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व टव ा का त
ता ा ाि

2020
म ा ा ा ा तक वनवमत ि ा क्रम ं धन मं े

ा न वन क्रमांक ा क्र व नांक ि े ा न क ात े ा
म ि वमत ा व 30.01.2020 ा क म े े ा तक न 2020-21 ा क्षव क ि ा ा न

वनधा त क ा मा ता े ात े

आर्लयथा स्मथाट्थफरोनिरील DIKSHA App थारे र्था र्ुस्तकथाचयथा र्वहलयथा 
र् थािरील Q. R. Code थारे वडवजटल र्था र्ुस्तक ि र्थाठथासंबंवध्त अधययन 
अधयथार्नथासथाठी उर्यु  क थावय सथावहतय उर्ल ध हरो ल.
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क्ष
ी व ंटस्थ, nwUo

म ि क
ि ा कांत े

. विशेषथावधकथारी गवण्त,
र्था र्ुस्तक ्मंडळ, र्ुणे. 

का
 जी. स. ्म. ी्मिरोवह

म ा े

म क

वनवमत
तानं े

्मु य वनव्म्थ्ती अवधकथारी
ं कां े

वनव्म्थ्ती अवधकथारी
ांत े

सहथायक वनव्म्थ्ती अवधकथारी 

का क
वििेक तम ाि वन ं क

र्था र्ुस्तक वनव्म्थ्ती ्मंडळ, 
भथादेिी, ्मुंब  २५

© म ा ा ा ा तक वनवमत ि ा क्रम ं धन मं
  े . 

माि त

्महथारथाष्ट रथा य र्था र्ुस्तक वनव्म्थ्ती ि अ यथास ्म संशरोधन ्मंडळथाकडे यथा 
र्ुस्तकथाचे सि्थ ह  रथाह्तील. यथा र्ुस्तकथा्तील करोण्तथाही भथाग संचथालक, 
्महथारथाष्ट रथा य र्था र्ुस्तक वनव्म्थ्ती ि अ यथास ्म संशरोधन ्मंडळ यथांचयथा 
लेखी  र्रिथानगीवशिथाय उद ध्त कर्तथा येणथार नथाही.

िाव ा ा म वमत
न ा क

क्ष िाव वमत
डॉ. यरो्ती गथायकिथाड (सदसय) 
डॉ. ्मुकद ्तथार्कीर (सदसय)
डॉ. शथां्त सथाठे (सदसय)
डॉ. संगी्तथा ्मथांडक (सदसय)
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ी्म्ती अनं्तल ्मी कलथासन (सदसय)
ी्म्ती ल ्मी वर्  (सदसय)
ी्म्ती ्मणथाल फडक   (सदसय)
ी. अवनल कथार्रे  (सदसय)
ी्म्ती उ िलथा गरोडबरोले (सदसय सवचि)

त ा किा
व टव ा का त क्ष व म ि क
व टव ा का त ा ा ट

ी्म्ती ल ्मी वर् ी. वन्तीन गुजरथा्ी
ी्म्ती ुबेदथा सुर्ती   ी. कथार सथादे 
ी. विजय खुडे ी. गरोविंद हरे
ी. शथां्त शेळक ी्म्ती अंजली सथािं्त
ी्म्ती नयनथा र्दकी  

ा ांत का
ी. शथां्त शेळक ी. गरोविंद हरे
ी्म्ती नयनथा र्दकी ी. विजय खुडे
ी. कथार सथादे

म क्षक
डॉ. यरो्ती गथायकिथाड
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तािना

व य वि था्  व्मत्थांनरो,

श वणक िष्थ २ २ २१ र्थासन र्ुनर्थवच्त अ यथास ्मथािर आधथारर्त र्था र्ुस्तक सथादर कर्तथानथा 
आ हथांलथा आनंद हरो्त आहे.

वचटवणसथाची कथाय्थर्द्ध्ती हथा िथावण य शथाखे्तील असथा विषय आहे, जरो वयिसथाय जगथा्तील सिथा्त ्मरो था 
ि लरोकव य वयिसथाय संघटनथा कथार हणजेच संयु  भथांडिली संस्था, अ्था्थ्तच कर्नी, यथा कथारथाशी संबंवध्त 
आहे. यत्तथा ११ िीचयथा अ यथास ्मथा्त कर्नीची िवश े, कर्नीची न दणी, व्तचे वयिस्थार्न, कर्नी 
वचटवणसथाची भव्मकथा . घटकथांचथा स्मथािेश आहे. यत्तथा १२ िीचयथा अ यथास ्मथा्त भथाग, कज्थ ररोखे, सथाि्थजवनक 
ठेिी . थारे कर्नी वित्तीय बथाजथारथा्त कर्त असलेलयथा भथांडिल उभथारणीचयथा र्द्ध्तींिर भर दे यथा्त आलथा आहे. 
भथांडिलथाचयथा ्महत्िथाचयथा स्रो्तथांर्की भथाग, कज्थररोखे, सथाि्थजवनक ठेिी यथासंबंधी करणथां्मधये भथांडिल उभथारणी 
संबंधी ्तर्तुदी ि कथाय्थर्द्ध्तींचथा स्मथािेश आहे. यथा करणथांनं्तर सदर भथांडिल र्ुरिणथा यथा गुं्तिणकदथारथांशी 
र्त्वयिहथारसंबंधी करणथांची रचनथा कली आहे.

यथा विषयथाचे घटक हे कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधन व्मळ्तथा्त. कथाय था्तील कथायदेशीर ि ्तथांवत्क बथाबी 
वि था यथानथा सहज स्मजथावयथा्त यथासथाठी सथाधयथा भथाषे्त ्मथांडणी क न आि यक ्ती कथाळजी घे्तली आहे. 
आि यक ्ते्े ्त े ि आकतयथांचथा उर्यरोग कलथा आहे. निीन संज्ेचथा वकिथा श दथाचथा अ््थ लगेचच चौकटी्त सर्ष्ट 
कलथा आहे. अधययनथास उत्तेजन दे यथासथाठी अवधकची ्मथावह्ती आवण आिड वन्मथा्थण कर यथाè¶m क्ती करणथां्मधये 
वदलयथा आहे्त. तयेक करणथाचयथा शेिटी र्ररर्ण्थ सिथाधयथाय वदले आहे्त. संकलर्नथांची सर्ष्ट्तथा स्मज यथासथाठी 
विविध कथारचे न विचथारले असन ्तथावकक विचथार आवण कथारण्मी्मथांसेलथा रोतसथाहन वदले आहे. उर्यरोजनथांिर 
आधथारर्त न वि था यथानथा विवशष्ट संग  र्रर स््ती्त सद्धथा न्तक ज्थानथाचयथा उर्यरोजनथाची संधी दे्तील. 
कथागदर्त्े, कथागदर्त्थांचे न्मुने . र्ुस्तकथाचयथा सु िथा्तीलथा य आर करोडचयथा ्मथाधय्मथा्तन वदले आहे्त.

कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधये िेळरोिेळी सुधथारणथा कर यथा्त आलयथा आहे्त. यथा र्था र्ुस्तकथा्त कर्नी 
कथायदथा आवण सेबीचयथा वनय्मथां्मधील नरोवहबर २ १  र्य्तचयथा सुधथारणथांचथा विचथार कलथा आहे.

यथा र्था र्ुस्तकथासथाठी यरोगदथान वदलेलयथा विषय सव्म्ती सदसय, अ यथासगट सदसय, भथाषथां्तरकथार, स्मी क 
अशथा सिथाचे आ ही आभथारी आहरो्त.

सदर र्ुस्तक वश ण्त ज्, वश क आवण वि था यथाचयथा अर्े था र्ण्थ करेल अशी आ हथालथा आशथा आहे.

े

व नांक 21 ’o$~«wdmar 2020

ा त  2 ’$mëJwZ 1941   वििेक ाि
ं ा क

्महथारथाष्ट रथा य र्था र्ुस्तक वनव्म्थ्ती
ि अ यथास ्म संशथाेधन ्मंडळ, र्ुणे
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ता ि िाव

व टव ा का त
घटक ि क्षमता विधाने

घटक
क्रमांक घटक क्षमता विधाने

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, कज्थररोखे िथाटर् आवण सथाि्थजवनक ठेिी 
सिीकथारणे. यथासंबंधी ्तर्तुदी ि कथाय्थर्धद्ती 
स्मजणे.

३ वचटवणसथाचथा र्त्वयिहथार  • सभथासद, कज्थररोखेधथारक, ठेिीदथार यथांचयथाशी 
र्त्वयिहथारथाचे (संज्थार्नथाचे) कौशलय विकवस्त 
हरोणे.

४ भथागर्ेढी र्द्ध्ती
(Depository system)

 • भथागर्ेढी र्धद्तीचथा अ््थ ि ्महत्ि स्मजणे.

 • भथागर्ेढी र्धद्ती्तील स्मथाविष्ट घटक ज्था्त 
हरोणे.

 • भथागर्ेढी र्धद्तीची कथाय्थर्धद्ती अिग्त हरोणे.

५ लथाभथांश ि वयथाजथाचे िथाटर्  • लथाभथांश आवण वयथाज यथा संकलर्नथा स्मजणे

 • अं्तरर्म ि अंव्त्म लथाभथांश यथा्मधये ्तुलनथा करणे

 • लथाभथांश स्रो्त, लथाभथांश जथाहीर करणे ि िथाटर् 
करणे यथासंबंधी ्तर्तुदींचे आकलन हरोणे.
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घटक 
क्रमांक घटक क्षमता विधाने

वित्तीय बथाजथार  • वित्तीय बथाजथारथाचथा अ््थ स्मजणे.

 • वित्तीय बथाजथारथाचे कथार ज्था्त हरोणे.

 • वित्तीय बथाजथारथा्तील विविध सथाधनथांची ळख 
हरोणे.

 • भथाग बथाजथारथाचथा अ््थ ि कथाय स्मजणे.

 • बॉ बे सटॉक सचज ि नशनल सटॉक सचज 
विषयी ्मथावह्ती व्मळणे.

 • भथाग बथाजथारथासंबंधी विविध संज्था स्मजणे.

 • भथांडिली बथाजथारथा्तील ‘सेबी’ ची भव्मकथा 
स्मजणे.
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1

 
 म ि
 ां ि ा ि कता
       (अ) स्र भथांडिल  (ब) खेळ्ते भथांडिल
 ां ि ं ना
   १.४.१ वयथा यथा
   १.४.२ घटक
 क

तािना
वित्त ही सकंलर्नथा र्स ेि र्शथाच ेवयिस्थार्न यथाचंयथाशी वनगवड्त आह.े वनधींच ेग्मन (inflow) ि वनग्थ्मन (outflow) यथाचंयथाशी 

्त ेसबंवंध्त आह.े वयथािसथावयक ससं्चे ेयश ह ेवनधी उभथारणीची ्म्तथा ि वनधीचथा विवनयरोग कर यथाची कथाय्थ ्म्तथा यथािर अिलबंन अस्त.े   
हे रीन  फरोड्थ यथांचयथा हण यथानुसथार र्सथा हथा क हथा्त वकिथा र्थाय आहे. क्तर आर्ण तयथाचथा िथार्र करथा वकिथा ग्मिथा.  वयिसथायथा्त 

यश व्मळवि यथासथाठी र्सथा वक्ती आि यक आहे हे ये्े अधरोरे ख्त कले आहे.   
ं ा मक वि त ि ा

संस्थात्मक वित्तवयिस्था ही संस्ेसथाठी वनधी उर्ल ध्तथा ि तयथाचथा यरो य विवनयरोग यथाचयथाशी संबंवध्त अस्ते. संस्ेचयथा 
कथायथानथा वित्त र्ुरिठथा करणे, भथांडिल संरचनथा, गुं्तिणक वनण्थय यथांचयथाशी ्ती संबंवध्त अस्ते.  

ा ा
 हे रीन  हॉगलड यथांचयथा ्म्तथानुसथार, संस्थात्मक वित्तवयिस्था, वयथािसथावयक संस्ेने कलेले भथांडिल संर्थादन ि तयथाचथा विवनयरोग 
यथा गरोष्टींची हथा्तथाळणी कर्ते.   
 संस्थात्मक वित्त वयिस्े्मधये वि त्तय वनयरोजन, भथांडिली बथाजथारर्ेठ, ्मु थाबथाजथार, भथाग भथांडिल बथाजथार यथांचथा अ यथास 
अं्तभ्थ्त आहे. भथांडिल वनव्म्थ्ती, विदेशी भथांडिल यथांचथाही स्मथािेश यथा्त कलथा आहे. वित्तीय संस्था ्तसेच बकथांनथाही यथा्त अननय 
सथाधथारण ्महत्ि वदले आहे.
 वित्त वयिस्थार्क खथाली न्मद कलेलयथा गरोष्टींची खथात्ी दे्तरो 
 अ) संस्ेकडे र्ुरेशी ि स्मथाधथानकथारक वित्त वयिस्था उर्ल ध आहे.
 ब) संस्था, वक्मथान ्मलय असलेलयथा यरो य कथारचयथा वनधीचथा िथार्र कर्त आहे.
 क) संस्था उ यथा कलेलयथा वनधीचथा यरो य िथार्र कर्त आहे.
 ड) संस्ेचयथा ्मथालकथांसथाठी क्मथाल लथाभथांश वनव्म्थ्तीसथाठी यतन कर्त आहे. 
 खथाली न्मद कलेले दरोन वनण्थय हे संस्थात्मक वित्त वयिस्ेचे आधथार आहे्त. यथा दरोन संकलर्नथांचथा आर्ण सखरोल अ यथास  
क  यथा.

वि त वन  त ा वन वयथािसथावयक संस्ेलथा वित्तीय गरज भथागवि यथासथाठी भथांडिल बथाजथारथा्त िेश कर यथाचथा 
र्यथा्थय उर्ल ध अस्तरो. यथा वठकथाणी वित्त उभथारणीचे विविध र्यथा्थय संस्ेस्मरोर अस्तथा्त. स्मह  भथाग भथांडिल वकिथा 
कजथा्थऊ भथांडिल यथा्मधील यरो य र्यथा्थयथाची वनिड संस्था कर्ते. बक्तन कज्थ वकिथा सथाि्थजवनक ठेिी वकिथा कज्थररो यथांचथा 
र्यथा्थय संस्ेकडे अस्तरो. वित्तीय वयिस्थार्क यरो य भथांडिल उभथारणीची खथात्ी दे्तरो. यरो य भथांडिल उभथारणी हणजे 
भथांडिलथाची यरो य र ्म ्तसेच यरो य ्मथाणथा्तील कजथा्थऊ र ्म ि स्मह  भथाग भथांडिल यथांचे व्म ण हरोय.

ं ा मक वि त ि ा ना
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भथांडिली बथाजथारर्ेठ ही दीघ्थ ्मुद्तीचयथा कजथा्थची ि स्मह  भथागथांची बथाजथारर्ेठ अस्ते. यथा बथाजथारथा्त स्मह   भथाग 
ि कजथा्थऊ व्तभ्तींचे िथाटर् ि खरेदी वि ी कली जथा्ते. 

वि त ंति क ा वन  वयथािसथावयक संस्ेलथा जेवहथा भथांडिल था  कर यथाचे विविध र्यथा्थय उर्ल ध हरो्तथा्त 
्तेवहथा वि त्तय वयिस्थार्क र्ुढील वनण्थय घे यथास स ज हरो्तरो. हे वनण्थय हणजे वनधीचथा यरो य रर्तीने उर्यरोग क न 
भथागधथारकथांनथा क्मथाल लथाभथांश व्मळिन देणे. यथाकरर्तथा संस्ेलथा भथांडिलथाचे ्मलय  विचथारथा्त यथािे लथाग्ते. कदथा 
भथांडिलथाचे ्मलय कळले की, ्मग भथांडिलथािरील र्र्तथािथा हथा भथांडिली ्मलयथार्े था जथास्त असेल, अशथा र्द्ध्तीने 
वनधींचे वनयरोजन संस्था क  शक्ते. गुं्तिणक कर यथासथाठी वनधी व्मळविणे ि वयिसथायथा्मधये तयथाचथा यशसिीररतयथा 
उर्यरोग करणे यथालथाच गुं्तिणुकीचथा वनण्थय  असे हण्तथा्त. यथा संकलर्नेलथा भथांडिली अ््थसंकलर्  असेही  
संबरोधले जथा्ते.

भथांडिलथाचे ्मलय हणजे गुं्तिणकदथारथांकडन अर्ेव ्त असणथारथा वक्मथान र्र्तथािथा हरोय.

ं ा मक वि त ि े े म ि   
 वयथािसथावयक संस्ेचयथा कथायथा्थत्मक वयिस्थार्ने्त उतर्थादन, वित्त, विर्णन ्तसेच क्म्थचथा यथांचयथा क्ती यथा सिथानथा खर् ्महत्ि 
आहे, र्ण यथा सिथा्मधये सग थां्त जथास्त ्महत्ि वदले आहे ्ते वि त्तय कथा्मकथाजथालथा  आ्तथा आर्ण संस्थात्मक वित्त वयिस्ेचे 
्महत्ि जथाणन घेऊ यथा.

 वन वक्र ेत म त क ते वयथािसथावयक संस्थांचे ब ्तेक सि्थ वनण्थय हे वनधीचयथा उर्ल ध्तेिर अिलंबन अस्तथा्त. 
वयिसथायथा्तील करोण्तेही कथाय्थ वनधीवशिथाय सि्तंत्र्णे र्थार र्थाड्तथा ये्त नथाही. वयिसथायथा्मधील तयेक वनण्थय, तयथाचथा 
न यथािरील र्ररणथा्म  नजरे स्मरोर ठेिन घेणे आि यक अस्ते. स्मरोर वनरवनरथाळे र्यथा्थय उर्ल ध अस्तथानथा जरो क्मथाल 
नफथा व्मळिन दे ल अशथाच र्यथा्थयथाचथा वयिस्थार्न सिीकथार कर्ते. जरो कलर् आव््थक था वयिहथाय्थ असेल तयथाच 
कलर्थालथा वयथािसथावयक संस्था वहरिथा कवदल दथाखवि्ते. अशथा कथारे संस्थात्मक वित्तवयिस्था वनण्थय व ये्मधये 

्मरोलथाची भव्मकथा बजथाि्ते.

 क ा ा ां ि ा क े  जेवहथा खथादी वयथािसथावयक संस्था निीन उर् ्मथा्त र्थाऊल टथाक्ते ्तेवहथा 
व्तलथा भथांडिल उभथारणी करणे आि यक अस्ते. भथांडिल उभथारणीसथाठी वयथािसथावयक संस्था स्मभथाग. कज्थररोखे, बंधर्त्े 
यथांची वि ी कर्ते वकिथा बकचे कज्थ घे्ते.

 ं धन ि विका का ात म त क ते  वयथािसथावयक कलर्थांसथाठी संशरोधन, विकथास ि ्तर्शीलिथार शरोधकथाय्थ 
हथा्ती यथािे लथाग्ते. कलर्थाचयथा अं्मलबजथािणीसथाठी तयथाची ्तथांवत्क बथाज सविस्तरर्णे स्मजन घेणे आि यक अस्ते. 
यथा व येलथा बरथाच कथालथािधी लथाग्तरो. तयथासथाठी संशरोधनथाचयथा यथा कथालथािधी्मधये स्त्त वनधी उर्ल ध क न थािथा 
लथाग्तरो. यथासथाठी अविर्त अशथा आव््थक आधथारथाची आि यक्तथा अस्ते.

  जुनयथा उतर्थावद्त िस्तंची ेणी सुधथा न वकिथा निीन िस्तंचे उतर्थादन विकवस्त क न थाहकथांनथा आकवष्थ्त करथािे लथाग्ते. 
अशथा कथा्मथासथाठी कर्नीलथा बथाजथार सि ण कर यथाकरर्तथा ्तसेच बथाजथारथाचे वि लेषण कर यथाकरर्तथा वय ी ने्मथावयथा 
लथाग्तथा्त. अशथा कथारणथांसथाठी आव््थक आधथारथाची गरज अस्ते.

  ि ा त ा ा म त क ते वनधींचथा घ सुरळी्त असेल ्तरच क्म्थचथा यथांचे र्गथार िेळे्त दे्तथा ये्तथा्त, 
कजथा्थऊ र ्मेची र्र्तफड िेळे्त कर्तथा ये्ते, कचचयथा ्मथालथाची जेवहथा गरज भथास्ते ्तेवहथा ्ते विक्त घे्तथा ये्ते. उतर्थावद्त 
िस्तंचे वि ी संिध्थन (Sales Promotion) ्तसेच निीन िस्तंचे उतर्थादन बथाजथारथा्त आण यथासथाठी यथाची ्मद्त हरो्ते.

  विविध ाि ाव क का ाम े म ि ाधते संस्थात्मक वित्तवयिस्था, संस्े्तील सि्थ कथायथािर वनयंत्ण 
्तसेच स्मनिय ठेि यथा्त ्महत्िर्ण्थ भव्मकथा र्थार र्ड्ते. वित्त विभथाग र्ुरेशथा भथांडिलथाचथा र्ुरिठथा क  शक्त नथाही , 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



3

असथा विचथार करणे सुद्धथा कठीण आहे कथारण जर वित्त विभथागथाने क था ्मथालथाचयथा खरेदीसथाठी आि यक वनधींचथा 
र्ुरिठथा न कलयथास आवण दनंवदन वयिहथार सुरळी्त चथाल यथासथाठी लथागणथा यथा आव््थक गरजथांची र््त्थ्तथा न कलयथास 
उतर्थादन विभथागथाचे  कथा्म चथालविणे खर् कठीण हरो ल. यथा्मुळे उतर्थादन ्म्तेलथा ळ र्रोहरोचेल ि यथाचे र्यथा्थिसन 

वि ी, कर्नीचे उतर् , गुं्तिणुकीचथा दर यथा सग थांिर तयथाचथा र्ररणथा्म हरो ल, हणनच तयेक विभथागथाची कथाय्थ ्म्तथा 
भथािी आव््थक वयिस्थार्नथािर अिलंबन अस्ते.

वि ता ि विविध क ा ा ा न तेे  विस्तथारीकरण ि विविधीकरणथासथाठी आधवुनक यतं्सथा्म ीची ि आधवुनक 
्ततं्ज्थानथाची आि यक्तथा अस्त.े ससं्थात्मक, वित्त वयिस्था आधवुनक यतं्सथा्म ी ्तसचे आधवुनक ्ततं्ज्थान खरदेी 
कर यथासथाठी र्स ेउर्ल ध कर्त,े हणनच कर्नीचयथा विस्तथारीकरणथासथाठी ्तसचे विविधीकरणथासथाठी वित्त अवनिथाय्थ अस्त.े

ि ा क म ाता े अचथानक वि ी्त थालेली घट, नसवग्थक आर्त्ती्मुळे थालेलथा ्तरोटथा, संर्था्मुळे 
थालेलथा ्तरोटथा अशथा कथारचयथा अनेक जरो ख्मथा कर्नीलथा हथा्तथाळथावयथा लथाग्तथा्त. अशथा वयथािसथावयक जरो ख्मी 

हथा्तथाळ यथासथाठी कर्नीलथा आव््थक वयिस्थार्नथाची गरज अस्ते.

 ा मा म ता (assets) े यंत्संच ि यंत्सथा्म ी (plant and machinery) कथाळथानु र् जुनी थाली की 
कथालबथा  हरो्तथा्त. निीन यंत्सथा्म ी घे यथासथाठी वनधीची आथाि यक्तथा अस्ते.

ा ां व ा े ा ा म त क ते भथागधथारकथांनथा लथाभथांश ्तसेच कज्थररोखेधथारक ि बकथांनथा वयथाज 
दे यथासथाठी वित्त वयिस्था आि यक आहे. 

 विविध क ि क ा ा म त क ते  आयकर (Income Tax), िस्त ि सिेथा कर (GST) ्तसचे न दणी 
अवधकथा यथालथा अदथा करथाियथाच ेशलुक अशथा कथारचयथा कर ि आकथार भरणीसथाठी ससं्थात्मक वित्त वयिस्था ्मद्त कर्त.े

 ां ि ि कता (Capital Requirement)
 जेवहथा उ रोजक खथा था वयथािसथावयक कलर्थाची कलर्नथा कर्तरो, ्तेवहथा ्तरो तयथा कलर्नेचयथा वयथािसथावयक श य्तथांचथा शरोध 
घेऊ लथाग्तरो. कलर्थाचयथा वयिहथाय्थ्तेविषयी स्मथाधथानकथारक उत्तर व्मळथालयथािर ्तरो कलर् उभथारणीसथाठी र्थािले उचल्तरो. र्वहले ि 
खर् ्महत्िथाचे र्थाऊल हणजे वयिसथाय चथालवि यथासथाठी वक्ती भथांडिल आि यक आहे ि करोणतयथा सि र्था्त आि यक आहे 
यथाचथा वनण्थय अतयं्त कथाळजीर्ि्थक घेणे. आव््थक वनयरोजनथाचथा ्मसुदथा ्तयथार कर्तथानथा स स््ती ्तसेच भवि यथा्तील र्रर स््तींचथा 
विचथार करथािथा लथाग्तरो हणनच भथांडिलथाचयथा आि यक्तेचे ्मथाण ठरवि्तथानथा उ रोजकथालथा स्र भथांडिल  ि खेळ्ते भथांडिल  
यथांची आि यक्तथा विचथारथा्त यथािी लथाग्ते. आ्तथा आर्ण भथांडिल आि यक्तेचथा विस्त्त अ यथास क .

आव््थक वनयरोजन हे भथांडिलथाची गरज ि उर्ल ध सथाधने यथांचयथाशी वनगवड्त आहे.

 ां ि (Fixed Capital) दीघ्थकथालथािधीसथाठी िथार्रली जथाणथारी ्तसेच वि ीचयथा उ ेशथाने न घे्तलेली ्मथाल्मत्तथा, 
खरेदी कर यथासथाठी जे भथांडिल लथाग्ते तयथालथा स्र भथांडिल  असे हण्तथा्त. 

  सरळ श दथा्त ्मथांडथाियथाचे थालयथास स्र भथांडिल हणजे करोणतयथाही कथारची भौव्तक ्मथाल्मत्तथा  (Physical asset) 
हणजेच स्र ्मथाल्मत्तथा हरोय. ही संर्त्ती वयिसथायथा्मधये जिळजिळ कथाय्मसि र्ी रथाह्ते. उदथा. ज्मीन ि ्मथार्त 

(land and building) उर्सकर ि अनिथायु ी (Furniture and Fixture) यंत्संच ि यंत्े (Plant and Machinery) ही स्र 
भथांडिल गुं्तिणुकीची उदथाहरणे आहे्त. निीन कर्नीचयथा स्थार्नेचयथा िेळी अशथा कथारचयथा भथांडिलथाची आि यक्तथा 
अस्ते. ्त्थावर् वि ्मथान कर्नयथांनथा विस्तथार ि विकथास कथाय्थ ्मथांनथा वित्त र्ुरिठथा कर यथासथाठीही अशथा भथांडिलथाची 
गरज अस्ते. ्तसेच सथाधन सथा्म ी (equipments) बदल यथासथाठी सुद्धथा यथा भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते.

  स्र भथांडिलथाचयथा आि यक्तेची थारंवभक यरोजनथा कर्नी ि्त्थक ्तयथार कर्तथा्त. यथासथाठी ््म तयथांनथा कर्नीलथा 
आि यक असलेलयथा स्र ्मथाल्मत्तेची यथादी ्तयथार करथािी लथाग्ते ि तयथांचयथा वक्म्तीचथा अंदथाज घे्तलथा जथा्तरो. 
जव्मनीचयथा वक्म्ती, ्मथार्त बथांधणीचे ्मलय, यंत्सथा्म ींचयथा वक्म्ती यथा संबंवध्त ्मथावह्ती ्ते गरोळथा कर्तथा्त. िेगिेग था 
स्र ्मथाल्मत्तेचयथा वक्म्तीची बेरीज कली जथा्ते ि र्ररणथा्म सि र्ी कण स्र भथांडिलथाची आि यक्तथा ल था्त ये्ते.
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  अवलकडचयथा िषथा्थ्त स्र भथांडिलथाची गरज ल था्त घेऊन तयथालथा विशेष ्महत्ि वदले गेले आहे. विशेष्त  आधुवनक 
रोवगक व यथां्मुळे भथांडिली सथाधन सथा्म ीचथा (capital equipments) िथाढ्तथा िथार्र यथास कथारणीभ्त आहे.

  भथांडिली बथाजथारथा्तन स्र ्मथाल्मत्तथा खरेदीसथाठी उ रोजक वनधी व्मळवि्तरो. यथासथाठी भथाग, कज्थररोखे, बंधर्त्े यथांची वि ी 
कली जथा्ते वकिथा दीघ्थ ्मुद्तीचे कज्थही घे्तले जथा्ते.

ां ि ा ा ि कतेि ाम क ा े विविध घटक
   ि ा ा े ि उतर्थादन उ रोग ि लरोकरोर्यरोगी सेिथा यथांनथा स्र ्मथाल्मत्तथा व्मळवि यथासथाठी ्मरो था ्मथाणथािर 

वनधी गुं्तिथािथा लथाग्तरो. र्रं्तु खरेदी वि ी वयिसथायथा्त (Trading business) ्मरो था ्मथाणथा्त स्र भथांडिलथाची गरज 
नस्ते. 

  ि ा ा े का मान जेवहथा खथा था वयिसथायथाची ्मरो था ्मथाणथािर वयथार्थार  कर यथासथाठी (large scale 
basis) स्थार्नथा कली जथा्ते ्तेवहथा नसवग्थकर्णे अवधक स्र भथांडिलथाची गरज अस्ते. कथारण यथा वयिसथायथाचयथा ब ्तेक 
सि्थच व यथा सियंचवल्त यंत्े ि उर्करणे यथांिर आधथारर्त अस्तथा्त.

  ि ा ा ा खथादी वयिसथावयक संस्था जेवहथा उतर्थादन ि वि्तरण अशथा संर्ण्थ कथायथा्थसथाठी स्थार्न कली 
जथा्ते ्तेवहथा अवधक ्मथाणथा्त स्र भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते.

   ा ेत िा े मा (Lease basis) जर उ रोजकथाने भथाडेर् ीचयथा ्तत्िथािर ्मथाल्मत्तथा संर्थादन कर यथाचथा वनण्थय 
घे्तलथा असेल ्तर वयिसथायथा्त क्मी ्मथाणथािर वनधीची आि यक्तथा भथास्ते.

   ा ेत िा ा क ा  (Lease) : हथा क करथार आहे यथा थारे खथादी वय ी विवशष्ट कथालथािधीसथाठी तयथांची कथाही 
्मथाल्मत्तथा दस यथास िथार्र कर यथास दे्तरो. उदथा. ज्मीन, ्मथार्त, यंत्े, तयथादी.

   क ा ा ि ा (Sub contract) उतर्थादनथाचयथा कथाही व यथा जर उ रोजकथाने करथार क न ्तरथांकडे सुर्द्थ 
कर यथाचथा विचथार कलथा असेल ्तर अशथा व यथा र्थार र्थाड यथासथाठी तयथालथा वक्मथान ्मथाल्मत्तेची गरज अस्ते. तयथा्मुळे 
वयिसथायथा्मधये स्र भथांडिलथाची गरज क्मी भथास्ते.

   ा मा म ते े ं ा न जुने यंत्संच वकिथा जुनी सथाधनसथा्म ी क्मी वक्म्ती्त उर्ल ध असेल ्तर स्र ्मथाल्मत्ते्त 
आि यक असलेली गुं्तिणक वक्मथान र्था्तळीिर कली जथा्ते.

   ि त ा ात मा म ता ं ा न  थादेवशक र्था्तळीिर रोवगक विकथासथालथा चथालनथा दे यथासथाठी सरकथार 
सिल्तीचयथा दरथा्त ज्मीन ि बथांधकथा्म सथावहतय देऊ कर्ते. यंत्संच ि सथाधनसथा्म ी ह तयथाचयथा आधथारथािर उर्ल ध 
क न वदली जथा्तथा्त. अशथा सुविधथां्मुळे स्र ्मथाल्मत्तेची आि यक्तथा क्मी भथास्ते.

    ंत ा त  आं्तररथाष्टीय र्था्तळीिर वयिसथाय करणथा यथा ्मरो था संस्थांसथाठी हथा घटक खर् ्महत्िथाचथा 
आहे. उदथा. युद्धथाची श य्तथा अस्तथानथा ि र्ुढे यथा्मुळे सथा्म ीची क्म्तर्तथा भथास यथाची श य्तथा वन्मथा्थण हरोणथार असेल 
्तर कर्नी स्र ्मथाल्मत्तेचयथा विस्तथारथासथाठी ्मरो था ्मथाणथा्त वनधी गुं्ति यथाचथा वनण्थय घे्ते.

   ि े ा क  कर्नीचथा भवि यकथाळ उ िल अस यथाची अर्े था असेल ्तर सि्थ कथारचयथा वयथािसथावयक 
विस्तथारथासथाठी वहरिथा कवदल दथाखविलथा जथा्तरो. अशथा र्रर स््ती्त ्मरो था ्मथाणथा्त वनधी स्र ्मथाल्मत्ते्मधये गुं्तविलथा 
जथा्तरो. तयथा्मुळे भवि यथा्त तयथाचथा फथायदथा व्मळथायलथा ्मद्त हरो्ते.

     क ं े ा क लरोकसं यथा उ  दरथाने िथाढ्त अस्तथानथा कथाही उतर्थादकथांनथा, वयिसथाय िथाढीसथाठी ही चथांगली 
संधी आहे, असे िथाट्ते. उदथा. टरो्मरोबथा ल उ रोग, ले टॉवनक िस्तंचे उतर्थादन, ्तयथार कर् थांचथा वयिसथाय 
तयथादी उ रोगथांनथा ्मरो था ्मथाणथािर स्र भथांडिलथाची गरज भथास्ते.

     ा क ाधा  िस्त ि सेिथा दथान करणथा यथा उ रोग वयिसथायथालथा यरो य ्मथागणी असेल ्तर तयथांनथा ्मरो था ्मथाणथािर 
स्र भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते. उदथा. ्मरोबथा ल फरोन उतर्थादक ्तसेच ्मरोबथा ल नेटिक दथा्ते.

     धा मक घटक  हथा स्र भथांडिलथाचयथा आि यक्तेचयथा वनण्थय व ये्तील सिथा्त ्मु य घटक आहे. व्तसर्ध  
वयथािसथावयकथांर्की खथा था वयथािसथावयकथाने सियंचवल्त यंत्णथा रथाबवि यथास सु िथा्त कली ्तर तयथाच कथारचयथा 
वयिसथायथा्त कथाय्थर्त असणथारे ्तर वयथािसथावयक तयथाचे अनुकरण कर यथास उ ु  हरो्तथा्त.
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 े ते ां ि का का ां ि Working Capital) 
  दनंवदन वयथािसथावयक कथाय र्थार र्थाड यथासथाठी आि यक असणथा यथा भथांडिलथास खेळ्ते भथांडिल असे हण्तथा्त. स्र 

भथांडिलथाची आि यक्तथा ल था्त घे्तलयथानं्तर ि्त्थकथांनथा वयिसथायथाचे कथाय्थ सुरळी्त र्थार र्थाड यथासथाठी आि यक अशथा 
वनधीचथा अंदथाज यथािथा लथाग्तरो. वयिसथाय कर यथासथाठी आि यक असथा क था्मथालथाचथा सथाठथा कर यथासथाठी वनधीची गरज 
लथाग्ते. ्तयथार उतर्थादी्त िस्तंचथा रु्रेसथा सथाठथा रथाख यथासथाठी भथांडिलथाची गरज अस्ते. तय  वयिहथार कर्तथानथा िस्त 
ररोखीने वकिथा उधथारीने (on credit) विकलयथा जथा्तथा्त. उधथारीने विकलेलयथा िस्तंची ररोख र ्म लगेच र्र्त ये्त नथाही. 
उधथार ्मथालथाचे येणथारे ्मलय (account receivable) वयिसथायथा्मधये र्र्त ज्मथा हरो र्य्तचयथा कथालथािधी्मधये वनधीची 
वयिस्था करथािी लथाग्ते. ्तसेच कथारखथानयथाचे खच्थ भथागवि यथासथाठी ररोकड आि यक अस्ते. अवन ्त्तथा हे वयिसथायथाचे 
िवश े असलयथाने अनर्ेव ्त व्तकल्तेसथाठी  ररोख र ्म रथाखन ठेिणे ज रीचे अस्ते. 

त क्ष  हथा वयिसथाय चथालवि यथासथाठी लथागणथारथा अ तय  खच्थ आहे. लेखथार्थालकथाची फी, वि्मथा, वयथाज, 
द स्ती, जथावहरथा्त खच्थ, भथाडे, टेवलफरोन बील, तयथादींसथार यथा खचथाचथा यथा्त स्मथािेश हरो्तरो.

  अशथा कथारे उ रोग वयिसथायथा्त खथालील कथारचयथा ्मथाल्मत्तथांसथाठी भथांडिलथाची वयिस्था करथािी लथाग्ते  
  १) ्मथालसथाठथा बथांधणीसथाठी
  २) उधथार ्मथालथाचयथा येणथा यथा ्मलयथांचयथा वित्त र्ुरि थासथाठी
  ३) दनंवदन खच्थ भथागवि यथासथाठी
  िरील ्मथाल्मत्ते्मधये गुं्तविलेले भथांडिल हणजेच खेळ्ते भथांडिल  खेळतयथा भथांडिलथाचयथा संकलर्नथा ्महत्िथाचयथा अवधकथारी 

वय ींनी वभ र्णे ्मथांडलयथा आहे्त. कथाहींचयथा ्म्ते, चथाल संर्त्तीचे चथाल दथावयतिथािर जेिढे आवध य अस्ते, ्ती अव्तरर  
र ्म हणजेच खेळ्ते भथांडिल  जेसटनबग्थ यथांचयथा ्म्ते खेळ्ते भथांडिल हणजे चथाल संर्त्तीचे, चथाल दथावयतिथािरील 
अवध य  यथाच ष्टकरोनथा्तन वनविळ खेळ्ते भथांडिल  असे यथालथा संबरोधले जथा्ते. जेसटनबग्थ यथालथा खेळ्ते भथांडिल न 
हण्तथा अवभसरण भथांडिल  असे हण्तथा्त. कथाही ्त ज्थांचयथा ्म्ते चथाल संर्त्तीचयथा स्म्तुलय अस्ते ्ते खेळ्ते भथांडिल 

हरोय. जे. स. व्मलचयथा ्म्ते, कण चथाल ्मथाल्मत्तथा हणजेच वयिसथायथा्तील खेळ्ते भथांडिल  िरील ष्टकरोन अवधक 
वयथार्क असन हथा कर्नीचयथा सि्थ चथाल संर्त्तीचथा यथा्मधये स्मथािेश कर्तरो. यथालथाच कण खेळ्ते भथांडिल (Gross working 

capital) असे हण्तथा्त.
वधक माव त ा

े ा ां ि ा े क्र ितन
वयथािसथावयक संस्ेलथा खेळतयथा भथांडिल ्मथाल्मत्तेसथाठी 

वनधीची आि यक्तथा अस्ते. यथा वनधीचथा ्मुख भथाग हथा क था ्मथाल 
खरेदी कर यथासथाठी िथार्रलथा जथा्तरो ि उि्थरर्त भथाग िे्तन ि ्तर खच्थ 
भथागवि यथासथाठी उर्ल ध कलथा जथा्तरो. अशथा कथारे खेळ्ते भथांडिल जे 
ररोख सि र्था्त हरो्ते तयथाचे र्थां्तर ्मथालसथा था्मधये (inventories) 
हरो्ते. कचचयथा ्मथालथािर व यथा कली जथा्ते ि तयथाचे र्ररि्त्थन ्तयथार 
िस्त्मधये हरो्ते. यथा ्तयथार िस्त उधथारीिर विकलयथा जथा्तथा्त असे गही्त 
धरले जथा्ते ि िस्तंचयथा वि ी्मुळे तयथाचे र्थां्तर उधथार ्मथालथाचयथा 
येणथा यथा ्मलयथां्मधये (account receivable) हरो्ते. देयक ्तथारखेर्थासन 
कथा ठरथािीक वदिशी यथा उधथार ्मथालथाचयथा येणथा यथा ्मलयथांची ्मुद्त 

स्मथा  हरो्ते. यथा ्मुद्त स्मथा ीनं्तर तयथाचे ररोखी्मधये र्ररि्त्थन हरोऊन 
हे च  र्र्त वफ  लथाग्ते.

ररोख रक्मचेथा क वहससथा धनकरोनथा (creditors) दे यथासथाठी, 
आयकर भर यथासथाठी आवण लथाभथाशं जथावहर कर यथासथाठी िथार्रलथा   

                जथा्तरो ि उि्थरर्त भथाग र्नुहथा चलनथा्त आणलथा जथा्तरो. 

ा न

का का
मा

म

विक्र

े ा ां ि ा े क्र ितन

मा ा ा

े ा
ां ि ा े

क्र ितन

धा े
े ा े म

म

का
कत

 च
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े ा ां ि ा ा ि कतेि ाम क ा े घटक
खेळतयथा भथांडिलथाची आि यक्तथा ्मरोज यथासथाठी करोण्तीही अचक ्मथानक नथाही्त. वयिसथाय यथा आव््थक िथा्तथािरणथा्त कथाय्थर्त 

आहे ्तसेच ्तर अनेक गरोष्टींिर विचथार क न खेळतयथा भथांडिलथाचे ्मथाण वन च्त कले जथा्ते.
  ि ा ा े ि  
  दनंवदन िथार्रथाचयथा आि यक िस्तंचयथा उतर्थादनथा्त गुं्तलेलयथा वयथािसथावयक संस्थानथा ्तुलनेने क्मी खेळतयथा भथांडिलथाची 

गरज भथास्ते. कथारण दथावयतिथाची (liability) कथाळजी घे यथासथाठी संस्े्त स्त्त ि रु्रेसथा ररोख रक्मेचथा घ सु  अस्तरो. 
तयथाच ्मथाणे सथाि्थजवनक उर् ्मथां्मधये थाहकथाकडन ररोख रक्मेचथा घ स्त्त सु  असलयथाकथारणथाने खेळतयथा भथांडिलथाचे 
्मथाण खर् क्मी अस्ते.

ाि वनक क्रम  हे स्थावनक िथासी िथाह्तक, गस, िीज, तयथादी सथार यथा सेिथा दथान कर्तथा्त.

  यथा उलट जर वयिसथाय चनीचयथा िस्तंचथा (luxury goods) वयथार्थार कर्त असेल ्तर तयथासथाठी ्मरो था ्मथाणथािर खेळतयथा 
भथांडिलथाची आि यक्तथा भथास्ते कथारण यथा िस्तंचयथा वि ी्मधये सथा्ततय नस्ते.

  िस्तंचयथा वि्तरणथाशी संबंवध्त संस्ेकडे थाहकथांची ्मथागणी र्ण्थ कर यथासथाठी भरर्र ्मथाणथा्त ्मथालसथाठथा  (inventory)
्तयथार ठेिथािथा लथाग्तरो. ्तसेच थाहकथांनथा आकवष्थ्त कर यथासथाठी र््त सुविधथा (credit facility) रु्रिथािी लथाग्ते हणन अशथा 
संस्थांनथा ्मरो था ्मथाणथािर खेळतयथा भथांडिलथाची गरज अस्ते.

िस्तंचयथा वि्तरण करणथा यथा संस्था यथा भौव्तक सि र्था्तील िस्तं्मधये बदल न कर्तथा खरेदी ि वि ीशी संबंवध्त 
अस्तथा्त. उदथा. घथाऊक वि ्ते, वकरकरोळ वि ्ते.

  ि ा ा े का मान
  वयिसथायथाचयथा आकथार्मथानथाचथा अंदथाज तयथाचयथा कण कथाय्थ ेत्थाचयथा ्मथाणथाि न ठरविलथा जथा्तरो. ्मरो था ्मथाणथािर 

(large scale) वयथार्थार करणथा यथा कर्नीस खेळतयथा भथांडिलथाची अवधक गरज अस्ते.
 विक्र े मा
  हथा सिथा्थ्त ्महत्िथाचथा घटक आहे. कण वि ीचे ्मथाण ि खेळ्ते भथांडिल यथांचे क्मेकथांशी ्ेट नथा्ते आहे. जर वि ीचे 

्मथाण िथाढ्ते असेल ्तर तयथाच ्मथाणथा्त खेळ्ते भथांडिलही उर्ल ध क न थािे लथाग्ते.
 ा न क्र
  कचचयथा ्मथालथाचे ्तयथार िस्त्मधये र्थां्तर कर यथाचयथा व येलथा उतर्थादन च  असे हण्तथा्त. जर उतर्थादन च थालथा 

लथागणथार कथालथािधी ्मरोठथा असेल ्तर खेळ्ते भथांडिल जथास्त ्मथाणथा्त लथाग्ते. यथा उलट जर उतर्थादन च थाचथा कथालथािधी 
क्मी असेल ्तर खेळ्ते भथांडिल क्मी ्मथाणथा्त लथाग्ते.

  ा ा क्र  
  जेवहथा बथाजथारथा्त ्तेजी  अस्ते ्तेवहथा वि ीचयथा कण ्मथाणथा्त िथाढ हरो्त अस्ते. तयथा्मुळे िस्तंचथा सथाठथा (stock) िथाढविणे 

आि यक अस्ते. ्मथालसथाठथा क न ठेि यथासथाठी जथास्त गुं्तिणुकीची गरज अस्ते. यथासथाठी अव्तरर  खेळतयथा 
भथांडिलथाचथा उर्यरोग करणे ्म था  हरो्ते.

  यथा उलट जेवहथा ्मंदीचथा कथाळ अस्तरो ्तेवहथा विव चे ्मथाण क्मी अस्ते तयथा्मुळे खेळतयथा भथांडिलथाची आि यक्तथा क्मी 
थालेली अस्ते.

 े ि विक्र ा ट
  कर्नी सि्त  खरेदी कर्तथानथा उधथारीचयथा सिल्तीचथा फथायदथा घे्ते, र्ण िस्तंची वि ी कर्तथानथा अशी सिल्त थाहकथांनथा 

दे्त नथाही असे धरोरण रथाबविणथा यथा कर्नीस खेळ्ते भथांडिल क्मी लथाग्ते.
  यथा उलट यथा कर्नीलथा उधथारीिर ्मथाल व्मळ्त नथाही र्ण वि ी कर्तथानथा िस्त उधथारीने थावयथा लथाग्तथा्त. अशथा 

कर्नीलथा खेळ्ते भथांडिल जथास्त लथाग्ते.
  धा ि ंक
  उधथारीिर अंकश ठेि्तथानथा कथाही गरोष्टींकडे ल  थािे लथाग्ते. उदथा. उधथार वि ीचे ्मथाण, उधथारीचयथा अटी, िसुलीचे 
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धरोरण तयथादींचथा स्मथािेश यथा्त कर्तथा ये ल. उधथारीिर अंकश ठेि यथाचे धरोरण जर कठरोर असेल ्तर कर्नीची आिक 
सुधथार्ते. जर यथा उलट हेच धरोरण जर उदथार असेल ्तर िसुलीचथा न उ ि्तरो. यरो य िेळे्त िसुली थाली नथाही ्तर बुडी्त 
कजथा्थची (bad debt) श य्तथा अस्ते. अशथा कर्नीलथा खेळतयथा भथांडिलथाची जथास्त गरज भथास्ते.

  कर्नी ररोखीचथा वयिहथार कर्त असेल ्तर खेळ्ते भथांडिल क्मी लथाग्ते.
 त ा ि विका ा ा िे
  कर्नीचयथा उतकषथा्थबररोबर खेळतयथा भथांडिलथाची गरजही िथाढ्ते. सथा्ततयथाने ग्तीर््थािर असणथा यथा कर्नीस वनधीची 

आि यक्तथा स्त्त भथास्ते.
  ि ा ने कित
  उतर्थादन ि वि्तरण यथा्मधये यरो य स्मनिय असेल ्तर खेळतयथा भथांडिलथाची आि यक्तथा क्मी अस्ते. ्तसेच यथा कर्नीस 

्मथालसथाठथा (stock) क न ठेिथािथा लथाग्तरो तयथांनथा खेळतयथा भथांडिलथाची जथास्त गरज अस्ते.  
 ा घटक
  वित्तीय संस्था ्तसेच बकथा जर ज रीचयथा िेळे्त वनधी उर्ल ध क न दे्त अस्तील ्तर खेळतयथा भथांडिलथाची आि यक्तथा 

जथास्त नस्ते. 

ां ि ं ना  
 ्मथालकीचे भथांडिल वकिथा कजथा्थऊ भथांडिल अ्िथा दरोनही ्मथागथानी कर्नी भथांडिल उभे कर्ते. ्मथालकी ह थाचयथा भथांडिलथा्मधये 
स्मह  भथाग, अ ह  भथाग, रथाखीि ि अव्तरर  वनधी यथांचथा स्मथािेश हरो्तरो. कजथा्थऊ भथांडिल हणजे कज्थररोखे, ्तर कज तयथादी 
हरोय. यथा सि्थ स्रो्तथांचथा ्मथाणबद्ध कवत््त रर्तीने कर्नीचयथा कण भथांडिलथा्त स्मथािेश कलथा जथा्तरो.
 भथांडिल संरचनथा हणजे च ्त ्मथाणथानुसथार विविध स्रो्तथांचे वनधी कत् करणे. भथांडिल संरचनथा ठरविणे हणजे, कण 
भथांडिलथा्मधये िेगिेग था व्तभ्तींचे गुणरोत्तर ्मथाण ठरविणे.  यथालथाच व्तभ्तींचे व्म ण  असेही हटले जथा्ते.

ा ा
 े  उ रोग वयिसथायथा्त गुं्तविलेले वदघ्थ्मुद्तीचे ि िविधयर्ण्थ वनधी . 
 न टन  संस्ेची भथांडिल संरचनथा हणजे कज्थ ि स्मह  भथाग यथा दरोन व्तभ्ती्मधील संबंध, यथानुसथार कर्नीलथा 

्मथाल्मत्तथा खरेदीसथाठी वनधी र्ुरिठथा कर्तरो.
 अशथा कथारे भथांडिल संरचनथा  ही ्मथालकीचथा वनधी ि कजथा्थऊ वनधी यथार्थासन ्तयथार हरो्ते. ्मथालकीचयथा वनधी्मधये भथाग भथांडिल 

आवण रथाखीि ि अव्तरर  वनधींचथा स्मथािेश हरो्तरो ्तर कजथा्थऊ वनधी्मधये कज्थररोखे ्तसेच वदघ्थ्मुद्तीचे कज्थ यथांचथा स्मथािेश हरो्तरो.

 वधक माव त ा
 ां ि ं नेत त िे  भथांडिल संरचनेचथा वनण्थय घे्तथानथा दरोन ्मलभ्त ्तत्िे विचथारथा्त घे्तली जथा्तथा्त.
 (१) कजथा्थऊ र ्म ि स्मह  भथाग (debt equity) यथांचे ्मथाण  क्मथा चयथा स्र्तेनुसथार वन च्त कले जथा्ते.
 (२) वयिसथाय च था्तील ध  सहन कर यथासथाठी ि लिवचक्तेसथाठी, भथांडिल संरचने्मधये स्मह  भथाग भथांडिलथाचे  

ध यथा र्थासन बचथाि करणथारे आिरण  असणे गरजेचे आहे. 

 ां ि ं ने े घटक
भथांडिल संरचनेचे चथार घटक आहे्त ्ते खथालील ्मथाणे 

म ा ां ि  हथा कर्नीचयथा भथाडंिलथाचथा था्व्मक स्रो्त आह.े कर्नीची ्मथालकी यथा भथागथाकंड ेअस्त.े ्तसचे 
्मथालकी ह थाबंररोबर यणेथारी जरो ख्म ही तयथानंी सिीकथारललेी अस्त.े तयथानंथा लथाभथाशं वदलथा जथा्तरो जरो अ स्र अस्तरो.

 ा ां ि  यथा भथागथांनथा लथाभथांश िथाटर् ि कर्नी विसज्थनथािेळी भथांडिल र्र्तफड यथासथाठी अ ह  वदलथा 
जथा्तरो. यथांनथा स्र दरथाने लथाभथांश वदलथा जथा्तरो. यथा भथागथांनथा ्म्तदथानथाचथा ह  नस्तरो.
वतधा ं न ा वनधी उभथारणीचथा हथा अं्तग्थ्त स्रो्त आहे. यथालथा न यथाची र्ुनगु्तिणक असे हण्तथा्त. िथाटर् न 

कलेलयथा न यथाचथा वयिसथायथासथाठी िथार्र करणे हणजेच न यथाचे भथांडिलीकरण हरोय.
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क ा ां ि यथा्मधये दरोन गरोष्टींचथा स्मथािेश कलथा आहे.
  अ) कज्थररोखे  हथा कर्नीने घे्तलेलयथा कजथा्थचथा र्ुरथािथा आहे. यथािर वन च्त दरथाने वयथाज वदले जथा्ते.
  ब) ्मुद्तीची कज  बक वकिथा वित्तीय संस्थांनी वदलेली ही कज अस्तथा्त. यथािर वन च्त दरथाने वयथाज वदले जथा्ते.
   र्ुढे वदलेलयथा उदथाहरणथाि न ्तु हथालथा भथांडिल संरचनेची संकलर्नथा स्मजन घे्तथा ये ल.

  मा ा क क न ा ता े ं

े ता े म ` ं त मा म ता म `
ा ां ि

१ ,  स्मह  भथाग  `. १  
तयेकी, र्ण्थ वक्म्त वदलेले.

५,  अ ह  भथाग `. १   
तयेकी र्ण्थ वक्म्त वदलेले.

ा ि वनध ि वत वनध

ाव िे

१ , १  कज्थररोखे  `. १  
तयेकी र्ण्थ वक्म्त वदलेले

धनकरो 

देय विर्त्   

१, ,  

५, ,

५ ,  

१, ,

   ३ ,

   २ ,

मा म ता
्मथार्त

यंत् सथा्म ी 

ा मा म ता
णकरो 

्मथालसथाठथा 
ररोख र ्म 

बक्तील र ्म 

४, ,
२, ,

१, ,
   ५ ,
   १ ,
   ४ ,

भथांडिल सरंचनथा = स्मह  भथाग + अ ह  भथाग + रथाखीि वनधी + कज्थररोखे 
    =  १, ,  + ५, ,   +  ५ ,   +  १, ,   
   =  ,५ ,

कत करोणतयथाही ्मयथा्थवद्त कर्नीचयथा िेबसथा टलथा भेट था आवण व्तची भथांडिलथाची संरचनथा जथाणन यथा. 

क

म े ां ि े ते ां ि
१) अ््थ स्र भथांडिल हणजे करोणतयथाही कथारची स्र 

्मथाल्मत्तथा वकिथा संर्त्ती हरोय.
खेळ्ते भथांडिल हणजे कण चथाल ्मथाल्मत्तेची बेरीज 
हरोय.

२) सि र् हे भथांडिल वयिसथायथा्त जिळ जिळ 
कथाय्मसि र्ी रथाह्ते.

खेळ्ते भथांडिल हे अवभसरण भथांडिल  आहे.

३) कथारण हे भथांडिल स्र संर्त्ती्मधये गुं्तविले जथा्ते. 
उदथा. ज्मीन, ्मथार्त, फवन्थचर तयथादी.

खेळ्ते भथांडिल अलर् ्मुद्तीचयथा ्मथाल्मत्ते्मधये 
गंु्तविले जथा्ते. उदथा. ररोकड, ्मथालसथाठथा, उधथारी .

४) स्थाे्त भथाग, कज्थररोखे, दीघ्थ र्ललयथाचे कज्थ, बंधर्त्े यथा 
्मथागथा्थने स्र भथांडिलथाची उभथारणी कर्तथा ये्ते. 

खेळ्ते भथांडिल अलर् ्मुद्तीचे कज्थ, ठेिी, वयथार्थारी 
कज तयथादी ्मथागथा्थने उभे कले जथा्ते.

५) गुं्तिणक
    दथारथाचे धयेय

भवि यथा्मधये नफथा क्मथावि यथाचयथा उ ेशथाने 
गुं्तिणकदथार स्र भथांडिलथा्त र्से गुं्तवि्तथा्त.

तिरर्त र्र्तथािथा व्मळवि यथाचयथा उ ेशथाने गुं्तिणकदथार 
यथा्त र्से गुं्तवि्तथा्त.

) जरोखी्म स्र भथांडिलथा्तील गुुं्तिणक जरोख्मीची अस्ते. खेळतयथा भथाडंिलथा्तील गु्ंतिणक क्मी जरोख्मीची अस्त.े
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ा ां

	 	संस्थात्मक वित्तवयिस्था, वयथािसथावयक संस्ेने कलेले भथांडिल संर्थादन ि तयथाचथा विवनयरोग यथा गरोष्टींची हथा्तथाळणी कर्ते.

  स्र भथांडिल हणजे करोणतयथाही कथारची भौव्तक ्मथाल्मत्तथा  हणजेच स्र ्मथाल्मत्तथा हरोय. 
  उदथा. ज्मीन, ्मथार्त, उर्करणे, . 

  खेळ्ते भथांडिल हणजे चथाल संर्त्तीचे चथाल दथावयतिथािरील अवध य. जसे  ररोकड, उधथार ्मथाल्मत्तेचे येणथारे ्मलय . 

  भथांडिल संरचनथा हणजे कण भथांडिलथा्मधये िेगिेग था व्तभ्तींचे गुणरोत्तर ्मथाण ठरविणे. यथालथाच व्तभ्तींचे व्म ण  
असेही हटले जथा्ते.

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) .................... हे र्से ि र्शथाचे वयिस्थार्न यथांचयथाशी वनगवड्त आहे.

   अ) उतर्थादन ब) विर्णन क) वित्त

  २) वित्त हणजेच कर्नीचयथा .................... बथाबींचे वयिस्थार्न करणे.

   अ) आव््थक ब) विर्णन     क) उतर्थादन

  ३) संस्थात्मक वित्तवयिस्था वयथािसथावयक संस्ेने कलेलयथा .................... चे संर्थादन ि तयथाचथा विवनयरोग यथा 
गरोष्टींची हथा्तथाळणी कर्ते.

   अ) ्मथालथाचे ब) भथांडिलथाचे  क) जव्मनीचे

  ४) कर्नीलथा सरकथारकडे .................... भरथािथा लथाग्तरोे.

   अ) कर  ब) लथाभथांश      क) वयथाज

  ५) .................... हणजेच करोणतयथाही कथारची स्र ्मथाल्मत्तथा हरोय.

   अ) अवधक्त भथांडिल ब) वि ीस कथाढलेले भथांडिल क) स्र भथांडिल

  ) चथाल संर्त्तीचे चथाल दथावयतिथािरील अवध य हणजेच .................... हरोय.

   अ) खेळ्ते भथांडिल ब) भरणथा थालेले भथांडिल  क) अवभदत्त भथांडिल. 

  ) उतर्थादन उ रोगथालथा स्र ्मथाल्मत्तथा व्मळवि यथासथाठी .................... ्मथाणथािर वनधी गुं्तिथािथा लथाग्तरो.

   अ) ्मरो था ब) रो था क) क्मी्तक्मी

  ) लरोकसं यथा उ  दरथाने िथाढ्त असलयथास कथाही उतर्थादकथांनथा ही वयिसथाय ....................  संधी आहे असे िथाट्ते. 

   अ) बंद कर यथासथाठी ब) िथाढवि यथासथाठी क) क्मी कर यथासथाठी

  ) कण .................... हणजेच वयिसथायथा्तील खेळ्ते भथांडिल.

   अ) खच्थ ब) चथाल ्मथाल्मत्तथा   क) चथाल दथावयति

    १ ) .................... हणजे च ्त ्मथाणथानुसथार विविध स्रो्तथांचे वनधी कत् करणे.

   अ) भथांडिली अ््थसंकलर् ब) भथांडिल संरचनथा    क) भथांडिली िस्त 
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ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) भथांडिली अ््थसंकलर् १) कण चथाल ्मथाल्मत्तथा

ब) स्र भथांडिल २) भथांडिल संर्थादन ि तयथाचथा विवनयरोग

क) खेळ्ते भथांडिल ३) स्र दथावयति

ड) भथांडिल संरचनथा  ४) कण चथाल दथावयति

) संस्थात्मक वित्तवयिस्था   ५) स्र ्मथाल्मत्तथा

) गुं्तिणुकीचथा वनण्थय

) वित्तीय वन च्तीचथा वनण्थय 

) संर्त्तीचे संर्थादन ि तयथाचथा विवनयरोग

) विविध वित्त स्रो्तथांचे व्म ण 

१ ) िस्तंचे व्म ण 

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

  १) करोणतयथाही वयिसथाय कथायथा्थचयथा यशथाचथा वनधथा्थरक.

  २) संस्ेकडे र्ुरेसे भथांडिल असलयथाची खथात्ी देणथारथा वित्त वयिस्थार्कथाचथा वनण्थय.

  ३) वनधीचथा यशसिीररतयथा उर्यरोग कर यथाचथा वित्तीय वयिस्थार्कथाचथा वनण्थय.   

  ४) दीघ्थ कथालथािधीसथाठी िथार्रली जथाणथारी स्र ्मथाल्मत्तथा व्मळवि यथासथाठी यथा भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते.

  ५) चथाल ्मथाल्मत्तेची कण बेरीज.

  ) चथाल ्मथाल्मत्तेचे चथाल दथावयतिथािरील अवध य.

  ) कचचयथा ्मथालथाचे ्तयथार िस्त्मधये र्थां्तरर्त कर यथाची व यथा.

  ) अ््थवयिस्े्तील ्तेजी ि ्मंदीचे च .

  ) कण भथांडिलथा्तील िेगिेग था व्तभ्तींचे गुणरोत्तर.

  १ ) वित्त र्ुरिठथा करणथारथा अं्तग्थ्त स्रो्त.

 ा विधाने क क ते व ा

  १) वित्त हे र्से ि र्शथाचे वयिस्थार्न यथांचयथाशी वनगवड्त आहे्त.

  २) कलर् जर फथायदेशीर असेल ्तरच वयथािसथावयक संघटनथा तयथालथा वहरिथा कदील दथाखवि्ते.

  ३) संस्थात्मक वित्तवयिस्था विविध वयथािसथावयक कथायथा्मधये स्मनिय सथाध्ते.

  ४) स्र भथांडिलथालथा अवभसरण भथांडिल  असेही हण्तथा्त.

  ५) खेळ्ते भथांडिल वयिसथायथा्मधये श य्तरो कथाय्मसि र्ी रथाह्ते.

  ) वयिसथायथा्त भथाडेर् ीचयथा ्तत्िथािर ्मथाल्मत्तथा संर्थादन कलयथास जथास्त ्मथाणथा्त वनधींची आि यक्तथा अस्ते.

  ) चनीचयथा िस्तचं ेउतर्थादन ि वयथार्थार करणथा यथा वयिसथायथास ्मरो था ्मथाणथािर खळेतयथा भथाडंिलथाची आि यक्तथा अस्त.े
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  ) ्मरो था ्मथाणथािर वयिसथाय करणथा यथा कर्नीलथा अवधक खेळतयथा भथांडिलथाची गरज अस्ते.

  ) उदथार्म्तिथादी र््तधरोरणथां्मुळे बुडी्त कजथा्थची (bad bebt) स्मसयथा उ ि्ते.

  १ ) वित्तीय संस्था ि बकथा वयिसथायथाचयथा खेळतयथा भथांडिलथाची आि यक्तथा र्ण्थ कर्तथा्त.

टात न ा ा धा

  १) ज्मीन ि ्मथार्त, यंत्सथा्म ी, ररोख र ्म.

  २)  कज्थररोखे भथांडिल, स्मह  भथाग भथांडिल, अ ह  भथाग भथांडिल.

  ३)  स्र भथांडिल, भथांडिल संरचनथा, खेळ्ते भथांडिल

 ा विधाने क ा

  १) भथांडिलथाचयथा आि यक्तेचे थारंवभक वनयरोजन करणथा यथा वय ी हणजेच ..............

  २) जेवहथा अ््थवयिस्े्त ्तेजी अस्ते ्तेवहथा वि ी्तही .............. हरो्ते.

  ३) कचचयथा ्मथालथाचे ्तयथार िस्तं्मधये र्थां्तर कर यथाची व यथा हणजेच .............. हरोय.

  ४) ्मंदीचयथा कथाळथा्त वि ी्मधये .............. हरो्ते.

 क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) वित्तीय वन च्तीचथा वनण्थय १) .......................................................

ब) .............................................. २) दीघ्थ कथालथािधी 

क) वित्त गुं्तिणुकीचथा वनण्थय ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) अवभसरण भथांडिल 

) विविध वित्त स्रो्तथांचे व्म ण ५) .......................................................

  ( भथांडिल यरो य ्मथाणथा्त असणे, र्द्ध्तशीरर्णे वनधी ्तनथा्त करणे, स्र भथांडिल, खेळ्ते भथांडिल, भथांडिल संरचनथा)

का िा ात त े व ा

  १) संस्थात्मक वित्त वयिस्था   वयथा यथा वलहथा.

  २) स्र भथांडिल हणजे कथाय

  ३) खेळतयथा भथांडिलथाची वयथा यथा वलहथा.

  ४) उतर्थादन च  हणजे कथाय

  ५) भथांडिल संरचनथा   वयथा यथा वलहथा.

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

  १) कज्थररोखे धथारकथांनथा लथाभथांश दे यथासथाठी वित्त आि यक आहे.

  २) जेवहथा अ््थवयिस्े्त ्मंदी अस्ते ्तेवहथा वि ी्मधये िथाढ हरो्ते.

  ३) भथाग  हे कर्नीने घे्तलेलयथा कजथा्थऊ भथांडिलथाची र्रोचर्थाि्ती अस्ते. 

  ४) स्मह  भथागधथारकथांनथा स्र दरथाने लथाभथांश व्मळ्तरो. 
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क्र ा ं ा ंक ना क ा

  १) वित्त वन च्तीचथा वनण्थय

  २) वित्त गुं्तिणुकीचथा वनण्थय

  ३) स्र भथांडिल

  ४) खेळ्ते भथांडिल

क्र ा घटना ि त ा ा क न े मत व ा

  १) ्महथारथाष्ट रथा य रस्ते र्ररिहन ्मंडळथाचयथा वयिस्थार्नथास खेळतयथा भथांडिलथाचे आकथार्मथान वन च्त करथाियथाचे आहे.

   अ) सथाि्थजवनक उर्यु ्तथा सेिथा असलयथाने क्मी खेळतयथा भथांडिलथाची गरज आहे की जथास्त

   ब) सथाि्थजवनक उर्यु ्तथा सेिथा असलयथाने स्र भथांडिल ्मरो था ्मथाणथािर असणे गरजेचे आहे कथा

   क) आर्लयथा दनंवदन जीिनथा्त नजरेस येणथा यथा खथा था सथाि्थजवनक उर्यु ्तथा सेिेचे उदथाहरण था.

  २) कर्नी आर्ली उतर्थादन ्म्तथा िथाढवि यथाचयथा विचथारथा्त आहे. निीन यंत्सथा्म ी (machinery) खरेदीचयथा श य्तेचे 
्मलयथांकन कले ्तर तयथाची वक्म्त सु्मथारे . २ करोटी ्तकी आहे वकिथा भथाडे्तत्िथािर जुनयथा यंत्सथा्म ीचथा र्यथा्थय 
उर्ल ध आहे.

   अ) यंत्सथा्म ी ही करोणतयथा कथारची ्मथाल्मत्तथा आहे

   ब) यंत्सथा्म ी खरेदीसथाठी िथार्रले जथाणथारे भथांडिल हे स्र भथांडिल आहे की खेळ्ते भथांडिल

   क) वयिसथायथाचे आकथार्मथान स्र भथांडिलथाचे ्मथाण वन च्त कर्ते कथा

क्र क क ा

१) स्र भथांडिल ि खेळ्ते भथांडिल.

क्र ात त े व ा

  १) भथांडिल संरचनेचथा अ््थ सर्ष्ट करथा ि तयथाचे घटक सथांगथा.

  २) स्र भथांडिलथाचयथा आि यक्तेिर र्ररणथा्म करणथारे चथार घटक वलहथा.

  ३) संस्थात्मक वित्त वयिस्था हणजे कथाय  संस्थात्मक वित्त वयिस्ेचयथा वन्तीचे आधथार असणथारे दरोन वनण्थय न्मद 
करथा.

क्र ा विधाने का क ा

१) वयथािसथावयक संस्ेकडे वित्त र्ुरिठथा करणथा यथा स्रो्तथांचे विविध र्यथा्थय उर्ल ध अस्तथा्त. 

  २) स्र भथांडिलथाचयथा आि यक्तेिर विविध घटक र्ररणथा्म कर्तथा्त.

  ३) स्र भथांडिल वयिसथायथा्त जिळजिळ कथाय्मसि र्ी रथाह्ते.

  ४) भथांडिल संरचनथा ही ्मथालकीचथा वनधी ि कजथा्थऊ वनधी यथांचयथा व्म णथाने बनलेली अस्ते.

  ५) खेळतयथा भथांडिलथाचयथा आि यक्तेिर विविध घटक र्ररणथा्म कर्त अस्तथा्त.

क्र ा नां त े व ा

  १) संस्थात्मक वित्त वयिस्ेचे ्महत्ि विशद करथा.

  २) खेळ्ते भथांडिल वन च्त करणथा यथा घटकथांिर चचथा्थ करथा.


Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



13

ं ा मक वि त ि े े त

 मा क ा ां ि ा े त
२.१.१ भथाग

   २.१.२ व्तधथारण नफथा
  क ा ां ि ा े त
   २.२.१  कज्थररोखे
   २.२.२  ठेिींचथा सिीकथार
   २.२.३ बंधर्त्े
   २.२.४ अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती, जथागव्तक ठेि र्थाि्ती ( ADR a nd G DR)

   २.२.५ वयथािसथावयक बकथा
   २.२.  वित्तीय संस्था
   २.२.  वयथार्थारी कज
   क

तािना
उ रोग वयिसथायथा्तील तयेक कथाय्थ र्थार र्थाड यथाची गु वक ी वित्त  ( nance) कडे अस्ते. करोणतयथाही वयथािसथावयक 

कथायथा्थचथा र्थाठर्ुरथािथा आव््थक र्थावठं यथावशिथाय कलथा जथाऊ शक्त नथाही. वयिसथाय कर्तथानथा तयेक ट यथािर वनधीची गरज अस्ते. 
कर्नीचे ि्त्थन, संघटन ्तसेच उ रोग वयिसथायथा्तील वनयव्म्त कथायथासथाठीही यथाची आि यक्तथा अस्ते. वयिसथायथा्तील तयेक क्ती 
ही शेिटी वित्तथा शी संबंवध्तच अस्ते.

वयथािसथावयक संस्ेलथा आि यक असलेलयथा वनधीलथा भथांडिल  असे हटले जथा्ते. तयेक वयिसथाय संस्ेलथा तयथाचयथा 
कथायथा्थसथाठी विवशष्ट भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते. संयु  भथांडिली संस्था  (कर्नी), ही आधुवनक वयथािसथावयक संस्था आहे 
्तसेच हथा ्मरोठथा उर् ्मही आहे. अशथा संस्ेस ्मरो था ्मथाणथािर भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते. संयु  भथांडिली संस्ेचयथा 
वयिस्थार्नथा्त ्मरो था ्मथाणथािर भथांडिल संचय वकिथा भथांडिल वनव्म्थ्तीलथा विशेष ्महत्ि आहे. 

भथांडिल वनव्म्थ्ती  हणजे कर्नीचयथा आव््थक यरोजने नुसथार विविध स्रो्तथांकडन भथांडिल ज्मथा कर यथाची व यथा आहे.

कर्नी िेगिेग था स्रो्तथां थारे ्मरो था ्मथाणथािर वनधी ज्मथा कर्ते. वयिसथायथासथाठी उर्ल ध असलेलयथा वित्तर्ुरि थाचे विविध 
स्रो्त खथालील ्त तयथा्मधये सर्ष्ट कले आहे्त.

वि त ि ा े त

कज्थररोखे, ठेिी, बंधर्त्े, 
जथागव्तक ठेि र्थाि्ती अ्मेररकन ठेि 
र्थाि्ती, बकचे कज्थ, वित्तीय संस्थांचे 

कज्थ, वयथार्थारी कज्थ

कजथा्थऊ भथांडिल ्मथालकीचे भथांडिल 

भथाग 

स्मह  भथाग 

व्तधथारण नफथा 

अ ह  भथाग 

िरील स्रो्तथांचे अं्तग्थ्त ि बवहग्थ्त (बथा ) स्रो्त असे िग करण कले जथा्ते.  
  	बथा  स्रो्त  संस्े बथाहेरचयथा ्मथागथा्थने ज्मथा कललथा वनधी.

	अं्तग्थ्त स्रो्त  संस्ेने संस्थां्तग्थ्त ्मथागथा्थने ज्मथा कलेलथा वनधी.    
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मा क ा ां ि ा े त
्मथालकथाचयथा (भथागधथारकथाचयथा) ्मद्तीने कर्नीने उभे कलेले भथांडिल हणजेच ्मथालकीचे भथांडिल हरोय. भथागधथारक कर्नीचे भथाग 

खरेदी कर्तथा्त आवण आि यक भथांडिल र्ुरवि्तथा्त. ्मथालकीचयथा भथांडिलथाचथा हथा क कथार आहे. 

्मथालकीचयथा भथांडिलथाचथा आणखी क कथार हणजे संवच्त नफथा वकिथा व्तधथारण नफथा  यथालथाच न यथाची र्ुनगु्तिणक  
(Ploughing back of pro t) असेही हण्तथा्त. कर्नीचयथा न यथाची कर्नीचयथाच वयिसथायथा्त र्ुनगु्तिणक करणे असथा यथाचथा अ््थ हरो्तरो. 
वनधी उभथारणीचथा हथा अं्तग्थ्त स्रो्त आहे.

्मथालकीचे भथांडिल हे कथाय्मसि र्ी वयिसथायथा्त रथाहणथारे भथांडिल ्मथानले जथा्ते. हे कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळीच र्र्त कले जथा्ते.

भथाग भथांडिलथाचयथा र्था्तील ्मथालकी भथांडिल हे निीन कर्नीसथाठी थारंवभक स्रो्त आहे. नं्तरचयथा कथाळथा्तही अव्तरर  
भथांडिलथाची गरज र्ण्थ कर यथासथाठीही यथाचथा उर्यरोग हरो्तरो. ्त्थावर् संवच्त नफथा हथा भथांडिलथाचथा था्व्मक स्रो्त अस शक्त नथाही र्रं्तु 
जेवहथा कर्नी आर्लथा वयिसथाय फथायदेशीरररतयथा चथालवि्ते ्तेवहथा हथा स्रो्त ्महत्िर्ण्थ अस शक्तरो.

भथाग भथांडिल हथा भथांडिलथाचथा सथाि्थवत्क आढळणथारथा असथा कथार आहे. कर्नीचयथा आि यक भथांडिलथाची र ्म ि्त्थक 
ठरवि्तथा्त. ही भथाग भथांडिलथाची र ्म अवधक्त भथांडिल  (authorised capital) हणन ळखली जथा्ते. ही र ्म कर्नीचयथा 
घटनथार्त्कथा्त न्मद कली जथा्ते. आ्तथा आर्ण यथाचथा सविस्तर अ यथास क .

ा
कर्नी कथायदथा २ १३, कल्म २ ( ४) नुसथार भथाग  यथा संज्ेची वयथा यथा अशी आहे. भथाग हणजे कर्नीचयथा भथाग भथांडिलथा्तील 

क वहससथा ि भथाग सथा थाचथाही यथा्त स्मथािेश कलथा जथा्तरो.

भथाग भथांडिलथाची विभथागणी यथा घटकथाने कली जथा्ते ्तरो घटक हणजे भथाग  हरोय. कर्नीचे भथांडिल असे रो था भथागथां्मधये 
विभथागलेले अस्ते. असथा तयेक रोटथा वहससथा हणजे भथाग  हरोय. तयेक रो था वह यथाचे ्मलय हणजेच भथागथाचे दश्थनी ्मलय  
कर्नीचे भथाग हे अलर् ्मलयथाचे असलयथा्मुळे आ्म जन्तथा भथाग खरेदी क न कर्नीचयथा भथांडिल उभथारणी्मधये सहभथागी हरोऊ शक्ते. 

करोण्तीही वय ी सि्त चयथा च ेनुसथार वक्तीही भथाग खरेदी क  शक्ते. जी वय ी असे भथाग  खरेदी कर्ते तयथालथा भथागधथारक  
अ्िथा कर्नीचथा सदसय  असे संबरोधले जथा्ते.

		 ा ां िव े
  भथाग हथा भथाग भथांडिलथाचथा रोटथासथा घटक आहे.

  मा क  भथाग खरेदी क न ्मथालक थालेलयथा वय ीलथा भथागधथारक असे हण्तथा्त. भथाग हे भथागधथारकथाचथा      कर्नीिरील 
्मथालकी ह  दश्थवि्तथा्त.

  नक्रमांक भथागथांचे वड्मटेररअलथाय ेशन थाले नसेल (भौव्तक सि र्था्त असेल) ्तर तयेक भथागथा स सि्तंत् अनु ्मथांक 
अस्तरो ि ्तरो भथाग दथाखिलयथािर (share certi cate) न्मद कलेलथा अस्तरो.

  ा ा ािा  भथाग ्मथाणर्त् हे कर्नीने व्तचयथा सि्थ्मथानय ्मु े अं्तग्थ्त जथारी कलेले अस्ते. भथाग ्मथालकीचथा ह  
दश्थिणथारथा हथा दस्त िज आहे. भथाग ही करोण्तीही य िस्त नसन ्ती भथाग ्मथाणर्त्  सि र्था्त ठेिलेली अस्ते वकिथा 
ले टॉवनक सि र्था्त ( mat) ही र्थां्तरर्त कली जथा्ते. 

ा ा े म  तयेक भथागथालथा क विवशष्ट ्मलय अस्ते ्ते असे दश्थविले जथा्ते.

   न म (Face V alue) : हे ्मलय भथाग ्मथाणर्त्था िर न्मद कलेले अस्ते ि कर्नीचयथा घटनथार्त्कथा्मधयेही 
न दविलेले अस्ते.

   विक्र म  (I ssue P rice) : कर्नी यथा वक्म्तीलथा भथाग वि ी कर्ते. 

   क ा ा म (M arket V alue) : हे ्मलय भथाग बथाजथारथा्तील ्मथागणी (demand) ि र्ुरिठथा (supply) यथांचयथानुसथार ठरविले 
जथा्ते.
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 भथागधथारकथांनथा कथाही ह  दथान कले जथा्तथा्त. उदथाहरणथा््थ  लथाभथांश था ीचथा अवधकथार, लेखथार्ुस्तकथांचयथा ्तर्थासणीचथा 
अवधकथार, भथागधथारकथांचयथा बठकीस उर् स््त रथाह यथाचथा अवधकथार, भथागधथारकथांचयथा बठकी्त ्म्तदथानथाचथा अवधकथार तयथादी.

  वम कत भथागधथारक कर्नीचयथा िथाटर्यरो य न यथा्तन िथाटथा व्मळवि यथास र्थात् अस्तरो. यथालथाच लथाभथांश  असे हण्तथा्त.
 तांत  वनय्मथािली्तील वनय्मथानुसथार सथाि्थजवनक कर्नीचे भथाग ्मु र्णे हस्तथां्तरर्त कर्तथा ये्तथा्त.
  ा धा का मा म ता  भथाग ही भथागधथारकथाची चल ्मथाल्मत्तथा  (movable property) आहे.
   ा ां े का  कर्नी दरोन कथारचयथा भथागथांची वि ी क  शक्ते.  
   (अ) स्मह  भथाग (ब) अ ह  भथाग

  ा ां े का  
  कर्नी कथायदथा २ १३, कल्म ४३ नुसथार कर्नी िेगिेग था कथारचयथा भथागथांची वि ी क  शक्ते तयथासथाठी तयथांचे ह , लथाभ, 
जरोखी्म अशथा गरोष्टी ल था्त घे्तलयथा जथा्तथा्त. खथालील ्त था भथागथांचे विविध कथार दश्थवि्तरो.

