूळ कालावधी इतकाच वकंवा तयापेक्ा वेगळा/वभन्न असू शकतरो.
  कंपनी ठेवीचया नूतनीकरिासाठी ठेवीदारांना ठेवीची मुदत संपणयापूववी एक मवहना अगरोदर नूतनीकरिाचा छिापील अज्ण 

पाठववते. ठेवीदाराने नूतनीकरिाचा अज्ण कंपनीकडे पूि्ण तपशीलासह भरून वदलयानंतर कंपनी ठेवीचे नूतनीकरि 
करून ठेवींचया नूतनीकरिाचे पत्र ठेवीदारास पाठववते.

  या पत्रासरोबत नूतनीकरिाची ठेव पावती पाठववली जाते.  

डा्यमंड इंटरनॅशनल चलचमटेड 
नोंदिीकृत काया्णलय ः २४, डायमंड हाऊस, नररमन परॉईंट,  

मुंबई ४०० ०२१
CIN : L15522 MH 2000 PLC301244

 फरोन : ०२२-५०२०२११३  वेबसाईट : www.dimondlimited.com

 फॅकस ः ०२२-२०३०४११२ ई-मेल : dimond5@gmail.com 

 संदभ्ण क्. ः डी/डीईपी/६१/१९-२० वदनांक : २२ माच्ण, २०१९

 श्ीमती आशी वसंग
 २६ गुलमरोहर अपाट्णमेंट, 
 अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५८ 

चवष्य ः मुदत ठेवीच्या नूतनीकरिाबाबत.
 महरोदया,
  आपला ठेवीचया नूतनीकरिाबाबतचा अज्ण आवि ` १,००,००० रक्कम असलेली मूळ ठेव पावती क्. ४६२५  दरोन 

वष्ण मुदतसाठी नूतनीकरिासाठीचया अजा्णसरोबत वमळाली. सदर नूतनीकरि अज्ण संचालक मंडळाचया संमतीसाठी सादर 
करणयात आला.

  वदनांक १७ माच्ण २०१९ ररोजी झालेलया संचालक मंडळाचया सभेत जुनयाच ठेव सवीकारणयाचया अटी व शततींनुसार 
२ वष्ण कालावधीसाठी ठेवीचया नूतनीकरिासाठी मंजुरी देणयात आली आहे. 

  या पत्रासरोबत ठेव पावती क्. ५९२५ जरोडली आहे.

 कळावे.

   आपली ववशवासू ,
   डायमंड इंटरनॅशनल वलवमटेड कररता

   सही
   (श्ीमती कावया अंबानी) 
 सरोबत ः मुदत ठेव पावती क्. ५९२५ कंपनी वचटिीस
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 ४) ठेवीिी परतफेड : 
  ठेवीची मुदत संपणयाचयावेळी ठेवीची रक्कम वयाजासह ठेवीदारांना परत करिे कंपनीला बंधनकारक आहे. ठेवीची 

रक्कम परत न केलयास कंपनी कायद्ात दंडातमक वशक्ेची तरतूद करणयात आलेली आहे. ठेवीचया परतफेडीचया वेळी 
ठवेीदाराला ठवे परतफेडीच ेपत्र पाठववले जाते. या पत्रात ठवेीदारास ठवे पावती कपंनीकड ेपाठववणयाची ववनतंी केली जात.े

  ठेव परतफेड पत्रात ठेवीचा कालखंड, ठेव पावती क्. ठेव रक्कम वयाजाचा दर, मुदत संपलयानंतर द्ावयाची रक्कम, 
टीडीएस (कर कपात). वनववळ देय रक्कम इतयादी मावहती असते.  

धारा ऑईल चलचमटेड 
नोंदिीकृत काया्णलय ः ६४ धारा भवन, वपंपरी ररोड,   

पुिे ४११ ०१८
CIN : L55331 MH 1996 PLC302177

 फरोन : ०२०-६५२५४०२३  वेबसाईट : dharaoillimited.com

 फॅकस ः ०२०-४९३९६४२३ ई-मेल : dhara16@gmail.com 

 संदभ्ण क्. ः डी/डीईपी/१६/१९-२० वदनांक : १३ नरोवहेंबर, २०१९

 श्ी. रवींद्र खन्ना
 सी १५, सवामी अपाट्णमेंट, नारायि पेठ, 
 पुिे - ४११ ०३० 

चवष्य ः ठेव रक्कम परत करण्याबाबत.
 महरोदय,
  आपिास कळववणयात येते की, १ वडसेंबर २०१७ ररोजी आपिाकडून प्राप्त झालेली ठेव रक्कम  

रु. १,००,००० (अक्री रु. एक लाख) ठेव पावती क्. ५९२५ या ठेवीची मुदत ३० नरोवहेंबर २०१९ पयांत आहे. 
  ठेव परतफेडीसाठी आपिाकडून मूळ ठेव पावती क्. ५९२५ प्राप्त झाली. १२ नरोवहेंबर २०१९ ररोजी झालेलया 

संचालक मंडळाचया सभेत ठेवीचया परतफेडीचा ठराव मंजूर करणयात आला. 
  ठेव परतफेडीचा तपशील खालीलप्रमािे-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

ठेवीचा 
कालावधी

मुदत ठेव
पावती 
क्.

ठेव
रक्कम
(`)

वयाजाचा दर
(१०%)

मुदत समाप्ती
अवधी 

 रक्कम `

टी.डी.
एस.

(१०%)

वनववळ
रक्कम
(`)

मुदत समाप्ती
वदनांक

२ वषषे ५९२५ १,००,००० वयाज रक्कम
` २०,००० १,२०,००० २,०००  १,१८,००० ३० नरोवहें. २०१९

  ३० नरोवहेंबर २०१९ ररोजीचा बॅंक ऑफ महाराष्् वशवाजी नगर, पिुे ४११ ००५ या शाखेवर काढलेला ४२६०२५ 
क्मांकाचा रु. १,१८,०००/- (अक्री रु. एक लाख अठरा हजार) चा रेखांवकत धनादेश सरोबत जरोडला आहे. 
 कळावे,

   आपला ववशवासू ,
   धारा ऑईल वलवमटेड कररता

   सही
   (श्ी. अशरोक भट्टड) 
 सरोबत ः रेखावंकत धनादेश क्. ४२६०२५ कंपनी वचटिीस
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सारांश

	 	कंपनीमधये ठेवीदारांची भवूमका ही धनकरो महिून असते. ते कंपनीला अलपमुदतीचा ववतत पुरवठा करतात. ठेवीचया 
सवरूपात केलेलया गुंतविुकीवर ठेवीदारांना वयाजाचया सवरूपात मरोबदला वमळतरो.

  ठेवीदारांना कंपनीचया सभांना हजर राहणयाचा व सभेत मतदान करणयाचा तसेच वयवसथापनात सहभागी हरोणयाचा अवधकार 
प्राप्त हरोत नाही. कंपनीची करोितीही मालमतता तारि न घेता ते कंपनीस अलप मुदतीचा ववतत पुरवठा करतात.  

  कंपनीचया वचटविसाला ठेवीदारांशी, ठेव ठेवलयाबाबत आभार मानिे, ठेवीवर वयाज दिेे, ठेवीचे नूतनीकरि करिे आवि 
ठेवीची मुदत संपताच ठेवीची परतफेड करिे इतयादी प्रसंगी पत्रवयवहार करावा लागतरो. ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करताना 
वचटविसाला कायदेशीर तरतुदी, नम्रता, ततपरता, नावलौवकक, अचूकता, गरोपनीयता, इतयादी मुद्द े ववचारात घयावे 
लागतात.

  ठवेीची मदुत सपंताच ठवेीदारास ठवेीच े नतूनीकरि करता यते.े ठवेीची परतफडे कपंनी परतफडेीचया अटी व वनयमानसुार 
करत.े

सवाध्या्य
प्र.क्र. १ अ) खाली चदलेल्या प्याया्यांमधून ्योग्य प्याया्य चनवडून वाक्य पुनहा चलहा.
  १) ठेवीदार कंपनीचे .................... असतात.

   अ) सभासद  ब) धनकरो क) ऋिकरो

  २) ठेवीदार कंपनीला .................... भांडवल पुरववतात.

   अ) अलप मुदतीचे     ब) दीघ्ण मुदतीचे    क) मधयम मुदतीचे

  ३) कंपनीला जासतीत जासत .......... मवहने मुदतीचया ठेवी सवीकारता येतात.

   अ) २४   ब) ३६    क) ४५

  ४) कंपनी कमीतकमी ......... मवहने मुदतीपेक्ा कमी कालावधीचया ठेवी सवीकारू शकत नाही.

   अ) ६     ब) ३     क) ५

  ५) ठेवी हे कंपनीचे .................... प्रकारचे कज्ण आहे.

   अ) ससथर    ब) अलप मुदत    क) दीघ्ण मुदत

  ६) साव्णजवनक ठेवी या .................... भांडवलाची गरज पूि्ण करणयासाठी सवीकारलया जातात.

   अ) ससथर    ब) खेळतया    क) मालकीचया

  ७) .................... ला जनतेकडून ठेवी मागववणयाचा अवधकार आहे.

   अ) भागधारक   ब) अंकेक्क    क) संचालक मंडळ

  ८) ठेवीवरील वयाज दर .................... असतरो.

   अ) ससथर    ब) बदलता   क) माफक

  ९) ठेवीचया गुंतविुकीवर पैशाचया सवरूपात वदलया जािाऱया परतावयास .................... महितात.

   अ) लाभांश    ब) वयाज   क) सूट 
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  ब) जोड्ा जुळवा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) ठेवीदार १)  ससथर

ब) ठेवीवरील वयाज दर २) मालकी हक्काचा पुरावा

क) ठेव पावती ३) ऋिकरो

४) धनकरो

५) ठेवीचा पुरावा

६)  बदलता

  क) खालील प्रत्येक चवधानासाठी एक शबद चकंवा शबदसमूह चकंवा संज्ा चलहा.

  १) ठेवीवरील वदला जािारा परतावा.

  २) ठेवीवरील वयाज देणयासाठी वापरला जािारा दसतावेज.

  ३) मुदत ठेव सवीकारलयाबद्दल कंपनीने वदलेली पावती.

  ४) ठेवीची मुदत संपलयानंतर ठेवी परत करिे.

  ५) ठेवीचा जासतीतजासत कालावधी.

  ड)  खालील चवधाने बरोबर की िूक ते चलहा.

  १)  ठेव ही कंपनीसाठी अलपमुदतीचा ववततीय स्रोत आहे.

  २)  ठेवीदार हे कंपनीचे धनकरो असतात.

  ३) कायदेशीररीतया जावहरातीवशवाय कंपनी जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकते.

  ४) ठेवीदारांना लाभांश वमळणयाचा अवधकार असतरो.

  ५) खाजगी कंपनी आम जनतेकडून ठेवी सवीकारू शकत नाही.

  ६) ठेवीदारांना मतदानाचे हक्क वदले जातात.

  इ) गटात न बसिारा शबद शोधा.

  १) लाभांश, ठवेीदार, ठवे पावती

  २) वडपरॉवझटरी, ठवेीदार, ठवे पावती

  फ) खालील चवधाने पूिया करा.

  १) ठेवीदार हे कंपनीचे .................... असतात.  

  २) ठेवीदारांशी काळजीपूव्णक व दक्तापूव्णक पत्रवयवहार .................... याला करावा लागतरो.  

  ३) ठेवी हा कंपनी भांडवल उभारिीचा .................... मुदतीचा स्रोत आहे.  

  ४) कंपनीला वकमान .................... मवहने मुदतीपयांतचया ठेवी सवीकारता येतात.

  ५) वनसशचत दराने .................... वमळणयाचा अवधकार ठेवीदारांना असतरो.
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  ग) कंसातील अिूक प्याया्य चनवडा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) ठेवीदार १) .......................................................

ब) ठेवीवरील परतावा २) .......................................................

क) .............................................. ३) ठेवीची जासतीत जासत मुदत

ड) ठेवीची कमीत कमी मुदत ४) .......................................................

  (वयाज, कंपनीचा धनकरो, ३६ मवहने, ६ मवहने)

  ह) एका वाक्यात उततरे चलहा.

  १) ठेवीदार करोिास महितात?

  २) ठेवीवरील परतावा महिून  काय वदले जाते?

  ३) वयाज अवधपत्र महिजे काय?

  ४) ठेवीचे नूतनीकरि महिजे काय?

  ५) ठेव नूतनीकरि पत्रासरोबत करोिता दसतावेज जरोडला जातरो?

  ६) कंपनी ठेवीची परतफेड केवहा करते?

  ७) ठेवीचा कमीतकमी आवि जासतीतजासत कालखंड वकती असतरो?

  ई) खालील वाक्यातील अधोरेष्खत शबद दुरुसत करून वाक्य पुनहा चलहा.

  १) ठेवीदार हे कंपनीचे मालक असतात.

  २) ठेवी हा ववतत पुरवठ्ाचा अंतग्णत माग्ण आहे.

  ३) ठेवी दीघ्ण मुदतीसाठीचा भांडवलाचा माग्ण आहे.

  ४) ठेवीदारांना लाभांश वमळणयाचा हक्क आहे.

  ज) ्योग्य क्रम लावा.

  १) अ) ठेवीचे नूतनीकरि 
   ब) ठेवीची सवीकृती
   क) ठेव पावती

  २) अ) देय वयाज
   ब) ठेव पावती
   क) ठेवीची सवीकृती

प्र.क्र. २)  खालील संज्ा/संकलपना सपटि करा.

  १) ठेवीदार   २) ठेव

  ३) ठेवीवरील वयाज   ४) ठेव पावती

  ५) ठेवीचे नूतनीकरि   ६) ठेवीची परतफेड
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प्र.क्र. ३)  थोडक्यात उततरे चलहा.

  १) ठेवीदारांशी पत्रवयवहार करताना वचटविसाला करोितया दक्ता घयावया लागतात?

  २) वचटविसाला ठेवीदाराशी करोिकरोितया प्रसंगी पत्रवयवहार करावा लागतरो?

प्र.क्र. ४)  खालील चवधाने सकारि सपटि करा.

  १) कंपनी वचटविसाने ठेवीदाराशी पत्रवयवहार करताना ववशेष काळजी घेतली पावहजे.

  २) वचटिीसाला ठेवीदारांशी काही वववशष् प्रसंगी पत्रवयवहार हा करावा लागतरो.

प्र.क्र. ५)  खालील प्रशन सोडवा.

  १) ठेवीदारास ठेव ठेवलयाबद्दल आभाराचे पत्र वलहा.

  २) ठेवीदारास वयाज अवधपत्राद्ारे ठेवीवरील वयाज वदलयाववषयीचे पत्र वलहा.

  ३) ठेवीदारास ठेवीचे नूतनीकरि केलयाबाबतचे पत्र वलहा. 

  ४) ठेवीदारास ठेव परतफेडीबाबत पत्र वलहा.

  ५) इलेकट्रॉवनक पद्धतीद्ारे ठेवीवरील वयाज वदलयाबाबतचे पत्र ठेवीदारास वलहा.
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9 भागपेढी पद्धती

 ९.१ भागपेढी पद्धती - अर्थ

 ९.२ भागपेढी पद्धतीचे महत्त्व

 ९.३ भागपेढी पद्धतीचे फायदे

 ९.४ भागपेढी पद्धतीचे घटक

 ९.५ भागपेढी संबंधित संकलपना/संज्ा

 ९.६ भागपेढी पद्धतीची काय्थपद्धती

  ९.६.१ डिमॅट प्रडरिया 

  ९.६.२ आयपीओ संदराभात

  ९.६.३ हसतांतरण बाबतीत

   अ) ऑफ मार्केट   ब) मार्केट

 ९.७ भारतातील भागपेढी - अ) एनएसिीएल  ब) सीिीएसएल

 ९.८ फरक

प्रसतात्वना
प्रडतरूती दोन प्रर्ारे धारण र्ेलया जाऊ शर्तात.
 अ) रौडतर्    ब) इलेकट्रॉडनर्/डिमटेररयलाईज

प्रडतरूती महणजे राग, र्जभारोखे, बंधपत्े, मययुचययुअल फंिांचे ययुडनट् स, सरर्ारी रोखे इतयादी.

 (अ) भौधतक सत्वरूपातील प्रधतभूती : याचा अरभा प्रडतरूती र्ागदी प्रमाणपत्ाचया स्वरूपात धारण र्ेलया जातात. रौडतर् 
स्वरूपात प्रडतरूती धारण र्रणयातील अिचणी पयुढीलप्रमाणे :

  १) जोखीम : र्ागदी स्वरूपातील दाखले गहाळ होऊ शर्तात, खराब होऊ शर्तात, फाटू शर्तात, चोरी होऊ 
शर्तात, हाताळताना चयुर्ीचया डिर्ाणी जाऊ शर्तात, इतयादी.

  २) दुययम प्रधतसाठी प्रयतन : मूळ प्रमाणपत् हर्वलयास नक्कल दाखलयाचया प्रती डमळड्वणयासािी ्वेळ, प्रयतन ्व पैसा 
खचभा होतो.

  ३) प्रधतभूती त्वाटपामधये धत्वलंब : न्वीन प्रडतरूतीचे ्वाटप र्रा्वयाचे असलयास तया ्वाटपास अडधर् ड्वलंब लागतो.
  ४) प्रधतभूतीचे हसतांतरण आधण संक्रमण करणयास धत्वलंब : प्रडतरूतीचे हसतांतरण आडण संरिमण र्रताना रौडतर् 

दाखलयाची प्रतयक्ष हाताळणी र्रणयामयुळे ड्वलंब होतो. 
  ५) अयोगय धत्वतरणाचा िोका (Bad Delivery) : प्रडतरूतींचया खरेदी ड्वरिीचया ्वेळी ते फाटलेले असू शर्ते, 

बना्वटी असू शर्ते डर्ं्वा चयुर्ीचे प्रमाणपत्ही असू शर्ते इतयादी.

   रारताचया ्वेग्वान उदयोनमयुख अरभावय्वसरेत राग बाजाराची महत््वाची रूडमर्ा असून ती जयुनया सरं्लपनां्वर 
आधाररत असू शर्त नाही आडण महणून १९९६ मधये डिपरॉडिटरी पद्धती आणली. जयामधये प्रडतरूती इलेकट्रॉडनर् 
स्वरूपात धारण र्ेलया जातात. 

 (ब) इलेकट्रॉधनक सत्वरूपातील प्रधतभूती : र्ागद ड्वरडहत डर्ं्वा इलेकट्रॉडनर् डर्ं्वा डिमटेररयलाईज स्वरूपात प्रडतरूती धारण 
र्रणयाची ही रागपेढी (Depository ) पद्धती आहे.

  डिपरॉडिटरी पद्धती ड्वषयी या पािामधये सपष्ीर्रण र्रणयात आले आहे.
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९.१ भागपेढी पद्धती - अर्थ 
 प्रडतरूती िे्वणयाचे मधय्वतती डिर्ाण अशी र्ेली आहे. डिपरॉडिटरी ही अशी संसरा आहे जी प्रडतरूतीची मालर्ी सरासदाचया 
्वतीने इलेकट्रॉडनर् पद्धतीने हसतांतररत र्रते. ही अशी संसरा आहे जी गयुंत्वणयुर्दाराचया ड्वनंतीनयुसार प्रडतरूती इलेकट्रॉडनर् पद्धतीत 
िे्वते आडण प्रडतरूतीचया वय्वहारासंबंधी स्ेवा पयुर्वते.

 प्ररम डिपरॉडिटरीची सरापना १९४७ मधये जमभानी येरे िाली. रारतात डिपरॉडिटरी र्ायदा १९९६ मधये संमत र्रणयात 
आला. रारतीय अरभावय्वसरेचया उदारीर्रणाचया धोरणामयुळे ्व १९९१ पासूनचया आडरभार् क्षेत्ातील सयुधारणांमयुळे रारतीय रांि्वल 
बाजार बराच ्वाढला आहे. आधयुडनर् आंतरराष््ीय सतरा्वरील सपधाभातमर् प्रणालींमधये सयुधारणा र्रून अरभावय्वसरा बळर्ट 
र्रणयाची गरज होती. रारतात प्रडतसपधती बहु डिपरॉडिटरी पद्धतीचा स्वीर्ार र्ेला आहे. 

 रारतातील दोन डिपरॉडिटरी - एनएसिीएल ्व सीिीएसएल 

  डिपरॉडिटरी पद्धती ्व बँडर्ंग पद्धती चांगलया प्रर्ारे समजणयास मदत होईल.

धिपरॉधिटरी पद्धती बॅंधकंग पद्धती

१. या पद्धतीत प्रडतरूती सयुरडक्षत िे्वलया जातात.
२. तया ड्वडशष् ओळख रिमांर् असलेलया डिमॅट 

खातयामधये िे्वलया जातात.
३. ्वाटप ्व हसतांतरणादरमयान प्रडतरूतीची र्ोणतीही 

रौडतर् हाताळणी होत नाही.
४. खातयामधील प्रडतरूतीचे हसतांतरण नोंदी र्रून र्ेले 

जाते.

१. हे रक्कम/पैसे सयुरडक्षत िे्वते.
२. खातेदाराची खाती असलेलया खातयात जयास 

ड्वडशष् रिमांर् आहे, तयामधये रक्कम/पैसा असतो.
३. पैशाची र्ोणतीही रौडतर् हाताळणी होत नाही.

४. खातयांमधील रर्मेचे अनयत् हसतांतरण हे नोंदी र्रून 
र्ेले जाते.

रागपढेी पद्धतीमधय े डिपरॉडिटरी ही इलकेट्रॉडनर् स्वरूपात राग सयुरडक्षत ि्ेवणारी परररक्षर् (Custodian) असत े आडण   
रागपढेीचा प्रडतडनधी (Depository participant) ही गयुतं्वणूर्दार आडण रागपढेीमधील मधयसर/द्ुवा महणनू र्ायभा र्रत.े

९.२ भागपेढी पद्धतीचे महत्त्व  
 रािं्वल बाजाराचया यशस्वी र्ायाभामधये डिपरॉडिटरी ही महत््वाची रूडमर्ा बजा्वते. ते खालीलप्रमाणे सपष् र्ेले आहे.
 १) र्ागदी स्वरूपातील प्रडतरूती पद्धतीमधये असणाऱया जटील आडण जासत संखयेने र्ागदपत्े हाताळणयाची समसया दूर 

र्रते.
 २) अतयाधयुडनर् तंत्ज्ानाचा ्वापर र्रून र्ागदड्वरडहत वयापाराची संधी देते.
 ३) प्रमाणपत् साि्वणे/सारंाळणे आडण हाताळणे यातून सयुटर्ा होते.
 ४) रौडतर् स्वरूपातील प्रडतरूती प्रमाणपत् सांराळणे ्व हाताळणे या्वरील खचभा ्व श्रम यामधये बचत होते.

९.३ भागपेढी पद्धतीचे लाभ/फायदे 
अ) गुंतत्वणूकदाराचया दृष्ीने : 
 १) जोखमीचे धनमू्थलन : रौडतर् प्रमाणपत्ासंबंधीचया स्वभा जोखमीचे डनमूभालन होते जसे, ड्वलंब, गहाळ होणे, चोरीस जाणे, 

खराब हाताळणी, इतयादी.

 २) सुरधषितता : रांि्वल बाजारातील प्रडतरूती हाताळणी र्रणयाचा हा स्वाांत सयुरडक्षत मागभा आहे. संपणूभा पद्धती डिपरॉडिटरी 
र्ायद्ाअंतगभात र्ायभा र्रते आडण सेबीद्ारे परीक्षण र्ेले जाते. उदा. गयुंत्वणूर्दार तयाचे खाते फ्ीज (Freeze) मोिमधये 
रु्लूपबंद ससरतीत िे्वणयाची सूचना डिपरॉडिटरी पाडटभाडसपंटला देऊन प्रडतरूतींचे ना्ेव डर्ं्वा/आडण जमा होणे टाळू शर्तो.

 ३) सोपे भाग हसतांतरण :  
  (अ) हसतांतरण अजभा ररणे ्व सादर र्रणे आ्वशयर् नसते.
  (ब) तसेच रौडतर् स्वरूपात राग हसतांतरणा्वर असलेले मयुदांर् शयुलर् लागू नाही.
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     (र्) प्रडतरूतीचया हसतांतरणाचया प्रडरियेचा र्ाला्वधी र्मी र्ेला जातो आडण प्रडतरूती ्व रोख रक्कम       
अना्वशयर्पणे अडधर् र्ाळ गयुंतून राहत नाही.

 ४) खातयात्वरील अद्ययात्वत माधहती त्व सूचना : गयुंत्वणूर्दारास िी.पी.द्ारे तसेच डिपरॉडिटरीद्ारे धारण र्ेलेलया 
प्रडतरूतींची आडण वय्वहाराचया ससरतीची माडहती डदली जाते.

 ५) कजा्थस तारण : डिमॅट प्रडतरूती बँर् आडण ड्वततीय संसरा र्जाभासािी तारण महणून अग्ररिमाने स्वीर्ारतात आडण वयाज 
आर्ारणीचा दर देखील र्मी असतो.

 ६) संच खरेदीची आत्वशयकता नाही : सम आडण वयसतसंच (lots) स्वरूपात रागधारण र्रणयाची पद्धती नष् र्रते.

 ७) नामधनददेशन सुधत्विा : ्वैयसतिर् गयुंत्वणरू्दार नामडनददेशन सयुड्वधेचा लार घेऊ शर्तात तयामयुळे गयुंतणूर्दाराचा मृतयू 
िालयास ्वारस नोंद प्रडरिया सयुलर होते.

 ८) सत्वचधलत जमा नात्वे : प्रडतरूती्वर पररणाम र्रणाऱया र्ंपनीने र्ेलेलया बदलाचया र्ृतीचया बाबतीत गयुंत्वणूर्दाराचे खाते 
आपोआप जमा ना्वे र्ेले जाते. यालाच ‘वय्वसाडयर् र्ृती’ (Corporate action) महणतात. र्रॉपपोरेट अ ॅकशनची र्ाही 
उदाहरणे : लारांश ्वाटप, बोनस राग ्वाटप, हक्कराग ्वाटप, मयुदती प्ूवतीच र्जभारोखयाची परतफेि, ड्वलीनीर्रण आडण 
अडधग्रहण, इतयादी.

ब) कंपनीचया दृष्ीने : 
 १) अद्ययात्वत मधहती : गयुंत्वणरू्दाराडं्वषयी अद्या्वत माडहती डिपरॉडिटरीद्ारे पयुर्वली जाते.

 २) खच्थ त्व श्रम याची बचत : न्वीन प्रडतरूती ्वाटप, बोनस ्वाटप, हसतांतरण, इतयादीचे ्ेवळी प्रमाणपत् मयुदणासािी ्व 
ड्वतरणात येणारा खचभा, ्वेळ श्रम र्मी होतात.

 ३) उततम गुंतत्वणूकदार त्व कंपनी नातेसंबंि : र्ंपनी संबंधी प्रमाणपत्े गहाळ िालयामयुळे, स्वाक्षरीत फरर् पिलयामयुळे, 
येणाऱया तरिारी ्व ड्वनंती डन्वारणामधये जाणारा ्ेवळ ्वाचतो. गयुंत्वणूर्दारांशी अडधर् चांगले सपं्रेषण होऊन रं्पनीची 
पत ्वाढते.

 ४) आंतराष््ीय गुंतत्वणूक : चांगलया आडण जलद से्वा देऊन परदेशी गयुंत्वणूर् आर्डषभात र्रता येते.

९.४ भागपेढी पद्धतीचे घटक : 
 रागपेढी पद्धती खालील घटर्ाचया मदतीने र्ायाभासन्वत होते. 

धिपरॉधिटरी प्रणालीचे घटक

   १) भागपेढी :

 १) रागपेढी ही मधय्वतती बँर्ेसारखी एर् संसरा आहे डजरे गयुंत्वणयुर्दाराचया ड्वनंतीनयुसार प्रडतरूती इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात  
िे्वलया जातात.

 २) अशा प्रडतरूतींचया वय्वहाराशी संबडंधत ्वेग्वेगळ्ा से्वा पयुर्वतात.

 ३) गयुंत्वणूर्दारांचया प्रडतरूती सयुरडक्षत िे्वणयासािी डिपरॉडिटरी जबाबदार आहे.

 ४ ) डिपरॉडिटरीबरोबर गयुंत्वणूर्दारांचा रेट संबंध/वय्वहार नसतो.

 ५ ) डिपरॉडिटरी ही र्ंपनी ्व गयुंत्वणूर्दार यांचयात द्ुवा महणून र्ायभा र्रते.

डिपरॉडिटरी डिपरॉडिटरी
पाडटभाडसपंट (िीपी)

बेडनडफडशयल ओनर
(बीओ)

र्ंपनी
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 अधिक माधहती 
 भारतातील भागपेढी ः

 १) सेबीर्िे नोंदणी िालेलया NSDL ्व CDSL या दोन डिपरॉडिटरी संसरा आहेत.

 २) र्ंपनी र्ायद्ाखाली डिपरॉडिटरीची ‘र्ंपनी’ महणून नोंदणी िालेली असते. 

 ३) सेबी र्ायदा १९९२ नयुसार डिपरॉडिटरी महणून नोंदणीर्ृत असणे आ्वशयर् आहे ्व सेबीर्िून वय्वसाय प्राररं प्रमाणपत् 
घया्वे लागते.

 ४) सेबीचया पू्वभामानयतेसह पोटडनयम/डनयमा्वली तयार र्रा्ेव लागतात.

 ५) डिपरॉडिटरी से्वा पयुरड्वणयासािी एर्ापेक्षा अडधर् िी.पी. शी र्रार र्ेले पाडहजेत.

 ६) सेबीचया स्वपोततम डनददेशन ्व समाधानासािी वय्वहारातील आ्वशयर् माडहती सयुरडक्षत िे्वणयासािी आडण वय्वहाराची 
अयोगय हाताळणी रोखणयासािी पयुरेशी यंत्णा उपलबध असली पाडहजे.

 ७) डिपरॉडिटरी पयुढीलपैर्ी एर् डर्ं्वा अडधर् संसरांनी सरापन र्ेली पाडहजे.
  अ) सा्वभाजडनर् ड्वततीय संसरा
  ब) बँर्
  र्) ड्वदेशी बँर्
  ि) मानयताप्राप्त राग बाजार
  ई) ड्वततीय से्वा देणारी वया्वसाडयर् संसरा/र्ंपनी
  फ) ड्वदेशात सरापन िालेली डर्ं्वा मानयताप्राप्त असलेली प्रडतरूती बाजारात परररक्षर्, शोधन डर्ं्वा वय्वहार पणूभा    

र्रणयासंबंधी से्वा देणारी र्ेंद शासन मानयताप्राप्त वय्वसाडयर् संसरा.
  ग) ड्वतत से्वा पयुरड्वणारी ड्वदेशात सरापन िालेली ्व र्ेंद शासन मानयताप्राप्त संसरा.

 ८) डिपरॉडिटरी ही गयुंत्वणरू्दारांचया (लारप्रद मालर्ाचया) ्वतीने प्रडतरूतीची नाेंदलेली मालर् असते ्व तयांचया ्वतीने 
प्रडतरूतीचे हसतांतरण र्रते.

 ९) डिपरॉडिटरीची र्ायदेशीर चौर्ट 
  अ) सेबी र्ायदा १९९२
  ब) सेबी (रागपेढी ्व प्रडतडनधी) सयुधारणा डनयमन २०१२
  र्) रागपेढीची डनयमा्वली
  ि) र्ंपनी र्ायदा.

 २) धिपरॉधिटरी पाधट्थधसपटं (िी. पी.) / भागपढेीचा प्रधतधनिी

  १) ही डिपरॉडिटरीची प्रडतडनधी असत.े

  २) सेबी र्ायद्ान्वये डिपरॉडिटरी पाडटभाडसपंट ही नोंदणीर्ृत असते. सेबी अडधडनयम (डिपरॉडिटरी अ ॅनि पाडटभाडसपंट)  
१९९६ अंतगभात नमूद र्ेलेले अडधर्ार ्व जबाबदाऱया प्राप्त असतात.

  ३) डिपरॉडिटरीद्ार ेडनययुति मधयसर महणनू  िी. पी. र्ाम र्रते. 

  ४) डिपरॉडिटरी ्व गयुतं्वणूर्दार याचंयामधील द्ुवा महणनू िी.पी. र्ाम र्रत.े

  ५) ह ेरटे ग्राहर्ाशी वय्वहार र्रते ह े्वळेो्वळेी खातयाच ेड्व्वरण पाि्वते.

  ६) प्रडतरूतीची बरँ् महणनू िी. पी. च ेर्ायभा असत.े

  ७) हा डिमटरेरयलायिशेन सयुलर र्रता.े
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  ८) हक्कराग, बोनसराग इतयादी ्वाटपाचया ्वेळी िी. पी. र्िून प्रडतरूती डिमॅट खातयात जमा र्ेलया जातात.

  ९) डदलेला लारांश, वयाज इतयादी पटर्न जमा र्रणयाचे र्ाम िी. पी. र्िून होते.  

  १०) इलेकट्रॉडनर् पद्धतीने वय्वहार पतूभाता िी. पी. र्रते.

  ११) िी. पी. महणून खालील संसरा र्ायभा र्रतात.

   अ)  ड्वततीय संसरा

   ब) बँर्ा
   र्) मानयताप्राप्त ड्वदेशी बँर्ा

   ि)  परररक्षर् (Custodian) : मययुचययुअल फंिाचया मालमततांचे वय्वहार पाहणयासािी जबाबदार संसरा. 

   ई) रागदलाल 

   फ) शोधन वय्वसाय संसरा (Clearing Corporation)

   ग) डबगर बँडर्ंग ड्वतत पयुर्विा संसरा (NBFC) 

   ह) रागड्वरिी डनबंधर् संसरा (Registrar to an issue)/राग हसतांतर नोंदणी संसरा (Share Transfer Agent)    

  १२) प्रतयेर् गयुंत्वणूर्दाराचया प्रडतरूती  डिमॅट खातयाची िी. पी. नोंद िे्वते.

  १३) िी.पी ला अद ्ड्वतीय ओळख रिमांर् असतो.

 ३) बधेनधफशयल ओनर (बी. ओ.) 

  १) बी. ओ. हा प्रडतरूतीचा गयुंत्वणरू्दार आहे. जयांनी डिपरॉडिटरीचया स्ेवेचा लार घेतला आहे.

  २) डिपरॉडिटरीने धारण र्ेलेलया प्रडतरूती्वरील बी.ओ.चे स्वभा हक्क, फायदे हे प्रडतरूती संदराभात असलेलया जबाबदाऱयांना 
आडधन राहून असतात.

  ३) बी. ओ. हा गयुंत्वणरू्दार आहे जयाचे ना्वे इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात प्रडतरूती िे्वणयाचया उद्ेशाने डिपरॉडिटरीमधये  
डिमॅट खाते उघिले जाते. िी. पी. र्िून डमळणाऱया से्वेसािी बी. ओ. से्वा शयुलर् देत असतो. 

  ४) बी. ओ.ना डिपरॉडिटरी आडण िी.पी.चा ग्राहर् देखील महटले जाऊ शर्ते.

  ५) बी. ओ.ला ड्वडशष् खाते रिमांर् डदलेला असतो जयामधये प्रडतरूती िे्वलया जातात.

 ४) इशयुअर कंपनी 

  १) याचा अरभा अशी र्ंपनी डजने प्रडतरूतीचे डिमॅटीर्रण र्ेले आहे.

  २) र्ंपनीने डिपरॉडिटरीर्िे नोंदणी र्रणे आ्वशयर् आहे.