ा

१) संचयी अ ह  भथाग
२) असंचयी अ ह  भथाग
३) लथाभभथागी अ ह  भथाग
४) अलथाभभथागी अ ह  भथाग
५) र्ररि्त्थनीय अ ह  भथाग

) अर्ररि्त्थनीय अ ह  भथाग
) र्र्तफडीचे अ ह  भथाग
) न र्र्तफडीचे अ ह  भथाग

ा
 

म ा

१) ्म्तदथानथाचयथा सि्थसथाधथारण ह थांसवह्त
२) ्म्तदथानथाचयथा भेददश्थक ह थांसवह्त

  म ा  स्मह  भथागथांनथा सथाधथारण भथाग  असेही संबरोधले जथा्ते. 
   कर्नी कथाय थानुसथार स्मह  भथागथांची वयथा यथा अशी आहे. स्मह  भथाग हणजे असे भथाग जे अ ह  भथाग 

नस्तथा्त . िरील वयथा येनुसथार स्मह  भथागथांची दरोन िवश े आहे्त.
      अ) अ ह  भथागथांनथा लथाभथांश वदलयथानं्तर स्मह भथागथांनथा लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.
      ब) कर्नी विसज्थनथानं्तर भथांडिल र्र्तफडीसथाठी स्मह  भथागधथारकथांनथा अ ्म वदलथा जथा्त नथाही.
       उ रोग वयिसथायथासथाठी लथागणथा यथा था्व्मक ि ्मलभ्त भथाडंिलथाचथा स्मह  भथाग हथा ्महत्िथाचथा स्रो्त आह.े 

स्मह  भथागथाकंडचे कर्नीचथा ्मथालकी ह  अस्तरो र्ण तयथाबररोबर येणथारी जरोखी्मही ्ेत उचल्त अस्तथा्त. कर्नी 
विसज्थनथान्ंतर सि्थ गु्ंतिणकदथारथाचंी र ्म ््म र्र्त कली जथा्त ेि उि्थरर्त र ्म स्मह  भथागधथारकथानंथा वदली जथा्त.े 
यथाच कथारणथासथाठी स्मह  भथागधथारकथानंथा ्मथाल्मत्तथा ि लथाभथाशंथाचे  अिशषे भथागथाच ेह दथार  अस े हटल ेजथा्त.े

       स्मह  भथागधथारकथांसथाठी करोण्तथाही वन च्त अ्िथा बथांधीलकी असलेलथा भथार कर्नी उचल्त नथाही. लथाभथांशथाचथा 
दर वनयथा्मक ्मंडळथाने ठरविलयथानुसथार वदलथा जथा्तरो. खथा था िष  कर्नीलथा क्मी नफथा थालथा ्तर स्मह  भथागधथारकथांनथा 
क्मी लथाभथांश वदलथा जथा्तरो ि ्तरोटथा थालथा असेल ्तर लथाभथांश वदलथा जथा्त नथाही. अशथा कथारे स्मह  भथागधथारकथांचे 
भथा य कर्नीचयथा चढ उ्तथारथांशी जरोडलेले अस्ते. जर कर्नी यशसिी थाली ्तर चथांगलयथा आव््थक लथाभथाचथा आनंद ्ते 
घेऊ शक्तथा्त आवण जर कर्नी अयशसिी थाली ्तर ्मु य्त  सगळी जरोखी्म तयथांनथा र्ेलथािी लथाग्ते. यथाच कथारणथां्मुळे 
स्मह  भथागभथांडिलथालथा सथाहसी भथांडिल  वकिथा जरोख्मीचे भथांडिल असे हण्तथा्त. स्मह  भथागधथारकथांनथा खरथा 
जरोखी्म र्तकरणथारथा  असे हटले जथा्ते.
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       ्त्थावर् स्मह  भथागधथारकथांचथा कर्नीचयथा वयिस्थार्नथा्मधये सहभथाग अस्तरो. तयथांनथा कर्नीचयथा सि्थसथाधथारण 
सभेसथाठी आ्मंवत््त कले जथा्ते. तयेक स्मह  भथागधथारकथालथा ्म्तदथानथाचथा ह  अस्तरो. सि्थसथाधथारण सभे्तील 
चच्मधये ्ते सहभथागी हरो्तथा्त ि ्म्तदथानथाचथा ह  बजथाि्तथा्त. वयिस्थार्नथा्तील तयथांचे व्तवनधी ्ते वनिड्तथा्त. 
अशथा कथारे ्ते ख यथा अ्था्थने कर्नीचे ्मथालक  अस्तथा्त.

 	 म ा ां िव े

    का म ि ा ां ि  स्मह  भथाग हे न र्र्तफडीचे  भथाग आहे्त. स्मह  भथागथांची र ्म कर्नीचयथा 
जीिनकथालथा्मधये र्र्त वदली जथा्त नथाही. तयथांची र्र्तफड कर्नी विसज्थनथानं्तर कर्तथा ये्ते. अशथा कथारे स्मह  
भथागधथारक कर्नीलथा दीघ्थ्मुद्तीचे ि कथाय्मसि र्ी भथांडिल उर्ल ध क न दे्तथा्त.

    ा ां ा े  स्मह  भथागथांसथाठी कर्नीने लथाभथांशथाचथा करोण्तथाही दर वन च्त कलेलथा नस्तरो. लथाभथांशथाचथा 
दर कण न यथानुसथार क्मी िथा जथास्त हरो्त अस्तरो. जर कर्नीने जथास्त ्मथाणथा्त नफथा क्मथािलथा असेल ्तर लथाभथांशथाचथा 
दर अवधक वदलथा जथा्तरो. ्तसेच नफथा अर्ुरथा असेल ्तर वयिस्थार्क लथाभथांशथाचे िथाटर् लथांबणीिर टथाक शक्तथा्त. 
स्मह  भथागधथारक लथाभथांशथासथाठी वयिस्थार्कथांिर स ी क  शक्त नथाही्त. स्मह  भथाग धथारकथांचथा लथांभथाश हथा 
वनयव्म्त ्तसेच वन च्त नस्तरो, ्तर तयथा्त चढउ्तथार हरो्त अस्तथा्त.

     स्मह  भथाग धथारकथांनथा कथाही ह  दथान कले आहे्त ्ते असे 

     मत ाना ा यथा ह था थारे स्मह  भथागधथारक संचथालकथांची वनिड कर्तथा्त, कर्नीची घटनथा वकिथा 
वनय्मथािली्त द स्ती क  शक्तथा्त.

     न ामध ा ा ा  हथा अतयं्त ्महत्िथाचथा ह  आहे. स्मह  भथाग धथारकथांनथा न यथा्त िथाटथा 
व्मळ यथाचथा ह  आहे, जरो लथाभथांश हणन वि्तरर्त कलथा जथा्तरो. कर्नी यशसिी असेल ि सढळ नफथा क्मथाि्त 
असेल ्तर स्मह  भथाग धथारकथांनथा ्मरो था लथाभथांशथाचथा फथायदथा घे्तथा ये्तरो.

     क े ा तका ा त ा ा स्मह  भथागधथारकथांनथा ्ते यथा कर्नीचे ्मथालक आहे्त तयथा कर्नीचयथा 
लेखथा र्ुस्तकथांची ्तर्थासणी कर यथाचथा ह  आहे.

    ा ां ा तांत ा ा स्मह  भथागधथारक वनय्मथािली्त न्मद कलेलयथा ्तर्तुदीनुसथार स्मह  भथाग 
हस्तथां्तरणथाचथा ह  उर्भरोग शक्तथा्त. 

   क्रम ना  स्मह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांश िथाटर्थाकरर्तथा अ ्म वदलथा जथा्त नथाही. यथाचथाच अ््थ 
अ ह  भथागधथारकथांनथा ््म्त  लथाभथांश वदलथा जथा्तरो ि तयथानं्तर स्मह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.

     कर्नी विसज्थनथानं्तरही स्मह  भथागधथारकथांनथा तयथांचे भथांडिल सिथा्त शेिटी र्र्त कले जथा्ते. वश क र ्मे्तन कज्थ 
ि अ ह भथागथांची र्र्तफड कलयथानं्तर जर र ्म वश क रथाह्त नसेल ्तर स्मह  भथागधथारकथांनथा करोण्तीही 
र ्म वदली जथा्त नथाही.

    वन ं स्मह  भथागधथारक कर्नीिर वनयंत्ण ठेिन अस्तरो. तयथांचे िण्थन कर्नीचे खरे ्मथालक  असे कले जथा्ते. 
्म्तदथान कर यथाचथा ह  किळ स्मह  भथागधथारकथांनथा वदलथा आहे. तयेक स्मह  भथागधथारकथास तयथाने धथारण 
कलेलयथा भथागथांचयथा ्मथाणथानुसथार ्म्तदथानथाचथा ह  अस्तरो. हथा ह  तयथांनथा कथाय थाने दथान कलथा आहे. िय कररतयथा 
सभेलथा हजर न रथाह्तथा ्ते व्तवनधींचयथा (Proxy) ्मथाफ्तही ्म्तदथानथाचथा ह  बजथाि शक्तथा्त.

          ्म्तदथानथाचथा ह  बजथािन ्ते कर्नीचयथा वयिस्थार्न ि कथा्मकथाजथा्त सहभथागी हरोऊ शक्तथा्त. कर्नीचयथा 
वयिस्थार्नथासथाठी संचथालक ्मंडळथाचे व्तवनधी ्ते वनिड्तथा्त. सि्थसथाधथारण सभे्त चच्त असलेलयथा सि्थ बथाबींिर 
तयथांनथा ्म्त दे यथाची ्मुभथा आहे. अशथा कथारे स्मह  भथागधथारक कर्नी वयिस्थार्नथािर वनयंत्ण ठेि्तथा्त.

     म  स्मह  भथागधथारकथांनथा कर्नी संबंवध्त असलेली जथास्ती्तजथास्त जरोखी्म र्ेल्त अस्तथा्त. जेवहथा कर्नीिर 
आव््थक आणीबथाणीची िेळ ये्ते ्तेवहथा असे संकट र्ेलथायलथा ्ते ्तयथार अस्तथा्त.
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     कर्नीने खथा था िष  क्मी नफथा क्मथािलथा असेल ्तर स्मह  भथागधथारकथास क्मी लथाभथांश वदलथा जथा्तरो. तयथा्मुळे 
भथागथांचे बथाजथार्मलय क्मी हरोऊन तयथास भथांडिली ्तरोटथा  सहन करथािथा लथाग्तरो. अशथा कथारे स्मह  भथागथाधथारक हे 
सि्थ जरोखी्म उचलणथारे भथागधथारक आहे्त.

    ि े ा ा े ािे ा  स्मह  भथागधथारक कर्नीचे ्मथालक असलयथा्मुळे, कर्नीचे सि्थ खच्थ, विविध कर 
वदलयथानं्तर कर्नी्तील ्मथाल्मत्तेचयथा उि्थरर्त भथागथाचे दथािेदथार अस्तथा्त. 

     अिशेष भथागथाचथा दथािथा हणजे कर्नीचयथा व्मळक्तीिरील अंव्त्म दथािथा  

     स्मह  भथागधथारक जरी शेिटचे दथािेदथार असले ्तरी उि्थरर्त सि्थ व्मळक्त व्मळवि यथाचथा फथायदथा तयथांनथा आहे.

    क न ा मा म तेि वधका ना  स्मह  भथागधथारकथांनथा कर्नीचयथा करोणतयथाही ्मथाल्मत्तेिर अवधकथार 
सथांग्तथा ये्त नथाही.

     मा म तेि ा वनमा क े  सथािकथारथाचयथा ि्तीने कर्नीने आर्लयथा ्मथाल्मत्तेिर वन्मथा्थण कलेले ह , 
हणजे जर कज्थररो यथांची र्र्तफड कर यथास कर्नी दरोषी आढळलयथास सथािकथार व्तची ्मथाल्मत्तथा विकन ्ती 

र ्म िसल क  शक्ते.

    वध ा ां ा न ा  अवधलथाभथांश भथाग हे स्मह  भथागधथारकथास ब ीस  हणन विनथा्मलय वदले 
जथा्तथा्त. हे भथाग वि ्मथान भथागधथारकथांनथा विनथा्मलय वदले जथा्तथा्त. ज्मथा थालेलयथा न यथा्तन हे स्मभथाग वदले 
जथा्तथा्त. स्मभथागथांचयथा ्मथाणथा्त अवधलथाभथांश भथाग वदले जथा्तथा्त. स्मह  भथागथांची भथांडिली गुं्तिणक  अशथा 
कथारे सि्त च िथाढ्ते. हथा लथाभ फ  स्मह  भथागधथारकथांनथा उर्ल ध आहे. 

    ा  जेवहथा खथा था कर्नीलथा विस्तथारथाचयथा उ ेशथाने अवधक वनधींची आि यक्तथा अस्ते आवण निीन 
भथागथांची वि ी क न र्ुढील भथांडिल ज्मथा कर्ते, ्तेवहथा वि ्मथान भथागधथारकथांनथा ््म भथाग दे यथालथा थाधथानय 
वदले जथा्ते. यथालथाच ह भथाग  देणे असे हण्तथा्त. स्मह  भथागधथारकथांनथा तयथांचयथा आवधर्थासन असलेलयथा 
भथागथांचयथा ्मथाणथा्त हे स्मभथाग वदले जथा्तथा्त.

    न म  स्मह  भथागथांचे दश्थनी्मलय क्मी अस्ते. हे ्मलय . १  वकिथा अगदी .१  सुद्धथा अस शक्ते. 

    ा ा म  ्मथागणी ि र्ुरिठथा  यथानुसथार स्मह  भथागथांचयथा बथाजथार ्मलयथांचे चढउ्तथार हरो्त अस्तथा्त. स्मह  
भथागथांची ्मथागणी ि र्ुरिठथा  ही व्मळविलेलथा कण नफथा ि घरोवष्त लथाभथांश यथा दरोन गरोष्टींिर अिलंबन अस्ते.

     जेवहथा कर्नी भरघरोस नफथा व्मळवि्ते ्तेवहथा तयथांचयथा भथागथांचे ्मलय िधथार्ते र्ण जेवहथा तयथांचे नुकसथान हरो्ते ्तेवहथा 
तयथांचे बथाजथार्मलय क्मी हरो्ते.

     अनय व्तभ्तींचयथा ्तुलने्त स्मह  भथागथांचयथा बथाजथार्मलयथां्मधये िथारंिथार चढ उ्तथार थालेले वदसन ये्तथा्त हणनच 
यथा भथागथांचे स ेबथाजथांनथा खर् आकष्थण िथाट्ते.

     व्तभ्तींचयथा ्मलय बदलथा्मुळे नफथा व्मळवि यथाचथा यतन स ेबथाज कर्तरो. 

    ां ि ि (Capital appreciation) जेवहथा भथागबथाजथारथा्त भथागथांचे बथाजथार्मलय िथाढ्ते ्ेतवहथा भथाग
भथांडिलथाची िद्धी हरो्ते. कर्नीचथा नफथा ्तसेच कर्नीची स्मद्धी हे कर्नीची भथागबथाजथारथा्त व्त था िथाढवि्तथा्त 
तयथा्मुळे भथागथांचयथा ्मलयथा्मधये िद्धी हरो्ते. 

    	 म ा ां े का  स्मह  भथागथांचे दरोन कथार आहे्त.

     १) ्म्तदथानथाचयथा सि्थसथाधथारण ह थासवह्त

     २) ्म्तदथानथाचयथा भेददश्थक ह थासवह्त

      मत ाना ा ि ाधा ा व त  अशथा कथारचयथा भथागधथारकथांनथा ्म्तदथानथाचे सि्थसथाधथारण ह  
अस्तथा्त. हे भथागधथारक तयथांनी धथारण कलेलयथा भथागथांचयथा ्मथाणथा्त ्म्ते देऊ शक्तथा्त.
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      मत ाना ा े क ा व त  अशथा कथारचे भथाग धथारण करणथा यथा स्मह  भथागधथारकथांनथा 
्म्तदथान, लथाभथांश वकिथा कर्नी वनय्म २ १४ ्मधील वनय्म ४, यथानुसथार सि्थसथा्मथानय भथागधथारकथांर्े था 
िेगळे ह  वदले जथा्तथा्त. 

       कर्नी ्म्तदथानथाचथा ह  वकिथा ्म्तदथानथाचथा ह च नसलेले भथाग यथांची वि ी क  शक्ते. अशथा 
भथागधथारकथांनथा लथाभथांश अव्तरर  दरथानेही व्मळ यथाचे ह  वदलेले अस्तथा्त. 

   ा  यथा भथागथांनथा कथाही विशेष सिल्ती ि अ ्मह  अस्तथा्त. असे ह  स्मह  भथागथांनथा नस्तथा्त. 
अ ह  भथागथांचे विशेष ह  असे आहे्त.

     अ) लथाभथांश दे यथाचयथा िेळी यथांचथा अ ्मथाने विचथार कलथा जथा्तरो.

     ब) कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळी भथाग भथांडिलथाचयथा र्र्तफडीसथाठी यथांचथा अ ्मथाने विचथार कलथा जथा्तरो.

      अ ह  भथागधथारकथास लथाभथांश अ ्मथाने ि वन च्त दरथाने वदलथा जथा्तरो. लथाभथांशथाचथा दर र्ि्थ वनधथा्थरर्त अस्तरो 
ि ्तरो वि ीचयथा िेळेस ठरविलेलथा अस्तरो.

            यथा भथागधथारकथांनथा ्म्तदथानथाचथा सि्थसथाधथारण ह  नस्तरो र्रं्तु यथा ्मुद थांिरील वनण्थयथाचथा अ ह  भथागधथारकथाचयथा 
गुं्तिणुकीिर ्ेट र्ररणथा्म हरोऊ शक्तरो अशथा ्मुद थांिर ्ेत ्म्तदथान क  शक्तथा्त. उदथाहरणथा््थ तयथांचयथा ह थां्मधये बदल 
कलयथास अ्िथा कर्नीची वि ी तयथादी संदभथा्थ्त तयथांनथा ्म्तदथान कर्तथा ये्ते.

           अ ह  भथागधथारक हे कर्नीचे सह्मथालक आहे्त, र्ण ्ेत कर्नीचे वनयंत्क  नथाही्त. यथा कथारचे भथाग जे 
गुं्तिणकदथार सथािध अस्तथा्त ्ते खरेदी कर्तथा्त कथारण तयथांनथा तयथांचयथा ्मु लथाची सुरव ्त्तथा ि वनयव्म्त लथाभथांश यथांचीच 
कथाळजी अस्ते. 

 ा ा िव े
ा ां ा ा  अ ह  भथागधथारकथांचथा िथावष्थक वनविळ न यथाचयथा (net pro t) वि्तरणीय 

र ्मेिर ््म दथािथा अस्तरो. स्मह  भथागथांनथा लथाभथांश दे यथार्ि  अ ह  भथागथांनथा लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.   

     ां ि त ा  कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळी भथाग भथांडिलथाचयथा र्र्तफडीसथाठी यथा भथागथांचथा 
अ ्मथाने विचथार कलथा जथा्तरो. यथा्मुळे भथांडिल नुकसथानीर्थासन अ ह  भथागधथारकथांचे संर ण हरो्ते.

    वन त तािा  अ ह  भथागथांनथा वन च्त दरथाने लथाभथांश वदलथा जथा्तरो. हथा दर र्ि्थवनधथा्थरर्त अस्तरो. हथा 
वन च्त रक्मेचयथा सि र्था्त अस्तरो वकिथा वन्त दरथाने वदलथा जथा्तरो. 

      अ ह  भथागथानंथा किळ न यथा्मधनच लथाभथाशं वदलथा जथा्तरो. लथाभथाशं दर वन च्त असलथा ्तरी कजथा्थिरील 
वन च्त वयथाज दर ि यथा दरोन गरोष्टीं्मधय ेफरक आह.े आव््थक सकंटथाचयथा कथाळथा्त सचंथालकथानंी करोण्तथाही 
लथाभथाशं न दे यथाचथा वनण्थय घ्ेतलथा ्तर अ ह  भथागधथारकथानंथा न वदललेयथा लथाभथाशंथािर ह  सथागं्तथा ये्त नथाही.

     ां ि ा े ि  अ ह  भथाग कर्नीलथा कथाय्मसि र्ी असलेले भथांडिल र्ुरि्त नथाही्त. कथा ठरथािीक 
कथालथािधीनं्तर तयथांचयथा भथांडिलथाची र्र्तफड कली जथा्ते. कर्नी न र्र्तफडीचयथा  अ ह  भथागथांची वि ी 
क  शक्त नथाही. 

      कर्नी स्थार्नेनं्तरचयथा कथाळथा्मधये हे अ ह  भथाग भथांडिल गरोळथा कले जथा्ते. हे भथाग कर्नीचयथा अव्तरर  
भथांडिलथाची गरज भथागवि यथासथाठी वि ीस आणले जथा्तथा्त.

            लथाभथांशथाचे दर ्तसेच बथाजथार ्मलय यथा्त चढ उ्तथार हरो्त नसलयथाने अ ह  भथाग भथांडिल हे सुरव ्त 
भथांडिल  स्मजले जथा्ते.

     ा ा म  अ ह  भथागथांनथा वदलथा जथाणथारथा लथाभथांशथाचथा दर स्र असलयथा्मुळे तयथांचे बथाजथार्मलय बदल्त 
नथाही. स्मह  भथागथांशी यथाची ्तुलनथा कलयथास यथा भथागथांची ्मलय िद्धी हरो्त नथाही.
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     मत ाना ा वधका  अ ह  भथागथांनथा ्म्तदथानथाचे सि्थसथाधथारण ह  नस्तथा्त. र्रं्तु कर्नीचयथा कथा्मकथाजथािर 
वनयंत्ण ठेि यथाचथा अवधकथार यथांनथा नथाही. ्ेट तयथांचयथा अवधकथारथािर र्ररणथा्म करणथा यथा कर्नीचयथा करोणतयथाही 
ठरथािथािर ्म्तदथान कर यथाचथा तयथांनथा अवधकथार आहे. उदथाहरणथा््थ  भथांडिलथाचयथा र्र्तफडीचयथा अटीं्मधील 
बदल वकिथा दरोन िषथार्थासनचयथा लथाभथांशथाची ्कबथाकी आहे. अशथा ्मुद थांसथाठी ्ते ्म्तदथान क  शक्तथा्त.

     म  सथािध असणथार े गु्ंतिणकदथार सथाधथारणर्ण े अ ह  भथागथाचंी खरदेी कर्तथा्त. भथाडंिलथाची 
सरुव ्त्तथा ि वन च्त लथाभथाशं अस ेदरोन फथायद ेअ ह  भथागथाशंी वनगवड्त आह्ेत. तयथा्मळु े्मदंीचयथा कथाळथा्त 
जवेहथा वयथाजदरथाची स्त्त घसरण हरो्त अस्त.े अशथािळेी यथा भथागधथारकथानंथा अ ह  क िरदथानच अस्त.े

    न म स्मह  भथागथांर्े था अ ह  भथागथांचे दश्थनी ्मलय जथास्त अस्ते. तयथांचे दश्थनी ्मलय सथाधथारण  
. १  ्तक अस्ते. 

     ा ि न ा अ ह  भथाग हे ह  भथाग ि बरोनस भथाग व्मळ यथास र्थात् नस्तथा्त.

     ंति क ा ा े ि  ्मथाफक अर्े था असणथा यथा गुं्तिणकदथारथांनथा हे भथाग आकवष्थ्त कर्तथा्त. र्ररि्त्थनथास 
विररोध करणथारथा, सथािध, भथांडिलथाचयथा सुरव ्त्ते्त सिथारसय असणथारथा, गुं्तिणुकीिर स्र र्र्तथावयथाची 
अर्े था करणथारथा गुं्तिणकदथार अशथा भथागथांनथा र्सं्ती दे्तरो. 

				 	 ा ां े का
ा ां े का

    ं ा यथा भथागथांनथा, न वदलेलथा लथाभथांश र्ण्थ्त  दे र्य्त संवच्त हरो्त रथाह्तरो, तयथांनथा संचयी 
अ ह  भथाग असे हण्तथा्त. जर अर्ु यथा न यथा्मुळे कर्नी क वकिथा अवधक िषथा्थचथा लथाभथांश देऊ शकली 
नथाही ्तर अशथा लथाभथांशथाची ् कबथाकी संवच्त हरो्त जथा्ते. जेवहथा कर्नी चथांगलथा नफथा क्मथाि्ते, तयथा िष  लथाभथांशथाची 
्कबथाकी भथागधथारकथांनथा वदली जथा्ते. स्मह भथागधथारकथांनथा लथाभथांश दे यथार्ि च ही ् कबथाकी अ ह  भथागथांनथा 
वदली जथा्ते.

     वनय्मथािली्त िेगळी ्तर्तद न्मद कलेली नसलयथास कर्नीचे अ ह  भथाग हे संचयी  अ ह भथाग अस्तथा्त, 
र्ण्थ्त  लथाभथांशथाची ्कबथाकी वदली जथा्त नथाही ्तरो र्य्त अशी ्कबथाकी र्ुढील िषथा्थकरर्तथा अ ेसी्त (carry 

forward) हरो्ते.

    ं ा  यथा अ ह  भथागथांिरील लथाभथांश संवच्त हरो्त नथाही. तयथा िष चयथा न यथा्तनच 
तयथांनथा लथाभथांश वदलथा जथा्तरो. जर कर्नीलथा खथा था िष  नफथा थालथा नथाही ्तर असंचयी अ ह  भथागथांनथा 
लथाभथांश व्मळ्त नथाही. तयेक िषथा्थचयथा लथाभथांशथाचथा वहशरोब तयथा िषथा्थर्ुर्तथाच ठेिलथा जथा्तरो. खथा था िष  जर 
कर्नी लथाभथांश देऊ शकली नथाही ्तर तयथा िष चयथा लथाभथांशथालथा कथाय्मचे ्मुक्तथा्त.

    ा ा ा  यथा अ ह  भथागथानंथा वन च्त लथाभथाशं वयव्तरर  कर्नीचयथा अव्तरर  न यथा्मधये 
कथाही िथाटथा वदलथा जथा्तरो. अशथा भथागथानंथा लथाभभथागी अ ह  भथाग अस े हण्तथा्त. स्मह  भथागधथारकथालथा 

थाियथाचयथा लथाभथाशंथाची क्मथाल ्मयथा्थदथा वनय्मथािली्मधय े न्मद कललेी अस्त.े क्मथाल लथाभथाशं तयथानंथा दऊेन 
थालयथािर जरो िथाटर् यरो य नफथा उर्तरो तयथा्तील िथाटथा व्मळवि यथास लथाभभथागी अगह  भथाग र्थात् अस्तथा्त. 

    ा ा ा जर कर्नीचयथा वनय्मथािली्मधये करोण्तीही ्तर्तद नसेल ्तर सि्थ अ ह  भथाग 
हे अलथाभभथागी अ ह  भथागच स्मजले जथा्तथा्त. अशथा अ भथागथांचथा लथाभथांशथाचथा दर भथागवि ीचयथा श्त

र्ररि्त्थनीय अ ह  भथाग ि
अर्ररि्त्थनीय अ ह  भथाग

संचयी अ ह  भथाग ि 
असंचयी अ ह  भथाग

लथाभभथागी अ ह  भथाग ि
अलथाभभथागी अ ह  भथाग

र्र्तफडीचे अ ह  भथाग ि
न र्र्तफडीचे अ ह  भथाग
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अटीं्मधये न्मद कलेलथा अस्तरो. अलथाभभथागी अ ह  भथाग हे फ  वन च्त कलेलथा लथाभथांश व्मळ यथासच 
र्थात् अस्तथा्त.

    ितन ा  यथा अ ह  भथागथाचं ेठरथािीक ्मदु्तीन्ंतर स्मह  भथागथा्ंमधय े र्था्ंतर कल ेजथा्त.े

    ितन ा अर्ररि्त्थनीय अ ह  भथागथांनथा स्मह  भथागथां्मधये र्थां्तरर्त हरो यथाचथा र्यथा्थय 
उर्ल ध नस्तरो.

    त े ा  र्र्तफडीचयथा अ ह  भथागथांनथा गुं्तविलेले भथांडिल ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर र्र्त 
कले जथा्ते. वनय्मथािली्त ्तर्तद असेल ्तरच कर्नी अशथा कथारचयथा अ ह भथागथांचे वि्तरण क  शक्तथा्त. 
भथांडिलथाची र्र्तफड िथाटर् यरो य न यथा्तन वकिथा निीन स्मह  भथागथांचयथा वि ी्तन आलेलयथा र्शथा्तन 
कर्नी क  शक्ते.

    न त े ा  अ ह  भथागथांची र्र्तफड कर्नीचयथा विसज्थनथानं्तरच कली जथा्ते. कर्नी 
कथायदथा २ १३, कल्म ५५ (१) नुसथार कर्नी न र्र्तफडीचयथा अ ह  भथागथांची वि ी क  शक्त नथाही.

वतधा न ा ं वम कत (Retained earnings) :
   वयथािसथावयक संस्थांचयथा व्मळक्ती्मधये नेह्मी बदल हरो्त अस्तरो हणन जेवहथा न यथाचे ्मथाण जथास्त अस्ते ्ेतवहथा तयथा्तील कथाही 
भथाग बथाजलथा ठेिणे हथा सुज्र्णथाचथा वनण्थय अस्तरो. दरदश  ि धरोरणथाने िथागणथारी कर्नी व्मळविलेलथा संर्ण्थ नफथा भथागधथारकथां्मधये िथाटन 
टथाक्त नथाही. न यथाचथा कथाही भथाग रथाखीि वनधीचयथा  र्था्त ठेिलथा जथा्तरो. हथा रथाखीि वनधीचथा सथाठथा हणजेच कर्नीची संचयी 
व्मळक्त  हरोय. अशी संचयी व्मळक्त िषथा्थनुिष ज्मथा हरो्त रथाह्ते. हथा ज्मथा थालेलथा नफथा, लथाभथांश हणन वि्तरर्त न कर्तथा वयिसथायथा्त 
गुं्तविलथा जथा्तरो.

   संस्ेचयथा नफथा ज्मथा (संचय) कर यथाचयथा व येस आवण तयथाचथा वयिसथायथा्त िथार्र कर यथाचयथा र्द्ध्तीस संचयी 
व्मळक्त  असे संबरोधले जथा्ते.  

   सरो यथा श दथा्त सथांगथाियथाचे थालयथास वनविळ न यथाचथा (net pro t) क भथाग भथागधथारकथांनथा लथाभथांश हणन वि्तरर्त कलथा जथा्त 
नथाही ि ्तरो कर्नीचयथा रथाखीि वनधी चयथा र्था्त सथाठविलथा जथा्तरो कर्नी रथाखीि वनधीचे र्थां्तर बरोनस भथाग भथांडिलथा्त  कर्ते ि अशथा 
्त हेने न यथाचे र्ररि्त्थन भथांडिलथा्त हरो्ते. बरोनस भथागथांचे िथाटर् क न न यथाचे भथांडिलथा्त र्थां्तर करणे यथालथाच न यथाची र्ुनगु्तिणक 
(ploughing back of pro t) वकिथा सियं वित्तउभथारणी  (Self nancing) असे हण्तथा्त. वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा बरोनस 
भथाग विनथा्मलय वदले जथा्तथा्त.

   वयिस्थार्न बरोनस भथागथांचे िथाटर् क न संचयी व्मळक्तीचे र्थां्तर कथाय्मसि र्ी भथागभथांडिलथा्मधये कर्ते. दीघ्थ ्मुद्तीचे 
भथांडिल ज्मथा कर यथाचथा हथा क ्महत्िथाचथा स्रो्त आहे. वनधी उभथारणीचथा हथा क सरोर्था ि सिस्त असथा ्मथाग्थ आहे. हथा वित्तर्ुरिठथा 
कर यथाचथा अं्तग्थ्त स्रो्त आहे. भथांडिल उभथारणीसथाठी यथाचथा िथार्र स्थावर््त कर्नयथा कर्त अस्तथा्त. 

ं वम कत वन त क ा े घटक

   क न ा क न ा  जर न यथाचे ्मथाण जथास्त असेल ्तर कर्नी तयथा्तील ्रो था भथागथाची बच्त क न बथाजलथा 
ठेि्ते. जे. फ. कनसचयथा ्म्ते जथास्त ्मथाणथा्त नफथा असेल ्तर जथास्त ्मथाणथा्त बच्त असे यथाचे सत् आहे.  वशिथाय 
संचथालक ्मंडळथाची ्मनरोभव्मकथा सुद्धथा संचयी व्मळक्तींचे ्मथाण ठरवि यथास कथारणीभ्त अस्ते.

   क ा े ध कर्नीचे बच्त कर यथाचे ्मथाण हे सरकथारचयथा कर आकथारणीचयथा धरोरणथािर अिलंबन अस्ते. 
जर सरकथार ्मरो था ्मथाणथा्त कर आकथारणी कर्त असेल ्तर कर्नी जथास्त बच्त क  शक्त नथाही जर बच्तच क्मी 
असेल ्तर संचयी नफथा  सुद्धथा क्मी हरो्तरो.

   ा ां ा े ध  नफथा िथाटर्थाची र्द्ध्त ही कर्नीचयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा धरोरणथाचथाच क भथाग आहे. जर कर्नी 
सुरव ्त लथाभथांश धरोरण  (conservative dividend policy) अिलंब्त असेल ्तर न यथाचे संचयीकरण जथास्त हरो्ते र्ण 

अशथा धरोरणथा्मुळे कर्नीलथा क्मी लथाभथांश दर घरोवष्त करथािथा लथाग्तरो.
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   का वन ं देशथा्तील अ््थवयिस्ेची सत्े सरकथारचयथा हथा्तथा्त अस्तथा्त. तयेक कर्नीलथा सरकथारी कथाय थांचे 
र्थालन करथािे लथाग्ते ि तयथानुसथारच लथाभथांशथाचे धरोरण रथाबिथािे लथाग्ते. 

क ा ां ि ा े त
 कर्नीचयथा सि्थ वयथािसथावयक कथायथासथाठी ्मथालकीचे भथांडिल र्ुरेसे नस्ते. ्मथालकीचयथा भथांडिलथाबररोबर र्रक हणन कजथा्थऊ 

भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते. 

 वयिसथाय करणथा यथा तयेक कर्नीलथा कजथा्थऊ र ्म उभी कर यथाचथा अवधकथार आहे. कर्नीचयथा घटने्मधये कजथा्थऊ र ्म 
उभथारणीसथाठी ्तथा्तडीची ्तर्तद कलेली अस्ते. कर्नीलथा कज्थ घे यथाचे अवधकथार कर्नीची घटनथा देऊ कर्ते. ्तर कर्नीचयथा 
वनय्मथािली्त हथा अवधकथार कसथा ि करोणथा थारे िथार्रलथा जथा ल हे न्मद कलेले अस्ते. कज्थ घे यथाचे अवधकथार सहसथा कर्नीचयथा 
संचथालक ्मंडळथास वदलेले अस्तथा्त. 

 खथाजगी कर्नीलथा न दणी ( i nc or por a t i on)  थालयथानं्तर लगेच कज्थ घे यथाचथा अवधकथार था  हरो्तरो, र्ण सथाि्थजवनक कर्नीलथा 
वयिसथाय थारंभ ्मथाणर्त् घे्तलयथानं्तर कज्थ घे यथाचे अवधकथार था  हरो्तथा्त.

 अलर्, ्मधय्म वकिथा वदघ्थ ्मुद्तीचे कज्थ आि यक्तेनुसथार घे्तले जथा्ते जेवहथा कर्नीलथा आर्लथा वयिसथाय िथाढिथायचथा असेल 
आवण तयथासथाठी अव्तरर  भथांडिल आि यक असेल अशथा कर्नी वयिसथायथाचयथा नं्तरचयथा ट यथािर कजथा्थऊ भथांडिल उभे करणे 
जथास्त वह्तथािह अस्ते. अव्तरर  भथांडिल उभथारणीसथाठी (अ) कज्थ ररो यथांची वि ी (ब) ठेिी सिीकथारणे  
(क) बंधर्त्े (ड) बकचे ्तसेच वि त्तय संस्ेचे कज्थ तयथादी र्यथा्थय उर्ल ध अस्तथा्त. कजथाऊ भथांडिलथािर वयथाज वदले जथा्ते. 
हे वयथाज वन च्त दरथाने वदले जथा्ते. कजथा्थऊ भथांडिलथाची विवशष्ट कथालथािधीनं्तर र्र्तफड कली जथा्ते. 

क े
कजथा्थऊ भथांडिलथाचयथा उभथारणी्तील क ्मु य स्रो्त हणजेच कज्थररोखे हरोय. दीघ्थ ि ्मधय्म ्मुद्तीचयथा आव््थक गरजथा 
भथागवि यथासथाठी यथाचथा उर्यरोग हरो्तरो. कर्नीचयथा वित्तीय संरचने्मधये कज्थररो यथांनी ्महत्िर्ण्थ स्थान र्टकथािले आहे. कज्थररोखथा 
( debe nt ur e)  ही संज्था ्मळ लटीन श द वडबेर  ( deba r e)  यथार्थासन आली असन यथाचथा अ््थ णी असणे  असथा हरो्तरो. कर्नी 
कथायदथा २ १३ ्मधये कज्थररोख यथा श दथाची सर्ष्ट वयथा यथा कलेली नथाही. 

 कर्नी कथायदथा २ १३, कल्म २ (३ ) ्मधये फ  असे न्मद कले आहे की, कज्थररोखे यथा श दथा्मधये कज्थररोखेसथाठथा, बंधर्त्े 
्तसेच ्तर व्तभ्तींचथा स्मथािेश हरो्तरो, यथासथाठी कर्नीची खथादी ्मथाल्मत्तथा ्तथारण ठेिलेली अस्ते वकिथा नस्तेही

       यथा र्ररभथाषेअं्तग्थ्त कज्थररो यथां्मधये कज्थररोखे सथा थाचथाही स्मथािेश कलथा आहे. कज्थररोखे हणजे असथा दस्तथािेज जरो कज्थवनव्म्थ्ती 
कर्तरो वकिथा कजथा्थची र्रोच दे्तरो. सथाधथारण सि्थ कज्थररो यथांसथाठी कर्नीची ्मथाल्मत्तथा ्तथारण ठेिलेली अस्ते वकिथा विनथा ्तथारणही 
कज्थररोखे अस शक्तथा्त.

ा ा
 ा म  यथांनी न्मद कलेली वयथा यथा अशी आहे. कज्थररोखथा हणजे कर्नीने घे्तलेलयथा कजथा्थचथा ्मु थांवक्त दस्तथािेज, यथाचयथा 

्तत्िथानुसथार कज्थबथाजथारीर्णथाची कबुली देणे.

 ट न ांन व े ा ा कज्थररोखथा हथा कर्नीने धथारकथास वदलेलथा कजथा्थचयथा र्ुरथावयथाचथा दस्तथािेज असन सथाधथारणर्णे 
कज्थ घेऊन खथादी ्मथाल्मत्तथा ्तथारण ठेिलेली अस्ते.  

 िरील दरोनही वयथा यथांनुसथार कज्थररोखथा हणजे कज्थ घे्तलयथाचथा र्ुरथािथा हरोय. कज्थररोखथा हणजे कर्नीचयथा ्मु ेखथाली वदलेलथा 
दस्तथािेज असन ्तरो कज्थररोखे ्मथाणर्त्थाचयथा सि र्था्त वदलथा जथा्तरो. 

	 	क ां िव े
 ि न  कज्थररोखे हणजे तयथािर न्मद कलेली ठरथािीक र ्म कजथा्थऊ घे्तलयथाने िचन आहे.

  न म  कज्थररो यथांचे दश्थनी्मलय हे ्तुलनेने जथास्त अस्ते. उदथा. . १  वकिथा . १  चयथा र्टी्त अस्ते.
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म त िे  कज्थररो यथांची ्मु लथाची र ्म ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर र्र्त कली जथा्ते. कज्थररोखे ्मथाणर्त्थािर 
कजथा्थऊ र ्म र्र्त कर यथाची ्तथारीख न्मद कलेली अस्ते.

 त ा ाधा  कर्नीचयथा ्तर दथािेदथारथांर्े था कज्थररोखेधथारकथांनथा भथांडिल र्र्तफडीसथाठी थाधथानय वदले जथा्ते. 

 त े िा न  कज्थररोखे हे दीघ्थ्मुद्तीचे कज्थ उर्ल ध क न दे्तथा्त. कज्थ ठरथािीक ्मुद्ती्त र्र्त कर यथाची ह्मी 
यथा्मधये वदलेली अस्ते.

 ा  कज्थररो यथांनथा वन च्त दरथाने ि ठरथािीक कथालथािधी्मधये वयथाज वदले जथा्ते. वयथाज देणे ही कर्नीची जबथाबदथारी 
अस्ते. कर्नीने नफथा क्मथािलथा असेल वकिथा नसेल ्तरीही वयथाज देणे कर्नीस बंधनकथारक आहे.

क ां ं ंवधत घटक  

क न  कज्थ घेणथारी संस्था हरोय.

वि ि त  कर्नी जर ५  र्े था जथास्त लरोकथांनथा कज्थररोखे विक्त असेल ्तर कर्नी कज्थररोखे वि िस्तथांची ने्मणक 
कर्ते. यथा वि िस्तथां्मथाफ्त कर्नी कज्थररोखेधथारकथांशी वयिहथार कर्ते. वि िस्त ि कज्थररोखेधथारक यथांचयथाशी कर्नी 
करथार कर्ते. यथा करथारथास वि िस्त करथार  असे हण्तथा्त. यथा्मधये कर्नीचे क्त्थवय ि कज्थररोखेधथारकथांचे ह  न्मद 
कलेले अस्तथा्त.

  क क ेधा क यथा वय ी कर्नीस कजथा्थऊ र ्म उर्ल ध क न दे्तथा्त. तयथांनथा यथा कजथा्थचथा र्ुरथािथा हणन 
कज्थररोखे ्मथाणर्त्  वदले जथा्ते.

 क े िाट ा ा वधका  कर्नी कथायदथा २ १३, कल्म १  (३) चयथा नुसथार संचथालक ्मंडळथाकडे कज्थररोखे  
िथाटर्थाचथा अवधकथार अस्तरो.

 क धेा कां ा ा  कज्थररोखेधथारक हे कर्नीचे धनकरो  आहे्त. कज्थररोखथा हणजे कर्नीने घे्तलेले कज्थ असन 
तयथांनथा स्र दरथाने ि ठरथािीक कथालथािधी्मधये वयथाज वदले जथा्ते ि असे वयथाज कज्थररो यथाचंी र्र्तफड कररे्य्त वदल ेजथा्त.े

मत ाना ा ना  कर्नी कथायदथा २ १३ कल्म १ (२) नुसथार कर्नी ्म्तदथानथाचथा ह  असलेलयथा कज्थररो यथांचे 
िथाटर् क  शक्त नथाही. कज्थररोखेधथारक कर्नीचयथा सथाधथारण सभे्त ्म्तदथानथाचथा ह  बजथाि शक्त नथाही्त.

 ता  सथा्मथानय्त  स्र भथार असलेली ्मथाल्मत्तथा ( xed charge) वकिथा ्तर्ती भथार असलेली ्मथाल्मत्तथा (floting 

charge) ्तथारण देऊन कज्थररोखे सुरव ्त कले जथा्तथा्त. जर कर्नी वयथाज दे यथास वकिथा भथांडिलथाची र्र्तफड कर यथास ्तयथार 
नसेल ्तर कज्थररोखेधथारक कर्नीची ्मथाल्मत्तथा विकन तयथांचे र्से िसल क  शक्तथा्त.

ा कत  (I ssurer)  खथाजगी कर्नी ्तसेच सथाि्थजवनक कर्नी कज्थररो यथांचे िथाटर् क  शक्तथा्त. 

  न  (Listing)  कज्थररो यथांची वक्मथान कथा ्मथानय्तथा था  भथाग बथाजथारथा्मधये न दणी करणे आि यक आहे.

 तांत  हस्तथां्तरणथाचयथा दस्तथािेजथा थारे (In rument of transfer) कज्थररो यथांचे सहजर्णे हस्तथां्तरण कले जथा्ते.

	 	क ां े का

ता ान ा
१) ्तथारण असलेले कज्थररोखे
२) ्तथारण नसलेले कज्थररोखे 

तांत ान ा
१) िथाहक कज्थररोखे 
२) न दविलेले कज्थररोखे 

त ा ट न ा
१) र्र्तफडीचे कज्थररोखे 
२) न र्र्तफडीचे कज्थररोखे 

ितनान ा
१) र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे
२) अर्ररि्त्थनीय कज्थररोखे 

क े
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 ता े े क े  कज्थररोखे हे ्तथारण ठेऊन सुरव ्त कले जथा्तथा्त. कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर भथार बरोजथा वन्मथा्थण 
क न सुर था वदली जथा्ते. असथा भथार कर्नीचयथा खथा था ्मथाल्मत्तेिर ( स्र भथार) अस शक्तरो वकिथा करोणतयथाही 
्मथाल्मत्तेिर (्तर्तथा भथार) अस शक्तरो. वि िस्त करथार  क न कज्थररोखे सुरव ्त कले जथा्तथा्त.

 ता न े े क े  यथा कज्थररो यथांनथा ्तथारण वदलेले नस्ते अशथांनथा असुरव ्त कज्थररोखे असे हण्तथा्त. आ्तथा अशथा 
कज्थररोखे वि ीलथा कर्नी कथायदथा २ १३ ने व्तबंध कलथा आहे.

 न वि े े क े  यथा कज्थररोखेधथारकथांची न द, न दिही्त कलेली अस्ते. तयथांनथा न दविलेले कज्थररोखे  असे 
हण्तथा्त. न दिही्त तयथांचे नथाि, र्त्तथा ि धथारण कलेलयथा कज्थररो यथांची ्मथावह्ती वदलेली अस्ते. अशथा कज्थररो यथांचे 

हस्तथां्तरण रर्तसर र्द्ध्तीने कले जथा्ते.

 िा क क े  यथा कज्थररोखेधथारकथांची नथािे कज्थररो यथांिर न्मद कलेली नस्तथा्त ्तसेच कर्नीचयथा न दिही्मधयेही 
तयथांची न द कलेली नस्ते. हे कज्थररोखे दस यथालथा सुर्द्थ क न हस्तथां्तरर्त हरो्तथा्त. वयथाज कर्न थारे यथा कज्थररो यथांनथा 
वयथाज वदले जथा्ते.

 त े क े  यथा कज्थररो यथांची र्र्तफड कथा ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर कली जथा्ते, ही ्मुद्तीची ्तथारीख कज्थररोखे 
्मथाणर्त्थािर  न्मद कलेली अस्ते. ्मुद्त संर्लयथानं्तर कज्थररोखेधथारकथालथा कण सि्थ र ्म कवत््त र्र्त वदली जथा्ते 

वकिथा ट यथाट यथाने रक्मेची र्र्तफड कली जथा्ते. र्र्तफडीची ्तर्तद वि िस्त करथारथा्मधये न्मद कलेली अस्ते.

 न त े क े  कर्नीचयथा जीिनकथाळथा्त यथा कथारचयथा कज्थररो यथांची र्र्तफड कली जथा्त नथाही. तयथांची 
र्र्तफड कर्नी विसज्थनथानं्तर अ्िथा खथा था अटीचथा भंग कलयथास वकिथा खथा था आक स्मक घटनेनं्तर कली 
जथा्ते.

 ितन क े  कथा ठरथािीक कथालथािधीनं्तर यथा कज्थररो यथांचे स्मह  भथागथां्मधये र्ररि्त्थन हरो यथाचे अवधकथार 
धथारकथास वदलेले अस्तथा्त. ्तशी न द तयथांचयथा कज्थररोखे ्मथाणर्त्थािरच कलेली अस्ते. यथा कज्थररो यथांचे िथाटर् जन्तेलथा 
कर यथाआधी सथाधथारण सभे्मधये विशेष ठरथाि करणे गरजेचे अस्ते. हे कज्थररोखे धथारकथांसथाठी फथाय थाचे अस्तथा्त कथारण 
यथा र्ररि्त्थनथाचयथा ह था्मुळे यथा कज्थररोखेधथारकथांनथा बथाजथार ्मलयथांर्े था क्मी दरथाने स्मह  भथाग व्मळ्तथा्त.

 ितन क े  यथा कज्थररो यथांचे र्ररि्त्थन स्मह  भथागथा्मधये कले जथा्त नथाही. यथा कज्थररो यथांची र्र्तफड 
ठरथािीक ्मुद्त संर्लयथानं्तर कली जथा्ते. यथा कज्थररो यथांचथा ्तरोटथा असथा आहे की, यथांचयथा ्मलयथां्मधये िद्धी हरो्त नथाही. 

ेि ा ि का  (A cceptance of  deposits) : 
  सथाि्थजवनक ठेिी हथा अलर््मुद्तीचे भथांडिल उभे कर यथाचथा ्महत्िथाचथा र्यथा्थय आहे. कर्नी क्मी्तक्मी  ्मवहने ि 

जथास्ती्तजथास्त  ्मवहनयथांसथाठी सथाि्थजवनक ठेिींचथा सिीकथार क  शक्ते.

 यथा र्द्ध्तीनुसथार कर्नयथा जन्तेची बच्त र ्म ठेिी हणन सिीकथार्तथा्त ि आर्ली भथांडिल उभथारणी क  शक्तथा्त. यथा 
ठेिींिर कर्नी वयथाज दे्ते. कर्नी ठेिीदथारथालथा ठेि र्थाि्ती  ( eposit receipt) दे्ते. ठेिींचयथा सि्थ अटी यथा ठेि र्थाि्ती्त 
न्मद कलेलयथा अस्तथा्त ठेि र्थाि्ती  ही कर्नीने घे्तलेलयथा कजथा्थची र्रोचर्थाि्ती आहे ि ही सुरव ्त वकिथा असुरव ्त 
(secured or unsecured) कजथा्थऊ र ्म अस शक्ते.

 
 कर्नी कथायदथा २ १३ कल्म २ (३१) नुसथार, ठेिींचयथा थारे अ्िथा कजथा्थचयथा थारे अ्िथा करोणतयथाही ्तर सि र्था्त 

वनधींचथा सिीकथार करणे, स्मथािेश ठेिी  ्मधये हरो्तरो र्ण भथार्तीय रर ि्थ बकचयथा सललयथानुसथार विवह्त कलेलयथा विभथागथा्तील 
वनधींचथा यथा्त स्मथािेश नथाही.

  िरील वयथा येचे विस्त्त वििेचन कर्नी वनय्म २ १४, वनय्म २ (१) (क) यथा्त वदले आहे. यथा वनय्मथानुसथार, ठेि हणजे 
ठेिींचयथा सि र्था्त वकिथा कजथाचयथा सि र्था्त वनधींचथा सिीकथार करणे. ्त्थावर् ठेिी्मधये खथालील गरोष्टींचथा स्मथािेश नथाही.

  १) क  सरकथार वकिथा रथा य सरकथारकडन व्मळणथारी करोण्तीही र ्म.
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 २) करोणतयथाही बककडन कज्थ हणन व्मळणथारी करोण्तीही र ्म.
  ३) र्रदेशी सरकथार वकिथा आं्तररथाष्टीय बककडन व्मळणथारी करोण्तीही र ्म.
  ४)  करोणतयथाही ्तर कर्नीकडन था  थालेली र ्म.
  ५)  बंधर्त्े वकिथा िथावण यर्त्थांचे िथाटर् क न उभी कलेली र ्म.
  )  भथाग वकिथा कज्थररो यथांचयथा वि ीने था  थालेली र ्म.
  )  वयथार्थारी र््तर्त्थाचयथा वि ीने था  थालेली र ्म.
 ) वि िस्तथा्मथाफ्त व्मळथालेली र ्म.
 (ठेिी सिीकथार यथाबथाब्त अटी ि श्त ची सविस्तर चचथा्थ करण ५ ्मधये कली आहे.) 

ंध े
बंधर्त् ही क कजथा्थऊ व्तभ्ती (debt security) आहे. कजथा्थची र ्म वयथाजथासह र्र्तफड कर यथाचथा हथा र्चथाररक 
करथार आहे. बंधनर्त्धथारक हथा संस्ेचथा धनकरो  अस्तरो. तयथालथा वन च्त दरथाने वयथाज व्मळ्ते. सि्थ बंधर्त्थांनथा ्मुद्तर््त ची 
(maturity) ्तथारीख अस्ते ि ्ती भवि यथा्त ठरथािीक ्तथारखेलथा ररोख रक्मेचयथा सि र्था्त वदली जथा्ते.

 िेबसटर वड शनरी नुसथार बंधर्त् हणजे वयथाजधथारक कजथा्थचे असे ्मथाणर्त् आहे यथा थारे बंधर्त् देणथारथा, विवशष्ट 
्मुद्तीनं्तर ठरथािीक र ्म दे यथाचे िचन दे्तरो. 

        अशथा कथारे कर्नी कज्थ घे्ते आवण कजथा्थचथा र्ुरथािथा हणन बंधर्त्े जथारी कर्ते. वयथाजथाची र ्म कथा वन च्त अं्तरथाचयथा 
(interval) कथालथािधी्त वकिथा ्मुद्त संर्लयथानं्तर वदली जथा्ते. 
ंध ा िव े (Features) :

 वि त ि े े ि  ही दीघ्थकथालीन वनधी र्ुरवि्ते. बंधर्त्े ५ िषथाकरर्तथा, १  िषथाकरर्तथा वकिथा  
२५ िषथाकरर्तथासुद्धथा वदली जथा्तथा्त.

 ंध धा का े ाि ाव क ान  बंधर्त्धथारक हे कर्नीचे धनकरो  आहे्त. कर्नीचे धनकरो  असलयथाने ि 
्मथालक नसलयथा्मुळे कर्नीचयथा सि्थसथाधरण सभे्त ्ते सहभथागी हरोऊ शक्त नथाही्त. तयथांनथा ्म्तदथानथाचथा ह  नसलयथा्मुळे 
्ते कर्नीचयथा वयिस्थार्नथा्त भथाग घेऊ शक्त नथाही्त.

 ंध ांि तािा  बंधर्त्धथारकथांनथा वन च्त दरथाने वयथाज वदले जथा्ते. हे वयथाज वन च्त अं्तरथाने (regular 

interval) वकिथा ्मुद्तीचथा कथाळ संर्लयथानं्तर वदले जथा्ते.
 त बधंर्त्थाचंी विवशष्ट ्मदु्तीची िळे अस्त ेतयथा ्तथारखलेथा ्मु य रक्मचेी (principal amount) र्र्तफड कली जथा्त.े 

मे कन ेि ाित  (A merican D epository  Receipt) ि ा वतक ेि ाित  (G lobal D epository  Receipt) :

 सथाि्थजवनक कर्नी भथागथांची न दणी ि वि ी वनरवनरथा था भथाग बथाजथारथा्त कर्त अस्ते. भथार्तीय कर्नयथांचयथा भथागथांची खरेदी ि 
वि ी भथार्तीय भथाग बथाजथारथा्त (Indian Stock xchange) हणजे बॉ बे सटॉक सचज, नशनल सटॉक सचज ये्े कली 
जथा्ते.

       ्मु  वयथार्थारी धरोरणथाचथा सिीकथार ्तसेच जथागव्तकीकरणथा्मुळे कथाही भथार्तीय कर्नयथांचे भथाग विदेशी भथागबथाजथारथा्त न दणी क न 
खरेदी ि वि ी कले जथा्तथा्त. नयुयॉक सटॉक सचज ( S ) ्तसेच नशनल असरोवस शन फ से युररटीज वडलस्थ टरो्मेटेड 
करोटेशन ( N ASDAQ)  अशी कथाही उदथाहरणे आहे्त. यथा भथागबथाजथारथां्मधये भथागथांची न दणी कर यथासथाठी भथार्तीय कर्नयथांनथा तयथा 
भथागबथाजथारथांचयथा धरोरणथांची र््त्थ्तथा करथािी लथाग्ते. विदेशी भथागबथाजथारथांचे वनय्म धरोरणे ही भथार्तीय भथागबथाजथारथांचयथा वनय्मथांर्े था 
खर् िेगळी अस्तथा्त. यथासथाठी यथा भथार्तीय कर्नयथा ्ेट विदेशी भथागबथाजथारथां्मधये भथागथांची न दणी क  शक्त नथाही्त ्ते ठेि 
र्थाितयथांचयथा थारे भथागथांची न द क  शक्तथा्त.

 अ्मेररकथा ि युररोर् ्मधील भथाग बथाजथारथा्त अशथा ठेि र्थाितयथांची (ADR d G DR) वि ी ि खरेदी डॉलर वकिथा युररो यथा चलनथाने 
हरो्तथा्त.
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 भथार्तीय कर्नी भथागर्ेढी  (depository) यथा ्मधयस्थालथा स्मभथागथांची वि ी कर्ते. सीटी बक वकिथा बक फ नययॉक 
तयथादी र्रदेशी बकथा भथागर्ेढी हणन कथाय्थर्त आहे्त. यथा भथागर्ेढी बकथा गुं्तिणकदथारथालथा भथागथांचयथा बदलयथा्त ADR अ्िथा 

G DR देऊ कर्तथा्त. तयेक ठेि र्थाि्ती्मधये वन च्त सं येचे भथाग न्मद कलेले अस्तथा्त. यथा ठेि र्थाितयथा (ADR d G DR) 
तयथानं्तर र्रदेशथा्तील लरोकथांनथा विकलयथा जथा्तथा्त. यथा ठेि र्थाितयथांची िवश े अगदी भथागथांसथारखीच अस्तथा्त. तयथांची न दणी 
भथाग बथाजथारथा्त कली जथा्ते. भथागथांसथारखेच ्मथागणी ि र्ुरि थानुसथार यथांचयथाही बथाजथार्मलयथा्त चढउ्तथार हरो्त.

 ठेिर्थाि्ती धथारकथांचयथा ि्तीने तयथांचयथा भथागथांचे सथाठे भथागर्े था सि्त कडे ठेि्तथा्त.

 G DR d ADR दरोनहीही ठेिर्थाितयथाच आहे्त. यथा दरोनहीं्मधलथा फरक ्तकथाच आहे की, ADR ची अ्मेररक्त वि ी हरो्ते 
्तर G DR ची वि ी अ्मेररकथा सरोडन ्तरत् कली जथा्ते.

 विदेशी गुं्तिणकदथार ि अवनिथासी भथार्तीय ADR ि G DR खरेदी क न तयथांचे र्से, गुं्ति शक्तथा्त. यथासथाठी सि्त चयथा 
स्मभथाग वयथार्थार खथातयथाचथा  ( quity Trading ccount) उर्यरोग ्ते ADR ि G DR चयथा खरेदीसथाठी क  शक्तथा्त.

 कर्नी सिदेशी चलनथा्त लथाभथांश भथागर्े थांकडे दे्तथा्त, ्तर यथा भथागर्े था तयथांचे र्थां्तर गुं्तिणकदथारथाचयथा चलनथा्त क न 
तयथांनथा लथाभथांश र्रोहरोचवि्तथा्त.

 यथा भथागबथाजथारथां्मधये G DR ची वि ी कली जथा्ते ्ते भथाग बथाजथार खथालील ्मथाणे आहे्त.

 १) लंडन सटॉक सचज
 २) ल ंबग्थ बरोग्थ सटॉक सचज
 ३) N ASDAQ दब
 ४) वसंगथार्र सटॉक सचज
 ५) हथागकथाग सटॉक सचज

कत यथा भथार्तीय कर्नयथांनी जथागव्तक ठेि र्थाि्ती ( G DR)  ि अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती ( ADR)  यथांचे िथाटर् कले आहे तयथा 
कर्नयथांची नथािे शरोधथा.

ाि ाव क का (Commercial B anks)
 अलर् ि ्मधय्म ्मुद्तीचयथा वयथािसथावयक वित्तीय गरजथांचयथासथाठी वित्तर्ुरिठथा करणथारे अनेक स्रो्त आहे्त. यथा सिथा्मधये 

वयथािसथावयक बकथा हथा सग था्त बल असणथारथा स्रो्त आहे. वयथािसथावयक बकथा भथार्तथा्तील संस्थात्मक वित्तवयिस्े्त 
्महत्िर्ण्थ भव्मकथा बजथाि्तथा्त. तयेक ठेिीदथारथाची वय ग्त गरज ल था्त घेऊन तयथांचयथासथाठी विविध ठेि यरोजनथा बकथा 
रथाबि्त अस्तथा्त. अशथा ठेि यरोजनथां्मधन लरोकथांची बच्त कत् कली जथा्ते ि ्ती संस्थात्मक यरोजनथांचयथा वित्तीय गरजथा 
भथागवि यथासथाठी िथार्रली जथा्ते. संस्थांचे उधथारीचे र्से र्र्त कर यथासथाठी असरो वकिथा ्मुद्तीचे कज्थ असरो अशथा विविध 
कथारणथांसथाठी बकथा वित्तीय ्मद्त कर्त अस्तथा्त.

 संस्थात्मक वयथािसथावयकथांनथा बक अशथा कथारे ्मद्त कर्ते.

  १) कर्नयथांनथा ्मुद्तीचे कज्थ देऊ कर्ते.

  २) कर्नयथांचे भथाग आवण कज्थररोखे विक्त घे्ते.

  ३) कर्नीचयथा व्तभ्तीचयथा खरेदीची ह्मी घे्ते.

  अलर्कथालीन वित्त र्ुरवि यथा्त वयथािसथावयक बकथा ्महत्िथाची भव्मकथा बजथाि्तथा्त. ्ते खेळतयथा भथांडिलथाचयथा वित्तीय 
गुं्तिणुकीचे था्व्मक स्रो्त बनले आहे्त. खेळतयथा भथांडिलथासथाठी वित्त र्ुरिठथा कर यथाचथा था्व्मक स्रो्त हणजे बकचे 
कज्थ ि वयथार्थारी कज्थ हरोय.

 बकथांनी र््तर्ुरिठथा (disbursement of credit) कर यथासथाठी अनेक नथािीनयर्ण्थ यरोजनथा वदलयथा आहे्त तयथा खथालील ्मथाणे 
आहे्त.
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 वधविक (O ve rdraf t)  ही सुविधथा बक्त चथाल खथा्ते  ( urrent ccount) असलेलयथा कर्नीलथा वदली जथा्ते. 
कज्थदथार यथा खथातयथा्तन जेवहथा आि यक असेल ्तेवहथा गरजेनुसथार र ्म कथाढ शक्तरो. बकने वदलेलयथा कथा ठरथािीक 
कजथा्थचयथा ्मयथा्थदेर्य्त जथास्तीची र ्म खथातयथा्तन कथाढ्तथा ये्ते. यथा ्मयथा्थदेर्य्त खथा्तेदथार वक्तीही िेळथा अशी र ्म 
कथाढ शक्तरो. खथा्तेदथार यथा रक्मेची र्र्तफड तयथाचयथा सरोयीनुसथार क  शक्तरो. जेिढी िथास्तविक र ्म खथा्तेदथार 
कथाढ्तरो तयथा रक्मेिर वयथाजथाची आकथारणी कली जथा्ते.

त (Cash  Credit)  हथा क ्महत्िथाचथा ि लरोकव य असथा कजथा्थचथा कथार आहे. ही सुविधथा, अवधविकष्थचयथाच 
र्द्ध्तीने चथालविली जथा्ते. कथा ठरथािीक ्तथारणथाचयथा ्मथावज्थन र्य्त कज्थदथार कजथा्थची र ्म खथातयथा्तन कथाढ शक्तरो. 
ररोख र््त सुविधथा ्मथाल्मत्तथा ्तथारण ठेिन वदली जथा्ते. वयथाज ्मंजर कलेलयथा र्ण्थ कजथा्थिर न घे्तथा जेिढी र ्म कज्थ 
हणन कथाढली जथा्ते तयथािर आकथारले जथा्ते.

क क  (Cash  Loan)  यथा कथारथा्मधये बक कजथा्थची संर्ण्थ र ्म कज्थदथारथाचयथा खथातयथा्मधये ज्मथा कर्ते. यथा संर्ण्थ 
रक्मेिर्ती वयथाज आकथारले जथा्ते. जर ्मु लथाची र ्म ह तयथाने र्र्त कली ्तर जेिढी उि्थरर्त र ्म असेल तयथािर 
वयथाज आकथारले जथा्ते.

ट े न ं िटवि े  कथा वन च्त ्तथारखेलथा वकिथा तयथानं्तर आदेशक (drawer)  (seller)  आदेवश्तीकडन  
( rawee)  (buyer) कडन र ्म ( ंडी) व्मळि शक्तरो. आदेशक यथा वन च्त ्तथारखेचयथा आधीच बककडन ंडीिर 
सट घेऊन ही र ्म व्मळि शक्तरो. यथाचथा अ््थ बकलथा ंडी  विकणे, हरोय र्ण बक यथा ंडीचयथा दश्थनी ्मलयथार्े था 
क्मी ्मलय देऊ कर्ते. अशथा कथारे ंडी हे क वयथार्थारी देयक (trade bill) आहे. बक ंडींचथा सिीकथार कर्ते ि ररोख 
र ्म उधथार दे्ते. 

वि त ं ां क
 १ ४  ्मधये देशथाचयथा रोवगक ग्तीसथाठी, रोवगक धरोरणथांची घरोषणथा कली गेली. क  ि रथा य सरकथारथांनी  उ रोग 

वयिसथायथांनथा वनधी उर्ल ध क न दे यथासथाठी कथाही आव््थक संस्थांची स्थार्नथा कली. यथा संस्था ्मधय्म ्मुद्तीचे ्तसेच दीघ्थ 
्मुद्तीचे वनधी र्ुरि्त अस्तथा्त. निीन कर्नी ्तसेच ्तर कर्नयथांसथाठीही अशथा कथारची आव््थक ्मद्त उर्यु  अस्ते.

 विविध वित्तीय संस्थांनथा चथार भथागथा्त िग क्त कले आहे ्ते खथालील ्मथाणे.

स.आय.डी.सी.ल.आय.सी. 

आर.सी.टी.सी.

वि त ं ा

विका व त का

यु.टी.आय. जी.आय.सी. स. फ.सी. 

वि त ं ा ंति क व त ं ा ा त ं ा

टी.डी.आय.सी.आय. टी. फ.सी.आय.

आय.डी.
बी.आय.

आय. फ.
सी.आय.

आय.सी.
आय.सी. आय.

स. आय. डी. 
बी. आय. 

आय. आर. 
बी. आय.
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   विका व त का   
   १) ंड सटयल डेवहलर््मट बक फ ंवडयथा ( IDB I)

   २) ंड सटयल फथायनथानस कॉर्पोरेशन फ ंवडयथा ( IF CI) .
   ३) ंड सटयल डीट अड नवहेसट्मट कॉर्पोरेशन फ ंवडयथा ( ICICI) .
   ४) स्मॉल ंड सटज डेवहलर््मट बक फ ंवडयथा ( SIDB I) .
   ५) ंडसटीयल ररकनसट शन बक फ ंवडयथा ( IRB I) .
   वि त ं ा
   १) ररसक कवर्टल अड टे नॉलॉजी फथायनथानस कॉर्पोरेशन वल्मेटेड ( T ).
   २) टे नॉलॉजी डेवहलर््मट अड नफॉ्मेशन कर्नी फ ंवडयथा (T I I).
   ३) टरर ्म फथायनथानस कॉर्पोरेशन फ ंवडयथा (TF I).
  ंति क व त ं ा
  १) लथा फ नशुरनस कॉर्पोरेशन फ ंवडयथा ( L IC) .
   २) युवनट टसट फ ंवडयथा ( TI).
   ३) जनरल नशुरनस कॉर्पोरेशन फ ंवडयथा ( G IC) .
  ा त ं ा
   १) सटेट फथायनथानस कॉर्पोरेशन ( SF C)

   २) सटेट ंड सटयल डेवहलर््मट कॉर्पोरेशन ( SIDC)

    िर न्मद कलेलयथा वित्तीय संस्था विविध कथारे ्मद्त कर्त अस्तथा्त. ्ते असे  
    १) ्मुद्तीची कज उर्ल ध क न दे्तथा्त. 
    २) कर्नीचे भथाग, कज्थररोखे खरेदी कर्तथा्त. 
    ३) व्तभ्तींचयथा वि ीचयथा व ये्मधये भथाग वि्मेकरी  (underwriter) हणन कथा्म कर्तथा्त. 
    ४) कजथा्थऊ रक्मेसथाठी ह्मीदथार हणन कथा्म कर्तथा्त.

 कत  विविध वित्तीय संस्थांची कर्नीचयथा वनधी उभथारणी्त असलेली भव्मकथा सर्ष्ट करथा. 

ा ा क (T rade Credit)

  करोण्तथाही वयिसथाय कज्थ उधथारी वशिथाय चथालवि्तथा ये्त नथाही. उधथारी  हथा वयिसथायथाचथा आत्मथा आहे. वयथार्थारी कज्थ   
हथा अलर् ्मुद्तीचयथा कजथा्थचथा क ्महत्िथाचथा स्रो्त आहे. उतर्थादक, घथाऊक वि ्ते ्तसेच िस्तंचथा ि सथावहतयथाचथा र्ुरिठथा उधथारीने 
करणथा यथांनथा वयथार्थारी धनकरो  असे संबरोधले जथा्ते. ्ेत िस्तंची वि ी ्तर वयिसथाय संस्थांनथा कर्त अस्तथा्त. ही देय र ्म ्ेत 
भवि यथा्त सिीकथार्तथा्त. अशथा कथारचे कज्थ उधथारी ही वि ी िथाढवि यथाचयथा उ ेशथाने देऊ कली जथा्ते. यथा वशिथाय र्िथा्थर्थार 
चथाल्त आलेलयथा र्द्ध्तीनुसथार तयथांनथा अशथा कथारची सिल्त (उधथारी) थािी लथाग्ते.

  वयथार्थारी कज्थ हे ररोखीचे कज्थ नथाही. ही क वि ी थालयथानं्तर कथा ठरथािीक कथालथािधीनं्तर र ्म दे यथाची सिल्त   
आहे. िेग था श दथा्त सथांगथायचे थालयथास, जेवहथा देय र ्म दे यथाआधीच र्ुरिठथादथार (supplier) थाहकथांनथा िस्त वि्तरर्त 
(वि ी) कर्तरो, ्तेवहथा तयथास वयथार्थारी कज्थ  हण्तथा्त.

  वयथार्थार उ रोगथा्मधये अशथा कजथा्थलथा अननयसथाधथारण ्महत्ि आहे. रो था घथाऊक वि तयथांनथा अशथा कजथा्थसथाठी  
र्ुरिठथादथारथािर (supplier) अिलंबन रहथािे लथाग्ते. कथारण करोणतयथाही कजथा्थऊ दस्तथािेजथांिर सही न कर्तथा कज्थ घे यथाचथा हथा 
सरोर्था ्मथाग्थ आहे. ही वित्त र्ुरि थाची सहज उर्ल ध असणथारी ि सिस्त र्द्ध्त आहे.

  र्ुरिठथादथार  (supplier)  िस्तंची वि ी कर्तरो ि सिेच ेने ३  अ्िथा अवधक वदिसथांची, देयक ( bi l l )  दे यथासथाठी ्मुद्त 
 देऊ कर्तरो. जर ्मुद्तीचयथा आधीच देयक र ्म वदली गेली ्तर ्तरो तयथािर सट दे्तरो. वयथार्थारी कजथा्थचयथा अटी वनय्मही 
लिचीक अस्तथा्त. 
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१. अ््थ भथाग हथा कर्नीचयथा भथाग भथांडिलथाचथा क 
रोटथासथा घटक आहे. यथालथाच ्मथालकीचयथा 
व्तभ्ती असे हण्तथा्त.

कज्थररोखे हे कजथा्थचे ्मथाणर्त् आहे. यथालथा 
कजथा्थऊ व्तभ्ती असे हण्तथा्त.

२. धथारकथाचे स्थान भथाग भथांडिल हे ्मथालकीचे भथांडिल आहे. 
भथागधथारक हथा कर्नीचथा ्मथालक  आहे.

कज्थररोखे हे कजथा्थऊ भथांडिल आहे. 
कज्थररोखेधथारक हथा कर्नीचथा धनकरो  आहे.

३. सि र् हे कथाय्मसि र्ी भथांडिल आहे कर्नीचयथा 
कथाय्थकथाळथा्त हे भथाग  र्र्त कले जथा्त नथाही्त.

हे ्तथातर्ुरतयथा  सि र्थाचे भथांडिल आहे.
ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर कज्थररोखे र्र्त कले जथा्तथा्त.

४. ्म्तदथानथाचे ह भथागधथारक हे ्मथालक असन ्ते ्म्तदथान क  
शक्तथा्त ि कर्नीचयथा वयिस्थार्नथा्त सहभथागी 
हरोऊ शक्तथा्त.

कज्थररोखेधथारक हे धनकरो  असलयथा्मुळे ्म्तदथान
क  शक्त नथाही्त. तयथांनथा वयिस्थार्ने्त सहभथाग 
घे्तथा ये्त नथाही.

५. गुं्तिणुकीिरील
    र्र्तथािथा

भथागधथारकथांनथा लथाभथांश वदलथा जथा्तरो. स्मह  
भथागथांनथा अ स्र लथाभथांशथाचथा दर ्तर अ ह  
भथागथांनथा स्र दरथाने लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.

कज्थररोखे धथारकथांनथा वन च्त दथारथाने वयथाज वदले 
जथा्ते. कर्नीने नफथा व्मळविलथा नसेल ्तरीही 
वयथाज थािेच लथाग्ते.

. ्तथारण भथाग भथांडिल ह े असुरव ्त भथांडिल आहे. 
भथागधथारकथांनथा ्तथारण वदले जथा्त नथाही.

कज्थररोखे भथांडिल हे कजथा्थऊ भथांडिल 
असलयथा्मुळे कर्नीची ्मथाल्मत्तथा ्तथारण हणन 
वदलेली अस्ते.

. िथाटर् कर यथाची 
    िेळ 

भथागथांचे िथाटर् कर्नी स्थार्नेचयथा नं्तर थारंवभक 
ट यथा्मधये कले जथा्ते.

कर्नीचयथा नं्तरचयथा ट यथांिर जेवहथा कर्नीकडे 
्तथारण ठेि यथासथाठी ्मथाल्मत्तथा अस्ते ्ेतवहथा यथांचे 
िथाटर् कर्तथा ये्ते. 

. उर्यु ्तथा दीघ्थकथालीन भथांडिलथासथाठी भथाग  हथा उत्त्म 
र्यथा्थय आहे. 

्मधय्मकथालीन भथांडिलथासथाठी कज्थररोखे हथा उत्त्म 
र्यथा्थय आहे.

. कथार भथागथांचे दरोन कथार आहे्त
अ) स्मह  भथाग
ब) अ ह  भथाग

कज्थररो यथांचे कथार असे आहे्त
१) न दविलेले कज्थररोखे
२) िथाहक कज्थररोखे
३) ्तथारण असलेले कज्थररोखे
४) ्तथारण नसलेले कज्थररोखे
५) र्र्तफडीचे कज्थररोखे

) न र्र्तफडीचे कज्थररोखे
) र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे
) अर्ररि्त्थनीय कज्थररोखे

१ . कर्नी
     विसज्थनथाचे 
     िेळी स्थान 

कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळी भथांडिल र्र्तफडीसथाठी 
भथागधथारक सिथा्थ्त शेिटचे दथािेदथार अस्तथा्त.

कज्थररोखेधथारक कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळी 
भथांडिल र्र्तफडीसथाठी भथागधथारकथांचयथा आधीचे 
दथािेदथार अस्तथा्त. 
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१. अ््थ स्मह  भथाग हणजे असे भथाग जे अ ह  

भथाग नस्तथा्त.
अ ह  भथागथांनथा कथाही अ ्म ह   वदले 
आहे्त. लथाभथांश आवण कर्नी विसज्थनथाचयथािेळी 
भथागभथांडिल र्र्तफडीसथाठी यथांचथा अ ्मथाने 
विचथार कलथा जथा्तरो.

२. लथाभथांशथाचथा दर    लथाभथांशथाचथा दर कर्नीचयथा न यथािर अिलंबन 
अस्तरो तयथा्मुळे लथाभथांशथाचथा दर अवन च्त 
अस्तरो. 

अ ह  भथागधथारकथांनथा वदलयथा जथाणथा यथा 
लथाभथांशथाचथा दर वन च्त अस्तरो. 

३. ्म्तदथानथाचथा ह   स्मह  धथारकथांनथा सथा्मथानय्त  ्म्तदथानथाचथा ह
अस्तरो. कर्नीचयथा वयिस्थार्ने्मधये तयथांचथा 
सहभथाग अस्तरो. 

अ ह  धथारकथांनथा ्मयथा्थवद्त सि र्थाचथा 
्म्तदथानथाचथा ह  अस्तरो. तयथांचे वह्तसंबंध 
यथा्मधये गुं्तले आहे्त अशथाच ्मद थािर ्ेत 

्म्तदथान क  शक्तथा्त.
४. भथांडिल र्र्तफड कर्नीचयथा हयथा्ती्त स्मह  भथाग भथांडिल र्र्त 

व्मळ शक्त नथाही. (अर्िथाद भथागथांची र्र्त 
खरेदी) ( uy back)

कर्नी र्र्तफडीचे अ ह  भथागथांचे िथाटर् क  
शक्ते जे कर्नीचयथा कथाय्थकथाळथा्त र्र्त कले 
जथा्तथा्त.

५. भथांडिलथाचे 
   सि र्

स्मह  भथाग भथांडिलथालथा जरोख्मीचे भथांडिल  
असे हटले जथा्ते.

अ ह  भथाग भथांडिल हे सुरव ्त भथांडिल  
आहे. यथांनथा स्र दरथाने र्र्तथािथा व्मळ्तरो.

. गुं्तिणुकदथारथाचे 
   सि र्

जे गुं्तिणकदथार जरोखी्म र्ेल यथास ्तयथार अस्तथा्त 
्ते स्मह  भथाग खरेदी कर्तथा्त.

जे गुं्तिणकदथार सजग सथािध अस्तथा्त, यथांनथा 
सुरव ्त गुं्तिणक हिी अस्ते ्ेत अ ह  
भथागथां्मधये गुं्तिणक कर्तथा्त.

. दश्थनी ्मलय स्मह  भथागथांचे दश्थनी ्मलय सथाधथारणर्णे . १ 
वकिथा . १  अस्ते हे ्तुलनेने क्मी अस्ते.

अ ह  भथागथांचे दश्थनी ्मलय ्तुलनेने जथास्त 
अस्ते. उदथा. . १

. ह भथाग 
   ि बरोनसभथाग

ह भथाग ि बरोनसभथाग व्मळ यथाचथा अवधकथार 
स्मह  भथागथाधथारकथांनथा अस्तरो.

अ ह  भथाग धथारकथांनथा ह  भथाग ि बरोनस 
भथाग व्मळ यथाचथा अवधकथार नस्तरो.

. भथांडिल िद्धी स्मह  भथागथांचे बथाजथार्मलय कर्नीचयथा ग्ती 
बररोबर िथाढ्त जथा्ते.

आ ह  भथागथांचे बथाजथार्मलय स्र अस्ते 
तयथा्मुळे भथांडिल िद्धीची श य्तथा नस्ते.

१ . जरोखी्म स्मह  भथाग भथांडिलथा्त गुं्तिणक कर यथा्त 
जरोखी्म अस्ते कथारण लथाभथांशथाचथा अ स्र दर ि 
भथांडिल र्र्तफडीची अवन च्त्तथा

अ ह भथागथांची गुं्तिणक ्ुतलनेने सुरव ्त 
अस्ते कथारण लथाभथांशथाचथा दर स्र वन च्त 
अस्तरो ि भथांडिल र्र्तफडीसथाठी अ ्म वदलथा 
जथा्तरो.

११.  कथार स्मह  भथागथांचे कथार 
अ) सि्थसथाधथारण ्म्तदथानथाचथा अवधकथार असणथारे 
ब) भेददश्थक ्म्तदथानथाचथा अवधकथार असणथारे 

अ ह  भथागथांचे कथार
१) संचयी अ ह  भथाग
२) असंचयी अ ह  भथाग
३) लथाभभथागी अ ह  भथाग
४) अलथाभभथागी अ ह  भथाग
५) र्ररि्त्थनीय अ ह  भथाग

) अर्ररि्त्थनीय अ ह  भथाग
) र्र्तफडीचे अ ह  भथाग
) न र्र्त फडीचे अ ह  भथाग
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१. अ््थ ्मथालकीचे भथांडिल भथागधथारकथांचयथा ्मद्तीने उभे 

कले जथा्ते.
कजथा्थऊ भथांडिल धनकरो  ्मद्तीने उभे कले 
जथा्ते यथालथाच ण भथांडिल  असे हण्तथा्त.

२. स्रो्त    हे भथांडिल स्मह  भथाग ि अ ह  भथाग 
यथांचे िथाटर् क न गरोळथा कले जथा्ते.

हे भथांडिल कज्थररोख, ्मुद्त ठेिी. बकचे ्तसेच 
वि त्तय संस्ेचे कज्थ तयथादींचयथा थारे गरोळथा
कले जथा्ते.

३. गुं्तिणुकीिरील
   र्र्तथािथा

भथागधथारकथांनथा तयथांचयथा गुं्तिणकीिर उतर्  
हणन लथाभथांश व्मळ्तरो. लथाभथांशथाचथा दर स्मह  

भथागथांसथाठी वन च्त नस्तरो तयथा्त चढउ्तथार हरो्त 
अस्तथा्त ्तर अ ह  भथागथांसथाठी ्तरो वन च्त 
कलेलथा अस्तरो.

कज्थधथारकथालथा तयथांचयथा गुं्तिणुकीिर उतर्  
हणन वयथाज व्मळ्ते वयथाजथाचथा दर वन च्त 

अस्तरो.

४. स्थान भथागधथारक हे कर्नीचे ्मथालक  अस्तथा्त. कज्थधथारक हे कर्नीचे धनकरो अस्तथा्त.

५. ्म्तदथानथाचथा ह स्मह भथागधथारक कर्नी सभे्मधये ्म्तदथानथाचथा 
ह  बजथाि्तथा्त. 

कज्थधथारकथांनथा कर्नी सभे्मधये ्म्तदथानथाचथा ह  
नस्तरो.

. भथांडिलथाची 
   र्र्तफड

भथागधथारकथांनथा कज्थधथारकथाचयथा र्ुढे थाधथानय वदले 
जथा्त नथाही. कर्नी विसज्थनथाचयथािेळी कज्थ
धथारकथांची देणी वदलयथानं्तर भथागधथारकथांची र ्म
र्र्त कली जथा्ते.

कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळी कज्थधथारकथांनथा तयथांची 
्मु ल र्र्त घे यथासथाठी भथागधथारकथांचयथा र्ुढे 
थाधथानय अ ्म वदले जथा्ते.

. संर्त्तीिरचथा 
   भथार

भथागधथारकथांचथा कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर
संर्त्तीिर करोण्तथाही भथार (charge) नस्तरो.

सुरव ्त कज्थररो यथांचथा कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर 
भथार अस्तरो. 

ा ां

	 	वित्त वनधींचे विविध स्रो्त ्मथालकीचे भथांडिल  ि कजथा्थऊ भथांडिल  हणन विभथागले जथाऊ शक्तथा्त.

  भथाग हे कर्नीचयथा कण भथांडिलथाचथा क रोटथासथा घटक आहे. 

  स्मह  भथागथांनथा लथाभथांश दे्तथानथा वकिथा कर्नी विसज्थनथाचयथा िेळी भथांडिलथाची र्र्तफड कर्तथानथा थाधथानय वदले जथा्त नथाही.  

  अ ह  भथागथानंथा वन च्त दरथाचथा लथाभथाशं आवण कर्नी विसज्थनथाचयथा िळेी भथाडंिलथाची र्र्तफड कर्तथानथा थाधथानय वदल ेजथा्त.े

  कज्थररोखे ्मथाणर्त् देऊन कज्थ घे्तलयथाची र्रोचर्थाि्ती हणजेच कज्थररोखे हरोय. 

  बंधर्त्े हणजे कजथा्थचथा र्ुरथािथा हणन सरकथारी वकिथा वयथािसथावयक संस्ेने िथाटर् कलेलथा दस्तथािेज हरोय.

  संवच्त व्मळक्त हणजे सथाठलेलयथा न यथाची वयिसथायथा्त गुं्तिणक कलेली र ्म. 

  ्मवहनयथार्थासन ्ते ३  ्मवहनयथांचयथा कथालथािधीसथाठी कर्नीने सिीकथारलेले कज्थ हणजे सथाि्थजवनक ठेि.

  अवधविकष्थ, ररोखर््त, ररोकड कज तयथादींचयथा र्था्त बक कज्थ देऊ कर्ते.

  वयथार्थारी कज्थ हे उतर्थादक ि र्ुरिठथादथार यथांचयथाकडन थाहकथास वदलेली उधथारीची सिल्त हरोय. 

  जथागव्तक ठेि र्थाि्ती ( G DR)  ि अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती ( ADR)  यथा ठेिर्थाितयथां थारे भथार्तीय कर्नयथा आं्तररथाष्टीय बथाजथारथा्त 
स्मह भथाग भथांडिल उभे कर्तथा्त.
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िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा
  १) .................... हथा भथागभथांडिलथाचथा रोटथासथा घटक आहे.
   अ) कज्थररोखथा ब) बंधर्त् क) भथाग

  २) ठेि र्थाि्तीचथा फथायदथा हणजे .................... बथाजथारथा्त भथांडिल उभे कर यथाची ्म्तथा हरोय.
   अ) रथाष्टीय ब) स्थावनक     क) आं्तरथाष्टीय

  ३) .................... हे कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेचयथा उि्थरर्त भथागथाचे दथािेदथार अस्तथा्त.
   अ) बंधर्त्धथारक ब) स्मह  भथागधथारक क) कज्थररोखेधथारक

  ४) .................... कर्नीचयथा वयिस्थार्नथा्मधये सहभथाग अस्तरो.
   अ) अ ह  भथाग धथारकथांचथा ब) ठेिीदथारथांचथा  क) स्मह  भथागधथारकथांचथा

  ५) .................... हे स्मह  भथाग धथारकथास बव स  हणन विनथा्मलय वदले जथा्तथा्त.
   अ) अवधलथाभथांश भथाग (बरोनस भथाग) ब) ह  भथाग क) स्मह  भथाग

  ) अ ह  भथागधथारकथास .................... दरथाने लथाभथांश व्मळ यथाचथा ह  अस्तरो.
   अ) वन च्त ब) चढउ्तथार हरोणथा यथा  क) वक्मथान

  )  .................... अ ह  भथागथांनथा संवच्त लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.
   अ) र्र्तफडीचयथा  ब) संचयी क) र्ररि्त्थनीय 

  ) .................... अ ह  भथागधथारकथांनथा स्मह  भथागथां्मधये र्थां्तरर्त हरो यथाचथा अवधकथार अस्तरो.
   अ) संचयी ब) र्ररि्त्थनीय क) र्र्तफडीचे

  ) कज्थररोखेधथारक हे कर्नीचे .................... अस्तथा्त.
   अ) धनकरो ब) ्मथालक क) र्ुरिठथादथार

  १ ) कजथा्थऊ भथांडिलथािर .................... वदले जथा्ते.
   अ) वयथाज ब) सट क) लथाभथांश

  ११) कज्थररोखेधथारकथांनथा वन च्त दरथाने .................... व्मळ्ते.
   अ) वयथाज ब) लथाभथांश क) सट

  १२) कथा ठरथािीक कथालथािधीनं्तर र्ररि्त्थनीय कज्थररो यथांचे .................... ्मधये र्ररि्त्थन हरो्ते.
   अ) स्मह  भथाग ब) ठेिी क) बंधर्त्े

  १३) व्तधथारण नफथा ही वित्त र्ुरि थाचथा .................... स्रो्त आहे.
   अ) अं्तग्थ्त ब) बवहग्थ्त क) अव्तरर

  १४) बंधर्त्धथारक हथा संस्ेचथा .................... अस्तरो.
   अ) सवचि ब) ्मथालक क) धनकरो

  १५) कर्नी क्मी्तक्मी .................... ्मवहनयथांसथाठी ठेिींचथा सिीकथार कर्ते.
   अ) सहथा ब) नऊ क) बथारथा
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  १ ) कर्नी जथास्ती्त जथास्त .............. ्मवहनयथाकरर्तथा ठेिींचथा सिीकथार कर्ते. 

   अ) १२ ब) २४ क) ३

  १ ) अ्मेररकन ठेि र्थाि्तीची वि ी .................... ्मधये हरो्ते.

   अ) लंडन ब) जर्थान क) यु. स. . (अ्मेररक)

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) स्मह  भथाग भथांडिल १) करथार

ब) कज्थररोखे वि िस्त २) न यथाचे भथांडिलीकरण

क) अ ह  भथाग धथारक ३) धथाडसी गुं्तिणुकदथार

ड) कज्थररोखे ्मथाणर्त् ४) जरोख्मीचे भथांडिल

) बरोनस भथाग ५) ्मथालकीचे दस्तथािेज

) कजथा्थचे भथांडिलीकरण

) सुरव ्त भथांडिल

) कजथा्थचे दस्त िज

) वि िस्त करथार

१ ) सथािध गुं्तिणकदथार

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा
  १) हे ख यथा अ्था्थने कर्नीचे ्मथालक अस्तथा्त.

  २) भथागथांिरील ्मथालकी ह  दश्थिणथारथा दस्त िज.

  ३) यथा भथागधथारकथांनथा कर्नीचयथा अव्तरर  न यथा्मधये सहभथागी हरो्तथा ये्ते.

  ४) यथा संबंवध्त ्मंडळी्मथाफ्त कर्नी कज्थररोखेधथारकथांशी वयिहथार कर्ते. 

  ५) हे कर्नीचयथा वयिस्थार्नथा्त सहभथागी हरोणथारे भथागधथारक आहे्त.

  ) हे ्मलय भथाग ्मथाणर्त्थािर न्मद कलेले अस्ते.

  ) हे ्मलय भथाग बथाजथारथा्तील ्मथागणी ि र्ुरिठथा यथांचयथानुसथार ठरविले जथा्ते.

  ) अविभथावज्त नफथा वयिसथायथा्त िथार्र यथाचे धरोरण.

  ) ठेिीदथारथांनथा कर्नीने वदलेली कजथा्थची र्थाि्ती.

  १ ) डॉलर यथा चलनथाने अ्मेररक्त वि ी हरोणथारे दस्त िज. 

  ११) अ्मेररकथा सरोडन ्तरत् वि ी हरोणथारी ठेिर्थाि्ती.

  १२) वक्मथान  ्मवहने ि क्मथाल ३  ्मवहनयथांकरर्तथा कर्नीने जन्तेकडन सिीकथारलेली र ्म.

  १३) वि ी िथाढवि यथाचयथा उ ेशथाने र्ुरिठथादथारथांनी देऊ कलेली उधथारी वकिथा कज्थ.

  १४) ही सुविधथा सिल्त बक्त चथाल खथा्ते  असलेलयथा कर्नीलथा वदली जथा्ते. 
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 ा विधाने क क ते व ा
  १) स्मह  भथाग भथांडिल हे जरोख्मीचे भथांडिल हणन ळखले जथा्ते.
  २) स्मह  भथागधथारकथांनथा वन च्त दरथाने लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.
  ३) कर्नीस्मरोर जेवहथा आव््थक संकट ये्ते ्तेवहथा स्मह  भथागधथारक असे संकट र्ेलथायलथा ्तयथार अस्तथा्त.
  ४) कज्थररोखेधथारकथांनथा कर्नीचयथा सि्थसथाधथारण सभे्त ्म्तदथानथाचथा ह  अस्तरो.
  ५) बंधर्त्धथारक हे कर्नीचे ्मथालक अस्तथा्त.
  ) जथागव्तक ठेि र्थाि्ती धथारकथाचयथा ि्तीने भथागर्े था स्मभथागथाचथा सथाठथा क न ठेि्ते.
  ) वित्तीय संस्था व्तभ्तींचयथा वि ी्मधये भथाग वि्मेकरी  हणन कथा्म कर्तथा्त.
  ) ररोख र््त सुविधथा ्मथाल्मत्तथा ्तथारण ठेिन वदली जथा्ते. 
  ) वयथार्थारी कज ही दीघ्थ्मुद्तीचयथा वित्तर्ुरि थाचथा ्मुख स्रो्त आहे.

टात न ा ा धा
  १) कज्थररोखे, सथाि्थजवनक ठेिी, संचयी व्मळक्त ( व्तधथारण नफथा).
  २) दश्थनी ्मलय, बथाजथार ्मलय, र्र्तफडीचे ्मलय. 
  ३) भथाग ्मथाणर्त्, कज्थररोखे ्मथाणर्त्, अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती ( ADR)

  ४) वयथार्थारी कज्थ, अवधविकष्थ, ररोकड कज्थ.

 ा विधाने क ा
  १) वयथािसथावयक संस्ेलथा आि यक असलेलयथा वनधीलथा .................... हण्तथा्त.
  २) र्ररि्त्थनीय अ ह  भथागधथारकथांचयथा भथागथांचे र्थां्तर .................... ्मधये हरो्ते.
  ३) स्मह  भथागधथारक यथांनथा व्तवनधी हणन वनिड्तथा्त तयथांनथा .................... असे हण्तथा्त.
  ४) .................... यथांनथा बरोनस भथाग बव स  हणन वदले जथा्तथा्त.
  ५) बंधर्त्धथारक कर्नीचे .................... अस्तथा्त.
  ) अ्मेररकथा सरोडन ्तरत् वि ी हरोणथा यथा ठेिर्थाि्तीलथा .................... हण्तथा्त.
  ) .................... सथाली र्वहलयथा रोवगक धरोरणथांची घरोषणथा थाली.
  ) जेवहथा देय र ्म घे यथाचयथा आधी र्ुरिठथादथार िस्त थाहकथालथा विक्तरो तयथालथा .................... हण्तथा्त.

 क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) स्मह  भथाग १) .......................................................

ब) .............................................. २) वन च्त दरथाचथा लथाभथांश

क) कज्थररोखे ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) कर्नीचथा सथाठलेलथा नफथा

) सथाि्थजवनक ठेिी ५) .......................................................

  ( चढउ्तथार हरोणथारथा लथाभथांशथाचथा दर, अ ह  भथाग, वन च्त दरथाचे वयथाज, व्तधथारण नफथा, अलर् ्मुद्तीचे कज्थ)
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का िा ात त े व ा
  १) भथाग हणजे कथाय
  २) स्मभथाग हणजे कथाय
  ३) अ ह  भथाग हणजे कथाय
  ४) व्तधथारण नफथा हणजे कथाय
  ५) कज्थररोखे हणजे कथाय
  ) बंधर्त् हणजे कथाय
  ) अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती ( ADR)  ची वि ी करोठे हरो्ते
  ) जथागव्तक ठेि र्थाि्ती ( G DR)  ची वि ी करोठे कली जथा्ते
  ) र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे हणजे कथाय
  १ ) संचयी अ ह  भथाग हणजे कथाय

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा
  १) ्मथालकीचे भथांडिल हे ्तथातर्ुर्ते हंगथा्मी भथांडिल आहे.
  २) स्मह  भथागथांनथा लथाभथांश वन च्त दरथाने वदलथा जथा्तरो.
  ३) अ ह  भथागथांनथा लथाभथांश अ स्र दरथाने वदलथा जथा्तरो.
  ४) व्तधथारण नफथा संचयी व्मळक्त वित्तर्ुरि थाचथा बवहग्थ्त स्रो्त आहे.
  ५) कज्थररोखेधथारक हथा कर्नीचथा ्मथालक आहे.
  ) बंधर्त्े हे अलर् ्मुद्तीचे वनधी र्ुरवि्ते.
  ) अ्मेररक्त वि ी हरोणथा यथा ठेि र्थाि्तीस जथागव्तक ठेि र्थाि्ती असे हण्तथा्त. 
क्र ा ं ा ंक ना क ा

  १) कजथा्थऊ भथांडिल
  २) ्मथालकीचे भथांडिल
  ३) न यथाची र्ुनगु्तिणक
  ४) अवधविकष्थ
  ५) वयथार्थारी धनकरो
क्र ा घटना ि त ा ा क न े मत व ा

  १) डरोनथालड कर्नीचथा ्तथाळेबंद २ १ १  असे दश्थवि्तरो की कर्नीकडे स्मह  भथाग भथांडिल . २५,  
असन तयथांचथा संचयी व्मळक्त . ५ ,  ्तकी आहे.

   अ)  आव््थक था कर्नी सबल आहे कथा
   ब) संवच्त व्मळक्तीचे कर्नीचयथा भथांडिलथा्मधये र्थां्तर हरोऊ शकल कथा
   क) संवच्त व्मळक्त  ही करोणतयथा कथारचयथा वित्तर्ुरि थाचथा स्रो्त आहे

  २) व्म. सव्तश क स ेबथाज आहे. कर्नीचयथा उतर्थादनथाची बथाजथारथा्तील िथाढ्ती ्मथागणी ि तयथा्मुळे व्मळणथारथा फथायदथा 
घे यथासथाठी स ज आहे. 

   अ) ्तु्मचयथा ्म्ते, व्म. स्तीश गुं्तिणुकीसथाठी करोणतयथा कथारचे भथाग  वनिडेल
   ब) तयथालथा तयथांचयथा गुं्तिणुकीिर र्र्तथािथा हणन कथाय व्मळेल
   क) व्म. सव्तश भथागधथारक असलयथा्मुळे तयथालथा असणथारथा क ह  सथांगथा.
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        ३) व्म. ररोवह्त क गुं्तिणकदथार आहे ्तरो सि्त चे र्से व्तभ्ती खरेदी्मधये गुं्तिणथार आहे. ्तरो गुं्तिणुकीिरील 
उतर् थािर अिलंबन आहे तयथा्मुळे करोण्तथाही धरोकथा र्तकर यथास ्तरो ्तयथार नथाही. वन च्त उतर्  ि ्मु लथाची 
सुरव ्त्तथा यथा्त तयथालथा सिथारसय आहे.

   अ) व्म. ररोवह्त यथा कथारची व्तभ्ती वनिडेल, तयथाचे नथाि सथांगथा.

   ब) तयथाचयथा गुं्तिणुकीिर र्र्तथािथा हणन तयथालथा कथाय व्मळेल

   क) तयथालथा व्मळथालेलथा गुं्तिणुकीिरील र्र्तथािथा वन च्त असेल की चढउ्तथार असणथारथा असेल

क्र क क ा

  १) स्मह  भथाग आवण अ ह  भथाग

  २) भथाग आवण कज्थररोखे

  ३) ्मथालकीचे भथांडिल ि कजथा्थऊ भथांडिल

क्र ात त े व ा

  १) ठेिी हणजे कथाय

  २) जथागव्तक ठेि र्थाि्ती हणजे कथाय

  ३) वयथार्थारी कज्थ हणजे कथाय

  ४) बक्मथाफ्त कज्थ दे यथाचयथा करोणतयथा यरोजनथा आहे्त

  ५) बंधर्त्थाची िवश े न्मद करथा.

क्र ा विधाने का क ा

  १) स्मह  भथागधथारक हे कर्नीचे खरे ्मथालक ि वनयंत्क अस्तथा्त.

  २) अ ह  भथागथांनथा ्म्तदथानथाचथा करोण्तथाही ह  नथाही.

  ३) कज्थररोखे कर्नीची ्मथाल्मत्तथा ्तथारण देऊन सुरव ्त कले जथा्तथा्त.

  ४) व्तधथारण नफथा ही वित्त उभथारणीची सरोर्ी ि सिस्त र्द्ध्त आहे.

  ५) सथाि्थजवनक ठेि हथा अलर््मुद्तीचयथा वनधीसथाठी उत्त्म स्रो्त आहे.

  ) बंधर्त्धथारक कर्नीचथा धनकरो  आहे.

  ) वयथार्थारी कज्थ हे ररोख कज्थ नथाही.

  ) िेगिेग था गुं्तिणकदथारथांचे गुं्तिणुकीसथाठी िेगिेगळे अ ्म अस्तथा्त.  

  ) स्मह  भथागभथांडिल हे जरोख्मीचे भथांडिल आहे. 

क्र ा नां त े व ा

  १) भथाग हणजे कथाय  भथागथाची िवश े विशद करथा.

  २) स्मह  भथाग हणजे कथाय  तयथाची िवश े सर्ष्ट करथा.

  ३) अ ह  भथागथाची वयथा यथा सथांगथा. तयथांचे विविध कथार वलहथा.

  ४) अ ह  भथाग हणजे कथाय  तयथाची िवश े वलहथा.

  ५) कज्थररोखे हणजे कथाय  कज्थररो यथांचयथा विविध कथारथांची चचथा्थ करथा.

  ) कज्थररो यथांची वयथा यथा वलहथा ि तयथांची िवशष्टे सर्ष्ट करथा. 
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 ा ां ि ा े ि क
ा विक्र
ा विक्र ा त

  अ. सथाि्थजवनक िथाटर् वकिथा सथाि्थजवनक भथाग िथाटर्
   	वन च्त वक्म्तीचे भथाग िथाटर् र्द्ध्त
    बुक वब लडंग र्द्ध्त
   	 था्व्मक भथाग वि ी
   	र्ुढील भथाग िथाटर्
  ब. वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा भथाग िथाटर्
   	ह  भथाग
   	बरोनस भथाग िथाटर् बरोनस भथाग
  क. वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा भथाग िथाटर्
   	क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा ( E SO S)
   	क्म्थचथारी भथाग खरेदी यरोजनथा  ( E SP S)
   	भथाग वक्म्त िद्धी अवधकथार यरोजनथा ( SARS)

   	सिेट  स्मह  भथाग ( Sw ea t  equi t y s ha r e)

  ड. खथाजगीररतयथा भथाग वि ी
   	अ ह  र्द्ध्तीने भथाग िथाटर्

ा ां े िाट
ा िाट ा ा त त ट
ा िाट ा का त

ा मा
ा ाि ा मा
ा
ा म
ा तांत
ा ंक्रम
क

तािना
र्थाठ  ्मधये आर्ण कर्नी वित्त उभथारणीसथाठी िथार्र्त असलेलयथा वित्तसथा थाचयथा विविध स्रो्तथांचथा अ यथास कलथा. 

कर्नीची भथांडिल संरचनथा व्तचयथा ्मथालकीचे भथांडिल आवण कजथा्थऊ भथांडिलथाची बनलेली अस्ते. ्मथालकीचे भथांडिल हे स्मह  
भथाग, अ ह  भथाग आवण रथाखीि उतर् था थारे बनलेले अस्ते. स्मह  भथाग ि अ ह  भथाग व्मळन कर्नीचे भथाग भथांडिल 
बन्ते. भथागथाने ्मथायथा्थवद्त कर्नी भथाग िथाटर् क न भथाग भथांडिल उभथार्तथा्त.

यथा र्थाठथा्मधये आर्ण कर्नी आर्लयथा गरजथा ल था्त घेऊन विविध कथारचे भथाग िथाटर् कसे कर्तथा्त. यथाब ल ्तर्शीलिथार 
अ यथास क . ्तसेच भथागथाशी संबंवध्त विविध संकलर्नथा देखील वशक.

ा विक्र
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 ा ां ि ा े ि क
भथाग भथांडिल हणजे स्मह  भथाग आवण अ ह  भथाग यथा थारे उभथारलेले भथांडिल हरोय. सथाधथारण भथाग भथांडिलथा्मधये 

स्मह  भथागथाचे ्मथाण अ ह  भथागथार्े था जथास्त अस्ते. भथाग भथांडिलथाची र ्म निीन भथाग िथाटर्था्मुळे वकिथा भथांडिल क्मी 
कलयथाने िेळरोिेळी बदल्त रथाह्ते.

भथाग भथांडिलथाचे िग करण र्ुढील ्मथाणे
वधकत वकिा नाममा वकिा न ि े े ां ि

म ा × ` ेक  = ` 

 विक्र का े े ां ि विक्र न का े े ां ि
 ( म ा ` ेक  `  म ा ` ेक ` 

 वधकत वकिा नाममा वकिा न ि े े ां ि
   अवधक्त भथांडिल हे कर्नीचयथा घटनथा र्त्कथा्मधये न्मद कलेले असन कर्नी व्त्तकच भथाग िथाटर् क न भथांडिल 

उभथा  शक्ते यथालथाच न दिलेले भथांडिल असे हण्तथा्त. हे घटनथार्त्कथाचयथा भथांडिल यथा कल्मथा्मधये न्मद कलेले 
अस्ते आवण कर्नी स्थार्नेचयथा िेळी तयथा रक्मेिर ्मु थांक शुलक भरले जथा्ते.

   कर्नी ि्त्थ्मथान आवण भवि यथा्तील भथांडिलथाची गरज ल था्त घेऊन अवधक्त भथांडिलथाची गणनथा कर्ते. अवधक्त 
भथांडिलथास नथा्म्मथात् भथांडिल हण्तथा्त कथारण सथाधथारण्त  कर्नी अवधक्त भथांडिल कधीच र्ण्थ िथाटर् करी्त नथाही. 

   अवधक्त भथांडिलथा्त िथाढ करथाियथाची असलयथास घटनथा र्त्कथा्त बदल करथािथा लथाग्तरो. 

  उदथा. ्म. वलव्मटेड कर्नीचे अवधक्त भथाग भथांडिल . १ , ,  आहे. 

   तयथाची विभथागणी १, ,  स्मह  भथागथा्त कली असन भथागथाची दश्थनी वक्म्त . १  व्त भथाग आहे.

क्ष विक े े े े ां ि
( म ा

` ेक  ` 

क्ष न विक े े न े े ां ि
( म ा

` ेक  ` 

मा क े े ां ि
( म ा

` ेक  ` 

मा न क े े ां ि
( म ा

` ेक  ` 

ा ि ां ि
( म ा
` ेक  ` 

ि ा े े ां ि
( म ा

` ेक  ` 

ि न ा े े ां ि
( म ा
` ेक  ` 
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विक्र का े े व विक्र न का े े ां ि
  वि ीस न कथाढलेले भथांडिल हे अवधक्त भथांडिलथाचथा भथाग असन कर्नी व्तचयथा भथािी गुं्तिणुकदथारथांनथा िथाटर् कर्ते हणन 

कर्नी भथाग खरेदीसथाठी जन्तेस आिथाहन कर्ते.

  आिथाहन न कलेलयथा उि्थरर्त अवधक्त भथांडिलथास वि ीस न कथाढलेले भथांडिल हण्तथा्त. कर्नी भवि यथा्त वि ी न 
कलेलयथा भथांडिलथा्तन भथाग िथाटर् क  शक्ते.

  कर्नीचे वि ीस कथाढलेले भथांडिल हे अवधक्त भथांडिलथा ्तक वकिथा तयथार्े था क्मी अस शक्ते. उदथा. ्म. वलव्मटेड 
कर्नी वि ीस कथाढलेले भथांडिल र्ये ४, ,  यथाची विभथागणी ४ ,  स्मह  भथाग यथाची दश्थनी वक्म्त  
. १  तयेकी आवण वि ीस न कथाढलेले भथांडिल ` , ,  यथाची विभथागणी ,  स्मह  भथाग यथाची 

दश्थनी वक्म्त . १  तयेकी आहे. 

क क्ष विक े े े े व क्ष न विक े े न े े
  घे्तलेले भथांडिल हे वि ीस कथाढलेलयथा भथांडिलथाचथा वहससथा आहे वकिथा गुं्तिणुकदथारथाने खरेदी कलेले भथाग आहे.  

लरोकथांकडन वि ीस कथाढलेलयथा भथाग भथांडिलथाची र्ण्थ खरेदी हरो्ते वकिथा हरो्त नथाही हणन तयथा न घे्तलेलयथा भथाग 
भथांडिलथालथा न खर्लेले भथांडिल असे हण्तथा्त हणन खर्लेले भथांडिल हे वि ीस कथाढलेलयथा भथांडिलथा ्तक वकिथा 
तयथार्े था क्मी अस्ते.

  उदथा. ्म. वलव्मटेड कर्नीचे वि ीस कथाढलेले भथांडिल . ४, ,  आहे हणजेच ४ ,  स्मह  भथाग. ्तेवहथा 
कर्नीचे खर्लेले भथांडिल . ३, ,  अस शक्ते जे ३ ,  स्मह  भथागथा्त . १  व्त दश्थनी वक्म्तीचे अस 
शक्तथा्त हणन न खर्लेले भथांडिल . १, ,  यथाची विभथागणी १ ,  स्मह  भथाग . १  तयेक भथागथा्त 
कली आहे.

 मा क े ां ि न मा क े े ां ि व ा ि ां ि  
  भथाग िथाटर्थािेळी कर्नी भथागथाचयथा र्ण्थ वक्म्तीची ्मथागणी करी्त नथाही. कर्नी व्तचयथा गरजेनुसथार सुलभ ह तयथाने ्मथागणी 

कर्ते. तयेक ह तयथास भथाग ह था ्मथागणी असे हण्तथा्त ्मथागणी कलेले भथांडिल हे घे्तलेलयथा भथांडिलथाचथा वहससथा आहे. 
यथाची कर्नी भथागधथारकथाकडन ्मथागणी कर्ते. भथागथाची उि्थरर्त र ्म यथाची ्मथागणी कलेली नस्ते अशथा भथाग भथांडिलथालथा 

्मथागणी न कलेले भथांडिल असे हण्तथा्त.

  रथाखीि भथांडिल ह े ्मथागणी न कलेलयथा भथांडिलथाचथा वहससथा आहे. कर्नी व्तचयथा विसज्थनथाचयथा िेळी वित्तीय गरजथा 
भथागवि यथासथाठी ्मथागणी न कलेलयथा भथाग भथांडिलथाची ्मथागणी कर्ते. 

  उदथा. ्म. वलव्मटेड कर्नीकडे ्मथागणी कलेले भथांडिल . १,५ ,  आहे. यथाची विभथागणी ३ ,  स्मह  भथाग 
दश्थनी वक्म्त . १  व्तभथाग आहे. यथा्मधन . ५ व्तभथाग ्मथागणी कलेले आहे. जर कर्नीने . १ व्तभथाग भथांडिल 
रथाखीि भथांडिल हणन हणजेच ३ ,  स्मह  भथाग . १  व्तभथाग दश्थनी ्मलयथांचे यथा्मधये . ३ ,  रथाखीि 
भथांडिल अस्ते. न ्मथागणी कलेले भथांडिल ` १,२ ,  आहे यथाची विभथागणी ३ ,  स्मह  भथाग तयेकी 
वक्म्त ` ४ यथा्मधये विभथागली आहे यथाची ्मथागणी भवि यथा्त कली जथाऊ शक्ते.

ि ां ि व ि न ा े े ां ि  
  कर्नीने ्मथागविलेलयथा रक्मेर्की भथागधथारकथांकडन तय  व्मळथालेली र ्म ही िसल भथाग भथांडिल हरोय. कथाही भथागदथारक 

भथागथािरील र ्म दे्त नथाही्त हणजेच अशी र ्म िसल न थालेले भथांडिल अस्ते. यथािेळी कर्नी ्मथागणी करेल 
तयथािेळी तयेक भथागधथारकथास र ्म ज्मथा करथािी लथाग्ते. असे न कलयथास कर्नी थारे भथाग ज  कले जथा्तथा्त.

ा ्मथागणी कलेली र ्म न वदलयथास भथागधथारकथांकडन तयथाचे भथाग कथाढन घेणे.

  उदथा. ्म. वलव्मटेड कर्नीने . ५ व्तभथाग ्मथागणी कली जर भथागधथारकथांनी र्ण्थ र ्म अदथा कली असेल ्तर िसल 
भथांडिल हे ` १,५ ,  (३ ,  स्मह  भथाग  ` ५ व्तभथाग) हरो ल आवण जर १ ,  स्मह  भथागथांिरील 
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र ्म अदथा कली नसेल ्तर अशथािेळी िसल भथांडिल ` १, ,  (२ ,  स्मह  भथाग 		
` ५ व्तभथाग) आवण न िसल थालेले . ५ ,  (१ ,  स्मह  भथाग  ५ व्तभथाग) 

ा विक्र
 कर्नीलथा निीन वयिसथाय सु  कर यथासथाठी वकिथा चथाल वयिसथाय िथाढवि यथासथाठी वकिथा र्ि ची देणी दे यथासथाठी भथांडिलथाची 

गरज अस्ते. कर्नी भथाग, कज्थररोखे, बॉनडस, तयथादींची वि ी क न भथांडिल उभथार्ते. जर कर्नीस भथाग वि ी क न भथांडिल 
उभथारियथाचे असेल ्तर ्ती र्ुढील भथागथांचे िथाटर् कर्ते.

 अ) अ ह  भथाग
 ब) स्मह  भथाग वकिथा सथा्मथानय भथाग 

ा विक्र ा त

ा वमक ा विक्र वकिा ाि वनक ा विक्र सथाि्थजवनक वि ी हणजे जन्तेस भथाग खरेदीसथाठी आिथाहन. 
सथा्मनय्त  कर्नी भथाग वि ीसथाठी यथा र्द्ध्तींचथा िथार्र कर्ते. कर्नी ्मथावह्ती र्त्क वसद्ध क न जन्तेस भथाग 
खरेदीसथाठी आिथाहन कर्ते. तयथासथाठी कर्नी दरोन वक्म्त र्द्ध्तींचथा अिलंब कर्ते.

   वन त वकमत ा विक्र त  यथा र्द्ध्ती्मधये कर्नी ्मथावह्ती र्त्क वसद्ध कर्ते यथा्मधये भथागथांची 
सं यथा आवण वक्म्त न्मद कलेली अस्ते. दश्थनी वक्म्तीचथा कथाही वहससथा अजथा्थसरोब्त गुं्तिणकदथारथांकडन 
्मथागि्तथा्त. जेवहथा वि ीचथा कथालथािधी र्ण्थ हरो्तरो ्तेवहथा कर्नीलथा व्तचयथा भथागथांनथा असलेली ्मथागणी स्मज्ते. 
कर्नी दश्थनी ्मलयथास वकिथा िथाढथािथा घेऊन भथाग वि ी क  शक्ते. 

वधक माव त
ा ा िा ािा घे न विक्र

जेवहथा कर्नीचयथा भथागथांची वि ी ही दश्थनी ्मलयथार्े था जथास्त वक्म्तीस कली जथा्ते ्तेवहथा तयथालथा िथाढथािथा घेऊन वि ी 
असे हण्तथा्त. उदथा. जर भथागथाचे दश्थनी ्मलय . १  असेल आवण भथागथाची वि ी . १५  यथास कली अस्तथा  
. ५  ही िथाढथािथा वक्म्त कर्नीचयथा व्तभ्ती िथाढथािथा खथातयथा्त ज्मथा करथािी लथाग्ते. िथाढथािथा हथा नफथा स्मजलथा जथा्त 

नथाही आवण ही र ्म लथाभथांश नफथा हणन िथाट्तथा ये्त नथाही.
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कर्नी कथायदथा िथाढथािथा घेऊन भथाग वि ीसथाठी करोण्तेही वनबध लथाि्त नथाही. ्त्थावर् व्तभ्ती िथाढथािथा खथातयथा्तील 
र ्म िथार्र यथासथाठी खथालील अटी न्मद कर्तरो.

  i )   ही र ्म र्ण्थदत्त बरोनस भथाग दे यथासथाठी िथार्र्तथा ये्ते.

 i i )   कर्नीचयथा था्व्मक खचथा्थसथाठी िग्थ कर्तथा ये्ते.

i i i )   भथाग वकिथा कज्थररोखे वि ी सथाठीचथा खच्थ, दलथाली सट, तयथादी भथागवि यथासथाठी. 

i v)   अ ह  भथाग वकिथा कज्थररोखे यथांचयथा र्र्तफडीिरील िथाढथािथा दे यथासथाठी.

क व त  यथा र्द्ध्ती्मधये भथाग िथाटर् करणथारी कर्नी भथागथाची सं यथा आवण वि ी वक्म्त वललथाि 
र्द्ध्तीने कर यथाचे वन च्त कर्ते. हणजेच कर्नी गुं्तिणकदथारथांनथा वक्म्त ेणी कळि्ते ि गुं्तिणकदथार तयथा 

ेणी्मधील वक्म्तीस बरोली लथाि्तरो. ेणी्मधील वक्मथान वक्म्तीस रोअर वक्म्त ( F l oor  P r i c e)  असे हण्तथा्त 
आवण ेणी्तील क्मथाल वक्म्तीस कर् वक्म्त ( Ca p P r i c e)  असे हण्तथा्त आवण जेवहथा भथागथाची वक्म्त वन च्त 
हरो ल. तयथास कट फ था स वकिथा वि ी वक्म्त असे हण्तथा्त. गुं्तिणकदथार वक्तीही भथागथासथाठी बरोली लथाि 
शक्तथा्त. बरोली ही र्थाच वदिसथांसथाठी खुली अस्ते. बरोली ि आिेदन अज्थ र ्म हे वयथार्थारी बककडे र्थाठिले जथा्ते. 
कर्नी बरोलीची व यथा संर्लयथानं्तर क्मथाल वक्म्ती नुसथार कट फ था स वकिथा वि ी वक्म्त वन च्त कर्ते.

   ा ा क  ही अशी संस्था आहे जी भथाग वि ी करणथा यथा कर्नीचयथा भथागथाचयथा खरेदी वि ीसथाठी 
वयिस्थार्न वकिथा स थागथार हणन कथाय्थ कर्ते.

ा ां क े न विक्र
भथागथाची कसर देऊन भथाग वि ी कर्तथानथा कर्नी कथायदथा वनबध लथाद्तरो ्त्थावर् कथाही अर्िथादथात्मक र्रर स््ती्मधये 

भथागथाची कसर देऊन वि ी क  शक्ते. जेवहथा भथागथाची वि ी धनक नथा कली जथा्ते वकिथा जेवहथा कजथा्थचे भथागथा्मधये र्थां्तर 
कले जथा्ते जेवहथा ्मधयि्त  बकचयथा र्ुनबथाधणीसथाठी बवकग वनय्मन कथायदथा १ ४  नुसथार र्ुनर्थचनथा यरोजनेनुसथार कजथा्थचयथा रक्मेचे 
भथागथा्त र्थां्तर कले जथा्ते.

 कर्नी सथाि्थजवनक भथाग वि ी र्ुढील दरोन र्द्ध्तींचयथा आधथारे क  शक्ते.

ाि वनक ा विक्र ा त

 ा वमक ा विक्र ( ni i  i    )  यथा र्द्ध्ती्मधय ेकर्नी जन्तसे ््म्त  भथाग खरदेी   कर यथासथाठी 
आिथाहन कर्त.े निीन कर्नी वकिथा चथाल कर्नी जवेहथा भथाडंिलथाची गरज असले ्तवेहथा जन्तकेडन भथाग वि ी क न 
भथंाडिल उभथार्त.े सु िथा्तीलथा ््मच कर्नी जन्ेतलथा भथाग वि ीसथाठी आिथाहन कर्त ेतयथास था्व्मक भथाग वि ी हण्तथा्त. 

  आय. र्ी. . चयथा आधी कर्नीचे भथाग न दिलेले नस्तथा्त. र्ण आय. र्ी. . नं्तर ्ती सचीबद्ध कर्नी अस्ते आवण 
व्तचयथा भथागथाची खरेदी वि ी खुलयथा बथाजथारथा्त हरो्ते. 

  कर्नी था्व्मक भथाग वि ीसथाठी वन च्त वक्म्तीस भथाग वि ी र्द्ध्त वकिथा बुक वब लडंग र्द्ध्तीचथा िथार्र कर्ते.

 नंत ाि वनक ा विक्र  (  i     n i    ) : था्व्मक भथाग 
वि ी नं्तर जेवहथा कर्नी भथाग वि ी कर्ते तयथास नं्तरची द य्म भथाग वि ी असे हण्तथा्त. सचीबद्ध कर्नीचयथा 
था्व्मक भथाग वि ी नं्तरचयथा वि ीलथा नं्तरची सथाि्थजवनक भथाग वि ी असे हण्तथा्त.

ा वमक ा
ाि वनक विक्र

नंत
ाि वनक ा विक्र
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 वि मान म ा धा कांना ा विक्र  कर्नी भथांडिल उभथारणीसथाठी वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा 
र्ुढील कथारे भथाग देऊ कर्ते.

वि मान म ा धा कांना ा विक्र े े

ा  जेवहथा कर्नीस अवधक भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते ्तेवहथा कर्नी व्तचयथा स्मह  भथागधथारकथांनथा 
तयथांनी खरेदी कलेलयथा भथागथाचयथा ्मथाणथा्त भथाग वि ी क  शक्ते. अशथा भथाग वि ीस ह  भथाग वि ी  असे 
हण्तथा्त. निीन भथाग वि ी्मधये वि ्मथान भथागधथारकथांनथा भथाग खरेदीचथा अ ह  ( pr e- em pt i ve  r i ght s )  

अस्तरो. 

मट ा   हणजे भथाग खरेदीचथा अ ह . 

   ््म थाधथानय विकलर् खथाजगीररतयथा भथाग वि ी्मधये कर्नी ह  भथाग िथाटर् क  शक्ते.

ा ा विक्र  हणजे विवशष्ट लरोकथांचयथा गटथालथा व्तभ्तीचे िथाटर्. 

त त  ह  भथाग वि ीसथाठी र्ुढील ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा करथािी लथाग्ते.

   अ) ह  भथाग वि ी वक्म्त ही बथाजथार ्मलयथार्े था क्मी अस्ते.

   ब) कर्नी लेटर फ फर हथा दस्तथािेज वि ्मथान भथागधथारकथांनथा र्थाठि्ते.

   क) लेटर फ फर ्मधये स्मथाविष्ट बथाबी 

      i )  देऊ कलेलयथा भथागथाची सं यथा.

     i i )  भथाग वि ीचथा कथालथािधी  हथा कथालथािधी १५ वदिसथांर्े था क्मी अस नये ि ३  वदिसथांर्े था जथास्त अस 
नये. 

    i i i )  ह  तयथाग करणे हणजे भथागधथारक हे तयथाचे ह  भथाग दस यथाचयथा नथािे क  शक्तथा्त. 

   ड) लेटर फ फर हे रवजसटर र्रोष्ट, सर्ीड र्रोष्ट, कररअर वकिथा ले टॉवनक र्द्ध्तीने र्थाठि शक्तथा्त.

   ) जर वि ्मथान भथागधथारकथांनी विवह्त ्मुद्ती्त व्तसथाद वदलथा नथाही ्तर भथागधथारक भथाग खरेदीसथाठी च क 
नथाही असे गवह्त धरले जथा्ते आवण ्ते न खरेदी कलेले भथाग कर्नी निीन गुं्तिणकदथारथांनथा विक शक्ते.

   फ) कर्नीने कथाढलेलयथा ह  भथाग वि ीसथाठी वक्मथान अवभदथान  असेल.

  न ा  बरोनस भथाग र्ण्थदत्त अस्तथा्त. बरोनस भथाग हे वि ्मथान भथागधथारकथांनथा ्मरोफ्त तयथाचयथा धथारण कलेलयथा 
भथागथाचयथा ्मथाणथा्त िथाटर् कर्तथा्त. सथाधथारणर्णे आव््थक था ्मजब्त कर्नी व्तचयथा न यथा्तन वकिथा रथाखीि 
वनधी्तन बरोनस भथाग िथाटर् कर्ते हणन यथालथा न यथाचे वकिथा रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण  हण्तथा्त.

   त त  बरोनस भथाग िथाटर्थासंबंधीचयथा ्तर्तुदी र्ुढील ्मथाणे आहे्त

   अ) कर्नी बरोनस भथाग िथाटर् फ  खथालील गरोष्टीं्मधन क  शक्ते.

      i )  ्मु  रथाखीि वनधी

     i i )  व्तभ्ती िथाढथािथा खथा्ते वकिथा

    i i i )  भथांडिल र्र्तफड रथाखीि वनधी खथा्ते.

ा न ा
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   वत त िा ािा ाते  िथाढथािथा घऊेन वि ी कललेयथा भथागथाची िथाढथािथा र ्म यथा खथातयथा्मधय ेज्मथा कली जथा्त.े
   ां ि त ा ि वनध ाते  कर्नी न यथाचथा कथाही वहससथा विवशष्ट उ ेशथासथाठी यथा खथातयथा्त ज्मथा 

कर्ते उदथा. बरोनस भथाग िथाटर्.

   ब) कर्नी संर्त्तीचयथा ( As s et s )  र्ुन्म्थलयथांकनथासथाठी रथाखीि ठेिलेलयथा वनधी्तन बरोनस भथाग िथाटर् क  शक्त 
नथाही.

    ं त े नम ांकन  हणजे संर्त्तीची स  वक्म्त स्मज यथासथाठी कलेले ्मलयथांकन.

   क) लथाभथांश िथाटर्थाचयथा बदलयथा्त बरोनस भथाग िथाटर् कर्तथा ये्त नथाही.

   ड) संचथालक ्मंडळथाने कदथा जथाहीर कलेले बरोनस भथाग िथाटर् र  हरोऊ शक्त नथाही.
   ) बरोनस भथाग हे र्ण्थदत्त भथाग अस्तथा्त.
   फ) भथागधथारक बरोनस भथागथाचथा तयथाग क  शक्त नथाही.
   ग) बरोनस भथाग िथाटर्थािेळी वक्मथान अवभदथानथाची आि यक्तथा नस्ते.

 क वि मान कम ा ानंा ा िाट वि ्मथान क्म्थचथा यथानंथा र्ढुील कथार ेभथाग िथाटर् क न कर्नी भथाडंिल उभथार्त.े
     १) . स. . स.  २) . स.र्ी. स.     ३) स. .आर. स  ४) सिेट  सथा्मथानय भथाग

  कम ा ा विक ना (E SO S) : यथा यरोजनेअं्तग्थ्त कर्नी व्तची ्मु य कर्नी ( Hol di n g )  वकिथा  
द य्म कर्नी ( Su b s i di a r y )  यथाचे कथाय्म क्म्थचथारी, संचथालक आवण अवधकथारी यथांनथा कर्नीचे स्मह  भथाग 
भवि यथा्तील ्तथारखेस र्ि्थ वन च्त दरथाने घे यथाचे अवधकथार अस्तथा्त. ही यरोजनथा क्म्थचथा यथांनथा रोतसथावह्त कर्ते 
आवण यथा्मधये ्ते कथा्म कर्तथा्त तयथा कर्नीचे ्मथालक असलयथाची भथािनथा वन्मथा्थण कर्ते. कर्नीलथाही चथांगले 
क्म्थचथारी कथाय्म कर्तथा ये्तथा्त.

   त त  क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनेचयथा ्तर्तुदी र्ुढील ्मथाणे  
   अ) कर्नी व्तचयथा क्म्थचथा यथांनथा तय ्ेट वकिथा क्म्थचथारी कलयथाण संस्े थारे भथाग िथाटर् कर्ते.
   ब) िथाटर् कलेलयथा भथागथाचे ्मलय बथाजथार ्मलयथार्े था क्मी अस्ते.
   क) क्म्थचथा यथांसथाठी तयथायरोजन कथालथािधी क िषथा्थचथा अस्तरो.

   ा न ( sting) का ािध  असथा कथालथािधी यथा्मधये क्म्थचथारी भथाग विकलर् वदलयथार्थासन भथाग 
खरेदीसथाठी अज्थ क  शक्तरो.

   ड) सथा्मथानय्त  कर्नी व्तचथा वक्मथान धथारण कथालथािधी वन च्त कर्ते हणजेच यथा्मधये क्म्थचथारी भथाग वि ी 
क  शक्त नथाही. जरो विकलर् वदलयथार्थासन ्ते धथारण कर यथा्मधये वक्मथान धथारण कथालथािधी क िषथा्थचथा 
अस्तरो. 

   ) जरोर्य्त क्म्थचथारी भथाग खरेदी करी्त नथाही ्तरो र्य्त लथाभथांश आवण ्म्तदथानथाचयथा अवधकथारथाचथा लथाभ घेऊ शक्त 
नथाही.

   फ) यथा कथारचे भथाग िथाटर् कर यथार्ि  कर्नीलथा विशेष ठरथािथा थारे भथाग धथारकथाचयथा सभे्त ्मंजुरी यथािी लथाग्ते. 
क्म्थचथारी यथा यरोजने अं्तग्थ्त खरेदी कलेले भथाग हस्तथां्तर क  शक्त नथाही्त वकिथा गहथाण ठेि शक्त नथाही 
वकिथा ्तथारण ठेि शक्त नथाही. 

   ग) कर्नीलथा क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनेचे वयिस्थार्न कर यथासथाठी भरर्था  सव्म्तीची स्थार्नथा  करथािी 
लथाग्ते. 

   ह) कर्नीलथा सेबी (भथाग आधथारर्त क्म्थचथारी फथायदे) वनय्म २ १४ चयथा ्तर्तुदीचे र्थालन करथािे लथाग्ते.
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  कम ा ा े ना (E SP S)  यथा यरोजनेअं्तग्थ्त कर्नी व्तचयथा क्म्थचथा यथांनथा र्ुढील ्तथारखेलथा खरेदी क  
शक्तील अशथा सिल्तीचयथा दरथा्त स्मह  भथाग दे्ते. कर्नी क्म्थचथा यथांचयथा र्गथारथा्तन भथागथाचयथा देयकथांसथाठी कथाही 
र ्म िजथा कर्ते. 

   त त  कर्नीने र्ुढील ्तर्तुदी र्ण्थ कलयथा र्थावहजे

   अ) क्म्थचथा यथांचयथा तयथांचयथा ेणी नुसथार िेगिेग था सं येने भथागथांची वि ी कर्तथा ये्ते.

   ब) . स.र्ी. स. थारे िथाटर् कलेले भथाग ्तथाबड्तरोब सचीबद्ध कले र्थावहजे.

   क) जर . स.र्ी. स. सथाि्थजवनक भथाग वि ीचथा वहससथा नसेल ्तर धथारण कथालथािधी भथाग िथाटर्थार्थासन वक्मथान क 
िषथा्थचथा अस्तरो. 

   ड) कर्नीने सेबी (भथाग आधथारर्त क्म्थचथारी फथायदे) वनय्म  चयथा ्तर्तुदी र्ण्थ कलयथा र्थावहजे.

   ) क्म्थचथारी भथाग खरेदी यरोजने थारे भथाग िथाटर् कर यथार्ि  कर्नीलथा भथागधथारकथांचयथा सभे्त विशेष ठरथािथा थारे  
्मंजुरी यथािी लथाग्ते.

  ा वकमत ि वधका ना (  i i n ig   ( )  यथा यरोजनेअं्तग्थ्त  
क्म्थचथा यथांनथा क विवशष्ट भथाग संस्ेची भवि यकथाळथा्तील िथाढीि वक्म्त व्मळ यथाचथा ह  वदलथा जथा्तरो. भथाग 
वक्म्त िद्धी अवधकथारथाचे युवनट स कर्नीकडन क्म्थचथा यथांनथा िथाटर् कले जथा्तथा्त. भवि यथा्तील कथा विवशष्ट 
्तथारखेलथा भथाग वक्म्ती्तील िद्धीची र ्म ररोख सि र्था्त वकिथा स्मह  भथागथाचयथा र्था्त वदली जथा्ते.

   भथाग वक्म्त िद्धी अवधकथार यरोजनथा ( SARS)  ही बरोनसचयथा बदलयथा्त वदली जथाणथारी र्द्ध्त आहे. ही र्द्ध्त चथांगले 
कथाय्थ करणथा यथा ि भथागथांची बथाजथार वक्म्त िथाढणथा यथा कर्नयथांकडन िथार्रली जथा्ते.

   यथा यरोजनेनुसथार क्म्थचथा यथाने भथाग खरेदी कर यथासथाठी र्से थािे लथाग्त नथाही. कर्नीकडन क्म्थचथा यथांनथा वक्मथान क 
िषथा्थचथा तयथायरोजन कथालथािधी ( e ing period) वदलथा जथा्तरो. यथा यरोजने्त वक्मथान धथारण कथालथािधी नस्तरो. 
भथागधथारकथांचयथा सभे्त विशेष ठरथाि सं्म्त क न यथा यरोजनेलथा सं्म्ती वदली जथा्ते.  

  िेट ामा ा  (  i  )  कर्नी व्तचयथा क्म्थचथारी ि संचथालकथांनथा र्शथा िजी ्मरोबदलथा 
हणन वकिथा सिल्तीचयथा दरथा्त भथाग िथाटर् कर्ते. कर्नीचे क्म्थचथारी ि संचथालकथाचयथा ्मौलयिथान यरोगदथानथा्मुळे 

िथाढलेलथा नफथा ल था्त घेऊन तयथांनथा हे भथाग वदले जथा्तथा्त. 

   स्मह  भथागथां ्मथाणेच सिेट  भथागथांनथा अवधकथार अस्तथा्त. यथा भथागथांचे वक्मथान धथारण कथालथािधी ्तीन िषथाचथा 
अस्तरो. हणजेच यथा कथालथािधी्त ्ते हस्तथां्तर क  शक्त नथाही्त. यथा कथारचे भथाग िथाटर् कर यथासथाठी कर्नीलथा भथाग 
धथारकथंाचयथा सभे्त विशेष ठरथाि ्मंजर क न ्मथानय्तथा यथािी लथाग्ते. 

 ा ा विक्र  जेवहथा कर्नी वय ींचयथा विवशष्ट स्महथालथा (दरोनशे र्य्त) व्तभ्ती घे यथासथाठी आिथाहन कर्ते 
तयथालथाच खथाजगीररतयथा िथाटर् असे हण्तथा्त.

  वत त  हणजे भथाग, कज्थररोखे, बॉन स, तयथादी. 

  िेग था श दथा्त सथांगथायचे असेल ्तर कर्नी सथा्मथानय जन्तथा सरोडन ठरथािीक ळख असणथा यथा वय ींनथा व्तभ्ती 
घे यथासथाठी आिथाहन कर्ते. 

  	कर्नीचे संचथालक ्मंडळ विवशष्ट स्महथा्मधये स्मथाविष्ट कर यथासथाठी वय ीची वनिड कर्ते. ्ते युचयुअल फड, 
संस्थात्मक गुं्तिणकदथार, तयथादी अस शक्तथा्त.

   कर्नीलथा खथाजगीररतयथा िथाटर्थाचेिेळी सरोब्त (o er letter) अज्थ र्थाठि्ते. 

  	हे भथाग अंश्त  दत्त (partly paid) वकिथा र्ण्थ दत्त (fully paid) अस शक्तथा्त आवण यथाची र ्म धनथादेशथा थारे वकिथा 
डी. डी. थारे वदली जथा्ते. ररोखीने खरेदी कर्तथा ये्त नथाही. 
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  	खथाजगी िथाटर्था्मधये अज्थदथारथास भथाग तयथाग कर यथाचथा ह  नस्तरो. यथा कथारचे भथाग िथाटर् कर यथासथाठी कर्नीलथा भथाग 
धथारकथाचयथा सभे्त विशेष ठरथाि ्मंजर क न यथािथा लथाग्तरो.

  	कर्नी खथाजगीररतयथा िथाटर् र्ुढील दरोन कथारे क  शक्ते 

  ा (आर्ण वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा भथाग िथाटर् यथा शीष्थकथा अ्तंग्थ्त ह  भथागथाची ्मथावह्ती 
घे्तली आहे.

  त ने िाट  जेवहथा विवशष्ट वय ीचयथा स्महथालथा थाधथानयथाने ( P r ef er en t i a l  b a s i s )  कर्नी विवशष्ट 
व्तभ्तींचे िथाटर् कर्ते. हणजेच स्मह  भथाग वकिथा व्तभ्ती यथा भवि यथा्मधये स्मह  भथागथा्मधये र्थां्तरर्त 

क  शक्तथा्त. अशथा िथाटर्थालथा अ ह  र्द्ध्तीने िथाटर् असे हण्तथा्त.

   सि्थसथा्मथानयर्णे कर्नी आर्लयथा ि्त्थकथांनथा, वि ्मथान भथागधथारकथांनथा, क्म्थचथा यथांनथा, सथाहसी भथांडिल गुं्तिणकदथार 
( enture capitali s) तयथादींनथा अ ह  र्द्ध्तीने व्तभ्तींचे िथाटर् कर्ते.

   अ ह  र्द्ध्तीने िथाटर् कलेले भथाग हे र्ण्थ फड अस्तथा्त ि तयथाची र ्म ररोख थािी लथाग्ते. यथा भथागथांनथा 
्म्तदथानथाचे ह  अस्तथा्त. अ ह  र्द्ध्तीने व्तभ्ती िथाटर्थासथाठी भथागधथारकथांचयथा सभे्त विशेष ठरथािथाने ्मंजुरी 
घे्तली जथा्ते. अ ह  र्द्ध्तीने व्तभ्ती िथाटर्थाने िेळेची बच्त हरो्ते. ्तसेच कथागदर्त्थांचे ्मथाण क्मी हरो्ते.

   ा ां ि ा  ( n  i ist )  अशथा संस्था की जे भवि यथा्त अव्तिद्धीची ्म्तथा असणथा यथा 
कर्नयथांनथा भथांडिल र्ुरवि्तथा्त. सथाहसी भथांडिलदथार संस्था सि्थसथाधथारणर्णे कर्नयथांचे स्मह  भथाग खरेदी 
कर्तथा्त.  

वधक माव त ा

ा ा िाट त ने िाट
१) क्मथाल २  वनिडक वय ी स्महथांनथा व्तभ्तीचे िथाटर् 

कले जथा्ते.
१) स्मह  भथाग वकिथा स्मह  भथागथा्त र्ररि्त्थनीय 

हरोणथा यथा व्तभ्तींचे वनिडक वय ी स्महथांनथा अ ह  
र्द्ध्तीने िथाटर् कले जथा्ते. 

२) खथाजगीररतयथा िथाटर् कले जथाणथारे भथाग हे र्ण्थ र्ेड वकिथा 
अंश्त  र्ेड अस्तथा्त.

२) अ ह  र्द्ध्तीने िथाटर् कले जथाणथारे भथाग हे र्ण्थ्त  
र्ेड अस्तथा्त.

३) खथाजगीररतयथा िथाटर् देकथार र्त् ( P r i v a t e pl a c em en t  

o er letter) र्थाठिन भथाग िथाटर् कले जथा्ते.
३) असे करोण्तेच र्त् र्थाठविले जथा्त नथाही.

		 ा ा वत त न े  
  भथागथाची व्तभ्तीची र्ुनख्थरेदी हणजे कर्नी व्तचे भथाग वकिथा विवशष्ट व्तभ्ती भथाग बथाजथारथा्तन बथाजथार वक्म्तीर्े था जथास्त 

वक्म्तीलथा खरेदी कर्ते.  

त ने िाटा
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क न ा ा वत त न े मा मांक न क कते

  कर्नी र्ुढील खथातयथा्मधये र्ुरेशी वश क असलयथानं्तरच भथागथाची वकिथा व्तभ्तीची र्ुनख्थरेदी क  शक्ते.

  अ) ्मु  रथाखीि वनधी   ब) व्तभ्ती िथाढथािथा खथा्ते वकिथा  क) ्तर भथाग िथाटर्था्तन ज्मथा थालेलथा वनधी.

  कर्नी िेगिेग था कथारणथासथाठी व्तचयथा भथागथांची र्ुनख्थरेदी कर्ते. जसे वशलकीची र ्म भथागधथारकथांनथा र्र्त कर यथासथाठी 
कर्नीचे दस यथाचयथा ्तथा यथा्त जथा यथार्थासन र ण करणे तयथादी.

ा ां े िाट
  
 जेवहथा कर्नी व्तचयथाकडे आलेलयथा अजथा्थि न अज्थदथारथास भथागथाचे िथाटर् कर्ते यथालथा भथाग िथाटर् असे हण्तथा्त.
 सिपो  नयथायथालयथाने भथाग िथाटर्थाची वयथा यथा र्ुढील ्मथाणे कली आहे. वय ीस कर्नीचयथा विवनयरोग न कलेलयथा 

भथांडिलथार्की ठरथािीक सं येने भथागथांचथा विवनयरोग (िथाटर्).  
 िरील वयथा येनुसथार भथाग िथाटर् हणजे संचथालक ्मंडळ िथाटर् न कलेलयथा भथाग भथांडिलथा्तन अज्थ कलेलयथा वय ींनथा भथाग 

िथाटर् कर्ते तयथास भथाग िथाटर् हण्तथा्त.
 कर्नी ्मथावह्तीर्त्क अजथा्थचे िथाटर् कर्ते. अज्थदथार अज्थ आवण अजथा्थचे शुलक कर्नीचयथा बकरकडे ज्मथा कर्तरो. संचथालक 

्मंडळ अजथा्थची सिीक्ती क न संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त ठरथाि सं्म्त क न ्मंजुरी दे्ते. यथालथाच भथाग िथाटर् असे हण्तथा्त. 
कर्नीचयथा संचथालक ्मंडळथालथा भथाग िथाटर्थाचथा अवधकथार आहे.

 कर्नी कथायदथा २ १३ नुसथार र्ुढील कर्नयथांनथा भथाग ( व्तभ्ती) वड्मटेररयलथा  सि र्था्त थािे लथाग्तथा्त.

    i )  दहथा करोटी र्े था जथास्त भथाग सथाि्थजवनक भथाग वि ी करणथारी कर्नी.

   i i )  १  स टबर २ १  र्थासन निीन भथाग वि ी करणथारी सचीबद्ध नसलेली कर्नी.

  i i i )  विवह्त कलेली ्तर करोणतयथाही कथारची वकिथा कथारचयथा क विवह्त कलेली ्तर करोणतयथाही कथारची कर्नी.

 ्तर कथारची कर्नी करोणतयथाही र्द्ध्तीने भथाग वि्तरर्त क  शक्ते. करोणतयथाही िेळी कर्नीस आर्लयथा भथागथाचे र्थां्तर 
अभौव्तक ले टॉवनक (वड्मटेररयलथा ) सि र्था्त कर यथाचे सिथा्तं य अस्ते. अभौव्तक सि र्था्त (वड्मटेररयलथा ) भथाग 
देणथा यथा कर्नीस वडर्ॉव टरी कथायदथा १  चयथा ्तर्तुदींचे र्थालन करथािे लथाग्ते.

ा िाट ा ा त त वकिा ट
 तयेक कर्नी जी भथाग िथाटर् कर्ते व्तलथा कर्नी कथायदथा २ १३ चयथा भथाग िथाटर्थासंदभथा्थचयथा ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा करथािी लथाग्ते. 

 सथाि्थजवनक कर्नीस कर्नी (्मथावह्तीर्त्क आवण व्तभ्ती िथाटर्) वनय्म २ १४ आवण सेबी (भथांडिल वि ी आवण 
कटीकरण आि यक्तथा) अवधवनय्म २ १  चे र्थालन करथािे लथाग्ते. 

ा िाट ा ा तता क ाि ा ते 

वन ामक त त कर्नी कथायदथा २ १३ शी अवधन रथा न र्ुढील वनय्मथाचे कर्नीस र्थालन करथािे लथाग्ते.

वि मान ा धा कांक न
ाने धा क े ा
ा ां ा मा ात

ा ा ा ातन वि मान कम ा ांना
क न ने वकिा
िेट ा िाट क े े

वन ामक त त ि ाधा त िे
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 का े त त  कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधये र्ुढील ्तर्तुदी आहे्त.

  माव त कां न  ्मथावह्तीर्त्क वसद्ध कर यथार्ि  न दणी अवधकथा यथांकडे दथाखल करथािे लथाग्ते. 
्मथावह्तीर्त्कथािर सि्थ स्तथावि्त संचथालकथाचयथा स था असथावयथा्त. (निीन कर्नीसथाठी) वकिथा संचथालक वकिथा 
तयथांचयथा अवधक्त िवकलथांची सिथा री असणे आि यक आहे.

  क  कर्नी कथाय थानसुथार अज्थदथारथालथा अजथा्थसरोब्त भथागथाचयथा दश्थनी ्मलयथाचयथा वक्मथान ५  र ्म वकिथा 
सबेीन ेवन च्त कललेी र ्म भरथािी लथाग्त.े सबेीन ेसथाि्थजवनक कर्नीसथाठी अज्थ शलुकथाची र ्म भथागथाचयथा दश्थनी 
वक्म्तीचयथा वक्मथान २५  वन च्त कली आह.े कर्नीन ेवन च्त कललेयथा बक्त अज्थ शलुक ज्मथा कल ेजथा्त.े

  वकमान व ान ा  वक्मथान अवभदथान उभथारणी हणजे वि ीस कथाढलेलयथा भथागथाची आि यक असलेली 
वक्मथान वि ी हरोणे. सदर वक्मथान अवभदथान र ्म ्मथावह्तीर्त्कथा्त न्मद कलेली अस्ते. ्मथावह्तीर्त्क िथाटर्थार्थासन 
्तीस वदिसथांचयथा आ्त ही र ्म ज्मथा कली र्थावहजे.

   सेबीनुसथार वक्मथान अवभदथान र ्म वि ीस कथाढलेलयथा भथांडिलथाचयथा  असथािी.

   (अ) वक्मथान अवभदथान उभथारणी न थालयथास तयथास भथागथांनथा क्मी ्मथागणी ( U n der  Su b s c r i pt i on )  हणजे कर्नीने 
वि ीस कथाढलेलयथा भथागथासथाठी क्मी अज्थ येणे असे हण्तथा्त.

   (ब) जर वक्मथान अवभदथान उभथारणी थाली नथाही ्तर भथाग वि ी बंद थालयथार्थासन १५ वदिसथाचयथा आ्त अज्थ 
शुलक र्र्त करथािे लथाग्ते. हे टथाळ यथासथाठी कर्नी भथाग वि्मेदथारथांंसरोब्त करथार कर्ते. 

    ा विमा क ा  कर्नीलथा वक्मथान भथांडिल उभथारणी श य हरो यथासथाठी भथाग वि्मेदथार सरोब्त दलथाली 
देऊन वक्मथान भथांडिल उभथारणीची ह्मी घे्ते. 

  ा विक्र ं े ( i i n ist)  सेबीनुसथार भथाग वि ी यथादी कथा्मकथाजथाचे क्मी्तक्मी ३ वदिस आवण 
जथास्ती्तजथास्त १  वदिस खुली ठेिथािी लथाग्ते. अज्थदथार यथादी खुली असलेलयथा कथालथािधी्तच अज्थ क  शक्तरो.

  िाट ा ा धा  भथाग िथाटर् हे कर्नीने विविध कथारचयथा गुं्तिणकदथारथांसथाठी वन च्त कलेलयथा आधथारथा ्मथाणे 
थाले र्थावहजे. कर्नीने वन च्त कलेलयथा वक्मथान अज्थ आकथारथानुसथार भथाग िथाटर् कले जथा्ते. 

  ा ांना ा त मा  यथा िेळी कर्नीने वि ीस कथाढलेलयथा भथागथार्े था जथास्त भथाग अज्थ खरेदीसथाठी ये्तथा्त यथा 
भथागथांनथा जथास्त ्मथागणी असे हण्तथा्त.

   ्मथावह्तीर्त्क वकिथा फर लेटर्मधये न्मद कलेलयथा भथागथांर्े था जथास्त भथाग वि ीस सेबी सं्म्ती दे्त नथाही. ्त्थावर्, 
वनविळ वि ीचयथा जथास्ती्त जथास्त दहथा ट  िथाटर् कर यथास र्रिथानगी वदली जथाऊ शक्ते.

ा ा ा ात ि ा क ा ा िान  तयेक कर्नीलथा भथागथाची सथाि्थजवनक वि ी कर यथार्ि  क 
वकिथा कथा र्े था जथास्त ्मथानय्तथा था  भथाग बथाजथारथाची र्रिथानगी यथािी लथाग्ते. ्मथावह्तीर्त्कथा्त भथाग बथाजथारथाचे 
नथाि न्मद कले र्थावहजे आवण न दणीसथाठी अज्थ कलथा आहे यथाची िस्तु स््ती न्मद कली र्थावहजे जर भथाग 
बथाजथारथाने र्रिथानगी नथाकथारली ्तर कर्नी भथाग िथाटर् क  शक्त नथाही.

    न  भथाग बथाजथारथा्त वयिहथार हरोणथा यथा व्तभ्ती यथादी्मधये कर्नीचयथा नथािथाचथा स्मथािेश करणे. 

  ा विक्र ा ि ा का ि त विविध म ां वन  सथाि्थजवनक वि ीचे िेळी क वकिथा 
जथास्त वयथार्थारी बकरची वयिस्थार्क हणन ने्मणक कली जथा्ते. वि ी न दणी अवधकथारी, र्से गरोळथा करणथारे 
बकस्थ, वि्मेदथार, दलथाल, सि ्मथावण्त वसंडीकट बक जथावहरथा्त ्मधयस् तयथादींची सुद्धथा ने्मणक कली जथा्ते. 

    विक्र न वधका अशी संस्था जी कर्नीचयथा ि्तीने भथागधथारक ि कज्थररोखेधथारक यथांची न द ठेि्ते.
    ि माव त व ं कट क  सेबीने ्मथावण्त कलेलयथा अशथा बकथा यथा ASB A सिल्ती गुं्तिणकदथारथांनथा 

 र्ुरवि्तथा्त.
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 ि ाधा त िे  कर्नी कथायदथा २ १३ चयथा ्तर्तुदींबररोबरच खथालील वनय्मथांचे र्थालन कले र्थावहजे. 

वधका  संचथालक ्मंडळ वकिथा संचथालक ्मंडळथाने वनयु  कलेलयथा भथाग िथाटर् सव्म्तीस भथाग िथाटर्थाचे 
अवधकथार अस्तथा्त.

  ा िाट  हे फ  भथाग ्मथागणी अजथा्थचयथा बदलयथा्त असथािे. कर्नी भथागथांचे िथाटर् अज्थदथारथाचयथा लेखी 
अजथा्थनुसथार क  शक्ते.

  िा ि का ािध  भथाग िथाटर् अज्थ शुलक सिीक्तीनं्तर  वदिसथांचयथा आ्त करथािे. भथाग िथाटर् ्मथावह्तीर्त्क 
िथाटर् कलयथार्थासन र्थाचवयथा वदिसथार्थासन कर्तथा ये्ते.  

  वन त व विना ट ा िाट  भथाग िथाटर् हे ्मथावह्तीर्त्क आवण अज्थ यथा्त न्मद कलेलयथा अटींनुसथार 
थाले र्थावहजे. िथाटर्थाचयथा िेळी वनय्मथा्मधये करोण्तथाही बदल हरो्तथा कथा्मथा नये वकिथा निीन अं्तभ्थ्त कले जथाऊ 

नये्त.

  ं े  कर्नी भथागिथाटर् र्त् वकिथा िथाटर् सललयथा थारे अज्थदथारथांनथा भथाग िथाटर् थालयथाचे कळिथािे लथाग्ते. यथा 
र्त्था्मधये िथाटर् कलेलयथा भथागथांची सं यथा देय भथाग िथाटर् र ्म तयथादींची ्मथावह्ती वदलेली अस्ते.

   वि ं त ंघन नक  भथाग िथाटर् कर्तथानथा ्तर करोणतयथाही कथाय थाचे उ ंघन क  नये. कर्नी करोणतयथाही 
वि ्मथान कथाय थाचे उ ंघन क न वकिथा कथाय थाशी विसंग्तर्णे भथागथाचे िथाटर् क  शक्त नथाही.  
उदथा. अलर्ियीन अज्थदथारथास भथाग िथाटर् क  शक्त नथाही.

 जर कर्नीने िरील अटींची आवण ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा कलयथास वनयव्म्त भथाग िथाटर् हण्तथा्त र्रं्तु करोणतयथाही खथा था 
्तर्तुदीचे र्थालन न कलयथास तयथास अवनयव्म्त भथाग िथाटर् हण्तथा्त. असे भथाग िथाटर् कथायदेशीरररतयथा अिध नस्ते. 

ा िाट ा का त  

 भथाग िथाटर् हणजे लेखी भथाग अज्थ शुलकथासह कलेलयथा अज्थदथारथांनथा भथागथाचे िथाटर् करणे हरोय.

ा िाट ा का त मा े

 िाट वमत नेम क  भथाग वि ी बंद थालयथानं्तर वचटणीस संचथालक ्मंडळथास भथाग िथाटर्थाची ्तयथारी कर यथाबथाब्त 
्मथावह्ती दे्तरो. जेवहथा भथाग वि ी ्तकीच ्मथागणी असेल वकिथा जेवहथा क्मी ्मथागणीची स््ती असेल ्तेवहथा संचथालक 
्मंडळ भथाग िथाटर्  कर्ते. र्ण जेवहथा जथास्त ्मथागणीची स््ती असेल ्तेवहथा ्मंडळ िथाटर् सव्म्तीची ने्मणक कर्ते. 
िथाटर् सव्म्ती िथाटर् कशथा कथारे करथािे यथाची वन च्ती क न ्मंडळथालथा अहिथाल सथादर कर्ते.

 िाट ा ा मा वन त ा ं ा क मं ा ा ि े  संचथालक ्मंडळ हे िथाटर् सव्म्तीने सुचिलेलयथा 
सत्थानुसथार भथाग िथाटर्थालथा ्मंजुरी दे्ते. जेवहथा िथाटर् सव्म्ती भथाग िथाटर्थाचे सत् वन च्त कर्ते ्तेवहथा सेबीचथा व्तवनधी 
उर् स््त अस्तरो. जर भथाग सचीबद्ध अस्तील ्तर िथाटर् सत्थास भथाग बथाजथारथाचयथा अवधकथा यथांनी ्मंजुरी वदली र्थावहजे.

   जेवहथा िथाटर्थास ्मंजुरी व्मळ्ते ्तेवहथा भथाग अज्थ आवण िथाटर् यथादी ्तयथार कली जथा्ते. यथा यथादी्मधये िथाटर्दथारथाचे 
नथाि न्मद कलेले अस्ते हणजेच अज्थदथार यथालथा भथागथाचे िथाटर् कले जथाणथार आहे. यथा यथादीिर अधय  ि वचटणीस 
यथांची सिथा री असथािी लथाग्ते.

ा िाट ा ा ं ा क मं ा ा ाि  भथाग िथाटर्थासथाठी संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त ठरथाि सं्म्त कलथा जथा्तरो. 
ठरथािथा थारे वचटणीसथास भथाग िथाटर् र्त् वकिथा वदलवगरी र्त् र्थाठवि यथास अवधक्त कले जथा्ते.

  वचटणीस सि्थ भथाग िथाटर्दथारथांनथा हणजेच अज्थदथार यथाचे नथाि भथाग अज्थ आवण भथाग िथाटर् यथादी्मधये अस्ते यथानथां 
भथागिथाटर् र्त् र्थाठि्तरो. यथाचे नथाि भथाग िथाटर् यथादी्मधये नथाही तयथांनथा वदलवगरी र्त् र्थाठि्तरो आवण यथा र्त्था सरोब्त 
भथाग अज्थ शुलक र्र्त कर्तरो. 
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  ले टॉवनक वड्मटेररअलथा ड सि र्था्त भथाग िथाटर् कर्तथानथा भथाग िथाटर् र्त् र्थाठविले जथा्त नथाही. N SDL  वकिथा 
CDSL  यथा वडर्ॉव टरींनथा भथाग िथाटर्थाची ्मथावह्ती कर्नीकडन कळविली जथा्ते. यथा्मधये अज्थदथारथाचथा ्तर्शील, भथाग 
िथाटर् सं यथा . बथाबी अस्तथा्त.  

 ा िाट क ि का े  भथाग िथाटर् शुलक हे भथाग िथाटर् र्त्था्मधये न्मद कलेले अस्ते. ठरथािीक कथालथािधी 
्मधये हे शुलक कर्नीने वन च्त कलेलयथा बक्मधये ज्मथा करथाियथाचे अस्ते. 

  जथानेिथारी २ १  र्थासन सि्थ सथाि्थजवनक भथाग वि ी ि ह  भथाग वि ीसथाठी ASB A बंधनकथारक आहे.

     Appl i c a t i on Suppor t ed by B l oc ke d Am ount  अशी वयिस्था यथा्मधये अज्थदथार तयथाचयथा बकलथा 
अज्थ क न भथाग अज्थ शुलक बक खथातयथा्त अडकिन ठेि यथास सथांग्तरो. भथाग िथाटर् थालयथास अज्थ शुलक अ्िथा 
र्ण्थ वि ी वक्म्त कर्नीचयथा बक्त हस्तथां्तरर्त कली जथा्ते.

 ा ा ं ंवधत ि ा ( ng n  ing  L   n n i i n)  असथा अज्थदथार यथास भथाग 
िथाटर् कले आहे ्तरो तयथा भथागथांचे दस यथा वय ीचयथा नथािे तयथाग क  शक्तरो. तयथाग कर यथासथाठी अज्थदथारथास कर्नीचयथा 
विवह्त न्मुनयथा्तील तयथाग अजथा्थसरोब्त ्मळ भथाग िथाटर् र्त् सथादर करथािे लथाग्ते. संचथालक ्मंडळथाचयथा ्मथानय्तेनं्तर 
वचटणीस निीन िथाटर्दथारथाचे नथाि भथाग अज्थ ि िथाटर् यथादी्त स्मथाविष्ट कर्तरो.

  Renounce : तयथाग करणे  देऊन टथाकणे, सरोडन देणे. 

 िाट वि ाव त क ा ा त ि ा  कथाही िेळथा अज्थदथार यथालथा भथाग िथाटर् थाले आहे ्तरो िथाटर् र्त्े 
विभथावज्त कर यथासथाठी विनं्ती क  शक्तरो. विभथावज्त करणे हणजे भथाग क वकिथा जथास्त वय ींचयथा नथािथाने करणे. 
संचथालक ्मंडळथाची विभथाजनथासथाठी ्मंजुरी घे्तलयथानं्तर वचटणीस विभथाजन िथाटर् यथादी्मधये  ्मथावह्ती न दि्तरो आवण 
विभथाजन र्त्े िथाटर् कर्तरो.

 ( ा िाट विि ा क े  वचटणीसथास कर्नी न दणी अवधकथा यथाकंड े भथाग िथाटर् थालयथार्थासन ३  
वदिसथाचंयथा आ्त भथाग िथाटर् वििरणर्त् दथाखल करथाि ेलथाग्त.े भथाग िथाटर् वििरणर्त्था्त भथाग िथाटर्दथारथाच े्तर्शील जसे 
की  नथाि, र्त्तथा, भथाग िथाटर्थाचंी सं यथा, भथागथाची वदललेी आवण दये र ्म, तयथादी ्मथावह्ती न्मद कललेी अस्त.े 

 ा ां न ि त ा क े व ा मा ा े िाट क े  यथा अज्थदथारथाने भथाग िथाटर् शुलक ज्मथा 
कले आहे तयथाचे नथाि वचटणीस सभथासद न दिही्मधये न दवि्तरो.

  वचटणीस भथाग िथाटर्थार्थासन दरोन ्मवहनयथाचयथा आ्त भथाग ्मथाणर्त् ्तयथार क न तयथाचे िथाटर् कर्तरो.

ा मा  
 हे क कर्नीने िथाटर् कलेले दस्तथािेज आहे जे धथारक कर्नीचयथा विवशष्ट सं येचयथा स्मभथागथाचे ्मथालक आहे्त. भथाग 
्मथाणर्त् हे भथागथासथाठीचयथा ्मथालकी ह थाचथा अंव्त्म र्ुरथािथा आहे. 

 जर सभथासदतिथांबथाब्त कथाही िथाद उ िलयथास सभथासदथांचयथा न द िही्तील न दी र्े था भथाग ्मथाणर्त् र्ुरथािथा हणन था  
धरले जथा ल. कर्नीचयथा संचथालक ्मंडळथाने अवधक्त कलेलयथा दरोन संचथालक आवण कर्नी वचटणीस वकिथा ्तर अवधक्त वय ी 
यथांचयथा सिथा री आवण कर्नीचयथा वश यथावनशी भथाग ्मथाणर्त्थाचे िथाटर् कले जथा्ते. कर्नी भथाग ्मथाणर्त् सि्थ भथाग िथाटर्दथारथांनथा, 
भथाग हस्तथां्तर सिीकतयथांनथा दथान कर्ते ्तसेच हे अंश्त  वकिथा र्ण्थदत्त भथागथांसथाठी वदले जथा्ते.

ा मा ात मावि ा  
 भथाग ्मथाणर्त् कर्नी (भथाग भथांडिल आवण कज्थररोखे) वनय्म २ १४ नुसथार न्मद कलेलयथा फॉ्म्थ स च १ ्मधये असथािे.

 भथाग ्मथाणर्त्था्त र्ुढील बथाबींचथा स्मथािेश अस्तरो.

 i )  कर्नीचे नथाि, सी.आय. न., न दणीक्त कथायथा्थलयथाचथा र्त्तथा.

 i i )  सभथासद न द ्मथांक
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 i i i )  भथाग ्मथाणर्त् ्मथांक

 i v)  सभथासदथाचे नथाि

 v)  भथागथाचे सि र्, भथागथांची सं यथा, भथागथांचे वयिच ेदक ्मथांक

 vi )  भथागथािर भरलेले शुलक

 vii )  कर्नीचथा वश था आवण दरोन संचथालक आवण कर्नी वचटवणसथाची सिथा री.

ा मा िाट ा ा का ािध

का ािध क ा व े ाते

i )  कर्नीचयथा स्थार्नेचयथा ्तथारखेर्थासन दरोन ्मवहनयथाचयथा 
आ्त

i )  घटनथा र्त्कथािर स था करणथा यथा सभथासदथांनथा.

i i )  भथाग िथाटर्थाचयथा ्तथारखेर्थासन दरोन ्मवहनयथाचयथा आ्त i i )   भथाग िथाटर् कले असलयथास भथाग िथाटर्दथारथांनथा

i i i )   हस्तथां्तरथाचयथा अजथा्थचयथा था ीर्थासन १ ्मवहनयथाचयथा आ्त 
वकिथा भथाग सं ्मणथाची सचनथा व्मळथालयथार्थासन क 
्मवहनयथाचयथा आ्त.

i i i )   हस्तथां्तरण थालयथास हस्तथां्तर सिीकतयथास आवण भथागथाचे 
सं ्मण थालयथास कथायदेशीर िथारसथास

 सचीबद्ध कर्नयथासथाठी हस्तथां्तरण र्थाि्ती व्मळथालयथार्थासन १५ वदिसथाचयथा आ्त भथाग ्मथाणर्त् थािे.

ा मा ा न त   कर्नी भथाग ्मथाणर्त्थाची दसरी न ल ्त देऊ शक्ते, जर 

 १) ्मळ भथाग ्मथाणर्त् खरथाब थाले असेल वकिथा फथाटले असेल आवण कर्नीस र्र्त कले असलयथास.

 २) ्मळ भथाग ्मथाणर्त् हरिले आहे वकिथा नष्ट थाले आहे हे धथारकथाने वसद्ध कले.

  भथाग ्मथाणर्त् हरिलयथाने जथाहीर कर यथासथाठी कर्नी ि्त्थ्मथानर्त्था्त नरोटीस दे्ते आवण शरोधकतयथा्थलथा ्ते असलयथास 
कर्नीलथा र्र्त कर यथास सथांग्ते. कर्नीलथा ठरथािीक कथालथािधी्त करोण्तथाही व्तसथाद न व्मळथालयथास कर्नी भथाग ्मथाणर्त्थाची 
दसरी ्त देऊ शक्ते.

  न ल भथाग ्मथाणर्त् अजथा्थचयथा ्तथारखेर्थासन ्तीन ्मवहनयथाचयथा आ्त वदले जथा्ते. कर्नी फ  न दणीक्त भथागधथारकथांनथा 
न ल भथाग ्मथाणर्त् दे्ते. हे न ल भथाग ्मथाणर्त् आहे हे ठळकर्णे न्मद करथािे लथाग्ते. फसिणुकीचयथा उ ेशथाने 
कर्नीने न ल भथाग ्मथाणर्त् वदलयथास कर्नीलथा ्मरोठथा दंड भरथािथा लथाग्तरो. 

ा ाि े मा  
 कर्नी भथाग वि ीचयथा िेळी सर्ष्ट कर्ते की भथागथाची वि ी वक्म्त कर्नीने ्मथागणी कलयथानं्तर ह तयथाने थािी लथागेल. 
जेवहथा जेवहथा कर्नी भथागधथारकथांनथा भथागथािर न भरलेलयथा वश क रक्मेचथा कथाही भथाग वकिथा र्ण्थ र ्म दे यथाची ्मथागणी कर्ते ्तेवहथा 
तयथास भथागथािरील ह े ्मथागणी असे हण्तथा्त.

 अशथा कथारे अज्थ शुलक आवण भथाग िथाटर् शुलक यथा वयव्तरर  जर कर्नी भथागथािरील उि्थरर्त रक्मेची ्मथागणी कर्त असेल 
्तर तयथास भथागथािरील ह था ्मथागणी हण्तथा्त. अंश्त  देय भथागथािर न भरलेली र ्म ही भथागधथारकथाची दे यथाची जबथाबदथारी अस्ते. 
जर भथागधथारक ह था भर यथास अस्म््थ ठरलथा ्तर कर्नी भथाग ज  क  शक्ते.

 कर्नीचयथा वह्तथासथाठी फ  संचथालक ्मंडळथालथा भथाग ह था ्मथागणी कर्तथा ये्ते. कर्नीने भथागधथारकथांनथा ्मथागणी र्त् र्थाठिन ्मथागणी 
र ्म कर्नीचयथा बकस्थलथा ज्मथा करथािी यथासथाठी वक्मथान १४ वदिसथांची नरोटीस दे्ते. भथागथाचयथा दश्थनी ्मलयथाचयथा  र्े था जथास्त 
रक्मेची ह था ्मथागणी कर्तथा ये्त नथाही. ह था ्मथागणी देयकथासथाठी वन च्त कलेलयथा ्तथारखेर्थासन र्ुढील ह था ्मथागणी्मधील अं्तर कथा 
्मवहनयथार्े था क्मी नसथािे. भथाग ह था ्मथागणी कर यथाचे वनय्म ि कथाय्थर्द्ध्ती वनय्मथािली्मधये वदलेले अस्तथा्त. 
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ा  
 खथादथा भथागधथारक विवशष्ट कथालथािधी्त भथागिरील ्मथागणी ह था दे यथास अस्म््थ असेल ्तर वनय्मथािली्त ्तर्तद असलयथास 
संचथालक ्मंडळ असे भथाग ज  क  शक्ते.