९.५ भागपेढी पद्धतीचया संबंधित संकलपना/संज्ा 
 रागपेढी पद्धतीला अडधर् सपष्पणे समजणयासािी र्ाही संर्लपना सपष् र्रणे आ्वशयर् आहे.

 १) धिमटेररयलायिेशन - (धिमॅट) - ही अशी प्रडरिया आहे जयाद्ारे नोंदणीर्ृत िी.पी.र्िे रौडतर् प्रमाणपत्े देऊन 
इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात रूपांतररत र्ेली जातात. गयुंत्वणूर्दाराने ररलेला DRF डिमॅट ड्वनंती अजभा प्रमाणपत्ासह िी. पी. 
र्िे ्व डिपरॉडिटरीर्िे पािड्वला जातो. तद ्नंतर ते इशययुअर र्ंपनीर्िे पािड्वले जाते ्व तयाचया मानयतेनंतर डिपरॉडिटरी 
िी. पी. र्िे डिमॅट खातयात प्रडतरूती जमा र्रते.

 २) ररमटेररयलायिेशन (ररमॅट) - ही अशी प्रडरिया आहे जयाद्ारे इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातील प्रडतरूतीचे रौडतर् र्ागद 
स्वरूपातील प्रमाणपत्ात रूपांतरण र्ेले जाते. ग्राहर्ार्िून आर.आर.एफ (RRF) चया स्वरूपात लेखी ड्वनंती िी.पी.ला 
्व तयांचयार्िून इशययुअर र्ंपनीला आडण डिपरॉडिटरीला पािड्वले जाते. इशययुअर र्ंपनी प्रमाणपत्े मयुडदत र्रते आडण 
ग्राहर्ाला पाि्वते आडण तयाच ्वेळी डिपरॉडिटरीला ररमॅट ड्वनंती मानय र्ेलयाची पयुष्ी र्रते. डिपरॉडिटरी ही डिपीद्ारे 
तया प्रडतरूतीचया ग्राहर्ाचे खाते ना्वे र्रते.
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 ३) फंधगधबलीटी (Fungibility) - ड्वततीय संज्ेनयुसार फडंगडबलीटी महणजे अदलाबदल र्रता येणयाजोगे. र्ाही ड्वततीय 
मालमतता फंडगडबल असतात तर र्ाही फडंगडबल नसतात. 

  उदाहरणारभा -
  अ) जमीन ही फंडगबल नाही र्ारण प्रतयेर् जागेला ड्वडशष् गयुण्वतता असते. तयामयुळे तयाचे मूलय र्मी अडधर् होते.
  ब) चलनी नोटा या फंडगबल असतात. एर्ाच मूलयाचया दोन चलनी नोटांमधये डरन्नता नसते. 
    डिपरॉडिटरीमधये स्वभा प्रडतरूती फंडगबल असतात. डिमॅट र्ेलेलया प्रडतरूतींना ड्वडशष् रिमांर् नसतात. तयास ्वेगळे 

प्रमाणपत् नसते. र्ंपनीने ्वाटप र्ेलेले समान प्रर्ारचया समान मूलयाचया प्रडतरूती या समान असतात तयाची मालर्ी 
र्ोणार्िेही असली तरी इलेकट्रॉडनर् डिमॅट स्वरूपातील प्रडतरूती या अदलाबदल र्रता येणाऱया, एर् दुसऱयाला पयाभायी  
असतात आडण  तया एर् दुसऱयापासून डरन्न नसतात.

 ४) आय एस आय एन (ISIN) (इंटरनॅशनल धसकयुररटीज आयिेंटीधफकेशन नंबर) - 
  १) हा प्रडतरूतीचा सांर्ेतांर् असतो जयाने ड्वडशष् प्रडतरूती ओळखली जाते.
  २) तया-तया देशातील NNA (नॅशनल नंबररंग एजनसी) र्िून र्ंपनीचया प्रडतरूतींना ISIN डदले जातात.
  ३) आय.एस.आय.एन. ही मानर् रिमारं्न प्रणाली आहे जयाला जागडतर् मानयता आहे.
  ४) आय.एस.ओे. (ISO) (इंटरनॅशनल ऑगभानायिेशन ऑफ सटॅनििभालायिेशन) हे आय एस आय एन ची रचना पररराडषत 

(define) र्रते.
  ५) रारतामधये आय एस आय एन चे र्ायभा सेबीने एन एस िी एल ला प्रदान र्ेले आहे. रारतामधये सेबी NNA ची रूडमर्ा 

बजा्वते.
  ६) ररि्वभा बरँ् ऑफ इंडिया ही सरर्ारी प्रडतरूतीसािी आय एस आय एन ्वाटप र्रते.
  ७) आय एस आय एन (ISIN) हा १२ अंर्ी ्वणाांर् (alpha-numeric) सांर्ेतांर् असतो. जो तीन गटात ड्वरागलेला 

असतो. 
  ८) र्ंपनीला डतचया प्रडतरूतीसािी आय एस आय एन सािी आ्वशयर् दसता्ेवज जसे : माडहतीपत्र् सादर र्रा्वे लागते.

अधिक माधहती
(ISIN) :  १) हा १२ ्वणाांर् ओळख रिमांर् असतो.
 २) याचे तीन घटर् आहेत -  अ) उपसगभा   ब) मूळ रिमारं्   र्) तपासणी अंर्
  अ) उपसगभा ः हा दोन अंर्ी देशाचा सांर्ेतांर् असतो. जो ISO 6166 र्िून डदला जातो IN हे रारतासािी.
  ब) मूळ रिमांर् ः यामधये ९ अंर् आडण/डर्ं्वा अक्षर असतात.
  र्) तपासणी अंर् ः हे ISIN मधील शे्वटचा अंर् असून ्ैवधता तपासणीसािी असते. 
अधिक सपष्ीकरण :
 १) पडहले दोन ्वणभा - देशाचया सांर्ेतांर्ासािी असतो. उदा. रारतासािी IN
 २) डतसरा ्वणभा जे ्वाटप र्रणाऱया र्ंपनीचा प्रर्ार असतो ते पयुढील प्रर्ारे-
  i)  र्ेंद सरर्ार :  A iv)  र्ेंद शाडसत प्रदेश :  D 
  ii) राजय सरर्ार :  B v)  र्ंपनी, डनयामर् र्ंपनी, महामंिळ :  E
  iii) महानगरपाडलर्ा :  C vi) मययुचययुअल फंि :  F 

 ३) पयुढील चौरे ते सात्वे सरानांर् (4th to 7th Character) हे र्ंपनीची ओळख दशभाड्वतात. यातील चौरे, पाच्ेव, सहा्वे 
सरानांर् (4th, 5th,  6th Character) हे अरं् स्वरूपात (numericals) आडण सात्ेव सरानांर् हे ्वणाांर् रूपात 
(Alphabet) असते. 
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 ४) ८ ्वा आडण ९ ्वा अंर् हे प्रडतरूतीचा प्रर्ार दशभा्वते र्ाही प्रडतरूती सांर्ेतांर् खाली डदले आहेत :
  प्रडतरूतीचा प्रर्ार : समहक्क राग - 01,  िार् बचत योजना - 02,  अग्रहक्क राग - 03, 
  र्जभारोखे - 12,  सरर्ारी प्रडतरूती -14.
 ५) १० ्वा आडण ११ ्वा अंर् हा रागपेढीचया ISIN पद्धतीत प्र्वेश र्रणाऱया इशययुअर र्ंपनीचया प्रडतरूतींचया 

अनयुरिमाने येणारा रिमांर् असतो.  
 ६) श्ेवटचा अंर् हा तपासणी अरं् असतो.
   उदा.  ISIN मधये पयुढील प्रर्ारे सांर्ेतांर् डदेला जातो.

  INE002A 01018 =  IN   E   002A   01   01   8
   IN = देशाचा सांर्ेतांर् - रारत India

  E = हे ्वाटप र्रणारी ही एर् र्ंपनी आहे हे दशभा्वते.
  002A = र्ंपनी ओळख
  01 = समहक्क राग
  01 = इशययुअर र्ंपनीचया प्रडतरूतींना डदलेला अनयुरिमांर् नंबर.
  8 = तपासणी अंर्

९.६ भागपेढी पद्धतीची काय्थपद्धती  
९.६.१  भौधतक सत्वरूपातील प्रधतभूतीचे इलेकट्रॉधनक सत्वरूपात रूपांतर करणे/धिमॅट प्रधक्रया : 
  १) गयुंत्वणरू्दार हा िीआरएफचया तीन प्रती आडण राग प्रमाणपत् िी.पी.र्िे सादर र्रतो.
  २) िी.पी. डिमॅटची ड्वनंती तयांचया प्रणालीमधये नमूद र्रते आडण डिपरॉडिटरीला िी.आर.एफ. पाि्वते.
  ३) िी.पी. राग प्रमाणपत् आडण िी.आर.एफ. इशययुअर र्ंपनीर्िे पाि्वते.
  ४) इशययुअर र्ंपनी डिमॅटर्रणाची तपासणी र्रते आडण डिपाॅडिटरीला डिमॅटीर्रणासािी र्ळड्वते.
  ५) डिपरॉडिटरी ही आपलया प्रणालीमधये ड्वनंती नमूद र्रते आडण इशययुअरला पाि्वते.

  ६) डिपरॉडिटरी गयुंत्वणूर्दाराचया/लारप्रद मालर्ाचया डिमॅट खातयात प्रडतरूती जमा र्रते आडण िी.पी. ला र्ळड्वते.

  ७) िी.पी. िीमॅट खातयाचा उतारा गयुंत्वणरू्दाराला र्ळ्वते.

उदाहरणासह सपष्ीकरण (प्रत्वाह आकृती Flow Diagram)

लाभप्रद 
मालक
BO

भागपेढी 
प्रधतधनिी

DP

१) िीआरएफ प्रमाणपत्ासह सादर

७) धिमॅट खाते उतारा पाठधत्वणे.

३) प्रमाणपत्ासह िीआरएफ

इशयुअर 
कंपनी

भागपेढी 
NSDL/CDSL

५) िीमॅटीकरणाची धत्वनंती पुढे पाठधत्वणे

४) धिमॅटीकरण धत्वनंतीची पुष्ी
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धिपरॉधिटरी

िी.पी-१ िी.पी-२

धत्वक्रतेा
हसतांतरक

खरेदीदार
हसतांतरी

इशयुअर
कंपनी

िी.पी.

िीपरॉधिटरी
NSDL/CDSL

२) बीओची पिताळणी 

३) पिताळणी अहत्वाल 

४) त्वाटपाचा तपशील

६) िी.पी. ला 

BO चया खातयात 

भाग जमा कळत्वण.े

५)
 ब

ी.ओ
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ा

७) धि
मॅट ख
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उतारा द
ेणे.

BO
बी.ओ.

१) भाग त्वाटपासाठी अज्थ

९.६.२  प्रारधमक समहक्क भाग धत्वक्ररी (IPO) संदभा्थतील भागपेढीची काय्थपद्धती 
  १) इशययुअर र्ंपनीला प्रडतरूती मागणी अजभा गयुंत्वणूर्दाराने (लारप्रद मालर्ाने BO) सादर र्रा्वा.
  २) इशययुअर र्ंपनी लारप्रद मालर्ासंबंधीचया माडहतीची पिताळणी डिपरॉडिटरीर्िे र्रते.
  ३) लारप्रद मालर्ासंबंधी माडहतीची पिताळणी र्रून डिपरॉडिटरी आपला अह्वाल इशययुअर र्ंपनीला देते.
  ४) इशययुअर र्ंपनी डिपरॉडिटरीला राग ्वाटपाचा तपशील देते.
  ५) डिपरॉडिटरी लारप्रद मालर्ाचया डिमॅट खातयात प्रडतरूती इलेकट्रॉडनर् रूपात जमा र्रते.
  ६) डिपरॉडिटरी लारप्रद मालर्ाचया डिमॅट खातयात प्रडतरूती जमा र्ेलयाची माडहती डि. पी. ला र्ळड्वते. 
  ७) िीपी लारप्रद मालर्ाला/गयुंत्वणरू्दाराला डिमॅट खाते उतारा देते.

९.६.३  भागपेढी पद्धतीमिील इलेकट्रॉधनक/धिमॅट भागांचे हसतांतरण 
  १) भाग धत्वक्ररी संदभा्थत :  हसतांतरर् डर्ं्वा गयुंत्वणूर्दार िीआयएसद्ारे (Delivery Instruction Slip) राग ड्वरिीची 

संपूणभा माडहती िी.पी.ला र्ळ्वतो. DIS मधये ड्वर्ा्वयाचया रागासंबंधीची माडहती ररून तया्वर सही र्रतो. 
प्रडतरूतींची ड्वरिी होते आडण वय्वहाराचया श्ेवटी गयुंत्वणूर्दाराचया डिमॅट खातयातून प्रडतरूती खचती टार्लया जातात. 
राग हसतांतरण हे ऑफ मार्केट ट्ेि डर्ं्वा मार्केट ट्ेिमधये र्रता येते.

   अ) ऑफ माककेट ट्ेि : असे वय्वहार जे दोघांचया परसपर सहमतीने परंतयु राग दलाल, राग बाजार, राग समाशोधन 
गृह अशा र्ोणाचयाही मधयसतीडश्वाय र्ेले जातात.

    उदा. ः र्ायदेशीर हसतांतरण, रेट, ग्राहर् आडण उपदलाल यांचयातील प्रडतरूतीचे सरलांतर, नोंद नसलेलया  
 प्रडतरूतींचे वय्वहार.
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   प्रक्रिया :

	 	 	 १)	 हस्ता्ं रक	महणजे	विक्रे्त	-	हत	डीपीलत	हस्तां्रणतची	सूचनत	दे् ो	महणजे	खरेदीदतरतच्त	खतत्तची	मतवह्ी

	 	 	 	 डीपीलत	दे्ो.

	 	 	 २)	 डीपी	वडपॉविटरीच्त	पुष्ीनां्र	प्रव्भू्ी	खरेदीदतरतच्त	महणजे	हस्ता्ं रर्ीच्त	खतत्तमध्े	जमत	कर्े.

	 	 	 ३)	 खरेदीदतर	विक्रेत्तलत	थेट	पैसे	दे्ो.

   ब) मार्केट ट्रेड -	शोधन	सांसथतद्तरे	जे	व्िहतर	पूण्ण	करेले	जत्त्	त्तस	मतककेट	ट्ेड	असे	महण्त्.	हे	व्िहतर	भतग	
बतजतरत्	दलतलतमतर्फ्	करेले	जत्त्.

   प्रक्रिया :  

	 	 	 १)		हस्तां्रक	हस्तां्रणतची	सूचनत	डीपीलत	दे्ो	्र	हस्तां्रकतच्त	खतत्त्ून	प्रव्भू्ी	हस्ता्ं रकतच्त	दलतलतच्त
	 	 	 	 		खतत्त्	जमत	हो्त्.

	 	 	 २)		हस्तां्रकतच्त	दलतलतच्त	खतत्त्ून	भतग	बतजतरतच्त	शोधन	कक्तच्त	खतत्त्	वि्रण	सूचनेनुसतर	प्रव्भू् ी
	 	 	 	 		जमत	करेल्त	जत्त्.

	 	 	 ३)		वनधी	दे्	वदिशी	प्रव्भू्ी	शोधन	कक्तच्त	खतत्त्ून	खरेदीदतरतच्त	दलतलतच्त	प्रव्भू्ी	खतत्त्	जमत	हो्त्.

	 	 	 ४)		त्तनां्र	वडपॉविटरीच्त	मतन््ेनुसतर	प्रव्भू्ी	खरेदीदतरतच्त	खतत्त्	जमत	हो्त्.

  २)  भाग खररेदी संदभाभात : भतग	खरेदीदतर/हस्ता्ं री	आपल्त	 डी.	 पी.	लत	खरेदी	करेलेल्त	भतगतांच्त	 ्पशीलतबतब्	
मतवह्ी	कळवि्ो.	 वडपॉविटरी	्ोग्	कत््णितहीनां्र	डी.	 पी.	लत	भतग	हस्ता्ं रीच्त	खतत्त्	भतग	जमत	करण्तस	
सतांग्े.	डी.	पी.	गुां्िणूकदतरतच्त	खतत्त्	भतग	खरेदी/विक्रीच्त	पुस्करी	नोंदी	पूण्ण	कर्े.		 

९.७   भारतातील भागपरेढी
	 	 वडपॉविटरी	कत्दत	१९९६	मुळे	भतर्त्	वडपॉविटरी	सथतपनेचत	मतग्ण	खुलत	ितलत.	भतर्त्	दोन	वडपॉविटरीज	आहे्.

	 	 	 अ)		एनएसडीएल		 ब)	सीडीएसएल

  अ) एनएसडीएल -	(नॅशनल	वसक्ुररटीज	वडपॉविटरी	वलवमटेड)	

	 	 	 १)		्तची	नोवहेंबर	१९९६	मध्े	सथतपनत	करण्त्	आली.	ही	भतर्त्ील	सित्ण्	मोठी	वडपॉविटरी	आहे.

	 	 	 २)		आ्डीबीआ्	-	(इांडससट््ल	डेवहलपमेंट	बँक	ऑर	इांवड्त),	्ुटीआ्	(्ुवनट	ट्सट	ऑर	इांवड्त)	आवण
	 	 	 	 			नॅशनल	सटॉक	एकसचेंज	(एनएसई)	मतर्फ्	सथतपनत	ितली.

	 	 	 ३)		एनएसडीएल	चे	मुख्तल्	मुांबई	्ेथे	आहे.	

क्डपॉक्िटरी

डी.पी.१

भाग
क्िरिरेता

भाग
खररेदीदार

भाग क्िरिरेतयाचा
दलाल

डीपी-२
प्रक्तभूती शोधन

र्क्ष/संस्ा

भाग खररेदीदाराचा
दलाल
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  ४) एनएसिीएल ही र्ंपनी र्ायद्ानयुसार नोंदणीर्ृत सा्वभाजडनर् मयाभाडदत र्ंपनी आहे.
  ५) एनएसिीएल रािं्वल बाजारातील गयुंत्वणूर्दार ्व इतर घटर् जसे राग बाजार, बँर्ा, इशययुअर र्ंपनी यांना ड्वड्वध      

से्वा प्रदान र्रते.
  ६) एनएसिीएल पयुढील स्ेवाही ड्वतररत र्रतात जसे खातयाची देखराल, डिमटेररयलायिेशन आडण ररमटेररयलायिेशन, 

वय्वहारांची पतूभाता, हसतांतरण आडण  नामडनददेशन, सरंिमण, लारांश ड्वतरण, गयुंत्वणूर्दाराचे तरिार डन्वारण इतयादी. 
गयुंत्वणरू्दाराचे खाते फ्ीज/लरॉर् से्वा देणे, वया्वसाडयर् संसरेची र्ृती (Corporate action) उदा. हक्कराग, बोनस 
राग ्वाटप इतयादी र्रणे.

 ब) सीिीएसएल - सेंट्ल धिपरॉधिटरी सर्वह्थसेस धलधमटिे-
  १)  सीिीएसएल ने फेब्यु्वारी १९९९ मधये आपले र्ामर्ाज सयुरू र्ेले.
  २)  याचे प्र्वतभान मयुंबई राग बाजाराने (BSE)  इतर बरँ्ासोबत र्ेले.
   i)   याचे मयुखयालय मयुंबई येरे आहे.
   ii)  सीिीएसएल र्िे ड्वसतृत िीपी नेट्वर््फ आहे आडण देशररात डिमॅट से्वा उपलबध आहेत.

  या दोनही संसरांनी रारतात डिपरॉडिटरी पद् धतीचया यशात महत््वाची रूडमर्ा सार्ारली आहे. 

९.८  फरक
  धिमटेररयलायिेशन आधण ररमटेररयलायिेशन

मुद ्दे धिमटेररयलायिेशन ररमटेररयलायिेशन
१) अरभा प्रडतरूतीचे रौडतर् प्रमाणपत्ाचे इलेकट्रॉडनर् 

स्वरूपात रूपांतररत र्रणयाची ही प्रडरिया.
प्रडतरूतीचे इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातून रौडतर् 
स्वरूपात रूपांतररत र्रणयाची ही प्रडरिया.

२) रूपांतर यामधये प्रडतरूतीचे र्ागदी प्रमाणपत् स्वरूपातून 
इलेकट्रॉडनर्/डिडजटल स्वरूपात रूपांतर र्ेले 
जाते.

यामधये इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातील प्रडतरूतीचे 
रौडतर्/र्ागदी स्वरूपात रूपांतर र्ेले जाते.

३) ड्वडहत 
    अजाभाचा ्वापर

यामधये (िीआरएफ) डिमॅट ड्वनंती अजभा 
गयुंत्वणूर्दार िीपीला डिमटेररयलायिेशन सािी 
देतो.

यामधये (आरआरएफ) ररमॅट ड्वनंती अजभा 
गयुंत्वणूर्दार िीपीला ररमटेररयलायिेशनसािी 
देतो.

४) रिम ही एर् प्रारंडरर् प्रडरिया आहे. डिपरॉडिटरी 
पद्धतीचे हे प्रारडमर् आडण मयुखय र्ायभा आहे.

ही एर् उलट प्रडरिया आहे. हे डिपरॉडिटरीचे दुययम 
्व सहाययर् र्ायभा आहे. आधीच डिमॅट र्ेलेलया 
प्रडतरूती र्ागदी स्वरूपात र्ेलया जातात.

५) प्रडतरूतीची 
    ओळख

डिमॅट रागांना स्वतंत् अोळख रिमांर् नसतात. 
महणजेच डिमॅट राग फंगीबल असतात.

ररमटेररयलाईज र्ेलेले राग हे राग प्रमाणपत्ाचया 
रूपात असतात आडण तयांना स्वततं् ओळख 
रिमांर् असतात.

६) सयुरडक्षतता डिजीटल स्वरूपामयुळे अनेर् धोर्े र्मी िाले 
आहेत.

यामधये प्रमाणपत् गहाळ होणे, फस्वणूर् इतयादी 
अनेर् धोकयाचा सामना र्रा्वा लागतो.

७) प्रडरियेतील
    र्िीणता

डिमटॅ ही सोपी प्रणाली आह.े तसचे ्ेवळ खाऊ 
पद्धत नाही.

ररमॅट ही ्वेळखाऊ आडण गयुंतागयुंतीची प्रडरिया 
आहे. 

  टीप : या दोनही प्रडरिया या एर्मेर्ांचया अगदी उलट प्रडरिया आहेत. ररमॅट हे डिमॅटचया पररणामांचया उलट आहे.
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सारांश

 

	 प्रडतरूती या (अ) रौडतर् स्वरूपात डर्ं्वा (ब) इलेकट्ाॅडनर्/डिडजटल/अमतूभा (Dematerialised) स्वरूपात धारण र्रता येतात.
	 रौडतर्/र्ागद स्वरूपात प्रडतरूती धारण र्रणयात मयाभादा आहेत. उदा. हाताळणीमधये फाटणे, जीणभा होणे, गहाळ चोरी होणे 

धोर्े, हसतांतरणात ड्वलंब , र्ष्ाचंे ्वाढते प्रमाण, ्वेळेचया ्व आडरभार् दृष्ट्ा  खडचभार् इ.
	 रागपेढी र्ायदा 1996 मधये संमत ्व प्रसराडपत र्रून र्ागदड्वरडहत प्रडतरूती हाताळणे शकय/सयुरू िाले आहे.
	 इशययुअर रं्पनी ्व गूंत्वणरू्दार यांना  रागपेढी पद्धतीमयुळे अनेर् फायदे होतात.
	 रागपेढी पद्धतीचे मयुखय घटर् - रागपेढी (Depository), रागपेढी प्रडतडनधी (D. P.), लारप्रद मालर् (B. O.), आडण इशययुअर 

र्ंपनी होय.
	 डिमटेररयलायिेशन महणजे रौडतर् रूपातील प्रडतरूतींचे इलेकट्रॉडनर्/ अमूतभा स्वरूपात रूपांतर र्रणे आडण ररमटेररयलायिेशन 

महणजे  इलेकट्रॉडनर्/ अमूतभा रूपातील प्रडतरूतींचे रौडतर्/र्ागद स्वरूपात रूपांतर र्रणे.
	रारतात बहुरागपेढी पद्धती (Multi Depository System) आहे. दोन रागपेढ्ा (अ) एन.एस.िी.एल (१९९६) (ब) सी.िी.

एस.एल. (१९९९)

सत्वाधयाय

प्र.क्र. १ अ) खाली धदलेलया पया्थयांमिून योगय पया्थय धनत्विून त्वाकय पुनहा धलहा.
  १) ........... मधये र्ागदी रूपात प्रडतरूती धारण र्ेलया जातात.
   अ) रौडतर् स्वरूप ब) डिमटेररयलायिेशन र्) डिडजटल

  २) ......... पद्धतीमधये ड्वद्मान प्रमाणपत् गहाळ होणयाचा धोर्ा असतो.
   अ) रौडतर्  ब) डिमटेररयलायिेशन र्) डिजीटल

  ३) रागपेढी पद्धतीमधये प्रडतरूती ...........स्वरूपात धारण र्ेलया जातात.
   अ) प्रमाणपत् आधाररत  ब) इलेकट्रॉडनर्  र्) रौडतर्

  ४) .......... ही प्रडतरूती इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात धारण र्रणारी संसरा आहे.
   अ) िीपी ब) इशययुअर र्ंपनी र्) डिपरॉडिटरी

  ५) जेवहा प्रडतरूतीचे डिमॅटीर्रण र्ेले जाते तेवहा .......... शयुलर् डदले जात नाही.
   अ) जर्ात ब) संपततीर्र र्) मयुदांर्

  ६) रारतात डिपरॉडिटरी र्ायदा ........... मधये समंत िाला.
   अ) १९१९ ब) १९९६ र्) १९९९

  ७) रारतात .............. डिपरॉडिटरी पद्धती आहे.
   अ) एर्ल ब) बहु  र्) एर् 

  ८)  ................... हा डिपरॉडिटरी पद्धतीचा घटर् आहे. 
   अ) सरर्ार  ब) इशययुअर र्ंपनी  र्) ड्वश्वसत

  ९)  ................... ही रारतातील स्वाभात जयुनी डिपरॉडिटरी आहे.
   अ) डिओ  जोनस   ब) एनएसिीएल  र्) सीिीएसएल
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  १०)  डिमॅट खाते ...................  र्िून उघिले जाते.
   अ) बेडनडफशीअल ओनर  ब) सीिीएसएल र्) सेबी 

 ११)  डिमॅट र्ेलेले राग  ................. आहेत.
   अ) अहसतांतरणीय  ब) फंगीबल र्) ्वाहर् 

 १२)   प्रडतरूतींना ड्वडशष् ओळख रिमारं् देणे महणजे  ................... होय.
   अ) आयबीएम  ब) बीबीएम  र्) आयएसआयएन
 १३)  रारतात  संसरातमर् प्रडतरूतींना आयएसआयएन ........... र्िून डदले जातात.
   अ) एनएसिीएल ब) र्ेंद सरर्ार र्) राजय सरर्ार
 १४)  ................... ISIN  सािी आ्वेदन सादर र्रा्ेव लागते.
   अ) र्ंपनयानंा ब) िीपींना  र्) डिपरॉडिटरीला
 १५)  ................... यांना डिमॅट खातयाचे शयुलर् ररा्वे लागते.
   अ) गयुंत्वणूर्दार ब) इशययुअर र्) डिपरॉडिटरी
 १६)  एनएसिीएलचे प्र्वतभार् ................... होय.

   अ) एनएसई ब) बीएसई र्) एफटीएसई

 १७)  सीिीएसएलचे प्र्वतभार् ................... होय.

   अ) एनएसई ब) बीएसई र्) एफटीएसई 

  ब) जोड्ा जुळत्वा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) अडनयडमत/बना्वट हसतांतरण  १) १९५६

ब) रागपेढी र्ायदा २) १२ ्वणाांर्/सांर्ेतांर्

र्) आयएसएायएन ३) सरर्ार आडण बँर्ांना जोिणे

ि) डिपरॉडिटरी पाटतीडसपंट ४) रारतातील दुसरी रागपेढी

इ) सीिीएसएल ५) इशययुअर र्ंपनी
फ) रागपेढी ६) रौडतर् पद्धतीमधील समसया

ग) बी ओ/ लारप्रद मालर् ७) १० ्वणाांर्/सांर्ेतांर्

८) रागपेढी आडण गूंत्वणूर्दार यांना जोिणे

९) जगातील पडहली रागपेढी

१०) इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातील प्रडतरूतीचा परररक्षर्

११) इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातील समसया

१२) १९९६

१३) सरर्ारी संसरा

१४) गंयुत्वणूर्दार
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  क) खालील प्रतयेक धत्विानासाठी एक शबद धकंत्वा शबदसमूह धकंत्वा संज्ा धलहा.

 १) या स्वरूपातील प्रडतरूती गहाळ ्व चोरी होऊ शर्ते.

 २) इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात प्रडतरूती सांराळणारी संसरा.

 ३) यापद्धतीत प्रमाणपत्ांचे संग्रहण नाहीसे होते.

 ४) ही प्रणाली प्रडतरूती जलद आडण सयुलर हसतांतरणाची सोय उपलबध र्रते.

 ५) रारतातील स्वाांत जयुनी रागपेढी.

 ६) या देशात प्ररम डिपरॉडिटरी पद्धती सयुरू िाली. 

 ७) प्रडतरूतीचा नोंदणीर्ृत मालर्.

 ८) रागपेढीचा मधयसत/प्रडतडनधी.

 ९) ही प्रडर्या प्रडतरूतीचे रौडतर् स्वरूपातून इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात रूपांतर र्रते.

 १०) ही प्रडरिया प्रडतरूतीचे इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातून रौडतर् स्वरूपात रूपांतर र्रते.

 ११) याचा अरभा प्रडतरूतींना ड्वडशष् ओळख रिमारं् नसताे.

 १२) डिपरॉडिटरी पद्धतीमधये प्रडतरूतींना देणयात आलेला ड्वडशष् सार्ेतांर्.

  ि) खालील धत्विाने बरोबर करी चूक ते धलहा.

 १) रौडतर् स्वरूपातील प्रडतरूती धारण र्रणे जोखमीचे आहे.

 २) रौडतर् स्वरूपातील प्रडतरूती ्वाटप र्रणयात अडधर् ड्वलंब लागतो.

 ३) इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातील प्रडतरूती हसतांतरण र्रणे सयुलर जाते.

 ४) डिपरॉडिटरी/रागपेढी पद्धतीमधये बना्वट/फस्ेव हसतांतर होणयाची शकयता असते. 

 ५) रागपेढी पद् धतीचा जगामधये स्वभाप्ररम अमेररर्े (ययुएसए) मधये प्राररं िाला.

 ६) रारतामधये एर्ापके्षा जासत रागपेढी पद ्धती आहेत.

 ७) रागपेढी पद् धती ही बडँर्ंग पद् धती सारखीच असते.

 ८) रागपेढी प्रडतडनधी (िी.पी.) हा रागपेढी पद्धतीचा एर् घटर् आहे.

 ९) िीपी हा डिपरॉडिटरीचा मधयसर आहे.

 १०) बँर् ही एर् िी.पी. महणून र्ायभा र्रू शर्ते.

 ११) रौडतर् स्वरूपातून इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात रूपांतर र्रणयासािी डिमॅट ड्वनंती अजभा (DRF) आ्वशयर् आहे.

 १२) ड्वडशष् प्रडतरूतींना  डदलेला अद् ड्वतीय ओळख रिमांर् (Unique No.) महणजे आयएसआयएन (ISIN) होय.

  इ) गटात न बसणारा शबद शोिा.
 १) प्रमाणपत् संग्रह  संपयुष्ात आणणे,  प्रमाणपत्ाची चोरी, प्रमाणपत् फाटणे.
 २) एनएसिीएल,  सीिीएसएल, एनबीएफसी.
 ३) डिपरॉडिटरी, िीपी, आरबीआय.
 ४) िीपी,  बीओ,  राजय सरर्ार.
 ५) इशययुअर,  बीओ,  र्ेंद सरर्ार.
 ६) िीआरएफ,  आरआरएफ, पीपीएफ.
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  फ) खालील धत्विाने पूण्थ करा.
 १) डिमॅट स्वरूपातील प्रडतरूती जतन र्रणयाचे मधय्वतती डिर्ाण ........... आहे. 
 २) ............ मधये प्रडतरूती जमा/खचभा टार्णे, फ्ीज/र्ुलूपबंद र्रणे (freezing/locking) शकय आहे.
 ३) जगामधये स्वाभात प्ररम डिपरॉडिटरी .......... या ्वषती  सयुरू िाली.
 ४) रारतीय डिपरॉडिटरी र्ायदा .......... या ्वषती संमत िाला. 
 ५) डिपरॉडिटरी आडण गयुंत्वणरू्दारामधील ......... हा द्ुवा आहे.
 ६) गयुंत्वणूर्दाराचया प्रडतरूतीचे खाते ........... सांराळते.
 ७) रौडतर् स्वरूपातील प्रडतरूती इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात रूपांतर र्रणयाचया प्रडरियेला ......... महणतात.
 ८) डिडजटल प्रडतरूतीचे रौडतर् प्रडतरूतीमधये रूपांतर र्रणयाचया प्रडरियेला ........... महणतात.
 ९) इशययुअर र्ंपनी .......... र्िे नोंदणीर्ृत पाडहजे.

 १०) एखाद्ा प्रडतरूतीचा अद् ड्वतीय ओळख रिमांर् महणजे ............ होय.

 ११) रारतातील पडहली डिपरॉडिटरी ............. आहे. 

  ग) कंसातील अचूक पया्थय धनत्विा.

  १) 

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) डिमटेररयलायिेशन १)
.......................................................

ब)
..............................................

२) िीपी 

र्) जगातील पडहली रागपेढी ३)
.......................................................

ि) सीिीएसएल ४) .........................

    (१९९९, रागपेढीचा मधयसर, जमभानी, रौडतर् स्वरूपातून इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात)

  २)

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) रारतातील पडहली रागपेढी १)
.......................................................

ब)
..............................................

२) ररमटेररयलायिेशन

र्) फंडगडबडलटी ३)
.......................................................

ि) ................. ४) आयएसआयएन

   (१२ ्वणाांर् सांर्ेतांर्, एनएसिीएल, इलेकट्रॉडनर् स्वरूपातून रौडतर् स्वरूपात, रेददशभार् रिमारं् नसणे.)

  ह) एका त्वाकयात उततरे धलहा.
 १) रागपेढी पद्धत महणजे र्ाय?
 २) 'वया्वसाडयर् संसरेचया र्ृती' (corporate action) या संज्ेची उदाहरणे द्ा.
 ३) रारतात डिपरॉडिटरी र्ायदा र्धी समंत िाला?
 ४) िीपी महणजे र्ाय?
 ५) डिमटेररयलायिेशन महणजे र्ाय?
 ६) ररमटेररयलायिेशन महणजे र्ाय?
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 ७) आयएसआयएन महणजे र्ाय?

 ८) रारतातील रागपेढींची ना्वे द्ा.

  ई) खालील त्वाकयातील अिोरेरखत शबद दुरुसत करून त्वाकय पुनहा धलहा.

 १) इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात प्रडतरूती धारण र्रणे जोखमीचे असते.

 २) इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात प्रडतरूतीचे ्वाटप ्व हसतांतर ्ेवळखाऊ असते.

 ३) बडॅर्ंग पद्धती रांि्वल बाजारात प्रडतरूती र्ागदड्वरहीत र्ायभा  र्रते.

 ४) रौडतर् पद्धतीमधये प्रमाणापत् जतन र्रणे आ्वशयर् नसते.

 ५) रारतात एर्ल रागपेढी पद्धती आहे.

 ६) िी. पी. ची नोंदणी राडगदारी र्ायद्ाखाली र्रा्वी लागते.

 ७) डिमॅट खाते डिपरॉडिटरीद्ारे उघिले जाते ्व तयाची देखराल र्ेली जाते.

 ८) रौडतर् स्वरूपातील प्रडतरूती फंडगबल असतात.

 ९) ISIN हा र्ंपनीला देणयात आलेला रिमांर् आहे.

 १०) रारत सरर्ारचया प्रडतरूतींना ISIN देणयाचे र्ायभा हे एनएसिीएल र्िून र्ेले जाते.   

  ज)  योगय क्रम लात्वा.

 १. अ) खातयाचे ड्व्वरण डमळ्वणे.

  ब) डिमॅट खाते उघिणे.

  र्) डिमॅट ड्वनंती अजभा (DRF) सादर र्रणे.

 २. अ) गयुंत्वणूर्दार (बीओ) इशययुअर र्ंपनीला प्रडतरूतीसािी अजभा सादर र्रतात.

   ब) बीओ चया खातयात राग जमा र्रणयासंबंधी रागपेढी िीपीला सूचना देते.

   र्) इशययुअर र्ंपनी रागपेढीला राग ्वाटपाचा तपशील देते.

प्र.क्र. २)  खालील संज्ा/संकलपना सपष् करा.

 १) डिपरॉडिटरी पद्धती  २) डिमटेररयलायिेशन  ३) ररमटेररयलायिेशन  

 ४)  फंडगडबलीटी   ५) आयएसआयएन 

प्र.क्र. ३)  खालील घटना परररसरतीचा अभयास करून आपले मत धलहा.

 १) श्री िेि यांनी पेकययुलर र्ंपनी डल.चे १०० राग रौडतर् स्वरूपात धारण र्ेले असून ते इलेकट्रॉडनर् स्वरूपात 
र्रणयाची तयांची इच्ा आहे.

    अ) श्री िेि यांचे सीएफिीएच बँर् डल. मधयेे बचत खाते आहे या खातयात डिमॅटसािी तयाचे राग जमा र्ेले जाऊ 
शर्तात?

    ब) तयासािी र्ोणतया प्रर्ारचे खाते आ्वशयर् आहे ?

    र्) डिमॅट नंतर श्री िेि यांचया समरागाचे परररक्षर् (Custodian) आरबीआय असेल र्ा?

  २) श्री आर यांनी पेकययुलर र्ंपनी डल.चे १०० राग डिमॅट पद्धतीमधये घेतले आहेत.

    अ) तयानंा प्रतयेर्ी एर् राग पतनी, मयुलगी आडण मयुलार्िे हसतांतररत र्रायचा आहे ते असे र्रू शर्तात र्ा?

    ब) तयानंा राग हसतांतर र्रणयासािी (DRF) डर्ं्वा (DIS) यापैर्ी र्ाय सादर र्रणयाची आ्वशयर्ता आहे?

    र्) ते तयांचया पतनीला डिमॅटखातयासािी नामडनदडेशभात र्रू शर्तात र्ा?
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  ३)	 सौ.	झेड	यांची	स्वतःचया	ना्व	ेडडमॅट	खात	ेउघडणयाची	इच्ा	आहे.

	 	 	 	 अ)	 एनएसडीएलचया	मुंबई	कायायालयात	जाऊन	ते	उघडू	शकतात	का?

	 	 	 	 ब)	 तयांना	खाते	उघडणयासाठी	्व	देखभालीसाठी	पैसे	द्ा्वे	लागतील	का?

	 	 	 	 क)	 डडमॅटीकरणासाठी	डतला	थेट	संबंडित	कंपनीकडे	भाग	पाठ्वा्वे	लागतील	का?

	 	 ४)	 श्ी.	एल	यांना	तयांचया	२५	भागांचे	डडमॅटीकरण	करायचे	आहे.	तयाचा	भाग	प्रमाणपत्र	क्रमांक	१००	आहे	आडण	भागांच	े
अनुक्रमांक	७६-१००	असेे	आहे.

	 	 	 अ)	डीपीला	ड्वनंती	महणून	कोणता	अजया	भरा्वा	करा्वा	लागेल?
	 	 	 ब)	 डडमॅटनंतर	तेच	भाग	हसतांतररत	करायचे	असलयास	तयास	हसतांतरण	अजया	भरा्वा	लागेल	का?
	 	 	 क)	डडमॅटीकरणानंतर	जर	भाग	हसतांतररत	करायचे	असतील	तर	तयासाठी	भाग	प्रमाणपत्र	क्रमांक	्व	भाग	अनुक्रमांक	

नमूद	करा्वा	लागेल	का?

	 	 ५)	 श्ी.	एस	यांनी	पेकयुलर	कं.	डल.	चे	५०	भाग	डडमॅट	स्वरूपात	िारण	केले	आहेत.	कंपनीने		रु.	५	प्रडतभाग	लाभांश	आडण	
१	:	१	या	प्रमाणात	बोनस	भाग	जाहीर	केले	आहेत.

	 	 	 अ)	श्ी.	एस	यांना	तयाचा	लांभाश	कसा	डमळेल?
	 	 	 ब)	तयांना	भौडतक	का	डडमॅट	स्वरूपात	बोनस	भाग	डमळेल?
	 	 	 क)	लांभाश	्व	बोनस	भाग	कोणाला	डमळणार?	श्ी.	एस	की	डडपॉडझटरी	(एनएसडीएल)ला.

प्र.क्र.	४)		फरक	स्पष्ट	करा
	 	 १)	 डडमटेररयलायझेशन	आडण	ररमटेररयलायझेशन	

प्र.क्र.	५)		थोडक्ात	उततर	ेलिहा.
	 	 १)		 प्रडतभूती	जतन	करणयाचया	भौडतक	पद्धतीचे	तोट	ेसपष्ट	करा.
	 	 २)		 गुंत्वणूकदारास	भागपेढी	पद्धतीच	ेकोणतेही	चार	फायदे	सपष्ट	करा.
	 	 ३)		 कंपनीस	भागपेढी	पद्धतीचे	कोणतेही	चार	फायद	ेसपष्ट	करा.
	 	 ४)		 भागपेढी	पद्धतीचा	घटक	महणून	भागपेढी	सपष्ट	करा.
	 	 ५)		 भागपेढी	पद्धतीचा	घटक	महणून	डीपी	सपष्ट	करा.

प्र.क्र.	६)		खािीि	लिधाने	सकारण	स्पष्ट	करा.
	 	 १)		 इलेकट्ॉडनक	प्रडतभूती	या	भौडतक	स्वरूपातील	प्रडतभूतीपेक्ा	अडिक	सुरडक्त	आहेत.
	 	 २)		 डडपॉडझटरी	ही	सहज	आडण	जलद	भाग	हसतांतरण	करते.
	 	 ३)		 डडपॉडझटरी	पद्धतीमुळे	्वेळ	खचया	आडण	श्म	कमी	होतात.			
	 	 ४)		 भागपेढी	पद्धती	ही	बॅडकंग	पद्धती	सारखीच	आहे.
	 	 ५)		 डीपी	हा	भागपेढी	पद्धतीचा	महत््वाचा	घटक	आहे.
	 	 ६)	 भागपेढी	पद	्िती	भौडतक	च	ेइलकेट्ॉडनक	आडण	इलकेट्ॉडनकचे	भौडतक	प्रडतभतूीत	रूपातंरची	सडु्विा	दते.े
	 	 ७)		 आयएसआयएन (ISIN)	हा	डीमॅटचा	आ्वशयक	घटक	आहे.

प्र.क्र.	७)		खािीि	प्रशनाांची	उततर	ेलिहा.
	 १)	 भागपेढी	पररभाडित	करा	आडण	तयाच	ेफायदे	सपष्ट	करा.
	 २)	 भागपेढी	पद्	ितीच	ेघटक	सपष्ट	करा.
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	 १०.१	 लाभांश	अर्थ 
 १०.२	 लाभांशाची	वैशशष्ट्ये
 १०.३	 लाभांशासंबंधी	कायदयेशीर	तरतुदी
	 					 १०.३.१	 लाभांश	स्रोतासंबंधी	कायदेशीर	तरतुदी
	 					 १०.३.२	 लाभांश	घरोषणेसंबंधीचया	कायदेशीर	तरतुदी
	 					 १०.३.३	 लाभांश	वाटपासंबंधीचया	कायदेशीर	तरतुदी
 १०.४	 न	शदलयेला	आशि	मागिी	न	केलयेला	लाभांश
	 १०.५	 लाभांश	वाटपाचया	पद्धती
	 १०.६	 अंतररम	लाभांश
	 १०.७	 वयाज	
  १०.७.१	 अर्थ
  १०.७.२	 वैशशष्ट्े
	 १०.८	 फरक

प्रसतावना
कंपनीसह	सव्थ	वयवसाय	संसरांचे	मुखय	उद्	शदष्ट	नफा	शमळवणे	व	तयाचे	महततीकरण	ह	ेअसते.	भागधारक	हे	नफा	शमळवणयाचया	

उद्ेशाने	कंपनीमधये	गुंतवणूक	करतात.	

१०.१	लाभांश	-	अर्थ	:
शिववहिंि	शबद	‘शिववहिेंटम’	(dividentum)	या	लॅशटन	शबदापासून	शनमा्थण	झाला	आहे.	शिववहिेंटम	महणजे	‘जयाचे	शवभाजन	

हरोऊ	शकते.’
लाभांश	महणजे	कंपनीचया	नफयातील	असा	भाग	जरो	भागधारकांमधये	वाटला	जातरो.
कंपनीचया	शवतरणयरोगय	नफयातील	असा	शहससा	जरो	घरोशषत	केलयानंतर	शमळणयास	भागधारक	पात्र	असतरो.

वयाखया	:
	 १)	 शद	 इश्ससटट्ूट	ऑफ	चाट्थि्थ	अकौंटंट	ऑफ	 इंशियाने	 लाभांशाची	 वयाखया	 पुढीलप्रमाणे	केली	आहे	 -	 ‘‘भागधारकांना		

कंपनीचया	नफयातून	अरवा	या	उद्ेशाने	उपलबध	असलेलया	राखीव	शनधीतून	हरोणारे	शवतरण.’’		   
 २)	 भारतीय	सववोच्च	्सयायालयाचया	मते	 :	 ‘‘काय्थरत	कंपनीचे	भाग	धारण	करणाऱया	वयक्तींना	कंपनीचया	नफयातील	शदला	

जाणारा	शहससा	महणजे	लाभांश	हरोय.’’

	 अशधक	माशिती	:

     अ)			काय्थरत	कंपनी	महणज	ेजया	कंप्सया	सुरू	आहेत	व	नफा	शमळशवतात.
  ब)	 शवतरणासाठी	उपलबध	नफा	व	लाभांश	वाटपासाठी	उपलबध	नफा	या	शभन्न	संकलपना	आहेत.

शवतरणासाठी	उपलबध	नफा	महणज	ेकंपनीला	भागधारकांना	लाभांशाद्ारे	शवतररत	करणयास	कायद्ाने	अनुमती	असलेला	
जासतीत	जासत	नफा.

लाभांश	वाटपासाठी	उपलबध	नफा	हा	संचालकांनी	राखीव	शनधीची	तरतूद	केलयानंतर	व	मागील	नुकसान	भरून	काढलयानंतर	
शवतररत	करणयायरोगय	नफा.

१० लाभांश	आशि	वयाज
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१०.२	लाभांशाची	वैशशष्ट्ये	:
 १)	 लाभांश	हा	प्रतयेक	भागधाकास	वाटणीस	येणारा	नफयामधील	शहससा	हरोय.
	 २)	 लाभांश	हा	कंपनीचया	नफयातूनच	देय	असतरो.
	 ३)	 लाभांश	हा	कंपनी	शवनाअट	शवतररत	करते.

	 ४)	 कंपनी	फक्	भागधारकांनाच	लाभांश	शवतररत	करते.

	 	 (१)	समहक्क	भाग	(२)	अग्रहक्क	भाग

	 ५)	 कंपनीने	लाभांशाचया	बाबतीत	भेददश्थक	अशधकाराच	ेसमहक्क	भाग	वाटप	केले	असतील	तर	अशा	भागधारकांचे	लाभांश	
शमळशवणयाच	ेअशधकार	ह	ेसंबंशधत	भागांचया	शवक्रीचया	वेळेचया	शततीनुसार	शनयंशत्रत	हरोतात.

	 ६)	 भािंवलातून	लाभांश	जाहीर	करता	येत	नाही.

	 ७)	 संचालक	मंिळाचया	शशफारशीनुसारच	लाभांश	जाहीर	करता	येतरो.

	 ८)	 लाभांश	हा	संचालक	मंिळाने	 शशफारस	करून	भागधारकाचया	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभेमधये	ठराव	संमत	करून	जाहीर	
केला	पाशहजे.

	 ९)	 वाशष्थक	शहशेब	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभेमधये	मंजूर	झालयानंतर	मागील	करोणतयाही	वषा्थचा	लाभांश	जाहीर	केला	जाऊ	शकत	
नाही.

	 १०)	 भागधारकांना	एकदा	मंजूर	व	जाहीर	केलेला	लाभांश	सामा्सयत:	रद्	केला	जाऊ	शकत	नाही.

	 ११)	 लाभांशामधये	अंतररम	लाभांश	समाशवष्ट	आहे.

	 १२)	 लाभांश	ररोख	सवरूपात	देणे	आवशयक	आहे.	वसतूरूपात	नाही.

	 १३)	 भागाचया	पूण्थ	वसूल	मूलयावरच	लाभांश	शदला	जातरो.

	 १४)	 आगाऊ	भरलेलया	मागणी	हपतयावर	लाभांश	देता	येत	नाही.

टीप	:	 शवशेष	करून	अंतररम/मधय	लाभांश	अस	ेजरोपययंत	सपष्ट	महटले	जात	नाही	तरोपययंत	सव्थसाधारणपणे	लाभांश	ही	संज्ा	`अशंतम	
लाभांश'	या	अरा्थने	वापरली	जाते.    

१०.३	लाभांशासंबंधी	कायदयेशीर	तरतुदी	
१०.३.१		लाभांशाचया	स्रोताबाबत	कायदयेशीर	तरतुदी	(कलम	१२३)	
 अ)	कंपनी	पुढीलपैकी	करोितयािी	रकमयेतून	आशर्थक	वरा्थसाठी	लाभांश	जािीर	अाशि	वाटप	करू	शकतये.
	 	 १)	 चाल	ूनफयातून	महणज	ेकंपनीचया	नफयातून	घसारा	तरतूद	व	राखीव	शनधीस	रक्कम	हसतांतररत	केलयानंतरची	शशल्लक.

	 	 २)	 मागील	करोणतयाही	आशर्थक	वषा्थचया	नफयातून	घसारा	वजा	केलयानंतर.

	 	 ३)	 लाभांश	वाटपासाठी	केंद्र	शकंवा	राजय	सरकारने	पुरवलेलया	शनधीतून.

 ब)	 भांडवली	नफयातून	लाभांश	दयेता	ययेतरो.
  पुढील	अटतींची	पतू्थता	केलयानंतर

	 	 १)	 भािंवली	नफा	ररोखीने	शमळालेला	असावा.

	 	 २)	 अशा	वाटपाची	अनुमती	शनयमावलीने	शदली	पाशहजे.			

	 	 ३)	 सव्थ	मालमतता	आशण	दाशयतवांचे	पुनमू्थलयांकन	केलयावर	जाे	नफा	महणून	राहील.

भांडवली	नफा	:	भांिवली	नफा	हा	कंपनीची	 वसरर	मालमतता	ही	मूळ	शकमतीपेक्ा	चढ्ा	दराने	 शवकून	 शकंवा	वाढावा	
घेऊन	शवकलयाने	शमळालेला	नफा	हरोय.
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 क)	भािंवलातून	लाभांश	देता	येत	नाही.
	 ड)	 कंपनीचया	मुक्	राखीव	शनधीतून	लाभांश	देता	येतरो.

 मुक्त	राखीव	शनधी	:	कंपनीचया	नवीनतम	(latest) लेखा	परीशक्त	ताळेबंदानुसार	नफा	शवतरणासाठी	राखीव	उपलबध	शनधी.		

१०.३.२	लाभांश	घरोरियेसंबंधी	कायदयेशीर	तरतुदी	:
	 १)	 संचालक	 मंडळाची	 सभा	 : संचालक	 मंिळाची	 शशफारस	 असलयासच	 लाभांश	 घरोशषत	 करता	 येतरो.	 सभेत	 खालील	

बाबतीत	ठराव	संमत	करणयात	येतरो. 

	 	 अ)	लाभांशाचा	दर	व	लाभांश	महणून	द्ावयाची	रक्कम.

	 	 ब)	 लाभांशासाठी	नोंदवही	बंदची	(Book Closure)	तारीख		

	 	 क)	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभेचा	शदनांक

	 	 ि)	 लाभांश	रक्कम	वाटपासाठी	बँकेत	सवतंत्र	खाते	उघिले	पाशहजे.

	 २)	 भागधारकांची	मंजुरी	:  
	 	 अ)	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभेत	सामा्सय	ठराव	संमत	करून	भागधारकाकिून	लाभांश	मंजूर	हरोतरो.

	 	 ब)	 भागधारक	 संचालक	 मंिळाने	 शशफारस	केलेलया	 लाभांश	 दरापेक्ा	 कमी	 लाभांश	 दर	 जाहीर	 करू	 शकतात,	 परंत	ु
तयापेक्ा	जासत	लाभांश	दर	जाहीर	करता	येत	नाही.

	 	 क)	वाशष्थक	 सव्थसाधारण	 सभेत	 लाभांश	 जाहीर	 झालयानंतर	 कंपनीला	 तयावषती	 दुसऱयांदा	 लाभांश	 जाहीर	 करणयासाठी	
परवानगी	नाही.

 ३)	 सवतंत्र	बँक	खातये	:
	 	 कंपनीने	 लाभांश	 घाेषणेपासून	 ५	 शदवसांत	लाभांश	 वाटपाचया	 उदे्शाने	 उघिलेलया	 सवतंत्र	खातयात	 शनधी	जमा	करणे	

आवशयक	आहे.

   सूशचबद्ध	कंपनी	 :	सूशचबद्ध	कंपनी	 महणजे	 जया	कंपनीचे	 भाग	भागबाजारामधये	 नोंदणी	केलेले	असतात.	अशा	
कंपनीने	नोंदणी	करारानुसार	काही	जादा	बाबतींची	पूत्थता	करणे	आवशयक	आहे	तया	खालीलप्रमाणे.

	 	 	 अ)	कंपनीचया	संचालक	मंिळाचया	बैठकरीचया	 (जयामधये	लाभांशाची	 शशफारस	 शवचारात	घेतली	जाणार	आहे.)	
तारखेचया	शकमान	2	शदवस	अगरोदर	कंपनीचे	भाग	नोंदणीकृत	असलेलया	भाग	बाजाराला	सूशचत	करावे.

	 	 	 ब)	 संचालक	मंिळाचया	बैठकरीनंतर	लाभांशाची	घरोषणा	केलयासंबंधीची	सूचना	भागबाजाराला	देणे.

	 	 	 क)	नोंदवही	बंदची	(Book Closure)	सूचना	:	भागबाजाराला	नोंदवही	बंद	करणयापूवती	शकमान	७	कामकाज	शदवस	
आधी	सूचना	द्ावी.

	 	 	 ि)	 सभासद	नोंद	पवुसतका	व	हसतांतरण	नोंद	पुवसतका	बंद	ठेवणे.		

	 	 	 इ)	 भारतीय	मधयवतती	बँकेने	(RBI)	अनुमती	शदलेलया	इलेकट्रॉशनक	वलिअररंग	सववह्थस	(ECS)	शकंवा	(NEFT)	द्ारे	
लाभांश	वाटप	केले	जावे.

    १)	 बुक	क्रोजर	:	नोंदवही	बंदची	सूचना	:	या	काळात	कंपनी	सभासद	नोंदणी	पुवसतकेत	करोणतेही	बदल	
करीत	नाही	व	करोणतेही	हसतांतरण	सवीकारत	नाही.

    २)	 रयेकॉड्थ	डयेट	:	ही	तारीख	महणजे	लाभांश	व	बरोनस	देणे	इ.	साठी	यरोगय	सभासद	करोण	आहे	त	ेठरशवणारी	
तारीख.	

	 	 	 फ)	नोंदणीकृत	कंपनीला	प्रतयेक	भागासाठीचा	लाभांश	याप्रमाणे	लाभांशाची	घरोषणा	करावी	लागते.	
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 ४)	 लाभांश	वाटपास	मनाई
	 	 अ)	कंपनी	जर	ठेवीची	परतफेड	व	ठेवीवरील	व्याज	देण्यास	असमर्थ	ठरली	असेल	तर	समहक्क	भयागयासयाठी	लयाभयांशयाची	

घोषणया	करू	शकत	नयाही.
	 	 ब)	 पुढील	पररस्रतीत	कंपनी	लयाभयांश	वयाटप	करू	शकत	नयाही.
	 	 	 १)	 कंपनीन	ेकज्थरयेाख्यावरील	व्याज	ददले	नसेल	दकंवया	परतफेड	केली	नसेल,	परतफेडीसयाठी	रयाखीव	दनधीची	तरतूद	

केली	नसेल	दकंवया	अग्रहक्क	भयागयांची	परतफेड	केली	नसेल	दकंवया	आदर्थक	सं्रयानंया	व्याज	ददले	नसेल	तर	इत्यादी.	

१०.३.३	लाभांश	वाटपाबाबत	कायदेशीर	तरतुदी	:	
 १) लयाभयंाश	फक्त	रोख	्वरूपयातच	देतया	्ेतो,	व्तूरूपयात	नयाही. 
 २) लयाभयंाशयाचे	 धनयादेश	 दकंवया	अदधपत्याद्यार	े दकंवया	 भयागधयारकयास	कोणत्याही	 इलेकट्याॅदनक	 मयाध्मयाद्यारे	 वयाटप	केले	 जयाऊ	

शकते.

 ३) संयुक्त	भागधारक	 :	सभयासद	नोंदवहीतील	नोंदीनुसयार	सं्ुक्त	भयागभयांडवल	धयारण	केलेल्या	 व्क्तीच्या	बयाबतीत	प्ररम	
क्रमयंाकयालया	नयाव	असणयाऱ्या	व्क्तीच्या	नयावे	दकंवया	भयागधयारकयांनी	लेखी	ददल्यानुसयार	त्याच्या	नयावे	पत््यावर	लयाभयांश	अदधपत्	
पयाठवले	जयाते.

 ४) लाभांश	वाटप	कालावधी	(कलम	१२४)	कंपनीने	लयाभयांश	घोषणेच्या	तयारखेपयासून	३०	ददवसयांच्या	आत	लयाभयांश	वयाटप	
करण	ेआवश्क	आहे.			

 ५) लयाभयंाश	फक्त	कंपनीच्या	नोंदणीकृत	भयागधयारकयांनयाच	दे्	असतो.
	 	 समहक्क	 भयागधयारकयंानया	 लयाभयंाश	 वयाटपयापूववी	 अग्रहक्क	 भयागधयारकयांनया	 लयाभयांश	 दमळदवण्याचया	 हक्क	 आहे.	 अग्रहक्क	

भयागधयारक	व	संच्ी	अग्रहक्क	भयागधयारकयाचे	रदकत	लयाभयांश	वयाटप	झयाल्यानंतर	उव्थररत	नफ्यातून	समहक्क	भयागधयारकयांनया	
लयाभयंाश	वयाटप	केले	जयाते.

 ६) जर	दडमॅट	्वरूपयात	भयाग	खरेदी	केले	असतील	तर	दडपॉदझटरीकडून	कळदवलेल्या	लयाभप्रद	मयालकयांनया	(Beneficial owner)  
लयाभयंाश	 ददलया	जयातो	आदण	जर	कयागदपत्/	भौदतक	 ्वरूपयात	भयाग	धयारण	केले	असतील	तर	कंपनीच्या	सभयासद	 नोंद	
पु्तकयात	नयावे	असणयाऱ्या	सभयासदयंानया	लयाभयांश	ददलया	जयातो.

 ७) कत्तवयात	चूक	:	ददलेल्या	कयालयावधीत	लयाभयांश	वयाटप	न	केल्यास-	
	 	 अ)	प्रत्ेक	संचयालक	ह	ेदशक्ेस	पयात्	असतयात.	
	 	 ब)	जोप्यंत	लयाभयाशं	वयाटप	होत	नयाही	तोप्यंतच्या	कयालयावधीसयाठी	वयादष्थक	18%	दरयाने	व्याज	देण्यास	कपंनी	जबयाबदयार	असले.

  जर	कंपनी	्या	कलमयाच्या	कोणत्याही	आवश्कतेच	ेपयालन	करण्यात	अ्श्वी	ठरली	तर	कंपनी	व	संचयालक	दंड	भरण्यास	
जबयाबदयार	असतील.

१०.४	वाटप	न	केलेला/मागणी	न	केलेला	लाभांश	:
	 कंपनीने	लयाभयंाशयाची	घोषणया	केल्यापयासून	३०	ददवसयांच्या	आत	लयाभयांशयाचे	वयाटप	केले	नयाही	दकंवया	भयागधयारकयाकडून	लयाभयांशयाची	
मयागणी	झयाली	नयाही	अशया	लयाभयांशयास	वयाटप	न	केलेलया	आदण	मयागणी	न	केलेलया	लयाभयांश	असे	महणतयात.	
 	वाटप	न	केलेलया	व	मागणी	न	केलेलया	लाभांशाबाबत	ननयम	:	
  लाभांश	देणे	खाते	:	
	 	 अ)	वयाटप	न	केलेले	व	मयागणी	न	केलेल्या	एकूण	लयाभयांशयाची	रक्कम	‘लयाभयांश	देण	ेखयाते’	्यामध्े	वग्थ	करण्यात	्यावी.	

कंपनीकडून	हे	खयाते	शेड्ुलड	बँकेत	उघडयावे.
	 	 ब)	 सदर	रक्कम	लयाभयंाश	घोषणेपयासून	३०	ददवस	संपल्यानंतर	७	ददवसयांत	वग्थ	करयावी.
	 	 क)	न	 ददलेलया	 व	 मयागणी	 न	 केलेलया	 लयाभयांश	 देणे	 खयात्यात	 वग्थ	 केल्यानंतर	 ९०	 ददवसयांच्या	आत	 कंपनीने	आपल्या	

संकेत्रळयावर	दकंवया	केंद्र	सरकयारने	मयान्	केलेल्या	इतर	संकेत्रळयावर	सदर	भयागधयारकयाची	नयावे,	पतते,	लयाभयांशयाची	
दे्	रक्कम	ही	मयादहती	प्रदसद्ध	करणे	आवश्क	आहे.
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	 	 ि)	 लाभांश	देण	ेखातयातून	लाभांश	शमळणयासाठी	भागधारकास	कंपनीकिे	अज्थ	सादर	करावा	लागतरो.

	 	 ई)	 लाभांश	देणे	खातयात	वग्थ	केलेली	लाभांश	रक्कम	वग्थ	केलयाचया	तारखेपासून	७	वषा्थचया	आत	न	वाटप	झालयास	
अरवा	न	नेलयास	कंपनीस	सदर	रक्कम	गुंतवणूकदार	शशक्ण	व	सुरक्ा	शनधी	(Investors Education and Protection 
Fund - IEPF )	मधये	वग्थ	करावी	लागते.	

	 	 फ)	या	खातयातून	 (IEPF	 मधून)	 रकमेची	 मागणी	करताना	 यरोगय	 पद्धती	अनुसरून	आवशयक	कागदपत्रासह	 शवशहत	
नमु्सयातील	अजा्थतील	माशहती	सादर	करावी	लागते.			

IEPF : केंद्र	सरकारने	२००१	पासून	आयईपीएफची	सरापना	केली	आहे.	आयईपीएफ	वर	हसतांतररत	करावयाची	काही	
रकमेचे	उदाहरणे	कंपनीकिील	मुदत	पूण्थ	झालेलया	ठेवी,	कंपनीकिील	मुदत	पूण्थ	झालेले	कज्थररोखे	इ.

१०.५	लाभांश	वाटपाची	माधयमये	(कलम	१२३)
	 भागधारकांना	लाभांशाच	ेवाटप	ररोखीने	केले	जाते	त	ेधनादेश,	अशधपत्र	शकंवा	इलेकट्रॉशनक	माधयमाचया	आधारे	केले	जाते.

	 लाभांश	वाटपाच	ेशवशवध	माग्थ	:	 
 १) लाभांश	अशधपत्र	:	यामधये	कंपनी	धनादेशाद्ारे	भागधारकांचया	नोंदणीकृत	पत्यावर	लाभांशाची	रक्कम	पाठवते.

 २) लाभांश	आदयेश	 :	भागधारकाचया	 शवनंतीवरून	कंपनी	भागधारकाचया	नावे	 तयाचया	बँक	खातयामधये	सदर	लाभांशाची	
रक्कम	वग्थ	करते.	 तयास	 ‘लाभांश	आदेश’	असे	 महणतात.	लाभांश	आदेश	कंपनीस	लाभांश	 रेट	भागधारकाचया	बँक	
खातयात	जमा	करणयाचा	अशधकार	देते.

  अशधक	माशिती	:
	 	 लाभांश	आदयेशाचये	फायदये	:
	 	 १) वेळेची	बचत	:	लाभांश	आदेशामुळे	धनादेश	तयार	करणे	व	पाठशवणयाचा	कंपनीचा	वेळ	वाचतरो	तसेच	भागधारकाचा	

धनादेश	बँकेत	जमा	करणयाचा	व	लाभांश	खातयावर	जमा	हरोणयाची	वाट	पाहणयाचा	वेळ	वाचतरो.

	 	 २) धनादेश	हाताळणी,	गहाळ	हरोणयाची	शकयता	कमी.	

 ३) इलयेकट्ॉशनक	माधयम	:	कंपनी	भागधारकांना	लाभांशाचे	वाटप	इलेकट्रॉशनक	माधयमाचया	सहाययाने	करू	शकते.	
	 	 अ)	सशूचबद्ध	कंपनी	 ररझवह्थ	 बँकेने	 मा्सय	केलेलया	 इलेकट्रॉशनक	साधनाद्ारे	 लाभांशाचे	 वाटप	करते.	 जसे	 :	 ईसीएस	

(इलेकट्रॉशनक	वलिअररंग	सववह्थस)	एनईएफटी	(नॅशनल	इलेकट्रॉशनक	फंि	ट्ा्ससफर)	

	 	 ब)	 दश्थनी	मूलयास	देय	असणाऱया	लाभांश	अशधपत्राचया	सहाययाने	लाभांश	वाटपासाठी	बँक	व	इतर	बँकांचया	सहकाया्थन	े
वयवसरा	करावी	लागते.	

ईसीएस	आशण	एनईएफटी	दरो्सही	इलेकट्रॉशनक	साधनाचया	सहाययाने	शनधी	हसतांतररत	केला	जातरो.	ईसीएस	मुखयत:	कमी	
रकमेचया	िेशबट	आशण	क्ेिीट	 वयवहारासाठी	वापरले	जाते.	जयाची	वारंवार	पुनरावृतती	हरोते	तर	एनईएफटी	हे	जासत	 रकमेचया	
वयवहारासाठी	वापरल	ेजाते.

दश्थनी	मूलयास	देय	असणारे	लाभांश	अशधपत्र	हे	धनादेश	आहे	जे	करोणतयाही	राजयात	तयाचया	बदलयात	काहीही	शुलक	न	
देता	तयाच	रकमेचा	लाभांश		प्राप्तकतया्थला	शमळू	शकतरो.

१०.६	अंतररम	लाभांश	:	अर्थ
	 संचालक	मंिळाने	 दरोन	 वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभांचया	 दरमयान	जाहीर	केलेलया	लाभांशास	अंतररम	लाभांश	 महणतात.	जर	
लेखा	कालावधीसाठी	कंपनीचा	नफा	पुरेसा	्सयाय	ठरला	तरच	अंतररम	लाभांश	देता	येतरो.	तयासाठी	कंपनीचया	लेखा	अंकेक्काच	ेमत	
घेतले	पाशहजे.	कंपनीचया	शनयमावलीने	शदलेलया	अशधकारानुसार	संचालक	मंिळ	मधयावधी	लाभांश	घरोशषत	करते.
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अंतररम	लाभांशाची	वैशशष्ट्ये	:  
 १) अंतररम	लाभांश	जाहीर	करणयाच	ेअशधकार	संचालक	मिंळाला	असतात. 
 २) अंतररम	लाभांश	वषा्थचया	तया	कालावधीतील	लाभांश	फक्	देय	असेल.
	 ३)	 अंतररम	लाभांश	जाहीर	करणयापवूती	कंपनीने	वषा्थतील	काही	मशह्सयांचया	प्रमाणात	नवहे	तर	संपूण्थ	वषायंसाठी	घसाऱयाची	

तरतूद	केली	पाशहजे.
	 ४)	 करोणतयाही	राखीव	शनधीतून	अंतररम	लाभांश	देता	येत	नाही.
	 ५)	 कंपनीचया	शनयमावलीने	अंतररम	लाभांश	जाहीर	करणयाचा	अशधकार	संचालक	मंिळाला	शदलेला	असला	पाशहजे.
	 ६)	 संचालक	मंिळाचया	सभेत	अंतररम	लाभांश	घरोशषत	करणयाचा	ठराव	संमत	करावा	लागतरो.
	 ७)	 अंतररम	लाभांशाची	घरोषणा	केलयानंतर	५	शदवसांचया	आत	घरोशषत	केलेलया	लाभांशाची	रक्कम	शेडु्लि	बँकेचया	सवतंत्र	

खातयात	जमा	करणे	आवशयक	आहे.
	 ८)	 अंतररम	लाभांशाची	घरोषणा	केलयापासून	३०	शदवसांचया	आत	वाटप	करणे	अावशयक	आहे.
	 ९)	 न	शदललेा	शकंवा	मागणी	न	कलेलेा	अंतररम	लाभाशं	‘लाभाशं	दणे	ेखाते’	या	खातयात	लाभाशं	वाटपाची	मुदत	सपंलयानतंर	७	

शदवसांचया	आत	महणज	ेघरोषणेपासनू	३०	शदवसानंतंर	शकंवा	घरोषणा	झालयानतंर	३७	शदवसाचंया	आत	वग्थ	करावी	लागत.े
	 १०)	 लाभांश	देणे	खातयात	वग्थ	केलेली	लाभांश	रक्कम	वग्थ	केलेलया	तारखेपासून	७	वषा्थचया	आत	न	शदलयास	कंपनीस	सदर	

रक्कम	 गुंतवणूकदार	 शशक्ण	 व	 सुरक्ा	 शनधी	 खाते	 आयईपीएफ	 (Investor’s Education and Protection  
Fund - IEPF)	मधये	वग्थ	करावी	लागते.

१०.७	वयाज
१०.७.१	अर्थ
	 शवततीय	सकंलपननेसुार	:	दसुऱयाचया	शनधीचा	वापर	करणयासाठी	शदललेी	रक्कम,	कज्थपरुवठादाराकिून	घेतललेया	रकमेवरील	परतावा.			
	 वयाज	महणजे	पैसे	घेणाऱयाला	पैसे	घेणयाची	द्ावी	लागणारी	शकंमत	आशण	कज्थ	देणाऱयास	देणयातून	शमळणारे	उतपन्न	आहे.