 सभथासदथाचथा ्मथालकी ह  कथाढन घे्तलथा जथा्तरो. यथास भथाग ज ी असे हण्तथा्त. फ  अंश्त  देय भथागच ज  कले जथा्तथा्त. 
संचथालक ्मंडळ फ  कर्नीचयथा वह्तथासथाठी भथाग ज  क  शक्ते. कर्नीस संबवध्त सभथासदथालथा ज ीची सचनथा र्थाठिथािी लथाग्ते. 
सचनथा वदलेलयथा ्तथारखेर्थासन वक्मथान १४ वदिसथाची ्मुद्त वयथाजथासह देय र ्म दे यथासथाठी वदली जथा्ते.

 हे भथाग कर्नीचे असलयथाने अशथा ज  कलेलयथा भथागथांची र्ुनवि्थ ी कली जथाऊ शक्ते. ज  कलेलयथा भथागथाचे र्ुनिथा्थटर् हे 
सथाधरण िथाटर्थासथारखे नस्ते. र्ुनिथा्थटर्थानं्तर जर कर्नीकडे देय असलेलयथा रक्मेर्े था अवधक र ्म ज्मथा थाली ्तर अशी जथास्तीची 
र ्म भथागधथारकथांनथा र्र्त कली जथा्ते. संचथालक ्मंडळ भथागधथारकथाचयथा विनं्तीनुसथार ठरथािीक कथारणथा्मुळे भथाग ज ी र  क  
शक्ते. सदर विनं्ती भथागथांचयथा र्ुनिथा्थटर्थार्ि  कलेली असथािी. 

ा ा ाम
 i ा ि ं ात े े भथाग ज  कलयथानं्तर सभथासदथाचे सभथासदति संर्ुष्टथा्त ये्ते आवण सभथासदतिथाचे सि्थ ह  

संर्ुष्टथा्त ये्तथा्त. सभथासदथाचे नथाि सभथासद न द िही्तन क्मी कले जथा्ते.

 i i ा ा ा ा  भथाग ज ीनं्तरही सभथासद न वदलेलयथा रक्मेसथाठी जबथाबदथार अस्तरो. कर्नीने ज  कलेलयथा 
भथागथांचे र्ुनिथा्थटर् कलयथास सभथासदथांची जबथाबदथारी संर्ुष्टथा्त ये्ते.

 i i i क न े वि न  भथाग ज ी र्थासन क िषथा्थचयथा आ्त कर्नीचे विसज्थन थालयथास यथा सभथासदथाचे भथाग ज  कले हरो्ते 
्तरो भथाग ह था ्मथागणी भर यथास ्मथाजी सभथासद हणन जबथाबदथार अस्तरो.  

ा ा े म  
 भथाग स्मर््थण हणजे सिेच ेने भथाग र  कर यथासथाठी कर्नीकडे ज्मथा करणे. जेवहथा भथाग ज  कर यथावयव्तरर  करोण्तथाही 
र्यथा्थय उर्ल ध रथाह्त नथाही तयथािेळी भथागथाचे स्मर््थण कले जथा्ते. फ  अंश्त  देय भथागथाचेच स्मर््थण कले जथा्ते.

 स्मर््थण कलेलयथा भथागथांची र्ुनवि्थ ी भथाग ज ीसथारखीच कली जथा्ते. कर्नीचयथा वनय्मथािली्मधये भथाग स्मर््थणथाची ्तर्तद 
असथािी लथाग्ते.

 भथाग स्मर््थणथाचथा र्ररणथा्म हणजे भथांडिलथा्त घट हरोणे हणन कर्नी भथाग स्मर््थण सिीकथार यथाचे टथाळ्ते.

ा ां े तांत  
 भथागथांचे हस्तथां्तरण हणजे सिेच ेने भथागधथारकथाकडन दस यथा वय ीलथा भथागथांचे हस्तथां्तरण हरोय. सभथासद र्शथासथाठी वकिथा 
भेट हणन भथागथांचे हस्तथां्तरण क  शक्तरो. तयेक भथागधथारकथास भथाग हस्तथां्तरणथाचथा ह  आहे. 

 सथाि्थजवनक कर्नींचयथा भथागथांचे ्मु र्णे हस्तथां्तरण कर्तथा ये्ते. र्रं्तु यथासथाठी वनय्मथािली्मधये ्तर्तद असथािी लथाग्ते. खथाजगी 
कर्नीचयथा भथागथांचयथा ्मु  हस्तथां्तरणथािर वनबध अस्तथा्त.

 भथागधथारक हस्तथां्तरणथासथाठी अज्थ क न भथागथांचे हस्तथां्तरण क  शक्तरो. तयथासरोब्त भथाग ्मथाणर्त्, हस्तथां्तरण शुलक ज्मथा 
कर्तरो. जरो भथागधथारक भथागथाचे हस्तथां्तरण कर्तरो तयथास हस्तथां्तरक ( T r a ns f er or )  असे हण्तथा्त. आवण यथालथा भथागथाचे हस्तथां्तरण 
करथाियथाचे तयथास हस्तथां्तरर्ती ( T r a ns f er ee)  असे हण्तथा्त.

 सभथासद तयथाचयथाकडे असलेलयथा भथागथांचे अंश्त  वकिथा र्ण्थ हस्तथां्तरण क  शक्तरो. सभथासद न द िही्मधये न दणी 
थालयथानं्तरच हस्तथां्तरण र्ण्थ थाले असे हण्तथा ये्ते. वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती अं्तग्थ्त भथागथांचे हस्तथां्तरण देय र ्म व्मळथालयथानं्तर 

संगणकीय र्द्ध्ती आर्रोआर् कली जथा्ते. भथाग दथाखल हस्तथां्तरणसथाठी तय  सि र्था्त ्मु थांक शुलक भरथािे लथाग्ते र्रं्तु वड्मट 
सि र्था्त करोण्तेही ्मु थांक शुलक भरथािे लथाग्त नथाही.

म ांक क  भथार्तीय ्मु थांक कथायदथा १  नुसथार, हस्तथां्तर करथार थालयथास शुलक असथािे लथाग्ते. ्मु थांक शुलक 
हस्तथां्तर अ्मलथा्त आलयथाचयथा वदिशी असलेलयथा भथागथाचयथा बथाजथार ्मलयथाचयथा .२५  अस्ते.
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ा तांत नाका े  
 भथाग हस्तथां्तरण नथाकथार यथाचथा अवधकथार संचथालक ्मंडळथालथा आहे. हस्तथां्तरणथाचथा अज्थ व्मळथालयथार्थासन  वदिसथाचयथा आ्त 
संचथालक ्मंडळ हस्तथां्तरण नथाकथार यथाची सचनथा कथारणथासह भथागधथारकथांनथा र्थाठि्ते.

 संचथालक ्मंडळ खथालील कथारणथांसथाठी हस्तथां्तरण नथाकथा  शक्ते

 i )  भथागधथारकथांकडन हस्तथां्तरणथासंबंधी वनय्मथािल्तील ्तर्तुदीचे र्थालन न थालयथास.

 i i )  हस्तथां्तरण अज्थ कथाय था्त वदलेलयथा वनय्मथा ्मथाणे नसलयथास.

 i i i )  हस्तथां्तरण अजथा्थसरोब्त भथाग ्मथाणथार्त् नसलयथास.

 i v)  यथा भथागथांचे हस्तथां्तरण हरोणथार आहे अशथा भथागथांिर धथारणथावधकथार ( L i en on s ha r es )  असलयथास.

  भथागधथारक भथाग हस्तथां्तरण नथाकथारलयथाची सचनथा व्मळथालयथार्थासन ३  वदिसथाचयथा आ्त नशनल कर्नी लॉ वट युनल्मधये 
अर्ील क  शक्तथा्त. जर भथागधथारकथास सचनथा व्मळथाली नसेल ्तर सथाि्थजवनक कर्नी असलयथास  वदिसथा्त आवण 
खथाजगी कर्नी असलयथास  वदिसथा्त अर्ील क  शक्तरो. 

  क े तांत  ( n  n )  जेवहथा भथागधथारक हस्तथां्तरण अजथा्थिर सही क न हस्तथां्तरर्तीचयथा नथािथावशिथाय ्तरो 
हस्तथां्तरीलथा भथाग ्मथाणर्त्थासरोब्त हस्तथां्तरण कर्तरो तयथास करोरे हस्तथां्तरण असे हण्तथा्त.

 करोरे हस्तथां्तरण भथागथांची खरेदी वि ी सरोर्ी कर्ते. करोरे हस्तथां्तरण अज्थ करोण्तीही र्ुढील धथारक वक्तीही िेळथा र्ुढे वि ी 
क  शक्तरो. करोरे हस्तथां्तरण अज्थ धथारण करणथा यथांनथा यथा संदभथा्थ्तील ्मु थांक शुलक थािे लथाग्त नथाही. करोरे हस्तथां्तरणदथारथास 
सि्थ अवधकथार भथागधथारकथा ्मथाणेच अस्तथा्त.

 नािट तात  ( g  n ) : बनथािट हस्तथां्तरण हणजे जेवहथा हस्तथां्तरण कतयथा्थची सिथा री ही बनथािट अस्ते. 
्तेवहथा कर्नी असे हस्तथां्तरणथाची न दणी क  शक्त नथाही.

ा ा े ंक्रम  
 भथागथाचे सं ्मण हणजे कथाय थाचयथा ्तर्तुदीनुसथार भथागथाचे हस्तथां्तरण हरो्ते हणजेच सभथासदथांचयथा भथागथांचे अनय वय ीस 

सभथासदथाचयथा ्मतय, वदिथाळखरोरी वकिथा ्मथानवसक सं्तुलन वबघडलयथाने यथा कथारणथांसथाठी हस्तथां्तरण हरोणे. 

 भथाग सं ्मण ही अवनिथाय्थ क्ती आहे. कथायदेशीर िथारस ही वय ी भथाग सं ्मणथा्त र्ुढथाकथार घे्ते. कथायदेशीर िथारस वकिथा 
कथायदेशीर व्तवनधीने यथा भथागथांसथाठी कथाही ्मरोबदलथा दे यथाची आि यक्तथा नथाही. भथाग सं ्मणथानं्तरही ्मळ भथागधथारकथाची 
जबथाबदथारी देय्तथा ्तशीच सु  रथाह्ते. भथाग हस्तथां्तर अजथा्थची ि ्मु थांक शुलकथाची यथािेळी गरज नस्ते.   

 भथाग सं ्मणथा्मधये हस्तथां्तर करोणथाकडे हरो्ते हे दश्थविणथारथा ्त था 

घटना ं ांना तांत त क े

१) सदसयथाचथा ्मतय सदसयथाचयथा कथायदेशीर िथारसथाकडे

२) ्मथानवसक सं्तुलन वबघडलेली वय ी सदसयथाचे र्थालक

३) वदिथाळखरोर करोटथा्थने वनयु  कलेलथा अवधक्त था क्तथा्थ

 कत  
  www.sebi.gov.in  यथा संक्तस्ळथालथा भेट था ि कर्नीने सेबी ( SE B I)  कडे दथाखल कलेले सथाि्थजवनक भथाग 

वि ीचयथा दस्तथािेजथांचे वनरी ण करथा.
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क क ा
 १. था्व्मक सथाि्थजवनक वि ी आवण नं्तरची सथाि्थजवनक वि ी 

म े ा वमक ाि वनक विक्र नंत ाि वनक विक्र

१. अ््थ था्व्मक सथाि्थजवनक वि ी हणजे असचीबद्ध 
सथाि्थजवनक कर्नीने ््मच जन्तेलथा व्तभ्ती 
देऊ करणे.

नं्तरची सथाि्थजवनक वि ी हणजे सचीबद्ध 
सथाि्थजवनक कर्नीने भथांडिल उभथारणीसथाठी 
जन्तेलथा व्तभ्ती देऊ करणे.

२. जथारीक्तथा्थ 
कर्नीचथा कथार

असचीबद्ध कर्नीकडन अशथा कथारचयथा 
भथागथांची वि ी कली जथा्ते.

सचीबद्ध कर्नीकडन अशथा कथारचयथा भथागथांची 
वि ी कली जथा्ते.

३. कधी जथारी 
कले जथा्तथा्त.

जेवहथा खथा था वि ्मथान कर्नीलथा जन्तेकडन 
््मच भथांडिल उभथारणी करथायची च था अस्ते 

्तेवहथा यथा कथारे भथागथांची वि ी कली जथा्ते. 

जेवहथा खथा था सचीबद्ध कर्नीलथा जन्तेकडन 
जथादथा भथांडिलथाची उभथारणी करथाियथाची 
आि यक्तथा अस्ते ्तेवहथा यथा कथारे भथागथांची वि ी 
कली जथा्ते.

४. जथारी कर यथाचथा 
्म

था्व्मक सथाि्थजवनक वि ी ही नं्तरचयथा 
सथाि्थजवनक वि ीचयथा आधी कली जथा्ते. 
स्मभथागथांचयथा ््म्त  कलयथा जथाणथा यथा वि ीस 
था्व्मक सथाि्थजवनक वि ी असे हण्तथा्त. 

नं्तरची सथाि्थजवनक वि ी ही नेह्मी था्व्मक 
सथाि्थजवनक वि ीचयथा नं्तरच कली जथा्ते. नं्तरची 
सथाि्थजवनक वि ी ही स्मभथागथांची दस यथांदथा 
वकिथा तयथानं्तरची हरोणथारी स्मभथागथांची सथाि्थजवनक 
वि ी हरोय. 

५. सचीबद्ध था्व्मक सथाि्थजवनक वि ीचयथा आधी तयके 
कर्नीलथा सि्त लथा सचीबद्ध क न यथािे लथाग्त.े 

नं्तरची सथाि्थजवनक वि ी करणथारी कर्नी ही 
अगरोदरच सचीबद्ध कलेली अस्ते.  

. जरोखी्म ही गुं्तिणकदथारथासथाठी जथास्त जरोख्मीची अस्ते 
कथारण कर्नीचयथा कथा्मवगरीचथा अंदथाज गुं्तिणकदथार 
क  शक्त नथाही. 

यथा्मधये गुं्तिणकदथारथाची जरोखी्म क्मी अस्ते 
कथारण कर्नीचयथा ्मथागील कथा्मवगरीि न व्तचयथा 
र्ुढील कथा्मवगरीचे अंदथाज बथांध्तथा येऊ शक्तथा्त.

 २. वन च्त वक्म्तीस भथाग वि ी र्द्ध्ती ि बुक वब लडंग र्द्ध्ती 

म े वन त वकमत ा विक्र त क व ं त

१. अ््थ यथा र्द्ध्ती्मधये भथागथांची वि ीची वक्म्त 
्मथावह्तीर्त्कथा्त न्मद कलेली अस्ते ि 
गुं्तिणकदथारथास यथाच वक्म्तीस भथाग खरेदी करथािे 
लथाग्तथा्त.

यथा र्द्ध्ती्मधये भथागथांची वक्म्त वललथाि र्द्ध्तीने 
वन च्त कली जथा्ते. गुं्तिणकदथारथांनथा वक्म्त ेणी 
वदली जथा्ते ि तयथा ेणी्मधील वक्म्तीस बरोली 
लथाि यथास सथांवग्तले जथा्ते. अशथा कथारे कर्नी 
भथागथांची वक्म्त वन च्त क न तयथा वक्म्तीस भथाग 
वि ी कर्ते.

२. भथागथांचे ्मलय भथागथांची वक्म्त वन च्ती अगरोदरच क न ्मथावह्ती 
र्त्कथा्त ्ती वक्म्त वदली जथा्ते. 

भथागथांचे ्मलय अगरोदर ्मथावह्ती नस्ते. कर्नी यथा 
वक्मथान ि क्मथाल ्मलयथांनथा स्मभथाग वि ी क  

च ्ते ्ते ्मलय वदलेले अस्ते.

३. ्मथावह्तीर्त्क कर्नीलथा ्मथावह्तीर्त्कथाचे िथाटर् करथािे लथाग्ते. 
यथा्मधये स्मभथागथांनथा देऊ कलेलयथा वक्म्तीचे 
्तर्शील ि भथागथांची कण सं यथा वदलेली अस्ते.

कर्नी अर्ुरी ्मथावह्तीर्त्कथाचे ( Red Her r i ng)  
िथाटर् कर्ते यथा्मधये वक्म्तीचयथा ेणी न्मद 
कलेलयथा अस्तथा्त.
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म े वन त वकमत ा विक्र त क व ं त

४. ्मथागणीचथा 
वनधथा्थर

भथागवि ी बंद कथालथािधी नं्तरच कर्नीस 
भथागथांचयथा सथाि्थजवनक ्मथागणीचथा अंदथाज येऊ 
शक्तरो. 

कर्नीस भथागथांचयथा सथाि्थजवनक ्मथागणीचथा अंदथाज 
ररोजच घे्तथा ये्तरो. भथाग वि ीचयथा बंद कथालथािधी 
अगरोदरच वक्म्त ेणीची न द र्ुस्तकथा्त कली 
जथा्ते.

५. भथाग ्मथागणी 
अज्थ शुलक

भथाग ्मथागणी शुलक वकिथा भथागथांची र्ण्थ र ्म, 
गुं्तिणकदथारथास भथाग ्मथागणीचथा अज्थ सथादर 
कर्तथानथा भरथािे लथाग्तथा्त.

भथाग ्मथागणी शुलक हे बरोली लथाि यथाचयथा िेळी 
थािे लथाग्ते. भथागथांचे ्मलय वन च्त थालयथानं्तर 

र ्म गथाेळथा कली जथा्ते.

. कधी िथार्रले 
जथा्ते

हे करोणतयथाही भथाग िथाटर्थासथाठी िथार्रले जथा्ते. 
हणजे सथाि्थजवनक वि ी, ह भथाग वि ी, 

क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा तयथादीसथाठी हे 
िथार्र यथा्त ये्ते.

हे सहसथा सथाि्थजवनक भथाग वि ीसथाठी िथार्रले 
जथा्ते हणजे था्व्मक सथाि्थजवनक वि ी, नं्तरची 
सथाि्थजवनक वि ी तयथादीसथाठीच िथार्रले जथा्ते.

 ३. ह भथाग ि बरोनसभथाग

म े ा न ा
१. अ््थ ह भथाग वि ी्मधये वि ्मथान भथागधथारकथांनथा 

भथाग िथाटर् कले जथा्ते. कर्नी आर्लयथा भथाग
धथारकथांनथा भथाग खरेदी कर यथासथाठी था्व्मक्तथा 
दे्ते. 

बरोनसभथाग वि ्मथान भथागधथारकथांनथा विनथा्मलय 
वदले जथा्ते. 

२. देय र ्म कर्नी भथागधथारकथांनथा ह भथागथाची र ्म 
थािी लथाग्ते. कर्नी हे भथाग खरेदी कर यथाचथा 

अवधकथार देऊ कर्ते.

भथागधथारकथांनथा बरोनसभथाग विनथा्मलय वदले 
जथा्तथा्त. 

३. अंश्त  वकिथा 
र्ण्थदत्त भथाग

भथागधथारकथालथा भथागथांसथाठी भथाग ्मथागणी शुलक, 
भथाग िथाटर् शुलक, कॉल ्मनी तयथादी र्ण्थ 
रक्मेचथा भरणथा करथािथा लथाग्तरो.

बरोनसभथाग हे र्ण्थदत्त भथाग आहे्त हणन 
भथागधथारकथास करोणतयथाही रक्मेचथा भरणथा 
कर्नीकडे करथािथा लथाग्त नथाही.

४. वक्मथान 
      भथागभथांडिल 

उभथारणी

कर्नीलथा वक्मथान भथागभथांडिलची र ्म 
उभथारथािीच लथाग्ते. जर कर्नीलथा वक्मथान 
भथागभथांडिलथाची र ्म व्मळि्तथा आली नथाही 
्तर अजथा्थसरोब्त व्मळथालेली सि्थ र ्म 
अज्थदथारथास र्र्त करथािी लथाग्ते. 

कर्नीकडन बरोनसभथाग विनथा्मलय वदले जथा्त 
असलयथाने करोण्तीही वक्मथान भथागभथांडिल 
उभथारणीची र ्म गरोळथा करथािी लथाग्त नथाही.

५. ह  तयथाग करणे भथागधथारक हे तयथाचे ह भथाग दस यथाचयथा नथािे 
क  शक्तथा्त.

भथागधथारक तयथांचे बरोनसभथाग दस यथाचयथा नथािे 
क  शक्त नथाही्त.

. िथाटर् कर यथाचथा 
हे्त

जेवहथा खथादी कर्नी निीन वनधी उभथा क  
च ्ते ि ्ती वि ्मथान भथागधथारकथांनथा तयथांचयथा 

भथागधथारणे्त िथाढ कर यथाची संधी दे्ते. यथालथाच 
ह भथाग िथाटर् असे हण्तथा्त.

जेवहथा खथादी कर्नी सथाठलेलथा नफथा वकिथा 
रथाखीि वनधी वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा 
ब ीस हणन देऊ कर्ते तयथालथा बरोनसभथाग 
असे हण्तथा्त. 
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 ४. भथागथांचे हस्तथां्तरण ि भथागथांचे सं ्मण

म े ा ां े तांत ा ां े ंक्रम

१. अ््थ भथागथांचे हस्तथां्तरण हणजे सिेच ेने वकिथा 
हे्तुर्ि्थक खरेदीदथारथाशी करथार क न भथागथांची 
्मथालकी कथा वय ीकडन दस यथा वय ीकडे 
जथाणे. 

भथागथांचे सं ्मण हणजे कथाय थाचयथा 
्तर्तुदीनुसथार भथागधथारकथाचयथा ्मथालकीचे भथाग 
तयथाचयथा कथायदेशीर व्तवनधीकडे हस्तथां्तरर्त 
हरोणे. भथागधथारकथाचयथा ्मतय्मुळे, वदिथाळखरोरी 
वकिथा ्मथानवसक असं्तुलनथा्मुळे हे सं ्मण 
कले जथा्ते.

२. कवहथा कले जथा्ते भथागधथारकथालथा जर स्मभथाग विकथायचे अस्तील 
वकिथा ्ते भेट हणन थाियथाचे अस्तील ्तर 
भथाग हस्तथां्तरण हरो्ते.

जेवहथा भथागधथारकथाचथा ्मतय हरो्तरो वकिथा 
भथागधथारक वदिथाळखरोर हरो्तरो वकिथा तयथाचे 
्मथानवसक सं्तुलन वबघड्ते ्तेवहथा भथागथांचे 
सं ्मण हरो्ते.

३. क्तीचे सि र् ही भथागधथारकथाने सिेच ेन कलेली क्ती आहे. ही स ीची क्ती आहे. ही कथाय थाचयथा 
क्तीनुसथार कली जथा्ते.

४. सहभथागी र्  स्मभथागथांचयथा हस्तथां्तरणथा्मधये दरोन र् थांचथा 
सहभथाग अस्तरो. क सदसय यथालथा हस्तथां्तरक 
हटले जथा्ते ्तरो ि दसरथा हस्तथां्तरर्तीस हणजे 

खरेदीदथार अस्तरो.

यथा्मधये कथाच र् थाचथा स्मथािेश अस्तरो ्तरो 
हणजे ्मतय थालेलयथा सदसयथाने नथा्मवनदवश्त 

कलेली वय ी हरोय. 

५. हस्तथां्तरणथाचे 
दस्त िज 

हस्तथां्तरण दस्त िजथाची हस्तथां्तरणथासथाठी गरज 
अस्ते. हथा हस्तथां्तरर्ती ि हस्तथां्तरक यथांचयथा 
दर यथानचथा करथार आहे.

यथासथाठी करोणतयथाही हस्तथां्तरणथाचयथा 
दस्त िजथाची गरज नस्ते.

. र्ुढथाकथार हस्तथां्तरणथाचयथा व ये्मधये हस्तथां्तरक र्ुढथाकथार  
घे्तरो.

भथाग सं ्मणथाची व यथा ही कथायदेशीर 
िथारसदथार वकिथा कथायदेशीर व्तवनधीकडन 
कली जथा्ते.

. ्मरोबदलथा स्मभथागथांचे हस्तथां्तरण भथागधथारक, र्शथाचथा 
्मरोबदलथा व्मळथािथा हणन कर्तरो हणजेच 
खरेदीदथारथालथा स्मभथागथांसथाठी र ्म अदथा 
करथािी लथाग्ते. यथालथा अर्िथाद हणजे जेवहथा 
भथागथांनथा भेट  हणन वदले जथा्ते.

यथा्मधये ्मरोबदलयथाचथा न ये्त नथाही. कथायदेशीर 
िथारस वकिथा कथायदेशीर व्तवनधींनथा 
स्मभथागथांसथाठी र ्म अदथा कर यथाची गरज 
नस्ते.

. उत्तरदथावयति हस्तथां्तरकथाची जबथाबदथारी भथागथांचे हस्तथां्तरण 
थाले की संर््ते.

स्मभथागथांचे सं ्मण थाले ्तरी ्मळचे 
उत्तरदथावयति ्तसेच चथाल रथाह्ते. 

. ्मु थांक शुलक ्मु थांक शुलक भथागथांचयथा बथाजथार ्मलयथांिर 
आधथारर्त अस्ते.

भथाग सं ्मणथा्त करोण्तेही ्मु थांक शुलक भरथािे 
लथाग्त नथाही.
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ा ां

	 	भथागभथांडिल हणजे स्मह  भथाग ि अ ह  भथाग यथा भथागथांनी बनविलेले भथांडिल हरोय.

	 	भथागभथांडिल अशथा कथारे िग क्त कले आहे.

 	 i ) 	अवधक्त नथा्म्मथात् न दणीक्त भथागभथांडिल हणजे कर्नी जथास्ती्त जथास्त संकवल्त क  शक्ते, असे कर्नीचयथा 
घटनथार्त्कथाने अवधक्त कलेले भथांडिल.

  i i ) 	वि ीस कथाढलेले ि वि ीस न कथाढलेले भथागभथांडिल वि ीस कथाढलेले  भथागभथांडिल हणजे जे भथािी गुं्तिणकदथारथांनथा 
खरेदीसथाठी कर्नीने आिथाहन कलेले भथागभथांडिल हरोय. आिथाहन न कलेलयथा उि्थरर्त अवधक्त भथांडिलथास वि ीस न 
कथाढलेले  भथांडिल हण्तथा्त.

  i i i ) 	खर्लेले ि न खर्लेले भथांडिल ( तय  विकलेले तय  न विकलेली) खर्लेले भथांडिल हे गुं्तिणकदथारथाने खरेदी 
कलेलयथा भथागभथांडिलथाचथा वहससथा आहे. ि न खर्लेले भथांडिल हे गुं्तिणकदथारथाने खरेदी न कलेलयथा भथागभथांडिलथाचथा वहससथा 
आहे. 

  i v) 	्मथागणी कलेले ि न ्मथागणी कलेले  ्मथागणी कलेले भथांडिल हणजे जे कर्नीने भथाग ह था हणन भथागधथारकथाकडन ्मथागणी 
कलेले भथागभथांडिल ि भथागथांची उि्थरर्त र ्म यथाची ्मथागणी कलेली नस्ते. अशथा भथाग भथांडिलथास ्मथागणी न कलेले 
भथांडिल असे हण्तथा्त.

  v) 	रथाखीि भथांडिल  कर्नी व्तचयथा विसज्थनथाचयथा िेळी यथा भथाग भथांडिलथाची ्मथागणी कर्ते ्ते भथागभथांडिल हरोय.   

  vi ) 	िसल भथागभथांडिल ि िसल न थालेले भथागभथांडिल  िसल भथांडिल हणजे भथागधथारकथाकडन तय  व्मळथालेली र ्म 
ि भथागधथारक भथागथािरील र ्म दे्त नथाही अशी र ्म हणजे िसल न थालेले भथांडिल हरोय.  

	 	भथाग वि ीचयथा र्द्ध्ती 

 	 	सथाि्थजवनक वि ी  हणजे ्मथावह्तीर्त्क वसद्ध क न जन्तेस भथाग खरेदीसथाठी आिथाहन करणे.

 	 	वन च्त वक्म्तीस भथाग वि ी र्द्ध्त  कर्नीने ्मथावह्तीर्त्कथा्त न्मद कलेली भथागथांची वक्म्त.

 	 	बुक वब लडंग र्द्ध्ती  भथागथांची वक्म्त वललथाि र्द्ध्तीने वन च्त कली जथा्ते. अर्ुरे ्मथावह्तीर्त्क जथारी कले जथा्ते.

 	 	 था्व्मक भथाग वि ी  निीन वक्म्त वकिथा चथाल कर्नी जन्तेस ््म्त  भथाग खरेदी कर यथासथाठी आिथाहन कर्ते.

 	 	नं्तरची भथाग सथाि्थजवनक वि ी  कर्नीचयथा था्व्मक भथागविकी न्ंतरचयथा वि ीलथा न्ंतरची द य्म भथाग वि ी हण्तथा्त.

 	 	ह भथाग  जेवहथा कर्नी अवधक भथांडिल उभथारणीसथाठी व्तचयथा स्मह  भथागधथारकथांनथा भथाग खरेदीचथा अ ह  दे्ते.

 	 	बरोनसभथाग  वि ्मथान भथागधथारकथांनथा ्मरोफ्त िथाटर् कलेले र्ण्थदत्त भथाग हरोय.

 	 	क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा  यथा यरोजने अं्तग्थ्त कर्नी व्तचयथा कथाय्म असणथा यथा क्म्थचथा यथांनथा, संचथालकथांनथा कर्नीचे 
स्मह  भथाग भवि यथा्तील ्तथारखेस बथाजथार ्मलयथार्े था क्मी दरथाने खरेदी कर यथाचे अवधकथार दे्ते.

 	 	क्म्थचथारी भथाग खरेदी यरोजनथा  कर्नी व्तचयथा क्म्थचथा यथांनथा सिल्तीचयथा दरथा्त स्मह  भथाग दे्ते ि तयथांचयथा र्गथारथा्तन 
भथागथांचयथा देयकथासथाठी कथाही र ्म िजथा कर्ते.

 	 	भथाग वक्म्त िद्धी अवधकथार यरोजनथा  यथा यरोजनेनुसथार भवि यथा्तील ्तथारखेस, कर्नीचयथा विवशष्ट सं यथा असलेलयथा भथागथांचयथा 
वक्म्ती्त िद्धी व्मळवि यथाचथा ह  क्म्थचथा यथांनथा दे यथा्त आलथा आहे.

 	 	 सिटे  सथा्मथानय भथाग  कर्नी व्तचयथा क्म्थचथारी ि सचंथालकथानंथा र्शथा िजी ्मरोबदलथा हणन सिल्तीचयथा दरथा्त भथागिथाटर् कर्त.े 

	 	 	खथासगीररतयथा िथाटर्  कर्नी वय ीचयथा विवशष्ट स्महथालथा (दरोनशे र्य्त) व्तभ्ती घे यथासथाठी आिथाहन कर्ते. 

	 	 	 थाधथानयथाने भथाग िथाटर्  कर्नी अ ्मथाचयथा आधथारे वनिडलेलयथा वय ींचयथा स्महथालथा स्मह  भथाग िथा स्मह  भथागथां्मधये 
र्ररि्त्थन हरोणथा यथा व्तभ्ती खरेदीचे आिथाहन कर्ते.
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	 	भथागथांचे िथाटर्  यथा अज्थदथारथांनी भथागवि ी अज्थ ि तयथाचे शुलक ज्मथा कले आहे अशथांनथा भथागिथाटर् करणे.

	 	भथाग ्मथाणर्त्  कर्नीने िथाटर् कलेलथा दस्त िज हे कर्नी स्मभथागथाचयथा ्मथालकीचे ्मथाणर्त् आहे.

	 	भथागथािरील ह े ्मथागणी  कर्नी भथाग अजथा्थचे शुलक ि िथाटर् शुलकथावयव्तरर  भथागथािर न भरलेलयथा वश क रक्मेची ्मथागणी 
भथागधथारकथांकडे कर्ते.

	 	भथाग ज ी  भथागधथारक भथागथािरील ्मथागणी ह था न भरलयथास कर्नी यथा भथागधथारकथाचे भथाग ज  कर्ते. यथानुसथार तयथाचे सभथासदति 
र  हरो्ते.  

	 	भथागथाचे स्मर््थण  जेवहथा भथागह था भर यथास भथागधथारक अस्म््थ अस्तरो ्तेवहथा सिेच ेने भथाग र  कर यथासथाठी कर्नीकडे ज्मथा 
कर्तरो.

	 	भथागथांचे हस्तथां्तरण  सभथासद र्शथासथाठी वकिथा भेट हणन सिेच ेने दस यथा वय ीस भथागथांचे हस्तथां्तरण कर्तरो.

	 	भथागथांचे सं ्मण  सभथासदथाचथा ्मतय, वदिथाळखरोरी वकिथा ्मथानवसक सं्तुलन वबघडलयथाने भथागथांचे हस्तथां्तरण हरोणे.

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) .................... हणजे स्मह  ि अ ह  भथागथांचयथा वि ी्तन उभथारलेले भथांडिल हरोय.
   अ) भथाग भथांडिल  ब) कजथा्थऊ भथांडिल क) रथाखीि वनधी

  २) .................... भथांडिल हणजे कर्नी भथागथांची वि ी क न उभथा  शकणथारे जथास्ती्त जथास्त भथांडिल हरोय.
   अ) वि ीस कथाढलेले    ब) अवधक्त क) िसल भरणथा थालेले

  ३) .................... हणजे जन्तेलथा कलेली भथागथांची वि ी हरोय.
   अ) ह  भथाग    ब) खथाजगीररतयथा वि ी क) सथाि्थजवनक भथाग वि ी

  ४) वललथािथा्त बरोललेलयथा वक्म्तीिर आधथारर्त असलेली भथाग वि ी वक्म्त हणजे .................... र्द्ध्त हरोय.
   अ) बुक वबलडींग    ब) स्र वक्म्त वि ी क) बरोनस भथाग वि ी

  ५) कर्नी र्वहलयथा िेळेस जन्तेलथा .................... क न भथागथांची वि ी कर्ते.
   अ) र्ुढील सथाि्थजवनक वि ी   ब) था्व्मक भथाग वि ी क) सथाि्थजवनक वि ी

  ) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा .................... वदले जथा्तथा्त.

   अ) आय.र्ी. . ( IP O )    ब) . स. . स. ( E SO S)  क) ह भथाग

  ) .................... बरोनस भथाग विनथा्मलय वदले जथा्तथा्त.
   अ) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा   ब) वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा क) संचथालकथांनथा

  ) कर्नीचयथा कथाय्म क्म्थचथा यथांनथा, संचथालकथांनथा आवण अवधकथा यथांनथा .................... वदले जथा्तथा्त.
   अ) बरोनस भथाग ब) ह  भथाग   क) . स. . स  

  ) .................... थारथा कर्नी व्तचयथा व्तभ्तींची वि ी २  र्य्त वय ींचयथा स्महथालथा कर्ते.
   अ) खथाजगीररतयथा भथाग वि ी    ब) आय.र्ी. .   क) सथाि्थजवनक वि ी

  १ ) भथाग िथाटर्थाचथा अवधकथार .................... अस्तरो.
   अ) संचथालकथालथा    ब) संचथालक ्मंडळथालथा   क) कर्नीचयथा वचटवणसथालथा

  ११) कर्नीकडन भथागथांचे िथाटर् कलेलयथा भथाग अज्थदथारथांनथा .................... र्त् र्थाठविले जथा्ते.
   अ) वदलवगरी    ब) न्तनीकरण   क) भथाग िथाटर्
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  १२) .................... हथा भथागथांचयथा ्मथालकीचथा र्ुरथािथा आहे.
   अ) भथाग ्मथाणर्त्    ब) सभथासद रवजसटर  क) भथाग िथाटर् र्त्
  १३) दरोन भथाग ह था ्मथागणी्तील अं्तर .................... र्े था क्मी अस नये.
   अ) १४ वदिसथां     ब) १ ्मवहनयथा   क) २१ वदिसथां
  १४) भथाग ह था ्मथागणी र ्म न आलयथास कर्नी भथाग .................... क  शक्ते.
   अ) ज      ब) स्मर््थण     क) िथाटर्
  १५) कथा वय ीकडन दस यथा वय ीकडे सिेच ेने भथाग जथाणे देणे हणजे भथाग .................... हरोय.
   अ) हस्तथां्तर    ब) सं ्मण   क) स्मर््थण
  १ ) कथाय था्तील ्तर्तुदीनुसथारचयथा क्ती्मुळे भथाग .................... हरो्ते.
   अ) ज ी    ब) िथाटर्    क) िथारस न द सं ्मण

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) सभथासदथाचथा ्मतय १) भथागथांची ज ी

ब) सभथासदथाने सिेच ेने कर्नीलथा भथाग र्र्त करणे. २) बुक वबलडींग र्द्ध्त

क) ्मथावह्तीर्त्कथा्त न्मद कलेली भथागथांची वक्म्त ३) वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा देणे

ड) . स.र्ी. स. ४) भथागथांचे स्मर््थण

) वदलवगरी र्त् ५) भथागथांचे सं ्मण

) भथाग िथाटर् न करणे

) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा देणे

) भथागथांचे हस्तथां्तर

) स्र वक्म्त भथाग वि ी र्द्ध्त

१ ) भथागथांचे िथाटर्

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) वि ीस कथाढलेले भथांडिल १) भथाग ह था ्मथागणी र ्म न येणे

ब) फ.र्ी. . २) आय.र्ी. . नं्तर करोण्तीही वि ी

क) बरोनस भथाग ३) वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा देणे

ड) भथाग िथाटर्थानं्तर दरोन ्मवहनयथा्त देणे ४) जन्तेलथा भथाग वि ीसथाठी कथाढणे.

) भथागथांची ज ी ५) भथाग ्मथाणर्त्

) ््म भथाग वि ी

) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा विनथा्मलय भथाग वि ी

) कर्नी उभथा  शकणथारे जथास्ती्त जथास्त भथांडिल

) भथाग िथाटर् र्त्

१ ) कथाय था्तील ्तर्तुदीनुसथार क्ती
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क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा
  १) स्मह  आवण अ ह  भथागथांची वि ी क न उभथारलेले ज्मथा कलेले भथांडिल.

  २) वि ीस कथाढलेलयथा भथांडिलथार्की गुं्तिणकदथारथांनी घे्तलेलथा खर्लेलथा भथांडिलथाचथा भथाग.

  ३) फ  कर्नी बंद कर यथाचयथा िेळी गरोळथा कले जथाणथारे भथांडिल.

  ४) बुक वब लडंग र्द्ध्ती्तील सिथा्थवधक बरोली वक्म्त.

  ५) कर्नीने र्वहलयथा िेळेस जन्तेलथा कलेली भथागथांची वि ी.

  ) आय.र्ी. . नं्तर कलेली भथागथांची वि ी.

  ) निीन भथाग वि ीचयथा िळेी कर्नीन ेवि ्मथान स्मह  भथागधथारकथानंथा भथाग खरदेीसथाठी र्ि्थ भथािथान े ््म वदललेथा ह .

  ) यथालथा न यथाचे भथांडिलीकरण देखील हटले जथा्ते.

  ) भथाग अज्थदथारथांनथा भथागथांचथा विवनयरोग करणे.

  १ ) भथागथांनथा जथास्त ्मथागणी आलयथास भथाग िथाटर्थाबथाब्तचथा विचथार कर यथासथाठी वनयु ी कली जथाणथारी सव्म्ती.

  ११) ्मथावह्तीर्त्क वसद्ध कलयथार्थासन ३  वदिसथा्त भथाग ्मथागणी अज्थदथारथांकडन गरोळथा कली जथाणथारी वक्मथान र ्म.

  १२) कर्नीचयथा भथागथांचयथा ्मथालकी ह थाचथा ््म दश्थनी र्ुरथािथा दश्थविणथारथा दस्त िज.

  १३) भथाग धथारकथाने भथागथांिरील ह तयथाची देय र ्म न भरलयथास कर्नीकडन कली जथाणथारी दंडथात्मक कथारिथा .

  १४) भथागथांचे हस्तथां्तर हस्तथां्तरकथाकडन यथा वय ीकडे कले जथा्ते ्ती वय ी.

  १५) कथाय था्तील ्तर्तुदीनुसथार कले जथाणथारे भथागथांचे हस्तथां्तर.

  ा विधाने क क ते व ा
  १) फ  र्ण्थ र ्म भरलेलयथा भथागथांची ज ी हरोऊ शक्ते.

  २) भथागथांचे हस्तथां्तर करणथा यथा सभथासदथास हस्तथां्तरक हण्तथा्त.

  ३) अंश्त  वकिथा र्ण्थ र ्म भरलेलयथा भथागथासथाठी भथाग ्मथाणर्त् वदले जथा्ते.

  ४) भथाग अज्थ शुलक व्मळथालयथानं्तर क ्मवहनयथा्त भथागथांचे िथाटर् कलेच र्थावहजे.

  ५) सिेट स्मह  भथाग हे कर्नीचयथा संचथालकथांनथा वकिथा क्म्थचथा यथांनथा वदले जथा्तथा्त.

  ) स्मह  भथागधथारकथांनथा बरोनस भथाग हे ्मळ वक्म्तीर्े था कसर देऊन वदले जथा्तथा्त.

  ) रोअर वक्म्त ही ( F l oor  P r i c e)  बुक  वबलडींग र्द्ध्ती्तील क्मथाल बरोली वक्म्त अस्ते.

  ) भथागधथारकथाकडन भथागथािरील र ्म न भरली गेलयथास  तयथास भथागथािरील देय ह े ्मथागणी हण्तथा्त.

  ) जन्तेलथा वि ी न कलेलयथा भथांडिलथास खर्लेले भथांडिल हण्तथा्त.

  १ ) कर्नीचयथा घटनथार्त्कथा्तील भथांडिल कल्मथा्मधये अवधक्त भथांडिलथाचथा उ ेख अस्तरो. 

  टात न ा ा धा
  १) अवधक्त भथांडिल, स्मह  भथाग भथांडिल, वि ीस कथाढलेले भथांडिल, भरणथा थालेले भथांडिल.

  २) . स. . स, . सर्ी स, ह  भथाग, सिेट स्मह  भथाग

  ३)  रोअर था स, कर् था स, कट फ था स, दश्थनी वक्म्त
  ४)  बरोनस भथाग, ह  भथाग, स स

  ५)  भथाग िथाटर्, भथाग ज ी, भथाग स्मर््थण
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 ा विधाने क ा

 १) स्मह  भथाग आवण .................... भथाग व्मळन बनलेलयथा भथांडिलथास भथाग भथांडिल हण्तथा्त.

 २) रथाखीि भथांडिल हथा .................... चथा भथाग आहे.

 ३) सभथासदथाचथा ्मतय, वदिथाळखरोरी वकिथा सभथासदथाचे ्मथानवसक सं्तुलन वबघडणे तयथादीं्मुळे हरोणथा यथा भथाग हस्तथां्तरथास 
.................... हण्तथा्त.

 ४) भथाग हस्तथां्तरथा्मधये हस्तथां्तरक आवण .................... हे दरोन र्  गुं्तलेले अस्तथा्त.

 ५) भथागथािरील ह था ्मथागणीची र ्म दे यथाचयथा अस्म््थ्ते्मुळे जेवहथा भथागधथारक सिेच ेने आर्ले भथाग कर्नीलथा र्र्त 
कर्तथा ्तेवहथा तयथास .................... हण्तथा्त.

 ) कर्नी फ  .................... भथागथांची ज ी क  शक्ते.

 ) ्मळ भथाग ्मथाणर्त् फथाटले वकिथा खरथाब थाले असलयथास कर्नी भथागधथारकथास .................... देऊ शक्ते.

 ) भथागथांचे हस्तथां्तर हस्तथां्तरीचयथा नथािथाने कर्तथानथा कर्नीलथा निीन भथाग ्मथाणर्त् ............. कथालथािधी्त थािे लथाग्ते.

 ) भथाग अज्थदथारथालथा भथाग िथाटर् कलयथाचे र्त्थाने कळविले जथा्ते तयथास .................... हण्तथा्त.

 १ ) ्मथागणी कलेलयथा भथागथांचयथा सं येर्े था जथास्त भथाग ्मथागणी अज्थ आलयथास तयथास .................... हण्तथा्त.

 ११) बुक वब लडंग र्द्ध्ती्त गुं्तिणकदथारथांकडन यथा अंव्त्म वक्म्तीलथा भथागथांची ्मथागणी कली जथा्ते तयथास ...............

हण्तथा्त.

 १२) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा विनथा्मलय भथाग वदले जथा्तथा्त तयथास .................. हण्तथा्त.

क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) भथागथांची सथाि्थजवनक वि ी १) .......................................................

ब) .............................................. २) था्व्मक भथाग वि ी

क) ह  भथाग ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) . स. . स.

) कथाय थानुसथार क्ती ५) .......................................................

  ( ््म भथाग वि ी, जन्तेलथा भथाग देणे, वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा भथाग देणे, वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा भथाग देणे, 
भथागथांचे सं ्मण)

का िा ात त े व ा

 १) भथागथांचे सं ्मण कवहथा कले जथा्ते

 २) भथाग हस्तथां्तरथा्तील दरोन र् थांची नथािे सथांगथा.

 ३) भथाग िथाटर्थानं्तर कर्नीने भथाग ्मथाणर्त् वक्ती कथालथािधी्त वदले र्थावहजे

 ४) भथाग िथाटर्थानं्तर भथाग िथाटर् वििरणर्त् वक्ती कथालथािधी्त न दणी अवधकथा यथाकडे सथादर कले र्थावहजे

 ५) कर्नी भथागथांची ज ी कवहथा क  शक्ते
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 ) भथाग ्मथाणर्त् हणजे कथाय

 ) कर्नी कथाय थानुसथार कर्नीने वक्मथान वक्ती अज्थ शुलक गरोळथा ज्मथा कले र्थावहजे

 ) सथाि्थजवनकररतयथा भथाग वि ी कर यथाअगरोदर ्मथावह्तीर्त्कथाची ्त करोणथाकडे दथाखल करथािी लथाग्ते

 ) खथाजगीररतयथा वि ी हणजे कथाय  

 १ ) कर्नीकडन करोणथालथा सिेट  स्मह  भथाग वदले जथा्तथा्त

 ११) कर्नी बरोनस भथाग करोणथालथा देऊ शक्ते  

 १२) आय.र्ी. . नं्तरचयथा वि ीस कथाय हण्तथा्त

 १३) बरोली व ये थारे भथागथाची वक्म्त वन च्त कली जथा्ते तयथा र्द्ध्तीचे नथाि सथांगथा.

 १४) सथाि्थजवनक भथाग वि ी हणजे कथाय

 १५) कर्नीचयथा घटनथार्त्कथा्तील भथांडिल कल्मथा्मधये न्मद कलेलयथा भथांडिलथास कथाय हण्तथा्त

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

 १) वि ीस कथाढलेले भथांडिल हे जथास्ती्त जथास्त भथांडिल आहे की जे कर्नी भथागथांची वि ी क न उभथा  शक्ते.

 २) भथाग वि ीचयथा वन च्त वक्म्त र्द्ध्ती्त बरोली वक्म्त व ये थारे भथागथांची वक्म्त वन च्त कली जथा्ते.

 ३) फ.र्ी. . हणजे जन्तेलथा र्वहलयथांदथा भथागथांची सथाि्थजवनक वि ी करणे.

 ४) फ  र्ण्थ र ्म वदलेलयथा भथागथांची ज ी कली जथाऊ शक्ते.

 ५) बरोनस भथाग हे वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा वदले जथा्तथा्त.

 ) कर्नी भथागधथारकथांबररोबर भथाग वि ी ह्मी करथार कर्ते.

 ) जेवहथा भथाग अज्थदथारथांनथा भथागथांच ेिथाटर् कले जथा्त नथाही ्तेवहथा तयथांनथा भथाग िथाटर् र्त् र्थाठविले जथा्ते.

 ) भथाग ्मथाणर्त्थाची दसरी ्त अज्थ कलयथाचयथा ्तथारखेर्थासन क ्मवहनयथा्त वदली र्थावहजे.

 ) भथागथािरील ह तयथाची र ्म भथागथाचयथा वक्म्तीचयथा ५  र्े था जथास्त अस्तथा कथा्मथा नये.

क्रम ािा

 १) अ) भथागथांची ज ी

  ब) भथागथािरील ह े ्मथागणी

  क) भथागथांचे िथाटर्

 २)  अ) भथाग ्मथाणर्त्

  ब) भथाग िथाटर्र्त्

  क) भथाग ्मथागणी अज्थ

 ३)  अ) भथाग िथाटर् वििरण र्त्
  ब) भथाग ्मथागणी अज्थ
  क) वक्मथान अवभदथान भथांडिल र ्म
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क्र ा ं ा ंक ना क ा

 १) भथागथांचे सं ्मण    २) बरोनस भथाग

 ३) भथागथांचे िथाटर्     ४) क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा ( E SO S)

 ५) भथागथांचे स्मर््थण    ) सिेट स्मह  भथाग    

 ) भथाग ्मथाणर्त्    ) अवधक्त भथांडिल

 ) भथागथांची ज ी     १ ) िसल भथांडिल

 ११) भथागथांिरील ह े ्मथागणी    १२) खर्लेले भथांडिल

 १३) वक्मथान अवभदथान    १४) भथागथांचे हस्तथां्तर

 १५) था्व्मक स्मभथाग वि ी ( IP O )    १ ) करोरे हस्तथां्तर

 १ ) र्ुढील भथाग वि ी ( F P O )    १ ) बनथािट हस्तथां्तर

 १ ) ह  भथाग     २ ) खथाजगीररतयथा भथाग वि ी

क्र ा घटना ि त ा ा क न े मत व ा

  १) िथा कर्नी वलव्मटेडची भथांडिलथाची रचनथा १, ,  स्मह  भथागथांनी बनलेली आहे. तयेक भथागथाची दश्थनी वक्म्त 
१  र्ये आहे. कर्ंनीने जन्तेसथाठी ४ ,  स्मह  भथाग वि ीस कथाढले असन तयथा्तील जन्तेकडन ३ ,  
स्मह  भथागथांची ्मथागणी आली (खर्लेले) आहे. 

   र्ुढील गरोष्टी र्यथा्मधये सथांगथा.

   अ) अवधक्त भथांडिल

   ब) खर्लेले भथांडिल

   क) वि ीस कथाढलेले भथांडिल

  २) टी.आर.आय. कर्नी वल. ही नवयथाने स्थार्न थालेली सथाि्थजवनक कर्नी आहे. ्ती भथागथांची वि ी क न भथांडिलथाची 
उभथारणी करणथार आहे. तयथासथाठी कर्नीचे संचथालक विविध र्यथा्थयथांचथा विचथार करी्त आहे्त. 

   खथालील गरोष्टींबथाब्त संचथालकथांनथा स था था.

   अ) कर्नीने करोणतयथा कथारे भथाग वि ी करथािी   आय.र्ी.  वकिथा फ.र्ी.अरो.

   ब) भथांडिल उभथारणीसथाठी कर्नी बरोनस भथागथाचे िथाटर् क  शक्ते

   क) कर्नी भथाग वि ी ह्मीदथारथांशी करथार क  शक्ते

  ३) वसलिर कर्नीने अवलकडेच फ.र्ी. . थारथा जन्तेलथा भथागथांची वि ी कली आहे. ्मथागणी कलेलयथा भथागथांर्े था जथास्त 
भथागथांसथाठी ्मथागणी आली आहे. संचथालक ्मंडळ भथाग िथाटर् व यथा सु  क  च ्त आहे.

   कर्यथा संचथालक ्मंडळथालथा स था था.

   अ) कर्नीने भथाग िथाटर् सव्म्ती वनयु  करथािी कथा

   ब) यथा भथाग अज्थदथारथांनथा भथागथांचे िथाटर् थाले कले आहे तयथांनथा कर्नीने कसे कळिथािे

   क) वक्ती कथालथािधी्त कर्नीने भथाग ्मथाणर्त् थािे
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  ४) रेड ु स वल. कर्नीने आर्लयथा भथागधथारकथाकडन तयेकी . १  दश्थनी वक्म्त असलेलयथा ि धथारण कलेलयथा तयेक 
भथागथािरील न वदलेली . २  ची ्मथागणी कली आहे. 

   कर्नीने भथागधथारकथांनथा र्से कर्नीचयथा बक्त विवशष्ट ्मुद्ती्त भर यथाविषयी र्त्था थारे कळविले आहे.

   अ) भथागधथारक तयथांनी धथारण कलेलयथा तयेक भथागथांिर . २  दे यथास जबथाबदथार आहे्त कथा

   ब) कर्नीने व्तचयथा भथागधथारकथांनथा यथा र्त्था थारे व्तभथाग . २  भर यथासथाठी कळविले आहे तयथा र्त्थास कथाय हण्तथा्त

   क) भथागधथारक सदर र ्म विवशष्ट ्मुद्ती्त भर यथास अस्म््थ ठरलयथास तयथाचथा र्ररणथा्म कथाय हरो ल

  ५) रेड ु स कर्नीचे ‘ X ’  यथांनी १  भथाग घे्तले आहे्त ि ‘ Y ’  यथांनी ५  भथाग घे्तले आहे्त कर्नीने आर्लयथा 
भथागधथारकथांनथा भथागथािरील न वदलेली ि वश क रथावहलेली र ्म व्तभथाग . २  भर यथाचे कळविले आहे. कर्नीने 
्मथागणी कलेली भथागथांिरील र ्म X  दे्तरो. Y  ्मथात् िथा ट आव््थक स््ती्मुळे भथागथािरील बथाकी र ्म दे यथास अस्म््थ 
ठर्तरो.

   अ) कर्नी ‘ Y ’  चयथा भथागथांची ज ी क  शक्ते कथा

   ब) कर्नी ‘ X ’  चयथा भथागथांची ज ी क  शक्ते कथा

   क) X  तयथाचयथा भथागथांचे हस्तथां्तर क  शक्तरो कथा

क्र क क ा

 १) था्व्मक भथाग वि ी ( IP O )  आवण र्ुढील भथाग वि ी ( F P O )

 २) स्र वक्म्तीने भथाग वि ी आवण बरोली वक्म्तीने भथाग वि ी ( B ook B ui l di ng)  

 ३) ह  भथाग आवण बरोनस भथाग

 ४) भथागथांचे हस्तथां्तर आवण भथागथांचे सं ्मण

क्र ात त े व ा

 १) बरोली वक्म्तीने भथाग वि ी ( B ook B ui l di ng)  र्द्ध्त हणजे कथाय

 २) ह  भथाग वि ीचयथा कथायदेशीर ्तर्तुदी सथांगथा.

 ३) बरोनस भथागथांसंबंवध्त ्तर्तुदी सथांगथा.

 ४) भथाग िथाटर्थाबथाब्तची सि्थसथाधथारण ्तत्िे वनय्म सथांगथा.

 ५) भथाग ्मथाणर्त्था्तील ्तर्शील सर्ष्ट करथा.

 ) भथागज ीचे र्ररणथा्म कथाय हरो्तथा्त

 ) संचथालक ्मंडळ भथाग हस्तथां्तरथास कवहथा नकथार देऊ शक्ते.

 ) क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा सर्ष्ट करथा.

 ) भथागथांिरील ह े ्मथागणी हणजे कथाय

 १ ) भथागथांचे हस्तथां्तर हणजे कथाय

क्र ा विधाने का क ा
 १) ह  भथाग वि ी कर्तथानथा कर्नीलथा कर्नी कथाय था्तील ्तर्तुदींचे र्थालन करथािे लथाग्ते.

 २) बरोनस भथागथाचे िथाटर् कर्तथानथा कर्नीलथा बरोनस भथाग िथाटर्थाचयथा ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा करथािी लथाग्ते.

 ३) क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा ही कर्नीकडन कथाय्म क्म्थचथारी, संचथालक आवण अवधकथा यथांनथा वदली जथा्ते लथाग 
कली जथा्ते.
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 ४) भथागथांचे िथाटर् कर्तथानथा कर्नीलथा सि्थसथाधथारण ्तत्िथाचे वकिथा वनय्मथांचे र्थालन करथािे लथाग्ते.

 ५) कर्नी भथाग ्मथाणर्त्थाची दसरी न ल ्त   देऊ शक्ते.

 ) भथाग ज ीचथा अवधकथार संचथालक ्मंडळथालथा अस्तरो.

 ) सथाि्थजवनक कर्नीचथा भथागधथारक भथागथांचे हस्तथां्तर क  शक्तरो.

 ) संचथालक ्मंडळ भथागथांचयथा हस्तथां्तरथास नकथार देऊ शक्ते. 

क्र ा नां त े व ा

 १) भथाग भथांडिलथांचे िग करण सर्ष्ट करथा.

 २) कर्नीचयथा सथाि्थजवनक भथाग वि ीचयथा दरोन र्द्ध्ती सर्ष्ट करथा.

 ३) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा कर्नीकडन वदलयथा जथाणथा यथा विविध भथागथांचे कथार सर्ष्ट करथा.

 ४) भथाग िथाटर्थाचयथा कथायदेशीर िधथावनक वनयथा्मक ्तर्तुदी सर्ष्ट करथा.

 ५) भथाग िथाटर् कथाय्थर्द्ध्ती ्रोड यथा्त सर्ष्ट करथा.
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 क े विक्र

क े विक्र ं ंध वन म

  ४.१.१ कर्नी कथायदथा २ १३ नुसथार कज्थररोखे वि ीबथाब्तचयथा ्तर्तुदी   
  ४.१.२  कर्नी (भथाग भथांडिल  आवण कज्थररोखे) वनय्म २ १४ नुसथार कज्थररोखे वि ीचयथा ्तर्तुदी 

  ४.१.३  सेबीनुसथार कज्थररोखे वि ीबथाब्त आि यक बथाबी 

 क े विक्र का त

 क े वि ि त

तािना
दीघ्थ ्मुद्तीचे कजथा्थऊ भथांडिल ज्मथा कर यथासथाठी कर्नयथा कज्थररो यथांची वि ी क न भथांडिलथाची उभथारणी कर्तथा्त.  खथालील 

र्रर स््ती्त कर्नयथा आ्म जन्तेलथा कज्थररो यथांची वि ी क न भथांडिलथाची उभथारणी क  शक्तथा्त.
 १) कर्नी  वकिथा व्तचे ि्त्थक वकिथा संचथालक यथांनथा सेबीने व्तभ्ती बथाजथारथा्त  िेश कर यथास व्तबंध कलेलथा नथाही.
 २) सहथा ्मवहनयथांर्े था जथास्त कथाळथासथाठी करोणतयथाही कजथा्थऊ व्तभ्तीची र्र्तफड (्मु ल वकिथा वयथाज) कर यथास कर्नीचे 

ि्त्थक, संचथालक हे दरोषी नसलयथाचे घरोवष्त कलेले असलयथास. यथा करणथा्मधये आर्ण कज्थररोखे वि ी संदभथा्थ्तील 
कथायदेशीर विविध वनय्म, ्तर्तुदींचथा आवण कज्थररोखे वि ीचयथा कथाय्थर्द्ध्तीचथा अ यथास करणथार आहरो्त.

 क े विक्र ं ंध वन म
कर्नीलथा कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील ्तर्तुदींचे कर्नी वनय्म २ १४ (भथाग भथांडिल आवण  

कज्थररोखे), रर वह्थ बकचयथा ्मथाग्थदश्थक ्तत्िथाचे ि सेबींचयथा विविध वनय्मथांचे र्थालन करथािे लथाग्ते.

कर्नीलथा कज्थररो यथांचयथा कथारथानुसथार खथालील ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा करथािी लथाग्ते.

का ा वन म मा न त त

१. कर्नी कथायदथा २ १३, कल्म १ 	 कज्थररोखे वि ीचयथा अटी

२. कर्नी (भथाग भथांडिल आवण कज्थररोखे)  
वनय्म २ १४, वनय्म २ १ ,

		 सुरव ्त कज्थररोखे वि ीचयथा ्तर्तुदी

३. सेबी  (कज्थ व्तभ्तींची वि ी ि सची) वनय्म 
२

	 जे कज्थररोखे र्ररि्त्थनीय नथाही्त. यथांचे स्मह  भथागथां्मधये र्ण्थ 
र्ररि्त्थन वकिथा अश्त  र्ररि्त्थन कले जथाऊ शक्त नथाही, अशथा 
कज्थररो यथांची वि ी ि सचीबद्ध कर यथाचयथा ्तर्तुदींचथा स्मथािेश.

 जन्तेची ्मथागणी, खथाजगी ेस्मट आवण कज्थररोखे सचीबद्ध 
कलेले अस्तील ्तर यथा ्तर्तुदी लथाग हरो्तथा्त. स्मह  भथागथांची 
जन्तेलथा वि ी कर्तथानथा कर्नीलथा यथा ्तर्तुदींचे र्थालन करथािे 
लथाग्ते.

४. सेबी  (भथांडिल वि ी आवण कटीकरण 
आि यक्तथा) वनय्म २

		 यथा सचीबद्ध वकिथा असचीबद्ध कज्थररो यथांचे स्मह  
भथागथां्मधये र्ण्थ्त  वकिथा अंश्त  र्ररि्त्थन हरो्ते. अशथा 
कज्थररो यथांचयथा वि ीबथाब्तचयथा ्तर्तुदी. यथा ्तर्तुदीं नुसथार 
कर्नीलथा स्मह  भथागथांनथा लथाग हरोणथा यथा वनय्मथांचे र्थालन 
करथािे लथाग्ते.
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का ा वन म मा न त त

५. सेबी  (सचीबद्ध कर्नयथांचयथा जबथाबदथा यथा 
आवण कटीकरण आि यक्तथा) वनय्म २ १५

	 अर्ररि्त्थनीय कज्थररो यथांची वि ी करणथा यथा घरोवष्त कलेलयथा 
सचीबद्ध कर्नयथा, वनतय कजथा्थची सथाधने, IDRS . बथाब्तचयथा 
र््त्थ्तथा. सचीबद्ध्तेचयथा कर्नीलथा र्ण्थ करथावयथा लथागणथा यथा 
अटी.

. भथार्तीय रर वह्थ बकची ्मथाग्थदश्थक ्तत्िे 	 नॉन टी सथाधनथांची वि ी क न भथांडिल उभथारणी      
करणथा यथा बकथांसथाठी. 

कर्नी सुरव ्त ि असुरव ्त कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते ्तसेच स्मह  भथागथां्मधये र्ण्थ्त  वकिथा अंश्त  र्थां्तरर्त कलयथा 
जथाणथा यथा कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते. सि्थ कज्थररो यथांची र्र्तफड कर्नीलथा करथािीच लथाग्ते. कर्नी आर्लयथा भथागधथारकथांनथा, 
जन्तेलथा ्तसेच खथाजगीररतयथा कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते. कर्नी कज्थररो यथांची भथाग बथाजथारथां्मधये न दणी क  शक्ते. कज्थररोखे 
वि ीचथा अवधकथार कर्नीचयथा संचथालक ्मंडळथालथा अस्तरो असे असले ्तरी संचथालक ्मंडळथालथा कर्नीचयथा वनय्मथािली्त घथालन वदलेलयथा 
्मयथा्थदेर्य्तच कज्थ उभथारणीचयथा अवधकथारथाचथा िथार्र कर्तथा ये्तरो.

जर कज्थ उभथारणीचयथा ्मयथा्थदेर्े था जथास्त कज्थ उभथारणी करथाियथाची असलयथास भथागधथारकथांचयथा सि्थसथाधथारण सभे्त ्तसथा विशेष 
ठरथाि ्मंजर क न तयथास सं्म्ती यथािी लथाग्ते.

क े विक्र ा त त

क न का ा न ा
क न े ा ां ि व क े

वन म  ‘ े े वन म

१. ्म्तदथानथाचे अवधकथार नथाही.

 २. कज्थररो यथांचे कथार

 ३. वयथाज देणे ि कज्थररो यथांची 
र्र्तफड करणे.

 ४. कज्थररोखे ्मथाणर्त्

 ५. कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी 
वन्मथा्थण करणे. 

 . कज्थररोखे वि िस्त वनयु ी

 . कज्थररोखे वि िस्तथांसथाठी N CL T  
(नशनल कर्नी लॉ वट यनल) 
शी संर्क 

. वनबध लथादणे.

. कर्नी कथाय था्तील ्तर्तुदींचे 
उ ंघन कलयथास वश था.

१. सुरव ्त कज्थररो यथांचथा कथालथािधी 

२. स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करणे.

३. कज्थररोखे वि िस्तथांची वनयु ी.

४. कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी वन्मथा्थण 
करणे.  

१. वक्मथान अवभदथान

२. ्मथागणीर्े था जथास्त ्मथागणी 
आलयथास धथारण करणे.

३. ह्मी देणे. ( U nde r w r i t i ng)

४. र््त ेणी ्मथानथांकन

क न का ा न ा क े विक्र ा त त
 कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा कर्नीलथा कर्नी कथाय था्तील खथालील कथाही ्तर्तुदींचे र्थालन करथािे लथाग्ते.

 मत ाना ा वधका ना  ्म्तदथानथाचयथा अवधकथारथासह कर्नी कज्थररो यथांची वि ी क  शक्त नथाही. कज्थररोखेधथारक हे 
कर्नीचे धनकरो अस्तथा्त. कथाही र्ररणथा्म करणथा यथा गरोष्टी िगळ्तथा तयथांनथा ्म्तदथानथाचे करोण्तेही अवधकथार नस्तथा्त.
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क ां े का कर्नी सुरव ्त ि असुरव ्त कज्थररो यथांची र्ण्थ्त  वकिथा अंश्त  र्थां्तररय कज्थररो यथांची वकिथा 
अ र्थां्तररय कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते. र्थां्तररय कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा कर्नीलथा भथागधथारकथांचयथा सि्थसथाधथारण 
सभे्त विशेष ठरथाि ्मंजर क न यथािथा लथाग्तरो. सि्थ कज्थररो यथांची र्र्तफड ही करथािीच लथाग्ते.

 ा े े ि त  कर्नीलथा कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथाचयथा अटींनुसथार कज्थररो यथांिरील वयथाज ि कज्थररो यथांची 
र्र्तफड करथािी लथाग्ते.

 क े मा  कज्थररो यथांचे िथाटर् कलयथार्थासन  ्मवहनयथा्त कर्नीलथा कज्थररोखे ्मथाणर्त्थाचे िथाटर् 
कज्थररोखेधथारकथांनथा करथािे लथाग्ते.

 क े त ा ि वनध वनमा क े  लथाभथांशथाची र ्म दे यथासथाठी उर्ल ध असलेलयथा न यथा्तन 
कर्नीलथा कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो. वन्मथा्थण कलेलयथा रथाखीि वनधीचथा उर्यरोग फ  
कज्थररो यथांची र्र्तफड कर यथासथाठीच करथािथा लथाग्तरो. कर्नी (भथागभथांडिल ि कज्थररोखे) सुधथारणथा कथायदथा २ १  नुसथार 
कर्नी वयिहथार ्मंत्थालयथाने ( M CA)  गह वित्त र्ुरिठथा कर्नयथा, वबगर बवकग वित्त र्ुरिठथा कर्नयथा आवण सचीबद्ध 
कर्नयथा यथांनी कज्थररोखे र्र्तफड वनधी ्तयथार कर यथाची आि यक्तथा नथाही.  

 क े वि ि ता वन  कर्नी ्मथावह्तीर्त्क वसद्ध करणे वकिथा ५  र्े था जथास्त लरोकथांनथा (जन्तथा वकिथा 
सभथासद) वन्मंवत््त कर्ते अशथािेळी कर्नीलथा क वकिथा अवधक वि िस्तथांची वनयु ी करथािी लथाग्ते. कज्थररोखे वि िस्त 
कज्थररोखेधथारकथांचयथा वह्तथाचे र ण कर्तथा्त. कज्थररोखे वि िस्त वनयु ीचयथा िेळी तयथांचयथाबररोबर करथार करथािथा लथाग्तरो. 
तयथास वि िस्त करथार हण्तथा्त.

  क े वि ि त  कज्थररोखे धथारकथांचयथा वह्तथाचे र ण करणथारी संस्था. 

 क े वि ि तां ा न ट ं क  कज्थररोखे वि िस्तथांनथा कज्थररोखेधथारकथांचयथा ्त थारीचे वनिथारण करथािे 
लथाग्ते. जर कर्नी कज्थररो यथांची ्मळ र ्म ि वयथाज कज्थररोखेधथारकथास दे यथास दरोषी आढळलयथास कज्थररोखे वि िस्त 
नशनल कर्नी लॉ वट यनलकडे संर्क सथाध शक्तथा्त ि कज्थररोखेधथारकथांचयथा ्त थारीचे वनिथारण क  शक्तथा्त. न.
सी. ल.टी कर्नीस ्मळ र ्म वकिथा वयथाज दे यथाचे आदेश देऊ शक्ते.

 वन ध ा े  जेवहथा कर्नीची ्मथाल्मत्तथा कज्थररो यथांची ्मळ र ्म दे यथास र्ुरेशी नथाही वकिथा नसेल असे कज्थररोखे 
वि िस्तथास िथाट्ते तयथािेळी ्ते न.सी. ल.टी शी संर्क सथाध्तथा्त. कज्थररोखेधथारकथाचयथा वह्तथाचे संर ण कर यथासथाठी 
नसी लटी कर्नीलथा कज्थररोखेधथारकथांची देणी दे यथासथाठी आदेश कथाढ शक्ते.

 क न का ात त त े ंघन क ा व क्षा  कर्नी कथाय था्तील ्तर्तुदींचे र्थालन कर यथास जेवहथा 
कर्नी अर्यशी ठर्ते ्तेवहथा कर्नी आवण व्तचे अवधकथारी दंड वकिथा ्तु गिथास वकिथा कर्नी कथाय था्त न्मद कलेलयथा 
दरोनही वश ेस र्थात् ठर्तथा्त. 

क न वन म ा ां ि व क े   वन म न ा त त
        जवेहथा कर्नी सरुव ्त कज्थररो यथाचंी वि ी करणथार असले. अशथािळेी कर्नीलथा खथालील अटी वनय्मथाचं ेर्थालन करथाि ेलथाग्त.े
 वक्षत क ां ा का ािध  सि्थ सुरव ्त कज्थररो यथांची र्र्तफड कज्थररो यथांची वि ी कलयथाचयथा ्तथारखेर्थासन 

१  िषथा्थ्त कली र्थावहजे. र्थायथाभ्त सुविधथा कलर्था्मधये गुं्तलेलयथा कर्नयथा वकिथा कर्नी वयिहथार ्मंत्थालय, क सरकथार 
वकिथा रर वह्थ बकने र्रिथानगी वदलेलयथा फ  कथाही कर्नयथाच कज्थररो यथांची वि ी ३  िषथार्य्तचयथा कथालथािधीसथाठी 
क  शक्तथा्त.

  मा म तेि ा ा न वनमा क े  कर्नीलथा व्तचयथा ्मथाल्मत्तेिर वकिथा व्तचयथा द य्म वकिथा धथारक 
कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर्तथा ये्तरो. कज्थररोखे वि ीचे संर्ण्थ ्मलय ि वयथाज दे यथासथाठी बरोजथा वन्मथा्थण 
कलयथा जथाणथा यथा ्मथाल्मत्तेचे ्मलय यरो य असले र्थावहजे.

   क  सरकथार वकिथा रथा य सरकथारने ह्मी वदलेलयथा सरकथारी कर्नीने सुरव ्त कज्थररो यथांची वि ी कलयथास व्तलथा 
आर्लयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर यथाची आि यक्तथा नथाही.
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 क े वि ि ता नेम क ्मथावह्तीर्त्क वकिथा ्मथागणीर्त् दे यथार्ि वसद्ध कर यथार्ि  कर्नीलथा कज्थररोखे 
वि िस्तथाची ने्मणक करथािी लथाग्ते. ्मथावह्तीर्त्क वकिथा ्मथागणीर्त् वसद्ध कर यथार्ि  वकिथा कज्थररोखे िथाटर्थार्थासन 

 वदिसथा्त कर्नीलथा कज्थररोखे वि िस्त करथार करथािथा लथाग्तरो. यथा करथारथा्त कर्नी आवण वि िस्त यथांनथा ्मथानय 
असलेलयथा वनय्म ि अटींचथा स्मथािेश अस्तरो आवण कज्थररोखे वि िस्तथाची भव्मकथा सर्ष्ट कलेली अस्ते.

  क े त वनध वनमा क े  कर्नीकडे उर्ल ध असलेलयथा न यथा्तन कज्थररो यथांची र्र्तफड कर यथासथाठी 
कर्नीलथा कज्थररोखे र्र्तफड वनधी वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो. 

   देय असलेलयथा कज्थररो यथांचयथा ्मलयथाचयथा क्मी्त क्मी २५  र ्म कर्नीलथा कज्थररोखे र्र्तफड वनधी खथातयथा्मधये 
रथाखन ठेिथािी लथाग्ते. र्ुढील िष  ३१ ्मथाच्थलथा यथा गुं्तिणकदथारथांची कज्थररोखेधथारकथांची र्र्तफड करथाियथाची अस्ते 
तयथासथाठी कर्नीने तयेक िष  ३  व ललथा क्मी्त क्मी १५  र ्म गुं्तिणक ठेिी सि र्था्त ठेिथािी. अशी र ्म 
फ  कज्थररोखे र्र्तफडीसथाठी िथार्रली जथा्ते.   

 े े वन म
  वकमान व ान  सेबी (कज्थ व्तभ्तीची वि ी ि न द) वनय्म २  वनय्म १२ नुसथार कर्नीने वक्मथान अवभदथान र ्म 

ज्मविली र्थावहजे. सेबीनुसथार सथाि्थजवनकररतयथा कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा ५  हणजे १  करोटी ही वक्मथान िग्थणी 
असली र्थावहजे. वक्मथान िग्थणी भथांडिल व्मळ शकले नथाही ्तर कज्थररोखे वि ी बंद कलयथार्थासनचयथा ्तथारखेर्थासन  
१२ वदिसथा्त संर्ण्थ ज्मथा कलेली र ्म र्र्त कली र्थावहजे.

  ा त मा ा न ेि े  कज्थररो यथांनथा जथास्त ्मथागणी आलयथास कर्नी कज्थररो यथांचयथा ्मळ वि ीचयथा जथास्ती्तजथास्त 
१  वकिथा ्मवह्तीर्त्क ्मथागणीर्त्कथा्त न्मद रक्मे ्तकी जथास्त ्मथागणी र ्म रथाखन ठेि शक्ते.

  म ा  जन्तेलथा कज्थररोखे  वि ी कर यथासथाठी कर्नी ह्मीदथारथांशी करथार क  शक्ते. ्मथागणीर्त् वकिथा ्मथावह्तीर्त्कथा्मधये 
ह्मीदथारथांचयथा वनयु ीचथा उ ेख करथािथा लथाग्तरो.

  त े  सेबी  (भथांडिल वि ी आवण वडसकरोजर रर थायर्मट वनय्म २ १ ) नुसथार कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा 
कर्नीलथा र््त ेणी ्मथाणर्त् व्मळिथािे लथाग्ते. सेबीनुसथार कर्नी जन्तेलथा कज्थररो यथांची वकिथा ह  र्ररि्त्थनथाय कज्थररो यथांची 
वि ी कर्त असेल ्तर कर्नीलथा क वकिथा अवधक र््त ेणी संस्थांकडन र््त ेणी ्मथाणर्त् व्मळिथािे लथाग्ते. ्मथागणीर्त् 
वकिथा ्मथावह्तीर्त्कथा्त तयथाचथा उ ेख करथािथा लथाग्तरो.

  i)  र््त ेणी  र््त ेणी संस्ेकडन र््तजरोखी्म र्था्तळी दश्थिन कज्थ व्तभ्तींची वदली जथाणथारी र््त ेणी.
  ii)  र््त ेणी संस्था  व वसल ( C R I SI L ) , कअर ( C A R E )  यथांसथार यथा र््त ेणी संस्था वि ी करणथा यथा कर्नयथांची 
   र््त ठरि्तथा्त.

 वधक माव त
 कज्थररो यथांचथा स्मथािेश क न वदघ्थ ्मुद्तीचयथा कज्थ र््त सथाधनथांचे CRISIL  चे ेणी ्मथाण 

े े
CRISIL  A A A सिपो  सुर था CRISIL  B उ  धरोकथा
CRISIL  A A उ  सुर था CRISIL  C खर् जथास्त धरोकथा
CRISIL  A र्ुरेशी सुर था CRISIL  E दरोष
CRISIL  B  B  B ्मधय्म सुर था
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क े विक्र का त

  १. संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त ठरथाि ्मंजर करणे.

  २. विशेष सि्थसथाधथारण सभथा भरविणे.

  ३. कर्नी न दणी अवधकथा यथाकडे न दणी

  ४. र््त ेणी ्मथाणर्त् व्मळविणे.

  ५. ह्मीदथार करथार करणे.

  . ्मथावह्तीर्त्क ्मथागणीर्त् लेटर फ फर देणे वसद्ध करणे.

  . सि्तंत् बक खथा्ते उघडणे.

  . अज्थ र ्म सिीकथारणे.

   . संचथालक ्मंडळ सभथा भरविणे.

   १ . कज्थररोखे ्मथाणर्त् देणे.

   ११. कज्थररोखे न दिही्त न दी करणे.

कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा कर्नीलथा खथालील कथाय्थर्द्ध्तीचथा अिलंब करथािथा लथाग्तरो.

  ं ा क मं ा ा ेत ाि मं क े
  संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त कर्नीलथा खथालील ठरथाि ्मंजर करथािे लथाग्तथा्त. 

   i )  वि ी कलयथा जथाणथा यथा कज्थररो यथांचे कथार, र ्म, वि ीचे वनय्म ि अटी

   i i )  ्मथावह्तीर्त्क वकिथा ्मथागणीर्त्थास लेटर फ फरलथा ्मथानय्तथा

  i i i )  कज्थररोखे वि िस्तथाचयथा वनयु ीस ्मथानय्तथा आवण तयथांची लेखी सं्म्ती व्मळविणे.

  i v )  कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर यथासथाठी संचथालक ्मंडळथास अवधकथार देणे.

   v )  संचथालक ्मंडळथाची कज्थ घे यथाची ्म्तथा िथाढिथाियथाची गरज असेल ्तर विशेष सि्थसथाधथारण सभथा बरोलथाविणे.

  vi )  अज्थदथारथाकडन अज्थ शुलक सिीकथार यथाकरर्तथा सि्तंत् बक खथा्ते उघड यथासथाठी संचथालक ्मंडळथास अवधकथार देणे.

 वि े ि ाधा ा वि े (E G M ) 
  संचथालक ्मंडळथाचयथा कज्थ घे यथाचयथा ्म्ते्त अवधकथारथा्त िथाढ करथाियथाची असेल ्तर भथागधथारकथांची विशेष सि्थसथाधथारण 

सभथा भरिथािी लथाग्ते ि यथा सभे्त विशेष ठरथाि ्मंजर क न तयथास ्मथानय्तथा यथािी लथाग्ते.

 क न न वधका ाक े न
  संचथालक ्मंडळथाचयथा सभेनं्तर ३  वदिसथा्त वचटवणसथालथा कर्नी न दणी अवधकथा यथाकडे विशेष ठरथाि, ्मथावह्तीर्त्कथाची 

्त, ्मथागणीर्त् . ची न दणी करथािी लथाग्ते.

 त े मा वम वि े
  कर्नीलथा क वकिथा अवधक र््त ेणी संस्थांकडन आर्लयथा कज्थररो यथांसथाठी र््त ेणी ्मथाणर्त् व्मळिथािे लथाग्ते. ेणीचथा 

उ ेख ्मथावह्तीर्त्क वकिथा ्मथागणीर्त्था्त करथािथा लथाग्तरो.
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  म ा ां क ा
  कज्थररो यथांचयथा वि ीचयथा ह्मीबथाब्त कर्नीलथा कज्थररोखे वि ी ह्मीदथारथांबररोबर करथार करथािथा लथाग्तरो.

 माव त क वकिा मा व क े े े
  जन्तेलथा कज्थररोखे खरेदी कर यथाचे आिथाहन करथाियथाचे असलयथास कर्नीलथा ्मथावह्तीर्त्क वसद्ध करथािे लथाग्ते. 

खथाजगीररतयथा भथांडिल उभथारणी कर्तथानथा ्मथागणीर्त्े आवण ह  वि ीसथाठी कर्नीलथा फर लेटर वसद्ध करथािे लथाग्ते
थािे लथाग्ते.

 ितं कत ाते घ े
  अज्थदथारथांकडन अज्थ शुलक सिीकथार यथासथाठी कर्नीलथा शे लड बक्त सि्तंत् खथा्ते उघडथािे लथाग्ते.

  क ि का े
्मथावह्तीर्त्क वकिथा ्मथागणीर्त्था्त उ ेख कलेलयथा कथालथािधी्त अज्थदथारथालथा अज्थ शुलकथासह अज्थ कर्नीने ने्मन वदलेलयथा 
बक्त सथादर करथािथा लथाग्तरो.

 ं ा क मं ा ा वि े
   कज्थररोखे वि ीची ्मुद्त संर्लयथानं्तर कज्थररोखे िथाटर्थाबथाब्त विचथारविवन्मय कर यथासथाठी ि तयथास ्मथानय्तथा दे यथासथाठी 

कर्नीलथा संचथालक ्मंडळथाची सभथा बरोलिथािी लथाग्ते. कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर यथासथाठीची ्मथानय्तथाही 
यथा सभे्त वदली जथा्ते.

 क े मा ा े िाट
   अज्थ आवण अज्थ शुलक व्मळथालयथार्थासन  वदिसथाचयथा आ्त कर्नीलथा कज्थररोखे िथाटर्थाची कथाय्थर्द्ध्ती र्ण्थ करथािी 

लथाग्ते. कर्नीलथा कज्थररोखे िथाटर्थानं्तर  ्मवहनयथाचयथा आ्त कज्थररोखे ्मथाणर्त् थािे लथाग्ते.