१०.७.२	वैशशष्ट्ये
	 १)	 वयाज	महणजे	भांिवलाने	शदलेलया	उतपाशदत	सेवांसाठी	शदलेली	शकंमत	हरोय.
	 २)	 वयाजाचा	रेट	जरोखमीशी	संबंध	आहे.	जासत	जरोखीम	तरेे	जासत	वयाज.
	 ३)	 वयाजदर	हा	मुद्लाची	वाशष्थक	टक्केवारी	महणून	वयक्	केला	जातरो.
	 ४)	 पत	पुरवठा,	शवततीय	धरोरण,	कजा्थचे	प्रमाण,	चलनवाढीचा	दर	या	बाबतींद्ारे	वयाज	दर	शनवशचत	केला	जातरो.
	 ५)	 नफा	नसलयासही	कंपनीला	वयाज	द्ावेच	लागते.
	 ६)	 वयाज	हे	शनवशचत	दराने	शदले	जाते.	सामा्सयत:	पूण्थ-शनधा्थररत	दरानुसार.
	 जर	कंपनीने	जनतेकिून	कज्थररोखे	व	ठेवीचया	सवरूपात	शनधी	गरोळा	केला	असेल	तर	वयाज	द्ाव	ेलागते.	

१०.8 फरक
 १)	 अंतररम	लाभांश	व	अंशतम	लाभांश

मुद्ये अंतररम	लाभांश अंशतम	लाभांश
१.	अर्थ अंतररम	 लाभांश,	 दरोन	 वाशष्थक	 सभांचया	

मधलया	काळात	घरोशषत	केला	जातरो	व	शदला	
जातरो.

अंशतम	 लाभांश	 आशर्थक	 वषा्थचया	
समाप्तीनंतर	 घरोशषत	 केला	 जातरो	 व	 वाटप	
केले	जाते.

२.	करोि	जािीर	करतरो? संचालक	मंिळाचया	सभेत	संचालक	मिंळ	
शनण्थय	घेते	व	घरोशषत	करते.

अंशतम	 लाभांश	 संचालक	 मंिळ	 शशफारस	
करत	े व	 भागधारक	 वाशष्थक	 सव्थसाधारण	
सभेत	घरोशषत	करतात.
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मुद्ये अंतररम	लाभांश अंशतम	लाभांश

३.	अशधकृतता/अशधकृत	
					परवानगी

शनयमावलीन	े शदलेलया	 अशधकारानुसार	
अंतररम	लाभांश	घरोशषत	केला	जातरो.	

अंशतम	 लाभांश	 घरोशषत	 करणयासाठी	
शनयमावलीचया	 तरतुदतींची/अशधकारपत्राची	
आवशयकता	नाही.

४.	केविा	घरोशरत	केला	
				जातरो?

दरोन	 वाशष्थक	 सभांचया	 मधलया	 काळात	
घरोशषत	केला	जातरो.

कंपनीचया	 वाशष्थक	 सव्थसाधारण	 सभेमधये	
घरोशषत	केला	जातरो.

५.	लाभांश	दर अंतररम	 लाभांशाचा	 दर	 अंशतम	 लाभांश	
दरापेक्ा	कमी	असतरो.		

अंशतम	लाभांश	दर	अंतररम	लाभांश	दरापेक्ा	
जासत	असतरो.	

६.	स्रोत चाल	ू आशर्थक	 वषा्थतील	 आवशयक	 नफा	
प्राप्ती	उपलबध	असलयास	अंतररम	लाभांश	
जाहीर	केला	जातरो.

अंशतम	 लाभांश	 जाहीर	 करणयासाठी	
वेगवेगळ्ा	स्रोताचा	अवलंब	केला	जातरो.	
आशर्थक	वषा्थचया	नफयातून,	संशचत	राखीव	
शनधीतून,	भांिवली	नफयातून,	केंद्र	सरकारने	
लाभांश	वाटपासाठी	पुरशवलेलया	शनधीतून.

७.	लयेखासंबंधी	बाबी कंपनीच	े अंशतम	 लेखे	 तयार	 करणयापूवती	
जाहीर	केला	जातरो.

हा	 अंशतम	 लेखे	 तयार	 केलयानंतर	 जाहीर	
केला	जातरो.

 २)	 लाभांश	व	वयाज

मुद्ये लाभांश वयाज
१.	अर्थ लाभांश	 महणजे	 भागधारकाचया	 भांिवल	

गुंतवणुकरीवरील	परतावयाची	रक्कम	हरोय.
हे	 कंपनीचया	 धनकोंना	 कजा्थसाठी	 शदला	
जाणारा	परतावा	आहे.	जसे	:	कज्थररोखेधारक	
ठेवीदार.

२.	करोिाला	शदलये	जातये? लाभांश	सभासदांना	 शदला	जातरो.	महणजेच	
कंपनीचया	मालकांना	शदला	जातरो.

वयाज	कंपनीचया	धनकोंना	शदले	जाते.

३.	बंधन जेवहा	 कंपनीने	 नफा	 कमवला	 असेल	
तेवहाच	 लाभांश	 देय	 असतरो.	 लाभांश	
देणयाची	सक्ी	नाही.

हे	 कंपनीचया	 नफयाशी	 जरोिलेले	 नाही.	
वयाज	देणे	ह	ेबंधन	आह	ेआशण	त	ेकंपनीने	
सक्ीने	शदले	पाशहजे.

४.	कधी	शदला	जातरो? सव्थ	कायदशेीर	बाबतींची	पतू्थता	झालयावर	व	
नफा	पुरसेा	असलयास	लाभांश	शदला	जातरो.	

कंपनीचया	 नफयाची	 पवा्थ	 न	 करता	 वयाज	
दरवषती	देय	असते.

५.	दर समहक्क	 भागधारकांना	 अवसरर	 दराने	
लाभांश	 शदला	 जातरो.	 तरो	 कंपनीचया	
नफयाशी	जरोिलेला	असतरो.

वयाजाचा	 दर	 हा	 प्रशतभूतीचया	 वाटपावेळी	
शनवशचत	आशण	शनधा्थररत	केला	जातरो.	

६.	ठराव अंशतम	 लाभांश	 वाटपासाठी	 संचालक	
मंिळाचा	ठराव	आशण	वाशष्थक	सव्थसाधारण	
सभेमधये	सामा्सय	ठराव	व	अंतररम	लाभांश	
वाटपासाठी	 संचालक	 मिंळाचया	 सभेत	
ठराव	संमत	करावा	लागतरो.

वयाज	 देणयासाठी	 करोणतयाही	 सभेत	 ठराव	
संमत	करणयाची	आवशयकता	नाही.

७.	उपचार/उपचारातमक	
				बाब

लाभांश	हा	नफयाचा	शवशनयरोग	आहे. वयाज	हे	नफयावरील	आकार	आहे.
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सारांश

  

	 भागधारक	हे	नफा	शमळशवणयाचया	उद्ेशाने	कंपनीमधये	गुंतवणूक	करतात.

	 लाभांश	महणजे	कंपनीचया	नफयातील	असा	भाग	जरो		(अ	)		अग्रहक्क	भागधारक	(ब)	समहक्क	भागधारक		यांचयामधये	वाटला	
जातरो.

	 लाभांश	हा	(अ)	अंतररम	शकंवा	(ब)	अंशतम	असू	शकतरो.

	 कंपनीस	(अ)	लाभांशाचा	स्रोत	(ब)	लाभांशाची	घरोषणा	(क)	लाभांश	वाटप	या	संबंधीचया	कायदेशीर	तरतुदतींचे	पालन	करावे	
लागते.

	 अंतररम	लाभांश	हा	अंशतम	लाभांशाचा	एक	भाग	आहे.	तरो	आशर्थक	वष्थ	संपणयापूवतीच	तया	वषा्थतील	नफयातून	शदला	जातरो.

	 अशंतम	लाभांश	आशर्थक	वषा्थचया	समाप्तीनंतर	व	अंशतम	लेखे	तयार	केलयानंतर	वासतशवक	नफयातून	शदला	जातरो.

	 संचालक	मंिळ	लाभांशाच	ेप्रमाण	ठरशवतात.

	 जेवहा	एखादी	कंपनी	जाशहर	लाभांश	देणयास	असमर्थ	आहे	शकंवा	भागधारक	३०	शदवसांचया	आत	दावा	करणयास	असमर्थ	आहे,	
तेवहा	वाटप	न	केलेलया	वा	मागणी	न	केलेलया	लाभांशाचा	प्रशन	उद्भवतरो.	

			 वयाज	देणे	हे	बंधनकारक	असून	ते	(अ)	कज्थररोखे		(ब)	बंधपत्रे		(क)	कज्थ	या	सवरूपातील	कजा्थऊ	रकमेवर	द्ाव	ेलागते.

सवाधयाय

प्र.क्र.	१	 अ)	 खाली	शदलयेलया	पया्थयांमधून	यरोगय	पया्थय	शनवडून	वाकय	पुनिा	शलिा.

	 	 १)	 लाभांश	....................	शदला	जातरो.	

	 	 	 अ)	भागधारकांना	 ब)	कज्थररोखे	धारकांना		 क)	ठेवीदारांना

	 	 २)	 ....................	महणजे	नफयातील	शहससा	जरो	कंपनीद्ारे	भागधारकांना	शदला	जातरो.

	 	 	 अ)	वयाज	 ब)	भािे	 क)	लाभांश

	 	 ३)		 लाभांशाची	शशफारस	....................	करतात.

	 	 	 अ)	वयवसरापकरीय	संचालक		 ब)	शचटणीस	 क)	संचालक	मिंळ

	 	 ४)	 अंतररम	लाभांशाची	घरोषणा	....................	करतात.

	 	 	 अ)	संचालक	मंिळ	 ब)	कज्थररोखेधारक	 क)	ठेवीदार

	 	 ५)		 अंशतम	लाभांशाची	घरोषणा	....................	करतात.

	 	 	 अ)	संचालक	मंिळ		 ब)	भागधारक	 क)	ठेवीदार

	 	 ६)	 ....................	मधून	लाभांश	घरोशषत	केला	जाऊ	शकत	नाही.

	 	 	 अ)	भांिवल		 ब)	नफा	 क)	राखीव	शनधी	

	 	 ७)	 लाभांश	घरोशषत	झालयानंतर	....................	शदवसाचया	आत	सवतंत्र	बँक	खातयात	लाभांश	रक्कम	

	 	 	 हसतातंररत	करावी	लागते.

	 	 	 अ)	५		 ब)	१५	 क)	५०
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	 	 ८)	 लाभांशाची	घरोषणा	झालयानंतर	....................	शदवसाचया	आत	तयाचे	वाटप	करावे	लागते.	 	

	 	 	 अ)	३			 ब)	१३		 क)	३०

	 	 ९)	 ..................	धारकांना		उव्थररत	नफयातून	लाभांश		शदला	जातरो.

	 	 	 अ)		समहक्क	भाग	 ब)	अग्रहक्क	भाग	 क)	कज्थररोखे

	 १०)	 लाभांश	प्ररम	....................	भागधारकांना	शदला	जातरो.

	 	 अ)	समहक्क		 	 ब)	अग्रहक्क	 	 क)	सरशगत	

	 ११)		 ....................	अशधपत्र	महणज	ेधनादेशाद्ार	ेभागधारकांना	कंपनीने	पाठवलेली	लाभांश	रक्कम	असते.

	 	 अ)	लाभांश	 	 ब)	भाग	 	 क)	वयाज

	 १२)	 न	शदलेला	लाभांश	कंपनीद्ारे	हसतांतररत	केला	जातरो	तया	आयईपीएफची	सरापना	..................	किून	केली	
आहे.

	 	 अ)	केंद्रसरकार		 	 ब)	कंपनी		 	 क)	भागधारक

	 १३)	 ....................	लाभांशाची	घरोषणा	ही	शनयमावलीचया	अशधकारानेच	कलेी	जाणे	आवशयक	आहे.

	 	 अ)	अंतररम	 	 ब)	अंशतम	 	 क)	बरोनस

	 १४)	 ....................	हा	कंपनीने	धनकोंना	शदलेला	परतावा	आहे.

	 	 अ)	लाभांश	 	 ब)	वयाज	 	 क)	भािे

	 १५)	 ....................	चा	कंपनीचया	नफयाशी	संबंध	नाही.

	 	 अ)	लाभांश	 	 ब)	वयाज	 	 क)	बरोनस

	 	 ब)	 जरोड्ा	जुळवा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) लाभांश		 १) समहक्क	भागधारक

ब) वयाज २) नफयाचा	शवशनयरोग

क) अंतररम	लाभांश ३) शचटशणसाचया	शशफारशीनुसार

ि) अंशतम	लाभांश ४) कंपनी	नोंदणी	अशधकारी

इ) लाभांशाचा	अवसरर	दर ५) देणे	बंधनकारक

६) संचालक	मंिळाकिून	शनवशचती	व	घरोषणा

७) संचालक	मंिळाकिून	शनवशचती	व	सभासदांकिून	घरोषणा

८) राष्ट्पततींकिून	शनवशचती

९) कंपनीला	वाटपाचा	अशधकार	नाही

१०) भारत	सरकारकिून	घरोषणा

(I)
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गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) लाभांश		 १) लाभांश	वाटपाचया	घरोषणेची	माशहती	भाग	बाजाराला	देणे	आवशयक

ब) वयाज २) धनकरो

क) आयईपीएफ ३) नोंदणीकृत	भागधारक

ि) लाभांश	देणे	खाते ४) न	शदलेलया	लाभांशाची	शशल्लक	रक्कम	येरे	हसतांतररत	केली	जाते

इ) सूशचबद्ध	कंपनी ५) नोंद	नसलेली	कंपनी

६) असूशचबद्ध	असलेली	कंपनी

७) न	शदलेला/मागणी	न	केलेला	लाभांश

८) न	शदलेलया	बरोनसची	शशल्लक	हसतांतररत	केली	जाते

९) लाभांश	वाटपाचया	घरोषणेची	माशहती	सरकारला	द्ावी	लागते

१०) सव्थसाधारण	जनता

	 	 क)	 खालील	प्रतययेक	शवधानासाठी	एक	शबद	शकंवा	शबदसमूि	शकंवा	संज्ा	शलिा.

	 	 १)	 कंपनीचया	भागधारकांना	शमळणारा	गुंतवणुकरीवरील	परतावा.

	 	 २)	 अशंतम	लाभांश		या	सभेत	जाहीर	केला	जातरो.

	 	 ३)	 लाभांशाचया	घरोषणेची	सूचना	भाग	बाजाराला	द्ावी	लागणारी	कंपनी.	 	

	 	 ४)	 अस	ेभागधारक	जयांना	वसरर	दराने	लाभांश	शमळतरो.

	 	 ५)	 अस	ेभागधारक	जयांना	अवसरर	दराने	लाभांश	शमळतरो.

	 	 ६)	 भागधारकाचया	बँक	खातयात	रेट	लाभांश	रक्कम	शमळणयासाठी	भागधारकाने	केलेली	शवनंती.

	 	 ७)	 असा	कालावधी	जयामधये	लाभांश	घरोशषत	झालयापासून	लाभांश	वाटप	पूण्थ	केले	जाते.

	 	 ८)	 दरोन	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभांचया	दरमयान	घरोशषत	केला	जाणारा	लाभांश.		

	 	 ९)	 संचालक	मंिळाकिून	शनवशचती	व	घरोषणा	केला	जाणारा	लाभांश.

	 १०)	 कंपनीकिून	धनकोंना	शदला	जाणारा	परतावा.

	 	 ड)	 खालील	शवधानये	बररोबर	की	चूक	तये	शलिा.

	 	 १)	 कंपनीचया	नोंदणीकृत	भागधारकांना	लाभांश	वाटप	केले	जाते.

	 	 २)	 लाभांश	संचालक	मंिळ	शनवशचत	करते.

	 	 ३)	 लाभांश	भागधारक	शनवशचत	करतात.

	 	 ४)	 एकदा	जाहीर	केलेला	लाभांश	रद्	करता	येत	नाही.

	 	 ५)	 लाभांश	भांिवलातून	देता	येत	नाही.

	 	 ६)	 भागधारक	लाभांश	महणून	द्ावयाचा	दर	आशण	नफा	शकती	असावेत	याचा	शनण्थय	घेतात.

	 	 ७)	 सव्थ	प्रकारचया	भागधारकांना	शनवशचत	दरान	ेलाभांश	शमळतरो.

	 	 ८)	 आयईपीएफ	हा	कंपनीने	तयार	केलेला	शनधी	आहे.

	 	 ९)	 वयाज	ही	कंपनीची	देयता	आहे.

	 १०)	 कंपनीचया	भागधारकांना	वयाज	शदले	जाते.

(II)
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	 	 इ)	 गटात	न	बसिारा	शबद	शरोधा.

	 	 १)	 अशंतम	लाभांश,	अंतररम	लाभांश,	वयाज

	 	 २)	 भािंवलातून,	मुक्	राखीव	शनधीतून,	सरकारने	पुरवलेलया	शनधीतून

	 	 ३)	 लाभांश	खाते,	लाभांश	आदेश,	न	शदलेला/मागणी	न	केलेला	लाभांश	खाते

	 	 ४)	 लाभांश	अशधपत्र,	लाभांश	आदेश,	धनादेश

  फ)	 खालील	शवधानये	पूि्थ	करा.

	 	 १)	 ‘शिववहिंि’	हा	शबद	लॅटीन	भाषेतील	......................	शबदापासून	आला	आहे.

	 	 २)	 लाभांशाच	ेवाटप	.......................	यांना	करतात.

	 	 ३)	 लाभांशाची	घरोषणा	.......................	यांची	शशफारस	असलयासच	केली	जाते.	

	 	 ४)	 लाभांशाच	ेवाटप	.......................	सवरूपात	केले	जाते.	

	 	 ५)	 .......................	या	सभेत	अंशतम	लाभांशास	मंजुरी	घयावी	लागते.

	 	 ६)	 लाभांशाच	ेवाटप	.....................	मधून	करू	शकत	नाही.

	 	 ७)	 अंतररम	लाभांश	शनवशचती	व	घरोषणा	.......................	किून	केली	जाते.

	 	 ८)	 पणू्थ	शनधा्थररत	आशण	वसरर	दराने	लाभांशाच	ेवाटप	.......................	भागधारकांना	केले	जाते.

	 	 ९)	 घरोशषत	केलेलया	लाभांशाच	ेवाटप	ह	े.......................	शदवसात	पूण्थ	केले	पाशहजे.

	 	१०)	 अंतररम	लाभांश	वाटप	करणयासाठी	.......................	मधील	तरतूदीन	ेअशधकृतता/परवानगी	शदली	पाशहजेे.

	 	११)	 कंपनीन	ेतयांचया	धनकरोना	.......................	देणे	बंधनकारक	आहे.

  ग)	 कंसातील	अचूक	पया्थय	शनवडा.

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) शिवहीिंटम	(Dividentum) १)
..............................................

ब) वयाज २) ..............................................

क) .............................................. ३) अंशतम	लाभांश

ि)
..............................................

४) अंतररम	लाभांश

इ) सरकारी	शनधी ५) ..............................................

    (धनकरो,	आयईपीएफ,	लॅटीन	शबद,	संचालक	मिंळाचया	सभेमधये,	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभेमधये)

गट	‘अ’ गट	‘ब’

अ) अग्रहक्क	भाग		 १) .............

ब) समहक्क	भाग २) ....................

क) ठेवीदार ३) ...........................

ि) .................... ४) लाभांशाचे	वाटप

इ) .......................... ५) लाभांश	जाहीर	परंत	ुदेय/मागणी	नाही

   (न	शदलेला/मागणी	न	केलेला	लाभांश,	लाभांशाचा	वसरर	दर,	लाभांशाचा	अवसरर	दर,	वयाज,	३०	शदवसाचया	आत)

(I)

(II)
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	 	 ि)	 एका	वाकयात	उततरये	शलिा.
	 	 १)	 लाभांश	महणज	ेकाय?
	 	 २)	 लाभांशाची	शशफारस	करणयाचा	अशधकार	करोणाला	असतरो?
	 	 ३)	 अशंतम	लाभांश	महणजे	काय?
	 	 ४)	 अंतररम	लाभांश	महणजे	काय?
	 	 ५)	 अंतररम	लाभांश	करोण	घरोशषत	करते?
	 	 ६)	 करोणतया	भागांवर	वसरर	दराने	लाभांश	शमळतरो?
	 	 ७)	 करोणतया	भागांवर	अवसरर	दराने	लाभांश	शमळतरो?
	 	 ८)	 अंतररम	लाभांश	हा	करोणतया	सभेत	शनवशचत	व	घरोशषत	केला	जातरो?
	 	 ९)		 वयाज	महणज	ेकाय?

	 	१०)		 न	शदलेला	लाभांश	हा	न	शदलेलया	लाभांश	खातयात	शकती	कालावधीत	हसतांतररत	करावयाचा	असतरो?		

  ई)	 खालील	वाकयातील	अधरोरयेखखत	शबद	दुरुसत	करून	वाकय	पुनिा	शलिा.

	 	 १)	 धनकोंना	लाभांशाच	ेवाटप	करतात.

	 	 २)	 भागधारकांना	वयाज	शदले	जाते.

	 	 ३)	 अंशतम	लाभांश	दरोन	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभेचया	दरमयान	शदला	जातरो.

	 	 ४)	 अशंतम	लाभाशांचया	घरोषणेसाठी	शवशेष	ठरावाची	आवशयकता	असते.

	 	 ५)	 लाभांशाच	ेवाटप	तयाचया	घरोषणेपासून	६०	शदवसाचया	आत	केले	जाते.

	 	 ६)	 जाहीर	केलेलया	लाभांशाच	ेवाटप	करणयासाठी	३०	शदवसाचया	आत	लाभांश	खातयामधये	हसतांतररत	करावा	लागतरो.

	 	 ७)	 लाभांश	दरवषती	देण	ेह	ेकंपनीवर	बंधनकारक	आहे.

	 	 ८)	 अग्रहक्क	भागधारकांना	लाभांश	शमळणयाचा	शेवटचा	प्राधा्सयक्म	असतरो.

	 	 ९)	 अग्रहक्क	भागधारकांना	अशवशशष्ट/उव्थररत	नफयामधून	लाभांश	शमळतरो.

	 	१०)	 कंपनी	नफयाची	पवा्थ	न	करता	दरवषती	लाभांश	देते.

  ज)	 यरोगय	क्रम	लावा.

	 	 १.	 अ)	लाभांशाची	शशफारस
	 	 	 ब)	नफा	पुरेसा	असलयाच	ेतपासणे
	 	 	 क)	संचालक	मंिळाची	सभा

	 			२.	 अ)	लाभांश	खातयात	वग्थ
	 	 	 ब)	आयईपीएफ	मधये	वग्थ
	 	 	 क)	न	शदलेल	ेलाभांश	खातयात	वग्थ

	 	 ३.	 अ)	सभासद	नोंद	पुसतक	बंद	ठेवणे
	 	 	 ब)	संचालक	मंिळाचया	सभेची	सूचना	भाग	बाजाराला	देणे
	 	 	 क)	लाभांशाचया	घरोषणेची	सूचना	भाग	बाजाराला	देणे

	 	 ४.	 अ)	लाभांश	दराचा	शनण्थय
	 	 	 ब)	आयईपीएफमधये	वग्थ
	 	 	 क)	लाभांशाच	ेवाटप
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	 	 ५.	 अ)	अंतरिम	लाभांशाच	ेवाटप

	 	 	 ब)	संचालक	मंडळाच्ा	सभेत	अंतरिम	लाभांश	ठिवणे	व	घोषित	किणे.

	 	 	 क)	षि्मावलीची	पिवािगी.

प्र.क्र. २)  खालील संज्ा/संकल्पना स्पष्ट करा.

	 	 १)	 िफा	 	 	 २)	लाभांश

	 	 ३)		 व्ाज	 	 	 ४)	अंषतम	लाभांश

	 	 ५)	 अंतरिम	लाभांश		 	 ६)	ि	षिलेला	लाभांश

	 	 ७)	 ि	षिलेला	लाभांश	खाते		 ८)	लाभांश	आिेश

	 	 ९)	 आ्ईपीएफ	 १०)	लाभांश	िि

प्र.क्र. ३)  खालील घटना/्पररससथितीचा अभ्ास करून आ्पले मत ललहा.

	 	 १)	 एलएमएि	कंपिीिे	सि	२०१८-१९	विाषासाठी	लाभांश	जाहीि	किण्ाचे	 षिश्चत	केले	त्ाविषी	कंपिीला	अपेक्ेपेेक्ा	
कमी	िफा	झाला	आहे.		 	

	 	 	 अ)	संचालक	मंडळािे	मुक्त	िाखीव	षिधीतूि	रु.	५/-	प्रषतभाग	ििािे	लाभांशाची	षशफािस	करू	शकत	ेका?

	 	 	 ब)	वाषिषाक	सवषासाधािण	सभेच्ा	संमतीषशवा्	संचालक	मंडळ	लाभांश	जाहीि	करू	शकत	ेका?

	 	 	 क)	संचालक	मंडळ	भेटीच्ा	सवरूपात	लाभांश	िेऊ	शकत	ेका?

	 	 २)	 ए.	बी.	सी.	कंपिी	षल.	िे	अंतरिम	लाभांश	िेण्ाचे	षिश्चत	केले. 

	 	 	 अ)	मुक्त	िाखीव	षिधीतूि	लाभांश	िेता	्ेईल	का?

	 	 	 ब)	संचालक	मंडळाला	संचालक	मंडळाच्ा	सभेमध्े	तो	लाभांश	जाहीि	किण्ाचा	अषधकाि	आहे	का?

	 	 	 क)	लाभांशाची	घोिणा	केल्ापासूि	कंपिी	ि	े३०	षिवसाच्ा	आत	लाभांश	वाटप	H$amdo	का?

	 	 ३)	 िाज	कंपिी	षलषमटेड	िे	अंतरिम	लाभांश	िेण्ाचे	षिश्चत	केले.

	 	 	 अ)	पुिेशा	िफ्ाअभावी	रु.	५/-	प्रषतभाग	लाभांश	िेण्ाचा	संचालक	मंडळाचा	षिणषा्	्ोग्	आहे	का?

	 	 	 ब)	संचालक	मंडळ	मुक्त	िाखीव	षिधीतूि	लाभांश	िेऊ	शकत	ेका?

	 	 	 क)	संचालक	मंडळ	भांडवलातिू	लाभांश	जाहीि	करू	शकत	ेका?

	 	 ४)	 डा्मंड	कंपिी	षलषमटेड	अंतरिम	लाभांश	िेण्ाचा	षवचाि	कित	आहे.

	 	 	 अ)	जाहीि	केल्ापासूि	षकती	षिवसामध्े	लाभांश	खात्ात	लाभांश	षिधी	हसतांतरित	केला	पाषहजे?

	 	 	 ब)	भागधािकांिा	षकती	षिवसामध्े	लाभांश	वाटप	केले	पाषहजे?

	 	 	 क)	लाभाशं	जाहीि	झाल्ापासिू	ि	षिललेा	लाभाशं	षिधी	षकती	षिवसात	‘ि	षिललेा	लाभाशं	खात्ात’	वगषा	कलेा	जातो?

	 	 ५)	 सटाि	कंपिी	षलषमटेड	्ा	सूषचबि्	ध	कंपिीच्ा		संचालकांिी	` १५/-	प्रषतभाग	लाभांश	िेण्ाची	षशफािस	केली	आहे.

	 	 	 अ)	अग्रहक्क	भागधािकािंा	लाभांश	वाटप	झाल्ािंति	समहक्क	भागधािकािंा	लाभाशं	वाटप	किण	ेह	े्ोग्	आह	ेका?

	 	 	 ब)	 वाषिषाक	सवषासाधािण	सभेस	सिि	लाभांशास	संमती	िेण्ाचा	अषधकाि	आहे	का?

	 	 	 क)	कंपिी	िोखीिे	लाभांश	िेऊ	शकते	का?
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	 	 ६)	 गरोलि	कंपनी	शलशमटिे	ने		रु.१०/-	प्रशतभाग	लाभांश	आशर्थक	वष्थ	२०१८-१९	साठी	जाहीर	केला	आहे.

	 	 	 अ)	लाभांश	जाहीर	केलयापासून	३०	शदवसांचया	आत	वाटप	न	केलयास	कंपनीने	कत्थवय	करणयात	कसूर	केली	अस	े
हरोईल	का?

	 	 	 ब)	 कंपनीन	ेन	शदलेला	लाभांश	कज्थररोखा	राखीव	शनधी	खातयास	वग्थ	करणे	यरोगय	आहे	का?

	 	 	 क)	कंपनीन	े३०	शदवसानंतर	न	शदलेला	लाभांश	आयईपीएफला	वग्थ	करावा	का?

प्र.क्र.	४)		फरक	सपष्ट	करा.

	 	 १)	 अशंतम	लाभांश	आशण	अंतररम	लाभांश

	 	 २)	 लाभांश	आशण	वयाज

प्र.क्र.	५)		ररोडकयात	उततरये	शलिा.

	 	 १)	 लाभांशाचया	बाबतीत	सूशचबद्ध	कंपनीन	ेलक्ात	ठेवावयाचे	चार	मुदे्	सांगा.

	 	 २)	 लाभांशाचया	करोणतयाही	चार	वैशशष्ट्ांची	चचा्थ	करा.

	 	 ३)	 वयाजाची	वैशशष्ट्े	सपष्ट	करा.

प्र.क्र.	६)	खालील	शवधानये	सकारि	सपष्ट	करा.

  १)	 लाभांश	कंपनीचया	नफयातून	शदला	जातरो.

	 	 २)	 अंतररम	लाभांश	मुक्	राखीव	शनधीतून	देता	येत	नाही.

	 	 ३)	 अशंतम	लाभांशासाठी	वाशष्थक	सव्थसाधारण	सभा	शनणा्थयक	आहे.			

	 	 ४)	 सशूचबद्ध	कंपनीला	लाभांश	वाटपासंदभा्थत	अशतररक्	माग्थदश्थक	मागा्थचे/सूचनांचे	अनुसरण	करावे	लागते.

	 	 ५)	 समहक्क	भागधारकांना	लाभांशामधये	शेवटच	ेप्राधा्सय	शमळते.

	 	 ६)	 कंपनीस	न	शदलेला	लाभांश	वापरता	येत	नाही.

	 	 ७)	 वयाज	देणे	ह	ेकंपनीच	ेउततरदाशयतव/कत्थवय/देयता	आहे.

	 	 ८)	 अंतररम	लाभांश	वाटपाकरीता	सभासदाचया	मंजुरीची	आवशयकता	नसते.

प्र.क्र.	७)	खालील	प्रशनांची	उततरये	शलिा.

  १)	 लाभांश	पररभाशषत	करा	आशण	तयाची	वैशशष्ट्ेे	सपष्ट	करा.

	 	 २)	 वयाज	पररभाशषत	करा	आशण	तयाची	वैशशष्ट्ेे	सपष्ट	करा.

	 	 ३)	 लाभांशाचया	घरोषणेबाबत	कायदेशीर	तरतुदतींची	चचा्थ	करा.

	 	 ४)	अंतररम	लाभांश	सपष्ट	करा.





153

११ वित्तीय बाजार

 ११.१ वित्तीय बाजार - अर्थ
 ११.२ वित्तीय बाजाराचती कायये
 ११.३ वित्तीय बाजाराचे प्रकार
  ११.३.१	नाणे	बाजार
	 	 	 	अर्थ
	 	 	 	वैशिष्ट्े
	 	 	 	महत्वाच	ेभागीदार
	 	 	 	साधने
	 	 ११.३.२	भांडवल	बाजार
	 	 	 	अर्थ
	 	 	 	वैशिष्ट्े
	 	 	 	साधने
	 	 	 	प्रकार
 ११.४ फरक
  १.		नाणे	बाजार	आशण	भांडवल	बाजार
	 	 २.		प्रारशमक	बाजार	आशण	दुय्यम	बाजार

प्रस्ािना
व्यक्ी,	संसरा,	सरकार	इत्यादींकडे	अशिररक्	शनधी	असल्यास	आशण	त्यांना	िो	गुंिवण्याची	इच्ा	असिे	त्यांनाच	आपण	

गुिंवणूकदार	असे	 महणिो.	 त्याचप्रमाणे	 ्या	 शनधीची	आवश्यकिा	असणारे	 व्यावसाश्यक	संसरा	 व	सरकार	असे	कज्थदार	असिाि.	
गुिंवणूकदार	अिा	कज्थदारांना	शवतिी्य	बाजारामार्फि	शनधीचा	पुरवठा	करिाि.

११.१	 वित्तीय बाजार - अर्थ 
शवतिी्य	 बाजार	 हा	 असा	 बाजार	 आह	े की	 जेरे	 शवतिी्य	 मालमतिचेी	 महणजेच	 शवतिी्य	 साधनांची	 देवाणघेवाण	 शकंवा		

खरेदी-शवक्ी	 केली	 जािे.	 शवतिी्य	 बाजार	 बचिीला	 गुंिवणुकीि	 रूपांिररि	 करून	 बचिीची	 गशििीलिा	 वाढविो.	 अिा	 प्रकारे	
गुिंवणूकदार	व	कज्थदार	्यांच्यािील	मध्यसर	महणून	शवतिी्य	बाजार	का्य्थ	करिे.

शवतिी्य	साधने	महणजे	दोन	पकामंधील	का्यदेिीर	करार	असणारे	मूल्यातमक	दसिावेज	असिाि.	ही	साधने	एका	पकासाठी	
शवतिी्य	मालमतिा	िर	दुसऱ्या	पकासाठी	शवतिी्य	जबाबदारी/दे्यिा	शनमा्थण	करिाि.	उदा.	भाग,	बंधपत्े,	डेररवहेटीवहज्		(अनुकश््थि),	
व्यापारी	पिपत्	इ.	शवतिी्य	साधने	आहेि.

डेररव्ेटतीव्ज : डेररवहेटीवहज	ह	ेएक	असे	शवतिी्य	साधन	आहे	की	िे	त्याि	दि्थशवलेल्या	मालमतिचेे	महणजेच	भाग,	भागसाठा,	
चलन	इत्यादींचे	मूल्य	दि्थविे.

शवतिी्य	बाजार	गुंिवणूकदारांकडून	शनधी	गोळा	करून	िो	शनधी	शवशवध	व्यवसा्य	संघटनांप्ययंि	प्रवाशहि	करिाि.	दीघ्थकालीन	
शवति	पुरवठ्ासाठी	भांडवल	बाजार	िर	अलपकालीन	शवति	पुरवठ्ासाठी	नाणे	बाजार	का्य्थ	करिे.

११.२	 वित्तीय बाजाराचती कायये 
 १)	संसाधनांचे ्स्ां्रण :	 शवतिी्य	बाजारामुळे	सावकारांकडून	अंशिम	वापरकत्यायंप्ययंि	आशर्थक	संसाधनांचे	 हसिांिरण	

सुलभिेने	होिे.
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 २)	 उत्ादनक्षम िा्र :	शवतिी्य	बाजारामुळे	गुंिवणूकदारांकडील	अशिररक्	अनुतपादक	शनधी	उतपादन	का्या्थकडे	वळवण्यास	
मदि	होिे.

	 ३)	 उत्न्ा् िाढ :	शवतिी्य	बाजाराि	गुंिवणूक	केलेल्या	गुंिवणूकदारांना	त्यांनी	केलेल्या	गुिंवणुकीवर	व्याज	शकंवा	लाभांि	
शदला	जािो.	ज्यामुळे	गुंिवणूकदारांच्या	वै्यक्क्क	िसेच	राष्ट्ी्य	उतपन्ाि	वाढ	होिे.