क े न ि म े न क े
  संचथालक ्मंडळथाने कज्थररोखे िथाटर्थास ्मथानय्तथा वदलयथानं्तर वचटवणसथालथा  वदिसथा्त कज्थररोखे न दिही्मधये न दी करथावयथा 

लथाग्तथा्त. जर कज्थरथा यथांची वि ी वड्मट र्द्ध्तीने कली असेल ्तर तयथाची न दिही्मधये न द करथािी लथाग्त नथाही.

  क े वि ि त
्मथावह्तीर्त्क वसद्ध करणथा यथा वकिथा ५  र्े था जथास्त लरोकथांनथा कज्थररोखे खरेदीचे आिथाहन करणथा यथा कर्नीलथा क वकिथा 

अवधक कज्थररोखे वि िस्तथाची ने्मणक करथािी लथाग्ते. सुरव ्त कज्थररो यथाची वि ी कर यथा यथा कर्नीलथा सुद्धथा कज्थररोखे वि िस्तथाची 
वनयु ी करथािी लथाग्ते. कज्थररोखे वि िस्त कज्थररोखे धथारकथाचयथा वह्तथाचे संर ण कर्तथा्त. कर्नी आर्लयथा कर्नीचयथा वकिथा धथारक 
कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर्ते. बरोजथा हथा कज्थररोखे वि िस्तथाचयथा ि्तीने वन्मथा्थण कलथा जथा्तरो. बरोजथा वन्मथा्थण कलेलयथा 
्मथाल्मत्तेिर वि िस्त र्ररर क हणन भव्मकथा र्थार र्थाड्तथा्त.

्मथावह्तीर्त्क वकिथा ्मथागणीर्त् वसद्ध कर यथार्ि  वकिथा कज्थररो यथाचे िथाटर् थालयथानं्तर  वदिसथा्त कज्थररोखे वि िस्तथाची 
वनयु ी कली जथा्ते. 

कज्थररोखे वि िस्त हणन कथा्म कर्तथानथा वि िस्तथांनथा लेखी सं्म्ती थािी लथाग्ते. ्मथावह्तीर्त्कथा्त वकिथा ्मथागणीर्त्था्त कज्थररोखे 
वि िस्तथांचयथा नथािथाचथा उ ेख करथािथा लथाग्तरो. 

क े वि ि त क ा
कर्नीलथा क वकिथा अवधक कज्थररोखे वि िस्तथांशी करथार करथािथा लथाग्तरो. कज्थररोखे वि िस्त करथारथा्मधये करथारथाचयथा वनय्म ि 

अटी लेखी सि र्था्त अस्तथा्त. कज्थररोखे वि िस्त करथार हथा कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेचे वि िस्तथाकडे वदले जथाणथारे कथायदेशीर  
सथाधन दस्तथािेज आहे. यथा करथारथानिये कज्थररोखेधथारकथाचे ह  आवण कज्थररोखे वि िस्तथाची क्त्थवये आवण अवधकथार सर्ष्ट कले जथा्तथा्त.

कज्थररोखे वि ीची ्मुद्त संर्लयथानं्तर ३ ्मवहनयथा्त कर्नी्त हथा करथार करथािथा लथाग्तरो. सभथासद ि कज्थररोखेधथारक यथा करथारथाची 
्तर्थासणी क  शक्तथा्त आवण वन च्त सि र्थाचे शुलक भ न तयथाची क ्त व्मळि शक्तथा्त.
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कत
 १) IDBI Trusteeship service चयथा कज्थररोखे वि िस्त सेिथांब ल शरोध यथा.

 २) कज्थररोखे वि िस्त सेिथा देणथा यथा भथार्तथा्तील दरोन संस्था शरोधथा.

ा ां

  दीघ्थ ्मुद्तीचयथा र्र्तफडीसथाठी कर्नी कज्थररो यथांची वि ी करणे र्सं्त कर्ते वकिथा थाधथानय दे्ते.

  कर्नी सुरव ्त, असुरव ्त कज्थररोखे अर्ररि्त्थनीय वकिथा र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे, र्ण्थ्त  वकिथा अंश्त  र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे वकिथा 
र्र्तफडीचयथा कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते. कज्थररोखे भथाग बथाजथारथा्त सचीबद्ध कर्तथा ये्तथा्त.

  कर्नी आर्लयथा कज्थररो यथांची वि ी सभथासदथांनथा, जन्तेलथा वकिथा खथाजगीररतयथा क  शक्ते.

  कर्नयथांनथा कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील ्तर्तुदींचे (कर्नीचे भथाग भथांडिल ि कज्थररोखे) वनय्म २ १४ आवण सेबी चयथा अटींचे 
र्थालन करथािे लथाग्ते.

  कज्थररोखेधथारकथांचयथा वह्तथाचे संर ण कर यथाकरर्तथा कर्नीलथा कज्थररोखे वि िस्तथाची ने्मणक करथािी लथाग्ते. कज्थररोखे वि िस्त 
करथारथा्मधये कर्नी आवण कज्थररोखे वि िस्तथांनथा ्मथानय थालेलयथा अटी ि वनय्मथांचथा स्मथािेश अस्तरो. कज्थररोखे वि ी बंद 

थालेलयथा ्तथारखेर्थासन ३ ्मवहनयथा्त करथारथािर सिथा री घेणे आि यक आहे. 

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १)  कर्नी ्म्तदथानथाचयथा ह थासह ....................... ची वि ी क  शक्त नथाही.

   अ) स्मह  भथाग  ब) कज्थररोखे   क) व्तभ्ती

  २)  कर्नी ....................... र्ररि्त्थनीय कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते.

   अ) फ  अंश्त   ब) फ  र्ण्थ्त    क) अंश्त  ि र्ण्थ

  ३)  कज्थररो यथांचयथा र्र्तफडीसथाठी ....................... खथातयथा्तन वनधी िथार्रलथा जथा्तरो.

   अ) भथांडिल  ब) कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी  क) नफथा वकिथा ्तरोटथा

  ४)  कज्थररोखेधथारकथांचयथा वह्तथाचे र ण ....................... कर्तथा्त.

   अ) कज्थररोखे वि िस्त  ब) कज्थररोखे धथारक   क) र्र्तफड रथाखीि वनधी

  ५)  सुरव ्त कज्थररो यथांची र्र्तफड तयथांची वि ी कलयथाचयथा ्तथारखेर्थासन ....................... कली र्थावहजे.

   अ) १  वदिसथा्त  ब) १  िषथा्थ्त   क) १५ िषथा्थ्त

  ) कर्नीलथा ....................... कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा आर्लयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो.

   अ) सुरव ्त  ब) असुरव ्त   क) र्र्तफडीचयथा

  ) कज्थररो यथांचे िथाटर् थालयथार्थासन कज्थररोखे ्मथाणर्त् ....................... वदले र्थावहजे.

   अ) ३ ्मवहनयथां्त  ब)  ्मवहनयथां्त   क)  वदिसथां्त

  ) कज्थररोखे िथाटर्थाचयथा ्तर्शीलथाची न द ....................... ्मधये कली र्थावहजे.

   अ) कज्थररोखे न दिही  ब) सभथासद न दिही   क) धनकरो न दिही
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  )  कर्नीलथा ५  र्े था जथास्त वय ींनथा आर्ले कज्थररोखे खरेदी कर यथाचे ्मथावह्तीर्त्कथा थारे आिथाहन   
कर्तथानथा ....................... ची वनयु ी करथािी लथाग्ते.

   अ) कर्नी न दणी अवधकथारी  ब) कज्थररोखेधथारक  क) कज्थररोखे वि िस्त

  १ ) कर्नी ि कर्नी कज्थररोखे वि िस्त यथांचयथा्मधये हरोणथा यथा करथारथास ....................... हण्तथा्त.

   अ) कज्थररोखे वि िस्त करथार  ब) ्मथागणीर्त्  क) ्मथावह्तीर्त्क

  ११) कज्थररोखे िथाटर्थाची कथाय्थर्द्ध्ती कज्थररोखे अज्थ व्मळथालयथार्थासन ....................... र्ण्थ कली र्थावहजे.

   अ)  ्मवहनयथां्त  ब) ३ ्मवहनयथां्त  क)  वदिसथां्त

 ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) कज्थररोखे वि िस्त  १) कज्थररोखे वि ीचथा अवधकथार 

ब) कज्थररोखेधथारक २) भथागधथारकथाचे वह्तर ण 

क) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा ३) सुरव ्त कज्थररोखे

ड) संचथालक ्मंडळ  ४) न सी ल टी 

) कज्थररोखे ्मथाणर्त्  ५) ्म्तदथानथाचथा अवधकथार नथाही 

) असुरव ्त कज्थररोखे

) कज्थररोखेधथारकथाचयथा वह्तथाचे र ण

) ्म्तदथान अवधकथार

) भथागथाचयथा ्मथालकी ह थाचथा र्ुरथािथा 

१ ) कज्थररोखे िथाटर्थार्थासन  ्मवहनयथांचयथा आ्त वदले जथा्ते.

  क ा ेक विधाना ा क म वकिा ं ा व ा

  १) र्ररि्त्थनीय कज्थररो यथाचयथा वि ीसथाठी आि यक असणथारथा ठरथािथाचथा कथार.

  २) कज्थररो यथाची र्र्तफड कर यथासथाठी वन्मथा्थण कर यथा्त येणथारे खथा्ते.

  ३) कज्थररोखेधथारकथाचयथा वह्तथाचे र ण कर यथासथाठी कर्नीने वनयु  कलेली संस्था.

  ४) सुरव ्त कज्थररो यथाची र्र्तफड कर यथाचथा कथालथािधी.

  ५) कज्थररो यथांचथा असथा कथार यथासथाठी कर्नी आर्ली ्मथाल्मत्तथा ्तथारण दे्ते.

  ) असथा दस्तथािेज यथा्मधये कर्नी आवण कज्थररोखे वि िस्त यथांनी ्मथानय कलेलयथा अटी ि श्त  वलवहलेलयथा अस्तथा्त.

  ) अज्थ व्मळथालेलयथा ्तथारखेर्थासन कज्थररोखे िथाटर्थाची व यथा र्ण्थ कर यथासथाठी लथागणथारथा कथालथािधी 

  ) कज्थररोखे ्मथाणर्त्थाचे िथाटर् कर्नीने यथा कथालथािधी्मधये कले र्थावहजे.

  ) कज्थररोखेधथारकथांचयथा ्त थारींचे वनिथारण करणथारी संस्था.

  १ ) कज्थररोखे िथाटर्थाचथा अवधकथार यथांचयथाकडे अस्तरो.
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 ा विधाने क क ते व ा
  १) कज्थररोखेधथारकथांनथा ्म्तदथानथाचथा अवधकथार नथाही. 

  २) अर्ररि्त्थनीय कज्थररो यथाची वि ी कर्नी क  शक्त नथाही.

  ३) र्ररि्त्थनीय कज्थररो यथाचयथा वि ीसथाठी विशेष ठरथािथाची आि यक्तथा अस्ते.

  ४) कज्थररोखेधथारकथांनथा वयथाज वदले जथा्ते.

  ५) कज्थररोखेधथारकथांनथा ्त थारींचे वनिथारण कर यथासथाठी कज्थररोखे वि िस्त नसी लटीकडे जथाऊ शक्त नथाही्त.

  ) सुरव ्त कज्थररो यथाची र्र्तफड ही कज्थररोखे िथाटर् कलयथार्थासन २  िषथाचयथा आ्त कली र्थावहजे.

  ) सुरव ्त कज्थररोखे वि्तरर्त कर्तथानथा कर्नीलथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो.

  ) भथागधथारकथाचयथा वह्तथाचे र ण कर यथासथाठी कज्थररोखे वि िस्तथाची ने्मणक कली जथा्ते.

  ) कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथानं्तर  ्मवहनयथांचयथा आ्त कज्थररोखे ्मथाणर्त् वदले जथा्ते.

  १ ) कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथानं्तर कज्थररोखेधथारकथांची नथािे सभथासद न दिही्त न दविली जथा्तथा्त.

  टात न ा ा धा

  १) कज्थररोखेधथारक, वयथाज, लथाभथांश 

  २) कज्थररोखे वि िस्त, करोट्थ, नसी लटी

   ३) सुरव ्त कज्थररोखे, र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे, न र्र्तफडीचे कज्थररोखे

  ४) कज्थररोखे वि िस्त, वि िस्त करथार, भथागधथारक 

  ा विधाने क ा

  १) कज्थररोखे वि िस्तथास कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेबथाब्त हिथालथा देणथा यथा कथायदेशीर दस्तथािेजथास .................... हण्तथा्त.

  २) कज्थररोखेधथारकथांचयथा वह्तथाचे र ण कर यथासथाठी कर्नी .................... ची वनयु ी कर्ते.

  ३) कज्थररोखे अज्थ र्थाि्ती ि शुलक व्मळथालयथार्थासन कज्थररोखे िथाटर्थाची कथाय्थर्द्ध्ती .................... ्मधये र्ण्थ कली 
जथा्ते.

  ४) कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर यथाचथा अवधकथार असणथा यथास .................... हण्तथा्त.

  ५) सुरव ्त कज्थररो यथांची र्र्तफड  .................... कथालथािधी्त कली जथा्ते.

  ) कर्नीचे र्ुढील उत्तरदथावयति िथाढविणे ्थांबवि यथासथाठी कज्थररोखे वि िस्त .................... शी संर्क क  
शक्तथा्त.

  ) कर्नीलथा ्मथावह्तर्त्क वसद्ध क न वकिथा ५  र्े था जथास्त वय ींनथा आर्ले कज्थररोखे खरेदीचे आिथाहन कर यथासथाठी 
.................... ची वनयु ी करथािी लथाग्ते.

  ) कज्थररोखे गुं्तिणुकीिरील र्र्तथावयथास .................... हण्तथा्त.
  ) . १  करोटी कज्थररो यथांची सथाि्थजवनकररतयथा वि ी कर्तथानथा वक्मथान अवभदथान .................... ्तक असले 

र्थावहजे.

  १ ) सेबी  चयथा वनय्मथानुसथार सथाि्थजवनक वि ी वकिथा र्ररि्त्थनीय कज्थररो यथांची ह  वि ी कर यथासथाठी कर्नीलथा  
.................... व्मळिथािे लथाग्ते.
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  क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) कज्थररोखे वि िस्त १) .......................................................

ब) .............................................. २) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करणे. 

क) कज्थररोखे न दिही ३) .......................................................

ड) .............................................. ४) कज्थररोखे ्मथाणर्त् 

) ्म्तदथान अवधकथार नथाही. ५) .......................................................

   (कज्थररोखे िथाटर्थार्थासन  ्मवहनयथांचयथा आ्त, कज्थररोखेधथारकथाचे नथाि, सुरव ्त कज्थररोखे, वि िस्त करथार, कज्थररोखेधथारक)

  का िा ात त े व ा

  १) कज्थररोखेधथारक हणजे करोण

  २) गुं्तिणुकीिरील र्र्तफड हणन कज्थररोखेधथारकथांनथा कथाय व्मळ्ते

  ३) कज्थररोखेधथारकथाचे वह्त जर् यथासथाठी कर्नी करोणथाची ने्मणक कर्ते

  ४) वक्ती कथालथािधी्त सुरव ्त कज्थररो यथाची र्र्तफड कली जथा्ते

  ५) कज्थररोखे वि िस्त आवण कर्नी यथांचयथा्तील करथारथास कथाय हण्तथा्त

  ) कर्नीचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा आकथार यथाचथा अवधकथार करोणथास आहे

  ) करोणतयथा सभे्मधये संचथालक ्मंडळथास कज्थ घे यथाचयथा ्म्ते्त िथाढ कर यथाविषयीचथा ठरथाि ्मंजर करथािथा लथाग्तरो

  ) कज्थररोखे ्मथाणर्त् वक्ती ्मुद्ती्त वदले र्थावहजे

  ) १  करोटी र्यथाचे कज्थररोखे िथाटर् करथाियथाचे असलयथास कर्नीस वक्मथान वक्ती अवभदथान गरोळथा करथािे लथाग्ते

  १ )  कर्नीने र््त ्मथानथांकन संस्ेची ने्मणक कवहथा करथािी

  ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

  १) सभथासद न दिही्त कज्थररोखेधथारकथांचथा सि्थ ्तर्शील न दविलथा जथा्तरो.

  २) सुरव ्त कज्थररो यथाची र्र्तफड िथाटर्थार्थासन १५ िषथा्थचयथा आ्त कली र्थावहजे.

  ३) कर्नी आर्ली ्मथाल्मत्तथा ्तथारण देऊन र्र्तफड न कलयथा जथाणथा यथा कज्थररो यथांचे िथाटर् कर्ते.

  ४) कज्थररो यथािरील र्र्तथािथा हथा लथाभथांशथाचयथा सि र्था्त अस्तरो.

  ५) कज्थररोखे वि िस्त हे भथागधथारकथाचयथा ्त थारीचे वनिथारण कर्तथा्त.

  ) कज्थररोखे ्मथाणर्त् हे कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथार्थासन ३ ्मवहनयथा्त वदले र्थावहजे.

  ) कज्थररोखे िथाटर्थाची व यथा अज्थ व्मळथालयथार्थासन  वदिसथाचयथा आ्त र्ण्थ थाली र्थावहजे.

  ) कज्थररो यथांचे र््त ्मथानथांकन कर यथासथाठी कर्नी भथाग वि्मेक यथाची वनयु ी कर्ते.
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  क्रम ािा
  १) अ) र््त ्मथानथांकन व्मळिणे.

   ब) कज्थररोखे न दिही्त न द करणे.

   क) ररोख रक्मेसह अज्थ था  

  २) अ) कज्थररोखे ्मथाणर्त्थाचे िथाटर्  

   ब) ्मथावह्तीर्त्कथाचे िथाटर् 

   क) बक्त खथा्ते उघडणे.

  ३) अ) संचथालक ्मंडळथाची सभथा बरोलथाविणे.

   ब) कज्थररोखे ्मथाणर्त् िथाटर् 

   क) ररोख रक्मेसह अज्थ था  

क्र ा ं ा ंक ना क ा
  १) कज्थररोखे ्मथाणर्त्

  २) कज्थररोखे वि िस्त

  ३) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा

  ४) कज्थररोखे वि िस्त करथार 

क्र ा घटना त ा ा क न े मत व ा
  १) ररोज  कर्नी ( Ros e L t d. Co.)  ्मयथा्थवद्त भथांडिल गरोळथा कर यथासथाठी जन्तेस कज्थररोखे िथाटर्थाचथा (वि ीचथा) स्तथाि 

ठेि्ते. सदर स्तथािथािर चचथा्थ क न संचथालक ्मंडळथाने दहथा िषथाचयथा ्मुद्तीचे सुरव ्त, अर्ररि्त्थनीय र्र्तफडीचयथा 
कज्थररो यथांची वि ी (िथाटर्) कर यथाचे ठरविले आहे. कर्यथा खथालील बथाब्ती्त संचथालक ्मंडळथास स था था.

   अ) कर्नीने कज्थररोखे वि िस्तथाची ने्मणक करथािी कथा

   ब) कर्नीने आर्लयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कलथा र्थावहजे कथा

   क) कज्थररो यथाची ्मुद्त दहथा िषथार्े था क्मी ठेि्तथा ये ल कथा

   २) Violet Ltd. कर्नीचथा कज्थररो यथांची वि ी क न १  कररोड भथांडिल उभथारणी कर यथाचथा विचथार वनयरोजन आहे. 
संचथालक ्मंडळथालथा तयथाबथाब्ती्त कथाही अडचणी शंकथा आहे्त. कर्यथा स था था.

   अ) कर्नी असुरव ्त कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते कथा

   ब) कर्नी न र्र्तफडीचयथा कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते कथा

   क) कर्नीने आर्लयथा सभथासदथांनथा कज्थररोखे देऊ कले अस्तील ्तर अशथा कज्थररो यथांिर सि्थसथाधथारण ्म्तदथानथाचे ह  
व्मळ्तील कथा

  ३) टी. डी. स. वित्त संस्था १  करोटी . वक्म्तीचे सुरव ्त अर्ररि्त्थनीय कज्थररो यथाची वि ी कर यथाची यरोजनथा 
्तयथार कर्त आहे. र्रं्तु वनय्मथािलीनुसथार संचथालक ्मंडळथास फ  . ५ करोटी र्य्तच कजथा्थऊ वनधी ज्मथा कर यथाचथा 
अवधकथार आहे. ्ते असथाही विचथार कर्तथा्त की कज्थररो यथाची वि ी खथाजगीररतयथा अ्िथा सथाि्थजवनकररतयथा करथािी 
कथा  कर्यथा तयथांनथा खथालील गरोष्टींसथाठी स था था.  

   अ) कज्थररोखे िथाटर्थाचथा जथास्ती्तजथास्त कथालथािधी वक्ती अस शकल.

   ब) असथा कज्थ उभथारणीचथा अवधकथार संचथालक ्मंडळथाचयथा अवधकथार क े्त आहे कथा

   क) कज्थररोखे ्मथाणर्त् वक्ती वदिसथा्त वदले र्थावहजे.
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क्र ात त े व ा
  १) कज्थररोखे वि ी कर यथासथाठी कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील करोणतयथाही चथार ्तर्तुदी सथांगथा.

  २) कज्थररोखे वि िस्त करथार हणजे कथाय

  ३) कज्थररोखे वि िस्त करोण अस्तथा्त

क्र ा विधाने का क ा
  १) कर्नीलथा सुरव ्त कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा आर्लयथा व्तचयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो.

  २) कज्थररो यथांची वि ी कर्तथानथा कर्नीलथा कज्थररोखे वि िस्तथांची ने्मणक करथािी लथाग्ते.

  ३) कर्नी फ  विवशष्ट कथारचयथा कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते.

क्र ा नां त े व ा
  १) कज्थररोखे वि ीचयथा कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील ्तर्तुदी ्रोड यथा्त सर्ष्ट करथा.

  २) कज्थररोखे वि ीची कथाय्थर्द्ध्ती सर्ष्ट करथा.
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5 ेि

 ेि ि कत
ेि ि का ा ा ट व त
नतेक न ेि ि का ा का त
ा ांक न ेि ि का ा का त

तािना
कर्नी आ्म जन्तेकडन वकिथा व्तचयथा सभथासदथांकडन ठेि सि र्था्त र ्म सिीकथार्ते तयथािेळी व्तचयथा भथांडिलथा्त िथाढ हरो यथास 

्मद्त हरो्ते. भथांडिल उभथारणीचथा हथा अतयं्त सिस्त ्मथाग्थ आहे. ठेिींचयथा ्मथाधय्मथा्तन भथांडिलथाची उभथारणी कलयथा्मुळे भथांडिलथािर वनयंत्ण 
ठेि यथाची गरज भथास्त नथाही कथारण ठेिी यथा अलर््मुद्तीसथाठी सिीकथारलयथा जथा्तथा्त. 

्त्थावर् ठेि र ्म र्र्त कर्तथानथा खथा था दरोषी कर्नीचयथा बथाब्ती्त ठेि सिीकथारणे हथा जरोख्मीचथा र्यथा्थय अस शक्तरो.

ठेिी चथा अ््थ आवण वयथा यथा ही करण २ ्मधये सविस्तर वदलेली आहे. यथा करणथा्मधये आर्ण करोणतयथा कर्नयथा ठेिी सिीकथा न 
भथांडिलथाची उभथारणी क  शक्तथा्त आवण तयथाचयथा अटी, श्त  सभथासद आवण जन्तेकडन ठेिी सिीकथार यथाचयथा कथाय्थर्द्ध्तीचथा अ यथास 
करणथार आहरो्त.

ेि ि कत
 खथालील कर्नयथा िगळ्तथा ठेिी सिीकथारणथा यथा ्तर कर्नयथा 

 i )  बवकग कर्नी

 i i )  यथा कर्नयथांचथा बवकग वयिसथाय नथाही (NBFC) 

 i i i )  गहकज्थ र्ुरिठथा कर्नी (गह कज्थ वित्तीय संस्था) ( HF C)

 i v)  सरकथार थारे वन च्त कलेली ्तर करोण्तीही कर्नी (िरील िगळ्तथा ्तर कर्नयथा) यथांनथा अ) कर्नी कथायदथा २ १३ लथा 
कल्म ३ ्ते  ्मधये आवण ब) कर्नी (ठेिी सिीक्ती वनय्म) २ १४ (क) ठेिी सिीकथार यथाबथाब्त रर वह्थ बक फ 
ंवडयथाने वनदवश्त कलेलयथा अवधक्त सचनथा यथा्तील ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा क न ठेिी सिीकथार्तथा ये्तथा्त. 

  खथालील ्त तयथा्त करोणतयथा कर्नयथा सभथासदथांकडन ि जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्तथा्त ्ते दश्थवि यथा्त आले आहे

ेि ि कत

 •	 ा क न  खथाजगी कर्नी ही सभथासद, संचथालक वकिथा तयथांचे नथा्तेिथा क यथांचयथाकडन ठेिी सिीकथा  शक्ते. 

	 •	 ाि वनक क न  (र्थात् कर्नी सरोडन) सथाि्थजवनक कर्नी ही (र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी वशिथाय) सभथासद वकिथा 
संचथालकथाकडन ठेिी सिीकथा  शक्ते. 

 •	 ा ाि वनक क न  र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी हणजे अशी कर्नी की, 

  अ) वजची वनविळ ्मथाल्मत्तथा ही ` १  करोटी र्े था क्मी नथाही वकिथा  

नतेक न ेिा ाक न ेि

ा
क न

ाि वनक क न
ा क न व िा

ा ाि वनक
क न

ा ाि वनक
क न

का क न
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ि ामा नताा

कर्नीने ठेि ्मयथा्थदथा िसल भथांडिल ि रथाखीि 
वनधी यथांची सरथासरी २५  ्तकी लथांडली 
असेल ्तर जन्तेकडन नवयथाने ठेिी सिीकथार्तथा 
येणथार नथाही्त.

जर कर्नीने ठेि ्मयथा्थदथा िसल भथांडिल ि 
्मु  रथाखीि वनधी यथांची सरथासरी १  

लथांडली असेल ्तर सभथासदथाकडन नवयथाने 
ठेिी सिीकथार्तथा येणथार नथाही्त.

  ब) वजची िथावष्थक उलथाढथाल ही ` ५  करोटी र्े था क्मी नथाही आवण सभथासदथाचयथा सभे्त ठेिी सिीकथार यथाबथाब्त विशेष 
ठरथाि सं्म्त क न तयथास ्मथानय्तथा दे यथा्त आलेली आहे अशी सथाि्थजवनक कर्नी.   

   i)  वनविळ वक्म्त  िसल भथांडिल  ्मु  रथाखीि वनधी  व्तभ्ती  न िथाटलेलथा ्तरोटथा, अनर्ेव ्त खच्थ, न िजथा 
कलेलथा वकरकरोळ खच्थ. 

   ii)  उलथाढथाल  विवशष्ट कथाळथा्त वि ी थारे था  थालेले उतर् .

ेि ि कत ा नतन क ा ा ट ि त

 ेि म
  ा क न   खथाजगी कर्नी आर्लयथा सभथासदथाकडन वकिथा संचथालकथाकडन अ्िथा तयथांचयथा नथा्तेिथा कथाकडन 

िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा १  ठेि र्थाने र ्म ज्मथा क  शक्ते.
     ्त्थावर् कर्नी कथायदथा न्मद कलयथानुसथार कथाही खथाजगी कर्नयथानथा िसल भथाग भथांडिल ि ्मु  रथाखीि वनधीचयथा 

१  र्े था जथास्त ठेि सिीकथार्तथा ये्ते.

  ाि वनक क न  (र्थात् कर्नी सरोडन) जेवहथा ठेि र ्म िसल भथांडिल ि ्मु  रथाखीि वनधीचयथा २५  ची ्मयथा्थदथा 
र्ि च र्थार कलेली असेल ्तर अशथा िेळी कर्नीस सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथार्तथा येणथार नथाही्त.

  क ा ाि वनक क न   
ा ाि वनक क न

   सरकथारी कर्नी िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा ३५  र्े था जथास्त रक्मेचथा ठेिी हणन सिीकथार 
क  शक्त नथाही.

 का ािध ेि ा का ािध  करोण्तीही कर्नी सहथा ( ) ्मवहनयथार्े था क्मी वकिथा ३  ्मवहनयथार्े था जथास्त ्मुद्तीचयथा 
ठेिी सिीकथा  शक्त नथाही वकिथा ठेिीचे न्तनीकरण क  शक्त नथाही.

    र्रं्तु विवशष्ट र्रर स््ती्त कर्नी व्तचयथा अलर्कथालीन गरजथा र्ण्थ कर यथासथाठी सहथा ्मवहनयथांर्े था क्मी कथालथािधीचयथा 
ठेिी सिीकथा  शक्ते. र्रं्तु अशथा ठेिीची र्र्त फड ही ठेिी सिीकथारलयथार्थासन ्तीन (३) ्मवहनयथाचयथा आ्त कर्तथा येणथार 
नथाही.

    अशथा ठेिीची र ्म ही िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा १  र्े था जथास्त असणथार नथाही.
    विवशष्ट र्रर स््ती्त ठेिीदथारथाचयथा विनं्तीनुसथार ठेि र्र्त कली जथा्ते. कर्नी ठेि सिीकथार्तथानथा अटी कथाय्म ठेि्त 

ठेिीचे न्तनीकरण क  शक्ते यथास निीन ठेिी सिीकथारणे असे स्मजले जथा्ते. 
 मा ता क्ष न त क ाि ा ा ेि  ्मथाग्तथा णी र्र्त करथाियथाचयथा ठेिींचथा सिीकथार वकिथा न्तनीकरण कर्नी क  

शक्त नथाही. 
 वक्षत वकिा वक्षत ेि  ठेि सिीकथार्त अस्तथानथा र्ररर्त्कथा्त वकिथा जथावहरथा्ती्त वदलेलयथा ्मथावह्तीनुसथार ठेि सुरव ्त 

वकिथा असुरव ्त आहे हे सर्ष्ट न्मद कलेले असथािे.
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   सुरव ्त ठेिीसथाठी कर्नी आर्लयथा ्म्त्थ (tangible) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वनव्म्थ्त कर्ते. ही ठेि सिीकथारलयथार्थासन  
३  वदिसथाचयथा आ्त वन्मथा्थण कलथा जथा्तरो. सदर ्मथाल्मत्तथा ठेिीदथारथाकडे ्तथारण वदलेली अस्ते.

 ेि ा  कर्नी ठेि सिीक्तीचथा थार्ील अज्थ ठेिीदथारथास र्ुरवि्ते. हथा अज्थ संभथावय ठेिीदथारथास विवह्त न्मुनयथा्त 
भ न थािथा लथाग्तरो. यथा अजथा्थ्मधये ठेिीसथाठी आणलेली र ्म दस यथा वय ीकडन कजथा्थऊ घे्तलेली नथाही असे 
वनिेदन देणे आि यक आहे.

 ं नािे  संयु  नथािथाने ठेिी ठेि यथाची च था जर ठेिीदथारथाची असेल ्तर कर्नी ठेिीची र ्म संयु  नथािथाने 
सिीकथा  शक्ते र्रं्तु ही ठेि ्तीन वय ींर्े था जथास्त नथािथाने कवत््तररतयथा सिीकथार्तथा येणथार नथाही.

 िा  कथाय थानुसथार ठेिीदथारथास तयथाचथा िथारस वनयु ीचथा अवधकथार आहे. तयथाचयथा ्मतयचयथा र् चथा्त ठेिीची र ्म 
तयथाचयथा िथारसदथारथास व्मळ्ते.

 क ाव ात  जेवहथा कर्नी सभथासदथाकडन ठेिी गरोळथा कर्त अस्ते. तयथािेळी र्ररर्त्कथा थारे तयथांनथा कळवि यथा्त 
ये्ते. र्रं्तु यथािेळी आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथारलयथा जथाणथार अस्तील अशथा िेळी कर्नी जथावहरथा्त वसद्ध कर्ते. 

  र्ररर्त्क जथावहरथा्ती्त खथालील ्तर्शील ्मथावह्ती अस्ते. 
   i )  कर्नीचयथा आव््थक स््तीचे वििरणर्त् 
   i i )  नवयथाने सिीकथार यथा्त येणथा यथा ठेिीं्तील सुरव ्त आवण असुरव ्त ठेिीचे ्मथाण 
   i i i )  र््त्मथानथांकन संस्ेचे र््त ्मथानथांकन (र्थात् कर्नीसथाठी) 
   i v)  ठेि यरोजनथा ्तर्शील
   v)  ठेि वि िस्तथाची नथािे 
   vi )  सिीकथार यथा्त आलेलयथा ्मथागील ठेिींर्की देय र ्म 
  न दणी अवधकथा यथाकडे र्ररर्त्कथाची अ्िथा जथावहरथा्तीची न द करणे  िरील ्तर्शीलथासह र्ररर्त्क अ्िथा 

जथावहरथा्त ्तयथार कलयथानं्तर तयथाची क ्त न दणी अवधकथा यथाकडे सथादर कर यथा्त ये्ते. यथािर सि्थ संचथालकथाचयथा 
सिथा यथा अस्तथा्त.

  क क ि ाव ात व क े न दणी अवधकथा यथाकडे र्ररर्त्कथाची अ्िथा जथावहरथा्तीची न द कलयथानं्तर 
कर्नी फ  ३  वदिसथानं्तर जथावहरथा्त वसद्ध कर्त अस्ते. जर कर्नी सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथारणथार असेल 
्तर तयथांनथा रवजसटड्थ र्त्था थारे सर्ीड र्रोसट अ्िथा ्मेल थारे र्ररर्त्क र्थाठविले जथा्ते. आ्म जन्तेलथा ठेिी 
ठेि यथाबथाब्त आिथाहन करथाियथाचे असलयथास जथावहरथा्त वसद्ध करथािी लथाग्ते. जथावहरथा्त वसद्ध कर्त अस्तथानथा 
देशथा्तील ्मुख (जथास्त खर् असणथारे) ं जी ित्तर्त्था्तन वसद्ध करथािी ्तसेच कर्नीचे न दणीक्त कथायथा्थलय 
यथा रथा यथा्त आहे. तयथा रथा यथा्तील ्मुख थादेवशक भथाषे्तन जथावहरथा्त वसद्ध करणे बधंनकथारक आहे.

  ाव ात म त िधता  र्ररर्त्क अ्िथा जथावहरथा्तीची िध्तथाही िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथा थालयथानं्तर वकिथा 
आव््थक िषथा्थचयथा स्मथा ीनं्तर सहथा ( ) ्मवहनयथांसथाठी था  धर यथा्त ये्ते. र्रं्तु यथा दरोनही ्तथारखथांर्की जी ्तथारीख 
अगरोदर असेल ्ती ्तथारीख विचथारथा्त यथािी.

 ेि वि ि ता वन जेवहथा र्थात् कर्नी आवण सथाि्थजवनक कर्नयथा ठेिी सिीकथार्त अस्तथा्त अशथा ठेिींनथा सुरव ्त्तथा 
व्मळथािी यथासथाठी कर्नी क वकिथा अनेक ठेि वि िस्तथाची ने्मणक कर्ते. ठेि र ्म र्र्त कर यथास कर्नी अस्म््थ 
ठरलयथास ठेिीदथारथाचयथा ठेिीची र ्म र्र्त कर यथासथाठी ठेि वि िस्त ्मद्त कर्तथा्त हणजेच ठेिीदथारथाचयथा वह्तथाचे र ण 
कर्तथा्त. 

   र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  सथा्त ( ) वदिस अगरोदर ठेि वि िस्तथाबररोबर वि िस्त करथार करथािथा 
लथाग्तरो. ठेि वि िस्त हथा सि्त  वकिथा कण ठेिीदथारथाचयथा क दशथांश ठेिीदथारथानी ्मथागणी कलयथास अ्िथा ठेिीची 
र्र्तफड कर यथास कर्नी अस्म््थ ठरलयथास ठेि वि िस्तथास ठेिीदथारथाची सभथा बरोलथावि यथाचथा भरवि यथाचथा अवधकथार 
अस्तरो.
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 मा म तेि ा ता वनमा क े  यथा िेळी कर्नी आ्म जन्तेकडन सुरव ्त ठेिी सिीकथार्ते. अशथा िेळी 
कर्नीने ठेि सिीकथारलेलयथा ्तथारखेर्थासन ३  (्तीस) वदिसथांचयथा आ्त सुरव ्त ठेि सिीकथा न ठेिलेलयथा रक्मेर्े था क्मी 
नसलेलयथा रक्मेसथाठी व्तचयथा ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर्ते. सुरव ्त्तेची वक्मथान र ्म ही ठेि वि्मथा थारे स्मथाविष्ट 
नसलेलयथा रक्मे ्तकी आखली र्थावहजे. ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा हथा ठेि वि िस्तथाचयथा नथािथाने वन्मथा्थण कलथा जथा्तरो.

 ेि विमा  ठेिी बथाब्तची जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  ३  वदिस अगरोदर वि यथाची आि यक्तथा भथासलयथास कर्नी 
ठेिीचथा वि्मथा घेऊ शक्ते. जर ठेिीची र ्म अवधक वयथाज यथांची कवत््त बेरीज . २ ,  र्य्त असेल ्तर तयथा 
रक्मेचयथा बेरजे िढथा वि्मथा उ्तरवि्तथा ये्तरो.

 त ा ते ा ा ा वम वि े  ठेिी सिीकथार यथार्ि  तयेक कर्नीलथा र््त र्थात््तेचथा दथाखलथा व्मळविणे आि यक आहे. 
ठेिीचे र्ररर्त्क वकिथा ठेिीची जथावहरथा्त वसद्ध कर्त अस्तथानथा तयथा्त तयथाचथा सर्ष्ट उ ेख करथािथा. कर्नीची वनविळ 
संर्त्ती, आव््थक स््ती, ठेि र ्म िेळे्त र्र्त कर यथाची ्म्तथा . नुसथार कर्नीलथा र््त ्मथानथांकन वदले जथा्ते. कर्नीलथा 
र््त र्थात््तथा दथाखलथा दरिष  ठेिी सिीकथार यथार्ि  घेणे बंधनकथारक आहे.

 ेि त ा ि वनध ाते घ े  ठेि र ्म सिीकथारणथा यथा तयेक कर्नीस ठेिीची र ्म र्र्त कर यथासथाठी 
सुवच्त बक्त सि्तंत् ठेि्त र्र्त फड रथाखीि वनधी खथा्ते उघडथािे लथाग्ते. यथा खथातयथा्त तयथा आव््थक िषथा्थ्त र्र्तफड 
करथाियथाचयथा कण ठेिींचयथा  र ्म दरिष  व  वकिथा तयथार्ि  िग्थ करणे बंधनकथारक आहे. खथातयथा्तील 
रक्मेचथा विवनयरोग किळ ठेिीची र्र्तफड कर यथासथाठीच कलथा जथा्तरो. 

  व त क  सवच्त बक हणजे आर. बी. आय. अ ट १ ३४ चयथा र्ररवशष्ट दरोन ्मधये यथा बकथांचथा स्मथािेश 
कर यथा्त ये्तरो. अशथा बकथांनथा सवच्त बकथा असे हण्तथा्त. यथा बकथा रर वह्थ बक फ ंवडयथा वन च्त कलेलयथा 
कसरो थांची र््त्थ्तथा कर्तथा्त ि तयथांनथा रर वह्थ बकचयथा कथाही सुविधथा व्मळ्तथा्त. सवच्त बकथांची उदथा. स. बी. आय, 
बक फ ंवडयथा, देनथा बक .

  ट  ्मु था .  (अ ) आवण (ब), १  आवण १३ हे खथाजगी कर्नीस लथाग हरो्त नथाही्त कथारण ही 
कर्नी र्ण्थ िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा १  र्े था जथास्त ठेि सभथासदथाकडन 
सिीकथा  शक्त नथाही.

 ेि ाित  ठेिीदथारथाकडन ठेिीची र ्म था  थालयथार्थासन वकिथा धनथादेशथाचे शरोधन थालयथार्थासन व ि ा ा 
आ्त ठेि र्थाि्ती ठेिीदथारथास वदली र्थावहजे. यथा र्थाि्ती्त ठेिीदथारथाचे नथाि, र्त्तथा, ठेिीची र ्म, वयथाजदर, ठेिीचथा 
र्र्तफड वदनथांक . ्तर्शील न दवि यथा्त ये्तरो. यथा र्थाि्तीिर संचथालक ्मंडळथाने यथा अवधकथा यथास सिथा री कर यथाचथा 
अवधकथार वदलेलथा आहे. तयथाची सिथा री ि कर्नीचथा वश था उ्मटवि यथा्त ये्तरो.

 ेि न ि  कर्नीने सिीकथारलेलयथा ठेिीसथाठी वकिथा न्तनीकरण कर यथा्त आलेलयथा ठेिीसथाठी सि्तंत् ठेि 
न दिही न दणीक्त कथायथा्थलयथा्मधये ठेिणे बंधनकथारक आहे. यथा न द िही्त ठेिी सिीकथारलयथार्थासन ात वदिसथांचयथा 
आ्त ठेिीदथारथाचयथा न दी कलयथा र्थावहजे्त.

 ेि विि  ठेि सिीकथारणथा यथा तयेक कर्नीलथा तयेक िष  विवह्त न्मुनयथा्त ३  जन अखेर ठेि वििरणर्त् न दणी 
अवधकथा यथाकडे सथादर करथािे लथाग्ते. यथा वििरणर्त्था्त ३१ ्मथाच्थ अखेरचयथा ठेिीचयथा सि्थ न दी कर यथा्त ये्तथा्त.

 ा  ठेिीची र्र्तफड ही ठेि ्मुद्त संर् यथाअगरोदर कले जथा्त असेल ्तर अशथा िेळी RB I ने वन च्त कलेलयथा 
वयथाज दरथार्े था  वयथाजदर क्मी कर यथा्त ये्ते.

    तयथाच ्मथाणे ठेिीची ्मुद्त संर्लेली आहे ि ठेिीदथारथाने ठेिीचयथा रक्मेची ्मथागणी कर्नीकडे कली आहे. र्रं्तु 
कर्नीची र्र्तफड कली नसेल ्तर अशथा ्की्त ठेिीिर कर्नीस दंडथासह १  दरथाने ठेि र्र्तफड कर यथाचयथा ्तथारखेर्य्त 
वयथाज थािे लथाग्ते.
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 ट ि त म े क ा ा वधका  कर्नी तय  वकिथा अ तय ररतयथा ठिेी सिीकथार यथाचयथा वकिथा  
र्र्तफडीचयथा अटी  आवण श्त ्मधयेे करोण्तथाही बदल क  शक्त नथाही. ठिे वि िस्त करथार आवण ठिे वि्मथा करथारथानसुथार ठिे 
सिीकथार यथाबथाब्तच ेर्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्त वसद्ध कलयथान्ंतरच कर्नीकडन ठिेीचथा सिीकथार कर यथा्त य्ेतरो.

 व क विि ा ा त ा ा क े जर कर्नीस ठेिी यथा संचथालकथाकडन था  थालयथा अस्तील ्तर तयथा बथाब्तचथा 
खुलथासथा (्मथावह्ती) आव््थक वििरण र्त्था्त करथािथा लथाग्तरो.

  जर कर्नी खथाजगी असेल आवण व्तचयथा संचथालकथांनी नथा्तेिथा कथांकडन ठेि सिीकथारलेली असेल ्तरीही तयथाची ्मथावह्ती 
वििरणर्त्था्त सर्ष्ट करणे बंधनकथारक आहे.

 व क्षा का िा कर्नीचयथा अवधकथा यथाने कर्नी कथाय था्तील ्तर्तुदींचे ठेिी सिीकथार यथाबथाब्त उ ंघन कलयथास 
आवण ्तरो दरोषी आढळलयथास वश ेस र्थात् ठर्तरो. ्महथारथाष्ट सरकथारने गुं्तिणकदथारथाचयथा वह्तथाचे संर ण कर यथासथाठी ठेिीदथार 
संर ण कथायदथा १  हथा सं्म्त कलथा. यथा कथाय थाचे कर्नीने उ ंघन कलयथास ्ती वश ेस र्थात् ठ  शक्ते. 

  वधक माव त ा कज्थ आवण ठेिी यथा्तील फरक

  क ्मथाग्तथा णी वकिथा लिकरथा्त लिकर र्र्त कर यथाचयथा अटीिर कर्नीने कजथा्थऊ घे्तलेली र ्म हरोय.

  ेि ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर र्र्तफडीचयथा अटीिर सिीकथारलेली र ्म हरोय.

नतेक न ेि ि का ा का त
 र्थात् असलेलयथा सथाि्थजवनक कर्नयथाच आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्तथा्त.
 आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथार्तथानथा खथालील कथाय्थर्द्ध्तीचथा अिलंब कर यथा्त ये्तरो.

ं ा क मं ा ा वि े आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथारलयथाबथाब्तचथा ठरथाि सं्म्त कर यथासथाठी संचथालक 
्मंडळथाची सभथा बरोलथाविली जथा्ते. यथा सभे्त ठेि सिीक्तीचथा ठरथाि ्मंजर कर यथा्त ये्तरो, यथा्त ठेिीची र ्म, अटी ि श्त  
यथांचथा स्मथािेश कलथा जथा्तरो. यथाच सभे्त ठेिी सिीकथार यथास भथागधथारकथाची ्मंजुरी घे यथासथाठी सि्थसथाधथारण सभेची ्तथारीख 
आवण िेळ वन च्त कर यथा्त ये्ते.

ि ाधा ा वि े आ्म जन्तकेडन ठिेी सिीकथार यथास ्मथानय्तथा दे यथासथाठी कर्नीलथा भथागधथारकथाची सि्थसथाधथारण 
सभथा भरिथािी लथाग्त.े यथा सभ्ेत ठिे सिीकथार यथाबथाब्तचथा विशषे ठरथाि स्ंम्त क न तयथाची क ्त कर्नी न दणी 
अवधकथा यथाकड ेर्थाठवि यथा्त य्ेत ेआवण गरज भथासलयथास रर वह्थ बक फ वंडयथाकड ेविशषे ठरथािथाची ्त र्थाठिथािी लथाग्त.े 

 ं ा क मं ा ा ठेिीबथाब्त वसद्ध कलयथा जथाणथा यथा जथावहरथा्ती्तील ्मजकरथास ्मथानय्तथा दे यथासथाठी संचथालक 
्मंडळथाची सभथा भरविली जथा्ते. यथा सभे्त कर्नी कथाय थानुसथार जथावहरथा्ती्त आि यक असलेली ्मथावह्ती स्मथाविष्ट 
कलयथाबथाब्तची खथात्ी कली जथा्ते आवण तयथानं्तर जथावहरथा्ती्तील ्मजकरथास ब ्म्तथाने ्मथानय्तथा देऊन तयथािर संचथालकथाचयथा 
सिथा यथा घे्तलयथा जथा्तथा्त.

क वन  ठेिीदथारथाचे अज्थ आवण ठेि र ्म सिीकथार यथासथाठी कर्नीचे बकस्थ हणन बकची वनयु ी 
कर यथा्त ये्ते.

त मानांकन त ा ता ा ा घे े  ठेिी अज्थ आवण र ्म सिीकथार यथासथाठी बकस्थची ने्मणक कलयथानं्तर कर्नी 
्मथानय्तथा था  र््त ्मथानथांकन संस्ेकडन र््त र्थात््तथा दथाखलथा व्मळिथािथा लथाग्तरो. दथाखलथा व्मळथालयथानं्तर र््त ्मथानथांकनथाचथा 
उ ेख ठेिीचयथा जथावहरथा्ती्मधये करणे आि यक आहे.

ेि वि ि ता वन नेम क  ठेिीचयथा र्र्तफडीसथाठी ठेिीदथारथा्मधये वि िसनीय्तथा वन्मथा्थण वहथािी यथासथाठी 
कर्नीकडन क वकिथा अनेक ठेि वि िस्तथाची वनयु ी कर्ते. कर्नी आवण वि िस्त यथांचयथा्मधये करथार कर यथा्त ये्तरो तयथा 
करथारथा्मधये ठेिीची सिीक्ती ि र्र्त कर यथाबथाब्तचयथा अटी ि वनय्म यथांचथा उ ेख कर यथा्त ये्तरो.

  जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि   वदिस अगरोदर कर्नी आवण ठिे वि िस्तथाचयथा करथारथािर सिथा यथा हरोण ेआि यक आह.े
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 ेि ा विमा घे े त वि े ठेिीचथा वि्मथा उ्तरविणे आि यक असलयथाने कर्नीलथा वि्मथा कर्नीबररोबर करथार करथािथा 
लथाग्तरो. हथा करथार ठेिीची जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  क्मी्त क्मी ३  वदिस अगरोदर करथािथा लथाग्तरो. यथा करथारथािर कर्नी 
आवण वि्मथा कर्नी अवधकथा यथाचयथा सिथा यथा आि यक आहे्त.
ाव ात न   जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  तयथाची क ्त न दणी अवधकथा यथाकड ेन दविण े(दथाखल करण)े आि यक 

आह.े न दणी अवधकथा यथाकड े ्त दथाखल थालयथान्ंतर ३  वदिसथानंी कर्नीलथा जथावहरथा्त वसद्ध करथािी लथाग्त.े   

  ाव ात व क े  कर्नी न दणी अवधकथा यथाकडे जथावहरथा्तीची न दणी कलयथानं्तर ३  वदिसथानं्तर जन्तेसथाठी 
ठेिीची जथावहरथा्त वसद्ध करथािी लथाग्ते. सदर जथावहरथा्त ही देशथा्तील ्मुख ं जी ित्तर्त्था्तन आवण कर्नीचे न दणीक्त 
कथायथा्थलय असलेलयथा रथा यथा्तील ्मुख थादेवशक ित्तर्त्था्तन वसद्ध करणे आि यक आहे. 

  क न ंकत ाि न ित्तर्त्था्तन जथावहरथा्त वसद्ध कलयथानं्तर यथा जथावहरथा्तीची न दणी कर्नीचयथा संक्त 
स्ळथािर  करथािी लथाग्ते. 

  ेि ि म मा क े  कर्नी बकलथा ठेिीदथारथाचे अज्थ आवण ठेि र ्म ज्मथा कर यथाची सचनथा दे्ते.

  ेि ाित े े  ठेिीची र ्म था  थालयथार्थासन वकिथा धनथादेशथाचे शरोधन थालयथार्थासन २१ वदिसथाचयथा आ्त ठेिीदथारथास 
ठेि र्थाि्ती देणे बंधनकथारक आहे. 

  मा म तेि ा वनमा क े  जर कर्नीने सुरव ्त ठेिी सिीकथारलयथा अस्तील ्तर ठेि सिीकथारलयथार्थासन ३  
वदिसथाचयथा आ्त कर्नीलथा आर्लयथा स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो. 

  ेि व ट म े न क े  ठेि र्थाि्ती वदलयथानं्तर सथा्त ( ) वदिसथाचयथा आ्त वचटणीसथाने ठेिीचयथा सि्थ न दी सि्तंत् 
ठेि रवजसटर्मधये कलयथा र्थावहजे्त आवण सदर न दीची ्तर्थासणी ही कर्नीचयथा अवधक्त अवधकथा यथाने कली र्थावहजे. 

  ेि े विि क  कर्नीने ३१ ्मथाच्थ अखेरचयथा ठेिीचे वििरणर्त् ्तयथार क न दरिष  ३  जन र्ि  न दणी 
अवधकथा यथाकडे सथादर कले र्थावहजे.

ा ांक न ेि ि का ा का त  
 जर कर्नी सभथासदथाकडन ठेिी ज्मथा करणथार असेल ्तर खथालील र्द्ध्तीचथा अिलंब करथािथा लथाग्तरो.

 ं ा क मं ा ा  सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथार यथाबथाब्तचथा ठरथाि सं्म्त कर यथासथाठी कर्नी वचटणीस संचथालक 
्मंडळथाची सभथा भरवि्तरो. यथा सभे्त ठेि सिीक्तीचथा ठरथाि ्मंजर कर यथा्त ये्तरो. यथा्त ठेिीची र ्म, ्मुद्त ठेिीचे िथाटर् ि 
र्र्तफड ि स्मथािेश कर यथा्त ये्तरो.

  ्तसेच भथागधथारकथांचयथा ्मंजुरीसथाठी िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभेची ्तथारीख आवण िेळ वन च्त कर यथा्त ये्ते.

 िाव क ि ाधा ा वि े  सभथासदथांकडन सिीकथारलयथा जथाणथा यथा ठेिीस ्मथानय्तथा घे यथासथाठी कर्नीचयथा 
भथागधथारकथाची िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथा भरिथािी लथाग्ते. यथा सभे्त विशेष ठरथाि सं्म्त क न तयथाची क ्त न दणी 
अवधकथा यथाकडे सथादर करथािी लथाग्ते. 

  ं ा क मं ा ा  सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथार यथाबथाब्त ्मथानय्तथा वदलयथानं्तर संचथालक ्मंडळथाची सभथा भरवि यथा्त 
ये्ते. यथा सभे्त सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथार यथाबथाब्तचे र्ररर्त्क ्तयथार क न तयथास वसद्धी दे यथासथाठी तयथा र्ररर्त्कथािर 
संचथालकथाचयथा स था घे यथा्त ये्तथा्त.

क वन  ठेिीदथारथांचे अज्थ आवण ठेिीची र ्म गरोळथा कर यथासथाठी कर्नीकडन बकची वनयु ी कर यथा्त ये्ते.
त मानांकन ा ा वम वि े  सभथासदथाकडन ठेिीचथा सिीकथार कर्तथानथा कर्नीलथा र््त ्मथानथांकन संस्ेकडन र््त र्थात््तेचथा 

दथाखलथा व्मळिथािथा लथाग्तरो आवण तयथाचथा उ ेख र्ररर्त्कथा्मधये करथािथा लथाग्तरो. 

ेि वि ि ता वन  सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथार यथार्ि  कर्नीलथा ठेि वि िस्तथाची वनयु ी करथािी लथाग्ते. 
र्ररर्त्क वसद्ध कर यथार्ि  सथा्त ( ) वदिस अगरोदर ठेि वि िस्त ि कर्नी यथांचयथा्त करथार हरोऊन तयथािर सिथा यथा हरोणे 
आि यक आहे.
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  ेि विमा घे े  ठेि र्ररर्त्क वसद्ध कर यथार्ि  ३  वदिस अगरोदर कर्नीलथा ठेिीचयथा सुरव ्त्तेसथाठी ठेि वि्मथा 
उ्तरिथािथा लथाग्तरो. 

  का न वधका ाक े न  ठेिी बथाब्तचे र्ररर्त्क वसद्ध कर यथार्ि  ३  वदिस अगरोदर सदर 
र्ररर्त्कथाची न द न दणी अवधकथा यथाकडे करणे आि यक आहे.

 ा ांना क ा वि े  ठेिीबथाब्तचयथा र्ररर्त्कथाची न द न दणी अवधकथा यथाकडे कलयथाचयथा ्तथारखेर्थासन  
३  वदिसथानं्तर कर्नीलथा आर्लयथा सभथासदथांनथा ठेिी सिीकथार यथाबथाब्तचे र्ररर्त्क र्थाठिथािे लथाग्ते. ्ते र्ररर्त्क रवजसटड्थ 
र्रोसट, सर्ीड र्रोसट वकिथा ्मेल थारे र्थाठि्तथा ये्ते. तयथावशिथाय र्ररर्त्क ि्त्थ्मथानर्त्था्मधये वसद्ध कर्तथा ये्ते. 

  क न ा ंकत ाि का न  र्थात् सथाि्थजवनक कर्नयथानथा र्ररर्त्कथाची न द कर्नीचयथा संक्त स्ळथािर 
करथािी लथाग्ते. खथाजगी कर्नयथा ि ्तर कर्नयथांसथाठी ही न दणी च क आहे.

  ेि ि म मा ा क े  ठेि अज्थ आवण ठेिीची र ्म ज्मथा कर यथाविषयीची सचनथा कर्नी बकस दे्ते 
तयथानुसथार बक ठेिीचे अज्थ आवण ठेि र ्म ठेिीदथारथांकडन ज्मथा कर्ते आवण तयथाचथा सि्थ ्तर्शील कर्नीकडे र्थाठवि यथाची 
वयिस्था कर्ते.

  ेि ाित े े  ठेिीदथारथाकडन ठेि र ्म था  थालयथार्थासन वकिथा धनथादेशथाचे शरोधन थालयथार्थासन २१ वदिसथाचयथा 
आ्त ठेिीची र्थाि्ती ठेिीदथारथास वदली र्थावहजे. 

  मा म तेि ा वनमा क े  यथा िेळी कर्नी सुरव ्त ठेिी सिीकथार्ते अशथा िेळी कर्नीने ठेि सिीकथारलेलयथा 
्तथारखेर्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त आर्लयथा स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कलथा र्थावहजे. 

  ेि ा ा न ि त न क े  ठेि र्थाि्ती वदलयथार्थासन सथा्त वदिसथांचयथा आ्त वचटणीसथाने ठेि रवजसटर्मधये तयथाची 
न द क न तयथािर अवधक्त अवधकथा यथाची सिथा री घे्तली र्थावहजे.

  ेि विि  कर्नीने तयेक िष  विवह्त न्मुनयथा्त ३  जन अखेर ठेि वििरणर्त् न दणी अवधकथा यथाकडे दथाखल  
करथािे आवण यथा वििरणर्त्था्त ३१ ्मथाच्थ अखेरचयथा ठेिींचयथा न दी करथावयथा्त.

कत  
 १) भथार्तथा्तील विविध र््त ्मथानथांकन संस्थांचथा शरोध यथा.

 २) र््त ्मथानथांकन संस्ेकडन र््तर्थात््तथा दथाखलथा व्मळथालेलयथा करोणतयथाही र्थाच उतकष्ट कथा्मवगरी करणथा यथा कर्नयथांचथा शरोध 
यथा.    

ा ां

  कर्नीचयथा अलर् ्मुद्तीचयथा भथांडिलथाची गरज भथागवि यथासथाठी ठेिी थारे भथांडिलथाची उभथारणी करणे हथा सिस्त आवण यरो य 
र्यथा्थय आहे.

  खथाजगी कर्नयथा, सथाि्थजवनक कर्नयथा आवण र्थात् सथाि्थजवनक कर्नयथा यथा आर्लयथा सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथा  शक्तथा्त.

  र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी आवण सरकथारी कर्नयथा यथा आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्तथा्त.

  कर्नीने ठेिी सिीकथार्तथानथा खथालील बथाबींचथा विचथार कलथा र्थावहजे.

  अ) कर्नी कथायदथा २ १३ कल्म ३ ्ते 

  ब) कर्नी (ठेि सिीक्ती) वनय्म २ १४

  क) ठेि सिीक्तीबथाब्त रर वह्थ बक फ ंवडयथाची ्मथाग्थदश्थक ्तत्िे विचथारथा्त यथािी्त.

  सि्थ ठेि सिीकथारणथा यथा कर्नयथांनी ठेिीची सिीक्ती आवण न्तनीकरण कर्तथानथा सि्थ वनय्म ि अटींचे र्थालन कले र्थावहजे.
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    ेि म

क न ा का क ाक न ि का ते
ि ा ां ि व म

ा ि वनध

i .    खथाजगी कर्नी सभथासद आवण संचथालक १  र्य्त

i i .  सथाि्थजवनक कर्नी 
    (र्थात् कर्नी वशिथाय)

सभथासद २५  र्य्त

i i i . र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी सभथासद
सि्थसथा्मथानय जन्तथा

१  र्य्त
२५  र्य्त

i v . सरकथारी कर्नी सि्थसथा्मथानय जन्तथा ३५  र्य्त

  ेि ा का ािध
   क्मी्त क्मी  ्मवहने, जथास्ती्त जथास्त ३  ्मवहने
   ्मुद्तर्ि्थ र्र्तफड  क्मी्त क्मी ३ ्मवहनयथानं्तर 
   र्ि चयथा अटी ि वनय्मथानुसथार कर्नी ठेिीचे न्तनीकरण देखील क  शक्ते.
 	्मथाग्तथा णी र्र्त करथाियथाचयथा ठेिी कर्नी सिीकथा  शक्त नथाही.
  कर्नी सुरव ्त वकिथा असुरव ्त ठेिी सिीकथा  शक्ते. सुरव ्त ठेिीसथाठी कर्नी आर्लयथा स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण 

कर्ते.
 	ठेिी सिीकथार यथाबथाब्तचथा अज्थ कर्नीने विवह्त न्मुनयथा्त गुं्तिणदथारथास र्ुरविलथा र्थावहजे.
 	कर्नी संयु  नथािथाने ठेिी सिीकथा  शक्ते र्रं्तु ३ र्े था अवधक नथािे अस नये्त.
 	ठेिीदथारथास आर्लथा िथारस कवहथाही ने्म्तथा ये्तरो.
 	र्ररर्त्क  सभथासदथांनथा आिथाहन करणे.
 		जथावहरथा्त  आ्म जन्तेलथा आिथाहन करणे.
  i )  ्तर्शील  सि्थ ्मथावह्ती
  i i )  न द  कर्नी न दणी अवधकथा यथाकडे
  i i i )  िथाटर्  न दणी अवधकथा यथाकडे न द कलयथार्थासन ३  वदिसथानं्तर
  i v)  िध्तथा  आव््थक िष्थ संर्लयथानं्तर वकिथा िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभेची ्तथारीख यथांर्की जी ्तथारीख अगरोदर असेल ्ती 

्तथारीख.
 	ठेि वि िस्त  ठेिीचयथा सुरव ्त्तेसथाठी कर्नी क वकिथा तयथा र्े था ठेि वि िस्तथाची ने्मणक क  शक्ते. र्ररर्त्क वकिथा 

जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  वक्मथान  वदिस अगरोदर वि िस्त करथारथािर सिथा री हरोणे आि यक आहे.

  कर्नीने आ्म जन्तेकडन सुरव ्त ठेि सिीकथारली असेल ्तर ठेि सिीकथारलेलयथा ्तथारखेर्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त आर्लयथा 
स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा (्तथारण) वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो.

  ठेि वि्मथा हथा ठेिीचे र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  वक्मथान ३  वदिस अगरोदर घेणे आि यक आहे.

  ठेि +  वयथाज . २ ,  र्य्त  र्ण्थ वि्मथा 

  तयेक ठेिीदथारथाची ठेि र ्म . २ ,  र्े था जथास्त असलयथास तयेक ठेिीदथारथास . २ ,  वि्मथा.

  र््त ्मथानथांकन संस्ेकडन र््त र्थात््तेचथा दथाखलथा व्मळविणे आवण र्ररर्त्कथा्त ि जथावहरथा्ती्त तयथाचथा उ ेख करणे.

  ठेि र्र्तफड वनधी खथा्ते उघडणे  तयेक िष  वकिथा ३  व लर्ि  कर्नीने कण ठेिीचयथा १५  र ्म र्र्तफड वनधी 
हणन सवच्त बक्त ज्मथा कली र्थावहजे.
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 	ठेि र्थाि्ती देणे  ठेिीची र ्म व्मळथालयथार्थासन २१ वदिसथाचयथा आ्त ठेि र्थाि्ती दे यथा्त यथािी.

 	रवजसटर्मधये न द  ठेिीची र्थाि्ती वदलयथार्थासन  वदिसथाचयथा आ्त ठेि रवजसटर्मधये संर्ण्थ ्तर्शीलथासह नथाेंद करथािी 
लथाग्ते.

 	कर्नीने विवह्त न्मुनयथा्त दरिष  ३  जन अखेर ठेि वििरण र्त् न दणी अवधकथा यथाकडे ३१ ्मथाच्थ अखेरचयथा सि्थ न दीसह 
सथादर करथािे.

 	ठेिीिरील वयथाज ( i )  ्मुद्तर्ि्थ ठेि र्र्त फड  १  वयथाज क्मी ( i i )  ्मुद्त संर्लेलयथा ि ्मथागणी कलेलयथा र्रं्तु र्र्तफड न 
कलेलयथा ठेिी दंडथासवह्त वयथाजथाचथा दर १  द.सथा.द.शे.

  ठेिीचयथा बथाब्तचयथा अटी ि वनय्मथा्मधये कर्नी करोण्तथाही बदल क  शक्त नथाही.

	 	ठेिींची र ्म जर संचथालकथांकडन वकिथा तयथाचयथा नथा्तेिथा कथांकडन था  थालयथा अस्तील ्तर वििरणर्त्था्त तयथाचथा खुलथासथा 
करथािथा.

  ठेिीबथाब्त दरोषी आढळलयथास संबंवध्त अवधकथारी वश ेस र्थात् ठर्तरो.

		जन्तेकडन वकिथा सभथासदथांकडन ठेिी सिीकथार्तथानथा कर्नीलथा विवह्त कथाय्थर्द्ध्ती अिलंबथािी लथाग्ते.

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) ठेि हथा .................... चथा कथार आहे.

   अ) ्मथालकीचे भथांडिल ब) अलर् ्मुद्तीचे कज्थ क) वदघ्थ ्मुद्तीचे कज्थ

  २) र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी आवण सरकथारी कर्नी .................... कडन ठेिी सिीकथा  (ज्मथा) शक्तथा्त.

   अ) तयथांचे क्म्थचथारी ब) जन्तथा क) रर वह्थ बक फ ंवडयथा ( RB I)

  ३)  खथाजगी कर्नी आर्लयथा सभथासदथांकडन वकिथा संचथालकथाकडन र्ण्थ िसल भथाग भथांडिल ि ्मु  रथाखीि वनधीचयथा        
....................  र्े था जथास्त ठेिी सिीकथा  शक्त नथाही.

   अ) १   ब) ३५ क) २५

  ४)  ................... कर्नीस आ्म जन्तेकडन र्ण्थ िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा ३५  र्य्त 
ठेिी सिीकथार्तथा ये्तथा्त.

   अ) सरकथारी  ब) खथाजगी क) र्थात् सथाि्थजवनक

  ५)  ठेिी यथा क्मी्त क्मी  (सहथा) ्मवहने आवण जथास्ती्त जथास्त ................... ्मवहनयथांसथाठी सिीकथार्तथा ये्तथा्त.

   अ) ३   ब) ३ क) ३

  ) कर्नी आर्लयथा सभथासदथांनथा ठेि यरोजने्त सहभथागी हरो यथासथाठी ................... थारे आिथाहन कर्ते.

   अ) जथावहरथा्त  ब) र्ररर्त्क क) ि्त्थ्मथानर्त् 

  ) कर्नी न दणी अवधकथा यथाकडे र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्तीची न दणी कलयथानं्तर ................... वदिसथाचयथा आ्त 
र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्त वसद्ध करथािी लथाग्ते.

   अ) ३   ब) २१ क)  

  )  ठेिीदथारथांचयथा वह्तथाचे संर ण कर यथासथाठी कर्नीलथा ................... ची वनयु ी करथािी लथाग्ते. 

   अ) कज्थररोखे वि िस्त  ब) ठेि वि िस्त क) र््त ्मथानथांकन संस्था
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  )  ................... सिीकथार्त अस्तथानथा कर्नीलथा आर्लयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो.
   अ) असुरव ्त ठेिी  ब) असुरव ्त कज्थररोखे  क) सुरव ्त ठेिी

  १ ) ठेि सिीकथारलयथार्थासन ठेि र्थाि्ती ................... वदिसथाचयथा आ्त ठेिीदथारथालथा वदली जथा्ते.
   अ)   ब) ३  क) २१ 

  ११) ्मुद्ती र्ि्थ ठेि र ्म र्र्त करथाियथाची असलयथास कर्नी .................  वयथाज कर्था्त (िजथा) कर्ते.
   अ) १  ब) १  क) २  

  १२) ठेि वििरणर्त् तयेक िष  ................... र्ि  दथाखल करणे आि यक आहे.
   अ) ३  जन  ब) ३१ ्मथाच्थ  क) ३  व ल

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) खथाजगी कर्नी १) िसल भथागभथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा १

ब) ठेि वि िस्त करथार २) जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि   वदिस अगरोदर सही कली जथा्ते.

क) सुरव ्त ठेिी ३) जथास्ती्त जथास्त ३  ्मवहने

ड) ठेिीचथा कथालथािधी ४) ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर ्तथारण

) ठेि वििरणर्त् ५) र्ण्थ िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा १

) दरिष  ३१ ्मथाच्थ वकिथा तयथा अगरोदर दथाखल करणे.

) जथावहरथा्त वसद्ध कर यथार्ि  २१ वदिस अगरोदर सही कली जथा्ते.

) जथास्ती्त जथास्त ३  ्मवहने

) अ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा

१ ) तयेक िष  ३  जन वकिथा तयथा अगरोदर दथाखल करणे.

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

  १) भथागधथारकथांकडन, संचथालकथांकडन वकिथा तयथांचयथा नथा्तेिथा कथांकडन िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा 
१  र्े था जथास्त ठेिी न सिीकथा  शकणथारी कर्नी.

  २) िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा ३५  र्य्त ठेिी सिीकथा  शकणथारी कर्नी.

  ३) ठेिीचथा क्मी्त क्मी कथालथािधी.

  ४) ठेिीचथा जथास्ती्त जथास्त कथालथािधी.

  ५) कर्नीचयथा ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर यथाचथा कथालथािधी.

  ) सभथासदथांनथा ठेिी ठेि यथाबथाब्त कर यथा्त आलेले आिथाहन.

  ) कर्नी आवण ठेि वि िस्त यथांचे ्मधील करथार.

  ) फ  ठेिीची र्र्तफड कर यथासथाठी उघड यथा्त आलेले खथा्ते.

  ) ठेि र्थाि्ती दे यथाचथा अर्ेव ्त कथालथािधी.

  १ ) ठेिींचयथा आवण न्तनीकरणथाचयथा न दी कर यथासथाठी उर्यरोगथा्त आणले जथाणथारे र्ुस्तक.
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  ा विधाने क क ते व ा
  १) ठेि वििरण र्त् दरिष  ३१ ्मथाच्थ र्ि  सथादर करणे आि यक आहे.
  २) र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथा  शक्ते.
  ३) सरकथारी कर्नी सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथा  शक्ते.
  ४) खथाजगी कर्नी आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्ते.
  ५) ठेिी यथा जथास्ती्त जथास्त ३  ्मवहनयथासथाठी सिीकथारलयथा जथा्तथा्त.
  ) र्थात् कर्नी आ्म जन्तकेडन िसल भथाग भथाडंिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा ३५  र्य्त ठिेी सिीकथा  शक्त नथाही. 
  ) सुरव ्त ठेिीसथाठी कर्नी आर्लयथा ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर्ते.
  ) ठेिींचथा सिीकथार कलयथानं्तर २१ वदिसथाचयथा आ्त ठेि र्थाि्ती वदली र्थावहजे.
  ) ठेिीदथारथाचयथा वह्तथाचे संर ण कर यथासथाठी कर्नी र््त ्मथानथांकन संस्ेची वनयु ी कर्ते.
  १ ) ठेि वि िस्त करथार हथा कर्नी आवण ठेि वि िस्त यथांचयथा्त कलथा जथा्तरो.
  टात न ा ा धा
  १) खथाजगी कर्नी, र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी, सरकथारी कर्नी
  २)  ठेि वि िस्त, ठेि वि िस्त करथार, विशेष ठरथाि
  ३)  ठेि वि िस्तथाची वनयु ी, कर्नी न दणी अवधकथा यथाची वनयु ी, र््त नथा्मथांकन संस्ेची वनयु ी

 ा विधाने क ा
  १) ठेि हथा .............. ्मुद्त कज्थ कथार आहे. 
  २) र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी आवण सरकथारी कर्नी .............. कडन ठेिी सिीकथा  शक्तथा्त.
  ३) र्थात् कर्नीची वनविळ ्मथाल्मत्तथा .............. र्े था क्मी अस नये.
  ४) सरकथारी कर्नी आ्म जन्तेकडन िसल भथाग भथांडिल ि रथाखीि वनधीचयथा ..............  र्े था जथास्त ठेिी सिीकथा  

शक्त नथाही.
  ५) क्मी्त क्मी सहथा ्मवहने आवण जथास्ती्त जथास्त .............. कथालथािधीसथाठी ठेिी सिीकथारलयथा जथा्तथा्त.
  ) .............. नुसथार र्र्तफड ठेिी कर्नी सिीकथा  वकिथा न्तनीकरण क  शक्त नथाही.
  ) कर्नी ठेिीची ्मुद्तर्ि्थ र्र्तफड .............. कथालथािधीर्ि  क  शक्त नथाही.
  ) आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथार यथासथाठी कर्नी .............. वसद्ध कर्ते.
  ) कर्नीचयथा ठेिीचयथा र््तर्थात््तेब ल दथाखलथा देणथा यथा संस्ेस .............. हण्तथा्त.
  १ ) यथा खथातयथाचथा उर्यरोग फ  ठेिीची र्र्तफड कर यथासथाठी कलथा जथा्तरो तयथास .............. खथा्ते असे हण्तथा्त.

 क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) सरकथारी कर्नी १)
.......................................................

ब)
..............................................

२) सभथासदथाकडन ठेिी 

क) ३  ्मवहने ३)
.......................................................

ड)
..............................................

४) ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करणे.

) ठेि वििरण र्त् ५) .......................................................

 ( ३  जन वकिथा तयथा आधी दथाखल करणे, खथाजगी कर्नी, सुरव ्त ठेिी, आ्म जन्तेकडन ठेिी, ठेिीचथा जथास्ती्त जथास्त कथालथािधी)
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का िा ात त े व ा

  १) करोणतयथा कर्नयथा आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्तथा्त

  २) सरकथारी कर्नी जथास्ती्त जथास्त वक्ती ठेिी सिीकथा  शक्ते

  ३) ठेिीचथा जथास्ती्त जथास्त कथालथािधी वक्ती अस्तरो

  ४) ठेि वि िस्त हणजे करोण

  ५) ठेि वि िस्त करथार हणजे कथाय

  ) कर्नी आर्लयथा ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा कवहथा वन्मथा्थण कर्ते

  ) ठेिी सिीकथारलयथानं्तर वक्ती वदिसथा्त (कथालथािधी्त) ठेि र्थाि्ती कर्नीने वदली र्थावहजे

  ) कर्नीस ठेि वििरण र्त् वक्ती ्मुद्ती्त दथाखल करथािे लथाग्ते

  ) ठेि र्र्तफड वनधी खथा्ते हणजे कथाय

  १ ) ठेि न दिही हणजे कथाय

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

  १) सरकथारी कर्नी सभथासदथाकडन ठेिीचथा सिीकथार क  शक्ते.

  २) सभथासदथाकडन ठेिी सिीकथार यथासथाठी कर्नीलथा जथावहरथा्त वसद्ध करथािी लथाग्ते.

  ३) ठेिीदथारथांचयथा वह्तथाचे संर ण कर यथासथाठी कर्नी र््त ्मथानथांकन संस्ेची ने्मणक कर्ते.

  ४) ठेिीची र ्म व्मळथालयथार्थासन सथा्त वदिसथाचयथा आ्त ठेि र्थाि्ती वदली जथा्ते.

  ५) ठेि रवजसटर  दरिष  ३  जन ररोजी वकिथा तयथार्ि  कर्नी न दणी अवधकथा यथाकडे सथादर करथािेे.

  ) जेवहथा कर्नी असुरव ्त कज्थररो यथाची वि ी कर्ते तयथािेळी स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण कर्ते.

  ) ठेिीचथा क्मी्त क्मी कथालथािधी ३  ्मवहने आहे.

 क्रम ािा

  १) अ) ठेि वि िस्तथाची ने्मणक

   ब) सि्थसथाधथारण सभथा भरविणे

   क) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा आकथारणे

  २) अ) ठेि वििरण र्त् दथाखल करणे

   ब) ठेि र्थाि्ती देणे

   क) जथावहरथा्त वसद्ध करणे

  ३) अ) र््त ्मथानथांकन दथाखलथा व्मळविणे

   ब) ठेि रवजसटर्मधये न द करणे

   क) ठेि र्थाि्ती देणे

क्र ा ं ा ंक ना क ा

  १) र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी

  २)  ठेिीचथा कथालथािधी कथालखंड
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  ३)  सुरव ्त ठेिी

  ४)  ठेि वि िस्त

  ५)  ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा (्तथारण)

  ) ठेि वि्मथा

  )  ठेि र्र्तफड वनधी खथा्ते

  ) र््त ्मथानथांकन (र््त र्थाि्ती)

  ) ठेि र्थाि्ती

  १ ) ठेि वििरण र्त्

क्र ा घटना ि त ा ा क न े मत व ा

  १) अ र्ल कर्नी वलव्मटेडची  सथाि्थजवनक ठेिी थारे भथांडिल उभथारणीची यरोजनथा असन व्तची वनविळ ्मथाल्मत्तथा ही  
. दहथा (१ ) करोटी आहे.

   अ) कर्नीलथा आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथार्तथा ये्तील कथा

   ब) कर्नी ४ िष्थ ्मुद्तीचयथा ठेिी सिीकथा  शक्ते कथा

   क) ठेिीची र्थाि्ती ठेिीदथारथास वक्ती वदिसथा्त वदली जथा्ते

  २) अ ि ब कर्नी वलव्मटेड  ही सथाि्थजवनक ठेिी सिीकथार यथाचयथा संदभथा्थ्त कर्नी कथायदथा २ १३ नुसथार र्थात् सथाि्थजवनक 
कर्नी आहे.

   अ) कर्नी संयु  नथािथाने ठेिी सिीकथा  शक्ते कथा

   ब) कर्नीलथा सभथासदथाकडन ठेि सिीकथार्तथा ये ल कथा

   क) कर्नी सुरव ्त ठेिीची वि ी क  शक्ते कथा

  ३) अ र्ल कर्नी वलव्मटेड  ही र्थात् सथाि्थजवनक कर्नी असन व्तचयथा सुरव ्त ठेिी गरोळथा क न भथांडिलथा्त िथाढ 
कर यथाचथा हे्त आहे. कर्यथा संचथालक ्मंडळथास खथालील स था था.

   अ) ठेि सिीक्तीसथाठी कर्नीलथा सभथासदथाची ्मंजुरी घेणे आि यक आहे कथाय

   ब) कर्नीस कज्थररोखे वि िस्तथाची वनयु ी करणे आि यक आहे कथा

   क) करोणतयथा कथालथािधी्त कर्नीने आर्लयथा ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा शुलक आकथारले र्थावहजे

  ४) सन था. वलव्मटेड  कर्नी्त ठेिी सिीकथा न भथांडिलथा्त िथाढ करथाियथाची आहे.

   अ) कर्नीस आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथार्तथा ये्तील कथा

   ब) ठेिी सिीकथार यथासथाठी कर्नीने करोण्ते दस्तथािेज थािे्त.

   क) ठेिी जथास्ती्त जथास्त वक्ती कथालथािधीसथाठी सिीकथारलयथा जथाऊ शक्तथा्त

क्र ात त े व ा

  १)  विविध कर्नीकडन सिीकथारलयथा जथाणथा यथा ठेि रक्मेची ्मयथा्थदथा विशद करथा.

  २)  र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्ती्तील ्तर्शील वलहथा.

  ३) ठेि वि िस्त वनयु ी बथाब्तची ्तर्तद वलहथा.

  ४) ठेिीची सिीक्ती आवण ठेिीचे न्तनीकरण यथा बथाब्तचयथा करोणतयथाही चथार अटी ि श्त  वलहथा. 
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क्र ा विधाने का क ा

  १) सि्थ कर्नयथा आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्त नथाही्त.

  २)  कर्नीलथा ठेिी सिीकथार यथाबथाब्त ्मयथा्थदथा आहे्त.

  ३)  कर्नीलथा ठेिीबथाब्त र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्त वसद्ध कर्तथानथा कथायदेशीर ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा करथािी लथाग्ते.

  ४) सुरव ्त ठेिी सिीकथार्तथानथा कर्नी ठेि वि िस्तथांची ने्मणक कर्ते.

  ५)  सुरव ्त ठेिी सिीकथार्तथानथा कर्नीलथा आर्लयथा स्र ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो.

  )  कर्नीस ठेि र्र्त फड वनधी खथा्ते उघडणे आि यक आहे.

क्र ा नां त े व ा

  १) जथास्ती्त जथास्त ठेिी सिीकथा  शकणथा यथा कर्नयथांचे विविध कथार सर्ष्ट करथा.

  २) ठेिी वन्मंवत््त कर यथासथाठी वसद्ध करथावयथा लथागणथा यथा र्ररर्त्क वकिथा जथावहरथा्तीसंबंधी ्तर्तुदी सर्ष्ट करथा.
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ा ां ि ा क ताना व टव ाने ाि ा का
ा ां ि ा ा े ं

नमना े

तािना

भथागधथारक हे कर्नीचे ्मथालक अस्तथा्त जे कर्नी्त भथांडिल गुं्ति्तथा्त.

कर्नीचथा ्मु य अवधकथारी हणन वचटवणसथालथा सभथासदथांबररोबर िेगिेग था संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. वचटणीस हथा 
भथागधथारक आवण संचथालक ्मंडळ यथांचयथा्त ्महत्िथाचथा दिथा हणन कथा्म कर्तरो.

वचटवणसथालथा वयिस्थार्नथाने (संचथालक ्मंडळ) घे्तलेले वनण्थय आवण ्तर ्महत्िथाची ्मथावह्ती र्त्वयिहथारथा थारे सभथासदथांनथा 
कळिथािी लथाग्ते.

सभथासदथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने विशेष द ्तथा ि कथाळजी घेणे आि यक आहे. 

ा ां ि ा क ताना व टव ाने ाि ा का  

कर्नीचयथा वचटवणसथालथा सभथासदथांशी विविध संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने 
सभथासदथाविषयी आदर रथाखलथा र्थावहजे. ्तसेच र्त्था्मधये वदली जथाणथारी ्मथावह्ती अचक ि सतय असली र्थावहजे.

अशथा कथारे सभथासदथांबररोबर र्त्वयिहथार करणे हे वचटवणसथाचे आवहथानथात्मक कथाय्थ आहे. तयथासथाठी तयथाचयथाकडे कौशलय, ज्थान 
ि ्तंत् असणे आि यक आहे. 

सभथासदथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथालथा खथालील ्मु े विचथारथा्त यथािे लथाग्तथा्त.

 क माव त  सभथासदथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा तयथांनथा वदली जथाणथारी ्मथावह्ती ही सतय, अ यथाि्त आवण 
िस्तु स््तीस अनुस न असली र्थावहजे. िस्तु स््तीची आकडेिथारी दे्त अस्तथानथा वचटवणसथाने विशेष द ्तथा घे्तली 
र्थावहजे.

 घित ा ा  र्त्थाची भथाषथा सथाधी, सरोर्ी आवण आकष्थक असली र्थावहजे. र्त्था्त ्तथांवत्क श द ि लथांबलचक 
िथा यथांचथा िथार्र टथाळथािथा. र्त् िथाच्तथा णीच र्त्था्तील आशय िथाचकथास स्मजेल अशी र्त्थाची भथाषथा असली र्थावहजे. 
्रोड यथा्त र्त् स्मज यथास सरोर्े असले र्थावहजे.

 ि त त  सभथासदथांकडन आलेलयथा र्त्थांनथा वचटवणसथाने तिरी्त, विनथा विलंब उत्तरे वदली र्थावहजे्त. सभथासदथांनी 
विचथारलेलयथा करोणतयथाही नथांची उत्तरे तिरर्त वदली र्थावहजे्त. ्तसेच ्त थार र्त्थाची यरो य ्ती दखल तिरर्त घे्तली 
र्थावहजे.

 न ता  वचटणीस हथा कर्नीचयथा गरोर्नीय ्मथावह्तीचथा वि िथास हणन ळखलथा जथा्तरो. तयथा्मुळे कर्नीची करोण्तीही 
्महत्िथाची गरोर्नीय ्मथावह्ती उघड करणे टथाळले र्थावहजे. ब यथाच िेळेस कर्नीची अं्तग्थ्त ्मथावह्ती जथाणन घे यथाची 
उतसुक्तथा सभथासदथां्मधये अस्ते. ्तेवहथा यथाबथाब्त ्मथावह्ती असली ्तरी देखील जथास्ती्त जथास्त गरोर्नीय्तथा र्थाळली र्थावहजे 
आवण अशथा चौकशथांनथा अवधक शथारीने उत्तर देणे टथाळले र्थावहजे.

 न ता  न ्तथार्ि्थक र्त् लेखनथा्मुळे सहथानुभ्ती, आदर आवण आर्ुलकीचे दश्थन हरो्ते. सौजनय्तथा हणजे र्त्था्त 
अयरो य भथाषथा टथाळन स य भथाषेचथा िथार्र करथािथा. र्त् वलवह्तथानथा र्त्थाचथा कल हथा न ्तेचथा, विनयशील आवण व्मत्तिथाचथा 
ठेिलथा र्थावहजे आवण सभथासदथांचयथा ्त थार र्त्थांनथा वदली जथाणथारी उत्तरे देखील न  भथाषे्त असथािी्त.

6 ा ां ि ा
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 का े ा  सभथासदथांबररोबर र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील ्तर्तुदींचे आवण ्तर 
कथाय थाचे र्थालन कले र्थावहजे. र्त् लेखन कर्तथानथा कथाही बथाब्ती्त वचटवणसथालथा गरज भथासलयथास तयथाने कथायदे 
स थागथारथाचे ्म्त वकिथा स था घे्तलथा र्थावहजे.

  ्रोड यथा्त र्त्था्तील ्मजकर सतय, वबनचक ि सर्ष्ट असलथा र्थावहजे.

  का िक े न  सभथासदथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा कथाही िेळथा वचटवणसथालथा नकथारथात्मक र्त्े र्थाठिथािी 
लथाग्तथा्त. था्मु यथाने अशी र्त्े अतयं्त कथाळजीर्ि्थक वलवहली र्थावहजे्त. जेणे क न संबंवध्त सभथासद दखथािलथा जथाणथार 
नथाही यथाची कथाळजी घे्तली र्थावहजे. सभथासदथालथा र्त्थाि न ही गरोष्ट र्टली र्थावहजे की कर्नी वह्तथासथाठी वयिस्थार्नथालथा 
नकथारथात्मक भव्मकथा यथािी लथाग्त आहे.

  क न वतमा  सभथासदथांबररोबर र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा कर्नीचथा नथािलौवकक िथाढवि यथास ्मद्त कर्तरो. हे तयथाने 
ल था्त ठेिले र्थावहजे. ्तसेच सर्ष्ट र्रं्तु सौजनयर्ण्थ लेखनथाने सभथासदथाचयथा सि्थ अडचणी, न ्तसेच शंकथा न ्तथार्ि्थक 
दर कलयथा र्थावहजे्त.

ा ां क ा ा ा ा ि ा ा े ं
वचटवणसथालथा सभथासदथांबररोबर खथालील संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. ्रोड यथा्त र्त्था्तील ्मजकर सतय, वबनचक ि 

सर्ष्ट असलथा र्थावहजे.
 	भथाग िथाटर् र्त् 	 वदलवगरी र्त्
 	भथाग दथाखलथा ( ्मथाणर्त्) िथाटर् र्त् 	बरोनस भथाग िथाटर् र्त्
 	ह भथाग वि ीचयथा विकलर्थाची कथारिथा  करणथारे र्त् 	लथाभथांश िथाटर् र्त्
 	लथाभथांश विनं्ती र्त् 	भथाग हस्तथां्तरथा्त ्मंजुरी देणथारे र्त्
 	भथाग हस्तथां्तरथा्त नकथार देणथारे र्त् 	भथाग सं ्मणथासंबधीचे कथायदेशीर व्तवनधीस र्त्
 	सि्थसथाधथारण सभेची सचनथा ि कथाय्थ ्म र्वत्कथा 	भथाग दथाखलथा गहथाळ थालयथाची सचनथा देणथारे र्त्
  सभथासदथाचयथा ्त थारीस उत्तर देणथारे र्त्

 कर्नीचयथा वचटवणसथालथा सभथासदथांबररोबर करथावयथा लथागणथा यथा र्त्वयिहथारथाचयथा संगथा्तील कथाही संग खथालील ्मथाणे 
 १) भथाग दथाखलथा ्मथाणर्त् िथाटर् र्त्

 २) लथाभथांश िथाटर् र्त्
  अ) लथाभथांश अवधर्त्था थारे
  ब) ले टॉवनक अररंग स वह्थसेस (E .C.S.) ्मथाफ्त

 ३) बरोनस भथाग िथाटर् र्त्

 ४) लथाभथांशथाचथा दर क्मी असलयथाची ्त थार करणथा यथा भथाग धथारकथाचयथा ्त थारीस उत्तर देणथारे र्त्.

नमना े  
 ा मा िाट   भथाग ्मथाणर्त् हथा कर्नीची ्मु था आवण वश यथावनशी वदलेलथा भथागथाचथा ्मथालकी ह थाचथा 

न दणीक्त र्ुरथािथा अस्तरो. भथाग ्मथाणर्त्थािर कर्नीचयथा क्मी्तक्मी दरोन (२) संचथालकथाचयथा आवण कर्नीचयथा 
वचटवणसथाची सिथा री अस्ते. तयेक कर्नीलथा भथागथाचे िथाटर् कलयथार्थासन दरोन (२) ्मवहनयथाचयथा आ्त भथाग ्मथाणर्त्थांचे 
िथाटर् करणे बंधनकथारक आहे.

  भथाग ्मथाणर्त् िथाटर्थास ्तयथार थालयथानं्तर कर्नी भथाग अज्थदथारथाचयथा विनं्तीनुसथार तयथालथा भथाग ्मथाणर्त् र्थाठवि्ते. भथाग 
्मथाणर्त् िथाटर्थासंबंधीचयथा यथा र्त्था्त र्थान ., भथाग ्मथाणर्त् ्मथांक, भथाग ्मथांक धथारण कललयथा भथागथाची सं यथा 
तयथादींचथा स्मथािेश अस्तरो. 

  सेबीचयथा र्ररर्त्कथानुसथार भथाग ्मथाणर्त् हे भथाग तयथाने न दविलेलयथा र्त्यथािर रवजसटड्थ र्रोसटथाने र्थाठविले र्थावहजे.
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ा मा ा े िाट

क ट म ट व
न दणीक्त कथायथा्थलय  ३ , अररोरथा टॉिस्थ, ्म. जी. ररोड, क र्, 

र्ुणे  ४११ १२ 
  CIN  :  U 121 1 1 M H 2000 P L C300477

  फरोन  २ ३२ ४४ िेबसथा ट  w w w .c om f or t m ot or s l t d.c om  
  फ स  २ ५ ३ १५ ्मेल  c om f or t 31@ gm a i l .c om

  संदभ्थ . सी ्म.आर. स.सी ३ १ २  वदनथांक  १२ नरोवहबर, २ १

  ी. जयं्त ्मरोदी
  अवभ्मथान अर्थाट्थ्मट, ३ , ल.बी ररोड
  र्ुणे  ४ १
  (रवजसटर र्रोसटथाने)

वि ा मा ा े िाट

्महरोदय,

आर्णथास कळवि यथा्त ये्ते की, आर्ण कलेलयथा भथाग ्मथागणी विनं्ती अज्थ ्मथांक ५  नुसथार आर्णथास स्मह  
भथागथांचे िथाटर् कर यथा्त आलेले आहे. सदर भथागथाचे भथाग ्मथाणर्त् आर्णथास भथागथाचे िथाटर् कलयथार्थासन र्ंधरथा वदिसथा्त 
सभथासद न द िही्त न दविलेलयथा र्त्यथािर रवजसटड्थ र्रोसटथाने र्थाठवि यथाची वयिस्था कली आहे.

ा मा िाट ा ा त ा मा े

१ २ ३ ४

र्  ्मथांक भथाग ्मथाणर्त् . भथागथाचे अनु ्मथांक भथागथांची कण सं यथा

र्थासन र्य्त
१ ३ ३ १ ४ १

  यथा र्ुढे आर्णथास तयेक िेळी उत्त्म सेिथा र्ुरविलयथा जथा्तील.

  कळथािे,

आर्लथा वि िथास ,
कफट्थ ्मरोटस्थ वल. करर्तथा

सिथा री
ी. आनंद सिथा्मी

 ा ां िाट  जेवहथा कर्नी न यथा्तील कथाही वहससथा आर्लयथा भथागधथारकथांनथा तयथांचयथा गुं्तिणुकीिरील र्र्तथािथा हणन 
दे्ते तयथास लथाभथांश असे हण्तथा्त.

  लथाभथांश हथा भथाग अवधर्त्था थारे वकिथा ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे ( E CS, N E F T , e t c .)  वदलथा जथा्तरो.

  संचथालक ्मंडळथालथा वशफथारशी नुसथार भथागधथारकथांचयथा िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्त लथाभथांशथाची ्मथानय्तथा दे यथा्त ये्ते ि यथाच 
सभे्त घरोषणथा कर यथा्त ये्ते. लथाभथांशथाची घरोषणथा कलयथार्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त सभथासदथांनथा लथाभथांशथाचे िथाटर् थाले 
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र्थावहजे. संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार वचटणीस संबंवध्त भथाग धथारकथांनथा लथाभथांश िथाटर्थाचे र्त् र्थाठवि्तरो. सदर र्त्था्त 
लथाभथांश िथाटर्थाविषयीची संर्ण्थ ्मथावह्ती दे यथा्त ये्ते. यथा्त खथालील ्तर्शील अस्तरो. धथारण कलेलयथा भथागथांची सं यथा, 
भथाग अवधर्त् ्मथांक कण लथाभथांश र ्म, िजथा टी.डी. स.(लथाग असलयथास), वनविळ लथांभथाश देय र ्म तयथादी 
उ ेख कर यथा्त ये्तरो. 

  आयकर कथायदथा १ १ नुसथार, करोण्तीही कर्नी खथादी र ्म अदथा कर्त असलयथास व्तलथा सदर र ्म ठरथािीक 
्मयथा्थदेर्े था जथास्त असलयथास तयथा्तन आयकर िजथािट करथािी लथाग्ते. यथालथा स्रो्तथा्तन कर िजथािट ( T a x Dedu c t ed 
a t  s ou r c e -  T DS)  असे हण्तथा्त. यथाचथा दर विभथागथाकडन वन च्त कलथा जथा्तरो.

  कर्नी लथाभथांशथाचे िथाटर् लथांभथाश अवधर्त्था थारे वकिथा ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे कर्ते.
  E CS-  E l ec t r oni c  Cl ea r ni ng S er vi c e

  N E F T -  N a t i ona l  E l ec t r oni c  F und T r a ns f er    

 ा ां वध ा ा े ा ां िाट

नम ट ं ट व
न दणीक्त कथायथा्थलय  ३  अन्मरोल वनिथास, जे. ्म.ररोड, नरी्मन र्था ट, 

्मुंब  ४ २
CIN :  L 30408 M H 2003 P L C 1 10845

  फरोन  २२ ५  िेबसथा ट  www nmol Indu ries imited com

  फ स  २२ ३ १ ३३१ ्मेल  a nm ol  5@  gm a i l .c om

  संदभ्थ ्मथांक अ ्म.आर. डी  १ २  वदनथांक   ्मे, २ १

  ी्म्ती यरो्ती सुर्ती
  १२, ल ्मी वनिथास, 
  आ र्थाली ्मथाग्थ

बथां था
  ्मुंब  ४ ५

वि म ा ाि ा ां िाट ा ा त
( . १  दश्थनी ्मलय असलेले स्मह  भथाग)

्महरोदयथा,

 संचथालक ्मंडळथाने ्मलथा वदलेलयथा सचने ्मथाणे ्मी आर्णथास कळि च ्तरो की वदनथांक २  व ल, २ १  ररोजी 
थालेलयथा ३१ वयथा िथावष्थक सि्थ सथाधथारण सभे्मधये . २.५  ्मथाणे . १  दश्थनी ्मलय असलेलयथा स्मह  भथागथािर अंव्त्म 

(िथावष्थक) लथाभथांश जथाहीर कलथा आहे. तयथास सि्थ सभथासदथांनी सिथा्थनु्म्ते ्मथानय्तथा वदली आहे. 

कर्नीने कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील कल्म १२३ नुसथार लथाभथांश घरोषणे संदभथा्थ्तील सि्थ कथायदेशीर ्तर्तुदींचे र्थालन 
क न लथाभथांश घरोवष्त कलथा आहे.
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आर्णथास िथाटर् कर यथा्त येणथा यथा लथाभथांशथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे

न दिही
र्थान .

धथारण कलेलयथा 
भथागथांची सं यथा

अनु ्मथांक लथाभथांश
अवधर्त् .

ढरोबळ 
लथाभथांश

 आयकर कर्था्त
(टी.डी. स.)

वनविळ देय
लथाभथांशर्थासन र्य्त

  ३ १ ३ १ ४ बी ३१ . २५ वनरंक २५

लथाभथांश अवधर्त् सरोब्त जरोडले आहे. 

कळथािे.
              आर्लथा वि िथास ,

सरोब्त  लथाभथांश अवधर्त्     अन्मरोल सटील ंडसटीज करर्तथा
         

                       सही
                       कर्नी वचटणीस

े ट वनक त ने ा ां िाट

ा ट व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ्तुलसी कथा े स लरोधी ररोड, क र्, 

र्ुणे  ४११ १
CIN  :  L 4 0103 M H 1999 P L C300477

फरोन  २२ २४ ३२ ४४  W ebs i t e :  w w w .gur us a i l i m i t ed.c om

 फ स  २२ २४३५ १ १ E - m a i l  :  s a i 31@ gm a i l .c om  

 संदभ्थ ्मथांक  स ्म.आर डी १२ १ २  वद. ३ जन, २ १
 

 ी. जयं्त ्मरोदी
 १५, सथागर अर्थाट्थ्मट, 
 िन विहथार ररोड,
 र्ुणे ४११ ३

वि ंत म ा ां ा े न ट  (E CS) ा े िाट

 ्महरोदय,

संचथालक ्मंडळथाने वदलेलयथा सचने ्मथाणे आर्णथास कळि च ्तरो की वद. २  ्मे २ १  ररोजी थालेलयथा संचथालक 
्मंडळथाचयथा सभे्त . १  दश्थनी ्मलय असलेलयथा र्ण्थ िसल स्मह  भथागथांिर . १  ्मथाणे (१ ) अं्तरर्म लथाभथांश 
िथाटर् कर यथाविषयीचथा ठरथाि सं्म्त कर यथा्त आलथा.

 आर्ण वदलेलयथा सचनेनुसथार स्म  वकिथा वडर्ॉव टरी र्थाट वसर्ंट थारथा कर्नीने देय असलेलयथा अं्तरर्म लथाभथांशथाची 
र ्म आर्लयथा बक खथातयथािर न. . फ.टी. थारे र्थाठविली आहे.
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 देय असलेलयथा लथाभथांशथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे 

म ा ां
ं ा

मे त

ेक ा ाि
ा ां

े

ा ां
म व ा क

क्रमांक

ा वि ा
ता

क ाते
क्रमांक

५ ११ ५५
१२ ३३

२ ४
५

 जन २ १

बक फ
बडरोदथा 

५ ५
२२१ ५

 कर्यथा आर्ण बक खथातयथािर अं्तरर्म लथाभथांशथाची र ्म ज्मथा थालेली आहे वकिथा नथाही यथाची खथातयथाचथा ्तर्शील 
घेऊन खथात्ी करथािी. 

आयकर अवधवनय्म १ १ नुसथार लथाभथांशथािर करथािची कर्था्त कर यथा्त आलेली नथाही, र्रं्तु लथाभथांश वि्तरण 
करथायची र ्म ्मथात् कर्नीने वदलेली आहे.

 कळथािे.
आर्लथा वि िथास ,

गु सथा  अ टरो वलव्मटेड करर्तथा

सही
( ी. वज्तेश ्म. गथांधी)

कर्नी वचटणीस

 न ा िाट  बरोनस भथाग  कर्नी आर्लयथा स्मह  भथागधथारकथांनथा संवच्त न यथा्तन वकिथा रथाखीि वनधी्तन 
भेट सि र्था्त कथाही भथाग दे्तथा्त तयथास बरोनस भथाग असे हण्तथा्त. बरोनस भथाग विनथा्मलय वदले जथा्तथा्त. बरोनस भथाग हे 
र्ण्थ िसल थालेलयथा भथागथासथाठी वदले जथा्तथा्त. बरोनस भथाग िथाटर् कलयथाची ्मथावह्ती ही स्मह  भथाग धथारकथांनथा र्त्था थारे 
कळविली जथा्ते. यथा्त र्ुढील बथाबींचथा उ ेख कलथा जथा्तरो. धथारण कलेलयथा भथागथांची सं यथा, िथाटर् कलेलयथा बरोनस 
भथागथाची सं यथा, डी. र्ी. ि थाहक आय. डी. ्मथांक, ज्मथा ्तथारीख तयथादी. (सि्थ बरोनस भथाग भथागधथारकथाचयथा वड्मट 
खथातयथा्त ज्मथा कले जथा्तथा्त. वकिथा तयथांनथा भथाग ्मथाणर्त्थाचे िथाटर् कर यथा्त ये्ते.

  न ता बरोनस भथाग व्मळ यथासथाठी जे भथागधथारक र्थात् आहे्त हे ठरवि यथासथाठी कर्नीने वन च्त कलेली 
्तथारीख हणजे न दणी ्तथारीख हरोय. सभथासद न दिही ्मथाणे कर्नी भथागधथारकथांची नथािे बरोनस भथाग िथाटर्थासथाठी 
विचथारथा्त घे्ते. बरोनस भथाग ि लथाभथांश व्मळ यथासथाठी र्थात् असणथार यथा न दणीक्त सभथासदथासथाठी क विवशष्ट ्तथारीख 
वन च्त कली जथा्ते. अशथाच सभथासदथांनथा बरोनस भथागथाचे िथाटर् कले जथा्ते.
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ं ट व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  १ २, निीन ्म.आय.डी.सी., उषथा टॉिर, शथा  चौक, 

्मुंब   ४ ३१
CIN  :  L 40407 M H 2005 P L C710007

 फरोन  २२ २३२५२३२३                     ebsite  www yashindu rieslimited com

 फ स  २२ २३ ४४५ E - m a i l  :  ya s h30@ gm a i l .c om           
 संदभ्थ ्मथांक  िथाय ्म.आर बी ५ १ २            वद. १  टरोबर, २ १

 ी्म्ती. यु था ॉफ
 १५, नथारथायण र्ेठ, ल ्मी ररोड,
 र्ुणे ४११ ३

वि न ा िाट ा ा त

  ्महरोदयथा,
 संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार आर्णथास कळि च ्तरो की वदनथांक १४ टरोबर २ १  ररोजी भरवि यथा्त 

आलेलयथा विशेष सि्थसथाधथारण सभे्मधये संचथालक ्मंडळथाचयथा १ १ यथा ्मथाणथा्त बरोनस भथाग िथाटर्थाचयथा वशफथारशीस सि्थ 
भथागधथारकथांनी क्म्तथाने ्मथानय्तथा वदलेली आहे. हणजेच सभथासदथांनी धथारण कलेलयथा र्ण्थ िसल थालेलयथा कथा स्मह  
भथागथासथाठी, क बरोनस भथाग िथाटर् कर यथा्त आलथा आहे धथारण कलेलयथा स्मह  भथागथाची न दणी ्तथारीख १३ टरोबर 
२ १  ही वन च्त कली आहे. 

आर्णथास िथाटर् कर यथा्त आलेलयथा बरोनस भथाग िथाटर्थाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे 

न दणी वदनथांकथा ्मथाणे
न दविलेले

स्मह  भथाग

िथाटर् कर यथा्त
आलेले बरोनस भथाग

 डी.र्ी.आय.डी
्मथांक

सभथासद 
आय.डी. ्मथांक

डी ्मट खथातयथािर
ज्मथा कलेली

्तथारीखडी ्मट खथातयथा्त ज्मथा हरो यथासथाठी  
बरोनस भथाग

IN  ३ १ १ ११ १ ३१ १ २ १

कर्नीने बरोनस भथाग िथाटर्थासथाठी आि यक असलेलयथा सि्थ कथायदेशीर ्तर्तुदींचे र्थालन कले आहे. कर्नीचयथा 
स्मह  भथागथाचयथा बररोबरीनेच यथा भथागथांनथा दजथा्थ दे यथा्त आलेलथा आहे.

कळथािे,

आर्लथा वि िथास ,
यश ंडसटीज वलव्मटेड करी्तथा

सही
( ी. स.आर.नथा क)

कर्नी वचटणीस

 ा ां ा े ं ात तक्रा त तयेक िष  जथास्ती्तजथास्त दरथाने लथाभथांश व्मळथािथा अशी अर्े था स्मह  
भथाग धथारकथाची अस्ते र्रं्तु अनेक िेळथा कथाही कथारणथास्ति तयथांचयथा अर् े ्मथाणे लथाभथांश देणे श य नस्ते. अशथा िेळी 
भथाग धथारकथांकडन क्मी दरथाने लथाभथांश वदलयथा बथाब्तची ्त थार र्त्े ये्तथा्त. अशथा ्त थार र्त्थांनथा वचटवणसथालथा स्मथाधथानकथारक 
उत्तरे थािी लथाग्तथा्त. ही उत्तरे दे्तथानथा क्मी दरथाने लथाभथांश वदलयथाबथाब्तची कथारणे र्त्था्त न्मद करथािी लथाग्तथा्त.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



97

व मट ं ट व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ३१, ्तुलसी टॉिर, बथां था (र्ि्थ) 

्मुंब   ४ ५
CIN  :  L 50307 M H 2000 P L C160699

 फरोन  २२ २४२४५ २५  ebsite  www shreecementindu riesltd com

 फ स  २२ ४५४५ ३५  E - m a i l  :  s hr ee3@ gm a i l .c om

 संदभ्थ ्मथांक  स ्म.आर डी २५ १ २   वद. २  व ल २ १

ी. वकशरोर ्मथालर्थाणी
१५ २१, लरोटस अर्थाट्थ्मट,
बरोरीिली (र्.), ्मुंब  ४ १ ३

वि ा ां ा ा कम ा ा त ा तक्रा ा त
्महरोदय,

आर्ले वदनथांक १५ व ल, २ १  चे र्त् व्मळथाले. यथा र्त्था्त आर्ण लथाभथांशथाचथा दर क्मी असलयथाबथाब्तची ्त थार 
कलयथाचे वनदश्थनथास आले. चथाल िष  लथाभथांशथाचथा दर क्मी असलयथाची कथारणे खथालील ्मथाणे  

 १) ्मथागील िष  र्रजनय र्रर स््ती वन्मथा्थण थालयथा्मळु ेकर्नीची ्मथावह्म ये् ील शथाखथा र्ण्थ कथाय्थ ्म्तने ेचथालि्तथा आली नथाही.
 २) टथाळ्तथा न येणथार यथा यथा नसवग्थक आर्त्ती्मुळे कर्नीस आव््थक संकटथास सथा्मरोरे जथािे लथागले. तयथा्मुळे कर्नीलथा ्मरोठे 

आव््थक नुकसथान थाले.
 ३) िरील र्रर स््ती्मुळे संचथालक ्मंडळथाचयथा बठकी्त . बथारथा करोटी र् थास लथाख िढी र ्म रथाखीि वनधी ्मधये िग्थ 

कर यथा्त आली. ही र ्म ्मथागील िषथा्थचयथा ्तुलने्त र् थास ट  (५ ) र्े था जथास्त आहे.
    िरील खुलथा यथाि न आर्ले स्मथाधथान हरो ल असे िथाट्ते. लिकरच कर्नी यथा आव््थक संकटथा्तन बथाहेर र्डेल 

आवण अलर्थािधी्त कर्नी जथास्ती्तजथास्त लथाभथांश दर जथाहीर करेल.
 कळथािे,

आर्लथा वि िथास ,
ी वस्मट ंडसटीज करर्तथा

सही 
( ी. सुहथास बजथाज)

कर्नी वचटणीस

ा ां
  करोणतयथाही कर्नीलथा वयिसथायथासथाठी ्मरो था भथांडिलथाची आि यक्तथा अस्ते. असे भथांडिल कर्नी भथागथाची वि ी क न ज्मथा 

कर्ते. था्मु यथाने असं य वय ी भथागथाची खरेदी क न भथांडिलथाचथा र्ुरिठथा कर्नीलथा कर्तथा्त. तयथांनथा भथागधथारक असे हण्तथा्त. 
Iè¶m अ्था्थने ्ते कर्नीचे ्मथालक अस्तथा्त. 

  कर्नीचे दनंवदन कथा्मकथाज (वयिस्थार्न) संचथालक ्मंडळथा्मथाफ्त र्थार र्थाडले जथा्ते र्रं्तु ्महत्िथाचे वनण्थय घे यथासथाठी ्मथात् िथावष्थक 
सथाधथारण सभे्त सभथासदथाची ्मंजुरी घेणे आि यक अस्ते.

  वयिसथावयक र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा वचटवणसथाने र्ुढील ्मु े विचथारथा्त यथािे्त. अचक ्मथावह्ती देणे, सरो यथा भथाषे्त र्त्वयिहथार 
करणे, सभथासदथांचयथा नथांनथा तिरर्त उत्तरे देणे. वयथािसथावयक गरोर्नीय्तथा बथाळगणे तयथादी गरोष्टी वयथािसथावयक र्त्वयिहथार 
कर्तथानथा वचटवणसथाने विचथारथा्त घेणे आि यक आहे्त.

  कर्नी वचटवणसथालथा सभथासदथाबररोबर विविध संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो.
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िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा
   १) संचथालक हे ........... अस्तथा्त.
   अ) कर्नीचे र्गथारी नरोकर
   ब) भथागधथारकथांचे व्तवनधी
   क) कर्नीचे धनकरो
  २) लथाभथांशथाचे िथाटर् लथाभथांश घरोवष्त थालयथाचयथा ्तथारखेर्थासन ....... वदिसथाचयथा आ्त सभथासदथांनथा थाले र्थावहजे.
   अ) ३  ब) ४  क) २
  ३) न दणीक्त भथाग धथारकथांनथा .......... अवधर्त्था थारे लथाभथांश व्मळ्तरो.
   अ) भथाग ब) कज्थररोखथा क) लथाभथांश
  ४) भथाग धथारकथांनथा ्मरोफ्त भथाग िथाटर् कलेलयथा भथागथांनथा ........ भथाग हण्तथा्त.
   अ) अ ह  ब) स्मह  क) बरोनस
  ५) भथाग िथाटर्थानं्तर ........ ्मवहनयथाचयथा आ्त कर्नीने भथाग ्मथाणर्त्े र्ण्थ क न िथाटर्थासथाठी ्तयथार ठेिली र्थावहजे्त.
   अ) ३ ब) ५ क) २
  ) सभथासदथांबररोबर कलथा जथाणथारथा र्त्वयिहथार हथा ......... असथािथा.
   अ) िेळखथाऊ ब) लहथान ्मथाग   क) तिरर्त ि ने्मकथा 
  ) लथाभथांशथाची वशफथारस ...... कर्तथा्त.
   अ) संचथालक ्मंडळ ब) भथागधथारक क) ठेिीदथार
  ) लथाभथांशथाचे िथाटर् कर्नी ........ ्मधन कर्ते.
   अ) भथांडिल ब) ्मथार्त वनधी क) नफथा
  ) कर्नीचयथा िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्मधये जथाहीर कर यथा्त आलेलथा लथाभथांश न दणीक्त भथागधथारकथांनथा ....... थारे 

वदलथा जथा्तरो.
   अ) लथाभथांश अवधर्त् ब) वयथाज अवधर्त् क) भथाग अवधर्त्

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) लथाभथांश अवधर्त् १) वयथाज िथाटर्थासथाठीचे कथागदर्त् (In rument)

ब) भथागथािरील र्र्तथािथा २) ्मथार्त वनधीचे भथांडिलीकरण

क) बरोनस भथाग ३) ले टॉवनक अरींग स वह्थस

ड) .सी. स. ४) रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण

) न. . फ.टी. ५) नशनल लेटॉवनक फड टथानसफर

) लथाभथांश

) ले टॉवनक करो र्रेवटवह सरोसथायटी

) नशनल ले टॉवनक  वफ सड टथानसफर

) लथाभथांश िथाटर्थासथाठीची कथागदर्त् 

१ ) वयथाज
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  क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा
  १) वि ्मथान स्मह  भथाग धथारकथांनथा विनथा्मलय वदले जथाणथारे भथाग.
  २) लथाभथांश िथाटर्थाचे सथाधन.
  ३) यथांनथा बरोनस भथागथाचे िथाटर् कले जथा्ते असे भथागधथारक.
  ४) लथाभथांश दरथाची वशफथारस कर यथाचथा अवधकथार असलेलयथा वय ी.
  ५) कर्नीचयथा ि्तीने सभथासदथांशी र्त्वयिहथार करणथारी अवधकथारी वय ी.
  ) कर्नीने बकलथा ठरथािीक र ्म सभथासदथालथा लथाभथांश हणन िथाटर् कर यथासथाठी वदलेलथा धनथादेश.

  ा विधाने क क ते व ा
  १) बरोनस भथागथाचे िथाटर् वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा कले जथा्ते.
  २) ्मथार्त वनधीचथा िथार्र बरोनस भथागथाचयथा िथाटर्थासथाठी कलथा जथा्तरो.
  ३) बरोनस भथाग हणजे रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण.
  ४) न दणीक्त भथागधथारकथांनथा लथाभथांशथाचे िथाटर् लथाभथांश कर्न थारे कले जथा्ते.
  ५) लथाभथांश हथा न यथा्तील वहससथा असन ्तरो कज्थररोखे धथारकथांनथा िथाटर् कलथा जथा्तरो.
  ) तयेक कर्नीने भथागथाचे िथाटर् कलयथानं्तर भथाग ्मथाणर्त् अज्थदथारथास ्तीन ्मवहनयथाचयथा आ्त वि्तरर्त कले र्थावहजे.
  ) ्त थारीचयथा र्त्थास तिरर्त उत्तर देणे आि यक नथाही.

  टात न ा ा धा
  १) गरोर्नीय्तथा,  लथाभथांश,  वयथाज
  २) बरोनसर्त्,  लथाभथांशर्त्,  संचथालक ्मंडळ
  ३) लथाभथांश अवधर्त्,  वयथाज अवधर्त्,  डी्मट
  ४) वचटणीस,  संचथालक ्मंडळ,  लथाभथांश,  सरोर्ी भथाषथा

 ा विधाने क ा
  १) लथाभथांशथाची वशफथारस ........ कडन कली जथा्ते.
  २) कर्नी रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण क न ......... भथागथाचे िथाटर् कर्ते.
  ३) लथाभथांश घरोवष्त कलयथार्थासन तयथाचे िथाटर् ......... वदिसथाचयथा आ्त कले र्थावहजे.
  ४) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्त लथाभथांश िथाटर्थास ्मंजुरी ......... कडन वदली जथा्ते.
  ५) वयिस्थार्नथाकडन घे यथा्त आलेले वनण्थय ........ हथा सभथासदथांनथा र्त्वयिहथारथा थारे कळवि्तरो. 

 क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) भथागथािरील र्र्तथािथा १) .......................................................

ब) रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण २) .......................................................

क) र्त्वयिहथार ३) .......................................................

ड) ................................................. ४) ले टॉवनक र्द्ध्तीनेे िथाटर्

    (लेखी संदेश िथाहन, बरोनस भथाग, लथाभथांश, सी स)
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का िा ात त े व ा
  १) लथाभथांश अवधर्त् हणजे कथाय
  २) रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण हणजे कथाय
  ३) लथाभथांश हणजे कथाय
  ४) लथाभथांशथाचयथा दरथाची वशफथारस करोणथाकडन कली जथा्ते
  ५) बरोनस भथागथाचथा लथाभ करोणतयथा भथागधथारकथांनथा व्मळ्तरो
  ) ले टॉवनक र्द्ध्तीने लथाभथांश देणे हणजे कथाय

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा
  १) लथाभथांशथाची वशफथारस भथागधथारकथाकडन कली जथा्ते.
  २) जी वय ी कर्नीचे भथाग खरेदी कर्ते व्तलथा ठेिीदथार असे हण्तथा्त.
  ३) बरोनस भथाग अ ह  भथागधथारकथांनथा ्मरोफ्त भेट हणन वदले जथा्तथा्त.
  ४) लथाभथांशथाची घरोषणथा थालयथार्थासन 21 वदिसथाचयथा आ्त लथाभथांशथाचे िथाटर् कलेच र्थावहजे.
  ५) भथागथाचे िथाटर् थालयथार्थासन ्तीन ्मवहनयथाचयथा आ्त भथाग ्मथाणथाचे िथाटर् कले र्थावहजे.

 क्रम ािा
  १) अ) भथागथाचे िथाटर्
   ब) भथागथासथाठी अज्थ
   क) भथाग ्मथाणर्त्
  २) अ) सभथासद
   ब) अज्थदथार
   क) बरोनस भथाग

क्र ा ं ा ंक ना क ा
  १) रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण  २) बरोनस भथाग  ३) लथाभथांश अवधर्त्

क्र ात त े व ा
  १) करोणकरोणतयथा संगी वचटवणसथालथा सभथासदथांशी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो
  २) वचटणीसथालथा भथागधथारकथाशी करोणकरोणतयथा संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो
क्र ा विधाने का क ा

  १) कर्नी वचटवणसथालथा भथागधथारकथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा करोण्ती विशेष कथाळजी यथािी लथाग्ते
  २) विवशष्ट र्रर स््ती्मधये वचटवणसथालथा भथागधथारकथांशी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो

क्र ा नां त े व ा
  ) बरोनस भथागथाचे िथाटर् कलयथाचे कळविणथारे र्त् भथागधथारकथास वलहथा.
  ) भथाग ्मथाणर्त् िथाटर्थास ्तयथार असलयथाचे कळविणथारे र्त् भथागधथारकथास वलहथा.
  ) लथाभथांशथाचे िथाटर् लथाभथांश अवधर्त्था थारे कलयथाचे कळविणथारे र्त् भथागधथारकथास वलहथा.
  ) ले टॉवनक र्द्ध्ती ( सी स) थारे अं्तरर्म लथाभथांशथाचे िथाटर् कलयथाचे र्त् भथागधथारकथास वलहथा.
  ) लथाभथाशथांचथा दर क्मी असलयथाब ल ्त थार करणथा यथा भथागधथारकथाचयथा र्त्थास उत्तर वलहथा.
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क ेधा कां ि ा

 क धा कां ि ा क ताना व टव ाने ाि ा का

 क न ा व टव ा ा क ेधा कां क ा ा ा ा ा ि ा ा े ं

 नमना े

तािना

कर्नी भथागथाची ि कज्थररो यथाची वि ी क न भथांडिलथाची उभथारणी कर्ते. भथाग भथांडिल हे कर्नीचे सि्त चयथा ्मथालकीचे 
भथांडिल अस्ते ्तर कज्थररो यथा थारे ज्मथा कलेले भथांडिल हे कजथा्थऊ भथांडिल अस्ते.

  कज्थररोखे हथा कर्नीने कज्थ घे्तलयथाची कबुली देणथारथा दस्तथािेज आहे. कज्थररो यथा थारे ज्मथा कलेले भथांडिल हे कजथा्थऊ 
भथांडिल अस्ते. कज्थररोखेधथारक हे कर्नीचे सथािकथार धनकरो अस्तथा्त. कज्थररोखेधथारकथांचयथा ष्टीने कज्थररो यथा्तील गुं्तिणक ही स्मह  
भथागथा्तील गुं्तिणुकीर्े था अवधक सुरव ्त आहे कथारण तयथािर ठरथािीक दरथाने वयथाज वदले जथा्ते. कज्थररो यथांची वि ी ठरथािीक कथाळथासथाठी 
कर यथा्त ये्ते. 

वचटवणसथालथा वयिस्थार्नथाने घे्तलेले वनण्थय ि ्तर ्मथावह्ती र्त्वयिहथारथा थारे कज्थररोखेधथारकथांनथा कळिथािी लथाग्ते. र्त्वयिहथार 
कर्त अस्तथानथा विशेष द ्तथा ि कथाळजी यथािी लथाग्ते. 

कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथाचयथा ्तथारखेनं्तर कज्थररोखे ्मथाणर्त्  ्मवहनयथाचयथा आ्त कज्थररोखेधथारकथालथा िथाटर् कले जथा्ते.

कज्थररोखे वि िस्तथाची वनयु ी कली नसलयथास कर्नी जथास्ती्तजथास्त र्थाचशे लरोकथांनथाच कज्थररो यथांची वि ी क  शक्ते.

 क ेधा कां ि ा क ताना व टव ाने ाि ा क्षता

 कज्थररोखेधथारकथांबररोबर र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा वचटवणसथालथा खथालील द ्तथा यथावयथा लथाग्तथा्त.

  न ता  कज्थररोखेधथारकथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने तयथांचथा आदर हरो ल अशथारर्तीने र्त्वयिहथारथा्मधये न  भथाषेचथा 
िथार्र करथािथा.

  त ता  कज्थररोखेधथारकथांनी विचथारलेलयथा नथांनथा ि ्त थारींनथा वचटवणसथाने करोण्तथाही विलंब न लथाि्तथा यरो य व्तसथाद 
देऊन तिरर्त उत्तरे थािी्त.

  का े त त   कज्थररोखेधथारकथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा वचटवणसथाने कर्नी कथायदथा २ १३ ्मधील कथायदेशीर 
्तर्तुदींचे ि ्तर संबंवध्त वनय्मथांचे र्थालन कले र्थावहजे. वचटवणसथाने कज्थररोखेधथारकथांशी कथायदेशीर बथाबींविषयी र्त्वयिहथार 
कर्तथानथा विशेष द ्तथा ि कथाळजी घे्तली र्थावहजे.

   ा कता  कज्थररोखेधथारकथांबररोबर र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने जथास्ती्तजथास्त र्थारदश्थक्तथा रथाखली र्थावहजे.  
तयथासथाठी कर्नीची सतय ि अचक ्मथावह्ती, कर्नीची र््त ेणी, कर्नीचयथा आव््थक स््तीची सतय ि िथास्ति स््ती 
तयथादी उ ेख र्त्वयिहथारथा्त करथािथा.

  ंवक्ष ता कज्थररोखेधथारकथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा र्त् हे संव  ि ्मु ेसद असथािे. र्त्था्त अनथाि यक ्मथावह्ती 
टथाळली र्थावहजे. यथाविषयी द ्तथा यथािी. 
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  क माव त   वचटवणसथाने र्त्था्मधये अचक ि अ यथाि्त ्मथावह्ती वदली र्थावहजे. ्मथावह्ती्त िथास्ति्तथा ि सतय्तथा 
असथािी. तयथा्मुळे कज्थररोखे धथारकथाची वदशथाभल हरोणथार नथाही.

  न ता  कज्थररोखेधथारकथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा वचटवणसथाने गरोर्नीय्तथा रथाख यथाचथा यतन कलथा र्थावहजे. 
संचथालक ्मंडळथाने घे्तलेले ्महत्िथाचे वनण्थय गरोर्नीय ठेिले र्थावहजे्त. तयथाचबररोबर कर्नीशी संबंवध्त ्तर ्महत्िथाची 
्मथावह्ती उघड क  नये.

  क न ा नाि वकक  कज्थररोखेधथारकथाशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा वचटवणसथाने कर्नीचयथा व्त्मेस (नथािलौवककथास) 
करोण्तीही बथाधथा येणथार नथाही यथाची द ्तथा घे्तली र्थावहजे. 

 क ेधा का ि ा ां े ं

वचटवणसथालथा कज्थररोखेधथारकथांशी करथावयथा लथागणथा यथा र्त्वयिहथारथाचयथा संगथां्मधील कथाही संग खथालील ्मथाणे 

 १) कज्थररो यथांचयथा िथाटर्थाबथाब्त अज्थदथारथालथा कळविणे. (कज्थररोखे िथाटर्र्त्)

 २) कज्थररो यथांचे वयथाज दे यथाबथाब्त 

     अ) वयथाज अवधर्त्था थारे 

     ब) ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे

 ३) कज्थररो यथांचे स्मह  भथागथा्त र्थां्तर करणेबथाब्त र्त्. 

 ४) कज्थररोखे र्र्तफड र्त्
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 नमना े
 क े िाट
    कज्थररो यथांचयथा ्मथागणीसथाठी था  थालेलयथा अजथा्थची थाननी कलयथानं्तर जे अज्थ िध ठरलेले आहे्त अशथा अज्थदथारथांनथा 

कज्थररोखे िथाटर् कलयथाबथाब्तचे जे र्त् कर्नीकडन र्थाठविले जथा्ते तयथा र्त्थास कज्थररोखे िथाटर् र्त् हण्तथा्त. कज्थररोखे धथारकथांनी 
हे र्त् जर्न ठेिथािे कथारण यथा र्त्थाचयथा बदलयथा्त कज्थररोखे ्मथाणर्त् वदले जथा्ते. ्मथागणी कलेले कज्थररोखे, िथाटर् कलेले 
कज्थररोखे, अनु ्मथांक, व्मळथालेली र ्म, वयथाज दर, र्र्तफड वदनथांक तयथादी ्तर्शील स्मथाविष्ट कलथा जथा्तरो.

व ा ं ट व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ४५ अ ्महथारथाजथा कॉ े स, र्ंचिटी कथारंजथा ररोड, 

नथावशक ४२२ ३.
( CIN  :  L 56002 M H 3000 P L C 403633)

 फरोन  ४२२ ४५२ २                                             िेबसथा ट  w w w .di s h a l i m i t ed.c om

 फ स  ४२२ ५                    ्मेल  di s ha 5@ gm a i l .c om

 संदभ्थ .  डी डी च १ १ २                      वद. २  ्मे २ १

 ी. विजय व्मत्तल
 २३  थारकथा, कथारंजथा ररोड
 नथावशक ४२२ ३ .

वि क ा े िाट ा ा त
  ्महरोदय,
   आर्लयथा वदनथांक ३  व ल २ १  चथा अज्थ . DI  लथा अनुस न संचथालक ्मंडळथाने ्मलथा आर्णथास 

कळवि यथास सथांवग्तले आहे की आर्णथास तयेकी १  र्यथाचे १  वयथाज दरथाने १  अर्ररि्त्थनीय कज्थररोखे दे यथा्त 
आलेले आहे्त. सदर कज्थररो यथाचथा कथालथािधी ५ िषथाचथा आहे.

   सदर कज्थररोखे आर्णथास संचथालक ्मंडळथाचयथा वदनथांक १  ्मे २ १  ररोजी थालेलयथा सभे्तील ठरथािथानुसथार आवण 
कज्थररोखे वि िस्त करथारथा्तील आवण कर्नीचयथा वनय्मथािली्तील ्तर्तुदींनुसथार दे यथा्त आले आहे्त.

   कज्थररोखे िथाटर्थाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे

र्  ्मथांक ्मथागणी कलेले 
कज्थररोखे 

िथाटर् कलेले कज्थररोखे अनु ्मथांक व्मळथालेली र ्म 
र्थासन र्य्त 

डी  १ १ ३ १ ४ . १ ,

  कज्थररोखे ्मथाणर्त् सरोब्त जरोडले आहे.
 कळथािे.
           आर्लथा वि िथास ,

            वदशथा ंडसटीज वलव्मटेड करर्तथा

     सही
        ( ी. अविनथाश नथा्त)

 सरोब्त  कज्थररोखे ्मथाणर्त्                 कर्नी वचटणीस 
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 क ाि ा
  कज्थररोखथा हे कर्नीचे कजथा्थऊ भथांडिल आहे. कज्थररो यथां्मधये कलेलयथा गुं्तिणुकीिर कज्थररोखेधथारकथास वयथाजथाचयथा सि र्था्त 

उतर्  व्मळ्ते. कज्थररो यथांिरील वयथाज कर्नीस थािे लथाग्ते ्ते न यथािर अिलंबन नस्ते. देय असलेले वयथाज कर्नी वयथाज 
अवधकर्त्था थारे दे यथाची वयिस्था कर्ते. वयथाज अवधर्त्  हे वयथाज र्त्थासरोब्त जरोड यथा्त ये्ते. यथा र्त्था्त कज्थररो यथांचयथा 
सं यथा, अनु ्मथांक (र्थासन र्य्त) ढरोबळ र ्म, टी.डी. स आवण वनविळ देय वयथाज तयथादी वयथाज दे यथासंबंधी 
संचथालक ्मंडळ ठरथाि सं्म्त कर्ते.

   कर्नी वयथाज अवधर्त्था थारे वकिथा ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे वयथाज दे्ते.

वध ा ा े ा े े

टा ंव ा व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ररोलटथा टॉिर, बी विंग, ररोलटथा टे नॉलॉजी र्थाक,  

्मआयडीसी अंधेरी (र्), ्मुंब  ४  ३
( CIN  :  L 7 4999 M H 1989 P L C 052384)

  फरोन  २२ २ २ ५५५५  िेबसथा ट  w w w .r ol t a l i m i t ed.c om

  फ स  २२ १ २ ४३१   ्मेल  r ol t a 31@ gm a i l .c om

  संदभ्थ .  आर डी च १ २   वद. १  जन २ १

  ी्म्ती वदयथा सलुजथा
  आवद्ती अर्थाट्थ्मट, ्म.जी.ररोड,
  ्मीरथा ररोड, (र्.), ्मुंब   ४ १ १

वि क ाि ा े ा ा त
 ्महरोदयथा,
  संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार आर्णथास कळवि यथा्त ये्त आहे की, वदनथांक ५ जन २ १  ररोजी थालेलयथा संचथालक 

्मंडळथाचयथा सभे्त आर्ण खरेदी कलेलयथा १ , १  वयथाजथाचयथा अर्ररि्त्थनीय तयेकी १  . तयेकी ्मलय असलेलयथा 
कज्थररो यथांिर वयथाज दे यथासंबंधी ठरथाि सं्म्त कर यथा्त आलथा.

 तयथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे

र्थान 
्मथांक 

कज्थररो यथांची 
सं यथा 

कज्थररो यथांचे 
्मथांक

वयथाजथाची 
ढरोबळ
र ्म

कर कर्था्त 
(टी. डी. स.)
वयथाज र ्मेिर

 

वनविळ 
वयथाज . 

वयथाज 
अवधर्त् 

्मथांकर्थासन र्य्त
सी २४  १ १ . १, १ I.W . ४

 सरोब्त िरील रक्मेचे वयथाज अवधर्त् जरोडले आहे.
 कळथािे.     
              आर्लथा वि िथास ,
             ररोलटथा ंडसटीज करर्तथा
              
    सही
           ( ी्म्ती वस्मरन उणेचथा)
 सरोब्त  वयथाज अवधर्त्                       कर्नी वचटणीस 
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े ट वनक त ा े ा े े E CS, N E FT ,  ा ा े

ा ा ट व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  सि नं.  ॉट नं. ४ , बथालथाजी टॉिर, 

्मथाल ररोड, र्ुणे ४११ ३

( CIN  :  L 5 4430 M H 1999 P L C 300477)

 फरोन   २ २ १ ५५२  िेबसथा ट  www bala i eelltd com

 फ स  २ ३ २ ५४११       ्मेल  ba l a j i 30@ gm a i l .c om

 संदभ्थ .  बी डी च ३ १ २       वद. १२ ्मथाच्थ २ १

 ी्म्ती अ्म्तथा दीव ्त

 ३ २ , डथािी भुसथारी कॉलनी,

 करो् ड डेर्रो,

 र्ुणे ४११ ३

वि क ाि ा े ट वनक त
(E CS O r N E FT ) ा े े े ा त

 ्महरोदयथा, 

  संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार आर्णथास कळवि यथा्त ये्त आहे की वद. १  ्मथाच्थ २ १  ररोजी थालेलयथा 
संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त आर्ण खरेदी कलेलयथा तयेकी . १  वक्म्त असलेलयथा र्र्तफडीचयथा कज्थररो यथांिर वयथाज 
१  दरथाने ३१ ्मथाच्थ २ १  ररोजी संर्णथा यथा िषथा्थसथाठी दे यथाबथाब्तचथा ठरथाि सं्म्त कर यथा्त आलथा. 

  कर्नीने कज्थररो यथांिरील वयथाज दे यथासंबंधी सि्थ ्तर्तुदींचे र्थालन सदर वयथाज ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे ( E CS/ N E F T )

अदथा कर यथा्त ये ल तयथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे 

रवजसटर
्मथांक 

कज्थररो यथांची 
सं यथा 

अनु ्मथांक कण वयथाज टी. डी. स. 
१

 

वनविळ 
वयथाज 

र्थासन र्य्त
C -  ४४ १ १ . १, १

 आर्ण कर्नीकडे वदलेलयथा बक खथातयथाचयथा ्तर्शीलथानुसथार देय असलेलयथा वयथाजथाची र ्म ले टॉवनक र्द ध्तीने िग्थ 
कर यथा्त ये ल.

 कळथािे.     

               आर्लथा वि िथास ,

                   बथालथाजी सटील वलव्मटेड करर्तथा  
            

          सही

           ( ी. वन खल दीव ्त)

                         कर्नी वचटणीस 
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 क ा े ितन
  यथा कज्थररो यथाचे विवशष्ट कथालथािधीनं्तर स्मह  भथागथां्मधये र्ररि्त्थन कर यथा्त ये्ते. अशथा कज्थररो यथांनथा र्ररि्त्थनीय 

कज्थररोखे असे हण्तथा्त. कज्थररोखेधथारकथांकडन कज्थररो यथाचयथा र्ररि्त्थनबथाब्तचे र्त् व्मळथालयथानं्तर संबंवध्त कज्थररोखेधथारकथालथा 
कज्थररो यथाचे र्ररि्त्थन स्मह  भथागथा्त कलयथाबथाब्तचे र्त्था थारे कर्नी वचटणीस कळवि्तरो. यथा र्त्था्त निीन भथाग ्मथाणर्त् 
लिकरच दे यथा्त ये ल वकिथा र्त्थासरोब्तच र्थाठवि यथा्त आले आहे असे कळविले जथा्ते.

   कज्थररो यथाचे स्मह  भथागथा्त र्ररि्त्थन कर यथासथाठी भथागधथारंकथाचयथा सभे्त विशेष ठरथाि सं्म्त क न तयथास ्मथानय्तथा 
वदली जथा्ते. ्मथानय्तथा व्मळथालयथानं्तर कज्थररोखे धथारकथास र्ररि्त्थनथाचे र्त् र्थाठविले जथा्ते.

क ा े ट वनक व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  १ , क णथा सदन, वशिथाजी चौक, 

सरोलथार्र  ४१३ १
( CIN  :  L 5 3888 M H 1987 P L C042262)

  फरोन  २४ ४ ३४ २ िेबसथा ट  w w w .kr i s hna el ec t r oni c s L t d.c om

  फ स  २४ ४२ २ १ ्मेल  kr i s hna 30@ gm a i l .c om

  संदभ्थ ्मथांक  क डी च ३१ १ २  वद. ५ जन २ १
  ी. ्महेश ्मथालर्थाणी
  २ , बथालथाजी कॉ े स
  ल ्मी ररोड, 
  सरोलथार्र  ४१३ १

वि क ा े म ा ात ितन
 ्महरोदय,
  आर्णथास कळवि यथा्त ये्ते की, कज्थररोखे वि ीचयथा िेळी ठरलेलयथा अटी ्मथाणे, १  दरथाचे १, ,  र्ररि्त्थनीय 

कज्थररोखे र्ररि्त्थनथास र्थात् आहे्त.
  वदनथांक २५ ्मे २ १  ररोजी थालेलयथा भथाग धथारकथांचयथा विशेष सि्थसथाधथारण सभे्त सं्म्त कलेलयथा विशेष ठरथािथा थारे 

कज्थररो यथांचे स्मह  भथागथा्त र्ररि्त्थन कर यथास ्मथानय्तथा दे यथा्त आली. र्ररि्त्थनथाचथा दर २ १ Agm आहे. आर्ण सथादर 
कलेलयथा विकलर् र्त्थानुसथार आर्ण धथारण कलेलयथा १  कज्थररो यथांसथाठी आर्णथास ५  स्मह  भथाग दे यथा्त आले आहे्त.

 आर्ण धथारण कलेलयथा स्मह  भथागथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे 

रवजसटर र्  
्मथांक 

कज्थरथाे यथाची सं यथा स्मह  भथाग 
िथाटर्थांची सं यथा

अनु ्मथांक नंबर भथाग दथाखलथा ्मथांक 

र्थासन र्य्त 
४ ५ १ ५ ५ १ ५५ २२१

 कर्नीचयथा सही वश यथावनशी वदलथा जथाणथारथा भथाग दथाखलथा सरोब्त जरोडलथा आहे. 
 वद. २५ ्मे २ १  र्थासन कज्थररोखे  दथाखलथा अविधी था  असेल.
 कळथािे.
                  आर्लथा वि िथास ,
                       क णथा ले टॉवन स वलव्मटेड करर्तथा
              

         सही
       ( ी. वन्तीन सरथाफ)
 सरोब्त   भथाग दथाखलथा          कर्नी वचटणीस 
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 क ा त
  कज्थररो यथाची र्र्तफडीची ्मुद्त संर््त असलयथास कर्नी वचटणीस कज्थररोखे धथारकथास कज्थररो यथाचयथा र्र्तफडीचे र्त् 

र्थाठिन कळवि्तरो. 
   कज्थररो यथाचयथा र्र्तफडीसथाठी कर्नीलथा कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी ( DRRF )  वन्मथा्थण करथािथा लथाग्तरो. यथा रथाखीि 

वनधी्मधन कज्थररो यथाची र्र्तफड कली जथा्ते.
   यथा र्त्थासरोब्त कज्थररोखे धथारकथास विवह्त न्मुनयथा्तील र्र्तफडीचथा अज्थ र्थाठवि यथा्त ये्तरो. सदर अज्थ भ न यथा अजथा्थसरोब्त  

कज्थररोखे ्मथाणर्त् कर्नीकडे र्र्तफडीसथाठी र्थाठवि यथाची विनं्ती कर यथा्त ये्ते.
   अज्थ था  थालयथानं्तर वचटणीस अजथा्थ्तील ्मथावह्ती ि कज्थररो यथा्तील ्तर्शील बररोबर असलयथाची खथात्ी कर्तरो आवण 

तयथानं्तर कज्थररोखे र्र्तफडीचे र्त् र्थाठवि्तरो.

ि तक मा व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ३ क, आचल टॉिस्थ, सि स्तक भिन, क र्, 

र्ुणे ४११ १
( CIN  :  L 34508 M H 2000 P L C 31 1299)

  फरोन  २ २३४ ११ िेबसथा ट  www swa ikmarble td com

  फ स  २ २३४ २२ ्मेल  swa ik gmail com

  संदभ्थ .  स डी च १३ १ २  वदनथांक  १  टरोबर २ १

  ी्म्ती अ स्म्तथा ्मथालर्थाणी
  अ्म्तथा अर्थाट्थ्मट,
  २५ नथारथायण र्ेठ,
  र्ुणे  ४११ ३

वि क ा ा त ा त
 ्महरोदयथा,
   आर्णथास कळवि यथा्त ये्ते की ्मे, २ १४ ्मधये िथाटर् कलेले १  दरथाचे १, ,  अर्ररि्त्थनीय कज्थररोखे 

१२ नरोवहबर २ १  ररोजी र्र्तफडीस र्थात् ठर्त आहे्त. वद.  टरोबर २ १  ररोजी थालेलयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त 
ठरथाि . ३४ २ नुसथार न्मद कलेले कज्थररोखे कर्नीचयथा र्र्तफड रथाखीि वनधीचथा उर्यरोग क न र्र्तफड कर यथा्त ये्तील. 

   कज्थररोखे र्र्तफडीचथा अज्थ र्त्थासरोब्त र्थाठवि्त आहरो्त सदर अज्थ भ न तयथा सरोब्त कज्थररोखे ्मथाणर्त् कर्नीचयथा 
न दणीक्त कथायथा्थलयथा्त ३ नरोवहबर २ १  र्य्त ज्मथा कर यथाची वयिस्था करथािी.

   िरील र्चथाररक्तथा र्ण्थ थालयथानं्तर कज्थररो यथाची र ्म आर्लयथा बक खथातयथािर िग्थ कर यथा्त ये ल.
   कर्यथा आर्लयथा बक खथातयथाचथा ्तर्शील कर्नी कथायथा्थलयथाकडे र्थाठिथािथा ही विनं्ती.
   कळथािे.
             आर्लथा वि िथास ,
              सि स्तक ्मथाब्थल वलव्मटेड करर्तथा
  

              सही
                 ( ी्म्ती उषथा सुर्ती)
 सरोब्त  कज्थररोखे र्र्तफड अज्थ           कर्नी वचटणीस
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 	कज्थररो यथाची वि ी क न ज्मथा कलेले भथांडिल हे कर्नीचे कजथा्थऊ भथांडिल आहे. कज्थररोखेधथारक हे कर्नीचे  धनकरो 
अस्तथा्त. तयथांनी कलेलयथा गुं्तिणुकीिर वयथाजथाचयथा सि र्था्त ्मरोबदलथा तयथांनथा व्मळ्तरो. कर्नीचयथा विसज्थन संगी भथाग 
धथारकथाचयथा अगरोदर तयथांनथा भथांडिलथाची र्र्तफड कली जथा्ते तयथा्मुळे भथांडिल बुड यथाचथा धरोकथा अतयं्त क्मी अस्तरो. 

 	कज्थररोखे धथारकथाकडे कर्नीची ्मथाल्मत्तथा ्तथारण ठेिलेली असलयथा्मुळे ्ते सुरव ्त अस्तथा्त.
 	कर्नी वचटवणसथास कज्थररोखे धथारकथांशी कज्थररो यथांचे िथाटर्, कज्थररो यथांिरील वयथाज देणेबथाब्त, कज्थररो यथाचे स्मह  

भथागथा्त र्ररि्त्थन आवण कज्थररो यथाची र्र्तफड तयथादी संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो, तयथांचयथाबररोबर र्त्वयिहथार कर्त  
अस्तथानथा स य्तथा, ्ततर्र्तथा, कथायदेशीर ्तर्तुदी, र्थारदश्थक्तथा, संव ्तथा तयथादी ्मु े विचथारथा्त यथािे लथाग्तथा्त.

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा
  १)  कज्थररो यथा थारे ज्मथा कलेले भथांडिल हे कर्नीचे ................. भथांडिल अस्ते.

     अ) कजथा्थऊ   ब) ्मथालकीचे      क) कथाय्म

  २)  कज्थररोखे धथारक हे कर्नीचे ................... अस्तथा्त.

    अ) ्मथालक      ब) धनकरो        क) णकरो 

  ३) कर्नीस कजथा्थऊ भथांडिलथाचथा र्ुरिठथा ................... कर्तथा्त.

     अ) स्मह  भथागधथारक    ब) कज्थररोखे धथारक   क) अ ह  भथागधथारक

  ४) न दिलेलयथा कज्थररो यथांिरील वयथाज ..................... थारे वदले जथा्ते.

     अ) वयथाज कर्न    ब) वयथाज अवधर्त्    क) र्र्तथािथा आदेश

  ५) ..................... हे कर्नीचे धनकरो अस्तथा्त.

     अ) भथागधथारक    ब) कज्थररोखेधथारक     क) संचथालक

  ) िथाहक कज्थररोखधथारकथांनथा वयथाज ...................... थारे वदले जथा्ते.

     अ) वयथाज अवधर्त्  ब) र्र्तथािथा आदेश   क) वयथाज कर्न

  ) कज्थररो यथािरील र्र्तथािथा .................... सि र्था्त स्र दरथाने वदलथा जथा्तरो.

     अ) लथाभथांश    ब) कज्थ   क) वयथाज

  ) ...................... हथा असथा दस्तथािेज आहे की यथा थारे कर्नी सही वश यथावनशी कज्थ घे्तलयथाची कबुली दे्ते.

     अ) कज्थररोखथा ब) भथाग   क) रथाखीि वनधी

  ) यथा कज्थररो यथाची र्र्तफड ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर कली जथा्ते. अशथा कजथा्थररो यथांनथा .................. कज्थररोखे हण्तथा्त.

      अ) र्ररि्त्थनीय    ब) न दिलेले     क) र्र्तफडीचे

  १ ) कज्थररो यथािर वदलयथा जथाणथा यथा वयथाजथाचथा दर .................... अस्तरो.

      अ) अवन च्त   ब) बदल्तथा    क) स्र

  ११) कज्थररोखेधथारकथांनथा कर्नीकडन .................... ्मथाणर्त् वदले जथा्ते.

       अ) भथाग      ब) बंधर्त्     क) कज्थररोखथा

  १२)  वयथाज अवधर्त् हे कर्नीचयथा .................... नथा र्थाठविले जथा्ते.

      अ) भथागधथारक    ब) कज्थररोखेधथारक    क) ्मथालक 

ा ां
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ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) कज्थररोखेधथारक १) कजथा्थऊ भथांडिल

ब) कज्थररो यथािरील वयथाज २) वयथाज कर्न

क) र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे ३) कजथा्थचथा र्ुरथािथा

ड) कज्थररोखे ्मथाणर्त् ४) सुरव ्त गुं्तिणक

) कज्थररो यथा्त गुं्तिणक ५) वयथाज अवधर्त्

फ) र्र्तफडीचे कज्थररोखे ) कज्थररो यथा्त र्ररि्त्थन

ग) कज्थररोखे ) जरोख्मीची गुं्तिणक

) भथागथाचथा र्ुरथािथा

) धनकरो

१ ) स्मह  भथागथा्मधये र्ररि्त्थन

११) ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर र्र्तफड

१२) कर्नी विसज्थन स्मयी र्र्तफड

१३) ्मथालक

१४) ्मथालकीचे भथांडिल

  क ा ेक विधाना ा क म वकिा ं ा व ा
  १)  कज्थररो यथा्तील गुं्तिणुकीिर व्मळणथारथा र्र्तथािथा.
  २)  कज्थररोखे धथारण कलयथाचथा र्ुरथािथा.
  ३)  कज्थररोखेधथारकथाचथा दजथा्थ.
  ४)  स्मह  भथागथा्त र्थां्तर हरोणथारे कज्थररोखे.
  ५)  कर्नीचे कज्थररोखे खरेदी करणथारी वय ी.
  )  असथा दस्तथािेज यथा थारे कर्नी सही वश यथावनशी कज्थ घे्तलयथाची कबुली दे्ते.
  )  यथा कज्थररो यथांची न द कज्थररोखे न द र्ुस्तकथा्त कली आहे असे कज्थररोखे.  

ा विधाने क क ते व ा
  १)  कज्थररोखेधथारकथांनथा वनयव्म्त लथाभथांश व्मळ्तरो.
  २)  कज्थररो यथा थारे ज्मथा कलेले भथांडिल हे कर्नीचे कजथा्थऊ भथांडिल आहे.
  ३) र्ररि्त्थनीय कज्थररो यथाचे स्मह  भथागथा्त र्थां्तर हरोऊ शक्ते.
  ४)  कज्थररो यथािरील वयथाज हे न यथाचयथा ्मथाणथािर अिलंबन अस्त नथाही.
  ५)  कज्थररोखेधथारकथांनथा कर्नीचयथा सभथासदतिथाचे सि्थ अवधकथार अस्तथा्त.
  )  लथाभथांश अवधर्त्थाचथा उर्यरोग कज्थररोखधथारकथांनथा वयथाज दे यथासथाठी कलथा जथा्तरो.
  )  सि्थ कथारचे कज्थररोखे स्मह  भथागथां्मधये र्ररि्त्थन हरो यथास र्थात् अस्तथा्त.
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  )  कज्थररो यथाची र्र्तफड कर्नी कधीच कर्त नथाही.
  )  कज्थररोखेधथारक हे कर्नीचे ्मथालक अस्तथा्त. 
  १ )  कज्थररोखे नेह्मीच र्ण्थ िसल थालेले अस्तथा्त.  

  टात न ा ा धा
  १) वडर्ॉव टरी, वयथाज, लथाभथांश

  २)  वयथाज अवधर्त्, लथाभथांश अवधर्त्, डी्मट

  ३) कज्थररोखेधथारक, भथागधथारक, वड्मटेररअलथाय ेशन  

  ४)  कज्थररोखेधथारक, भथागधथारक, सेबी ( SE B I)   

  ा िा े क ा
  १) कज्थररोखेधथारक हे कर्नीचे .................... अस्तथा्त.

  २) कर्नी .................... ्मथाणर्त्थाचे िथाटर् कज्थररोखेधथारकथास कर्ते.

  ३) कज्थररोखेधथारकथांनथा ................... सि र्था्त वन च्त दरथाने र्र्तथािथा व्मळ्तरो.

  ४) न दिलेलयथा कज्थररो यथांिरील वयथाज .................... थारे वदले जथा्ते.

  ५)  .................... लथा कज्थररोखेधथारकथांशी ्महत्िथाचयथा संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. 

  )  कज्थररोखे खरेदी करणथा यथा वय ीस .................... असे हण्तथा्त.

  )  कज्थररो यथांिरील वयथाज हे .................... िर अिलंबन अस्त नथाही.

  )  .................... ह  असलेले कज्थररोखे कर्नी वि ी क  शक्त नथाही.

  )  कज्थररोखे ्मथाणर्त् हे कज्थररोखे िथाटर् कलयथार्थासन .................... ्मवहनयथाचयथा आ्त वदले र्थावहजे.

  १ )  .................... ची वनयु ी कली नसेल ्तर कर्नी ५  र्े था जथास्त लरोकथांनथा कज्थररो यथाची वि ी क  शक्त 
नथाही.

  ११)  .................... नथा कज्थररोखे वि ी कर यथाचथा अवधकथार अस्तरो.

  क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) कज्थररो यथािरील र्र्तथािथा १) .......................................................

ब) कज्थररोखे ्मथाणर्त् २) .......................................................

क) .............................................. ३) कज्थररोखेधथारक

ड) .............................................. ४) कज्थररोखे 

) .............................................. ५) कज्थररोखे िथाटर्थाचथा अवधकथार

    (कजथा्थऊ भथांडिल, संचथालक ्मंडळ, धनकरो,  ्मवहनयथांचयथा आ्त, वयथाज)

  का िा ात त े व ा
  १)  कज्थररोखेधथारक करोणथालथा हण्तथा्त
  २) कज्थररोखे धथारकथालथा कशथाचयथा सि र्था्त ्मरोबदलथा व्मळ्तरो
  ३)  कज्थररोखथा हणजे कथाय  
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  ४)  र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे हणजे कथाय
  ५)  कज्थररोखे िथाटर् कर यथाचथा वनण्थय करोण घे्ते
  )  कज्थररो यथाची र्र्तफड कर्तथानथा करोण्तथा फॉ्म्थ सरोब्त जरोडलथा जथा्तरो
  )  कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथानं्तर करोण्ते ्मथाणर्त् वदले जथा्ते
  ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा
  १) कज्थररो यथाची खरेदी करणथा यथा वय ीस भथागधथारक असे हण्तथा्त.
  २)  कज्थररोखेधथारकथांनथा वनयव्म्तर्णे वन च्त दरथाने लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.
  ३) भथाग ्मथाणर्त् हे कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथानं्तर वदलेच र्थावहजे.
  ४)  कज्थररोखे र्र्तफड वनधी हथा कर्नी भथागथांचयथा र्र्तफडीसथाठी वन्मथा्थण कर्ते.
  ५)  कज्थररोखे र्र्तफड र्त्थासरोब्त डी्मट विनं्ती अज्थ र्थाठविलथा जथा्तरो.
  ) कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथानं्तर कज्थररोखे ्मथाणर्त्  ्मवहनयथाचयथा आ्त कज्थररोखेधथारकथास र्थाठविले जथा्ते.

  क्रम ािा
  १) अ) संचथालक ्मंडळ ठरथाि
     ब) कज्थररो यथाचे िथाटर्
      क) संचथालक ्मंडळथाची सभथा
  २) अ) वयथाज अवधर्त् 
    ब) कज्थररो यथांचे िथाटर्
    क) संचथालक ्मंडळथाची सभथा
क्र ा ं ा ंक ना क ा

  १) कज्थररोखे       २) कज्थररोखेधथारक     
  ३) कज्थररो यथािरील वयथाज  ४) कज्थररो यथाची र्र्तफड  
  ५) कज्थररो यथाचे र्ररि्त्थन  ) वयथाज अवधर्त्
  ) संव ्तथा   ) अचक्तथा
  ) सौजनय्तथा  १ ) कज्थररोखे ्मथाणर्त्
क्र ात त े व ा

  १)  वचटवणसथालथा कज्थररोखेधथारकथाशी करोणकरोणतयथा संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो
  २) कज्थररोखेधथारकथाशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने करोण्ते ्मु े ल था्त यथािे्त
क्र ा विधाने का क ा

  १)  कर्नी वचटवणसथालथा कज्थररोखेधथारकथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा विशेष कथाळजी यथािी लथाग्ते.
  २)  विवशष्ट र्रर स््ती्मधये वचटवणसथालथा कज्थररोखेधथारकथांबररोबर र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो.  
क्र ा न िा

  १)  कज्थररो यथाचे िथाटर् कलयथाबथाब्तचे र्त् वलहथा.
  २)  कज्थररोखेधथारकथास वयथाज अवधर्त्था थारे वयथाज वदलयथाचे कळविणथारे र्त् वलहथा.
  ३)  कज्थररो यथांचयथा र्र्तफडीची ्मथावह्ती कज्थररोखेधथारकथास देणथारे र्त् ्तयथार वलहथा.
  ४)  कज्थररोखेधथारकथास कज्थररो यथाचे स्मह  भथागथा्त र्ररि्त्थनथा्त कलयथाचे ्मथावह्ती देणथारे र्त् वलहथा.

  ५)  ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे कज्थररो यथािरील वयथाज वदलयथा बथाब्तचे र्त् कज्थररोखेधथारकथास वलहथा.
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ेि ा ां ि ा

 ेि ा ां ि ा क ताना व टव ा ा ाि ा ा क्षता  

 ेि ा ां ि ा क ा े विविध ं

 नमना े    

तािना

ठेिी हथा कर्नीसथाठी अलर् ्मुद्तीचथा वित्तीय स्रो्त आहे आवण यथाचथा उर्यरोग कर्नीचयथा अलर् ्मुद्तीचयथा खेळतयथा भथांडिलथाची 

गरज र्ण्थ कर यथासथाठी हरो्तरो. कर्नी वक्मथान  ्मवहने आवण क्मथाल ३  ्मवहनयथांर्े था जथास्त ्मुद्तीचयथा ठेिी सिीकथा  शक्त नथाही. कर्नी 

ठेिीिर वनयव्म्त वयथाज दे यथासथाठी आवण ्मु ल र ्म ्मुद्त संर््तथाच र्र्तफड कर यथासथाठी जबथाबदथार अस्ते. ठेिीदथार हे कर्नीचे 

असुरव ्त धनकरो अस्तथा्त. 

कर्नीचयथा वचटवणसथालथा ठेिीदथारथांशी ठेि सिीकथारलयथाब ल, ठेिीिरील वयथाज दे यथाबथाब्त, ठेिीचे न्तनीकरण ि र्र्तफड करणे 

तयथादी संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. वचटवणसथालथा हथा र्त्वयिहथार कर्नीचयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार करथािथा लथाग्तरो. 

ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथाने विशेष कथाळजी आवण द ्तथा घे्तली र्थावहजे.   

ेि ा ां ि ा क ताना व टव ा ा ाि ा ा क्षता

वचटवणसथालथा ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा खथालील बथाबी (द ्तथा) विचथारथा्त यथावयथा लथाग्तथा्त.

 का े त त वचटवणसथाने ठेिी ्मथागविणे, सिीकथार करणे न्तनीकरण करणे आवण र्र्तफड करणे यथा संबंवध्त 

असलेलयथा कथायदेशीर ्तर्तुदींचे र्थालन कर्नीने य्थायरो य कले असलयथाची खथात्ी कली र्थावहजे. 

  ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा वचटवणसथाने अस य आवण अयरो य श दथांचथा िथार्र हरोणथार नथाही यथाची 

कथाळजी यथािी हणजेच र्त्वयिहथार न ्तथार्ि्थक कलथा र्थावहजे.

 त ता  ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा तयथांनी विचथारलेलयथा नथांनथा आवण ्त थारींनथा विनथाविलंब उत्तर  

र्थाठविणे गरजेचे अस्ते.

 कता  ठेिीदथारथांशी करथावयथा लथागणथा यथा र्त्वयिहथारथा्त अचक्तथा असथािी. ्तसेच िस्तु स््तीची अचक ्मथावह्ती र्त्था्त 

असथािी.

 नाि वकक  ठेिीदथारथांचयथा ्मनथा्मधये कर्नीची व्त्मथा कथाय्म रथाहील अशथा कथारचथा र्त्वयिहथार तयथांचेबररोबर रथाहील 

यथाची द ्तथा वचटवणसथाने घे्तली र्थावहजे. तयथा्मुळे कर्नीचथा नथािलौवकक िथाढ यथास ्मद्त हरो ल.

 त क न ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा तयथांचयथा गरजथा, अर्े था, तयथादी बथाबी विचथारथा्त घेऊन 

वचटवणसथाने ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कलथा र्थावहजे.
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 ंवक्ष ता  ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार हथा अतयं्त ्मरोज यथा श दथा्त असथािथा. आि यक असलेली ्मथावह्ती ही ् रोड यथा्त र्रं्तु 

्मु ेसदर्णे ्मथांडथािी. अनथाि यक ि अ स्तु्त ्मथावह्ती टथाळली जथािी.

 न ता  वचटवणसथाने ठेिीदथारथांबररोबर र्त्वयिहथार कर्त अस्तथानथा गरोर्नीय्तेचे र्थालन करथािे.

ेि ा ां ि ा ा े ं

 वचटणीस संचथालक ्मंडळथाने ठेिीबथाब्त घे्तलेले विविध वनण्थय ठेिीदथारथांनथा कळवि्तरो. 

 वचटवणसथालथा ठेिीदथारथांशी विविध संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. कथाही संग र्ुढील ्मथाणे 

 १) कर्नी्मधये ठेि ठेिलयथाब लचे आभथार ्मथानणथारे र्त्.

 २) ठेिीिरील वयथाज दे यथाबथाब्तचे र्त्. अ) वयथाज अवधर्त्था थारे

  ब) ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे

 ३) ठेिीचयथा न्तनीकरणथाबथाब्तचे र्त्

 ४) ठेिीचयथा र्र्तफडीबथाब्तचे र्त्
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नमना े
 ेि ा ा ेि ेि ा ा ा े ठेिीदथारथांकडन ठेि र ्म था  थालयथानं्तर कर्नीचयथा वचटवणसथाने 

ठेेिीदथारथालथा तयथाने ठेि ठेिलयथाब ल आभथार वय  करणथारे र्त् र्थाठविले र्थावहजे. यथा र्त्था्त ठेिीची र ्म, ्तथारीख, 
ठेिीचथा कथालथािधी, तयथादी ्तर्शीलथाचथा उ ेख असथािथा.

  यथा र्त्थासरोब्त ठेिीदथारथांनथा ठेि र्थाि्ती र्थाठविली जथा्ते जी ठेि ठेिलयथाब लचथा र्ुरथािथा हणन था  धर यथा्त ये्ते. ही 
र्थाि्ती ठेि सिीकथारलयथानं्तर २१ वदिसथांचयथा आ्त र्थाठिथािी लथाग्ते.

ं ट व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ४५ गु  टॉिस्थ जे. ्म. ररोड, 

र्ुणे ४११ २१
CIN  :  L 30121 M H 2007 P L C070504

 फरोन  २ १२११ २  W ebs i t e :  w w w .gur ul i m i t ed.c om

 फ स  २ ३ ४  E - m a i l  :  gur u30@ gm a i l .c om  

 संदभ्थ .  जी डी र्ी १ २  वदनथांक  १  व ल २ १

 ी. शथारंगधर नथा क
  गु  अर्थाट्थ्मट, शवनिथार र्ेठ,
 र्ुणे  ४११ ११ 

वि ेि ा ा ेि ेि ा ा ा े
 ्महरोदय,
  आर्लथा वदनथांक ५ व ल २ १  ररोजीचथा ठेि गुं्तिणक . १, ,  (अ री . क लथाख फ ) 

बथाब्तचथा अज्थ व्मळथालथा. जथावहरथा्ती्तील अटी ि वनय्मथास अनुस न सदर ठेिी २ िष कथालथािधीसथाठी आर्णथाकडन था  
थाली आहे.

  आर्ण कर्नीिर वि िथास दथाखिन ठेि ठेिलयथाब ल आर्ले आभथारी आहरो्त. 

  ठेिीचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे

्मुद्त ठेि
र्थाि्ती ्मथांक

ठेि र ्म ठेिीचथा 
कथालथािधी (िष्थ)

वयथाज दर
%

बकचथा ्तर्शील
बकचे नथाि खथा्ते ्मथांक

` १, , २ िष १२.५ वसटी बक २२२ ४

 कर्नी्मधये ठेि ठेिलयथाब ल संचथालक ्मंडळथाने क्तज््तथा वय  कली आहे.

 आ ही आर्णथास सदि उत्त्म सेिथा दे यथाची खथात्ी दे्तरो.

 कळथािे.
   आर्लथा वि िथास ,
   गु  ंडसटीज वलव्मटेड करर्तथा

   सही
   ( ी. वन्तीन ्मरोदी) 
 सरोब्त  ठेि र्थाि्ती .  कर्नी वचटणीस
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  ेि ि ा व ा ा त े  ठेि ही कजथा्थऊ भथांडिल आहे. ठेिीदथारथालथा तयथाने ठेिीचयथा सि र्था्त कलेलयथा 
गुं्तिणुकीिर वयथाजथाचयथा सि र्था्त ्मरोबदलथा व्मळ्तरो. जेवहथा ठेिीदथारथालथा तयथाचयथा ठेिीिरील वयथाज देय अस्ते तयथािेळी 
कर्नी ठेिीिरील वयथाज दे यथाचे र्त् र्थाठि्ते. यथा र्त्था्त ठेि र ्म, वयथाजथाचथा दर, वयथाजची कण र ्म िजथा टी.डी.
स. आवण वनविळ देय रक्मेचथा उ ेख कलथा जथा्तरो.

  कर्नी वयथाज हे वयथाज अवधर्त् वकिथा ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे दे्ते.
  ा वध ा ा े ा े े

वक टे टा व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  १ ४ ब, बॉ बे हथाऊस, स. वही. ररोड, बरोररिली (र्.),   

्मुंब   ४  १ ३
CIN  :  L 05065 M H 2000 P L C430644

 फरोन  २२ ३ ४ ३   W eb s i t e :  w w w .k i s h or t es x t i l el i m i t ed.c om

 फ स  २२ ४ २ २३२३ E - m a i l  :  ki s hor t ext 30@ gm a i l .c om  

 संदभ्थ .  क डी र्ी ३४ १ २  वदनथांक  २  जुल २ १

 ी्म्ती ल्तथा दीव ्त 
 सी २, ्मधुबन अर्थाट्थ्मट, वशिथाजी नगर, 
 क र्, र्ुणे  ४११ १ 

वि म त ेि ि ा े ा ा त
 ्महरोदयथा,
  संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार ्मी आर्णथास कळि च ्तरो की, आर्णथास देय असलेलयथा वयथाज दरथा ्मथाणे 

(१ ) आर्लयथा ्मुद्त ठेिींिरील वयथाज दे यथाबथाब्तचथा ठरथाि संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त ्मंजर कर यथा्त आलेलथा आहे. 
यथा र्त्थासरोब्त वदनथांक २५ जुल २ १  चे अ सीस बकचयथा बरोरीिली शथाखेचयथा नथािे . २५  चे ३३४५ ्मथांकथाचे वयथाज 
अवधर्त् जरोडले आहे.

  ठेिीिरील वयथाज दे यथाबथाब्तचयथा सि्थ कथायदेशीर ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा कर्नीने कली आहे. 