	 ४)	भांडिल उभारणती :	 शवतिी्य	 बाजारामुळे	 गुिंवणूकदारांकडील	अशिररक्	 शनधी	 वाशणज्य	व	औद्ोशगक	संघटनांकडे	
वळशवला	जािो.	त्यामुळे	भांडवल	शनशम्थिीस	चालना	शमळिे.

	 ५)	 वकंम् वनधा्थरण :	शवतिी्य	बाजारािील	शवतिी्य	साधनांच्या	शकमिी	्या	मागणी	आशण	पुरवठ्ाच्या	शन्यमानुसार	शनधा्थररि	
होि	असिाि.	शनधीचा	पुरवठा	करणारे	गुंिवणूकदार	आशण	शनधीचा	वापर	करणारे	उद्ोजक	्यांच्यािील	समनव्य	आशण	
बाजारािील	इिर	घटक	शकंमि	शनधा्थरणास	मदि	करिाि.

	 ६)	 विक्री यंत्रणा :	आशर्थक	बाजारपेठ	गुंिवणूकदारासाठी	आशर्थक	मालमतिा	 शवक्ीसाठी	एक	्यंत्णा	प्रदान	करिे.	अिा	
मालमतिेला	एक	बाजारपेठ	व	िरलिा	उपलबध	करून	दिेे.

	 ७)	 वनधतीस गव्शतील्ा :	गुंिवणूकदारानी		बचि	केलेली	रक्कम	उद्ाेग	व्यवसा्यामध्ये	गुिंवणूक	करणे	आवश्यक	असिे.
शवतिी्य	बाजारामुळे	गुंिवणूकदारांना	त्यांच्या	शनवडीनुसार	आशण	जोखीम	मूल्यांकनानुसार	बचिीची	गुंिवणूक	करिा	्ेयिे	
्यामुळे	शनधीचा	्योग्य	उप्योग	होऊन	अर्थव्यवसरा	िेजीि	्ेयिे.

	 ८)	 ्रल्ा :	शवतिी्य	बाजारामध्ये	प्रशिभूिींच्या	िरलिेची	व्यवसरा	असिे.	महणजेच	गुंिवणूकदार	शवतिी्य	साधनांची	कमी	
वेळिे	 शवक्ी	 करून	 त्याच	े रूपांिर	 पैिामध्ये	 करू	 िकिो.	 दीघ्थकालीन	 मुदिीसाठी	 गुिंवणूक	 न	 करू	 इक्च्णाऱ्या	
गुंिवणूकदारांसाठी	हा	महत्वाचा	घटक	आहे.

	 ९)	सुलभ प्रिेश :	गंुिवणूकदार	आशण	उद्ोग	दोघांनाही	एकमेकांची	गरज	असिे.	शवतिी्य	बाजारपेठ	एक	व्यासपीठ	प्रदान	
करिे.	शजरे	खरेदीदार	शकंवा	शवक्ेिा	दोघेही	एकमेकांना	सहज	िोधू	िकिाि.

 १०)	 औद्ाेवगक विकास :	 बचिीचे	 भांडवलाि	 रूपांिर	 करण्यासाठी	 शवतिी्य	 बाजारपेठ	 मदि	करिे.	 गुंिवणूकदारांच्या	
शनधीचा	उप्योग	व्यावसाश्यक	शवकासासाठी	उतपादनकम	पद्	धिीने	केला	जािो	ज्या्योग	ेआशर्थक	शवकास	होऊ	िकिो.

११.३	 वित्तीय बाजाराचे प्रकार 
 शवतिी्य	बाजाराच	ेमुख्यि:	नाणे	बाजार	आशण	भांडवल	बाजार	्यामध्ये	वगगीकरण	केले	जािे.

	 	 	 	 	 	 						वित्तीय बाजाराचे िगगीकरण

११.३.१ नाणे बाजार :
  	अर्थ :	नाण	ेबाजार	हा	अलप	मुदिीसाठी	 शनधी	देणे	आशण	कज्थ	घेण्यासाठीची	बाजारपेठ	आहे.	्येरे	व्यापार	केलेल्या	

आशर्थक	साधनांचा	कालावधी	एक	शदवसापासून	जासिीि	जासि	एक	व्ा्थचा	असिो.	िसेच	्या	साधनांचे	रूपांिर	कालावधी	
आशण	मूल्याच	ेनुकसान	न	करिा	सहज	रोख	सवरूपाने	केले	जाऊ	िकिे.	कंपनी,	बँका,	शवतिी्य	संसरा,	सरकारी	संसरा	

१) काॅल मनती माककेट 

२) ठिे प्रमाण्त्र

३) राजकोष्त्रे

४) वया्ारती वि्त्र

५) वया्ारती ्््त्र

भांडिल बाजार (Capital Market)

सरकारती प्रव्भू्ींचा वकंिा धोका 

नसलेलया ठिेींचा बाजार

प्रारवमक बाजार

औद्ावगक प्रव्भू्ींचा बाजार

दुययम बाजार

नाणे बाजार (Money Market)
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इत्यादींच्या	अलप	मुदिीच्या	व	अत्यंि	अलप	मुदिीच्या	गरजा	पूण्थ	करण्यासाठी	मदि	करणाऱ्या	शवतिी्य	व्यवसरचेा	नाणे	
बाजार	हा	एक	महत्वाचा	भाग	आहे.	पैिास	नजीकचा	प्या्थ्य	ठरू	िकेल	अिा	शवतिी्य	मालमतिांची	ही	बाजारपेठ	आहे.	
राजको्पते्,	व्यापारी	पिपत्	इ.	साधनांच्या	आधारे	नाणे	बाजाराि	व्यापार	केले	जािाि.

	 		नाणे बाजाराचती िैवशष्टे् :	
	 	 	 १)	 नाण	ेबाजाराि	कज्थ	शदलेली	शकंवा	घेिलेली	रक्कम	ही	अलप	मुदिीची	असिे.	नाणे	बाजारािील	साधनांचा	कालावधी	

जासिीि	जासि	एक	व््थ	इिका	असिो.

	 	 	 २)	 नाण	ेबाजाराि	घडणाऱ्या	व्यवहारांची	संख्या	जासि	असल्याने	हा	अलपमुदिीच्या	कजा्थऊ	शनधीचा	घाऊक	बाजार	
महणून	आेळखला	जािो.

	 	 	 ३)	 नाण	ेबाजारािील	व्यवहार	हे	बऱ्याचदा	दूरधवनीच्या	सहाय्यान	ेहोि	असिाि	व	नंिर	त्याचे	लेखी	पुष्ीकरण	ई-मेल	
द्ारे	केले	जािे.

	 	 	 ४)	 बँका,	म्युच्युअल	रंड,	शवतिी्य	संसरा,	मध्यविगी	बँक	इ.	नाणे	बाजारािील	सहभागी	घटक	आहेि.

	 	 	 ५)	 नाण	ेबाजाराि	सहभागी	गुंिवणूकदार	व	कज्थदार	्यांच्याि	व्यवहाररक	संबंध	असिाि.

	 	 	 ६)	 नाण	ेबाजाराि	व्यवहार	करण्यासाठी	कोणिेही	शनक्शचि	सरान	नाही.

	 	 	 ७)	 नाण	े बाजारािील	साधनांच	ेकमीि	कमी	खचा्थि	 व	कमी	कालावधीि	सहजिेने	 पैिाि	रूपांिरण	करिा	 ्येिे.	 ्या	
साधनांवर	शमळणारा	परिावादेखील	कमी	असिो.

	 	 	 ८)	 नाण	ेबाजारािील	पाच	प्रमुख	प्रकार	

	 	 	 	 अ)	कॉल	मनी	बाजार

	 	 	 	 ब)	ठेव	प्रमाणपत्ाचा	बाजार

	 	 	 	 क)	राजको्पत्ाचा	बाजार

	 	 	 	 ड)	व्यापारी	शवपत्ाचा	बाजार

	 	 	 	 इ)	व्यापारी	पिपत्ाचा	बाजार

	 	 	नाणे बाजारामधतील म्त्िाचे भागतीदार :	
	 	 	 १)	भार्तीय ररझव््थ बँक (RBI) : नाणे	बाजारािील	हा	प्रमुख	भागीदार	आहे.	ररझवह्थ	बँक	नाणे	बाजारामार्फि	पैिाच्या	

पुरवठ्ावर	शन्यंत्ण	ठेविे	व	शवति	धोरण	राबविे.	ररझवह्थ	बँक	सरकारच्या	विीने	प्रशिभूिींच	ेवाटप	करिे	व	शवमेकरी	
महणूनही	काम	करिे.	ररझवह्थ	बँक	बाजारािील	मध्यसर	व	शन्यंत्क	महणून	काम	करिे.  

   २)	केंद्र ि राजय सरकार : केंद्र	सरकार	नाणे	बाजारामध्ये	राजको्ी्य	पत्ाद्	वारे	कजजे	घेिाि.	मध्यविगी	बँक	राजको्ी्य	
पत्ाची	शवक्ी	करिे.	राजको्ी्य	पते्	हा	िून्य	जोखीम	दसिावेज	आहे.	्या	जोखीमशवरशहि	पद	्धिीमुळे	बँक,	व्यवसा्य	
संसरा	इ.	राजको्ी्य	पत्ाची	खरेदी	करिाि	आशण	सरकारला	अलप	कालावधीि	कजजे	शकंवा	शनधी	पुरविाि.	राज्य	
सरकार	शनधी	उभारणीसाठी	बाँडची	शवक्ी	करिे.	त्यास	राज्य	शवकास	कज्थ	असे	महटले	जािे.

	 	 	 ३)	साि्थजवनक क्षेत्रा्तील उ्क्म : खेळिे	भांडवल	उभारण्यासाठी	सव्थ	सूशचबद्ध	सरकारी	कंपनी	व्यापारी	पिपत्ाची	
शवक्ी	करिाि	आशण	नाणे	बाजारामध्ये	साव्थजशनक	केत्ािील	कंपन्या	शनधी	उभारिाि.

	 	 	 ४)	शेड्ूलड वया्ारती बँका : िेड्ूलड	व्यापारी	बँका	्या	नाणे	बाजारामध्ये	मोठ्ा	प्रमाणावर	कज्थ	घेणाऱ्या	व	देणाऱ्या	
असिाि.	कॉल	मनी	माककेट,	िॉट्थ	नोटीस	माककेट,	रेपो	आशण	ररवहस्थ	रेपो	माककेटमध्ये	कज्थ	देिाि	व	घेिाि.

	 	 	 ५)	 विमा कं्नती : सव्थसाधारण	आशण	जीवन	 शवमा	कंपनी	दोनहींही	नाणे	बाजारामध्ये	 शनधीचा	पुरवठा	करिाि.	्या	
कंपन्या	भांडवल	बाजारािील	साधनांमध्ये	अशधक	गुिंवणूक	करिाि.	नाणे	बाजारािील	 शवमा	कंपन्यांची	भूशमका	
म्या्थशदि	असिे.
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	 	 	 ६)	 ्रस्र वनधती	(मयुचयुअल फंड) : म्युच्युअल	रंड	लोकांच्या	गुंिवणुकीच्या	शवशवध	उद्	शदष्ासंाठी	शवशवध	्योजना	
दिेाि.	म्युच्युअल	रंड	्योजना	्या	िरल	्योजना	आहेि.	्या	्योजनांचे	उद्	शदष्	नाणेबाजारािील	साधनांमध्ये	गुिंवणूक	
हे	आहे.

	 	 	 	 अवधक माव््ती : 
	 	 	 	 	 म्युच्युअल	रंड	हे	एक	प्रकारचे	साधन	आहे	ज	ेगुंिवणूकदारांकडून	शनधी	गोळा	करिे	आशण	प्रशिभूिींमध्ये	

जस	ेभाग,	बाँड,	नाण	ेबाजाराची	साधने	आशण	इिर	संपतिीमध्ये	गुिंवणूक	करिे.	

	 	 	 ७)	 वबगर बँवकंग वित्तीय संसरा (Non Banking Finance Companies - NBFCs) :  शबगर	बँकींग	शवतिी्य	
संसरा	त्यांच्याकडील	शनधी	सरकारी	प्रशिभूिी,	बाँडस	इ.	मध्ये	गुंिविाि.	(शबगर	बँकींग	शवतिी्य	संसरा	उदा.	्युशनट	
टट्सट	ऑर	इंशड्या)

	 	 	 ८)	 वयिसाय संसरा : व्यापारी	पिपत्	हे	अलप	मुदिीची	वचन	शचठ्	ठी	आहे.	त्याद्	वारे	व्यवसा्य	संसरा	कज्थ	घेिाि.			
जेवहा	बँक	ठेव	प्रमाणपत्	शवक्ीस	काढिे	िेवहा	व्यवसा्य	संसरा	त्या	खरेदी	करून	बँकेस	कज्थ	पुरवठा	करिाि.

	 	 	 ९)	 प्रारवमक विक्रे्े : सरकारी	प्रशिभूिींमधील	व्यवहार	वाढशवण्याि	्यांची	प्रमुख	भूशमका	असिे.	िे	सरकारी	प्रशिभिूी	
खरेदी	करिाि	िसेच	त्यासाठी	भाग	शवक्ी	हमीदार	महणून	काम	करिाि.

	 	 	नाणे बाजारा्तील साधने (Instruments of Money Market) :	नाणे	बाजारामध्ये	रक्	अिाच	शवतिी्य	साधनांचा	
वापर	केला	जािो	जे	पिैासाठी	ितकाळ	प्या्थ्य	असिाि.	्यांपैकी	काही	साधने	खाली	सपष्	केली	आहेि	:

	 	 	 १)	कॉल मनती आवण नोटतीस मनती (Call Money and Notice Money) : भारिामध्ये	नाणे	बाजाराचे	कॉल	मनी	
आशण	नोटीस	मनी	हे	महत्वाचे	घटक	आहेि.	कॉल	मनी	मध्ये	अिी	अलप	मुदिीची	कजजे	शदली	जािाि.	उदा.	१	
शदवसासाठी.	 नोटीस	मनी	मध्ये	कजजे	 शदली	व	घेिली	जािाि.	 ज्याची	मुदि	२	 शदवस	िे	 १४	 शदवस	असिे.	 पैस	े
देणाऱ्याकडून	 नोटीस	 शमळाल्याप्रमाणे	 कजा्थची	 परिरेड	 शवशिष्	 मुदिीि	करावी	 लागिे.	 जेवहा	 एखाद्ा	 बँकेस		
िातपुरिा	पैिाचा	िुटवडा	जाणविो	िेवहा	जादा	शनधी	असणारी	दुसरी	बँक	िाे	पैसा	पुरविे	महणून	कॉल	आशण	नोटीस	
मनी	बाजाराला	दोन	बँकेिील	काॅल	मनी	बाजार	महणिाि.

	 	 	 २)	 राजकोष्त्रे (Treasury Bills) : राजको्पत्े	 महणजे	 भारिी्य	 मध्यविगी	 बँकेने	 केंद्र	 सरकारच्या	 विीने	 जारी	
केलेली	अलप	मुदिीची	 प्रशिभूिी	जी	सरकारच्या	अलप	मुदिीच्या	 शनधीची	 गरज	भागशवण्यासाठी	 शविररि	केली	
जािाि.	राजको्पत्ानंा	९१	शदवस,	१८२	शदवस	आशण	३६४	शदवस	्याची	म्या्थदा	असिे.	ही	पत्े	बँक,	व्यक्ी,	
कंपनी,	संसरा	इत्यादींना	शवक्ी	केली	जािे.	ही	पत्े	मुक्	हसिांिरणकम	असिाि.	राजको्पत्ाची	शकमान	शकंमि		रु.	
२५,०००	शकंवा	रु.	२५,०००	च्या	पटीि	असू	िकिे.	्याची	 शवक्ी	सूट	देऊन	केली	जािे.	मात्	परिरेड	दि्थनी	
शकमिीला	केली	जािे.	्यास	िून्य	व्याज	बंधपत्	असेही	महणिाि.

	 	 	 ३)	 वया्ारती वि्त्र वकंिा हंडती  (Trade Bill / Commercial Bills) : व्यापारी	 शवपत्ाला	 व्यापारी	हंडी	असे	
महणिाि.	ही	हंडी	शवक्ेिा	खरेदीदारावर	ि्यार	करिो.	्याद्ारे	खरेदीदारावर	मालाच्या	शकमिी	एवढी	शवपत्	शकंवा	
हंडी	बनवून	उधारीवर	वसिूची	शवक्ी	केली	जािे.	्यासाठी	अलप	मुदि	असिे.	सामान्यि:		९०	शदवस	आशण	सहजपणे	
हसिांिररि	केले	जाऊ	िकिे.	जेवहा	शवक्ेत्याला	पैिाची	गरज	असेल	त्यावेळी	बँकेि	जाऊन	व्यापारी	शवपत्	वटवू	
िकिो.	जेवहा	व्यापारी	शवपत्	व्यापारी	बँकेद्	वारे	सवीकारले	जािे	िेवहा	व्यापारी	शवपत्	हे	व्यवसाश्यक	शवपत्	महणून	
ओळखले	जािे.	शवपत्ाची	मुदि	पणू्थ	हाेईप्ययंि	बँक	शकिीही	वेळा	शवपत्	परि	कसर	देऊन	वटव	ूिकिाि.

	 	 	 ४)	 वया्ारती ्््त्र (Commercial Papers) : ही	असरुशकि	असणारी	वचनशचठ	्ठी	आह.े	ज्याची	उच्च	मानाशंकि	
मोठ्ा	कपंन्या	 शवक्ी	करिाि.	अक्खल	भारिी्य	शवतिी्य	ससंरा	जस	ेकी,	 शसडबी	(SIDBI),	एक््झम	बँक	 (Exim 

Bank) इ.	आशण	प्रारशमक	शवक्िे	ेज	ेठरावीक	कालावधीच्या	जस	ेकी,	७	शदवसांपासनू	िे	जासिीि	जासि	१	व्ा्थप्ययंिच्या	
व्यापारी	पिपत्	शवक्ी	करिाि.	व्यापारी	पिपत्ाची	खरदेी	शकमंि	शकमान	रु.	५	लाख	आशण	रु.	५	लाखाच्या	पटीि	
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असिे.	हे	दि्थनी	शकमिीवर	सूट	देऊन	शवकले	जािे	आशण	सव्थसाधारण	बँक	ठेवीपेका	जासि	परिावा	दिेे	व	जासि	
िरलिा	असिे.	व्यक्ी,	बँका,	म्युच्युअल	रंड	कंपनी	इ.	व्यापारी	पिपत्ाि	गुिंवणूक	करिाि.

	 	 	 ५)	 ठिे प्रमाण्त्र (Certificate of Deposits) : व्यावसाश्यक	बँक	आशण	शवतिी्य	संसरा	ठेव	प्रमाणपत्ाची	शवक्ी	
करिाि.	्या	असुरशकि	वचनशचठ	्ठी	आहेि.	बँकेमध्ये	ठरावीक	मुदिीसाठी	 शवशिष्	व्याजदरांवर	ठेव	ठेवल्यानिंर	
शमळणारी	ही	पाविी	असिे.	शकमान	रु.	१	लाख	शकंवा	रु.	१	लाखाच्या	पटीिील	रकमेसाठी	्याच	ेवाटप	केले	जािे.	
हे	दि्थनी	मूल्याला	सूट	देऊन	शवक्ी	केली	जािे.	त्याची	मुदि	७	शदवसापासून	१	व्ा्थप्ययंि	असिे.	जर	शवतिी्य	संसरेने	
ठेव	प्रमाणपत्	शवक्ी	केले	असेल	िर	त्याची	मुदि	३	व््थ	असू	िकिे.	ठेव	प्रमाणपत्	व्यक्ी,	कंपनी	इ.	खरेदी	करिाि.	

	 	 	 ६)	सरकारती प्रव्भू्ती (Government Securities) : सरकारी	आशण	शनमसरकारी	ससंरा	शवक्ी	्योग्य	कज्थ	प्रशिभिूी	
शवक्ीस	काढिाि	ज	ेसरकारवर	 मागणी	आशण	 दाव्याच	े दि्थक	असिाि.	 त्यानंा	 सरकारी	 प्रशिभिूी	 महणिाि.	केंद्र	
सरकार,	राज्य	सरकार	आशण	सराशनक	सवराज्य	ससंरा	उदा.	महानगरपाशलका	इ.	हे	्या	प्रशिभिूी	शवक्ीस	काढिाि.	्या	
प्रशिभिूी	सरुशकि	प्रशिभिूी	महणून	ओळखल्या	जािाि	कारण	त्याचंी	परिरडे	करण्याची	सरकारद	्वारे	हमी	शदली	जाि.े

		 	 	 ७)	 ररझव््थ बँकरेचया ्ुनर्थरेदती कराराचा दर : रेपो	 (Repo) शकंवा	पुनख्थरेदी	करार	हे	असे	करार	ज्यामध्ये	 शवक्ेिा	
त्याच्या	शवक्ी	केलेल्या	प्रशिभूिी	भशवष््याि	जासि	शकमिीस	पुनख्थरेदी	करण्याचा	करार	करिो.	भारिी्य	ररझवह्थ	बँक	
आशण	व्यावसाश्यक	बँकेमध्ये	असे	करार	होिाि.	रेपो	दर	हा	असा	दर	आहे	ज्या	दरान	ेव्यापारी	बँका	ररझवह्थ	बँकेकडून	
कज्थ	घेिाि	आशण	ररवहस्थ	रेपो	दर	हा	असा	दर	आहे	ज्या	दराने	आरबीआ्य	व्यापारी	बँकेकडून	कज्थ	घेिे.	अर्थव्यवसरेिील	
शनधीच्या	 पुरवठ्ावर	 शन्ंयत्ण	ठेवण्यासाठी	 ररझवह्थ	 बँक	कराराचा	 उप्योग	करिे.	 हे	करार	सव्थ	 नाणे	 बाजारािील	
गुिंवणुकीिील	सवायंि	िरल	असिाि.	्याची	मुदि	२४	िासापासून	िे	काही	मशहन्यांप्ययंि	आहे.

	 	 	 ८)	 नाणे बाजार मयुचयुअल फंड (Money Market Mutual Funds) : असा	म्युच्युअल	रंड	जो	नाणे	बाजार	
दसिावेजामध्ये	उदा.	कॉल	मनी,	रेपो,	राजको्पत्े,	ठेव	प्रमाणपत्े	इ.	गुिंवणूक	करिाे	त्यास	नाणे	बाजार	मुच्युअल	
रंड	(MMMFs) महणिाि.	अिा	प्रकारच्या	म्युच्युअल	रंडाची	ज्या	कज्थसाधनांमध्ये	गुंिवणूक	केली	जािे	ज्याची	
मुदि	१	व्ा्थपकेा	कमी	असिे	आशण	कमी	जोखीम	असिे.	व्यक्ी,	व्यवसा्य	संसरा	ह¶m	नाणे	बाजार	म्युच्युअल	रंड	
मध्ये	गुंिवणूक	करू	िकिाि.

	 	  कृ् ती :
    राजको्पते्	आशण	व्यापारी	शवपत्	्याबाबि	अशधक	माशहिी	शमळवा.

११.३.२ भांडिल बाजार (Capital Market) :
  	अर्थ :	ज्या	शठकाणी	व्यावसाश्यक	संसरांना	आवश्यक	असणाऱ्या	दीघ्थ	मुदिीचे	भांडवल	घेिले	शकंवा	शदल	ेजािे	त्या	

बाजाराला	भांडवल	बाजार	असे	महणिाि.	भांडवल	बाजाराच्या	शवतिी्य	मालमतिलेा	दीघ्थ	व	अशनक्शचि	मुदि	असिे.	
देिाच्या	आशर्थक	व्यवसरेचा	भांडवल	बाजार	एक	महत्वाचा	घटक	आहे	जो	संसाधने	गशििील	करण्यास	मदि	करिो.

	 	 	 	 ‘सेबी’	नुसार	भांडवल	बाजार	हा	दीघ्थ	मुदिीची	कज्थ	आशण	समहक्क	भागासाठीचा	बाजार	आहे.	्या	बाजारामधील	
भांडवल	शनधीि	कज्थ	आशण	समहक्क	भाग	्यांच्या	खरेदी-शवक्ीचा	समावेि	होिो.	्यामध्ये	खाजगीररत्या	कज्थरोखे	व	
समहक्क	भाग	शवक्ी	आशण	संघशटि	बाजार	्या	भाग	बाजाराचाही	समावेि	होिो.

	 	 	 	 भांडवल	बाजाराच	ेएक	महत्वाचे	का्य्थ	महणजे	गुिंवणूकदार	आशण	कंपन्यांच	ेव्यवहार	सुलभ	करणे.
	 	 	भांडिल बाजाराचती िैवशष्ट्े :	भांडवल	बाजाराची	मुख्य	वैशिष्ट्े	खालीलप्रमाणे	:
	 	 	 १)	 गुं्िणुकदार आवण कज्थदार यांचया्तील दुिा : भांडवल	बाजार	गुंिवणुकदारांना	शनधीच्या	कज्थदारािी	जोडिे.	

हे	बचिदारांकडील	शनधी	उद्ोजकांकडे	वळविे.
	 	 	 २)	 मधयम आवण दतीर्थ मुद्तीचती गुं्िणूक : भांडवल	बाजार	एक	बाजार	आहे	जेरे	मध्यम	आशण	दीघ्थ	मुदिीच्या	

शवतिी्य	 साधनाचा	 व्यापार	केला	 जािो.	 ्या	 बाजारामध्ये	 व्यवसा्य	 संसरा,	औद्ोशगक	संसरा,	 शवतिी्य	 संसरा	
देिांिग्थि	आशण	शवदेिी	दोनही	बाजारांमधून	दीघ्थ	मुदिीच्या	शनधी	उभारिाि.
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   ३) मध्यस्थाची उपसस्ती : मध्यस्थ जसे दलाल, भाग विक्री हमीदार, मर्चंट बॅंकस्स, कलेक्शन बॅंकस्स इ. च्या मदतीने 
भांडिल बाजार का्य्सरत असते. हे मध्यस्थ भांडिल बाजारारे् महत्िार्े घटक आहेत.

   ४) भथांडवल निनममितीलथा प्रोत्थाहि देणे : भांडिल बाजार गुंतिणूकदारांना आवण कज्सदारांना दीघ्सकालीन वनधीच्या 
व्यापारासाठी व्यासपीठ प्रदान करते. ्यामधून वनधी गोळा होतो त्यामुळे अ्थ्सव्यिस्थेत भांडिल त्यार होते.

   भांडिलार्ी वनवम्सती ही अ्थ्सव्यिस्थेच्या भंाडिलाच्या सध्याच्या साठ्ात वनविळ भर असते.

   ५) ्रकथारी नि्यम आनण धरोरणे ्यथाद्थारे नि्यमि केले जथाते : भांडिल बाजार मुक्तपणे र्ालतात. त्थावप वन्यम 
आवण धोरणे ्यार्े सरकारी वन्यमांद्ारे वन्यमन केले जाते. उदा. ‘सेबी’ भांडिल बाजारार्ी वन्यामक आहे.

   ६) नवक्री्यरोग्य आनण नवक्री्यरोग्य ि्लेल्यथा प्नतभूतीचथा व्यथापथार : भांडिल बाजारामध्ये दोनही विक्री्योग्य आवण 
विक्री्योग्य नसलेल्या प्रवतभूतींरे् व्यिहार होतात. विक्री्योग्य प्रवतभूती हसतांतररत केल्या जाऊ ्शकतात. उदा. भाग, 
कज्सरोखे इ. आवण विक्री्योग्य नसलेल्या प्रवतभूती हसतांतररत केल्या जाऊ ्शकत नाहीत. उदा. मुदत ठिे, कज्स आवण 
अागाऊ रक्कम.

   ७) नवनवध गुंतवणूकदथार : भांडिल बाजारामध्ये विविध प्रकारर्े गुंतिणूकदार असतात. ्यामध्ये दोनही व्यक्ती  
जसे - सामान्य जनता आवण संस्थातमक गुंतिणूकदार जसे - म्युच्युअल फंड, विमा कंपनी, वितती्य संस्था इ. 
सहभागी असतात

   ८) जरोखीम : ्या साधनामध्ये गुंतिणूक दीघ्स कालािधीर्ी असल्याने जोखीम खूप जासत असते. त्थावप गुंतिणुकरीिरील 
परतािा खूप जासत असतो. 

  	भथांडवल बथाजथारथातील ्थाधिे (Instruments in capital market) : 
   १) समहक्क भाग
   २) अग्रहक्क भाग
   ३) कज्सरोखे
   ४) बंधपत्र
   ५) सरकारी प्रवतभूती
   ६) साि्सजवनक ठिेी

  	भथांडवल बथाजथारथाचे प्कथार : भांडिल बाजार प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे िगगीकृत केला जातो.

   १) ्रकथारी प्नतभूती बथाजथार नकंवथा धरोकथा ि्लेल्यथा ठेवीचथा बथाजथार : ्या बाजारामध्ये सरकारी आवण वनमसरकारी 
प्रवतभूतीर्ा व्यापार केला जातो.

   २) औद्रोनगक प्नतभूती बथाजथार : ्या बाजारामध्ये निीन वकंिा विद्यमान व्यिसा्य संस्थांच्या औद्योवगक प्रवतभूती 
जसे करी भाग आवण कज्सरोखे ्यांर्ा व्यापार केला जातो. ्या बाजारार्ी विभागणी पुढीलप्रमाणे :

    अ) प्रा्थवमक बाजार : ्ये्थे कंपनी प्र्थमर् निीन भाग, कज्सरोखे इ. र्ी गुंतिणूकदारांना विक्री करते.

    ब) दुय्यम बाजार : ्ये्थे विद्यमान भाग, कज्सरोखे इ. र्ा भाग बाजारामाफ्फत व्यापार केला जातो.

   अ) प्था्नमक बथाजथार : 
    प्रा्थवमक बाजारात कंपनी भाग, कज्सरोखे इ. प्रवतभूतींर्ी प्र्थमर् विक्री करून निीन भांडिल उभारणी करत असते. 

हा पणू्सत: निीन प्रवतभूतींर्ा बाजार आहे, ज्या ठीकाणी प्रवतभूतींर्ी विक्री प्र्थमर् गुंतिणूकदारांना केली जाते आवण 
महणूनर् ्याला निीन प्रवतभूतींर्ा बाजार असेही महटले जाते.

     कंपन्या, सरकार, संस्था इत्यादींना भांडिल उभारणी करून देणे हे प्रा्थवमक बाजारारे् प्रमुख का्य्स आहे. ्या 
वठकाणी गुंतिणूकदार ्यांच्याकडील अवतररक्त वनधी फा्यदे्शीर कंपन्यांमध्ये गुंतिणूक करतात आवण कंपन्या 
सुलभतेने भांडिल उभारणी करत असतात. भांडिल उभारणीच्या पद् धतीनुसार प्रा्थवमक बाजारार्े समहक्क वकंिा 
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मालकीचा	बाजार	व	कजा्थऊ	बाजार	असे	प्रकार	पडिाि.	समहक्क	बाजाराि	समहक्क	भाग,	अग्रहक्क	भाग	इ.	
शवक्ीस	काढले	जािाि	िर	कजा्थऊ	बाजाराि	कज्थरोखे	,	बंधपत्े,	मुदि	ठेवी	इ.	ची	शवक्ी	केली	जािे.

	 	 	प्रारवमक बाजारा्तील भांडिल उभारणतीचया ्द् ध्ती :	
	 	 	 १)	 प्रारंवभक/प्रारवमक भाग विक्री (IPO) : प्रारंशभक	भाग	 शवक्ी	 महणजे	कंपनीने	 शवक्ीस	काढलेले	 भाग	रेट	

सव्थसामान्य	लोकांमध्ये	प्ररमि:	शवक्ीस	काढणे	हो्य.	गंिुवणूकदार	रेट	कंपनीकडून	भागांची	खरेदी	करू	िकिो.

	 	 	 २)	फॉलोऑन/्ुढतील साि्थजवनक विक्री (FPO) : भागांची	प्रारंशभक	साव्थजशनक	 शवक्ी	झाल्यावर	कंपनी	पुनहा	
एकदा	नवीन	भाग	शवक्ीस	काढिे	िेवहा	त्यास	‘पुढील	साव्थजशनक	शवक्ी’	असे	महणिाि.

	 	 	 ३)	 ्क्कभाग विक्री : कंपनी	शवसिार	करिे	वेळी	शकंवा	शनधी	गोळा	करि	असिाना	शवद्मान	भागधारकांना	नवे	भाग	
खरेदी	करून	गुंिवणूक	करण्याची	प्ररमि:	संधी	देिे.	िेवहा	त्यास	‘हक्कभाग	शवक्ी’	असे	महणिाि.	्यामध्ये	नवीन	
भाग	शवक्ीस	काढल्यानंिर	सव्थसामान्य	जनिेच्या	आधी	कंपनीच्या	शवद्मान	समहक्क	भागधारकांना	नवीन	शवक्ीस	
काढलेल्या	भागांच्या	खरेदीचा	‘हक्क’	शदला	जािो.

	 	 	 ४)	राजगतीररतया विक्री : खाजगीररत्या	शवक्ी	महणजे	संचालक	मंडळाने	शनक्शचि	केलेल्या	२००	पेका	कमी	शनवडक	
व्यक्ी,	शवतिी्य	संसरा,	बँका,	शवमा	कंपन्या	्यांना	गुंिवणुकीची	शदलेली	संधी	हो्य.	्या	पद्	धिीमुळे	कमी	कालावधीि	
व	खचा्थि	अशधक	का्य्थकमिेने	शनधी	उभारण्यास	मदि	होिे.

	 		ब) दुययम बाजार :	
	 	 	 	 दुय्यम	 बाजाराला	 प्रामुख्याने	 ‘भाग	 बाजार’	 देखील	ओळखले	 जािे.	 ्या	 बाजाराि	 अगोदरच	 शविररि	 केलेल्या	

प्रशिभूिींच्या	खरेदी-शवक्ीचे	व्यवहार	गुंिवणूकदारांमार्फि	होि	असिाि.	प्रारंशभक	भाग	शवक्ी	नंिर	जेवहा	भागांची	
भाग	बाजाराि	नोंदणी	केली	जािे	िेवहा	हे	भाग	गुिंवणूकदारांकडून	शवकले	व	खरेदी	केले	जािाि.

	 	 	 	 	 प्रारशमक	बाजार	व	दुय्यम	बाजार	्यािील	मुख्य	ररक	महणजे	प्रारशमक	बाजाराि	नवीन	प्रशिभिूींची	शवक्ी	
केली	जािे	िर	दुय्यम	बाजाराि	अगोदरच	अक्सितवाि	असलेल्या	प्रशिभूिींची	पुनशव्थक्ी	केली	जािे.	दुय्यम	बाजाराि	
नवीन	प्रशिभूिींची	शवक्ी	केली	जाि	नाही.

	 	अवधक माव््ती :	
वित्तीय बाजाराचे इ्र प्रकार

   अ) िस्ू बाजार :	असा	 बाजार	 ज्यामध्ये	 वसिू	 उतपादक,	 व्यापारी,	 शन्या्थिदार	आशण	ग्राहक	्यांच्याि	 शवकल्या	
जािाि.

	 	 	 ब) वि्रण बाजार (डेररव्ेवटव्ज बाजार) :	 ्या	 बाजारपेठेि	 डेररवहेशटवहजचा	 व्यापार	 होिो.	 डेररवहेशटवहज	 हे	
भशवष््यािील	करार,	पुढील	करार,	प्या्थ्य,	अदलाबदल	इ.	मध्ये	वगगीकृि	केले	जाऊ	िकिाि.