  ्मुद्त ठेि ि तयथािरील देय असलेलयथा वयथाजथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे 

वयथाज अवधर्त्
्मथांक

्मुद्त ठेि 
र्थाि्ती ्मथांक

ठेि र ्म
( र्ये)

वयथाजथाचथा
दर ( )

वयथाजथाची
ढरोबळ र ्म

टी.डी. स.  
@  १

वनविळ वयथाज
देय र ्म

३३४५ २ ३२ ` २५, १ ` २,५ ` २,५

 वयथाज अवधर्त् सरोब्त जरोडले आहे.
 कर्यथा वयथाज अवधर्त् िेगळे कर यथा्त यथािे.
 कळथािे.

   आर्लथा वि िथास ,
   वकशरोर टे सटथा ल वलव्मटेड करर्तथा

   सही
   ( ी. वन खल दीव ्त) 
 सरोब्त  वयथाज अवधर्त् कर्नी वचटणीस
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  े ट वनक त ा े ा े ा ा त (E CS, N E FT )

न े मव व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  सि नं. , ॉट नं. ४ , नॉवहेल सदन, डी. र्ी. ररोड, बथािधन,    

र्ुणे ४११ ३
CIN  :  L 302090 M H 2000 P L C070504

 फरोन  २२ ३ २१  W ebs i t e :  w w w .nove l s ew i ngl t d.c om

 फ स  २२ ४ ३  E - m a i l  :  nove l s ew i ng07@ gm a i l .c om  

 संदभ्थ .  न डी र्ी १ १ २  वदनथांक  ५ व ल २ १

 ी्म्ती व व्तजथा वबहथाणी 
 नथारथायण र्ेठ, १२५, ल ्मी ररोड,
 र्ुणे  ४११ ३  

वि म त ेि ि ा े ट वनक त ा े (E CS/ N E FT ) े ा ा त

 ्महरोदयथा,
  ्मलथा वदलेलयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा सचनेनुसथार ्मी आर्णथास कळि च ्तरो की, वद. १२ ्मथाच्थ २ १  ररोजी 

थालेलयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त ३१ ्मथाच्थ २ १  ररोजी संर्णथा यथा आव््थक िषथासथाठी ठेिीिर १  दरथाने वयथाज 
दे यथाचथा ठरथाि ्मंजर कर यथा्त आलथा.

  कर्नीने ठेिीिरील वयथाज दे यथाबथाब्तचयथा ि सि्थ कथायदेशीर ्तर्तुदींची र््त्थ्तथा कली आहे.

  देय असलेलयथा वयथाजथाचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे 

्मुद्त ठेि
र्थाि्ती ्मथांक

ठेि र ्म
( र्ये)

वयथाजथाचथा दर
%

वयथाजथाची कण
र ्म ढरोबळ

( र्ये)

टी.डी. स.  
@  

१

वयथाजथाची देय 
वनविळ र ्म

( र्ये)

२ ३२ ` २५, १ ` २,५ ` २,५

 देय असलेलयथा वयथाजथाची र ्म आर्ण वदलेलयथा बक खथातयथाचयथा ्तर्शीलथा ्मथाणे ले टक र्द्ध्ती ( E CS, 

N E F T )  थारे ज्मथा कर यथा्त ये ल.

 कळथािे.

   आर्ली वि िथास ,
   नॉवहेल सु ग ्मवशनस वलव्मटेड करर्तथा

   सही
   ( ी्म्ती सरर्तथा वसंग) 
   कर्नी वचटणीस
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ेि े नतन क
  ठेिीचे न्तनीकरण हणजे ठेिीदथारथालथा तयथाचयथा ठेिीची र ्म ठेिीची ्मुद्त संर्लयथानं्तर र्र्त न कर्तथा, तयथा रक्मेचे 

निीन ठेिी्त र्ुढील कथाही कथालथािधीसथाठी र्थां्तर करणे हरोय.
  ठेिीचथा अव्तरर  कथालथािधी हथा ्मळ कथालथािधी ्तकथाच वकिथा तयथार्े था िेगळथा वभ  अस शक्तरो.
  कर्नी ठेिीचयथा न्तनीकरणथासथाठी ठेिीदथारथांनथा ठेिीची ्मुद्त संर् यथार्ि  क ्मवहनथा अगरोदर न्तनीकरणथाचथा थार्ील अज्थ 

र्थाठवि्ते. ठेिीदथारथाने न्तनीकरणथाचथा अज्थ कर्नीकडे र्ण्थ ्तर्शीलथासह भ न वदलयथानं्तर कर्नी ठेिीचे न्तनीकरण 
क न ठेिींचयथा न्तनीकरणथाचे र्त् ठेिीदथारथास र्थाठवि्ते.

  यथा र्त्थासरोब्त न्तनीकरणथाची ठेि र्थाि्ती र्थाठविली जथा्ते.  

ा मं ंट न न व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  २४, डथाय्मंड हथाऊस, नरर्मन र्ॉ ट,  

्मुंब  ४  २१
CIN  :  L 15522 M H 2000 P L C301244

 फरोन  २२ ५ २ २११३  W ebs i t e :  w w w .di m ondl i m i t ed.c om

 फ स  २२ २ ३ ४११२ E - m a i l  :  di m ond5@ gm a i l .c om  

 संदभ्थ .  डी डी र्ी १ १ २  वदनथांक  २२ ्मथाच्थ २ १

 ी्म्ती आशी वसंग
 २  गुल्मरोहर अर्थाट्थ्मट, 
 अंधेरी (र्.), ्मुंब   ४  ५  

वि म त ेि ा नतन क ा ा त
 ्महरोदयथा,
  आर्लथा ठेिीचयथा न्तनीकरणथाबथाब्तचथा अज्थ आवण . १, ,  र ्म असलेली ्मळ ठेि र्थाि्ती . ४ २५  

दरोन िष्थ ्मुद्तसथाठी न्तनीकरणथासथाठी यथा अजथा्थसरोब्त व्मळथाली. सदर न्तनीकरण अज्थ संचथालक ्मंडळथाचयथा सं्म्तीसथाठी 
सथादर कर यथा्त आलथा.

  वदनथांक १  ्मथाच्थ २ १  ररोजी थालेलयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त २ िष्थ कथालथािधीसथाठी ठेिीचयथा न्तनीकरणथासथाठी 
्मंजुरी दे यथा्त आली आहे. 

  यथा र्त्थासरोब्त ठेि र्थाि्ती . ५ २५ जरोडली आहे.

 कळथािे.

   आर्ली वि िथास ,
   डथाय्मंड ंटरनशनल वलव्मटेड करर्तथा

   सही
   ( ी्म्ती कथावयथा अंबथानी) 
 सरोब्त  ्मुद्त ठेि र्थाि्ती . ५ २५ कर्नी वचटणीस
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 ेि त
  ठेिीची ्मुद्त संर् यथार्ि  ठेिीची र ्म वयथाजथासह ठेिीदथारथांनथा र्र्त करणे कर्नीलथा बंधनकथारक आहे. ठेिीची र ्म 

र्र्त न कलयथास कर्नी कथाय था्त दंडथात्मक वश ेची ्तर्तद कर यथा्त आलेली आहे. ठेिीचयथा र्र्तफडीचयथा िेळी 
ठेिीदथारथालथा ठेि र्र्तफडीचे र्त् र्थाठविले जथा्ते. यथा र्त्था्त ठेिीदथारथास ठेि र्थाि्ती कर्नीकडे र्थाठवि यथाची विनं्ती कली 
जथा्ते.

  ठेि र्र्तफड र्त्था्त ठेिीचथा कथालखंड, ठेि र्थाि्ती . ठेि र ्म वयथाजथाचथा दर, ्मुद्त संर्लयथानं्तर थाियथाची र ्म, 
टीडी स (कर कर्था्त). वनविळ देय र ्म तयथादी ्मथावह्ती यथा र्त्था्त अस्ते.  

धा ा व वमटे
न दणीक्त कथायथा्थलय  ४ धथारथा भिन, वर्ंर्री ररोड,   

र्ुणे ४११ १
CIN  :  L 55331 M H 1996 P L C302177

 फरोन  २ ५२५४ २३  W ebs i t e :  dha r a oi l l i m i t ed.c om

 फ स  २ ४ ३ ४२३ E - m a i l  :  dha r a 16@ gm a i l .c om  

 संदभ्थ .  डी डी र्ी १ १ २  वदनथांक  १३ नरोवहबर, २ १

 ी. रविं  ख था
 सी १५, सिथा्मी अर्थाट्थ्मट, नथारथायण र्ेठ, 
 र्ुणे  ४११ ३  

वि ेि म त क ा ा त
 ्महरोदय,
  आर्णथास कळवि यथा्त ये्ते की, १ वडसबर २ १  ररोजी आर्णथाकडन था  थालेली ठेि र ्म  

. १, ,  (अ री . क लथाख) ठेि र्थाि्ती . ५ २५ यथा ठेिीची ्मुद्त ३  नरोवहबर २ १  र्य्त आहे. 
  ठेि र्र्तफडीसथाठी आर्णथाकडन ्मळ ठेि र्थाि्ती . ५ २५ था  थाली. १२ नरोवहबर २ १  ररोजी थालेलयथा 

संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त ठेिीचयथा र्र्तफडीचथा ठरथाि ्मंजर कर यथा्त आलथा. 
  ठेि र्र्तफडीचथा ्तर्शील खथालील ्मथाणे

ठेिीचथा 
कथालथािधी

्मुद्त ठेि
र्थाि्ती 

.

ठेि
र ्म
(`)

वयथाजथाचथा 
दर

(१ )

्मुद्त स्मथा ी
अिधी 

र ्म .

टी.डी.
स.

(१ )

वनविळ
र ्म
(`)

्मुद्त स्मथा ी
वदनथांक

२ िष ५ २५ १, , २ , १,२ , २,  १,१ , ३  नरोवह. २ १

  ३  नरोवहबर २ १  ररोजी बक फ ्महथारथाष्ट वशिथाजी नगर, र्ुणे ४११ ५ यथा शथाखेिर कथाढलेलथा ४२ २५ 
्मथांकथालथा . १,१ ,  (अ री . क लथाख अठरथा हजथार) चथा रेखथांवक्त धनथादेश सरोब्त जरोडलथा आहे. 

 कळथािे,
   आर्लथा वि िथास ,
   धथारथा ल वलव्मटेड करर्तथा

   सही
   ( ी. अशरोक भ ड) 
 सरोब्त  रेखथांवक्त धनथादेश . ४२ २५ कर्नी वचटणीस
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ा ां

	 	कर्नी्मधये ठेिीदथारथांची भव्मकथा ही धनकरो हणन अस्ते. ्ते कर्नीलथा अलर््मुद्तीचथा वित्त र्ुरिठथा कर्तथा्त. ठेिीचयथा 
सि र्था्त कलेलयथा गुं्तिणुकीिर ठेिीदथारथांनथा वयथाजथाचयथा सि र्था्त ्मरोबदलथा व्मळ्तरो.

  ठेिीदथारथांनथा कर्नीचयथा सभथांनथा हजर रथाह यथाचथा ि सभे्त ्म्तदथान कर यथाचथा ्तसेच वयिस्थार्नथा्त सहभथागी हरो यथाचथा अवधकथार 
था  हरो्त नथाही. कर्नीची करोण्तीही ्मथाल्मत्तथा ्तथारण न घे्तथा ्ते कर्नीस अलर् ्मुद्तीचथा वित्त र्ुरिठथा कर्तथा्त.  

  कर्नीचयथा वचटवणसथालथा ठेिीदथारथांशी, ठेि ठेिलयथाबथाब्त आभथार ्मथानणे, ठेिीिर वयथाज देणे, ठेिीचे न्तनीकरण करणे आवण 
ठेिीची ्मुद्त संर््तथाच ठेिीिर र्र्तफड करणे तयथादी संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो. ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा 
वचटवणसथालथा कथायदेशीर ्तर्तुदी, न ्तथा, ्ततर्र्तथा, नथािलौवकक, अचक्तथा, गरोर्नीय्तथा, तयथादी ्मु े विचथारथा्त यथािे 
लथाग्तथा्त.

  ठिेीची ्मदु्त सरं््तथाच ठिेीदथारथास ठिेीच े न्तनीकरण कर्तथा य्ेत.े ठिेीची र्र्तफड कर्नी र्र्तफडीचयथा अटी ि वनय्मथानसुथार 
कर्त.े

िा ा
क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) ठेिीदथार कर्नीचे .................... अस्तथा्त.

   अ) सभथासद  ब) धनकरो क) णकरो

  २) ठेिीदथार कर्नीलथा .................... भथांडिल र्ुरवि्तथा्त.

   अ) अलर् ्मुद्तीचे     ब) दीघ्थ ्मुद्तीचे    क) ्मधय्म ्मुद्तीचे

  ३) कर्नीलथा जथास्ती्त जथास्त .......... ्मवहने ्मुद्तीचयथा ठेिी सिीकथार्तथा ये्तथा्त.

   अ) २४   ब) ३     क) ४५

  ४) कर्नी क्मी्तक्मी ......... ्मवहने ्मुद्तीर्े था क्मी कथालथािधीचयथा ठेिी सिीकथा  शक्त नथाही.

   अ)      ब) ३     क) ५

  ५) ठेिी हे कर्नीचे .................... कथारचे कज्थ आहे.

   अ) स्र    ब) अलर् ्मुद्त    क) दीघ्थ ्मुद्त

  ) सथाि्थजवनक ठेिी यथा .................... भथांडिलथाची गरज र्ण्थ कर यथासथाठी सिीकथारलयथा जथा्तथा्त.

   अ) स्र    ब) खेळतयथा    क) ्मथालकीचयथा

  ) .................... लथा जन्तेकडन ठेिी ्मथागवि यथाचथा अवधकथार आहे.

   अ) भथागधथारक   ब) अंक क    क) संचथालक ्मंडळ

  ) ठेिीिरील वयथाज दर .................... अस्तरो.

   अ) स्र    ब) बदल्तथा   क) ्मथाफक

  ) ठेिीचयथा गुं्तिणुकीिर र्शथाचयथा सि र्था्त वदलयथा जथाणथा यथा र्र्तथावयथास .................... हण्तथा्त.

   अ) लथाभथांश    ब) वयथाज   क) सट 
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ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) ठेिीदथार १)  स्र

ब) ठेिीिरील वयथाज दर २) ्मथालकी ह थाचथा र्ुरथािथा

क) ठेि र्थाि्ती ३) णकरो

४) धनकरो

५) ठेिीचथा र्ुरथािथा

)  बदल्तथा

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

  १) ठेिीिरील वदलथा जथाणथारथा र्र्तथािथा.

  २) ठेिीिरील वयथाज दे यथासथाठी िथार्रलथा जथाणथारथा दस्तथािेज.

  ३) ्मुद्त ठेि सिीकथारलयथाब ल कर्नीने वदलेली र्थाि्ती.

  ४) ठेिीची ्मुद्त संर्लयथानं्तर ठेिी र्र्त करणे.

  ५) ठेिीचथा जथास्ती्तजथास्त कथालथािधी.

 ा विधाने क क ते व ा

  १)  ठेि ही कर्नीसथाठी अलर््मुद्तीचथा वित्तीय स्रो्त आहे.

  २)  ठेिीदथार हे कर्नीचे धनकरो अस्तथा्त.

  ३) कथायदेवशरररतयथा जथावहरथा्तीवशिथाय कर्नी जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्ते.

  ४) ठेिीदथारथांनथा लथाभथांश व्मळ यथाचथा अवधकथार अस्तरो.

  ५) खथाजगी कर्नी आ्म जन्तेकडन ठेिी सिीकथा  शक्त नथाही.

  ) ठेिीदथारथांनथा ्म्तदथानथाचे ह  वदले जथा्तथा्त.

टात न ा ा धा

  १) लथाभथाशं, ठिेीदथार, ठिे र्थाि्ती

  २) वि िस्त करथार, ठिेीदथार, ठिे र्थाि्ती

 ा विधाने क ा

  १) ठेिीदथार हे कर्नीचे .................... अस्तथा्त.  

  २) ठेिीदथारथांनी कथाळजीर्ि्थक ि द ्तथार्ि्थक र्त्वयिहथार .................... यथालथा करथािथा लथाग्तरो.  

  ३) ठेिी हथा कर्नी भथांडिल उभथारणीचथा .................... ्मुद्तीचथा स्रो्त आहे.  

  ४) कर्नीलथा वक्मथान .................... ्मवहने ्मुद्तीर्य्तचयथा ठेिी सिकथार्तथा ये्तथा्त.

  ५) वन च्त दरथाने .................... व्मळ यथाचथा अवधकथार ठेिीदथारथांनथा अस्तरो.
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क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) ठेिीदथार १) .......................................................

ब) ठेिीिरील र्र्तथािथा २) .......................................................

क) .............................................. ३) ठेिीची जथास्ती्त जथास्त ्मुद्त

ड) ठेिीची क्मी्त क्मी ्मुद्त ४) .......................................................

  (वयथाज, कर्नीचथा धनकरो, ३  ्मवहने,  ्मवहने)

का िा ात त े व ा

  १) ठेिीदथार करोणथास हण्तथा्त

  २) ठेिीिरील र्र्तथािथा हणन  कथाय वदले जथा्ते

  ३) वयथाज अवधर्त् हणजे कथाय

  ४) ठेिीचे न्तनीकरण हणजे कथाय

  ५) ठेि न्तनीकरण र्त्थासरोब्त करोण्तथा दस्तथािेज जरोडलथा जथा्तरो

  ) कर्नी ठेिीची र्र्तफड कवहथा कर्ते

  ) ठेिीचथा क्मी्तक्मी आवण जथास्ती्तजथास्त कथालखंड वक्ती अस्तरो

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

  १) ठेिीदथार हे कर्नीचे ्मथालक अस्तथा्त.

  २) ठेिी हथा वित्त र्ुरि थाचथा अं्तग्थ्त ्मथाग्थ आहे.

  ३) ठेिी दीघ्थ ्मुद्तीसथाठीचथा भथांडिलथाचथा ्मथाग्थ आहे.

  ४) ठेिीदथारथांनथा लथाभथांश व्मळ यथाचथा ह  आहे.

क्रम ािा

  १) अ) ठेिीचे न्तनीकरण 
   ब) ठेिीची सिीक्ती
   क) ठेि र्थाि्ती

  २) अ) देय वयथाज
   ब) ठेि र्थाि्ती
   क) ठेिीची सिीक्ती

क्र ा ं ा ंक ना क ा

  १) ठेिीदथार   २) ठेि

  ३) ठेिीिरील वयथाज   ४) ठेि र्थाि्ती

  ५) ठेिीचे न्तनीकरण   ) ठेिीची र्र्तफड
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क्र ात त े व ा

  १) ठेिीदथारथांशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा वचटवणसथालथा करोणतयथा द ्तथा यथािथा लथाग्तथा्त.

  २) वचटवणसथालथा ठेिीदथारथाशी करोणकरोणतयथा संगी र्त्वयिहथार करथािथा लथाग्तरो.

क्र ा विधाने का क ा

  १) कर्नी वचटवणसथाने ठेिीदथारथाशी र्त्वयिहथार कर्तथानथा यथाियथाची कथाळजी.

  २) ठेिीदथारथाशी र्त्वयिहथार करथाियथाचे संग.

क्र ा न िा

  १) ठेिीदथारथास ठेि ठेिलयथाब ल आभथारथाचे र्त् वलहथा.

  २) ठेिीदथारथास वयथाज अवधर्त्था थारे ठेिीिरील वयथाज वदलयथाविषयीचे र्त् वलहथा.

  ३) ठेिीदथारथास ठेिीचे न्तनीकरण कलयथाबथाब्तचे र्त् वलहथा. 

  ४) ठेिीदथारथास ठेि र्र्तफडीबथाब्त र्त् वलहथा.

  ५) ले टॉवनक र्द्ध्ती थारे ठेिीिरील वयथाज वदलयथाबथाब्तचे र्त् ठेिीदथारथास वलहथा.
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9 ा े त

ा े त

ा े त े म ि

ा े त े ा े

ा े त े घटक

ा े ं ंवधत ंक ना ं ा

ा े त का त

. .१ वड्मट व यथा 

  . .२ आयर्ी  संदभथा्थ्त

  . .३ हस्तथां्तरण बथाब्ती्त

   अ) फ ्मथाकट   ब) ्मथाकट

ा तात ा े अ) न सडी ल  ब) सीडी स ल

क

तािना
व्तभ्ती दरोन कथारे धथारण कलयथा जथाऊ शक्तथा्त.

 अ) भौव्तक    ब) ले टॉवनक वड्मटेररयलथा ज

व्तभ्ती हणजे भथाग, कज्थररोखे, बंधर्त्े, युचयुअल फडथांचे युवनट स, सरकथारी ररोखे तयथादी.

वतक ि ात वत त  यथाचथा अ््थ व्तभ्ती कथागदी ्मथाणर्त्थाचयथा सि र्था्त धथारण कलयथा जथा्तथा्त. भौव्तक 
सि र्था्त व्तभ्ती धथारण कर यथा्तील अडचणी र्ुढील ्मथाणे 

  म  कथागदी सि र्था्तील दथाखले गहथाळ हरोऊ शक्तथा्त, खरथाब हरोऊ शक्तथा्त, फथाट शक्तथा्त, चरोरी हरोऊ 
शक्तथा्त, हथा्तथाळ्तथानथा चुकीचयथा वठकथाणी जथाऊ शक्तथा्त, तयथादी.

  म वत ा न  न ल दथाखलयथाचयथा ्ती व्मळवि यथासथाठी िेळ यतन ि र्सथा खच्थ हरो्तरो.
  वत त िाट ाम े वि ं  निीन व्तभ्तीचे िथाटर् करथाियथाचे असलयथास तयथा िथाटर्थास अवधक विलंब लथाग्तरो.
  वत त े तांत व ंक्रम क ा वि ं  व्तभ्तीचे हस्तथां्तरण आवण सं ्मण कर्तथानथा भौव्तक 

दथाखलयथाची तय  हथा्तथाळणी कर यथा्मुळे विलंब हरो्तरो. 
  वित ा ा ध का (B ad D elive ry)  व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचयथा िेळी ्ते फथाटलेले अस शक्ते, 

बनथािटी अस शक्ते वकिथा चुकीचे ्मथाणर्त्ही अस शक्ते तयथादी.

   भथार्तथाचयथा िेगिथान उदयरोन्मुख अ््थवयिस्े्त भथाग बथाजथारथाची ्महत्िथाची भव्मकथा असन ्ती जुनयथा संकलर्नथांिर 
आधथारर्त अस शक्त नथाही आवण हणन १  ्मधये वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती आणली. यथा्मधये व्तभ्ती ले टॉवनक 
सि र्था्त धथारण कलयथा जथा्तथा्त. 

 े ट वनक ि ात वत त  कथागद विरवह्त वकिथा ले टॉवनक वकिथा वड्मटेररयलथा ज सि र्था्त व्तभ्ती धथारण 
कर यथाची ही भथागर्ेढी ( Depos i t or y )  र्द्ध्ती आहे.

  वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती विषयी यथा र्थाठथा्मधये सर्ष्टीकरण कर यथा्त आले आहे.
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ा े त
 व्तभ्ती ठेि यथाचे ्मधयि्त  वठकथाण अशी कली आहे. वडर्ॉव टरी ही अशी संस्था आहे जी व्तभ्तीची ्मथालकी 
सभथासदथाचयथा ि्तीने ले टॉवनक र्द्ध्तीने हस्तथां्तरर्त कर्ते ही अशी संस्था आहे जी गुं्तिणुकदथारथाचयथा विनं्तीनुसथार व्तभ्ती 
ले टॉवनक र्द्ध्ती्त ठेि्ते आवण व्तभ्तीचयथा वयिहथारथासंबंधी सेिथा र्ुरि्ते.

 ््म वडर्ॉव टरीची स्थार्नथा १ ४  ्मधये ज्म्थनी ये्े थाली. भथार्तथा्त वडर्ॉव टरी कथायदथा १  ्मधये सं्म्त कर यथा्त 
आलथा. भथार्तीय अ््थवयिस्ेचयथा उदथारीकरणथाचयथा धरोरणथा्मुळे ि १ १ र्थासनचयथा आव््थक ेत्था्तील सुधथारणथां्मुळे भथार्तीय भथांडिल 
बथाजथार बरथाच िथाढलथा आहे. आधुवनक आं्तररथाष्टीय स्तरथािरील सर्धथा्थत्मक णथालीं्मधये सुधथारणथा क न अ््थवयिस्था बळकट 
कर यथाची गरज हरो्ती. भथार्तथा्त व्तसर्ध  ब  वडर्ॉव टरी र्द्ध्तीचथा सिीकथार कलथा आहे. 

 भथार्तथा्तील दरोन वडर्ॉव टरी  न सडी ल ि सीडी स ल 

 	वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती ि बवकग र्द्ध्ती चथांगलयथा कथारे स्मज यथास ्मद्त हरो ल.

व व ट त वक त

१. यथा र्द्ध्ती्त व्तभ्ती सुरव ्त ठेिलयथा जथा्तथा्त.
२. तयथा विवशष्ट ळख ्मथांक असलेलयथा वड्मट 

खथातयथा्मधये ठेिलयथा जथा्तथा्त.
३. िथाटर् ि हस्तथां्तरणथादर यथान व्तभ्तीची करोण्तीही 

भौव्तक हथा्तथाळणी हरो्त नथाही.
४. खथातयथा्मधील व्तभ्तीचे हस्तथां्तरण न दी क न कले 

जथा्ते.

१. हे र ्म र्से सुरव ्त ठेि्ते.
२. खथा्तेदथारथाची खथा्ती असलेलयथा खथातयथा्त यथास 

विवशष्ट ्मथांक आहे, तयथा्मधये र ्म र्सथा अस्तरो.
३. र्शथाची करोण्तीही भौव्तक हथा्तथाळणी हरो्त नथाही.

४. खथातयथां्मधील रक्मेचे अनयत् हस्तथां्तरण हे न दी क न 
कले जथा्ते.

भथागर्ढेी र्द्ध्ती्मधय े वडर्ॉव टरी ही ले टॉवनक सि र्था्त भथाग सरुव ्त ठिेणथारी र्ररर क ( u odian) अस्त े आवण   
भथागर्ढेीचथा व्तवनधी ( epository participant) ही गु्ंतिणकदथार आवण भथागर्ढेी्मधील ्मधयस् दिथा हणन कथाय्थ कर्त.े

ा े त े म ि
 भथांडिल बथाजथारथाचयथा यशसिी कथायथा्थ्मधये वडर्ॉव टरी ही ्महत्िथाची भव्मकथा बजथाि्ते. ्ते खथालील ्मथाणे सर्ष्ट कले आहे.
 १) कथागदी सि र्था्तील व्तभ्ती र्द्ध्ती्मधये असणथा यथा जटील आवण जथास्त सं येने कथागदर्त्े हथा्तथाळ यथाची स्मसयथा दर 

कर्ते.
 २) अतयथाधुवनक ्तंत्ज्थानथाचथा िथार्र क न कथागदविरवह्त वयथार्थारथाची संधी दे्ते.
 ३) ्मथाणर्त् सथाठिणे सथांभथाळणे आवण हथा्तथाळणे यथा्तन सुटकथा हरो्ते.
 ४) भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्ती ्मथाणर्त् सथांभथाळणे ि हथा्तथाळणे यथािरील खच्थ ि ्म यथा्मधये बच्त हरो्ते.

ा े त े ा ा े
ंति क ा ा ा ने

म े वनम न  भौव्तक ्मथाणर्त्थासंबंधीचयथा सि्थ जरोख्मीचे वन्म्थलन हरो्ते जसे, विलंब, गहथाळ हरोणे, चरोरीस जथाणे, 
खरथाब हथा्तथाळणी, तयथादी.

 वक्षतता  भथांडिल बथाजथारथा्तील व्तभ्ती हथा्तथाळणी कर यथाचथा हथा सिथा्त सुरव ्त ्मथाग्थ आहे. संर्ण्थ र्द्ध्ती वडर्ॉव टरी 
कथाय थाअं्तग्थ्त कथाय्थ कर्ते आवण सेबी थारे र्री ण कले जथा्ते. उदथा. गुं्तिणकदथार तयथाचे खथा्ते ीज ( F r eez e)  

्मरोड्मधये ठेि यथाची सचनथा वडर्ॉव टरी र्थावट्थवसर्ंटलथा देऊन अनर्ेव ्त ज्मथा व्तभ्तींचयथा नथािे टथाळ शक्तरो.

 े ा तांत   
  (अ) हस्तथां्तरण अज्थ भरणे ि सथादर करणे आि यक नस्ते.
  (ब) ्तसेच भौव्तक सि र्था्त भथाग हस्तथां्तरणथािर असलेले ्मु थांक शुलक लथाग नथाही.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



125

     (क) व्तभ्तीचयथा हस्तथां्तरणथाचयथा व येचथा कथालथािधी क्मी कलथा जथा्तरो आवण व्तभ्ती ि ररोख र ्म       
अनथाि यकर्णे अवधक कथाळ गुं्तन रथाह्त नथाही.

 ा ाि ाित माव त ि ना  गंु्तिणकदथारथास डी.र्ी. थारे ्तसेच वडर्ॉव टरी थारे धथारण कलेलयथा 
व्तभ्तींची आवण वयिहथारथाचयथा स््तीची ्मथावह्ती वदली जथा्ते.

 क ा ता  वड्मट व्तभ्ती बक आवण वित्तीय संस्था कजथा्थसथाठी ्तथारण हणन अ ्मथाने सिीकथार्तथा्त आवण वयथाज 
आकथारणीचथा दर देखील क्मी अस्तरो.

 ं े ि कता ना  स्म आवण वयस्तसंच ( l ot s )  सि र्था्त भथागधथारण कर यथाची र्द्ध्ती नष्ट कर्ते.

 नामवन न विधा  िय क गुं्तिणकदथार नथा्मवनदशन सुविधेचथा लथाभ घेऊ शक्तथा्त तयथा्मुळे गुं्तणकदथारथाचथा ्मतय 
थालयथास िथारस न द व यथा सुलभ हरो्ते.

ि व त मा नािे  व्तभ्तीिर र्ररणथा्म करणथा यथा कर्नीने कलेलयथा बदलथाचयथा क्तीचयथा बथाब्ती्त गुं्तिणकदथारथाचे खथा्ते 
आर्रोआर् ज्मथा नथािे कले जथा्ते. यथालथाच वयिसथावयक क्ती  ( orporate action) हण्तथा्त. कॉर्पोरेट अ शनची कथाही 
उदथाहरणे  लथाभथांश िथाटर्, बरोनस भथाग िथाटर्, ह भथाग िथाटर्, ्मुद्ती र्ि च कज्थररो यथाची र्र्तफड, विलीनीकरण आवण 
अवध हण, तयथादी.

क न ा ने  

ाित मव त  गुं्तिणकदथारथांविषयी अ यथाि्त ्मथावह्ती वडर्ॉव टरी थारे र्ुरिली जथा्ते.

 ि म ा त  निीन व्तभ्ती िथाटर्, बरोनस िथाटर्, हस्तथां्तरण, तयथादीचे िेळी ्मथाणर्त् ्मु णथासथाठी ि 
वि्तरणथा्त येणथारथा खच्थ, िेळ ्म क्मी हरो्तथा्त.

तम ंति क ा ि क न नाते ं ंध  कर्नी संबंधी ्मथाणर्त्े गहथाळ थालयथा्मुळे, सिथा री्त फरक र्डलयथा्मुळे, 
येणथा यथा ्त थारी ि विनं्ती वनिथारणथा्मधये जथाणथारथा िेळ िथाच्तरो. गुं्तिणकदथारथांशी अवधक चथांगले सं ेषण हरोऊन कर्नीची 
र््त िथाढ्ते.

ंत ा ंति क  चथांगलयथा आवण जलद सेिथा देऊन र्रदेशी गुं्तिणक आकवष्थ्त कर्तथा ये्ते.

ा े त े घटक  
 भथागर्ेढी र्द्ध्ती खथालील घटकथाचयथा ्मद्तीने कथायथा्थ नि्त हरो्ते. 

व व ट ा े घटक

ा े

 १) भथागर्ेढी ही ्मधयि्त  बकसथारखी क संस्था आहे वज्े गुं्तिणुकदथारथाचयथा विनं्तीनुसथार व्तभ्ती ले टॉवनक सि र्था्त  
ठेिलयथा जथा्तथा्त.

 २) अशथा व्तभ्तींचयथा वयिहथारथाशी संबंवध्त िेगिेग था सेिथा र्ुरि्तथा्त.

 ३) गुं्तिणकदथारथांचयथा व्तभ्ती सुरव ्त ठेि यथासथाठी वडर्ॉव टरी जबथाबदथार आहे.

 ४ ) वडर्ॉव टरीबररोबर गुं्तिणकदथारथांचथा ्ेट संबंध वयिहथार नस्तरो.

 ५ ) वडर्ॉव टरी ही कर्नी ि गुं्तिणकदथार यथांचयथा्त दिथा हणन कथाय्थ कर्ते.

वडर्ॉव टरी वडर्ॉव टरी
र्थावट्थवसर्ंट (डीर्ी)

बेवनवफवशयल नर
(बी )

कर्नी
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वधक माव त
ा तात ा े

 १) सेबीकडे न दणी थालेलयथा N SDL  ि CDSL  यथा दरोन वडर्ॉव टरी संस्था आहे्त.

 २) कर्नी कथाय थाखथाली वडर्ॉव टरीची कर्नी  हणन न दणी थालेली अस्ते. 

 ३) सेबी कथायदथा १ २ नुसथार वडर्ॉव टरी हणन न दणीक्त असणे आि यक आहे ि सेबीकडन वयिसथाय थारंभ ्मथाणर्त् 
यथािे लथाग्ते.

 ४) सेबीचयथा र्ि्थ्मथानय्तेसह र्रोटवनय्म वनय्मथािली ्तयथार करथािे लथाग्तथा्त.

 ५) वडर्ॉव टरी सेिथा र्ुरवि यथासथाठी कथार्े था अवधक डी.र्ी. शी करथार कले र्थावहजे्त.

 ) सेबीचयथा सिपोत्त्म वनदशन ि स्मथाधथानथासथाठी वयिहथारथा्तील आि यक ्मथावह्ती सुरव ्त ठेि यथासथाठी आवण वयिहथारथाची 
अयरो य हथा्तथाळणी ररोख यथासथाठी र्ुरेशी यंत्णथा उर्ल ध असली र्थावहजे.

 ) वडर्ॉव टरी र्ुढीलर्की क वकिथा अवधक संस्थांनी स्थार्न कली र्थावहजे.
  अ) सथाि्थजवनक वित्तीय संस्था
  ब) बक
  क) विदेशी बक
  ड) ्मथानय्तथा था  भथाग बथाजथार
  ) वित्तीय सेिथा देणथारी वयथािसथावयक संस्था कर्नी
  फ) विदेशथा्त स्थार्न थालेली वकिथा ्मथानय्तथा था  असलेली व्तभ्ती बथाजथारथा्त र्ररर क, शरोधन वकिथा वयिहथार र्ण्थ    

कर यथासंबंधी सेिथा देणथारी क  शथासन ्मथानय्तथा था  वयिसथावयक संस्था.
  ग) वित्त सेिथा र्ुरविणथारी विदेशथा्त स्थार्न थालेली ि क  शथासन ्मथानय्तथा था  संस्था.

 ) वडर्ॉव टरी ही गुं्तिणकदथारथांचयथा (लथाभ द ्मथालकथाचयथा) ि्तीने व्तभ्तीची नथाेंदलेली ्मथालक अस्ते ि तयथांचयथा ि्तीने 
व्तभ्तीचे हस्तथां्तरण कर्ते.

 )  वडर्ॉव टरीची कथायदेशीर चौकट 
  अ) सेबी कथायदथा १ २
  ब)  सेबी (भथागर्ेढी ि व्तवनधी) सुधथारणथा वनय्मन २ १२
  क) भथागर्ेढीची वनय्मथािली
  ड) कर्नी कथायदथा.

  व व ट ावटव टं ा े ा वतवनध

  १) ही वडर्ॉव टरीची व्तवनधी अस्त.े

  २) सेबी कथाय थानिये वडर्ॉव टरी र्थावट्थवसर्ंट ही न दणीक्त अस्ते. सेबी अवधवनय्म (वडर्ॉव टरी अ नड र्थावट्थवसर्ंट)  
१  अं्तग्थ्त न्मद कलेले अवधकथार ि जबथाबदथा यथा था  अस्तथा्त.

  ३) वडर्ॉव टरी थार ेवनयु  ्मधयस् हणन  डी. र्ी. कथा्म कर्त.े 

  ४) वडर्ॉव टरी ि गु्ंतिणकदथार यथाचंयथा्मधील दिथा हणन डी.र्ी. कथा्म कर्त.े

  ५) ह े्टे थाहकथाशी वयिहथार कर्त ेह ेिळेरोिळेी खथातयथाच ेवििरण र्थाठि्त.े

  ) यथाची कथाय व्तक्ती बक्त सरुव ्त आह्ेत. व्तभ्तीची बक हणन डी. र्ी. च ेकथाय्थ अस्त.े

  ) हथा वड्मटेररयलथाय शेन सलुभ कर्तथा.े
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  )  ह भथाग, बरोनसभथाग तयथादी िथाटर्थाचयथा िेळी डी. र्ी. कडन व्तभ्ती वड्मट खथातयथा्त ज्मथा कलयथा जथा्तथा्त.

  )  वदलेलथा लथाभथांश, वयथाज तयथादी र्टकन ज्मथा कर यथाचे कथा्म डी. र्ी. कडन हरो्ते.  

  १ )  ले टॉवनक र्द्ध्तीने वयिहथार र््त्थ्तथा डी. र्ी. कर्ते.

  ११) डी. र्ी. हणन खथालील संस्था कथाय्थ कर्तथा्त.

   अ)  वित्तीय संस्था

   ब) बकथा

   क) ्मथानय्तथा था  विदेशी बक

   ड)  र्ररर क ( Cus t odi a n)  

   ) भथागदलथाल 

   फ) शरोधन वयिसथाय संस्था ( Cl ea r i ng C or por a t i on)

   ग) वबगर बवकग वित्त र्ुरिठथा संस्था ( N B F C)  

   ह) भथागवि ी वनबंधक संस्था भथाग हस्तथां्तर न दणी संस्था ( Sha r e T r a ns f er  Age nt )     

  १२) तयेक गुं्तिणकदथारथाचयथा व्तभ्ती ( Regi s t r a r  t o a n i s s ue )   वड्मट खथातयथाची डी. र्ी. न द ठेि्ते.

  १३) डी.र्ी लथा अद वि्तीय ळख ्मथांक अस्तरो.

 ेवनव न  

  १) बी. . हथा व्तभ्तीचथा गुं्तिणकदथार आहे. यथांनी वडर्ॉव टरीचयथा सेिेचथा लथाभ घे्तलथा आहे.

  २) वडर्ॉव टरीने धथारण कलेलयथा व्तभ्तीिरील बी. .चे सि्थ ह , फथायदे हे व्तभ्ती संदभथा्थ्त असलेलयथा जबथाबदथा यथांनथा 
आवधन रथा न अस्तथा्त.

  ३) बी. . हथा गुं्तिणकदथार आहे यथाचे नथािे ले टॉवनक सि र्था्त व्तभ्ती ठेि यथाचयथा उ ेशथाने वडर्ॉव टरी्मधये  
वड्मट खथा्ते उघडले जथा्ते. डी. र्ी. कडन व्मळणथा यथा सेिेसथाठी बी. . सेिथा शुलक दे्त अस्तरो. 

  ४) बी. .नथा वडर्ॉव टरी आवण डी.र्ी.चथा थाहक देखील हटले जथाऊ शक्ते.

  ५) बी. .लथा विवशष्ट खथा्ते ्मथांक वदलेलथा अस्तरो यथा्मधये व्तभ्ती ठेिलयथा जथा्तथा्त.

 क न  

  १) यथाचथा अ््थ अशी कर्नी वजने व्तभ्तीचे वड्मटीकरण कले आहे.

  २) कर्नीने वडर्ॉव टरीकडे न दणी करणे आि यक आहे.

ा े त ा ं ंवधत ंक ना ं ा 
 भथागर्ेढी र्द्ध्तीलथा अवधक सर्ष्टर्णे स्मज यथासथाठी कथाही संकलर्नथा सर्ष्ट करणे आि यक आहे.

 व मटे ा े न व मट  ही अशी व यथा आहे यथा थारे न दणीक्त डी.र्ी.कडे भौव्तक ्मथाणर्त्े देऊन 
ले टॉवनक सि र्था्त र्थां्तरर्त कली जथा्तथा्त. गुं्तिणकदथारथाने भरलेलथा DRF  वड्मट विनं्ती अज्थ डी. र्ी. कडे ि 

वडर्ॉव टरीकडे र्थाठविलथा जथा्तरो ि तयथाचयथा ्मथानय्तेनं्तर वडर्ॉव टरी डी. र्ी. कडे वड्मट खथातयथा्त व्तभ्ती ज्मथा कर्ते.

 मटे ा े न मट  ही अशी व यथा आहे यथा थारे ले टॉवनक सि र्था्तील व्तभ्तीचे भौव्तक कथागद 
सि र्था्तील ्मथाणर्त्था्त र्थां्तरण कले जथा्ते. थाहकथास आर.आर. फ (RRF) चयथा सि र्था्त लेखी विनं्ती न युअर 
कर्नीलथा आवण वडर्ॉव टरीलथा र्थाठविले जथा्ते. युअर कर्नी ्मथाणर्त्े, ्मुव ्त कर्ते आवण थाहकथालथा र्थाठि्ते आवण 
तयथाच िेळी वडर्ॉव टरीलथा रर्मट विनं्ती ्मथानय कलयथाची र्ष्टी कर्ते. वडर्ॉव टरी ही वडर्ी थारे तयथा व्तभ्तीचे खथा्ते नथािे 
कर्ते.
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 व व ट (Fungibility)  वित्तीय संज्ेनुसथार फवगवबलीटी हणजे अदलथाबदल कर्तथा ये यथाजरोगे कथाही वित्तीय 
्मथाल्मत्तथा फवगवबल अस्तथा्त ्तर कथाही फवगवबल नस्तथा्त. 

  उदथाहरणथा््थ 
  अ) ज्मीन ही फवगबल नथाही कथारण तयेक जथागेलथा विवशष्ट गुणित्तथा अस्ते. तयथा्मुळे तयथाचे ्मलय क्मी अवधक हरो्ते.
  ब) चलनी नरोटथा यथा फवगबल अस्तथा्त. कथाच ्मलयथाचयथा दरोन चलनी नरोटथां्मधये वभ ्तथा नस्ते. 
    वडर्ॉव टरी्मधये सि्थ व्तभ्ती फवगबल अस्तथा्त. वड्मट कलेलयथा व्तभ्तींनथा विवशष्ट ्मथांक नस्तथा्त. तयथास िेगळे 

्मथाणर्त् नस्ते. कर्नीने िथाटर् कलेले स्मथान कथारचयथा स्मथान ्मलयथाचयथा व्तभ्ती यथा स्मथान अस्तथा्त तयथाची ्मथालकी 
करोणथाकडेही असली ्तरी ले टॉवनक वड्मट सि र्था्तील व्तभ्ती यथा अदलथाबदल कर्तथा येणथा यथा, क दस यथालथा र्यथा्थयी  
अस्तथा्त आवण  तयथा क दस यथार्थासन वभ  नस्तथा्त.

न (I SI N ) ंट न न व ट ट व क न नं
  १) हथा व्तभ्तीचथा सथांक्तथांक अस्तरो यथाने विवशष्ट व्तभ्ती ळखली जथा्ते.
  २) तयथा तयथा देशथा्तील  (नशनल नंबररंग जनसी) कडन कर्नीचयथा व्तभ्तींनथा ISIN  वदले जथा्तथा्त.
  ३) आय. स.आय. न. ही ्मथानक ्मथांकन णथाली आहे यथालथा जथागव्तक ्मथानय्तथा आहे.
  ४) आय. स. े. ( ISO )  ( ंटरनशनल ग्थनथाय ेशन फ सटनडड्थलथाय ेशन) हे आय स आय न ची रचनथा र्ररभथावष्त 

कर्ते.
  ५) भथार्तथा्मधये आय स आय न चे कथाय्थ सेबीने न स डी ल लथा दथान कले आहे. भथार्तथा्मधये सेबी  ची भव्मकथा 

बजथाि्ते.
  ) रर ि्थ बक फ ंवडयथा ही सरकथारी व्तभ्तीसथाठी आय स आय न िथाटर् कर्ते.
  ) आय स आय न ( ISIN )  हथा १२ अंकी िणथाक (alpha numeric) सथांक्तथांक अस्तरो. जरो ्तीन गटथा्त विभथागलेलथा 

अस्तरो. 
  ) कर्नीलथा व्तचयथा व्तभ्तीसथाठी आय स आय न सथाठी आि यक दस्तथािेज जसे  ्मथावह्तीर्त्क सथादर करथािे लथाग्ते.

वधक माव त
(I SI N ) : १) हथा १२ िणथाक ळख ्मथांक अस्तरो.
 २) यथाचे ्तीन घटक आहे्त   अ) उर्सग्थ   ब) ्मळ ्मथांक   क) ्तर्थासणी अंक
  अ) उर्सग्थ  हथा दरोन अंकी देशथाचथा सथांक्तथांक अस्तरो. जरो ISO  6166  कडन वदलथा जथा्तरो IN  हे भथार्तथासथाठी.
  ब) ्मळ ्मथांक  यथा्मधये  अंक वकिथा अ र अस्तथा्त.
  क) ्तर्थासणी अंक  हे ISIN  ्मधील शेिटचथा अंक असन िध्तथा ्तर्थासणीसथाठी अस्ते. 
वधक क

 १) र्वहले दरोन िण्थ  देशथाचयथा सथांक्तथांकथासथाठी अस्तरो. उदथा. भथार्तथासथाठी IN
 २) व्तसरथा िण्थ जे िथाटर् करणथा यथा कर्नीचथा कथार अस्तरो ्ते र्ुढील कथारे
  i )   क  सरकथार    i v)   क  शथावस्त देश   D 
  i i )  रथा य सरकथार   B  v)   कर्नी, वनयथा्मक, कर्नी ्महथा्मंडळ   E
  i i i )  ्महथानगरर्थावलकथा   C vi )  युचयुअल फड   F  

 ३) र्ुढील चौ्े ्ते सथा्तिे स्थानथांक ( 4 t h  t o 7 t h  haracter) हे कर्नीची ळख दश्थवि्तथा्त. यथा्तील चौ्े, र्थाचिे, सहथािे 
स्थानथांक (4 t h , 5 t h ,   6 t h  haracter) हे अंक सि र्था्त (numericals) आवण सथा्तिे स्थानथांक हे िणथाक र्था्त 
( lphabet) अस्ते. 
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 ४)  िथा आवण  िथा अंक हे व्तभ्तीचथा कथार दश्थि्ते कथाही व्तभ्ती सथांक्तथांक खथाली वदले आहे्त 
  व्तभ्तीचथा कथार  स्मह  भथाग  1 ,  डथाक बच्त यरोजनथा  2 ,  अ ह  भथाग  3,   कज्थररोखे  12 , 
  सरकथारी व्तभ्ती 14 .
 ५) १  िथा आवण ११ िथा अंक हथा भथागर्ेढीचयथा ISIN  र्द्ध्ती्त िेश करणथा यथा युअर कर्नीचयथा व्तभ्तींचयथा 

अनु ्मथाने येणथारथा ्मथांक अस्तरो.  
 ) शेिटचथा अंक हथा ्तर्थासणी अंक अस्तरो.
   उदथा.  ISIN  ्मधये र्ुढील कथारे सथांक्तथांक वदेलथा जथा्तरो.

  I     I                
   I   देशथाचथा सथांक्तथांक  भथार्त India

    हे िथाटर् करणथारी ही क कर्नी आहे हे दश्थि्ते.
    कर्नी ळख
    स्मह  भथाग
    युअर कर्नीचयथा व्तभ्तींनथा वदलेलथा अनु ्मथांक नंबर.
    ्तर्थासणी अंक

ा े त का त  

भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्तीचे ले टॉवनक सि र्था्त र्थां्तर करणे वड्मट व यथा  
  १) गुं्तिणकदथार हथा डीआर फचयथा ्तीन ्ती आवण भथाग ्मथाणर्त् डी.र्ी.कडे सथादर कर्तरो.
  २) डी.र्ी. वड्मटची विनं्ती तयथांचयथा णथाली्मधये न्मद कर्ते आवण वडर्ॉव टरीलथा डी.आर. फ. र्थाठि्ते.
  ३) डी.र्ी. भथाग ्मथाणर्त् आवण डी.आर. फ. युअर कर्नीकडे र्थाठि्ते.
  ४) युअर कर्नी वड्मटकरणथाची ्तर्थासणी कर्ते आवण वडर्थाव टरलथा वड्मटीकरणथासथाठी कळवि्ते.

५) वडर्ॉव टरी ही आर्लयथा णथाली्मधये विनं्ती न्मद कर्ते आवण युअरलथा र्थाठि्ते.

  ) वडर्ॉव टरी गुं्तिणकदथारथाचयथा लथाभ द ्मथालकथालथा वड्मट खथातयथा्त व्तभ्ती ज्मथा कर्ते आवण डी.र्ी. लथा कळवि्ते.

  ) डी.र्ी. डी्मट खथातयथाचथा उ्तथारथा गुं्तिणकदथारथालथा कळि्ते.
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व व ट

विक्रता
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B Oा िाट ा ा

ा वमक म ा विक्र (I P O ) ं ात ा े का त
  १) युअर कर्नीलथा व्तभ्ती ्मथागणी अज्थ गुं्तिणकदथारथाने (लथाभ द ्मथालकथाने B O )  सथादर करथािथा.
  २) युअर कर्नीलथा लथाभ द ्मथालकथासंबंधीचयथा ्मथावह्तीची र्ड्तथाळणी वडर्ॉव टरीकडे कर्ते.
  ३) लथाभ द ्मथालकथासंबंधी ्मथावह्तीची र्ड्तथाळणी क न वडर्ॉव टरी आर्लथा अहिथाल युअर कर्नीलथा दे्ते.
  ४) युअर कर्नी वडर्ॉव टरीलथा भथाग िथाटर्थाचथा ्तर्शील दे्ते.
  ५) वडर्ॉव टरी लथाभ द ्मथालकथाचयथा वड्मट खथातयथा्त व्तभ्ती ले टॉवनक र्था्त ज्मथा कर्ते.
  ) वडर्ॉव टरी लथाभ द ्मथालकथाचयथा वड्मट खथातयथा्त व्तभ्ती ज्मथा कलयथाची ्मथावह्ती वड. र्ी. लथा कळवि्ते. 
  ) डीर्ी लथाभ द ्मथालकथालथा गुं्तिणकदथारथालथा वड्मट खथा्ते उ्तथारथा दे्ते.

ा े त मध े ट वनक व मट ा ां े तांत
  ा विक्र ं ात   हस्तथां्तरक वकिथा गुं्तिणकदथार डीआय स थारे ( Del i ve r y Ins t r uc t i on Sl i p)  भथाग वि ीची 

संर्ण्थ ्मथावह्ती डी.र्ी.लथा कळि्तरो. DT S ्मधये विकथाियथाचयथा भथागथासंबंधीची ्मथावह्ती तयथािर सही कर्तरो. व्तभ्तींची 
वि ी हरो्ते आवण वयिहथारथाचयथा शेिटी गुं्तिणकदथारथाचयथा वड्मट खथातयथा्तन व्तभ्ती खच  टथाकलयथा जथा्तथा्त. भथाग 
हस्तथां्तरण हे फ ्मथाकट टेड वकिथा ्मथाकट टेड्मधये कर्तथा ये्ते.

   माकट टे असे वयिहथार जे दरोघथांचयथा र्रसर्र सह्म्तीने र्रं्तु भथाग दलथाल, भथाग बथाजथार, भथाग स्मथाशरोधन 
गह अशथा करोणथाचयथाही ्मधयस्तीवशिथाय कले जथा्तथा्त.

    उदथा.  कथायदेशीर हस्तथां्तरण, भेट, थाहक आवण उर्दलथाल यथांचयथा्तील व्तभ्तीचे स्लथां्तर न द नसलेलयथा  
 व्तभ्तीचे वयिहथार.
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   वक्र ा

   १) हस्तथां्तरक हणजे वि ्तथा  हथा डीर्ीलथा हस्तथां्तरणथाची सचनथा दे्तरो हणजे खरेदीदथारथाचयथा खथातयथाची ्मथावह्ती

    डीर्ीलथा दे्तरो.

   २) डीर्ी वडर्ॉव टरीचयथा र्ुष्टीनं्तर व्तभ्ती खरेदीदथारथाचयथा हणजे हस्तथां्तरर्तीचयथा खथातयथा्मधये ज्मथा कर्ते.

   ३) खरेदीदथार वि तयथालथा ्ेट र्से दे्तरो.

   माकट टे  शरोधन संस्था थारे जे वयिहथार र्ण्थ कले जथा्तथा्त तयथास ्मथाकट टेड असे हण्तथा्त. हे वयिहथार भथाग 
बथाजथारथा्त दलथालथा्मथाफ्त कले जथा्तथा्त.

   वक्र ा  

   १)  हस्तथां्तरक हस्तथां्तरणथाची सचनथा डीर्ीलथा दे्तरो ्तर हस्तथां्तरकथाचयथा खथातयथा्तन व्तभ्ती हस्तथां्तरकथाचयथा दलथालथाचयथा
      खथातयथा्त ज्मथा हरो्तथा्त.

   २)  हस्तथां्तरकथाचयथा दलथालथाचयथा खथातयथा्तन भथाग बथाजथारथाचयथा शरोधन क थाचयथा खथातयथा्त वि्तरण सचनेनुसथार व्तभ्ती
      ज्मथा कलयथा जथा्तथा्त.

   ३)  वनधी देय वदिस व्तभ्ती शरोधन क थाचयथा खथातयथा्तन खरेदीदथारथाचयथा दलथालथाचयथा व्तभ्ती खथातयथा्त ज्मथा हरो्तथा्त.

   ४)  तयथानं्तर वडर्ॉव टरीचयथा ्मथानय्तेनुसथार व्तभ्ती खरेदीदथारथाचयथा खथातयथा्त ज्मथा हरो्तथा्त.

  ा े ं ात भथाग खरेदीदथार हस्तथां्तरी आर्लयथा डी. र्ी. लथा खरेदी कलेलयथा भथागथांचयथा ्तर्शीलथाबथाब्त 
्मथावह्ती कळवि्तरो. वडर्ॉव टरी यरो य कथाय्थिथाहीनं्तर डी. र्ी. लथा भथाग हस्तथां्तरीचयथा खथातयथा्त भथाग ज्मथा कर यथास 
सथांग्ते. डी. र्ी. गुं्तिणकदथारथाचयथा खथातयथा्त भथाग खरेदी वि ीचयथा र्ुस्तकी न दी र्ण्थ कर्ते.  

ा तात ा े
  वडर्ॉव टरी कथायदथा १  ्मुळे भथार्तथा्त वडर्ॉव टरी स्थार्नेचथा ्मथाग्थ खुलथा थालथा. भथार्तथा्त दरोन वडर्ॉव टरीज आहे्त.

   अ)  न सडी ल  ब) सीडी स ल यथा दरोन संघटनेची ्मथावह्ती घेऊ यथा.

  न  (नशनल वस युररटीज वडर्ॉव टरी वलव्मटेड) 

   १)  यथाची नरोवहबर १  ्मधये स्थार्नथा कर यथा्त आली. ही भथार्तथा्तील सिथा्थ्त ्मरोठी वडर्ॉव टरी आहे.

   २)  आयडीबीआय  ( ंड सटयल डेवहलर््मट बक फ ंवडयथा), युटीआय (युवनट टसट फ ंवडयथा) आवण
       नशनल सटॉक सचज ( न स ) ्मथाफ्त स्थार्नथा थाली.

   ३)  न सडी ल चे ्मु यथालय ्मुंब  ये्े आहे. 

व व ट
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  ४) न सडी ल ही कर्नी कथाय थानुसथार न दणीक्त सथाि्थजवनक ्मयथा्थवद्त कर्नी आहे.
  ५) न सडी ल भथांडिल बथाजथारथा्तील गुं्तिणकदथार ि ्तर घटक जसे भथाग बथाजथार, बकथा, युअर कर्नी यथांनथा विविध      

सेिथा दथान कर्ते.
  ) न सडी ल र्ुढील सेिथाही वि्तरर्त कर्तथा्त जसे खथातयथाची देखभथाल वड्मटेररयलथाय ेशन आवण रर्मटेररयलथाय ेशन, 

वयिहथारथांची र््त्थ्तथा  हस्तथां्तरण आवण  नथा्मवनदशन, सं ्मण लथाभथांश वि्तरण, गुं्तिणकदथारथाचे ्त थार वनिथारण तयथादी. 
गुं्तिणकदथारथाचे खथा्ते ीज लॉक सेिथा देिथा, वयथािसथावयक संस्ेची क्ती ( orporate action) उदथा. ह भथाग, बरोनस 
भथाग िथाटर् तयथादी करणे.

 ट व व ट े व वमटे
  १)  सीडी स ल ने फ ुिथारी १  ्मधये आर्ले कथा्मकथाज सु  कले.
  २)  यथाचे ि्त्थन ्मुंब  भथाग बथाजथारथाने ( B SE )   ्तर बकथासरोब्त कले.
   i)   यथाचे ्मु यथालय ्मुंब  ये्े आहे.
   ii)  सीडी स ल कडे विस्त्त डीर्ी नेटिक आहे आवण देशभरथा्त वड्मट सेिथा उर्ल ध आहे्त.

  यथा दरोनही संस्थांनी भथार्तथा्त वडर्ॉव टरी र्द ध्तीचयथा यशथा्त ्महत्िथाची भव्मकथा सथाकथारली आहे. यथा दरोनही व यथा यथा 
क्मेकथांचयथा अगदी उलट व यथा आहे्त. रर्मट हे वड्मटचयथा र्ररणथा्मथांचयथा उलट आहे.

क
व मटे ा े न व मटे ा े न

म े व मटे ा े न मटे ा े न
१) अ््थ व्तभ्तीचे भौव्तक ्मथाणर्त्थाचे ले टॉवनक 

सि र्था्त र्थां्तरर्त कर यथाची ही व यथा.
व्तभ्तीचे ले टॉवनक सि र्था्तन भौव्तक 

सि र्था्त र्थां्तरर्त कर यथाची ही व यथा.

२) र्थां्तर यथा्मधये व्तभ्तीचे कथागदी ्मथाणर्त् सि र्था्तन 
ले टॉवनक वडवजटल सि र्था्त र्थां्तर कले 

जथा्ते.

यथा्मधये ले टॉवनक सि र्था्तील व्तभ्तीचे 
भौव्तक कथागदी सि र्था्त र्थां्तर कले जथा्ते.

३) विवह्त 
    अजथा्थचथा िथार्र

यथा्मधये (डीआर फ) वड्मट विनं्ती अज्थ 
गुं्तिणकदथार डीर्ीलथा वड्मटेररयलथाय ेशन सथाठी 
दे्तरो.

यथा्मधये (आरआर फ) रर्मट विनं्ती अज्थ 
गुं्तिणकदथार डीर्ीलथा रर्मटेररयलथाय ेशनसथाठी 
दे्तरो.

४) ्म ही क थारंवभक व यथा आहे. वडर्ॉव टरी 
र्द्ध्तीचे हे था्व्मक आवण ्मु य कथाय्थ आहे.

ही क उलट व यथा आहे. हे वडर्ॉव टरीचे द य्म 
ि सहथा यक कथाय्थ आहे. आधीच वड्मट कलेलयथा 
व्तभ्ती कथागदी सि र्था्त कलयथा जथा्तथा्त.

५) व्तभ्तीची 
    ळख

वडर्ॉव टरी व्तभ्तीचथा र्ररर क अस्ते आवण 
न दी ठेि्ते. वड्मट भथागथांनथा सि्तंत् अरोळख ्मथांक 
नस्तथा्त. हणजेच वड्मट भथाग फगीबल अस्तथा्त.

रर्मटेररयलथा ज कलेले भथाग हे भथाग ्मथाणर्त्थाचयथा 
र्था्त अस्तथा्त आवण तयथांनथा सि्तंत् ळख 
्मथांक अस्तथा्त.

) सुरव ्त्तथा वडजीटल सि र्था्मुळे अनेक धरोक क्मी थाले 
आहे्त.

यथा्मधये ्मथाणर्त् गहथाळ हरोणे, फसिणक तयथादी 
अनेक धरो यथाचथा सथा्मनथा करथािथा लथाग्तरो.

) व ये्तील
    कठीण्तथा

वड्मट ही सरोर्ी णथाली आह.े ्तसचे िळे खथाऊ 
र्द्ध्त नथाही.

रर्मट ही िेळखथाऊ आवण गुं्तथागुं्तीची व यथा 
आहे. 

  ट  यथा दरोनही व यथा यथा क्मेकथांचयथा अगदी उलट व यथा आहे्त. रर्मट हे वड्मटचयथा र्ररणथा्मथांचयथा उलट आहे.
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ा ां

 

	 व्तभ्ती यथा (अ) भौव्तक सि र्था्त वकिथा (ब) ले टथावनक वडवजटल अ्म्त्थ ( ematerialised) सि र्था्त धथारण कर्तथा ये्तथा्त.
	 भौव्तक कथागद सि र्था्त व्तभ्ती धथारण कर यथा्त ्मयथा्थदथा आहे्त. उदथा. हथा्तथाळणी्मधये फथाटणे, जीण्थ हरोणे, गहथाळ चरोरी हरोणे 

धरोक, हस्तथां्तरणथा्त विलंब , कष्टथांचे िथाढ्ते ्मथाण, िेळेचयथा ि आव््थक था  खवच्थक .
	 भथागर्ेढी कथायदथा  ्मधये सं्म्त ि स्थावर््त क न कथागदविरवह्त व्तभ्ती हथा्तथाळणे श य सु  थाले आहे.
	 युअर कर्नी ि गं्तिणकदथार यथांनथा  भथागर्ेढी र्द्ध्ती्मुळे अनेक फथायदे हरो्तथा्त.
	 भथागर्ेढी र्द्ध्तीचे ्मु य घटक  भथागर्ेढी ( Depos i t or y) ,  भथागर्ेढी व्तनवधी ( D. P .) ,  लथाभ द ्मथालक ( B . O .) , आवण युअर 

कर्नी हरोय.
	 वड्मटेररयलथाय ेशन हणजे भौव्तक र्था्तील व्तभ्तींचे ले टॉवनक  अ्म्त्थ सि र्था्त र्थां्तर करणे आवण रर्मटेररयलथाय ेशन 

हणजे  ले टॉवनक  अ्म्त्थ र्था्तील व्तभ्तींचे भौव्तक कथागद सि र्था्त र्थां्तर करणे.
	भथार्तथा्त ब भथागर्ेढी र्द्ध्ती ( Multi epository System) आहे. दरोन भथागर्े था (अ) न. स.डी. ल (१ ) (ब) सी.डी.

स. ल. (१ )

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा
  १) ........... ्मधये कथागदी र्था्त व्तभ्ती धथारण कलयथा जथा्तथा्त.
   अ) भौव्तक सि र् ब) वड्मटेररयलथाय ेशन क) वडवजटल

  २) ......... र्द्ध्ती्मधये वि ्मथान ्मथाणर्त् गहथाळ हरो यथाचथा धरोकथा अस्तरो.
   अ) भौव्तक  ब) वड्मटेररयलथाय ेशन क) वडजीटल

  ३) भथागर्ेढी र्द्ध्ती्मधये व्तभ्ती ...........सि र्था्त धथारण कलयथा जथा्तथा्त.
   अ) ्मथाणर्त् आधथारर्त  ब) ले टॉवनक  क) भौव्तक

  ४) .......... ही व्तभ्ती ले टॉवनक सि र्था्त धथारण करणथारी संस्था आहे.
   अ) डीर्ी ब) युअर कर्नी क) वडर्ॉव टरी

  ५) जेवहथा व्तभ्तीचे वड्मटीकरण कले जथा्ते ्तेवहथा .......... शुलक वदले जथा्त नथाही.
   अ) जकथा्त ब) संर्त्तीकर क) ्मु थांक

  ) भथार्तथा्त वडर्ॉव टरी कथायदथा ........... ्मधये स्मं्त थालथा.
   अ)  ब)  क) 

  ) भथार्तथा्त .............. वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती आहे.
   अ) कल ब) ब   क) क 

  )  ................... हथा वडर्ॉव टरी र्द्ध्तीचथा घटक आहे. 
   अ) सरकथार  ब) युअर कर्नी  क) वि िस्त

  )  ................... ही भथार्तथा्तील सिथा्थ्त जुनी वडर्ॉव टरी आहे.
   अ) वड   जरोनस   ब) न सडी ल  क) सीडी स ल
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  १ )  वड्मट खथा्ते ...................  कडन उघडले जथा्ते.
   अ) बेवनवफशीअल नर  ब) सीडी स ल क) सेबी 

 ११)  वड्मट कलेले भथाग  ................. आहे्त.
   अ) अहस्तथां्तरणीय  ब) फगीबल क) िथाहक 

 १२)   व्तभ्तींनथा विवशष्ट ळख ्मथांक देणे हणजे  ................... हरोय.
   अ) आयबी ्म  ब) बीबी ्म  क) आय सआय न
 १३)  भथार्तथा्त  संस्थात्मक व्तभ्तींनथा आय सआय न ........... कडन वदले जथा्तथा्त.
   अ) न सडी ल ब) क  सरकथार क) रथा य सरकथार
 १४)  ................... ISIN   सथाठी आिेदन सथादर करथािे लथाग्ते.
   अ) कर्नयथांनथा ब) डीर्ींनथा  क) वडर्ॉव टरीलथा
 १५)  ................... यथांनथा वड्मट खथातयथाचे शुलक भरथािे लथाग्ते.
   अ) गुं्तिणकदथार ब) युअर क) वडर्ॉव टरी
 १ )  न सडी लचे ि्त्थक ................... हरोय.

   अ) न स  ब) बी स  क) फटी स

 १ )  सीडी स लचे ि्त्थक ................... हरोय.

   अ) न स  ब) बी स  क) फटी स  

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) अवनयव्म्त बनथािट हस्तथां्तरण  १) १ ५

ब) भथागर्ेढी कथायदथा २) १२ िणथाक सथांक्तथांक

क) आय स थाय न ३) सरकथार आवण बकशी संल

ड) वडर्ॉव टरी र्थाट वसर्ंट ४) भथार्तथा्तील दसरी भथागर्ेढी

) सीडी स ल ५) युअर कर्नी
फ) भथागर्ेढी ) भौव्तक र्द्ध्ती्मधील स्मसयथा

ग) बी  लथाभ द ्मथालक ) १  िणथाक सथांक्तथांक

) भथागर्ेढी आवण गं्तिणकदथार यथांनथा जरोडणे

) जगथा्तील र्वहली भथागर्ेढी

१ ) ले टॉवनक सि र्था्तील व्तभ्तीचथा र्ररर क

११) ले टॉवनक सि र्था्तील स्मसयथा

१२) १

१३) सरकथारी संस्था

१४) गंु्तिणकदथार
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क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

 १) यथा सि र्था्तील व्तभ्ती गहथाळ ि ्मथाणर्त्थांची चरोरी हरोऊ शक्ते.

 २) ले टॉवनक सि र्था्त व्तभ्ती सथांभथाळणथारी संस्था.

 ३) यथार्द्ध्ती्त ्मथाणर्त्थांचे सं हण नथाहीसे हरो्ते.

 ४) ही णथाली व्तभ्ती जलद आवण सुलभ हस्तथां्तरणथाची सरोय उर्ल ध कर्ते.

 ५) भथार्तथा्तील सिथा्त जुनी भथागर्ेढी.

 ) यथा देशथा्त ््म वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती सु  थाली. 

 ) व्तभ्तीचथा न दणीक्त ्मथालक.

 ) भथागर्ेढीचथा ्मधयस्त व्तवनधी.

 ) ही वकयथा व्तभ्तीचे भौव्तक सि र्था्तन ले टॉवनक सि र्था्त र्थां्तर कर्ते.

 १ ) ही व यथा व्तभ्तीचे ले टॉवनक सि र्था्तन भौव्तक सि र्था्त र्थां्तर कर्ते.

 ११) यथाचथा अ््थ व्तभ्तींनथा विवशष्ट ळख ्मथांक नस्तथाे.

 १२) वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती्मधये सुरव ्त्तेसथाठी व्तभ्तींनथा दे यथा्त आलेलथा विवशष्ट सथाक्तथांक.

 ा विधाने क क ते व ा

 १) भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्ती धथारण करणे जरोख्मीचे आहे.

 २) भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्ती िथाटर् कर यथा्त अवधक विलंब लथाग्तरो.

 ३) ले टॉवनक सि र्था्तील व्तभ्ती हस्तथां्तरण करणे सुलभ जथा्ते.

 ४) वडर्ॉव टरी भथागर्ेढी र्द्ध्ती्मधये बनथािट फसिे हस्तथां्तर हरो यथाची श य्तथा अस्ते. 

 ५) भथागर्ेढी र्द ध्तीचथा जगथा्मधये सि्थ ््म अ्मेररक (यु स ) ्मधये थारंभ थालथा.

 ) भथार्तथा्मधये कथार्े था जथास्त भथागर्ेढी र्द ध्ती आहे्त.

 ) भथागर्ेढी र्द ध्ती ही बवकग र्द ध्ती सथारखीच अस्ते.

 ) भथागर्ेढी व्तवनधी (डी.र्ी.) हथा भथागर्ेढी र्द्ध्तीचथा क घटक आहे.

 ) डीर्ी हथा वडर्ॉव टरीचथा ्मधयस् आहे.

 १ ) बक ही क डी.र्ी. हणन कथाय्थ क  शक्ते.

 ११) भौव्तक सि र्था्तन ले टॉवनक सि र्था्त र्थां्तर कर यथासथाठी वड्मट विनं्ती अज्थ ( DRF )  आि यक आहे.

 १२) विवशष्ट व्तभ्तींनथा  वदलेलथा अद वि्तीय ळख ्मथांक ( nique o ) हणजे आय सआय न ( ISIN )  हरोय.

टात न ा ा धा
 १) ्मथाणर्त् सं ह  संर्ुष्टथा्त आणणे,  ्मथाणर्त्थाची चरोरी, ्मथाणर्त् फथाटणे.
 २) न सडी ल,  सीडी स ल, नबी फसी.
 ३) वडर्ॉव टरी, डीर्ी, आरबीआय.
 ४) डीर्ी,  बी ,  रथा य सरकथार.
 ५) युअर,  बी ,  क  सरकथार.
 ) डीआर फ,  आरआर फ, र्ीर्ी फ.
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 ा विधाने क ा
 १) वड्मट सि र्था्तील व्तभ्ती ज्तन कर यथाचे ्मधयि्त  वठकथाण ........... आहे. 
 २) ............ ्मधये व्तभ्ती ज्मथा खच्थ टथाकणे, ीज कलर्बंद करणे (free ing locking) श य आहे.
 ३) जगथा्मधये सिथा्थ्त ््म वडर्ॉव टरी .......... यथा िष   सु  थाली.
 ४) भथार्तीय वडर्ॉव टरी कथायदथा .......... यथा िष  सं्म्त थालथा. 
 ५) वडर्ॉव टरी आवण गुं्तिणकदथारथा्मधील ......... हथा दिथा आहे.
 ) गुं्तिणकदथारथाचयथा व्तभ्तीचे खथा्ते ........... सथांभथाळ्ते.
 ) भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्ती ले टॉवनक सि र्था्त र्थां्तर कर यथाचयथा व येलथा ......... हण्तथा्त.
 ) वडवजटल व्तभ्तीचे भौव्तक व्तभ्ती्मधये र्थां्तर कर यथाचयथा व येलथा ........... हण्तथा्त.
 ) युअर कर्नी .......... कडे न दणीक्त र्थावहजे.

 १ ) खथा था व्तभ्तीचथा अद वि्तीय ळख ्मथांक हणजे ............ हरोय.

 ११) भथार्तथा्तील र्वहली वडर्ॉव टरी ............. आहे. 

क ात क ा वनि ा

   

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) वड्मटेररयलथाय ेशन १)
.......................................................

ब)
..............................................

२) डीर्ी 

क) जगथा्तील र्वहली भथागर्ेढी ३)
.......................................................

ड) सीडी स ल ४) .........................

    ( १ , भथागर्ेढीचथा ्मधयस्, ज्म्थनी, भौव्तक सि र्था्तन ले टॉवनक सि र्था्त)

  

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) भथार्तथा्तील र्वहली भथागर्ेढी १)
.......................................................

ब)
..............................................

२) रर्मटेररयलथाय ेशन

क) फवगवबवलटी ३)
.......................................................

ड) ................. ४) आय सआय न

   (१२ िणथाक सथांक्तथांक, न सडी ल, ले टॉवनक सि र्था्तन भौव्तक सि र्था्त, भेददश्थक ्मथांक नसणे.)

का िा ात त े व ा
 १) भथागर्ेढी र्द्ध्त हणजे कथाय
 २) वयथािसथावयक संस्ेचयथा क्ती  (corporate action) यथा संज्ेची उदथाहरणे था.
 ३) भथार्तथा्त वडर्ॉव टरी कथायदथा कधी स्मं्त थालथा
 ४) डीर्ी हणजे कथाय
 ५) वड्मटेररयलथाय ेशन हणजे कथाय
 ) रर्मटेररयलथाय ेशन हणजे कथाय
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 ) आय सआय न हणजे कथाय

 ) भथार्तथा्तील भथागर्ेढींची नथािे था.

ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

 १) ले टॉवनक सि र्था्त व्तभ्ती धथारण करणे जरोख्मीचे अस्ते.

 २) ले टॉवनक सि र्था्त व्तभ्तीचे िथाटर् ि हस्तथां्तर िेळखथाऊ अस्ते.

 ३) बवकग र्द्ध्ती भथांडिल बथाजथारथा्त व्तभ्ती कथागदविरही्त कथाय्थ  कर्ते.

 ४) भौव्तक र्द्ध्ती्मधये ्मथाणथार्त् ज्तन करणे आि यक नस्ते.

 ५) भथार्तथा्त कल भथागर्ेढी र्द्ध्ती आहे.

 ) डी. र्ी. ची न दणी भथावगदथारी कथाय थाखथाली करथािी लथाग्ते.

 ) वड्मट खथा्ते वडर्ॉव टरी थारे उघडले जथा्ते ि तयथाची देखभथाल कली जथा्ते.

 ) भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्ती फवगबल अस्तथा्त.

 ) ISIN  हथा कर्नीलथा दे यथा्त आलेलथा ्मथांक आहे.

 १ ) भथार्त सरकथारचयथा व्तभ्तींनथा ISIN  दे यथाचे कथाय्थ हे न सडी ल कडन कले जथा्ते.   

क्रम ािा

 १. अ) खथातयथाचे वििरण व्मळिणे.

  ब) वड्मट खथा्ते उघडणे.

  क) वड्मट विनं्ती अज्थ (DRF )  सथादर करणे.

 २. अ) गुं्तिणकदथार (बी ) युअर कर्नीलथा व्तभ्तीसथाठी अज्थ सथादर कर्तथा्त.

   ब) बी  चयथा खथातयथा्त भथाग ज्मथा कर यथासंबंधी भथागर्ेढी डीर्ीलथा सचनथा दे्ते.

   क) युअर कर्नी भथागर्ेढीलथा भथाग िथाटर्थाचथा ्तर्शील दे्ते.

क्र ा ं ा ंक ना क ा

 १) वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती  २) वड्मटेररयलथाय ेशन  ३) रर्मटेररयलथाय ेशन  

 ४)  फवगवबलीटी   ५) आय सआय न 

क्र ा घटना त ा ा क न े मत व ा

 १) ी ेड यथांनी र्े युलर कर्नी वल.चे १  भथाग भौव्तक सि र्था्त धथारण कले असन ्ते ले टॉवनक सि र्था्त 
कर यथाची तयथांची च था आहे.

    अ) ी ेड यथांचे सी फडी च बक वल. ्मधयेे बच्त खथा्ते आहे यथा खथातयथा्त वड्मटसथाठी तयथाचे भथाग ज्मथा कले जथाऊ 
शक्तथा्त

    ब) तयथासथाठी करोणतयथा कथारचे खथा्ते आि यक आहे 

    क) वड्मट नं्तर ी ेड यथांचयथा स्मभथागथाचे र्ररर क ( ustodian) आरबीआय असेल कथा

  २) ी आर यथांनी र्े युलर कर्नी वल.चे १  भथाग वड्मट र्द्ध्ती्मधये घे्तले आहे्त.

    अ) तयथांनथा तयेकी क भथाग र्तनी, ्मुलगी आवण ्मुलथाकडे हस्तथां्तरर्त करथायचथा आहे ्ते असे क  शक्तथा्त कथा

    ब) तयथांनथा भथाग हस्तथां्तर कर यथासथाठी ( DRF )  वकिथा ( DIS)  सथादर कर यथाची आि यक्तथा आहे

    क) ्ते तयथांचयथा र्तनीलथा वड्मटखथातयथा्मधये नथा्मवनदेवश्थ्त क  शक्तथा्त कथा
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  ३) सौ. ेड यथांची सि्त चयथा नथािे वड्मट खथा्ते उघड यथाची च था आहे.

    अ) न सडी लचयथा ्मुंब  कथायथा्थलयथा्त जथाऊन ्ते उघड शक्तथा्त कथा

    ब) तयथांनथा खथा्ते उघड यथासथाठी ि देखभथालीसथाठी र्से थािे लथाग्तील कथा

    क) वड्मटीकरणथासथाठी व्तलथा संबंवध्त कर्नीकडे भथाग र्थाठिथािे लथाग्तील कथा

  ४) ी. ल यथांनथा तयथाचयथा २५ भथागथांचे वड्मटीकरण करथायचे आहे. तयथाचथा भथाग ्मथाणर्त् ्मथांक १  आहे आवण भथागथांचे 
अनु ्मथांक १  असेे आहे.

   अ) डीर्ीलथा विनं्ती हणन करोण्तथा अज्थ भरथािथा करथािथा लथागेल
   ब) वड्मटनं्तर ्तेच भथाग हस्तथां्तरर्त करथायचे असलयथास तयथास हस्तथां्तरण अज्थ भरथािथा लथागेल कथा
   क) वड्मटीकरणथानं्तर जर भथाग हस्तथां्तरर्त करथायचे अस्तील ्तर तयथास भथाग ्मथाणर्त् ्मथांक ि भथाग अनु ्मथांक न्मद
    करथािथा लथागेल कथा

  ५) ी. स यथांनी र्े युलर क. वल. चे ५  भथाग वड्मट सि र्था्त धथारण कले आहे्त. कर्नीने  . ५ व्तभथाग लथाभथांश आवण 
१  १ बरोनस जथाहीर कलथा आहे.

   अ) ी. स यथांनथा तयथाचथा लथांभथाश कसथा व्मळेल
   ब) तयथांनथा भौव्तक कथा वड्मट सि र्था्त बरोनस भथाग व्मळेल
   क) लथांभथाश ि बरोनस भथाग करोणथालथा व्मळणथार  ी. स की वडर्ॉव टरी ( न सडी ल)लथा.

क्र क क ा
  १) वड्मटेररयलथाय ेशन आवण रर्मटेररयलथाय ेशन 

क्र ात त े व ा
१)  व्तभ्ती ज्तन कर यथाचयथा भौव्तक र्द्ध्तीचे ्तरोटे सर्ष्ट करथा.

  २)  गुं्तिणकदथारथास भथागर्ेढी र्द्ध्तीचे करोण्तेही चथार फथायदे सर्ष्ट करथा.
  ३)  कर्नीस भथागर्ेढी र्द्ध्तीचे करोण्तेही चथार फथायदे सर्ष्ट करथा.
  ४)  भथागर्ेढी र्द्ध्तीचथा घटक हणन भथागर्ेढी सर्ष्ट करथा.
  ५)  भथागर्ेढी र्द्ध्तीचथा घटक हणन डीर्ी सर्ष्ट करथा.

क्र ा विधाने का क ा
१)  ले टॉवनक व्तभ्ती यथा भौव्तक सि र्था्तील व्तभ्तीर्े था अवधक सुरव ्त आहे्त.

  २)  वडर्ॉव टरी ही सहज आवण जलद भथाग हस्तथां्तरण कर्ते.
  ३)  वडर्ॉव टरी र्द्ध्ती्मुळे िेळ खच्थ आवण ्म क्मी हरो्तथा्त.   
  ४)  भथागर्ेढी र्द्ध्ती ही बवकग र्द्ध्ती सथारखीच आहे.
  ५)  डीर्ी हथा भथागर्ेढी र्द्ध्तीचथा ्महत्िथाचथा घटक आहे.
  ) भथागरे्ढी र्द ध्ती भौव्तक च े ले टॉवनक आवण ले टॉवनकच ेभौव्तक व्तभ्ती्त र्था्ंतरची सवुिधथा द्ेत.े
  )  आय सआय न ( ISIN )  हथा डी्मटचथा आि यक घटक आहे.

क्र ा नां त े व ा
 १) भथागर्ेढी र्ररभथावष्त करथा आवण तयथाचे फथायदे सर्ष्ट करथा.
 २) भथागर्ेढी र्द ध्तीचे घटक सर्ष्ट करथा.
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ा ां  
 ा ां ा िव े
 ा ां ा ं ंध का े त त
      १ .३.१ लथाभथांश स्रो्तथासंबंधी कथायदेशीर ्तर्तुदी
      १ .३.२ लथाभथांश घरोषणेसंबंधीचयथा कथायदेशीर ्तर्तुदी
      १ .३.३ लथाभथांश िथाटर्थासंबंधीचयथा कथायदेशीर ्तर्तुदी
 न व े ा व मा न क े ा ा ां

ा ां िाट ा ा त
ंत म ा ां
ा

  १ . .१ अ््थ
  १ . .२ िवश े

क

तािना
कर्नीसह सि्थ वयिसथाय संस्थांचे ्मु य उद वदष्ट नफथा व्मळिणे ि तयथाचे ्महत्तीकरण हे अस्ते. भथागधथारक हे नफथा व्मळि यथाचयथा 

उ ेशथाने कर्नी्मधये गुं्तिणक कर्तथा्त. 