	 	 	 क) ्रकरीय चलन बाजार :	(रॉरेन	ए्सेंज	माककेट)	्या	बाजाराि	परकी्य	चलनांचा	व्यापार	होिो.	परकी्य	चलने	
दिेी	चलनान	ेशवकि	घेिली	जािाि	आशण	परदेिी	चलने	दिेांिग्थि	चलनांसाठी	शवकली	जािाि.

वित्तीय बाजाराचे 
इ्र प्रकार

िस्ू बाजार

वि्रण बाजार
डेररव्ेवटव्ज (अनुकवष्थ्)

्रकरीय चलन बाजार
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११.४	फरक 
 १)	नाणे बाजार ि भांडिल बाजार

मुद् दे नाणे बाजार भांडिल बाजार
१)	अर्थ शवतिी्य	बाजाराचा	असा	घटक	ज्यामध्ये	अलप	

मुदिीच्या	कजा्थची	देव-घेव	केली	जािे.
शवतिी्य	 बाजाराचा	 असा	 घटक	 ज्यामध्ये	 दीघ्थ	
मुदिीच्या	 शनधीच्या	 देवघेवीचा	 व्यवहार	 केला	
जािो.

२)	कालावधी ्या	बाजारािून	अलपमुदिीच्या	शनधीची	उभारणी	
केली	 जािे.	 हा	 कालावधी	 एक	 व््थ	 शकंवा	
त्यापेकाही	कमी	असिो.

्या	बाजारािून	 दीघ्थ	 मुदिीच्या	 शनधीची	 उभारणी	
केली	 जािे.	 हा	 कालावधी	 एक	 व्ा्थहून	 जासि	
असिो.

३)	साधने ठेव	प्रमाणपत्,	पुनख्थरेदी	करार,	व्यापारी	पिपत्,	
राजको्पते्	 इत्यादी	 नाणे	 बाजारािील	 शवतिी्य	
साधने	आहिे.

भाग,	 भागसाठा,	 कज्थरोखे,	 बंधपत्े	 व	 सरकारी	
प्रशिभूिी	ही	भांडवल	बाजारािील	शवतिी्य	साधने	
आहेि.

४)	कजा्थचा	उद्	दिे अलप	मुदिीच्या	गुंिवणुकीसाठी	शकंवा	खेळत्या	
भांडवलाची	गरज	पूण्थ	करण्यासाठी	अलपकालीन	
शनधीची	 गरज	 पणू्थ	 करण्यासाठी	 शनधी	 घेिला	
जािो.

व्यवसा्य	वाढीसाठी,	क्सररसरावर	करण्यासाठी,	
मालमतिा	 खरेदी	 करण्यासाठी	 दीघ्थकालीन	
शनधीची	आवश्यकिा	असिे.

५)	सहभागी	संसरा मध्यविगी	बँक,	व्यावसाश्यक	बँका,	शबगर-बँक	
शवतिी्य	संसरा,	शवपत्	दलाल	इ.

भाग	 बाजार,	 व्यावसाश्यक	 बँका,	 शबगर-बँक	
शवतिी्य	संसरा,	शवतिी्य	मध्यसर	इ.

६)	जोखीम नाण	े बाजाराचा	 कालावधी	 खूपच	 कमी	
असल्याने	जोखीम	कमी	असिे.

भांडवल	बाजाराचा	कालावधी	जासि	असल्याने	
नाणे	बाजाराच्या	िुलनिे	जोखीम	जासि	असिे.

७)	गुंिवणुकीवरील	

					परिावा

नाण	े बाजारािील	 गुंिवणूक	 अशधक	 िरल	 व	
सुरशकि	असल्याने	 शमळणारा	 परिावा	 हा	कमी	
असिो.

भांडवल	 बाजारािील	 गुंिवणूक	 अशधक	
जोखमीची	 असल्यान	े शमळणारा	 परिावा	 जासि	
असिो.

८)	अर्थव्यवसरेिील
				भूशमका

नाण	े बाजारामुळे	 अर्थव्यवसरेिील	 शनधीची	
िरलिा	वाढण्यास	मदि	होिे.

भांडवल	 बाजार	 अर्थव्यवसरेिील	 बचिीचा	
का्य्थकम	वापर	करण्यास	मदि	करिो.

 २)	प्रारवमक बाजार ि दुययम बाजार

मुद ्दे प्रारवमक बाजार दुययम बाजार
१)	अर्थ कंपनीच्या	 नवीन	 प्रशिभूिींची	 शवक्ी	 प्रारशमक	

बाजाराि	केली	जािे.
अक्सितवाि	असलेल्या	प्रशिभूिींच्या	पुनशव्थक्ीचा	
व्यवहार	दुय्यम	बाजाराि	केला	जािो.

२)	गुंिवणुकीची
					पद्धि

प्रशिभूिींची	रेट	कंपनीकडून	खरेदी	केल्याने	 ही	
रेट	 गुंिवणुकीची	 पद्	धि	 महणून	 ओळखली	
जािे.

प्रशिभूिींच्या	 खरेदी-शवक्ीचे	 व्यवहार	
गुिंवणूकदारांमध्ये	 आपापसांि	 होि	 असल्याने	
ही	 अप्रत्यक	 गुंिवणुकीची	 पद्	धि	 महणून	
ओळखली	जािे.

३)	कृशििील	घटक कंपनी	 आशण	 गुंिवणूकदार	 हे	 ्या	 बाजाराि	
व्यवहार	करणार	ेकृशििील	घटक	असिाि.

रक्	गुंिवणूकदार	हेच	्या	बाजारािील	कृशििील	
घटक	असिाि.
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मुद् दे प्रारवमक बाजार दुययम बाजार

४)	मध्यसर ्या	 बाजाराि	 भाग	 शवमेकरी	 मध्यसर	 महणून	
असिाि.

्या	बाजाराि	प्रशिभूिींचे	दलाल	मध्यसर	महणून	
काम	पाहिाि.

५)	प्रशिभूिींच	ेमूल्य प्रारशमक	 बाजाराि	 कंपनीने	 ठरशवल्याप्रमाणे	
प्रशिभूिींंचे	मूल्य	शनक्शचि	होिे.

दुय्यम	 बाजाराि	 मागणी	 व	 पुरवठा	 ्यानुसार	
प्रशिभूिींच्या	शकमिीि	चढ-उिार	होि	असिाि.

	 	वित्तीय बाजार
	 	 	 शवतिी्य	 बाजार	 महणजे	असा	 बाजार	 ज्यामध्ये	 लोक	आशर्थक	 प्रशिभिूी	आशण	 डेररवहेशटवहजचा	कमी	 व्यवहार	खचा्थन	े

(transaction cost) व्यापार	करिाि.

	 	वित्तीय बाजाराचती कायये
 १)	संसाधनाच	ेहसिांिरण	 	 २)	उतपादनकम	वापर
	 ३)	उतपन्ाि	वाढ		 	 	 ४)	भांडवल	उभारणी
	 ५)	शकंमि	शनधा्थरण	 	 	 ६)	शवक्ी	्यंत्णा
	 ७)	शनधीस	गशििीलिा	 	 ८)	िरलिा
	 ९)	सुलभ	प्रवेि	 	 १०)	औद्ोशगक	शवकास

	 	नाणे बाजार :
   नाण	ेबाजार	हे	अलप	मुदिीच	ेबाजार	महणून	ओळखले	जािे.	असा	बाजार	ज्यामध्ये	अलप	मुदिीसाठी	कज्थ	शदले	आशण	

घेिले	जािे.	ज्याची	मुदि	१	शदवस	िे	१	व््थ	असू	िकिे.

	 	भांडिल बाजार :
   भांडवल	बाजार	महणजे	असा	बाजार	ज्यामध्ये	व्यवसाश्यक	उपक्मासाठी	आवश्यक	असलेले	दीघ्थ	मुदिीचे	भांडवल	शदले	

शकंवा	 घेिल	े जािे.	 शवतिी्य	 मालमतिा	 ज्याचा	 दीघ्थ	 शकंवा	अशनक्शचि	कालावधी	असिो	असे	 व्यवहार	 भांडवल	 बाजाराि	
करिाि.

	 	प्रारवमक बाजार :
   प्रारशमक	बाजार	हा	भाडंवल	बाजाराचा	महत्वाचा	प्रकार	आह	े्यास	नवीन	प्रशिभिूी	शवक्ी	बाजार	महणनूही	ओळखल	ेजाि.े	

	 	दुययम बाजार :
   साधारणि:	दुय्यम	बाजार	हा	भाग	बाजार	महणून	ओळखला	जािो.	्ेयरे	गुंिवणूकदाराद्ार	ेशवद्मान	प्रशिभूिींची	खरेदी	

शकंवा	शवक्ी	केली	जािे.

सिाधयाय
प्र.क्. १ अ) रालती वदलेलया ्या्थयांमधून योगय ्या्थय वनिडून िाकय ्ुन्ा वल्ा.

	 	 १)	 शवतिी्य	 बाजार	 असा	 बाजार	आह	े ज्यामध्ये	 लोक	 ......................	आशण	 डेररवहटेीवहजचा	 कमी	 व्यवहार	
शकमिीवर	व्यापार		करिाि.	

	 	 	 	 अ)	सोने	 ब)	शवतिी्य	प्रशिभूिी		 क)	वसिू
	 	 २)	 व्यापारी	बँक	व्यापारी	शवपत्	सवीकारिे	्यास	......................		महणिाि.

	 	 	 	 अ)	राजको्	पत्	 ब)	व्यावसाश्यक	शवपत्	 क)	व्यापारी	पिपत्

सारांश
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	 	 ३)		 नाणे	बाजार	हा	......................	मुदिीसाठी	शनधी	देणे	आशण	कज्थ	घेण्यासाठीचा	बाजार	आहे.		

	 	 	 अ)	अलप		 ब)	मध्यम	 क)	दीघ्थ

	 	 ४)	 केंद्र	सरकार	नाणे	बाजाराि	......................		च	ेवाटप	करून	कजा्थऊ	रक्कम	उभारिे.		

	 	 	 अ)	व्यापारी	पिपत्	 ब)	व्यापारी	शवपत्	 क)	राजको्	पत्

	 	 ५)		 ......................		बाजाराि	व्यावसाश्यक	संसरांना	आवश्यक	असणारे	दीघ्थ	मुदिीचे	भांडवल	घेिले	शकंवा	शदले	
जािे.

	 	 	 अ)	नाण	े	 ब)	भांडवल	 क)	सोने

  ब) जोड्ा जुळिा.

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) शवतिी्य	बाजार		 १) दीघ्थ	मुदि	शनधी

ब) नाणे	बाजार २) नवीन	शवक्ी	बाजार

क) प्रारशमक	बाजार ३) वसिूचंा	व्यापार

ड) व्यापारी	पिपत् ४) अलप	मुदि	शनधी

५) शवतिी्य	प्रशिभूिीचा	व्यापार

६) भाग	बाजार

७) असुरशकि	वचन	शचठ्ी

८) सुरशकि	वचन	शचठ्ी

  क) रालतील प्रतयेक विधानासाठती एक शबद वकंिा शबदसमू् वकंिा संज्ा वल्ा.

	 	 १)	 	असा	बाजार	ज्यामध्ये	कमी	व्यवहार	खचा्थने	प्रशिभूिीचा	आशण	डेररवहेटीवहजचा	व्यापार	केला	जािाे.

	 	 २)	 	दीघ्थ	मुदिीसाठी	शनधी	पुरविो	असा	बाजार.

	 	 ३)	 अलप	मुदिीसाठी	शनधी	पुरविो	असा	बाजार.

	 	 ४)	 	बँकेला	िातपुरत्या	शनधीचा	िुटवडा	होिो	त्यावेळेस	बँक	नाणे	बाजाराचे	ह	ेसाधन	सवीकारिे.

	 	 ५)	 सरकारच्या	विीने	मध्यविगी	बँकेने	सादर	केलेले	शवपत्.

	 	 ६)		नवीन	शवक्ीस	काढलेल्या	प्रशिभूिीचे	व्यवहार	होिाि	असा	बाजार.

  ड) रालतील विधाने बरोबर करी चूक ्े वल्ा.

	 	 १)	 शवतिी्य	बाजार	महणज	ेअसा	बाजार	ज्यामध्ये	जासि	व्यवहार	खचा्थने	शवतिी्य	प्रशिभूिी	आशण	शविरणाचा	व्यापार	केला	
जािो.

	 	 २)	 नाणेबाजार	हा	दीघ्थ	मुदिीच्या	शनधीसाठी	आहे.

	 	 ३)		 भांडवल	बाजार	हा	दीघ्थ	मुदिीच्या	शनधीसाठी	आहे.

	 	 ४)	 प्रारशमक	बाजार	नवीन	प्रशिभूिींचा	बाजार	महणून	ओळखला	जािो.

	 	 ५)		 दुय्यम	बाजारास	साधारणिः	भाग	बाजार	महणून	ओळखले	जािे.

	 	 ६)		 व्यापारी	पिपत्	ही	सुरशकि	वचनशचठ्ी	आहे.

	 	 ७)		 व्यापारी	बँकेद्ारे	राजको्	पते्	वाटप	केली	जािाि.
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	 	 इ)  गटा् न बसणारा शबद शोधा. 
	 	 १)	 राजको्पते्,	भाग,	ठेव	प्रमाणपते्.
	 	 २)		 नंिरची	साव्थजशनक	शवक्ी,	खाजगीररत्या	शवक्ी,	व्यापारी	पिपत्.
	 	 ३)		 नवीन	शवक्ी	बाजार,	कॉल	मनी	माककेट,	दुय्यम	बाजार.
	 	 फ)  रालतील विधाने ्ूण्थ करा.
	 	 १)	 नाणेबाजार	हा	....................	मुदिीसाठी	शनधी	देणे	आशण	कज्थ	घेण्यासाठीची	बाजारपेठ	आहे.
	 	 २)		 जेवहा	व्यापारी	शवपत्	व्यापारी	बँकेद्ारे	सवीकारले	जािे	िेवहा	िे	....................	महणून	ओळखले	जािे.	
	 	 ३)		 व्यावसाश्यक	बँकेने	जारी	केलेली	असुरशकि	वचनशचठ्ी	महणजेच	....................	हो्य.
	 	 ४)		 ....................	बाजाराि	नवीन	भाग	व	नवीन	कज्थरोखे	इत्याशद	प्रशिभूिींची	शवक्ी	होिे.
	 	 ५)	 भांडवल	बाजाराि		....................	व्ा्थपेका	जासि	मुदिीच्या	शवतिी्य	साधनांचा	व्यापार	केला	जािो.

	 	 ग)  कंसा्तील अचूक ्या्थय वनिडा.	 	 	

गट ‘अ’ गट ‘ब’

अ) नाणे	बाजार		 १) ....................

ब) िून्य	जोखमीचे	बंधपत् २) ....................

क) .................... ३) भांडवल	बाजार

ड) .................... ४) दुय्यम	बाजार

	 	 (अक्सितवाि	असलेल्या	प्रशिभूिींची	पुनशव्थक्ी,	राजको्पत्े,	दीघ्थकाशलन	शनधी,	अलप	मुदिीचे	शनधी)

	 	 ्)  एका िाकया् उत्रे वल्ा. 
	 	 १)	 शवतिी्य	बाजार	महणजे	का्य?
	 	 २)		 कॉल	मनी	बाजार	महणजे	का्य?
	 	 ३)		 ठेव	प्रमाणपत्	महणज	ेका्य?
	 	 ४)		 व्यापारी	शवपत्	महणज	ेका्य?
	 	 ५)	 नवीन	शवक्ी	बाजार	महणजे	का्य?

	 	 ई)  रालतील िाकया्तील अधोरेसर् शबद दुरुस् करून िाकय ्ुन्ा वल्ा. 
	 	 १)	 अक्सितवाि	असलेल्या	प्रशिभूिींच्या	पुनशव्थक्ीचा	व्यवहार	प्रारशमक	बाजाराि	केला	जािो.															
	 	 २)		 दुय्यम	बाजाराि	कंपनी	जनिेला	प्ररमि:	नवीन	भागांची	शवक्ी	करिे.	 	
	 	 ३)		 नाण	ेबाजाराि	एका	व्ा्थपेका	जासि	मुदिीच्या	शवतिी्य	साधनांचा	व्यापार	केला	जािो.
	 	 ४)		 शवतिी्य	बाजाराच	ेमुख्यि:	भांडवल	बाजार	आशण	कॉल	मनी	माककेट	्यामध्ये	वगगीकरण	केले	जािे.

प्र.क्. २) रालतील संज्ा/संकल्ना स्ष्ट करा.
	 	 १)	शवतिी्य	बाजार		 	 २)	भांडवल	बाजार
	 	 ३)	नाणे	बाजार	 	 	 ४)	कॉल	मनी	बाजार
	 	 ५)	राजको्	पते्	 	 	 ६)	व्यापारी	शवपत्
	 	 ७)	पुनख्थरेदी	करार		 	 ८)	प्रारशमक	बाजार

	 	 ९)	दुय्यम	बाजार
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प्र.क्. ३)  रालतील रटना/्ररससर्तीचा अभयास करून आ्ले म् वल्ा.

	 	 १)	 जॉ्य	कं.शल.	ही	नव्याने	सरापन	झालेली	कंपनी	आहे.	शजला	प्ररमच	भांडवल	उभारणीसाठी	समहक्क	भागाची	शवक्ी	
कराव्याची	आहे.

	 	 	 अ)	भाग	शवक्ीसाठी	प्रारशमक	बाजाराि	का	दुय्यम	बाजाराि	जावे	लागेल?

	 	 	 ब)	 साव्थजशनक	भाग	शवक्ी	की		हक्क	भाग	शवक्ी	महणून	भाग	शवक्ीचे	आवाहन	करिा	्येईल?

	 	 	 क)	जॉ्य	कं.	शल.	ने	समहक्क	भाग	शवक्ी	केली	िर	त्यास	का्य	महणिा	्येईल-प्रारशमक	भाग	शवक्ी	का	पुढील/निंरची	
दुय्यम	भाग	शवक्ी?

	 	 २)	 श्ी.	क	हे	पी.््यु.आर	कं.शल.च	ेमुख्य	शवति	अशधकारी	आहेि.	जी	बांधकाम	व्यवसा्यािील	नामांशकि	कंपनी	आहे.	
अनेकदा	श्ी.	क	्यांना	कमी	कालावधीसाठी	कंपनीच्या	अशिररक्	शनधीची	गुंिवणूक	करण्याचा	शनण्थ्य	घ्यावा	लागिो	
आशण	कधी	कधी	कमी	कालावधीसाठी	शनधी	कसा	उभा	करा्यचा	हे	देखील	ठरवाव	ेलागिे.

	 	 	 अ)	समजा	श्ी	क	्यांना	कंपनीच्या	विीने	कमी	कालावधीसाठी	५	लाख	रुप्यांची	गुिंवणूक	कराव्याची	आहे	िर	िे	
समहक्क	भागामध्ये	गुंिवणूक	करिील	की	ठेव	प्रमाणपत्ामध्ये	गुंिवणूक	करिील?

	 	 	 ब)	कंपनीकडे	असलेली	शिल्लक	रक्कम	कंपनीला	गुंिवणूक	करा्यची	आहे.	िी	रक्कम	कंपनीला	४	मशहन्याि	परि	
पाशहजे	िर	कंपनी	राजको्	पत्ामध्ये	गुंिवणूक	करेल	की	सरकारी	प्रशिभूिीमध्ये	गुिंवणूक	करेल?

	 	 	 क)	कंपनी	ठेव	प्रमाणपत्	शवक्ी	करू	िकिे	का?

प्र.क्. ४)  फरक स्ष्ट करा.

	 	 १)	 प्रारशमक	बाजार	आशण	दुय्यम	बाजार

	 	 २)	 नाण	ेबाजार	आशण	भांडवल	बाजार

प्र.क्. ५)  रोडकया् उत्रे वल्ा.

  १)	 शवतिी्य	बाजाराची	कोणिीही	चार	का्यजे	शविद	करा.

	 	 २)	 नाण	ेबाजाराची	कोणिीही	चार	वैशिष्ट्े	शविद	करा.

	 	 ३)		 भांडवल	बाजाराची	कोणिीही	चार	वैशिष्ट्े		शविद	करा.

	 	 ४)		 नाणे	बाजारािील	कोणिीही	चार	साधने	सपष्	करा.

प्र.क्. ६) रालतील विधाने सकारण स्ष्ट  करा.

	 	 १)	 गुिंवणूकदार	आशण	कज्थदार	्यांच्यािील	शवतिी्य	बाजारपेठ	हा	दुवा	आहे.

	 	 २)		 नाणे	बाजारामध्ये	शवशवध	साधनांद्ारे	अलप	मुदिीसाठी	शवति	उपलबध	केले	जािे.

	 	 ३)		 भांडवल	बाजार	व्यवसा्य	केत्ासाठी	उप्युक्	आहे.	

	 	 ४)		 नाणे	बाजाराि	शवशवध	भागीदार	समाशवष्	असिाि.	

प्र.क्. ७) रालतील प्रशनांचती उत्रे वल्ा.

	 	 १)		 शवतिी्य	बाजाराची	का्यजे	सपष्	करा.	

	 	 २)		 नाणे	बाजारािील	साधन	ेशविद	करा.

	 	 ३)	 भांडवल	बाजाराची	वैशिष्ट्े	शविद	करा.	
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१२ भाग बाजार

	 	 १२.१ भाग बाजार ः अर्थ 

  १२.२ भाग बाजाराची कार्ये

	 	 १२.३  भारतातील प्रमुख भाग बाजार

  १२.४ भाग बाजाराशी संबंधित महत्त्ाचर्ा संज्ा

  १२.५  भारतीर् प्रधतभूती धत्धिमर् मंडळ (सेबी)

    १२.५.१	सेबीची	कार्ये

  १२.६ फरक

प्रसतात्िा :
भाग	बाजार	हा	भांडवल	बाजारातील	एक	महत्वाचा	घटक	आहे.	भाग	बाजार	हा	प्रततभूतींची	खरेदी	 तवक्री	केलर्ा	जाणाऱर्ा	 

तवततीर्	बाजाराचाच	एक	घटक	आहे.	भाग	बाजार	ही	एक	अशी	संघतटत	भांडवली	बाजारपेठ	आहे	करी	जेथे	गुंतवणूकदार	गुंतवणूक	व	
सट्ेबाजीचर्ा	उद्ेशाने	प्रततभूतींची	खरेदी	व	तवक्री	करतात.	भाग	बाजारात	केवळ	सतूचबद्ध	प्रततभूतींचेच	वर्वहार	केले	जातात.

सतूचबद्ध	प्रततभूती	:	महणजे	अशा	प्रततभूती	जर्ांचर्ा	भाग	बाजाराचर्ा	वर्वहार	र्ादीमधर्े	समावेश	आहे.	कोणतर्ाही	
कंपनीला	आपलर्ा	प्रततभूती	भाग	बाजारात	नोंदणी	करणर्ासाठी	नोंदणीसाठीचा	अज्ज	करून	भाग	बाजाराचर्ा	तनर्म	व	कार्द्ाचे	
पालन	कराव	ेलागते.

भाग	बाजाराला	दुयर्म	बाजार	तकंवा	शेअर	बाजार	तकंवा	शेअर	माककेट	असेही	महणतात.

१२.१ भाग बाजार - अर्थ
भाग	बाजार	 ही	 एक	अशी	 तवतशष्ट	जागा	आहे	करी	जेथे	 तवतवध	प्रकारचर्ा	प्रततभूतींची	खरेदी	 तवक्री	केली	जाते.	 प्रततभूती	

र्ा	संकलपनेत	 मर्ुचर्ुअल	फंडच	े रु्तनट,	समहक्क	भाग,	अग्रहक्क	भाग,	कज्जरोखे,	सरकारी	 प्रततभूती,	बंधपत्े	 इतर्ादींचा	समावेश	
होतो.	भाग	बाजार	ह	ेगुंतवणूकदार	व	कज्ज	घेणाऱर्ा	कंपनर्ा	र्ांचर्ातील	मधर्सथ	महणून	काम	करतात.	गुंतवणूकदारांना	गुंतवणुकरीची	
सुरतषितता	व	ससथरता	देणर्ासाठी	भारतातील	भाग	बाजारांचे	सेबीद्ार	ेतनर्मन	केले	जाते.

सन	 १५७१	 मधर्े	 सथापन	 झालेला	 लंडन	 भाग	 बाजार	 हा	 जगातील	 सवा्जत	 जुना	 भाग	 बाजार	आहे.	 तर	 सन	 १८७५	 मधर्े	
सथापन	झालेला	मुंबई	(बॉमबे)	भाग	बाजार	(Bombay Stock Exchange) हा	भारतातील	सवा्जत	जुना	भाग	बाजार	आहे.

भाग बाजाराची वर्ाखर्ा ः  
प्रततभूती	करार	(तनर्मन)	कार्दा	१९५६	नुसार	भाग	बाजार	महणजे	‘‘प्रततभूतींचर्ा	खरेदी-तवक्रीचर्ा	वर्वहारासाठी	मदत	करणे,	

तर्ांचे	तनर्ंत्ण	व	तनर्मन	करणर्ाचर्ा	उदे्शाने	सथापन	केलेली,	कार्देशीर	नोंदणी	असलेली	वा	नसलेली	वर्क्ींची	संघटना,	संसथा	
तकंवा	मंडळ	होर्.’’

हजबंड	व	डॉकरेरी	र्ांचर्ा	मते	-
‘‘भाग	बाजार	महणजे	खाजगीररतर्ा	संघतटत	केलेला	असा	बाजार	करी	जो	प्रततभूतींचर्ा	खरेदी-तवक्रीचर्ा	वर्वहाराची	सुतवधा	

पुरवतो.’’

भाग बाजाराची महत्त्ाची त्ैधशष्ट्े पुढीलप्रमाणे ः
 १) प्रधतभूतींचा बाजार ः	भाग	बाजार	ह	ेएक	असे	सथान	आहे	जेथे	सव्ज	प्रकारचर्ा	कंपनर्ा,	सरकारी,	तनमसरकारी	प्रततभूतींचा	

वर्वहार	केला	जातो.
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 २) प्रधतभूतींचा पुिवर््थत्हार ः भाग	बाजारात	कंपनर्ांनी	अगोदर	तवक्री	केलेलर्ा	प्रततभूतींचर्ा	खरेदी-तवक्रीचे	पुनवर््जवहार	होत	
असतात.	अनेक	गुंतवणूकदारांमधर्े	आपलर्ाकडील	प्रततभूतींचर्ा	खरेदी	तवक्रीचे	वर्वहार	होतात.

 ३)  सधूचबद्ध केलेलर्ा प्रधतभूती ः भाग	बाजारात	फक्	सूतचबद्ध	केलेलर्ा/नोंदतवलेलर्ा	प्रततभूतीचेंच	वर्वहार	करता	रे्तात.	
सतूचबद्ध	कंपनर्ांची	र्ादी	गुंतवणूकदारांचर्ा	तहताच	ेरषिण	करते;	कारण	अशा	कंपनर्ांना	भाग	बाजाराने	ठरवून	तदलेलर्ा	
कठोर	तनर्मांचे	काटेकोर	पालन	करावे	लागते.

 ४)  संघधित आधण धिर्मि केलेला बाजार ः	 भाग	 बाजारात	 सतूचबद्ध	केलेलर्ा	कंपनर्ांना	 भाग	 बाजार	 व	सेबीन	े ठरवून	
तदलेलर्ा	तनर्मांचे,	माग्जदश्जक	सूचनांच	े	व	कार्द्ाचे	पालन	करावे	लागते.	

 ५)  धिश्चत सराि ः भाग	बाजार	ही	तवतशष्ट	अशी	भौततक	जागा	आहे	जेथे	प्रततभूतींचा	वर्वहार	केला	जातो.	ही	एक	अशी	
बाजारपेठ	 आहे	 जेथे	 दलाल	 व	 मधर्सथ	 वर्वहार	 करणर्ासाठी	 एकत्	 र्ेतात.	 आता	 भाग	 बाजारातील	 सव्ज	 वर्वहार	
इलेकट्ॉतनक	पद्धतीने	केले	जातात.

 ६)  कते्ळ सदसर्ांद्ारे वर्त्हार ः भाग	बाजारातील	प्रततभूतींचे	 वर्वहार	हे	भाग	बाजाराचे	सदसर्	 तकंवा	अतधकृत	दलाल	
र्ांचर्ा	माफ्फतच	केले	जाऊ	शकतात.

	भाग बाजाराचे वर्त्सरापि ः
भाग	 बाजाराची	 कार््जकारी	 सतमती	 भाग	 बाजाराचे	 एकूण	 वर्वहार	 व	 वर्वसथापन	 पाहते.	 र्ा	 कार््जकारी	 सतमतीची	 रचना,	

अतधकार	आतण	नावे	प्रतर्ेक	भाग	बाजारानुसार	बदलतात.	कार््जकारी	सतमतीला	मदत	करणर्ासाठी	सल्ागार	सतमती,	नोंदणी	सतमती	
इतर्ादी	कार््जरत	असतात.

	भारतातील भाग बाजारांचा संघिि प्रकार ः
	 भारतामधर्े	भाग	बाजार	पुढील	तीन	पैकरी	एक	सवरूपात	संघतटत	केला	जाऊ	शकतो.
	 १)	नफा	न	तमळवणारी	ऐसचछिक	संसथा.
	 २)	भागांनी	मर्ा्जतदत	जबाबदारीची	कंपनी.
	 ३)	हमीने	मर्ा्जतदत	जबाबदारीची	कंपनी.
	 प्रततभूती	करार	(तनर्मन)	कार्दा	१९५६	मधर्े	भाग	बाजाराचे	कामकाज,	परवाना	देणे,	मानर्ता	आतण	सट्ेबाजीवर	तनर्ंत्ण	
ठेवणर्ाचे	तनर्म	तदले	आहेत.		

	भाग बाजारचे सदसर्तत् ः 

	 भाग	 बाजाराचर्ा	 सदसर्तेसाठी	 पात्ता	 तनकष	 प्रतर्ेक	 भाग	 बाजारानुसार	 तभन्न	 असू	 शकतात.	 (अततररक्	 मातहतीसाठी	
संबतंधत	भाग	बाजाराच	ेसंकेतसथळ	पहा.)

१२.२  भाग बाजाराची कार्ये ः
 १)  बचतीची गधतशीलता ः	भाग	बाजाराच	ेसतूनर्ोतजत	रीतीन	ेतनर्मन	व	तनरं्त्ण	केले	जाते.	जर्ामुळे	गुंतवणूकदारांचर्ा	तहताचे	

रषिण	होते.	तर्ामुळे	लहान	व	मोठे	गंुतवणूकदार	भाग	बाजाराचर्ा	माधर्मातून	प्रततभूतींमधर्े	गुंतवणूक	करार्ला	प्रोतसातहत	
होतात.	अशा	प्रकारे	प्रततभूतींचर्ा	खरेदी	तवक्रीसाठी	तर्ार	बाजारपेठ	उपलबध	होते.	

 २)  भांडत्ल उभारणी ः	गुंतवणुकरीवरील	चांगला	परतावा	व	भांडवलवृद्धीमुळे	प्रततभूतींमधील	गुंतवणूकदार	भाग	बाजारामाफ्फत	
अतधक	गुंतवणूक	करणर्ास	प्रोतसातहत	व	आकतष्जत	होतात.	कंपनर्ादेखील	गुंतवणूकदारांचर्ा	 तवतवध	प्रकारचर्ा	गरजा	
भागतवणर्ासाठी	तवतवध	प्रकारचर्ा	प्रततभूती	तवतररत	करून	सुलभतेने	तनधी	गोळा	करू	शकतात.	अशा	प्रकारे	भाग	बाजार	
भांडवल	उभारणीच	ेसाधन	महणून	काम	करतात.

 ३)  प्रधतभूतींचे मूलर्धििा्थरण ः	भाग	बाजार	मागणी	आतण	पुरवठ्ाचर्ा	तनर्माद्ारे	प्रततभूतींचे	मू्लर्	तनधा्जररत	करणर्ास	मदत	
करतो.	नफा	कमावणाऱर्ा	वृद्धीसठित	(growth oriented) कंपनर्ांचर्ा	प्रततभूतींना	जासत	मागणी	असलर्ाने	तर्ांचे	मूलर्	
जासत	असते.	प्रततभूतींचे	मूलर्ांकन	करणे;	गुंतवणूकदार,	सरकार,	धनको	इतर्ादींसाठी	उपर्ुक्	ठरते.	गुंतवणूकदारांना	
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तर्ांचर्ा	प्रततभूतींच	ेमू्लर्	समजते	तर्ामुळे	र्ोगर्	गुंतवणकुरीचा	तनण्जर्	घेता	र्ेतो.	धनकोंना	कंपनींचर्ा	पतपात्तेचा	तनस्चत	
अंदाज	करता	र्ेतोे.

 ४)  अर्थ वर्त्सरेचा भारमापक ः	भाग	बाजार	हा	देशाचर्ा	अातथ्जक	ससथतीचे	मोजमाप	करणारा	तव्वासाह्ज	भारमापक	आहे.		
देश	आतण	 अथ्जवर्वसथेतील	 प्रतर्ेक	 छिोट्ा	 मोठ्ा	 बदलांचा	 पररणाम	 भागांचर्ा	 तकमतीमधर्े	 तदसून	 र्ेतो.	 भागांचर्ा	
तकमतीमधील	वाढ	तकंवा	घट	अथ्ज	वर्वसथेतील	तेजी	वा	मंदीचे	संकेत	दश्जवतात,	महणूनच	भाग	बाजाराला	अथ्जì¶वसथेची	
नाडी	तकंवा	आरसा	महणून	ओळखले	जाते	जी	देशाची	आतथ्जक	पररससथती	प्रतततबंबीत	करते.

 ५)  गंुतत्णूकदारांचर्ा धहताचे रक्षण करणे ः भाग	 बाजार	 गुंतवणूकदारांचर्ा	 तहताचे	 रषिण	 करतो.	 भाग	 बाजारात	 फक्		
सतूचबद्ध/नोंदणीकृत	 प्रततभूतींचा	 वर्वहार	 केला	 जातो.	 कंपनीची	 र्ोगर्ता	 पडताळलर्ानंतरच	 कंपनी	 भाग	 बाजारात	
सतूचबद्ध	केली	जाते.	जर्ा	कंपनर्ा	सूतचबद्ध	केलर्ा	जातात	तर्ाना	भाग	बाजाराचर्ा	तनर्म	व	कार्द्ांचे	पालन	करावे	
लागते.	तर्ामुळे	भाग	बाजारामाफ्फत	वर्वहारांचर्ा	सुरतषिततेची	हमी	तमळते.

 ६)  तरलता ः	भाग	बाजाराच	ेमुखर्	कार््ज	महणजे	प्रततभूतींचर्ा	खरेदी	तवक्रीसाठी	तर्ार	बाजारपेठ	उपलबध	करणे.	भाग	बाजारामुळे	
गुंतवणूकदारांना	तर्ांची	गुंतवणूक	केवहाही	अलप	तकंवा	मधर्म	मुदतीत	आतण	पैशात	रूपांतररत	करता	र्ेणार	र्ाची	खात्ी	
असलर्ाने	गुंतवणूकदार	संकोच	न	बाळगता	दीघ्जकालीन	प्रकलपात	गुंतवणूक	करू	शकतात.

 ७)  भांडत्लाचे र्ोगर् त्ािप ः नफा	कमावणाऱर्ा	कंपनर्ांचर्ा	भागांचर्ा	तकमती	जासत	असतात.	तर्ांचा	वर्ापार	(खरेदी	व	
तवक्री)	सुलभतेने	सुरू	असतो	अशा	कंपनर्ा	भाग	बाजारातून	सहजतेन	ेनवीन	भांडवल	उभारू	शकतात.	भाग	बाजारातील	
प्रततभूतींचर्ा	आकषक्फ	तकमती	गुंतवणूकदारांना	गुंतवणुकरीचर्ा	संधी	उपलबध	करून	देतात	तर्ामुळ	ेगुंतवणूकदारांकडील	
तनधी	उतपादनषिम	आतण	फार्देशीर	प्रकलपांकडे	वळतवता	र्ेतो.	

 ८)  आधर्थक धत्कासास हातभार ः भाग	बाजारात	तवतवध	कंपनर्ांचर्ा	प्रततभूतींचे	खरेदी-तवक्रीच	ेवर्वहार	होतात.	गुंतवणूकदार	
चांगला	 परतावा	 देणाऱर्ा	 कंपनर्ांमधर्े	 गुंतवणूक	करतात.	 तर्ामुळे	 कंपनर्ादेखील	फार्देशीर	 व	 उतपादनषिम	 प्रकलपात	
गुंतवणूक	करतात.	तर्ामुळे	भांडवल	उभारणी	व	आतथ्जक	तवकासास	चालना	तमळते.

 ९)  सट्ेबाजीला त्ात् ः प्रततभूतींची	मागणी	व	पुरवठा	तसेच	तरलता	राखणर्ासाठी	भाग	बाजारात	प्रततभूतींचर्ा	सट्ेबाजीला	
परवानगी	तदली	जाते.

         १०) बचत आधण गुंतत्णुकीचर्ा सत्र्ींिा प्रोतसाहि देणे ः भाग	बाजारात	तवतवध	प्रततभूतींमधर्े	गुंतवणूक	करणर्ाची	आकष्जक	
संधी	उपलबध	असते.	र्ा	संधी	लोकांनी	सोने,	चांदी,	इतर्ादी	अनुतपादक	मालमत्तांमधर्े	गुंतवणूक	करणर्ाऐवजी	अतधक	
बचत	करणर्ासाठी	व	कॉपपोरेट	षिेत्ाचर्ा	प्रततभूतींमधर्े	गुंतवणूक	करणर्ास	प्रोतसातहत	करतात.	

१२.३ भारतातील प्रमुख भाग बाजार ः
 पुढील	दोन	भाग	बाजार	भारतातील	महत्वाचे	भाग	बाजार	महणून	ओळखले	जातात.

 १)  मुंबई भाग बाजार/बॉमबे सिॉक एकसचेंज (Bombay Stock Exchange - BSE) ः	 मुंबई	 र्ेथील	 दलाल	 सट्ीटवर	
असणाऱर्ा	 र्ा	 भाग	 बाजाराची	 सथापना	 १८७५	 साली	करणर्ात	आली.	 तर्ावेळी	 हा	 भाग	 बाजार	 `तद	 नेटीवह	 शेअस्ज	
अॅनड	सटॉक	ब्ोकस्ज	असोतसएशन'	र्ा	नावाने	ओळखला	जाई.	

	 	 हा	भाग	बाजार	आतशर्ातील	सवाांत	पतहला	भाग	बाजार	महणून	ओळखला	जातो.	हा	भारतातील	पतहला	सूतचबद्ध	भाग	
बाजार	आहे.	भांडवलाचर्ा	बाजार	तकमतीनुसार		(Market Capitalisation)	हा	जगातील	११वर्ा	क्मांकाचा	मोठा	भाग	
बाजार	आहे.	र्ा	भाग	बाजारात	सवाांत	जासत	महणजे	५०००	पेषिा	जासत	कंपनर्ांची		नोेंद	झाली	आहे.	हा	भाग	बाजार	कंपनी	
कार्दा	१९५६	अंतग्जत	नोंदणीकृत	भाग	बाजार	आहे.	

	 	 १९९५	साली	मुंबई	भाग	बाजाराने	इलेकट्ॉतनक	ट्ेतडंग	र्ंत्णा	सवीकारली.	र्ा	सवर्ंचतलत	व	दश्जनी	पटलावर	दृषर्ाधाररत	
(screen based)		र्ंत्णेला	̀ बी.एस.ई.	ऑनलाईन	ट्ेतडंग	(BOLT)’	असे	ओळखले	जाते.	तसेच	जगभरातील	गुंतवणूकदारांना	
मुंबई	भाग	बाजारासोबत	जोडणर्ासाठी	र्ा	भाग	बाजाराने		bsewebx.co.in	अशी	इंटरनेटवर	मधर्वतती	अदलाबदल	आधाररत	
ट्ेतडंग	तसससटमदेखील	सुरू	केली	आहे.
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 २)  राष्ट्ीर् भाग बाजार/िॅशिल सिॉक एकसचेंज National Stock Exchange - NSE)	ः	१९९२	रोजी	भारतातील	काही	
प्रमुख	तवततीर्	संसथांनी	एकत्	र्ेऊन	राष्ट्ीर्	भाग	बाजाराची	एक	कंपनी	महणून	सथापना	केली.	१९९३	साली	प्रततभूती	करार	
(तनर्मन)	कार्दा	१९५६	अंतग्जत	भाग	बाजार	महणून	मानर्ता	तमळाली	आतण	१९९४	साली	र्ा	भाग	बाजाराने	वर्वहारांना	
सुरुवात	केली.	राष्ट्ीर्	भाग	बाजार	हा	भारतातील	एक	मोठा	आतण	अतर्ाधुतनक	भाग	बाजार	महणून	ओळखला	जातो.	

	 	 मुंबई	र्ेथे	ससथत	असलेला	राष्ट्ीर्	भाग	बाजार	हा	इलेकट्ॉतनक	पद्धतीने	चालणारा	देशातील	पतहला	भाग	बाजार	आहे.	
गुंतवणूकदारांना	पूणप्जण	े सवर्ंचतलत	सक्रीन	आधाररत	इलेकट्ॉतनक	वर्ापार	प्रणाली	प्रदान	करणारा	हा	देशातील	पतहला	
आधतुनक	भाग	बाजार	आहे.	१९९६	साली	सादर	केलेला	राष्ट्ीर्	भाग	बाजाराचा	तनदयेशांक	‘तनफटी’	र्ा	नावाने	ओळखला	
जातो.	राष्ट्ीर्	भाग	बाजाराचा	मुखर्	तनदयेशांक	'तनफटी	NIFTY'	हा	प्रथम	१९९६	मधर्े	जाहीर	झाला.

१२.४ भाग बाजाराशी संबधित महत्त्ाचर्ा संज्ा ः
 १)  दलाल (Broker) ः भाग	दलाल	हा	गुंतवणूकदारांचर्ा	वतीन	ेभाग	बाजारात	रोखर्ांचर्ा	खरेदी-तवक्रीचे	वर्वहार	करणारा	

अतधकृत	परवानधारक	सदसर्	असतो.	दलाल	हा	गुंतवणूकदार	व	अडतर्ा	र्ांचर्ातील	मधर्सथ	असतो.	दलाल	 तर्ाचे	
उतपन्न	दलाली	तकंवा	कतमशन	र्ा	सवरूपात	तमळवतो.

 २)  अडतर्ा (Jobber) ः	अडतर्ा	हा	भाग	बाजारात	सवतःचर्ा	नावावर	प्रततभूतींचे	खरेदी	 तवक्रीचे	वर्वहार	करतो.	अडतर्ा	
प्रततभूतींची	सवतःचर्ा	नावावर	खरेदी	करून	तर्ा	प्रततभूती	जासत	तकमतीने	तवकतो,	र्ा	वर्वहारातील	नफा	हे	अडतर्ाचे	
उतपन्न	असते.	हा	भाग	बाजारातील	वर्ावसातर्क	सट्ेबाज	महणून	ओळखला	जातो.	अडतर्ाला	प्रतर्षि	गुंतवणूकदारांसोबत	
वर्वहारांची	परवानगी	नसते.

 ३)  तेजीत्ाला (Bull) ः	भतवषर्काळात	भागांचर्ा	तकमतीत	वाढ	होईल	असा	अंदाज	असलेला	हा	सट्ेबाज	भागांचर्ा	तकमती	
वाढतील	र्ा	आशेवर	भतवषर्ात	तवक्री	करून	नफा	तमळवणर्ाचर्ा	उद्ेशाने	हा	प्रततभूतींची	खरेदी	करतो.	र्ाचा	दृसष्टकोन	
आशावादी	असतो.	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	वाढतील	असा	आशावादी	असलर्ाने	हा	प्रततभूतींचर्ा	खरेदीचे	वर्वहार	करतो.	
तेजीवालर्ांमुळे	भाग	खरेदी	संखर्ा	ही	तवक्री	संखर्ेपेषिा	जासत	होऊन	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	वाढतात.

 ४)  मंदीत्ाला (Bear) ः	मंदीवाला	हा	भतवषर्ात	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	कमी	होतील	असा	अंदाज	बांधतो.	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	
भतवषर्ात	आणखी	कमी	होतील	तर्ामुळ	ेअतधक	नुकसान	टाळणर्ाचर्ा	उद्ेशाने	प्रततभूतींची	तवक्री	करतो.	प्रततभूतींचर्ा	
तकमती	कमी	होतील	असा	अंदाज	असलर्ाने	हा	प्रततभूतींचर्ा	तवक्रीच	ेवर्वहार	करतो.	मंदीवालर्ांमुळे	भाग	तवक्री	संखर्ा	
ही	खरेदी	संखर्ेपेषिा	जासत	होऊन	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	घटतात.

 ५)  सिॅग (Stag) ः सटॅग	हा	प्रततभूती	जेवहा	प्राथतमक	बाजारात	तवक्रीस	उपलबध	होतात	तेवहा	मोठ्ा	प्रमाणावर	खरेदी	करतो	व	
तर्ा	प्रततभूतींची	भाग	बाजारात	नोंदणी	झालर्ावर	जासत	तकमतीने	तवकून	र्ा	वर्वहारात	नफा	कमावतो.	

 ६)  लॅम डक (Lame Duck) ः	लॅम	डक	हा	एक	मंदीवाला	दलाल	असून	भतवषर्ात	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	कमी	होतील	असा	
तर्ाचा	अंदाज	चुकरीचा	ठरतो	व	तोटा	होतो.	प्रतर्षिात	प्रततभूतींचर्ा	तकमती	कमी	होणर्ाऐवजी	वाढतात.

 ७)  त्ॉलवह (Wolves) ः	हा	अततशर्	हुशार	सट्ेबाज	दलाल	आहे.	जो	बाजारातील	बदलतर्ा	पररससथतीचा	पटकन	अंदाज	
बांधतो	आतण	तर्ाप्रमाणे	वर्वहार	करून	नफा	कमावतो.

 ८)  वर्त्हाराची पूत्थता  (Settlement) ः	सेटलमेंट	महणजे	ट्ेतडंग	कालावधी	संपलर्ावर	दलालाद्ारे	तनमा्जण	केलेली	वर्वहार 
पूत्जता	होर्.	(उदा.	इसविटी	सपॉट	माककेटमधर्े	वर्वहाराचा	तदवस	+	२	तदवस)	

 ९)  कॉनिट्ॅकि िोि (Contract note) ः कॉनटॅ्कट	नोट	दलालाकडून	तर्ाचर्ा	गंुतवणूक	करणाऱर्ा	ग्राहकाला	तदली	जात.े	ही	नोट	
एका	 तवतशष्ट	नमनुर्ामधर्	ेअसत.े	र्ा	कॉनटॅ्कट	नोटमुळ	ेझाललेा	दवेघवेीचा	वर्वहार	अतधकृत	समजणर्ात	 रे्ता.े	 वर्ापारी	
वर्वहार	पणू्ज	झालर्ावर	तर्ासबंधंीची	नोंद	पावती	२४	तासाचंर्ा	आत	गुतंवणकूदार	व	दलाल	र्ा	दोघानंाही	मातहतीसतव	तमळत.े

      १०) वर्ापारी ररंगण (Trading ring) ः प्रततभूतींचर्ा	खरेदी	 	 तवक्रीचे	 वर्वहार	 तकंवा	 तललाव	हा	भाग	बाजाराचर्ा	 तवतशष्ट	
मजलर्ावर	ररंगणामधर्े	सव्ज	दलाल	व	अडते	उभे	राहून	करतात	र्ालाच	वर्ापारी	ररंगण	तकंवा	ट्ेतडंग	ररंग	असे	महणतात.	
सधर्ाचर्ा	काळात	प्रततभूतींच	ेसव्ज	वर्वहार	इलेकट्ॉतनक	पद्धतीने	होत	असलर्ाने	वर्ापारी	ररंगण	अससतत्वात	नाही.
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 ११) अंतग्थत वर्त्हार/इिसाईडर िट्ेधडंग (Insider trading) ः इनसाईडर	 ट्ेतडंग	 महणजे	 साव्जजतनक	 सतूचबद्ध	 कंपनीचर्ा	
प्रततभूतींची	कंपनीची	खाजगी	मातहती	ज्ात	असलेलर्ा	वर्क्ीकडून	खरेदी	तवक्री	करणे	होर्.	अशा	प्रकारे,	वर्वहार	करणे	
बेकार्देशीर	आह	ेकारण	अंतग्जत	वर्वसथापनाची	मातहती	नसलेलर्ा	गुंतवणूकदारांवर	हा	अनर्ार्	ठरतो.

 १२) डे िट्ेधडंग (Day trading) ः	एकाच	तदवसात	तर्ा	तदवसाची	भाग	बाजारपेठ	बंद	होणर्ापूवती	केलर्ा	जाणाऱर्ा	वर्ापारास	`ड	े
ट्ेतडंग'	असे	महणतात.

 १३) सेनसेकस (Sensex) ः मुंबई	भाग	बाजारातील	ठरावीक	कंपनर्ाचर्ा	प्रततभूतींचर्ा	तकमतीमधर्े	होणारा	चढउतार	दश्जवणारा	
तनदयेशांक	महणज	े̀ सेनसेकस'	होर्.	भाग	बाजारातील	मोठ्ा	व	सतक्र्	प्रततभूती	वर्वहार	असलेलर्ा	३०	सतूचबद्ध	कंपनर्ांचर्ा	
प्रततभूतींचर्ा	तकमतीवरून	हा	तनदयेशांक	तनस्चत	केला	जातो.	सव्जप्रथम	१९८६	मधर्े	हा	तनदयेशांक	तनमा्जण	करणर्ात	आला.	
हा	भाग	बाजाराचा	मापदंड	असतो.

इंडेकस  : महणजे	प्रततभूतींचर्ा	तकमतीचे	मोजमाप	करणारे	साधन	होर्,	हा	भाग	बाजाराचा	मापदंड	असतो.

 १४) धिफिी (Nifty) ः	तनफटी	हा	राष्ट्ीर्	भाग	बाजाराचा	तनदयेशांक	आहे.	जो	५०	सूतचत	कंपनर्ांचर्ा	आधारे	काढला	जातो.	
जर्ामधर्े	सेनसकेस	मधील	३०	कंपनर्ांचा	समावेश	असतो.	हा	१९९६	साली	तनमा्जण	करणर्ात	आला.

 १५) रॅले (Rally) ः	जर	१४	ते	२०	तदवसांचर्ा	कालावधीत	सेनसेकस	तकंवा	तनफटी	हे	तनदयेशांक	हे	तेजी	दश्जवत	असतील	तर	तर्ाला	
रॅले	असे	महटल	ेजाते.	र्ा	कालावधीत	तेजीवाले	(Bulls)	कार््जरत	असतात.

 १६) क्रॅश (Crash) ः जर	सेनसेकस	तकंवा	तनफटी	हे	तनदयेशांक	बाजारातील	मंदी	दश्जवत	असतील	तर	तर्ा	कालावधीला	क्रॅश	महणून	
ओळखल	ेजाते.	र्ा	कालावधीत	मंदीवाला	(Bear)	कार््जरत	असतो.

 १७) बाजार भांडत्लीकरण (Market Capitalisation) ः	बाजार	भांडवलीकरण	महणजे	कंपनीचर्ा	तवक्री	केलेलर्ा	(Issues) 
भागांच	ेबाजार	मूलर्ानुसार	काढलेल	ेएकूण	मूलर्	होर्.	र्ाद्ारे	कंपनीची	पत	तनस्चत	होते.

 १८) सिॉप लॉस (Stop loss) ः	सटॉप	लॉस	ही	गुंतवणूकदारान	ेदलालास	प्रततभूती	तवतशष्ट	तकमतीपर्ांत	गेलर्ास	खरेदी	तकंवा	
तवक्री	करणर्ाबाबत	तदलेली	सूचना	असते.	तवतशष्ट	तकमतीपषेिा	(stop price)	प्रततभूतींची	तकमत	कमी	झालर्ास	होणारा	
तोटा	टाळणर्ासाठी	अशी	सूचना	तदली	जाते.	

१२.५ भारतीर् प्रधतभूती धत्धिमर् मंडळ / सेबी (Securities and Exhcange Board of India - SEBI) ः
 भारतीर्	प्रततभूती	तवतनमर्	मंडळ	ही	भांडवल	बाजाराच	ेतनर्मन	करणारी	र्ंत्णा/तनर्ंत्क	आहे.	भारतीर्	प्रततभूती	तवतनमर्	मंडळ		
कार्दा,	१९९२	चर्ा	अंतग्जत	सेबी	ची	सथापना	करणर्ात	आली.	सेबी	चे	मुखर्	कार्ा्जलर्	मुंबई	रे्थे	असून	र्ातशवार्	षिते्ीर्		आतण	
सथातनक	कार्ा्जलर्े	भारतभर	तवखुरली	अाहेत.

१२.५.१ सेबीची कार्ये ः 
	 प्रततभूती	बाजाराला	चालना	देणे,	गुंतवणूकदारांचर्ा	तहताचे	रषिण	करणे	आतण	प्रततभूती	बाजाराचे	तनर्मन	करणे	र्ा	उद्ेशाने	
सेबी	ची	सथापना	करणर्ात	आली.	सेबी	ने	तनस्चत	केलेलर्ा	तनर्म	व	कार्दर्ाच	ेपालन	प्रततभूती	तवतररत	करणाऱर्ा	कंपनर्ा,	भाग	
बाजार,	मधर्सथ	व	गुंतवणूकदार	र्ांना	करावे	लागते.	भारतातील	सव्ज	भाग	बाजारांचे	तनर्मन	करणारी	ही	र्ंत्णा	आहे.	

 सेबीची कार्ये पुढीलप्रमाणे -

	 १)	 प्रततभूती	बाजारातील	गुंतवणूकदारांचर्ा	तहताचे	रषिण	करणे.

	 २)	 प्रततभूती	बाजाराचर्ा	तवकासाला	चालना	देणे.

	 ३)	 भाग	बाजारातील	तसेच	इतर	प्रततभूती	बाजारातील	वर्वहारांचे	तनर्मन	करणे.

	 ४)	 प्रततभूती	बाजाराशी	संबंतधत	भाग	दलाल,	उपदलाल,	भाग	हसतांतरण	मधर्सथ,	बॅंकस्ज,	तव्वसत	करारातील	तव्वसत,	
भाग	तवक्री	तनबंधक,	मचांट	बॅंकस्ज,	भाग	तवमेकरी	आतण	इतर	मधर्सथी	र्ांची	नोंदणी	करणे	आतण	तर्ांचर्ा	कार्ा्जच	ेतनर्मन	
करणे.
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	 ५)	 भागपेढी,	तडपॉतझटरी	पाटतीतसपंट,	प्रततभूतींचे	ताबेदार,	तवदेशी	संसथातमक	गुंतवणूकदार,	पत	मानांकन	संसथा	र्ा	सवाांचर्ा	
कार्ा्जच	ेतनर्मन	व	तनर्ंत्ण	करणे.

	 ६)	 वहेंचर	करॅतपटल	फंड,	मर्ुचर्ुअल	फंड्	स,	र्ांचे	तनर्ंत्ण	व	तनर्मन	करणे.	

	 ७)	 सवर्ं	तनर्मन	करणाऱर्ा	संसथांना	प्रोतसाहन	देणे	व	देखरेख	ठेवणे.

	 ८)	 प्रततभूती	बाजारातील	गैरवर्ापारी	व	भ्रष्ट	प्रथांना	आळा	घालणे.

	 ९)	 प्रततभूती	बाजारातील	गंुतवणूकदार	व	मधर्सथ	र्ांचर्ा	प्रतशषिणास	प्रोतसाहन	देणे.

	 १०)	 इनसाईडर	ट्ेतडंगची	पद्धत	प्रततबंतधत	करणे.

कृती ः बीटा,	बल-ूचीप	सटॉक,	पेनी	सटॉक,	तमड	करॅप	सटॉक	र्ा	शबदांचे	अथ्ज	शोधा.

१२.६ फरक   ः
 अडतर्ा त् दलाल

मुद्ा अडतर्ा दलाल

(१)	अथ्ज अडतर्ा	 हा	 सवतःचर्ा	 नावाने	 प्रततभूतींचर्ा	
खरेदी-तवक्रीचे	वर्वहार	करतो.

दलाल	हा	गुंतवणूकदाराचर्ा	वतीने	प्रततभूतीचर्ा	
खरेदी	 तवक्रीचे	 वर्वहार	 करणारा	 मधर्सथ	
असतो.

(२)	वर्वहारांचे
					सवरूप

अडतर्ा	 हा	 फक्	 दलालांसोबत	 प्रततभूतींच	े
वर्वहार	करतो.

दलाल	 हा	 गुंतवणूकदाराचर्ा	 वतीने	 अडतर्ाशी		
वर्वहार	करतो.

(३)	वर्वहारांवरील
					मर्ा्जदा

अडतर्ा	 हा	 थेट	 भाग	 बाजारामाफ्फत	 वर्वहार	
करू	शकत	नाही.	तसेच	तो	थेट	गुंतवणूकदारांशी	
देखील	वर्वहार	करू	शकत	नाही.

दलाल	हा	अडतर्ा	व	गुंतवणूकदार	र्ांचर्ातील	
दुवा	 महणून	कार््ज	करतो.	 तो	 गुंतवणूकदाराचर्ा	
वतीने	 प्रततभूतीचर्ा	 खरेदी-तवक्रीच	े वर्वहार	
करतो.

(४)	अतभकता्ज	 अडतर्ा	हा	तवशेष	वर्ापारी	अतभकता्ज	आहे. दलाल	 हा	 सव्जसामानर्	 वर्ापारी	 अतभकता्ज	
आहे.

(५)	मोबदला अडतर्ाला	 नफर्ाचर्ा	 सवरूपात	 मोबदला	
तमळतो.

दलालाला	 कतमशन	 तकंवा	 दलालीचर्ा	
सवरूपात	मोबदला	तमळतो.

 कृती ः
 १)	दलालाचर्ा	कार्ा्जलर्ास	भेट	द्ा.
	 २)	भाग	बाजारास	भेट	द्ा.

सारांश

	  भाग बाजार ः 

प्रततभूतींचर्ा	खरेदी	तवक्रीचे	संघतटत	पद्धतीने	होणाऱर्ा	वर्वहारांचे	तठकाण	महणजे	भाग	बाजार	होर्.

प्रततभूती	करार	(तनर्मन)	कार्दा	१९५६	नुसार	भाग	बाजार	महणजे	‘‘प्रततभूतींचर्ा	खरेदी-तवक्रीचर्ा	वर्वहारासाठी	मदत	करणे,	
तर्ांचे	 तनर्ंत्ण	व	तनर्मन	करणर्ाचर्ा	उदे्शाने	सथापन	केलेली	कार्देशीर	नांेदणी	असलेली	वा	नसलेली	वर्क्ींची	संघटना,	संसथा	
तकंवा	मंडळ	होर्.’’
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	  भाग बाजाराची कार्ये ः 

	 	 १)	 बचतीची	गततशीलता

	 	 २)	 भांडवल	उभारणी

	 	 ३)	 अथ्जवर्वसथेचा	भारमापक

	 	 ४)	 प्रततभूतींच	ेमू्लर्	तनधा्जरण

	 	 ५)	 गुंतवणूकदारांचर्ा	तहताचे	रषिण	करणे

	 	 ६)	 तरलता

	 	 ७)	 भांडवलाच	ेर्ोगर्	वाटप

	 	 ८)	 आतथ्जक	तवकासास	हातभार

	 	 ९)	 सटे्बाजीला	चालना	देणे

        १०)	 बचत	आतण	गुंतवणुकरीचर्ा	सवर्ींना	प्रोतसाहन	देणे.

 	मुंबई भाग बाजार (BSE) त् राष्ट्ीर् भाग बाजार (NSE)  हे भारतातील प्रमुख भाग बाजार आहेत.

 	सेबी (भारतीर् प्रधतभूती धत्धिमर् मंडळ) 
	 	 भारतीर्	 प्रततभूती	 तवतनमर्	 मंडळ	 ही	 भांडवल	बाजाराचे	 तनर्मन	करणारी	 रं्त्णा	आहे.	 सेबीची	 सथापना	 भारतीर्	 प्रततभूती	

तवतनमर्	कार्दा	१९९२	नुसार	करणर्ात	आली.	

सत्ाधर्ार्

प्र.क्. १ अ) खाली धदलेलर्ा पर्ा्थर्ांमिूि र्ोगर् पर्ा्थर् धित्डिू त्ाकर् पुनहा धलहा.

	 	 १)	 भाग	बाजार	ही	एक	अशी	जागा	आह	ेजेथ	ेभाग	दलाल	व	वर्ापारी	ह	े ...............	चर्ा	खरेदी	 तवक्रीचे	वर्वहार	
करतात.	 	 	 	

	 	 	 	 अ)	सोने	 ब)	प्रततभूती	 	 क)	वसतू

	 	 २)	 ...............	हा	भारतीर्	प्रततभूती	करार	तनर्मन	कार्द्ांतग्जत	नोंदतवलेला	भारतातील	पतहला	भाग	बाजार	महणून	
ओळखला	जातो.

	 	 	 	 अ)	बी.एस.ई.	 ब)	एन.एस.ई.	 	 क)	ओ.टी.सी.ई.आर्.

	 	 ३)		 ...............	हा	भाग	बाजारात	सवतःचर्ा	नावावर	प्रततभूतींचे	वर्वहार	करणारा	अतधकृत	अतभकता्ज	आहे.

	 	 	 	 अ)	अडतर्ा	 ब)	दलाल	 	 क)	तेजीवाला

	 	 ४)	 ...............	हा	भागांचर्ा	तकमती	कमी	होतील	असा	अंदाज	वत्जवतो.

	 	 	 	 अ)	तेजीवाला	 ब)	मंदीवाला	 	 क)	अडतर्ा

	 	 ५)	 	एका	तदवसात	होणाऱर्ा	भागांचर्ा	खरेदी-तवक्रीचर्ा	वर्वहाराला	...............	असे	महणतात.

	 	 	 	 अ)	इनसाईडर	ट्ेतडंग		 ब)	ड	ेट्ेतडगं		 	 क)	तललाव
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	 	 ब)	 जोड्या	जुळवया.

`अ'	गट ‘ब’	गट

अ) सेबी १) भागांच्ा किमती वाढण्ाबाबत आशावादी.

ब) डे ट्ेकडंग २) भागांच्ा किमती िमी होतील अशी अपेक्ा िरणारा.

ि) तेजीवाला ३) एिा कदवसात िेलेला प्रकतभूतींचा व्वहार

ड) मंदीवाला ४) प्रकतभूती बाजारातील गुंतवणिूदारांच्ा कहताचे रक्ण िरणे.

इ) बीएसई ५) कवकशष्ट गुंतवणिूदारांना प्रकतभूतींची खरेदी कवक्री िरणे.

६) भारतातील सवाांत जुना भाग बाजार.

७) भांडवल बाजारातील िंपनी कहताचे रक्ण िरणे.

८) एिा आठवड्ात भाग खरेदी-कवक्री िरणे.

९) भारतातील सवाांत नवीन भाग बाजार.

१०) नवीन प्रकतभूती कवक्रीमध्े गुंतवणिू िरणारा.

  क)	 खयालील	प्रत्येक	ववधयानयासयाठी	एक	शब्द	वकंवया	शब्दसमूह	वकंवया	संज्या	वलहया.

  १) संघकटत पद्धतीने भागांच्ा खरेदी कवक्रीचे व्वहार होणारी जागा.

  २) प्रकतभूती िरार कन्मन िा्दांतग्गत नोंदणी झालेला भारतातील पकहला भाग बाजार.

  ३) प्रकतभूतींच्ा खरेदी कवक्रीचे सवतःच्ा नावावर व्वहार िरणारा अकििृत अकभिता्ग.

  ४) भागांच्ा किमती भकवष्ात वाढतील असा अंदाज िरणारा सट्ेबाज.

	 	 ड)	 खयालील	ववधयानये	बरोबर	की	चूक	तये	वलहया.

  १) भाग बाजार हा देशाच्ा आक््गि सस्तीचे मोजमाप िरणारा कवशवासू भारमापि आहे.

  २) मुंबई भाग बाजार (BSE) हा भारतातील सवाांत जुना भाग बाजार आहे.

  ३) दलाल हा सवतःच्ा नावावर गुंतवणुिरीचे व्वहार िरणारा भाग बाजारातील एि अकभिता्ग आहे.

  ४) मंदीवाला हा भागांच्ा किमती भकवष्ात वाढतील अशी अपेक्ा िरतो.

  इ)	 खयालील	ववधयानये	पूर्ण	करया.

  १) ............... हा भारतातील सवाांत जुना भाग बाजार आहे.

  २) ............... हा भारतातील एि मोठा व अत्ािुकनि भाग बाजार महणून ओळखला जातो.

  ३) ............... गुंतवणूिदाराच्ा वतीने भागांची खरेदी व कवक्री िरतो.

  ४) ............... भकवष्ात प्रकतभूतींच्ा किमती िमी होतील असा अंदाज बांितो.
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  फ) कंसातील अचूक पर्ा्थर् धित्डा.

‘अ’ गि ‘ब’ गि

अ) भांडवल	बाजाराच	ेतनर्मन १) ...............

ब) ............... २) तनफटी

क) अडतर्ा ३) ...............

ड) ............... ४) जुना	भाग	बाजार

	 	 	 (लंडन	भाग	बाजार,	राष्ट्ीर्	भाग	बाजाराचा	तनदयेशांक,	सेबी,	सवत:चर्ा	नावावर	प्रततभूतींची	खरेदी	व	तवक्री)

  ग) एका त्ाकर्ात उततरे धलहा.
	 	 १)	 भाग	बाजार	महणजे	कार्?	
	 	 २)	 दलाल	महणज	ेकार्?
	 	 ३)	 अडतर्ा	महणजे	कोण?	
	 	 ४)	 तेजीवाला	महणजे	कोण?
	 	 ५)	 मंदीवाला	महणजे	कोण?	
	 	 ६)	 लॅमडक	महणजे	कोण?
	 	 ७)	 वर्ापारी	ररंगण	महणजे	कार्?	
	 	 ८)	 सेनसेकस	महणज	ेकार्?
	 	 ९)	 रॅली	महणजे	कार्?																																		
	 	१०)	 क्रॅश	महणजे	कार्?

  ह) खालील त्ाकर्ातील अिोरेशखत शबद दुरुसत करूि त्ाकर् पुनहा धलहा.

	 	 १)	 प्रततभूती	बाजारातील	प्रततभूतींच	ेवाटप	करणाऱर्ाचर्ा	तहताचे	रषिण	करणे	हे	सेबीचे	एक	कार््ज	आहे.

	 	 २)	 दलालास	प्रतर्षि	गुंतवणूकदारासोबत	वर्वहार	करणर्ाची	परवानगी	नसते.

	 	 ३)	 मंदीवाला	भागांचर्ा	तकमतीत	वाढ	होईल	असा	अंदाज	बांधतो.

	 	 ४)	 तेजीवाला	प्राथतमक	बाजारातून	प्रततभूती	तवकत	घेतो.

	 	 ५)	 भागबाजार	हा	नाणे	बाजाराचा	एक	महत्वाचा	घटक	आहे..

प्र.क्. २) खालील संज्ा/संकलपिा सपष् करा.
	 	 १)	भाग	बाजार	 	
	 	 २)	दलाल	 	 	 	 	
	 	 ३)	अडतर्ा	 	 	
	 	 ४)	तेजीवाला	 	
	 	 ५)	मंदीवाला	 	 	 	 		
	 	 ६)	कॉनट्ॅकट	नोट	
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प्र.क्. ३)  खालील घििा/पररशसरतीचा अभर्ास करूि आपले मत धलहा.
	 	 १)	 श्ी.	वार्.	हे	कंपनी	सतचव	महणून	कार््जरत	आहेत.	ते	तवतवध	कंपनर्ांना	कंपनी	कार्द्ासंदभा्जत	सल्ा	देणर्ाचे	कार््ज	

करतात.	तर्ांचर्ा	ग्राहकांचर्ा	काही	समसर्ा	आहेत	आतण	श्ी	वार्.	र्ांना	समसर्ा	सोडवणर्ासाठी	मदत	करा.
	 	 	 अ)	BDI	बॅंक	तडपॉतझटरी	पाटतीतसपंट	महणून	कार््ज	करू	इसचछिते	ततने	कोणाकडे	नोंदणी	करावी?
	 	 	 ब)	 KM	 तफनासनशअल	 कज्जरोखे	 तव्वसत	 महणून	 सेवा	 देऊ	 इसचछितात,	 तर	 तर्ांनी	 नोंदणीसाठी	 कोणाकडे	 अज्ज	

करावा?
	 	 	 क) T.T. 	तल.	कं.	प्रारंतभक	भाग	तवक्री	करू	इसचछित	ेतर	ततने	सेबी	कडे	नोंदणी	करावी	का?

	 	 २)	 श्ी.	पी.	हे	 नुकतेच	 तवज्ान	शाखेच	ेपदवीधर	बनले	आहेत	आतण	तर्ांनी	प्रततभूती	बाजाराचर्ा	अभर्ासक्मास	प्रवेश	
घेतला	आह	ेतर्ांना	हा	तवषर्	नवीन	असलर्ाने	काही	समसर्ा	आहेत.

	 	 	 अ)	कपंनीचर्ा	प्रततभूतींची	भाग	बाजारातनू	खरदेी	तवक्री	करणर्ासाठी	कपंनीची	भाग	बाजारात	नोंदणी	करण	ेआव्र्क	
आह	ेका?

	 	 	 ब)	 भाग	बाजाराची	देशाचर्ा	आतथ्जक	पररससथतीला	प्रतततबंबीत	करणाऱर्ा	संज्ेला	कोणतर्ा	नावाने	ओळखले	जाते?
	 	 	 क)	प्रततभूतींची	कोणतर्ाही	षिणी	खरेदी	तवक्री	करून	तर्ार	बाजारपेठ	तमळवून	देणार	ेभाग	बाजाराचे	कार््ज	कोणतर्ा	
	 	 	 नावान	ेओळखल	ेजाते?

प्र.क्. ४)  फरक सपष् करा.
	 	 १)	अडतर्ा	व	दलाल

प्र.क्. ५)  रोडकर्ात उततरे धलहा.
	 	 १)	सेबी	ची	कार्ये	सपष्ट	करा.
	 	 २)	भाग	बाजाराची	कोणतीही	चार	वैतशषट्े	सपष्ट	करा.

प्र.क्. ६) खालील धत्िािे सकारण सपष्  करा.
	 	 १)	भारतीर्	प्रततभूती	तवतनमर्	मंडळ	(सेबी)	भारतातील	प्रततभूतींचर्ा	वर्वहारांच	ेतनर्मन	करते.
	 	 २)	भाग	बाजार	ह	ेभारतीर्	अथ्ज	वर्वसथेचर्ा	तवकासासाठी	कार््ज	करतात.

प्र.क्. ७) खालील प्र्िांची उततरे धलहा.
	 	 १)	भाग	बाजाराची	कार्ये	सपष्ट	करा.
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प्र.१.	अ)	 १)	 वित्त,  २)  आव्थिक,  ३)  भांडिलाचे,  ४)  कर,  ५)  स््र  भांडिल,  ६)  खेळ्ेत  भांडिल,   
७) मोठ्ा,  ८) िाढविण्ासाठी,  ९) चालू मालमत्ता,  १०) भांडिल संरचना

	 ब)	 अ-६)	गुं्तिणुकीचा वनणथि्,  ब-५) स््र मालमत्ता,  क-१) एकूण चालू मालमत्ता, 
    ड-९)  विविध वित्त स्ो्तांचे वमश्रण,  इ-२) भांडिल संपादन ि त्ाचा विवन्ोग 

  क)	 १)	वित्त,  २) वित्ती् वनस्च्तीचा वनणथि्,    ३) वित्त गुं्तिणुकीचा वनणथि्,    ४) स््र भांडिल
    ५) खेळ्ते भांडिल,      ६) खेळ्ते भांडिल       ७) उतपादन चक्र     ८) व्िसा् चक्र  
    ९) भांडिल संरचना  १०) प्रव्तधारण नफा/संच्ी नफा

  ड)	 १)	बरोबर,  २) बरोबर  ३) बरोबर  ४) चूक  ५) चूक  ६) चूक  ७) बरोबर  ८) बरोबर  ९) बरोबर

    १०) बरोबर

	 इ)	 १)	रोख रक्कम,  २) करथिरोखे भांडिल  ३) भांडिल संरचना 

  फ)	 १)	वित्ती् व्ि््ापक,  २) िाढ  ३) उतपादन चक्र  ४) घट

  ग)	 अ)	वनस्च्तीचा वनणथि्,    १) भांडिल ्ोग् प्रमाणा्त असणे.

    ब) स््र भांडिल    २) दीघथि कालािधी

    क) वित्त गुं्तिणुकीचा वनणथि्  ३) पद् ध्तशीरपणे वनधी ्ैतना्त करणे.

    ड) खेळ्ते भांडिल    ४) अवभसरण भांडिल

    इ) प्रव्तभू्तींचे वमश्रण    ५) भांडिल संरचना.

	 ई)	 १)	व्ार,  २) ्तेरी  ३) करथिरोखे  ४) अग्रहक्क

प्रकरण	१	:	संस्थात्मक	वित्त	व्यिस्था

	उत्तरसूची	

प्रकरण	२	:	संस्थात्मक	वित्तव्यिस्थेचथे	स्रो्त	
प्र.१.	अ)	 १)	भाग, २) आ्ंतरराष्ट्ी्,  ३) समहक्क भागधारक,  ४) समहक्क भागधारकांचा,  ५) बोनस भाग, अवधलाभांश 

भाग 

    ६) वनस्च्त,  ७) संच्ी  ८) पररि्तथिनी्  ९) धनको  १०) व्ार  ११) व्ार  १२) समहक्क भाग

    १३) अं्तगथि्त  १४) धनको  १५) सहा  १६) ३६  १७) ्ु.एस.ए (अमेररके)

  ब)	 अ-४)	रोखमीचे भांडिल,  ब-९) वि्ि््त करार,  क-१०) सािध गु्ंतिणूकदार, 
    ड-८) कराथिच ेद््तािेर  इ-२) नफ्ाचे भांडिलीकरण

  क)	 १)	समहक्क भागधारक,  २) भाग प्रमाणपत्र,    ३) लाभभागी अग्रहक्क भाग,    ४) करथिरोखे वि्ि््त
    ५) समहक्क भागधारक,  ६) दशथिनी मूल्       ७) बारार मूल्    ८) संच्ी वमळक्त/नफा  ९) ठेि पाि्ती 
    १०) अमेररकन ठेि पाि्ती  ११) रागव्तक ठेि पाि्ती  १२) सािथिरवनक ठिेी  १३) व्ापारी करजे 
    १४) अावधविकरथि

	 ड)	 १)	बरोबर,  २) चूक  ३) बरोबर  ४) चूक  ५) चूक  ६) बरोबर  ७) बरोबर  ८) बरोबर  ९) चूक

  इ)	 १)	प्रव्तधारण नफा,  २) पर्तफेडीच ेमूल्  ३) अमेररकन ठेि पाि्ती  ४) व्ापारी करथि

  फ)	 १)	भांडिल,  २) समहक्क भाग  ३) संचालक मंडळ  ४) समहक्क भागधारक  ५) धनको 

    ६) रागव्तक ठेि पाि्ती  ७) १९४८  ८) व्ापारी करथि
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प्रकरण	३	:	भथाग	विक्री
प्र.१.	अ)	 १)	भाग भांडिल,  २) अवधकृ्त,  ३) सािथिरवनक भाग विक्री,  ४) बुक वबलडींग,  ५) प्रा्वमक भाग विक्री, 
    ६) हक्क भाग ,  ७) विद्यमान समहक्क भागधारकांना  ८) कमथिचारी भाग विकलप ्ोरना (इएसओएस)
    ९) खारगीररत्ा भागविक्री  १०) सचंालक मडंळ  ११) भाग िाटप  १२) भाग प्रमाणपत्र  १३) एक मवहना 
    १४) रप्ी  १५) ह््तां्तर  १६) संक्रमण
	 ब)	१)	 अ-५)	भागांचे संक्रमण,  ब-४) भागांचे समपथिण,  क-९) स््र वकंम्त भाग विक्री पद् ध्त, 
      ड-३) विद्यमान कमथिचाऱ्ांना देण,े  इ-६) भाग िाटप न करणे.
    २)	 अ-४)	रन्तेला भाग विक्रीसाठी काढणे,  ब-२) आ्.पी.ओ. नं्तर कोण्तीही विक्री, 
      क-७) विद्यमान समहक्क भागधारकांना विनामूल् भाग देणे,  ड-५) भाग प्रमाणपत्र, 
      इ-१) भाग हप्ा मागणी रक्कम न ्ेणे
  क)	 १)	भाग भांडिल,  २) खपलेल ेभांडिल,    ३) राखीि भांडिल,    ४) कमाल म्ाथिदा वकंम्त/कॅप प्राईस
    ५) प्रा्वमक भाग विक्री (आ्.पी.ओ),  ६) पुढील भाग विक्री (एफ.पी.ओ)      ७) हक्क भाग 
      ८) बोनस भाग  ९) भागांच ेिाटप  १०) भाग िाटप सवम्ती  ११) वकमान भांडिल/अवभदान रक्कम 
    १२) भाग प्रमाणपत्र  १३) भागांची रप्ी  १४) ह््तां्तरी  १५) भागांचे संक्रमण
	 ड)	 १)	चूक,  २) बरोबर  ३) बरोबर  ४) चूक  ५) बरोबर  ६) चूक  ७) चूक  ८) बरोबर  ९) चूक
    १०) बरोबर
   इ)	 १)	समहक्क भाग भांडिल,  २) हक्क भाग  ३) दशथिनी वकंम्त  ४) ई.एस.ओ.एस.  ५) भाग िाटप
  फ)	 १)	अग्रहक्क भाग,  २) न मागविलेले भांडिल  ३) भागांचे संक्रमण  ४) ह््तां्तरी  ५) भागांचे समपथिण
    ६) अंश्त: भरणा केलेले समहक्क भाग  ७) भाग प्रमाणपत्राची दुय्म/दुसरी प्र्त 
    ८) ह््तां्तर द््तािेराची पाि्ती वमळाल्ािर १ मवहन्ाच्ा  ९) भाग िाटप पत्र  १०) भागांना रा््त मागणी 
    ११) कट ऑफ प्राईस/विक्री वकंम्त  १२) बोनस भाग
  ग)	 अ)	भागांची सािथिरवनक विक्री      १) रन्ेतला भाग देणे.
    ब) प्र्म/सुरुिा्तीला भाग विक्री      २) प्रा्वमक भाग विक्री
    क) हक्क भाग          ३) विद्यमान समहक्क भागधारकांना भाग देणे.
    ड)  विद्यमान कमथिचाऱ्ांना भाग देण े   ४) इ. एस. ओ. एस. (ESOS)

    इ) का्द्यानुसार कृ्ती        ५) भागांचे संक्रमण
  ई)	 १)	अवधकृ्त भाग भांडिल  २) बुक वबलडींग   ३) आ्. पी. ओ.  ४) अंश्त: रक्कम 
    ५) समहक्क भागधरकांना   ६) भाग विक्री हमीदाराबरोबर  ७) खेद/वदलवगरी पत्र   ८) ्तीन मवहन्ा्त  ९) २५%
  ज)	 १)	क) भागांच ेिाटप    ब) भागािरील हप्े मागणी      अ) भागांची रप्ी
    २) क) भाग मागणी अरथि  ब) भाग िाटप पत्र        अ) भाग प्रमाणपत्र 

    ३) ब) भाग मागणी अरथि  क) वकमान भांडिल/अवभदान रक्कम    अ) भाग िाटप वििरणपत्र

  ग)	 अ)	समहक्क भाग    १) चढउ्तार होणारा लाभांशाचा दर
    ब) अग्रहक्क भाग    २) वनस्च्त दराचा लाभांश
    क) करथिरोखे       ३) वनस्च्त दराच ेव्ार
    ड) संच्ी वमळक्त    ४) कंपनीचा साठलेला नफा                                                            
    इ) सािथिरवनक ठिेी    ५) अलपमुद्तीचे करथि

  ई)   १) का्म्िरूपी  २) बदलत्ा/अस््र  ३) स््र  ४) अं्तगथि्त  ५) धनको  ६) दीघथि   ७) अमेररकन ठेि पाि्ती
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प्रकरण	४	:	कज्जररोखथे	विक्री
प्र.१.	अ)	 १)	 करथिरोखे,  २) अंश्त: वकंिा पणूथि्त:,  ३) करथिरोखे पर्तफेड राखीि वनधी, 

    ४) करथिरोखे वि्ि््त,  ५) १० िरजे,  ६) सुरवषि्त,  ७) ६ मवहन्ा्त 

    ८) करथिरोखे नोंदिही  ९) करथिरोखे वि्ि््त  १०) करथिरोख ेवि्ि््त करार  ११) ६० वदिस

  ब)	 अ-७)	करथिरोखेधारकांच्ा वह्ताचे रषिण करणे,  ब-५) म्तदानाचा अवधकार नाही,  क-३) सुरवषि्त करथिरोखे, 

    ड-१) करथिरोखे विक्रीचा अवधकार  इ-१०) करथिरोखे िाटपानं्तर ६ मवहन्ाचे आ्त देणे.

  क)	 १)	विशेर ठराि,  २) करथिरोखे पर्तफेड राखीि वनधी,  ३) करथिरोखे वि्ि््त,  ४) १० िरजे

    ५) सुरवषि्त करथिरोखे,  ६) करथिरोखे वि्ि््त करार      ७) ६० वदिस  ८) करथिरोखे िाटपानं्तर ६ मवहन्ा्त 

    ९) करथिरोखे वि्ि््त  १०) संचालक मंडळ

	 ड)	 १)	बरोबर,  २) चूक  ३) बरोबर  ४) बराेबर  ५) चूक   ६) चूक  ७) बरोबर  ८) चूक  ९) बरोबर

    १०) चूक

  इ)	 १)	लाभांश,  २) कोटथि  ३) न पर्तफेडीचे करथिरोखे  ४) भागधारक

  फ)	 १)	करथिरोखे वि्ि््त करार,  २) 	करथिरोखे वि्ि््त   ३) ६० वदिस  ४) संचालक मंडळ 

    ५) करथिरोखे विक्रीच्ा ्तारखेपासून १० िरजे  ६) एन.सी.एल.टी  ७) करथिरोखे वि्ि््त  ८) व्ार 

    ९) विक्रीच्ा ७५%  १०) प्त श्रेणी

  ग)	 अ)	करथिरोखे वि्ि््त        १) वि्ि््त करार

    ब) सुरवषि्त करथिरोखे        २) मालमत्तेिर बोरा वनमाथिण करणे

    क) करथिरोखे नोंदिही        ३) करथिरोखेधारकांची नािे

    ड) करथिरोखे िाटपापासून ६ मवहन्ा्त देणे.    ४) करथिरोख ेप्रमाणपत्र

    इ) म्तदान अवधकार नाही.       ५) करथिरोखेधारक

  ई)	 १)	करथिरोखे नोंदिही,  २) १० िरजे  ३) सुरवषि्त  ४) व्ार  ५) करथिरोखेधारक  ६) ६ मवहने

    ७) ६० वदिस  ८) प्तमानांकन सं््ा

	 ज)	 १)	अ) प्तमानांकन वमळविणे.  क) रोख रकमेसह अरथि प्राप्      ब) करथिरोखे नोंदिही्त नोंद करणे.

    २)	ब) मावह्तीपत्रक िाटप        क) बँके्त खा्ेत उघडणे.        अ) करथिरोखे प्रमाणपत्र िाटप

    ३)	क) रोख रकमेसह अरथि प्राप्   अ) िाटपासाठी संचालक मंडळाने सभा भरविणे.  ब) करथिरोखे प्रमाणपत्राचे िाटप

प्रकरण	५	:	ठथेिी

प्र.१.	अ)	 १)	 अलप मुद्तीचे करथि,  २) अामरन्तेकडून,  ३) १००,  ४) सरकारी,  ५) ३६,  ६) पररपत्रक,

    ७) ३०,   ८) ठिे वि्ि््त,  ९) सुरवषि्त ठिेी,  १०) २१,  ११) १,  १२) ३० रून

  ब)	 अ-५)	पूणथि िसूल भाग भांडिल आवण मुक्त राखीि वनधीच्ा १००%, 

    ब-२) रावहरा्त प्रवसद ्ध करण्ापूिवी ७ वदिस अगोदर सही केली रा्ते. 

    क-४) म्ूतथि मालमत्ता ्तारण, 

    ड-८) रा््ती्त रा््त ३६ मवहने,  

    इ-१०) प्रत्ेक िरवी ३० रून वकंिा त्ा अगोदर दाखल करणे.
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  क)	 १)	खारगी कंपनी,  २) सरकारी कंपनी,  ३) ६ मवहने,  ४) ३६ मवहने, 
    ५) ठेेिी ्िीकारल्ापासून ३० वदिस,   ६) पररपत्रक,     ७) ठेि वि्ि््त करार  ८) ठेिी पर्तफेड वनधी खा्ेत 
    ९) ठेिी ्िीकारल्ापासून २१ वदिसाच्ा आ्त  १०) ठेि नोंदिही
  ड)	 १)	चूक,  २) बरोबर  ३) 	चूक,  ४) 	चूक,  ५) बरोबर   ६) चूक  ७) बरोबर  ८) बरोबर  ९) 	चूक,
    १०) बरोबर
  इ)	 १)	सरकारी कंपनी,  २) विशेर ठराि  ३) कंपनी नोंदणी अवधकाऱ्ाची वन्ुक्ती
  फ)	 १)	अलप,  २) 	आम रन्तेकडून  ३) ` १०० कोटी  ४) ३५%  ५) ३६ मवहने 
    ६) मागणी  ७) ३ मवहने  ८) रावहरा्त  ९) प्त मानांकन सं््ा  १०) ठेि पर्तफेड वनधी खा्ते
	 ग)	 अ)	सरकारी कंपनी      १) आम रन्ेतकडून ठेिी
    ब) खारगी कंपनी      २) सभासदाकडून ठेिी
    क) ३६ मवहने        ३) ठिेीचा रा््ती्त रा््त कालािधी
    ड) सुरवषि्त ठिेी       ४) मू्तथि मालमत्तेिर बोरा वनमाथिण करणे.
    इ) ठेि वििरणपत्र      ५) ३० रून वकंिा त्ा आधी दाखल करणे.
  ई)	 १)	सािथिरवनक/आम रन्तेकडून,  २) पररपत्रक  ३) ठिे वि्ि््ताचंी  ४) २१ वदिस  ५) ठेिीचे वििरणपत्र 

६) सुरवषि्त  ७) सहा
	 ज)	 १)	ब) सिथिसाधारण सभा भरविणे.  अ) ठेि वि्ि््ताची नेमणूक  क) मालमत्तेिर बोरा आकारणे.
    २)	क) रावहरा्त प्रवसद् ध करणे.  ब) ठेि पाि्ती देणे.  अ) ठेि वििरणपत्र दाखल करणे.
    ३)	अ) प्त मानांकन दाखला वमळविणे.  क) ठेि पाि्ती देणे.  ब) ठेि रवर्टरमध्े नोंद करणे.

प्रकरण	६	:	सभथासदथंाशी	पत्रव्यिहथार
प्र.१.	अ)	 १)	भागधारकाच ेप्रव्तवनधी,  २) ३०,  ३) लाभांश,  ४) बोनस,  ५) २,  ६) ्ततपर ि ्ोडक्ा्त,
    ७) संचालक मंडळ,   ८) नफा,    ९) लाभांश अवधपत्र
	 ब)	 अ-९)	लाभांश िाटपासाठीच ेकागदपत्र, 
    ब-६) लाभांश, 
    क-४) राखीि वनधीच ेभांडिलीकरण, 
    ड-३) इलेकटट्रॉवनक सलिअररंग सवहवीस,
    इ-५) नॅशनल इलेकटट्रॉवनक फंड टट्ानसफर.  
  क)	 १)	बोनस भाग,  २) लाभांश अवधपत्र,  ३) समहक्क भागधारक,  ४) संचालक मंडळ, 
    ५)  कंपनी वचटणीस,   ६) लाभांश अवधपत्र,  
  ड)	 १)	बरोबर,  २) चूक,  ३) 	बरोबर,  ४) 	चूक,  ५) चूक,  ६) चूक,  ७) चूक 
  इ)	 १)	गोपनी््ता,  २) संचालक मंडळ,  ३) डी मॅट (भौव्तकीकरण),  ४) सोपी भारा
	 फ)	 १) संचालक मंडळ,  २) बोनस,  ३) ३०,  ४) भागधारकां,   ५) वचटणीस
	 ग)	 अ)	भागािरील पर्तािा      १) लाभांश
    ब) राखीि वनधीच ेभांडिलीकरण    २) बोनस भाग
    क) पत्रव्िहार        ३) लेखी संदेशिहन
    ड) ECS        ४) इलेकटट्रॉवनक पद् ध्तीने लाभांशाचे िाटप



179

  ई)	 १)	संचालक मंडळ,  २) भागधारक,  ३) विद्यमान समहक्क,  ४) ३०,  ५) दोन

  ज)	 १)	ब) भागासाठी अरथि.  अ) भागाचे िाटप  क) भाग प्रमाणपत्र

    २)	ब) अरथिदार  अ) सभासद  क) बोनस भागधारक

प्रकरण	७	:	कज्जररोखथेधथारकथंाशी	पत्रव्यिहथार
प्र.१.	अ)	 १)	कराथिऊ,  २) धनको,  ३) करथिरोखेधारक,  ४) व्ार अवधपत्र,  ५) करथिरोखेधारक, 

    ६) व्ार कूपनस,  ७) व्ार,   ८) करथिरोखा,  ९) पर्तफेडीचे,  १०) स््र,   ११) करथिरोखा, 

    १२) करथिरोखाधारक

	 ब)	 अ-९)	धनको,  ब-५) व्ार अवधपत्र,  क-१०) समहक्क भागांमध्े पररि्तथिन,  ड-३) कराथिचा पुरािा,  

    इ-४) सुरवषि्त गुं्तिणूक  फ-११) ठरािीक मुद्तीनं्तर पर्तफेड  ग-१) कराथिऊ भांडिल

	 क)	 १)	व्ार,  २) करथिरोखा प्रमाणपत्र,  ३) धनको,  ४) पररि्तथिनी् करथिरोखे,  ५) करथिरोखाधारक, 

      ६) करथिरोखा,   ७) नोंदिलेल ेकरथिरोखे

  ड)	 १)	चूक,  २) बरोबर,  ३) 	बरोबर,  ४) 	बरोबर,  ५) चूक,  ६) चूक,  ७) चूक,  ८) चूक,

    ९) चूक  १०) बरोबर

  इ)	 १)	वडपरॉविटरी,  २) डी मॅट,  ३) वडमटेररअला्िेशन,  ४) सेबी (SEBI)

 फ)	 १)	धनको,  २) 	करथिरोखे,  ३) व्ार,  ४) अवधपत्र,  ५) वचटणीस,   ६) करथिरोखेधारक,  ७) नफा,

    ८) म्तदान,  ९) सहा,  १०) करथिरोखे वि्ि््त  ११) संचालक मंडळ

  ग)	 अ)	करथिरोख्ािरील पर्तािा  १) व्ार

    ब) करथिरोखे प्रमाणपत्र    २) ६ मवहन्ाच्ा आ्त पाठविणे.

    क) धनको      ३) करथिरोखेधारक

    ड) कराथिऊ भांडिल    ४) करथिरोखे

    क) संचालक मंडळ    5) करथिरोख ेिाटपाचा अवधकार

  ई)	 १)	करथिरोखेधारक,  २) व्ार,  ३) करथिरोख ेप्रमाणपत्र,  ४) करथिरोखे,  ५) करथिरोखे पर्तफेड अरथि

    ६) ६

  ज)	 १)	क) संचालक मंडळाची सभा.  अ) संचालक मंडळाचा ठराि  ब) करथिरोख्ाचे िाटप

    २)	क) संचालक मंडळाची सभा   ब) करथिरोख्ांचे िाटप  अ) व्ार अवधपत्र

प्रकरण	८	:	ठथेिीदथारथांशी	पत्रव्यिहथार
प्र.१.	अ)	 १)	धनको,  २) अलप मुद्त,  ३) ३६,  ४) ६,  ५) अलप मुद्त,  ६) खेळ्ते,  ७) संचालक मंडळ,   

    ८) स््र,  ९) व्ार

	 ब)	 अ-४)	धनको,  ब-१) स््र,  क-५) ठिेीचा पुरािा,   

	 क)	 १)	व्ार,  २) व्ार अवधपत्र,  ३) मुद्त ठेि पाि्ती,  ४) ठेिीची पर्तफेड,  ५) ३६ मवहने, 

  ड)	 १)	बरोबर,  २) बरोबर,  ३) 	चूक,  ४) 	चूक,  ५) बरोबर,  ६) चूक 

  इ)	 १)	लाभांश,  २) वडपरॉविटरी

    फ)	 १)	धनको,  २) 	वचटणीस,  ३) अलप,  ४) ६,  ५) व्ार
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  ग)	 अ)	ठेिीदार      १) कंपनीचा धनको

    ब) ठेिीिरील पर्तािा    २) व्ार

    क) ३६ मवहने      ३) ठेेिीची रा््ती्त रा््त मुद्त

    ड) ठेिीची कमी्तकमी मुद्त  ४) ६ मवहने

  ई)	 १)	धनको,  २) बाहेरील (बाह्य),  ३) अलप,  ४) व्ार, 

  ज)	 १)	ब) ठेिीची ्िीकृ्ती.  क) ठेि पाि्ती  अ) ठेिीचे नु्तनीकरण

    २)	क) ठिेीची ्िीकृ्ती   ब) ठेि पाि्ती  अ) दे्  व्ार

प्रकरण	९	:	भथागपथेढी	पद्ध्ती
प्र.१.	अ)	 १)	भौव्तक  ्िरूपा्त,  २) भाैव्तक,  ३) इलेकटट्रॉवनक,  ४) वडपरॉविटरी,  ५) मुदांक,  ६) १९९६, 
    ७) बहु,   ८) इ््ुअर कंपनी,    ९) एनएसडीएल,   १०) बेवनवफशीअल ओनर,   ११) फंगीबल,  
    १२) आ्एसआ्एन,  १३) एनएसडीएल,  १४)  कंपन्ांना,  १५) गुं्तिणूकदार  १६) एनएसई,  १७) बीएसई

	 ब)	 अ-६)	 भौव्तक  पद्ध्तीमधील  सम््ा,  ब-१२)  १९९६,  क-२)  १२  िणाांक/सांके्तांक,  ड-८)  भागपेढी 
आवण गूं्तिणूकदार ्ांना रोडणे,  इ-४) भार्ता्तील दुसरी भागपेढी,   फ-१०)  इलेकटट्रॉवनक ्िरूपा्तील प्रव्तभू्तींचा 
परररषिक, ग-१४) गंु्तिणूकदार.   

	 क)	 १)	भौव्तक ्िरूपा्तील,  २) भागपेढी,  ३) भागपेढी,  ४) भागपेढी,  ५) एनएसडीएल,  ६) रमथिनी  
    ७) बेवनवफवशअल ओेनर,   ८) वडपरॉविटरी पावटथिवसपंट,    ९) वडमॅट,    १०) ररमॅट,    ११) फंवगवबवलटी  
    १२) आ्एसआ्एन    

  ड)	 १)	बरोबर,  २) बरोबर,  ३) 	बरोबर,  ४) 	चूक,  ५) चूक,  ६) बरोबर
    ७) बरोबर    ८) बरोबर    ९) बरोबर  १०) बरोबर  ११) बरोबर  १२) बरोबर  

  इ)	 १)	प्रमाणपत्र संग्रह संपुष्ा्त आणणे,  २) एनबीएफसी,  ३) आरबीआ्,  ४) राज् सरकार,

    ५) केंद सरकार,  ६) पीपीएफ  

    फ)	 १)	भागपेढी,  २) 	भागपेढी,  ३) १९४७,  ४) १९९६,   ५) डीपी,  
    ६) डीपी,     ७) वडमॅट,      ८) ररमॅट,     ९) भागपेढी   १०) आ्एसआ्एन,   ११) एनएसडीएल

  ग)	 १)  अ) वडमटेरर्ला्िेशन      १) भौव्तक ्िरूपा्तून इलेकटट्ाॅवनक ्िरूपा्त
      ब) भागपेढीचा मध्््      २) डीपी
      क) रगा्तील पवहली भागपेढी    ३) रमथिनी
      ड) सीडीएसएल        ४) १९९९

  	 २)  अ) भार्ता्तील पवहली भागपेढी    १) एनएसडीएल
      ब) इलेकटट्रॉवनक ्िरूपा्तून भौव्तक ्िरूपा्त  २) ररमटेरर्लािेशन
      क) फंवगवबवलटी        ३) भेददशथिक क्रमांक नसणे.
      ड) १२ िणाांक/सांके्तांक      ४) आ्एसआ्एन

  ई)	 १)	भाैव्तक,  २) भौव्तक,  ३) भागपेढी,  ४) भागपेढी,  ५) बहु   ६) सेबी का्दा,  ७) डीपी,

    ८) इलेकटट्रॉवनक,  ९) प्रव्तभ्ूतीला,  १०) आर.बी.आ्.

  ज)	 १)	ब) वडमॅट खा्ते उघडणे.  क) वडमॅट विनं्ती अरथि सादर करणे.  अ) खात्ाचे वििरण वमळिणे.
    २)	अ) गुं्तिणूकदार इ््ुअर कंपनीला प्रव्तभू्तीसाठी अरथि सादर कर्ता्त. क) इ््ुअर कंपनी भागपेढीला भाग िाटपाचा 

्तपशील दे्ते.  ब) बीओ च्ा खात्ा्त भाग रमा करण्ासंबंधी भागपेढी डीपीला सूचना दे्ेत.
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प्रकरण	१०	:	लथाभथांश	आवण	व्यथाज

प्र.१.	अ)	 १)	भागधारकांना,  २) लाभांश,  ३) संचालक मंडळ,  ४) संचालक मंडळ,  ५) भागधारक, 
    ६) भांडिल,       ७) ५,   ८) ३०,    ९) समहक्क,   १०) अग्रहक्क,   
    ११) लाभांश,  १२) केंद सरकार,    १३) अं्तररम,  १४)  व्ार,  १५) व्ार.

	 ब)	 I)  अ-२)	नफ्ाचा विवन्ोग,  ब-५) देणे बंधनकारक,   क-६) संचालक मंडळाकडून वनस्च्ती ि घोरणा, 
       ड-७) संचालक मंडळाकडून वनस्च्ती ि सभासदांकडून घोरणा,  इ-१) समहक्क भागधारक.   

	 	 II) अ-३)	 नोंदणीकृ्त  भागधारक,  ब-२)  धनको,    क-४)  न  वदलेल्ा  लाभांशाची  वशल्लक  रक्कम  ्े्े  
ह््तां्तरर्त केली रा्ेत,  ड-७)  न  वदलेला/मागणी  न केलेला लाभांश,    इ-१) लाभांश  िाटपाच्ा  घोरणेची  मावह्ती 
भाग बाराराला देण ेआि््क.

	 क)	 १)	लाभांश,  २) िावरथिक सिथिसाधारण सभा,  ३) सूवचबद्ध कंपनी,  ४) अग्रहक्क भागधारक,  ५) समहक्क 
भागधारक,   ६) लाभांश आदेश,    ७) ३० वदिस,  ८) अं्तररम लाभांश,  ९) अं्तररम लाभांश,  १०) व्ार.     

  ड)	 १)	बरोबर,  २) बरोबर,  ३) 	चूक,  ४) 	बरोबर,  ५) बरोबर,  ६) चूक
    ७) चूक     ८) चूक     ९) बरोबर   १०) चूक.

  इ)	 १)	व्ार ,  २) भांडिला्तून ,  ३) लाभांश आदेश,  ४) लाभांश आदेश.

    फ)	 १)	वडसवहडेंटम,  २) 	नोंदणीकृ्त भागधारक,  ३) संचालक मंडळ,  ४) रोख,   ५) िावरथिक सिथिसाधारण सभा,  
    ६) भांडिला,     ७) संचालक मंडळ,     ८) अग्रहक्क भागधारक,  ९) ३० वदिस  १०) वन्मािली, ११) व्ार

  ग)	 १)  अ) वडवहीडंटम        १) लॅटीन शबद
      ब) व्ार         २) धनको
      क) िावरथिक सिथिसाधारण सभेमध्े     ३) अंव्तम लाभांश
      ड) संचालक मंडळाच्ा सभेमध्े    ४) अं्तररम लाभांश
      इ) सरकारी वनधी        ५) आ्ईपीएफ

  	 २)  अ) अग्रहक्क भाग       १) लाभांशाचा स््र दर
      ब) समहक्क भाग        २) लाभांशाचा अस््र दर
      क) ठेिीदार        ३) व्ार.
      ड) ३० वदिसांच्ा आ्त      ४) लाभांशाचे िाटप
      इ) न वदलेला/मागणी न केलेला लाभांश  ५) लाभांश राहीर पर्ंतु दे्/मागणी नाही.

  ई)	 १)	नोंदणीकृ्त भागधारक  २) धनको,  ३) अं्तररम,  ४) साधारण ठराि,  ५) ३० वदिस,  
    ६) ५ वदिस,  ७) व्ार,  ८) समहक्क,  ९) समहक्क,  १०) व्ार.

  ज)	 १)	ब) पुरेसा नफा ्तपासणे.   क) संचालक मंडळाची सभा.      अ) लाभांशाची वशफारस

    २)	अ) लाभांश खात्ा्त िगथि.  क) न वदलेला लाभांश खात्ा्त िगथि   ब) आ्ईपीएफ मध्े िगथि

    ३)	ब) संचालक मंडळाच्ा सभेची सूचना भाग बाराराला देणे.  क) लाभांशाच्ा घोरणेची सूचना भाग बाराराला  
    देणे,  अ) सभासद नोंद पु््तक बंद ठेिणे.

    ४)	अ) लाभांश दराचा वनणथि्.  क) लाभांशाचे िाटप  ब) आ्ईपीएफमध्े िगथि

    ५)	क) वन्मािलीची का्देशीर परिानगी. ब) संचालक मंडळाच्ा सभे्त अं्तररम लाभांश ठरिणे ि घोवर्त करणे.   
              अ) अं्तररम लाभांशाच ेिाटप
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प्रकरण	११	:	वित्ती्य	बथाजथार
प्र.१.	अ)	 १) वित्ती् प्रव्तभू्ती,  २) व्ािसाव्क विपत्र,  ३) अलप,  ४) रारकोर पत्र,  ५) भांडिल 

	 ब)		 अ-५)	वित्ती् प्रव्तभू्तींचा व्ापार,  ब-४) अलप मुद्त वनधी,  क-२) निीन विक्री बारार, 
    ड-७) असुरवषि्त िचन वचठ् ठी, 
    क)	 १)	वित्ती् बारार,  २) भांडिल बारार,  ३) नाणे बारार,  ४) करॉल मनी/नोटीस मनी   
      ५) रारकोर पत्र      ६) प्रा्वमक बारार/निीन विक्री बारार

  	 ड)	 १)	चूक,  २) चूक  ३) बरोबर  ४) बरोबर  ५) बरोबर  ६) चूक  ७) चूक 

  इ)	 १)	भाग,  २) व्ापारी प्तपत्र  ३) करॉल मनी माककेट 

  फ)	 १)	अलप ,  २) व्ािसाव्क विपत्र  ३) ठेि प्रमाणपत्र  ४) प्रा्वमक/निीन विक्री,  ५) एक

  ग)	 अ)	नाणेबारार          १) अलप मुद्तीचे वनधी
    ब) शून् रोखमीचे बंधपत्र       २) रारकोर पत्रे
    क) दीघथिकालीन वनधी        ३) भांडिल बारार
    ड)  अस््ततिा्त असलेल्ा प्रव्तभ्ूतींची पुनविथिक्री  ४) दुय्म बारार

  ई)	 १)	दुय्म  २) प्रा्वमक  ३) भांडिल  ४) नाणे बारार

प्रकरण	१२	:	भथाग	बथाजथार
प्र.१.	अ)	 १)	प्रव्तभू्ती,  २)  बीएसई,  ३) अडत्ा,  ४) मंदीिाला,  ५)  डे टट्ेवडंग, 

  ब)	 अ-४)	गुं्तिणूकदारांच्ा वह्ताचे रषिण करणे,  ब-३) एका वदिसा्त केलेला प्रव्तभू्तींचा व्िहार, 
    क-१)  भागांच्ा  वकम्ती  िाढण्ाबाब्त  आशािादी,  ड-२)  भागांच्ा  वकम्ती  कमी  हो्तील  अशी  अपषेिा 

करणारा,  इ-६) भार्ता्तील सिाां्त रुना भाग बारार.

  क)	 १)	भाग बारार,  २) मुंबई भाग बारार/बरॉमबे ्टरॉक एकसचेंर,  ३) अडत्ा,  ४) ्तेरीिाला   

	 ड)	 १)	बरोबर,  २) बरोबर,  ३) चूक   ४) चूक 

  इ)	 १)	मुंबई भाग बारार/बरॉमबे ्टरॉक एकसचेंर,  २) राष्ट्ी् भाग बारार  ३) दलाल  ४) मंदीिाला

  फ)	 अ)	भांडिल बाराराच ेवन्मन      १) सेबी
    ब) राष्ट्ी् भाग बाराराचा वनदजेशांक     २) वनफटी
    क) अडत्ा          ३) ्ि्त:च्ा नािािर प्रव्तभू्तींची खरेदी ि विक्री
    ड) लंडन भाग बारार        ४) रुना भाग बारार

  ह)	 १)	गुं्तिणूकदारांच्ा,  २) अडत्ा,  ३) ्ेतरीिाला,  ४) ्टॅग,  ५) भांडिल
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Notes
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• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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