ा ां
वड वहडंड श द वड वहडट्म  ( di vi dent um )  यथा लवटन श दथार्थासन वन्मथा्थण थालथा आहे. वड वहडट्म हणजे यथाचे विभथाजन 

हरोऊ शक्ते.
लथाभथांश हणजे कर्नीचयथा न यथा्तील असथा भथाग जरो भथागधथारकथां्मधये िथाटलथा जथा्तरो.
कर्नीचयथा वि्तरणयरो य न यथा्तील अशथा वहससथा जरो घरोवष्त कलयथानं्तर व्मळ यथास भथागधथारक र्थात् अस्तरो.

ा ा
वद वनसट ट फ चथाट्थड्थ अक टंट फ ंवडयथाने लथाभथांशथाची वयथा यथा र्ुढील ्मथाणे कली आहे  भथागधथारक कर्नीचयथा 
न यथा्तन अ्िथा यथा उ ेशथाने उर्ल ध असलेलयथा रथाखीि वनधी्तन हरोणथारे वि्तरण.      

 भथार्तीय सिपो  नयथायथालयथाचयथा ्म्ते  कथाय्थर्त कर्नीचे भथाग धथारण करणथा यथा वय ींनथा कर्नीचयथा न यथा्तील वदलथा 
जथाणथारथा वहससथा हणजे लथाभथांश हरोय.

वधक माव त

        कथाय्थर्त कर्नी हणजे यथा कर्नयथा सु  आहे्त ि नफथा व्मळवि्तथा्त.
   वि्तरणथासथाठी उर्ल ध नफथा ि लथाभथांश िथाटर्थासथाठी उर्ल ध नफथा यथा वभ  संकलर्नथा आहे्त.

वि्तरणथासथाठी उर्ल ध नफथा हणजे कर्नीलथा भथागधथारकथांनथा लथाभथांशथा थारे वि्तरर्त कर यथास कथाय थाने अनु्म्ती असलेलथा 
जथास्ती्त जथास्त नफथा.

लथाभथांश िथाटर्थासथाठी उर्ल ध नफथा हथा संचथालकथांनी रथाखीि वनधीची ्तर्तद कलयथानं्तर ि ्मथागील नुकसथान भ न कथाढलयथानं्तर 
वि्तरर्त कर यथायरो य नफथा.

ा ां व ा
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ा ां ा िव े
 १) लथाभथांश हथा तयेक भथागधथाकथास िथाटणीस येणथारथा न यथा्मधील वहससथा हरोय.

 २) लथाभथांश हथा कर्नीचयथा न यथा्तनच देय अस्तरो.

 ३) लथाभथांश हथा कर्नी विनथाअट वि्तरर्त कर्ते.

 ४) कर्नी फ  भथागधथारकथांनथाच लथाभथांश वि्तरर्त कर्ते.

  (१) स्मह  भथाग (२) अ ह  भथाग

 ५) कर्नीने लथाभथांशथाचयथा बथाब्ती्त भेददश्थक ्म्तथावधकथारथाचे स्मह  भथाग िथाटर् कले अस्तील ्तर लथाभथांश दे यथास अवधकथार 
रथाह्त नथाही.

 ) भथांडिलथा्तन लथाभथांश जथाहीर कर्तथा ये्त नथाही.

 ) संचथालक ्मंडळथाचयथा वशफथारशीनुसथारच लथाभथांश जथाहीर कर्तथा ये्तरो.

 ) लथाभथांश हथा संचथालक ्मंडळथाने वशफथारस क न भथागधथारकथाचयथा िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्मधये ठरथाि सं्म्त क न जथाहीर 
कलथा र्थावहजे.

 ) िथावष्थक वहशेब िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्मधये ्मंजर थालयथानं्तर ्मथागील करोणतयथाही िषथा्थचथा लथाभथांश जथाहीर कलथा जथाऊ शक्त 
नथाही.

 १ ) भथागधथारकथांनथा कदथा ्मंजर ि जथाहीर कलेलथा लथाभथांश सथा्मथानय्त  र  कलथा जथाऊ शक्त नथाही.

 ११) लथाभथांशथा्मधये अं्तरर्म लथाभथांश स्मथाविष्ट आहे.

 १२) लथाभथांश ररोख सि र्था्त देणे आि यक आहे. िस्त र्था्त नथाही.

 १३) भथागथाचयथा र्ण्थ देय ्मलयथािरच लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.

 १४) आगथाऊ भरलेलयथा ्मथागणी ह तयथािर लथाभथांश दे्तथा ये्त नथाही.

ट  विशेष क न अं्तरर्म ्मधय लथाभथांश असे जरोर्य्त सर्ष्ट हटले जथा्त नथाही ्तरोर्य्त सि्थसथाधथारणर्णे लथाभथांश ही संज्था अंव्त्म 
लथाभथांश  यथा अ्था्थने िथार्रली जथा्ते.    

ा ां ा ं ंध का े त त
ा ां ा ा ता ा त का े त त क म

 क न क क ा व क ि ा ा ा ां ा ाव िाट क कते
  १) चथाल न यथा्तन कर्नीचथा नफथा हणजे घसथारथा ्तर्तद ि रथाखीि वनधीस र ्म हस्तथां्तरर्त कलयथानं्तरची वश क.

  २) ्मथागील आव््थक िषथा्थचयथा न यथा्तन घसथारथा िजथा कलयथानं्तर.

  ३) लथाभथांश िथाटर्थासथाठी क  वकिथा रथा य सरकथारने र्ुरिलेलयथा वनधी्तन.

 ां ि न ातन ा ां ेता ेत

  र्ुढील अटींची र््त्थ्तथा कलयथानं्तर

  १) भथांडिली नफथा ररोखीने व्मळ्तरो.

  २) अशथा िथाटर्थाची अनु्म्ती वनय्मथािलीने वदली र्थावहजे.   

  ३) सि्थ ्मथाल्मत्तथा आवण दथावयतिथांचे र्ुन्म्थलयथांकन कलयथािर जथाे नफथा हणन रथाहील.

ां ि न ा  भथांडिली नफथा हथा कर्नीची स्र ्मथाल्मत्तथा ही ्मळ वक्म्तीर्े था च था दरथाने विकन वकिथा िथाढथािथा 
घेऊन विकलयथाने व्मळथालेलथा नफथा हरोय.
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 क भथांडिलथा्तन लथाभथांश दे्तथा ये्त नथाही.

कर्नीचयथा ्मु  रथाखीि वनधी्तन लथाभथांश दे्तथा ये्तरो.

  म ा ि वनध  कर्नीचयथा निीन्त्म लेखथा र्रीव ्त ्तथाळेबंदथानुसथार नफथा वि्तरणथासथाठी रथाखीि ठेिलेलथा वनधी.  

ा ां घ े ं ंध का े त त
ं ा क मं ा ा  संचथालक ्मंडळथाची वशफथारस असलयथासच लथाभथांश घरोवष्त कर्तथा ये्तरो. सभे्त खथालील 

बथाब्ती्त ठरथाि सं्म्त कर यथा्त ये्तरो. 

  अ) लथाभथांशथाचथा दर ि लथाभथांश हणन यथाियथाची र ्म.

  ब) लथाभथांशथासथाठी न दिही बंदची ( B ook C l os ur e)  ्तथारीख  

  क) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभेचथा वदनथांक

  ड) लथाभथांश र ्म िथाटर्थासथाठी बक्त सि्तंत् खथा्ते उघडले र्थावहजे.

ा धा कां मं   
  अ) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्त सथा्मथानय ठरथाि सं्म्त क न भथागधथारकथाकडन लथाभथांश ्मंजर हरो्तरो.

  ब) भथागधथारक संचथालक ्मंडळथाने वशफथारस कलेलयथा लथाभथांश दरथार्े था क्मी लथाभथांश दर जथाहीर क  शक्तथा्त, र्रं्तु 
तयथार्े था जथास्त लथाभथांश दर जथाहीर कर्तथा ये्त नथाही.

  क) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्त लथाभथांश जथाहीर थालयथानं्तर कर्नीलथा तयथािष  दस यथांदथा लथाभथांश जथाहीर कर यथासथाठी 
र्रिथानगी नथाही.

 ितं क ाते
  कर्नीने लथाभथांश घथाेषणेर्थासन ५ वदिसथां्त लथाभथांश िथाटर्थाचयथा उ ेशथाने उघडलेलयथा सि्तंत् खथातयथा्त वनधी ज्मथा करणे 

आि यक आहे.

   क न  सचीबद्ध कर्नी हणजे यथा कर्नीचे भथाग भथागबथाजथारथा्मधये न दणी कलेले अस्तथा्त. अशथा 
कर्नीने न दणी करथारथानुसथार कथाही जथादथा बथाबींची र््त्थ्तथा करणे आि यक आहे तयथा खथालील ्मथाणे.

   अ) कर्नीचयथा संचथालक ्मंडळथाचयथा बठकीचयथा ( यथा्मधये लथाभथांशथाची वशफथारस विचथारथा्त घे्तली जथाणथार आहे.) 
्तथारखेचयथा वक्मथान  वदिस अगरोदर कर्नीचे भथाग न दणीक्त असलेलयथा भथाग बथाजथारथालथा सवच्त करथािे.

   ब) संचथालक ्मंडळथाचयथा बठकीनं्तर लथाभथांशथाची घरोषणथा कलयथासंबंधीची सचनथा भथागबथाजथारथालथा देणे.

   क) न दिही बंदची ( B ook Cl os ur e)  सचनथा  भथागबथाजथारथालथा न दिही बंद कर यथार्ि  वक्मथान  वदिस आधी 
सचनथा थािी.

   ड) सभथासद न द र्ु स्तकथा ि हस्तथां्तरण न द र्ु स्तकथा बंद ठेिणे.  

   ) भथार्तीय ्मधयि्त  बकने ( RB I)  अनु्म्ती वदलेलयथा ले टॉवनक अररंग स वह्थस ( E CS)  वकिथा ( N E F T )  थारे 
लथाभथांश िथाटर् कले जथािे.

    क न दिही बंदची सचनथा  यथा कथाळथा्त कर्नी सभथासद न दणी र्ु स्तक्त करोण्तेही बदल 
करी्त नथाही ि करोण्तेही हस्तथां्तरण सिीकथार्त नथाही.

    ेक ेट  ही ्तथारीख हणजे लथाभथांश ि बरोनस देणे . सथाठी यरो य सभथासद करोण आहे ्ते ठरविणथारी 
्तथारीख. 

   फ) न दणीक्त कर्नीलथा तयेक भथागथासथाठीचथा लथाभथांश यथा ्मथाणे लथाभथांशथाची घरोषणथा करथािी लथाग्ते. 
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 ा ां िाट ा मना
  अ) कर्नी जर ठेिीची र्र्तफड ि ठेिीिरील वयथाज दे यथास अस्म््थ ठरली असेल ्तर स्मह  भथागथासथाठी लथाभथांशथाची 

घरोषणथा क  शक्त नथाही.
  ब) र्ुढील र्रर स््ती्त कर्नी लथाभथांश िथाटर् क  शक्त नथाही.
   १) कर्नीने कज्थरथाे यथािरील वयथाज वदले नसेल वकिथा र्र्तफड कली नसेल, र्र्तफडीसथाठी रथाखीि वनधीची ्तर्तद 

कली नसेल वकिथा अ ह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांशथाचे िथाटर् कले नसेल वकिथा आव््थक संस्थांनथा वयथाज वदले 
नसेल ्तर तयथादी. 

ा ां िाट ा ा त का े त त
  लथाभथांश फ  ररोख सि र्था्तच दे्तथा ये्तरो, िस्त र्था्त नथाही. 

  लथाभथांशथाचे धनथादेश वकिथा अवधर्त्था थारे भथागधथारकथास करोणतयथाही ले टथावनक ्मथाधय्मथा थारे िथाटर् कले जथाऊ शक्ते.

  ं ा धा क  सभथासद न दिही्तील न दीनुसथार संयु  भथागभथांडिल धथारण कलेलयथा वय ीचयथा बथाब्ती्त ््म 
्मथांकथालथा नथाि असणथा यथा वय ीचयथा नथािे वकिथा भथागधथारकथांनी लेखी वदलयथानुसथार तयथाचयथा नथािे र्त्यथािर लथाभथांश अवधर्त् 

र्थाठिले जथा्ते.

  ा ां िाट का ािध क म कर्नीने लथाभथांश घरोषणेचयथा ्तथारखेर्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त लथाभथांश िथाटर् 
करणे आि यक आहे.   

  लथाभथांश फ  कर्नीचयथा न दणीक्त भथागधथारकथांनथाच देय अस्तरो.
  स्मह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांश िथाटर्थार्ि  अ ह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांश व्मळवि यथाचथा ह  आहे. अ ह  

भथागधथारक ि संचयी अ ह  भथागधथारकथाचे लथाभथांश िथाटर् थालयथानं्तर उि्थरर्त न यथा्तन स्मह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांश 
िथाटर् कले जथा्ते.

  जर वड्मट सि र्था्त भथाग खरेदी कले अस्तील ्तर वडर्ॉव टरीकडन कळविलेलयथा लथाभ द ्मथालकथांनथा ( ene cial owner)  
लथाभथांश वदलथा जथा्तरो आवण जर कथागदर्त्  भौव्तक सि र्था्त भथाग धथारण कले अस्तील ्तर कर्नीचयथा सभथासद न द 
र्ुस्तकथा्त नथािे असणथा यथा सभथासदथांनथा लथाभथांश वदलथा जथा्तरो.

  कत ात क  वदलेलयथा कथालथािधी्त लथाभथांश िथाटर् न कलयथास  
  अ) तयेक संचथालक हे वश ेस र्थात् अस्तथा्त. 
  ब) जरोर्य्त लथाभथांश िथाटर् हरो्त नथाही ्तरोर्य्त १२  दरथाने वयथाज दे यथास जबथाबदथार असेल.

  जर कर्नी यथा कल्मथाचयथा करोणतयथाही आि यक्तेचे र्थालन कर यथा्त अयशसिी ठरली ्तर कर्नी ि संचथालक दंड भर यथास 
जबथाबदथार अस्तील.

िाट न क े ा मा न क े ा ा ां
 कर्नीने लथाभथांशथाची घरोषणथा कलयथार्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त लथाभथांशथाचे िथाटर् कले नथाही वकिथा भथागधथारकथाकडन लथाभथांशथाची 
्मथागणी थाली नथाही. अशथा लथाभथांशथास िथाटर् न कलेलथा आवण ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश असे हण्तथा्त. 
 	िाट न क े ा ि मा न क े ा ा ां ा ा त वन म
  ा ां े े ाते
  अ) िथाटर् न कलेले ि ्मथागणी न कलेलयथा कण लथाभथांशथाची र ्म लथाभथांश देणे खथा्ते  यथा्मधये िग्थ कर यथा्त यथािी. 

कर्नीकडन हे खथा्ते शे ुलड बक्त उघडथािे.
  ब) सदर र ्म लथाभथांश घरोषणेर्थासन ३  वदिस संर्लयथानं्तर  वदिसथां्त िग्थ करथािी.
  क) न वदलेलथा ि न ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश देणे खथातयथा्त िग्थ कलयथानं्तर  वदिसथांचयथा आ्त कर्नीने आर्लयथा 

संक्तस्ळथािर वकिथा ्तर संक्तस्ळथािर सदर भथागधथारकथाची नथािे, र्त्ते, लथाभथांशथाची देय र ्म ही ्मथावह्ती वसद्ध 
करणे आि यक आहे.
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  ड) लथाभथांश देणे खथातयथा्तन लथाभथांश व्मळ यथासथाठी भथागधथारकथास कर्नीकडे अज्थ सथादर करथािथा लथाग्तरो.

  ) लथाभथांश देणे खथातयथा्त िग्थ कलेली लथाभथांश र ्म िग्थ कलयथाचयथा ्तथारखेर्थासन  िषथा्थचयथा आ्त न िथाटर् थालयथास 
अ्िथा नेलयथास कर्नीस सदर र ्म गुं्तिणकदथार वश ण ि सुर था वनधी (Investors ducation and Protection 
Fund  I PF ) ्मधये िग्थ करथािी लथाग्ते. 

  फ) यथा खथातयथा्तन I PF ्मधन रक्मेची ्मथागणी कर्तथानथा यरो य र्द्ध्ती ्मथाणे आि यक कथागदर्त्थासह विवह्त न्मुनयथा्तील 
अजथा्थ्तील ्मथावह्ती सथादर करथािी लथाग्ते.   

I E P F : क  सरकथारने २ १ र्थासन आय र्ी फची स्थार्नथा कली आहे. आय र्ी फ िर हस्तथां्तरर्त करथाियथाची कथाही 
रक्मेचे उदथाहरणे कर्नीकडील ्मुद्त ठेि, कर्नीकडील कज्थररोखे .

ा ां िाट ा मा मे क म
 भथागधथारकथांनथा लथाभथांशथाचे िथाटर् ररोखीने कले जथा्ते ्ते धनथादेश, अवधर्त् वकिथा ले टॉवनक ्मथाधय्मथाचयथा आधथारे कले जथा्ते.

 लथाभथांश िथाटर्थाचे विविध ्मथाग्थ   
  ा ां वध  यथा्मधये कर्नी धनथादेशथा थारे भथागधथारकथांचयथा न दणीक्त र्त्यथािर लथाभथांशथाची र ्म र्थाठि्ते.

  ा ां े भथागधथारकथाचयथा विनं्तीि न कर्नी भथागधथारकथाचयथा नथािे तयथाचयथा बक खथातयथा्मधये सदर लथाभथांशथाची 
र ्म िग्थ कर्ते. तयथास लथाभथांश आदेश असे हण्तथा्त. लथाभथांश आदेश कर्नीस लथाभथांश ्ेट भथागधथारकथाचयथा बक 
खथातयथा्त ज्मथा कर यथाचथा अवधकथार दे्ते.

  वधक माव त
ा ां े ा े ा े

  १) िेळेची बच्त  लथाभथांश आदेशथा्मुळे धनथादेश ्तयथार करणे ि र्थाठवि यथाचथा कर्नीचथा िेळ िथाच्तरो ्तसेच भथागधथारकथाचथा 
धनथादेश बक्त ज्मथा कर यथाचथा ि लथाभथांश खथातयथािर ज्मथा हरो यथाची िथाट र्थाह यथाचथा िेळ िथाच्तरो.

  २) धनथादेश हथा्तथाळणी, गहथाळ हरो यथाची श य्तथा क्मी. 

  े ट वनक मा म कर्नी भथागधथारकथांनथा लथाभथांशथाचे िथाटर् ले टॉवनक ्मथाधय्मथाचयथा सहथा यथाने क  शक्ते. 

  अ) सचीबद्ध कर्नी बकने ्मथानय कलेलयथा ले टॉवनक सथाधनथा थारे लथाभथांशथाचे िथाटर् कर्ते. जसे  सी स ( ले टॉवनक 
अररंग स वह्थस) न फटी (नशनल ले टॉवनक फड टथानसफर) 

  ब) लथाभथांश अवधर्त्थाचयथा सहथा यथाने लथाभथांश िथाटर्थासथाठी बक ि ्तर बकथांचयथा सहकथायथा्थने वयिस्था करथािी लथाग्ते. 

सी स आवण न फटी दरोनही ले टॉवनक सथाधनथाचयथा सहथा यथाने वनधी हस्तथां्तरर्त कलथा जथा्तरो. सी स ्मु य्त  क्मी 
रक्मेचयथा वयिहथारथासथाठी डेवबट आवण डीट सथाठी िथार्रले जथा्ते. यथाची िथारंिथार र्ुनरथाित्ती हरो्ते ्तर न फटी हे जथास्त 
रक्मेचयथा वयिहथारथासथाठी िथार्रले जथा्ते.

लथाभथांश अवधर्त् हे धनथादेश आहे जे करोणतयथाही रथा यथा्त तयथाचयथा बदलयथा्त कथाहीही शुलक न दे्तथा तयथास रक्मेचथा लथाभथांश 
सिीकथा  शक्तथा्त.

ंत म ा ां
 संचथालक ्मंडळथाने दरोन िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथांचयथा दर यथान जथाहीर कलेलयथा लथाभथांशथास अं्तरर्म लथाभथांश हण्तथा्त. जर 
लेखथा कथालथािधीसथाठी कर्नीचथा नफथा र्ुरेसथा नयथाय ठरलथा ्तरच अं्तरर्म लथाभथांश दे्तथा ये्तरो. तयथासथाठी कर्नीचयथा लेखथा अंक कथाचे ्म्त 
घे्तले र्थावहजे. कर्नीचयथा वनय्मथािलीने वदलेलयथा अवध ्मथानुसथार संचथालक ्मंडळ ्मधयथािधी लथाभथांश घरोवष्त कर्ते.
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ंत म ा ां ा िव े   
 १) अं्तरर्म लथाभथांश जथाहीर कर यथाचे अवधकथार संचथालक ्मंडळथालथा अस्तथा्त. 

 २) अं्तरर्म लथाभथांश िषथा्थचयथा तयथा कथालथािधी्तील लथाभथांश फ  देय असेल.
 ३) अं्तरर्म लथाभथांश जथाहीर कर यथार्ि  कर्नीने िषथा्थ्तील कथाही ्मवहनयथांचयथा ्मथाणथा्त नवहे ्तर संर्ण्थ िषथासथाठी घसथा यथाची 

्तर्तद कली र्थावहजे.
 ४) करोणतयथाही रथाखीि वनधी्तन अं्तरर्म लथाभथांश दे्तथा ये्त नथाही.
 ५) कर्नीचयथा वनय्मथािलीने अं्तरर्म लथाभथांश जथाहीर कर यथाचथा अवधकथार संचथालक ्मंडळथालथा वदलेलथा असलथा र्थावहजे.
 ) संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त अं्तरर्म लथाभथांश घरोवष्त कर यथाचथा ठरथाि सं्म्त करथािथा लथाग्तरो.
 ) अं्तरर्म लथाभथांशथाची घरोषणथा कलयथानं्तर ५ वदिसथांचयथा आ्त घरोवष्त कलेलयथा लथाभथांशथाची र ्म शे ुलड बकचयथा सि्तंत् 

खथातयथा्त ज्मथा करणे आि यक आहे.
 ) अं्तरर्म लथाभथांशथाची घरोषणथा कलयथार्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त िथाटर् करणे अथाि यक आहे.
 ) न वदललेथा वकिथा ्मथागणी न कललेथा अ्ंतरर्म लथाभथाशं लथाभथाशं दणे ेखथा्ते  यथा खथातयथा्त लथाभथाशं िथाटर्थाची ्मदु्त सरं्लयथान्ंतर  

वदिसथाचंयथा आ्त हणज ेघरोषणेर्थासन ३  वदिसथानं्ंतर वकिथा घरोषणथा थालयथान्ंतर ३  वदिसथाचंयथा आ्त िग्थ करथािी लथाग्त.े
 १ ) लथाभथांश देणे खथातयथा्त िग्थ कलेली लथाभथांश र ्म िग्थ कलेलयथा ्तथारखेर्थासन  िषथा्थचयथा आ्त न वदलयथास कर्नीस सदर 

र ्म गुं्तिणकदथार वश ण ि सुर था वनधी खथा्ते आय र्ी फ (Investor s ducation and Protection  
Fund  I PF) ्मधये िग्थ करथािी लथाग्ते.

ा

 आव््थक ्तर्तुदी  दस यथाचयथा वनधीचथा िथार्र कर यथासथाठी वदलेली र ्म, कज्थदथारथाकडन घे्तलेलयथा रक्मेिरील र्र्तथािथा.   
 वयथाज हणजे र्से घेणथा यथालथा र्से घे यथाची थािी लथागणथारी वक्म्त आवण कज्थ देणथा यथास दे यथा्तन व्मळणथारे उतर्  आहे.

िव े
 १) वयथाज हणजे भथांडिलथाने वदलेलयथा उतर्थावद्त सेिथांसथाठी वदलेली वक्म्त हरोय.
 २) वयथाजथाचथा ्ेट जरोख्मीशी संबंध आहे. जथास्त जरोखी्म ्ते्े जथास्त वयथाज.
 ३) वयथाजद हथा ्मु लथाची िथावष्थक ट िथारी हणन वय  कलथा जथा्तरो.
 ४) र््त र्ुरिठथा, वित्तीय धरोरण, कजथा्थचे ्मथाण, चलनिथाढीचथा दर यथा बथाबीं थारे वयथाज दर वन च्त कलथा जथा्तरो.
 ५) नफथा नसलयथासही कर्नीलथा वयथाज थािेच लथाग्ते.
 ) वयथाज हे वन च्त दरथाने वदले जथा्ते. सथा्मथानय्त  र्ण्थ वनधथा्थरर्त दरथानुसथार.
 जर कर्नीने जन्तेकडन कज्थररोखे ि ठेिीचयथा सि र्था्त वनधी गरोळथा कलथा असेल ्तर वयथाज थािे लथाग्ते. 

8 क
 ंत म ा ां ि ंवतम ा ां

म े ंत म ा ां ंवतम ा ां
अं्तरर्म लथाभथांश, दरोन िथावष्थक सभथांचयथा 
्मधलयथा कथाळथा्त घरोवष्त कलथा जथा्तरो ि वदलथा 
जथा्तरो.

अंव्त्म लथाभथांश आव््थक िषथा्थचयथा 
स्मथा ीनं्तर घरोवष्त कलथा जथा्तरो ि िथाटर् 
कले जथा्ते.

क ा क त संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त संचथालक ्मंडळ 
वनण्थय घे्ते ि घरोवष्त कर्ते.

अंव्त्म लथाभथांश संचथालक ्मंडळ वशफथारस 
कर्ते ि भथागधथारक िथावष्थक सि्थसथाधथारण 
सभे्त घरोवष्त कर्तथा्त.
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म े ंत म ा ां ंवतम ा ां

वधकतता वधकत
िान

वनय्मथािलीने वदलेलयथा अवधकथारथानुसथार 
अं्तरर्म लथाभथांश घरोवष्त कलथा जथा्तरो. 

अंव्त्म लथाभथांश घरोवष्त कर यथासथाठी 
वनय्मथािलीचयथा ्तर्तुदींची अवधकथारर्त्थाची 
आि यक्तथा नथाही.

क ा घ व त क ा
ात

दरोन िथावष्थक सभथांचयथा ्मधलयथा कथाळथा्त 
घरोवष्त कलथा जथा्तरो.

कर्नीचयथा िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्मधये 
घरोवष्त कलथा जथा्तरो.

ा ां अं्तरर्म लथाभथांशथाचथा दर अंव्त्म लथाभथांश 
दरथार्े था क्मी अस्तरो.  

अंव्त्म लथाभथांश दर अं्तरर्म लथाभथांश दरथार्े था 
जथास्त अस्तरो. 

त चथाल आव््थक िषथा्थ्तील आि यक नफथा 
था ी उर्ल ध असलयथास अं्तरर्म लथाभथांश 

जथाहीर कलथा जथा्तरो.

अंव्त्म लथाभथांश जथाहीर कर यथासथाठी 
िेगिेग था स्रो्तथाचथा अिलंब कलथा जथा्तरो. 
आव््थक िषथा्थचयथा न यथा्तन, संवच्त रथाखीि 
वनधी्तन, भथांडिली न यथा्तन, क  सरकथारने 
लथाभथांश िथाटर्थासथाठी वनधी्तन.

े ा ं ंध ा कर्नीचे अंव्त्म लेखे ्तयथार कर यथार्ि  
जथाहीर कलथा जथा्तरो.

हथा अंव्त्म लेखे ्तयथार कलयथानं्तर जथाहीर 
कलथा जथा्तरो.

 ा ां ि ा

म े ा ां ा
लथाभथांश हणजे भथागधथारकथाचयथा भथांडिल 
गुं्तिणुकीिरील र्र्तथावयथाची र ्म हरोय.

हे कर्नीचयथा धनक नथा कजथा्थसथाठी वदलथा 
जथाणथारथा र्र्तथािथा आहे. जसे  कज्थररोखेधथारक 
ठेिीदथार.

क ा ा व े ाते लथाभथांश सभथासदथांनथा वदलथा जथा्तरो. हणजेच 
कर्नीचयथा ्मथालकथांनथा वदलथा जथा्तरो.

वयथाज कर्नीचयथा धनक नथा वदले जथा्ते.

ंधन जेवहथा कर्नीने नफथा क्मिलथा असेल 
्तेवहथाच लथाभथांश देय अस्तरो. लथाभथांश 
दे यथाची स ी नथाही.

हे कर्नीचयथा न यथाशी जरोडलेले नथाही. 
वयथाज देणे हे बंधन आहे आवण ्ते कर्नीने 
स ीने वदले र्थावहजे.

कध व ा ात सि्थ कथायदशेीर बथाबींची र््त्थ्तथा थालयथािर ि 
नफथा र्रुसेथा असलयथास लथाभथाशं वदलथा जथा्तरो. 

कर्नीचयथा न यथाची र्िथा्थ न कर्तथा वयथाज 
दरिष  देय अस्तरो.

स्मह  भथागधथारकथांनथा अ स्र दरथाने 
लथाभथांश वदलथा जथा्तरो. ्तरो कर्नीचयथा 
न यथाशी जरोडलेलथा अस्तरो.

वयथाजथाचथा दर हथा व्तभ्तीचयथा िथाटर्थािेळी 
वन च्त आवण वनधथा्थरर्त कलथा जथा्तरो. 

ाि अंव्त्म लथाभथांश िथाटर्थासथाठी संचथालक 
्मंडळथाचथा ठरथाि आवण िथावष्थक सि्थसथाधथारण 
सभे्मधये सथा्मथानय ठरथाि ि अं्तरर्म लथाभथांश 
िथाटर्थासथाठी संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त 
ठरथाि सं्म्त करथािथा लथाग्तरो.

वयथाज दे यथासथाठी करोणतयथाही सभे्त ठरथाि 
सं्म्त कर यथाची आि यक्तथा नथाही.

ा ा ा मक
ा

लथाभथांश हथा न यथाचथा विवनयरोग आहे. वयथाज हे न यथािरील आकथार आहे.
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ा ां

  

	 भथागधथारक हे नफथा व्मळवि यथाचयथा उ ेशथाने कर्नी्मधये गुं्तिणक कर्तथा्त.

 लथाभथांश हणजे कर्नीचयथा न यथा्तील असथा भथाग जरो  (अ )  अ ह  भथागधथारक (ब) स्मह  भथागधथारक  यथांचयथा्मधये िथाटलथा 
जथा्तरो.

 लथाभथांश हथा (अ) अं्तरर्म वकिथा (ब) अंव्त्म अस शक्तरो.

 कर्नीस (अ) लथाभथांशथाचथा स्रो्त (ब) लथाभथांशथाची घरोषणथा (क) लथाभथांश िथाटर् यथा संबंधीचयथा कथायदेशीर ्तर्तुदींचे र्थालन करथािे 
लथाग्ते.

 अं्तरर्म लथाभथांश हथा अंव्त्म लथाभथांशथाचथा क भथाग आहे. ्तरो आव््थक िष्थ संर् यथार्ि च तयथा िषथा्थ्तील न यथा्तन वदलथा जथा्तरो.

 अंव्त्म लथाभथांश आव््थक िषथा्थचयथा स्मथा ीनं्तर ि अंव्त्म लेखे ्तयथार कलयथानं्तर िथास्तविक न यथा्तन वदलथा जथा्तरो.

 संचथालक ्मंडळ लथाभथांशथाचे ्मथाण ठरवि्तथा्त.

 जेवहथा खथादी कर्नी देय दे यथास अस्म््थ आहे वकिथा भथागधथारक ३  वदिसथांचयथा आ्त दथािथा कर यथास अस्म््थ आहे, ्तेवहथा िथाटर्

 न कलेलयथा िथा ्मथागणी न कलेलयथा लथाभथांशथाचथा न उ ि्तरो. 

   वयथाज देणे हे बंधनकथारक असन ्ते (अ) कज्थररोखे  (ब) बंधर्त्े  (क) कज्थ यथा सि र्था्तील कजथा्थऊ रक्मेिर थािे लथाग्ते.

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) लथाभथांश .................... वदलथा जथा्तरो. 

   अ) भथागधथारकथांनथा ब) कज्थररोखे धथारकथांनथा  क) ठेिीदथारथांनथा

  २) .................... हणजे न यथा्तील वहससथा जरो कर्नी थारे भथागधथारकथांनथा वदलथा जथा्तरो.

   अ) वयथाज ब) भथाडे क) लथाभथांश

  ३)  लथाभथांशथाची वशफथारस .................... कर्तथा्त.

   अ) वयिस्थार्कीय संचथालक  ब) वचटणीस क) संचथालक ्मंडळ

  ४) अं्तरर्म लथाभथांशथाची घरोषणथा .................... कर्तथा्त.

   अ) संचथालक ्मंडळ ब) कज्थररोखेधथारक क) ठेिीदथार

  ५)  अंव्त्म लथाभथांशथाची घरोषणथा .................... कर्तथा्त.

   अ) संचथालक ्मंडळ  ब) भथागधथारक क) ठेिीदथार

  ) .................... ्मधन लथाभथांश घरोवष्त कलथा जथाऊ शक्त नथाही.

   अ) भथांडिल  ब) नफथा क) रथाखीि वनधी 

  ) लथाभथांश घरोवष्त थालयथानं्तर .................... वदिसथाचयथा आ्त सि्तंत् बक खथातयथा्त लथाभथांश र ्म 

   हस्तथां्तरर्त करथािी लथाग्ते.

   अ) ५  ब) १५ क) ५
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  ) लथाभथांशथाची घरोषणथा थालयथानं्तर .................... वदिसथाचयथा आ्त तयथाचे िथाटर् करथािे लथाग्ते.  

   अ) ३   ब) १३  क) ३

  ) .................. भथागधथारकथांनथा  उि्थरर्त न यथा्तन लथाभथांश  वदलथा जथा्तरो.

   अ)  स्मह  ब) अ ह   क) कज्थररोखे

 १ ) लथाभथांश ््म .................... भथागधथारकथांनथा वदलथा जथा्तरो.

  अ) स्मह    ब) अ ह   क) ्तर 

 ११)  .................... अवधर्त् हणजे धनथादेशथा थारे भथागधथारकथांनथा कर्नीने र्थाठिलेली लथाभथांश र ्म अस्ते.

  अ) लथाभथांश  ब) भथाग  क) वयथाज

 १२) न वदलेलथा लथाभथांश कर्नी थारे हस्तथां्तरर्त कलथा जथा्तरो तयथा आय र्ी फची स्थार्नथा .................. कडन कली 
आहे.

  अ) क सरकथार   ब) कर्नी   क) भथागधथारक

 १३) .................... लथाभथांशथाची घरोषणथा ही वनय्मथािलीचयथा अवधकथारथानेच कली जथाणे आि यक आहे.

  अ) अं्तरर्म  ब) अंव्त्म  क) बरोनस

 १४) .................... हथा कर्नीने धनक नथा वदलेलथा र्र्तथािथा आहे.

  अ) लथाभथांश  ब) वयथाज  क) भथाडे

 १५) .................... चथा कर्नीचयथा न यथाशी संबंध नथाही.

  अ) लथाभथांश  ब) वयथाज  क) बरोनस

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) लथाभथांश  १) स्मह  भथागधथारक

ब) वयथाज २) न यथाचथा विवनयरोग

क) अं्तरर्म लथाभथांश ३) वचटवणसथाचयथा वशफथारशीनुसथार

ड) अंव्त्म लथाभथांश ४) कर्नी न दणी अवधकथारी

) लथाभथांशथाचथा अ स्र दर ५) िथाटर् बंधनकथारक

) संचथालक ्मंडळथाकडन वन च्ती ि घरोषणथा

) संचथालक ्मंडळथाकडन वन च्ती ि सभथासदथांकडन घरोषणथा

) रथाष्टर््तींकडन वन च्ती

) कर्नीलथा िथाटर्थाचथा अवधकथार नथाही

१ ) भथार्त सरकथारकडन घरोषणथा

(I )
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ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) लथाभथांश  १) लथाभथांश िथाटर्थाचयथा घरोषणेची ्मथावह्ती भथाग बथाजथारथालथा देणे आि यक

ब) वयथाज २) धनकरो

क) आय र्ी फ ३) न दणीक्त भथागधथारक

ड) लथाभथांश देणे खथा्ते ४) न वदलेलयथा लथाभथांशथाची वश क र ्म ये्े हस्तथां्तरर्त कली जथा्ते

) सचीबद्ध कर्नी ५) न द नसलेली कर्नी

) असचीबद्ध असलेली कर्नी

) न वदलेलथा ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश

) न वदलेलयथा बरोनसची वश क हस्तथां्तरर्त कली जथा्ते

) लथाभथांश िथाटर्थाचयथा घरोषणेची ्मथावह्ती सरकथारलथा थािी लथाग्ते

१ ) सि्थसथाधथारण जन्तथा

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

  १) कर्नीचयथा भथागधथारकथांनथा व्मळणथारथा गुं्तिणुकीिरील र्र्तथािथा.

  २) अंव्त्म लथाभथांश  यथा सभे्त जथाहीर कलथा जथा्तरो.

  ३) लथाभथांशथाचयथा घरोषणेची सचनथा भथाग बथाजथारथालथा थािी लथागणथारी कर्नी.  

  ४) असे भथागधथारक यथांनथा स्र दरथाने लथाभथांश व्मळ्तरो.

  ५) असे भथागधथारक यथांनथा अ स्र दरथाने लथाभथांश व्मळ्तरो.

  ) भथागधथारकथाचयथा बक खथातयथा्त ्ेट लथाभथांश र ्म व्मळ यथासथाठी भथागधथारकथाने कलेली विनं्ती.

  ) असथा कथालथािधी यथा्मधये लथाभथांश घरोवष्त थालयथार्थासन लथाभथांश िथाटर् र्ण्थ कले जथा्ते.

  ) दरोन िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथांचयथा दर यथान घरोवष्त कलथा जथाणथारथा लथाभथांश.  

  ) संचथालक ्मंडळथाकडन वन च्ती ि घरोषणथा कलथा जथाणथारथा लथाभथांश.

 १ ) कर्नीकडन धनक नथा वदलथा जथाणथारथा र्र्तथािथा.

ा विधाने क क ते व ा

  १) कर्नीचयथा न दणीक्त भथागधथारकथांनथा लथाभथांश िथाटर् कले जथा्ते.

  २) लथाभथांश संचथालक ्मंडळ वन च्त कर्ते.

  ३) लथाभथांश भथागधथारक वन च्त कर्तथा्त.

  ४) कदथा जथाहीर कलेलथा लथाभथांश र  कर्तथा ये्त नथाही.

  ५) लथाभथांश भथांडिलथा्तन दे्तथा ये्त नथाही.

  ) भथागधथारक लथाभथांश हणन थाियथाचथा दर आवण नफथा वक्ती असथािे्त यथाचथा वनण्थय घे्तथा्त.

  ) सि्थ कथारचयथा भथागधथारकथांनथा वन च्त दरथाने लथाभथांश व्मळ्तरो.

  ) आय र्ी फ हथा कर्नीने ्तयथार कलेलथा वनधी आहे.

  ) वयथाज ही कर्नीची देय्तथा आहे.

 १ ) कर्नीचयथा भथागधथारकथांनथा वयथाज वदले जथा्ते.

(I I )
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टात न ा ा धा

  १) अंव्त्म लथाभथांश, अं्तरर्म लथाभथांश, वयथाज

  २) भथांडिलथा्तन, ्मु  रथाखीि वनधी्तन, सरकथारने र्ुरिलेलयथा वनधी्तन

  ३) लथाभथांश खथा्ते, लथाभथांश आदेश, न वदलेलथा ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश खथा्ते

  ४) लथाभथांश अवधर्त्, लथाभथांश आदेश, धनथादेश

  ा विधाने क ा

  १) वड वहडंड हथा श द लटीन भथाषे्तील ...................... श दथार्थासन आलथा आहे.

  २) लथाभथांशथाचे िथाटर् ....................... यथांनथा कर्तथा्त.

  ३) लथाभथांशथाची घरोषणथा ....................... यथांची वशफथारस असलयथासच कली जथा्ते. 

  ४) लथाभथांशथाचे िथाटर् ....................... सि र्था्त कले जथा्ते. 

  ५) ....................... यथा सभे्त अंव्त्म लथाभथांशथास ्मंजुरी यथािी लथाग्ते.

  ) लथाभथांशथाचे िथाटर् ..................... ्मधन क  शक्त नथाही.

  ) अं्तरर्म लथाभथांश वन च्ती ि घरोषणथा ....................... कडन कली जथा्ते.

  ) र्ण्थ वनधथा्थरर्त आवण स्र दरथाने लथाभथांशथाचे िथाटर् ....................... भथागधथारकथांनथा कले जथा्ते.

  ) घरोवष्त कलेलयथा लथाभथांशथाचे िथाटर् हे ....................... वदिसथा्त र्ण्थ कले र्थावहजे.

  १ ) अं्तरर्म लथाभथांश िथाटर् कर यथासथाठी ....................... ्मधील ्तर्तदीने अवधक्त्तथा र्रिथानगी वदली र्थावहजेे.

  ११) कर्नीने तयथांचयथा धनकरोनथा ....................... देणे बंधनकथारक आहे.

  क ात क ा वनि ा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) वडवहीडंट्म ( Di vi dent um ) १)
..............................................

ब) वयथाज २) ..............................................

क) .............................................. ३) अंव्त्म लथाभथांश

ड)
..............................................

४) अं्तरर्म लथाभथांश

) सरकथारी वनधी ५) ..............................................

    ( धनकरो, आय र्ी फ, लटीन श द, संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्मधये, िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्मधये)

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) अ ह  भथाग  १) .............

ब) स्मह  भथाग २) ....................

क) ठेिीदथार ३) ...........................

ड) .................... ४) लथाभथांशथाचे िथाटर्

) .......................... ५) लथाभथांश जथाहीर र्रं्तु देय ्मथागणी नथाही

   ( न वदलेलथा ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश, लथाभथांशथाचथा स्र दर, लथाभथांशथाचथा अ स्र दर, वयथाज, ३  वदिसथाचयथा आ्त)

(I )

(I I )

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



150

का िा ात त े व ा
  १) लथाभथांश हणजे कथाय
  २) लथाभथांशथाची वशफथारस कर यथाचथा अवधकथार करोणथालथा अस्तरो
  ३) अंव्त्म लथाभथांश हणजे कथाय
  ४) अं्तरर्म लथाभथांश हणजे कथाय
  ५) अं्तरर्म लथाभथांश करोण घरोवष्त कर्ते
  ) करोणतयथा भथागथांिर स्र दरथाने लथाभथांश व्मळ्तरो
  ) करोणतयथा भथागथांिर अ स्र दरथाने लथाभथांश व्मळ्तरो
  ) अं्तरर्म लथाभथांश हथा करोणतयथा सभे्त वन च्त ि घरोवष्त कलथा जथा्तरो
  )  वयथाज हणजे कथाय

  १ )  न वदलेलथा लथाभथांश हथा न वदलेलयथा लथाभथांश खथातयथा्त वक्ती कथालथािधी्त हस्तथां्तरर्त करथाियथाचथा अस्तरो   

  ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

  १) धनक नथा लथाभथांशथाचे िथाटर् कर्तथा्त.

  २) भथागधथारकथांनथा वयथाज वदले जथा्ते.

  ३) अंव्त्म लथाभथांश दरोन िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभेचयथा दर यथान वदलथा जथा्तरो.

  ४) अंव्त्म लथाभथाशथांचयथा घरोषणेसथाठी विशेष ठरथािथाची आि यक्तथा अस्ते.

  ५) लथाभथांशथाचे िथाटर् तयथाचयथा घरोषणेर्थासन  वदिसथाचयथा आ्त कले जथा्ते.

  ) जथाहीर कलेलयथा लथाभथांशथाचे िथाटर् कर यथासथाठी ३  वदिसथाचयथा लथाभथांश खथातयथा्मधये हस्तथां्तरर्त करथािथा लथाग्तरो.

  ) लथाभथांश दरिष  देणे हे कर्नीिर बंधनकथारक आहे.

  ) अ ह  भथागधथारकथांनथा लथाभथांश व्मळ यथाचथा शेिटचथा थाधथानयक्त अस्तरो.

  ) अ ह  भथागधथारकथांनथा अविवशष्ट न यथा्मधन लथाभथांश व्मळ्तरो.

  १ ) कर्नी न यथाची र्िथा्थ न कर्तथा दरिष  लथाभथांश दे्ते.

  क्रम ािा

  १. अ) लथाभथांशथाची वशफथारस
   ब) नफथा र्ुरेसथा असलयथाचे ्तर्थासणे
   क) संचथालक ्मंडळथाची सभथा

    २. अ) लथाभथांश खथातयथा्त िग्थ
   ब) आय र्ी फ ्मधये िग्थ
   क) न वदलेले लथाभथांश खथातयथा्त िग्थ

  ३. अ) सभथासद न द र्ुस्तक बंद ठेिणे
   ब) संचथालक ्मंडळथाचयथा सभेची सचनथा भथाग बथाजथारथालथा देणे
   क) लथाभथांशथाचयथा घरोषणेची सचनथा भथाग बथाजथारथालथा देणे

  ४. अ) लथाभथांश दरथाचथा वनण्थय
   ब) आय र्ी फ्मधये िग्थ
   क) लथाभथांशथाचे िथाटर्
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  ५. अ) अं्तरर्म लथाभथांशथाचे िथाटर्

   ब) संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त अं्तरर्म लथाभथांश ठरिणे ि घरोवष्त करणे.

   क) वनय्मथािलीची र्रिथानगी.

क्र ा ं ा ंक ना क ा

  १) नफथा   २) लथाभथांश

  ३)  वयथाज   ४) अंव्त्म लथाभथांश

  ५) अं्तरर्म लथाभथांश   ) न वदलेलथा लथाभथांश

  ) न वदलेलथा लथाभथांश खथा्ते  ) लथाभथांश आदेश

  ) आय र्ी फ १ ) लथाभथांश दर

क्र ा घटना त ा ा क न े मत व ा

  १) ल ्म न कर्नीने सन २ १ १  िषथा्थसथाठी लथाभथांश जथाहीर कर यथाचे वन च्त कले तयथािष  कर्नीलथा अर्े ेर्ेे था 
क्मी नफथा थालथा आहे.   

   अ) संचथालक ्मंडळथाने ्मु  रथाखीि वनधी्तन . ५  व्तभथाग दरथाने लथाभथांशथाची वशफथारस क  शक्ते कथा

   ब) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभेचयथा सं्म्तीवशिथाय संचथालक ्मंडळ लथाभथांश जथाहीर क  शक्ते कथा

   क) संचथालक ्मंडळ भेटीचयथा सि र्था्त लथाभथांश देऊ शक्ते कथा

  २) . बी. सी. कर्नी वल. ने अं्तरर्म लथाभथांश दे यथाचे वन च्त कले. 

   अ) ्मु  रथाखीि वनधी्तन लथाभथांश दे्तथा ये ल कथा

   ब) संचथालक ्मंडळथालथा संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्मधये ्तरो लथाभथांश जथाहीर कर यथाचथा अवधकथार आहे कथा

   क) लथाभथांशथाची घरोषणथा कलयथार्थासन कर्नी ३  वदिसथाचयथा आ्त लथाभथांश िथाटर् क  शक्ते कथा

  ३) रथाज कर्नी वलव्मटेड ने अं्तरर्म लथाभथांश दे यथाचे वन च्त कले.

   अ) र्ुरेशथा न यथाअभथािी . ५  व्तभथाग लथाभथांश दे यथाचथा संचथालक ्मंडळथाचथा वनण्थय यरो य आहे कथा

   ब) संचथालक ्मंडळ ्मु  रथाखीि वनधी्तन लथाभथांश देऊ शक्ते कथा

   क) संचथालक ्मंडळ भथांडिलथा्तन लथाभथांश जथाहीर क  शक्ते कथा

  ४) डथाय्मंड कर्नी वलव्मटेड ने अं्तरर्म लथाभथांश दे यथाचथा विचथार कर्त आहे.

   अ) जथाहीर कलयथार्थासन वक्ती वदिसथा्मधये लथाभथांश खथातयथा्त लथाभथांश वनधी हस्तथां्तरर्त कलथा र्थावहजे.

   ब) भथागधथारकथांनथा वक्ती वदिसथा्मधये लथाभथांश िथाटर् कले र्थावहजे.

   क) न वदलेलथा लथाभथांश वनधी वक्ती वदिसथानं्तर न वदलेलथा लथाभथांश खथातयथा्त िग्थ कलथा जथा्तरो.

  ५) सटथार कर्ंनी वलव्मटेड चयथा संचथालकथांनी .१५  व्तभथाग लथाभथांश दे यथाची वशफथारस कली आहे.

   अ) अ ह  भथागधथारकथानंथा लथाभथाशं िथाटर् थालयथान्ंतर स्मह  भथागधथारकथानंथा लथाभथाशं िथाटर् करण ेह ेयरो य आह ेकथा

   ब) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभेस सदर लथाभथांशथास सं्म्ती दे यथाचथा अवधकथार आहे कथा

   क) कर्नी ररोखीने लथाभथांश देऊ शक्ते कथा
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  ) गरोलड कर्नी वलव्मटेड ने  .१  व्तभथाग लथाभथांश आव््थक िष्थ २ १ १  सथाठी जथाहीर कलथा आहे.

   अ) लथाभथांश जथाहीर कलयथार्थासन ३  वदिसथांचयथा आ्त िथाटर् न कलयथास कर्नीने क्तवय्थ कर यथा्त कसर कली असे 
हरो ल कथा

   ब) कर्नीने न वदलेलथा लथाभथांश कज्थररोखथा रथाखीि वनधी खथातयथास िग्थ करणे यरो य आहे कथा

   क) कर्नीने ३  वदिसथानं्तर न वदलेलथा लथाभथांश आय र्ी फलथा िग्थ करथािथा कथा

क्र क क ा

  १) अंव्त्म लथाभथांश आवण अं्तरर्म लथाभथांश

  २) लथाभथांश आवण वयथाज

क्र ात त े व ा

  १) लथाभथांशथाचयथा बथाब्ती्त सचीबद्ध कर्नीने ल था्त ठेिथाियथाचे चथार ्मु े सथांगथा.

  २) लथाभथांशथाचयथा करोणतयथाही चथार िवश थांची चचथा्थ करथा.

  ३) वयथाजथाची िवश े सर्ष्ट करथा.

क्र ा विधाने का क ा

  १) लथाभथांश कर्नीचयथा न यथा्तन वदलथा जथा्तरो.

  २) अं्तरर्म लथाभथांश ्मु  रथाखीि वनधी्तन दे्तथा ये्त नथाही.

  ३) अंव्त्म लथाभथांशथासथाठी िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथा वनणथा्थयक आहे.   

  ४) सचीबद्ध कर्नीलथा लथाभथांश िथाटर्थासंदभथा्थ्त अव्तरर  ्मथाग्थदश्थक ्मथागथा्थचे अनुसरण करथािे लथाग्ते.

  ५) स्मह  भथागधथारक लथाभथांशथा्मधये शेिटचे थाधथानय व्मळ्ते.

  ) कर्नीस न वदलेलथा लथाभथांश िथार्र्तथा ये्त नथाही.

  ) वयथाज देणे हे कर्नीचे उत्तरदथावयति क्त्थवय आहे.

  ) अं्तरर्म लथाभथांश िथाटर्थाकरी्तथा सभथासदथाचयथा ्मंजुरीची आि यक्तथा नस्ते.

क्र ा नां त े व ा

  १) लथाभथांश र्ररभथावष्त करथा आवण तयथाची िवश ेे सर्ष्ट करथा.

  २) वयथाज र्ररभथावष्त करथा आवण तयथाची िवश ेे सर्ष्ट करथा.

  ३) लथाभथांशथाचयथा घरोषणेबथाब्त कथायदेशीर ्तर्तुदींची चचथा्थ करथा.

  ४) अं्तरर्म लथाभथांश सर्ष्ट करथा.
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वि त ा ा

वि त ा ा
वि त ा ा ा का
वि त ा ा ा े का
११.३.१ नथाणे बथाजथार

   	अ््थ
   	िवश े
	 	 	 	्महत्िथाचे भथागीदथार
   	सथाधने
  ११.३.२ भथांडिल बथाजथार
   	अ््थ
   	िवश े
	 	 	 	कथार
   	सथाधने

क
१.  नथाणे बथाजथार आवण भथांडिल बथाजथार

  २.  था्व्मक बथाजथार आवण द य्म बथाजथार

तािना
वय ी, संस्था, सरकथार तयथादींकडे अव्तरर  वनधी असलयथास आवण तयथांनथा ्तरो गुं्ति यथाची च था अस्ते तयथांनथाच आर्ण 

गु्तिणकदथार असे हण्तरो. तयथाच ्मथाणे यथा वनधीची आि यक्तथा असणथारे वयथािसथावयक संस्था ि सरकथार असे कज्थदथार अस्तथा्त. 
गुं्तिणकदथार अशथा कज्थदथारथांनथा वित्तीय बथाजथारथा्मथाफ्त वनधीचथा र्ुरिठथा कर्तथा्त.

 वि त ा ा
वित्तीय बथाजथार हथा असथा बथाजथार आहे की जे्े वित्तीय ्मथाल्मत्तेची हणजेच वित्तीय सथाधनथांची देिथाणघेिथाण वकिथा  

खरेदी वि ी कली जथा्ते. वित्तीय बथाजथार बच्तीलथा गुं्तिणुकी्त र्थां्तरर्त क न बच्तीची गव्तशील्तथा िथाढि्तरो. अशथा कथारे 
गुं्तिणकदथार ि कज्थदथार यथांचयथा्तील ्मधयस् हणन वित्तीय बथाजथार कथाय्थ कर्ते.

वित्तीय सथाधने हणजे दरोन र् थां्मधील कथायदेशीर करथार असणथारे ्मलयथात्मक दस्तथािेज अस्तथा्त. ही सथाधने कथा र् थासथाठी 
वित्तीय ्मथाल्मत्तथा ्तर दस यथा र् थासथाठी वित्तीय जबथाबदथारी देय्तथा वन्मथा्थण कर्तथा्त. उदथा. भथाग, बंधर्त्े, डेररवहेटीवहज  (अनुकवष्थ्त), 
वयथार्थारी विर्त् . वित्तीय सथाधने आहे्त.

े ेट डेररवहेटीवहज हे क असे वित्तीय सथाधन आहे की ्ते तयथा्त दश्थविलेलयथा ्मथाल्मत्तेचे हणजेच भथाग, भथागसथाठथा, 
चलन तयथादींचे ्मलय दश्थि्ते.

वित्तीय बथाजथार गुं्तिणकदथारथांकडन वनधी गरोळथा क न ्तरो वनधी विविध वयिसथाय संघटनथांर्य्त िथावह्त कर्तथा्त. दीघ्थकथालीन 
वित्त र्ुरि थासथाठी भथांडिल बथाजथार ्तर अलर्कथालीन वित्त र्ुरि थासथाठी नथाणे बथाजथार कथाय्थ कर्ते.

 वि त ा ा ा का
 ं ाधनां े तांत  वित्तीय बथाजथारथा्मुळे सथािकथारथांकडन अंव्त्म िथार्रकतयथार्य्त आव््थक संसथाधनथांचे हस्तथां्तरण 
सुलभ्तेने हरो्ते.
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 ा नक्षम िा  वित्तीय बथाजथारथा्मुळे गुं्तिणकदथारथांकडील अव्तरर  अनुतर्थादक वनधी उतर्थादन कथायथा्थकडे िळि यथास 
्मद्त हरो्ते.

  ात िा  वित्तीय बथाजथारथा्त गुं्तिणक कलेलयथा गुं्तिणकदथारथांनथा तयथांनी कलेलयथा गुं्तिणुकीिर वयथाज वकिथा लथाभथांश 
वदलथा जथा्तरो. यथा्मुळे गुं्तिणकदथारथांचयथा िय क ्तसेच रथाष्टीय उतर् था्त िथाढ हरो्ते.

  ां ि ा  वित्तीय बथाजथारथा्मुळे गुं्तिणकदथारथांकडील अव्तरर  वनधी िथावण य ि रोवगक संघटनथांकडे 
िळविलथा जथा्तरो. तयथा्मुळे भथांडिल वनव्म्थ्तीस चथालनथा व्मळ्ते.

  वकमत वनधा  वित्तीय बथाजथारथा्तील वित्तीय सथाधनथांचयथा वक्म्ती यथा ्मथागणी आवण र्ुरि थाचयथा वनय्मथानुसथार वनधथा्थरर्त 
हरो्त अस्तथा्त. वनधीचथा र्ुरिठथा करणथारे गुं्तिणकदथार आवण वनधीचथा िथार्र करणथारे उ रोजक यथांचयथा्तील स्मनिय आवण 
बथाजथारथा्तील ्तर घटक वक्म्त वनधथा्थरणथास ्मद्त कर्तथा्त.

  विक्र ं ा  आव््थक बथाजथारर्ेठ गुं्तिणकदथारथासथाठी आव््थक ्मथाल्मत्तथा वि ीसथाठी क यंत्णथा दथान कर्ते. अशथा 
्मथाल्मत्तेलथा क बथाजथारर्ेठ ि ्तरल्तथा उर्ल ध क न दे्ते.

  वनध वत ता  गुं्तिणकदथारथानी  बच्त कलेली र ्म उ थाेग वयिसथायथा्मधये गुं्तिणक करणे आि यक अस्ते.
वित्तीय बथाजथारथा्मुळे गुं्तिणकदथारथांनथा तयथांचयथा वनिडीनुसथार आवण जरोखी्म ्मलयथांकनथानुसथार बच्तीची गुं्तिणक कर्तथा ये्ते 
यथा्मुळे वनधीचथा यरो य उर्यरोग हरोऊन अ््थवयिस्था ्तेजी्त ये्ते.

  त ता  वित्तीय बथाजथारथा्मधये व्तभ्तींचयथा ्तरल्तेची वयिस्था अस्ते. हणजेच गुं्तिणकदथार वित्तीय सथाधनथांची क्मी 
िेळे्त वि ी क न तयथाचे र्थां्तर र्शथा्मधये क  शक्तरो. दीघ्थकथालीन ्मुद्तीसथाठी गुं्तिणक न क  च णथा यथा 
गुं्तिणकदथारथांसथाठी हथा ्महत्िथाचथा घटक आहे.

  िे  गंु्तिणकदथार आवण उ रोग दरोघथांनथाही क्मेकथांची गरज अस्ते. वित्तीय बथाजथारर्ेठ क वयथासर्ीठ दथान 
कर्ते. वज्े खरेदीदथार वकिथा वि ्तथा दरोघेही क्मेकथांनथा सहज शरोध शक्तथा्त.

 ाेव क विका  बच्तीचे भथांडिलथा्त र्थां्तर कर यथासथाठी वित्तीय बथाजथारर्ेठ ्मद्त कर्ते. गुं्तिणकदथारथांचयथा 
वनधीचथा उर्यरोग वयथािसथावयक विकथासथासथाठी उतर्थादन ्म र्द ध्तीने कलथा जथा्तरो यथायरोगे आव््थक विकथास हरोऊ शक्तरो.

 वि त ा ा ा े का
वित्तीय बथाजथारथाचे ्मु य्त  नथाणे बथाजथार आवण भथांडिल बथाजथार यथा्मधये िग करण कले जथा्ते.

            वि त ा ा ा े ि क

ना े ा ा
	  नथाणे बथाजथार हथा अलर् ्मुद्तीसथाठी वनधी देणे आवण कज्थ घे यथासथाठीची बथाजथारर्ेठ आहे. ये्े वयथार्थार कलेलयथा 

आव््थक सथाधनथांचथा कथालथािधी क वदिसथार्थासन जथास्ती्त जथास्त क िषथा्थचथा अस्तरो. ्तसेच यथा सथाधनथांचे र्थां्तर कथालथािधी 
आवण ्मलयथाचे नुकसथान न कर्तथा सहज ररोख सि र्थाने कले जथाऊ शक्ते. कर्नी, बकथा, वित्तीय संस्था, सरकथारी संस्था 

का मन माकट

ेि मा

ा क े

ा ा वि

ा ा त

ां ि ा ा (Capital M arket)

का वत त ा वकिा ध का

न े ा ेि ा ा ा

ा वमक ा ा

ाव क वत त ा ा ा

म ा ा

ना े ा ा (M oney M arket)
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तयथादींचयथा अलर् ्मुद्तीचयथा ि अतयं्त अलर् ्मुद्तीचयथा गरजथा र्ण्थ कर यथासथाठी ्मद्त करणथा यथा वित्तीय वयिस्ेचथा नथाणे 
बथाजथार हथा क ्महत्िथाचथा भथाग आहे. र्शथास नजीकचथा र्यथा्थय ठ  शकल अशथा वित्तीय ्मथाल्मत्तथांची ही बथाजथारर्ेठ आहे. 
रथाजकरोषर्त्े, वयथार्थारी र््तर्त् . सथाधनथांचयथा आधथारे नथाणे बथाजथारथा्त वयथार्थार कले जथा्तथा्त.

	 		ना े ा ा ा िव े  

   १) नथाणे बथाजथारथा्त कज्थ वदलेली वकिथा घे्तलेली र ्म ही अलर् ्मुद्तीची अस्ते. नथाणे बथाजथारथा्तील सथाधनथांचथा कथालथािधी 
जथास्ती्त जथास्त क िष्थ ्तकथा अस्तरो.

   २) नथाणे बथाजथारथा्त घडणथा यथा वयिहथारथांची सं यथा जथास्त असलयथाने हथा अलर््मुद्तीचयथा कजथा्थऊ वनधीचथा घथाऊक बथाजथार 
हणन आेळखलथा जथा्तरो.

   ३) नथाणे बथाजथारथा्तील वयिहथार हे ब यथाचदथा दरधिनीचयथा सहथा यथाने हरो्त अस्तथा्त ि नं्तर तयथाचे लेखी र्ुष्टीकरण ्मेल 
थारे कले जथा्ते.

   ४) बकथा, युचयुअल फड, वित्तीय संस्था, ्मधयि्त  बक . नथाणे बथाजथारथा्तील सहभथागी घटक आहे्त.

   ५) नथाणे बथाजथारथा्त सहभथागी गुं्तिणकदथार ि कज्थदथार यथांचयथा्त वयिहथाररक संबंध अस्तथा्त.

   ) नथाणे बथाजथारथा्त वयिहथार कर यथासथाठी करोण्तेही वन च्त स्थान नथाही.

   ) नथाणे बथाजथारथा्तील सथाधनथांचे क्मी्त क्मी खचथा्थ्त ि क्मी कथालथािधी्त सहज्तेने र्शथा्त र्थां्तरण कर्तथा ये्ते. यथा 
सथाधनथांिर व्मळणथारथा र्र्तथािथा देखील क्मी अस्तरो.

   ) नथाणे बथाजथारथा्तील र्थाच ्मुख कथार 

    अ) कॉल ्मनी बथाजथार

    ब) ठेि ्मथाण र्त्थाचथा बथाजथार

    क) रथाजकरोषर्त्थाचथा बथाजथार

    ड) वयथार्थारी विर्त्थाचथा बथाजथार

    ) वयथार्थारी र््तर्त्थाचथा बथाजथार

  	ना े ा ा ामध म िा े ा ा  

    ा त क (RB I ) नथाणे बथाजथारथा्तील हथा ्मुख भथागीदथार आहे. रर वह्थ बक नथाणे बथाजथारथा्मथाफ्त र्शथाचयथा 
र्ुरि थािर वनयंत्ण ठेि्ते ि वित्त धरोरण रथाबि्ते. रर वह्थ बक सरकथारचयथा ि्तीने व्तभ्तींचे िथाटर् कर्ते ि वि्मेकरी 
हणनही कथा्म कर्ते. रर वह्थ बक बथाजथारथा्तील ्मधयस् ि वनयंत्क हणन कथा्म कर्ते.

 क का क  सरकथार नथाणे बथाजथारथा्मधये रथाजकरोषीय र्त्थाद िथारे कज घे्तथा्त. ्मधयि्त  बक रथाजकरोषीय र्त्थाची 
वि ी कर्ते. रथाजकरोषीय र्त्े हथा शनय जरोखी्म दस्तथािेज आहे. यथा जरोखी्मविरवह्त र्द ध्ती्मुळे बक, वयिसथाय संस्था 
. रथाजकरोषीय र्त्थाची खरेदी कर्तथा्त आवण सरकथारलथा अलर् कथालथािधी्त कज वकिथा वनधी र्ुरि्तथा्त. रथा य सरकथार 

वनधी उभथारणीसथाठी बथाडची वि ी कर्ते. तयथास रथा य विकथास कज्थ असे हटले जथा्ते.

    ाि वनक क्षे ात क्रम खेळ्ते भथांडिल उभथार यथासथाठी सि्थ सचीबद्ध सरकथारी कर्नी वयथार्थारी विर्त्थाची 
वि ी कर्तथा्त आवण नथाणे बथाजथारथा्मधये सथाि्थजवनक ेत्था्तील कर्नयथा वनधी उभथार्तथा्त.

    े ा ा का शे लड वयथार्री बकथा यथा नथाणे बथाजथारथा्मधये ्मरो था ्मथाणथािर कज्थ घेणथा यथा ि देणथा यथा 
अस्तथा्त. कॉल ्मनी ्मथाकट, शॉट्थ नरोटीस ्मथाकट, रेर्रो आवण ररवहस्थ रेर्रो ्मथाकट्मधये कज्थ दे्तथा्त ि घे्तथा्त.

    विमा क न सि्थसथाधथारण आवण जीिन वि्मथा कर्नी दरोनहींही नथाणे बथाजथारथा्मधये वनधीचथा र्ुरिठथा कर्तथा्त. यथा 
कर्नयथा भथांडिल बथाजथारथा्तील सथाधनथां्मधये अवधक गुं्तिणक कर्तथा्त. नथाणे बथाजथारथा्तील वि्मथा कर्नयथांची भव्मकथा 
्मयथा्थवद्त अस्ते.
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    वनध  ( युचयुअल फड लरोकथांचयथा गुं्तिणुकीचयथा विविध उद वदष्टथांसथाठी विविध यरोजनथा 
दे्तथा्त. युचयुअल फड यरोजनथा यथा ्तरल यरोजनथा आहे्त. यथा यरोजनथांचे उद वदष्ट नथाणेबथाजथारथा्तील सथाधनथां्मधये गुं्तिणक 
हे आहे.

    वधक माव त
     युचयुअल फड हे क कथारचे सथाधन आहे जे गुं्तिणकदथारथांकडन वनधी गरोळथा कर्ते आवण व्तभ्तीं्मधये 

जसे भथाग, बथाड, नथाणे बथाजथारथाची सथाधने आवण ्तर संर्त्ती्मधये गुं्तिणक कर्ते. 

    व वक वि त ं ा (N on B anking Financial Corporations -  N B FCs) वबगर बक ग 
वित्तीय संस्था तयथांचयथाकडील वनधी सरकथारी व्तभ्ती, बथाडस . ्मधये गुं्ति्तथा्त. (वबगर बक ग वित्तीय संस्था 
उदथा. युवनट टसट फ ंवडयथा)

    ि ा ं ा वयथार्थारी र््तर्त् हे अलर् ्मुद्तीची िचन वचठ ठी आहे. तयथाद िथारे वयिसथाय संस्था कज्थ घे्तथा्त.   
जेवहथा बक ठेि ्मथाणर्त् वि ीस कथाढ्ते ्तेवहथा वयिसथाय संस्था तयथा खरेदी क न बकस कज्थ र्ुरिठथा कर्तथा्त.

    ा वमक विक्रते सरकथारी व्तभ्तीं्मधील वयिहथार िथाढवि यथा्त यथांची ्मुख भव्मकथा अस्ते. ्ते सरकथारी व्तभ्ती 
खरेदी कर्तथा्त ्तसेच तयथासथाठी भथाग वि ी ह्मीदथार हणन कथा्म कर्तथा्त.

  	ना े ा ा ात ाधने (I nstruments of  M oney M arket)  नथाणे बथाजथारथा्मधये फ  अशथाच वित्तीय सथाधनथांचथा 
िथार्र कलथा जथा्तरो. जे र्शथासथाठी ्तथातकथाळ र्यथा्थय अस्तथा्त. यथांर्की कथाही सथाधने खथाली सर्ष्ट कली आहे्त 

    क मन व न ट मन (Call M oney and N otice M oney) भथार्तथा्मधये नथाणे बथाजथारथाचे कॉल ्मनी 
आवण नरोटीस ्मनी हे ्महत्िथाचे घटक आहे्त. कॉल ्मनी ्मधये अ्ती अलर् ्मुद्तीची कज वदली जथा्तथा्त. उदथा. १ 
वदिसथासथाठी. नरोटीस ्मनी ्मधये कज वदली ि घे्तली जथा्तथा्त. यथाची ्मुद्त २ वदिस ्ते १४ वदिस अस्ते. र्से 
देणथा यथाकडन नरोटीस व्मळथालयथा ्मथाणे कजथा्थची र्र्तफड विवशष्ट ्मुद्ती्त करथािी लथाग्ते. जेवहथा खथादी बक ्तथातर्ुर्तथा 
र्शथाचथा ्ुतटिडथा जथाणि्तरो ्तेवहथा दसरी बक ्तथाे र्सथा र्ुरि्ते हणन कॉल आवण नरोटीस कॉल बथाजथारथालथा दरोन बक्तील 
कथाल ्मनी बथाजथार हण्तथा्त.

    ा क े (T reasury B ills) रथाजकरोषर्त्े हणजे भथार्तीय ्मधयि्त  बकने क  सरकथारचयथा ि्तीने जथारी 
कलेली अलर् ्मुद्तीची व्तभ्ती जी सरकथारचयथा अलर् ्मुद्तीचयथा वनधीची गरज भथागवि यथासथाठी वि्तरर्त कली 
जथा्तथा्त. रथाजकरोषर्त्थांनथा १ वदिस, १ २ वदिस आवण ३ ४ वदिस यथाची ्मयथा्थदथा अस्ते. ही र्त्े बक, वय ी, 
कर्नी, संस्था तयथादींनथा वि ी कली जथा्ते. ही र्त्े ्मु  हस्तथां्तरण ्म अस्तथा्त. रथाजकरोषर्त्थाची वक्मथान वक्म्त  . 
२५,  वकिथा . २५,  चयथा र्टी्त अस शक्ते. यथाची वि ी सट देऊन कली जथा्ते. ्मथात् र्र्तफड दश्थनी 
वक्म्तीलथा कली जथा्ते. यथास शनय वयथाज बंधर्त् असेही हण्तथा्त.

    ा ा वि वकिा ं (T rade B ill /  Commercial B ills) वयथार्थारी विर्त्थालथा वयथार्थारी ंडी असे 
हण्तथा्त. ही ंडी वि ्तथा खरेदीदथारथािर ्तयथार कर्तरो. यथा थारे खरेदीदथारथािर ्मथालथाचयथा वक्म्ती िढी विर्त् वकिथा 

र्थाि्ती बनिन उधथारीिर िस्तची वि ी कली जथा्ते. यथासथाठी अलर् ्मुद्त अस्ते. सथा्मथानय्त    वदिस आवण 
सहजर्णे हस्तथां्तरर्त कले जथाऊ शक्ते. जेवहथा वि तयथालथा र्शथाची गरज असेल तयथािेळी बक्त जथाऊन वयथार्थारी विर्त् 
िटि शक्तरो. जेवहथा वयथार्थारी विर्त् वयथार्थारी बकद िथारे सिकथारले जथा्ते ्तेवहथा वयथार्थारी विर्त् हे वयिसथावयक विर्त् 
हणन ळखले जथा्ते. विर्त्थाची ्मुद्त र्ण्थ हथाे र्य्त बक वक्तीही िेळ विर्त् र्र्त कसर देऊन िटि शक्तथा्त.

    ा ा त (Commercial P apers) ही असुरव ्त असणथारी िचनवचठ ठी आहे. यथाची ्मरो था कर्नयथा 
वि ी कर्तथा्त. अ खल भथार्तीय वित्तीय संस्था जसे की, वसडबी ( SIDB I) , ्म बक ( E xi m  B a nk)  . आवण 
था्व्मक वि ्ते जे ठरथाविक कथालथािधीचयथा जसे की, वयथार्थारी र््तर्त् वि ी कर्तथा्त. जसे की,  वदिसथांर्थासन ्ेत 

जथास्ती्त जथास्त १ िषथा्थर्य्त वयथार्थारी  र््तर्त्थाची खरेदी वक्म्त वक्मथान . ५ लथाख आवण . ५ लथाखथाचयथा र्टी्त 
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अस्ते. हे दश्थनी वक्म्तीिर सट देऊन विकले जथा्ते आवण सि्थसथाधथारण बक ठेिीर्े था जथास्त र्र्तथािथा दे्ते ि जथास्त 
्तरल्तथा अस्ते. वय ी, बकथा, युचयुअल फड कर्नी . वयथार्थारी र््तर्त्था्त गुं्तिणक कर्तथा्त.

    ेि मा ( i   i ) वयथािसथावयक बक आवण वित्तीय संस्था ठेिी ्मथाणर्त्थाची वि ी 
कर्तथा्त. यथा असुरव ्त िचनवचठ ठी आहे्त. बक्मधये ठरथाविक ्मुद्तीसथाठी विवशष्ट वयथाजदरथांिर ठेि ठेिलयथानं्तर 
व्मळणथारी ही र्थाि्ती अस्ते. वक्मथान . १ लथाख वकिथा . १ लथाखथाचयथा र्टी्तील रक्मेसथाठी यथाचे िथाटर् कले जथा्ते. 
हे दश्थनी ्मलयथालथा सट देऊन वि ी कली जथा्ते. तयथाची ्मुद्त  वदिसथार्थासन १ िषथा्थर्य्त अस्ते. जर वित्तीय संस्ेने 
ठेि ्मथाणर्त् वि ी कले असेल ्तर तयथाची ्मुद्त ३ िष्थ अस शक्ते. ठेि ्मथाणर्त् वय ी, कर्नी . खरेदी कर्तथा्त. 

    का वत त ( n n  i i ) सरकथारी आवण वन्मसरकथारी संस्था वि ी यरो य कज्थ व्तभ्ती 
वि ीस कथाढ्तथा्त. जे सरकथारिर ्मथागणी आवण दथावयथाचे दश्थक अस्तथा्त. तयथांनथा सरकथारी व्तभ्ती हण्तथा्त. क  
सरकथार, रथा य सरकथार आवण स्थावनक सिरथा य संस्था उदथा. ्महथानगरर्थावलकथा . हे यथा व्तभ्ती वि ीस कथाढ्तथा्त. 
यथा व्तभ्ती सुरव ्त व्तभ्ती हणन ळखलयथा जथा्तथा्त कथारण तयथांची र्र्तफड कर यथाची सरकथारद िथारे ह्मी वदली 
जथा्ते.

     क ा न े क ा ा ा रेर्रो ( Repo)  वकिथा र्ुनख्थरेदी करथार हे असे करथार यथा्मधये वि ्तथा 
तयथाचयथा वि ी कलेलयथा व्तभ्ती भवि यथा्त जथास्त वक्म्तीस र्ुनख्थरेदी कर यथाचथा करथार कर्तरो. भथार्तीय रर वह्थ बक 
आवण वयथािसथावयक बक्मधये असे करथार हरो्तथा्त. रेर्रो दर हथा असथा दर आहे यथा दरथाने बक रर वह्थ बककडन कज्थ 
घे्तथा्त आवण ररवहस्थ रेर्रो दर हथा असथा दर आहे यथा दरथाने आरबीआय बककडन कज्थ घे्ते. अ््थवयिस्े्तील वनधीचयथा 
र्ुरि थािर वनयंत्ण ठेि यथासथाठी रर वह्थ बक करथारथाचथा उर्यरोग कर्ते. हे करथार सि्थ नथाणे बथाजथारथा्तील गुं्तिणुकी्तील 
सिथा्त ्तरल अस्तथा्त. यथाची ्मुद्त २४ ्तथासथार्थासन ्ते कथाही ्मवहनयथांर्य्त आहे.

    ना े ा ा ( n    n ) असथा युचयुअल फड जरो नथाणे बथाजथार 
दस्तथािेजथा्मधये गुं्तिणक कर्तथाे. उदथा. कॉल ्मनी, रेर्रो, रथाजकरोषर्त्े, ठेि ्मथाणर्त्े . अशथा कथारचयथा युचयुअल 
फडथाची कज्थररो यथा्मधये गुं्तिणक कली जथा्ते यथाची ्मुद्त १ िषथा्थर्े था क्मी अस्ते आवण क्मी जरोखी्म अस्ते. 
वय ी, वयिसथाय संस्था यथा्मधये नथाणे बथाजथार युचयुअल फड ्मधये गुं्तिणक क  शक्तथा्त.

  कत
रथाजकरोषर्त्े आवण वयथार्थारी विर्त् यथाबथाब्त अवधक ्मथावह्ती व्मळिथा.

ां ि ा ा (Capital M arket)

	  यथा वठकथाणी वयथािसथावयक संस्थांनथा आि यक असणथा यथा दीघ्थ ्मुद्तीचे भथांडिल घे्तले वकिथा वदले जथा्ते तयथा 
बथाजथारथालथा भथांडिल बथाजथार असे हण्तथा्त. भथांडिल बथाजथारथाचयथा वित्तीय ्मथाल्मत्तेलथा दीघ्थ ि अवन च्त ्मुद्त अस्ते. 
देशथाचयथा आव््थक वयिस्ेचथा भथांडिल बथाजथार क ्महत्िथाचथा घटक आहे जरो संसथाधने गव्तशील कर यथास ्मद्त कर्तरो.

    सेबी  नुसथार भथांडिल बथाजथार हथा दीघ्थ ्मुद्तीची कज्थ आवण स्मह  भथागथासथाठीचथा बथाजथार आहे. यथा बथाजथारथा्मधील 
भथांडिल वनधी्त कज्थ आवण स्मह  भथाग यथांचयथा खरेदी वि ीचथा स्मथािेश हरो्तरो. यथा्मधये खथाजगीररतयथा कज्थररोखे ि 
स्मह  भथाग वि ी आवण संघवट्त बथाजथार यथा भथाग बथाजथारथाचथाही स्मथािेश हरो्तरो.

    भथांडिल बथाजथारथाचे क ्महत्िथाचे कथाय्थ हणजे गुं्तिणकदथार आवण कर्नयथांचे वयिहथार सुलभ करणे.
  	 ां ि ा ा ा िव े  भथांडिल बथाजथारथाची ्मु य िवश े खथालील ्मथाणे 
    ंति क ा व क ा ां ात िा भथांडिल बथाजथार गुं्तिणुकदथारथांनथा वनधीचयथा कज्थदथारथाशी जरोड्ते.

हे ्तरकडील वनधी उ रोजकथांकडे िळि्ते.
    म म व घ म त ंति क भथांडिल बथाजथार क बथाजथार आहे जे्े ्मधय्म आवण दीघ्थ ्मुद्तीचयथा 

वित्तीय सथाधनथाचथा वयथार्थार कलथा जथा्तरो. यथा बथाजथारथा्मधये वयिसथाय संस्था, रोवगक संस्था, वित्तीय संस्था 
देशथां्तग्थ्त आवण विदेशी दरोनही बथाजथारथां्मधन दीघ्थ ्मुद्तीचयथा वनधीिर उभथार्तथा्त.
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    म ा त ्मधयस् जसे दलथाल, भथाग वि ी ह्मीदथार, वयथार्थारी, बकस्थ, कले शन बकस्थ . चयथा 
्मद्तीने भथांडिल बथाजथार कथाय्थर्त अस्ते. हे ्मधयस् भथांडिल बथाजथारथाचे ्महत्िथाचे घटक आहे्त.

    ां ि वनवमत ा ा न े े भथांडिल बथाजथार गुं्तिणकदथारथांनथा आवण कज्थदथारथांनथा दीघ्थकथालीन वनधीचयथा 
वयथार्थारथासथाठी वयथासर्ीठ दथान कर्ते. यथा्मधन वनधी गरोळथा हरो्तरो तयथा्मुळे अ््थवयिस्े्त भथांडिल ्तयथार हरो्ते.

   भथांडिलथाची वनव्म्थ्ती ही अ््थवयिस्ेचयथा भंथाडिलथाचयथा सधयथाचयथा सथा था्त वनविळ भर अस्ते.

    का वन म व ध े ा ा े वन मन क े ाते भथांडिल बथाजथार ्मु र्णे चथाल्तथा्त. ्त्थावर् वनय्म 
आवण धरोरणे यथाचे सरकथारी वनय्मथां थारे वनय्मन कले जथा्ते. उदथा. सेबी  भथांडिल बथाजथारथाची वनयथा्मक आहे.

    विक्र व विक्र न े ा वत त ा ा ा भथांडिल बथाजथारथा्मधये दरोनही वि ीयरो य आवण 
वि ीयरो य नसलेलयथा व्तभ्तींचे वयिहथार हरो्तथा्त. वि ीयरो य व्तभ्ती हस्तथां्तरर्त कलयथा जथाऊ शक्तथा्त. उदथा. भथाग, 
कज्थररोखे . आवण वि ीयरो य नसलेलयथा व्तभ्ती हस्तथां्तरर्त कलयथा जथाऊ शक्त नथाही्त. उदथा. ्मुद्त ठेि, कज्थ आवण 
अथागथाऊ र ्म.

    विविध ंति क ा भथांडिल बथाजथारथा्मधये विविध कथारचे गुं्तिणकदथार अस्तथा्त. यथा्मधये दरोनही वय ी  
जसे  सथा्मनय जन्तथा आवण संस्थात्मक गुं्तिणकदथार जसे  युचयुअल फड, वि्मथा कर्नी, वित्तीय संस्था .

    म यथा सथाधनथा्मधये गुं्तिणक दीघ्थ कथालथािधीची असलयथाने जरोखी्म खर् जथास्त अस्ते. ्त्थावर् गुं्तिणुकीिरील 
र्र्तथािथा खर् जथास्त अस्तरो. 

  	 ां ि ा ा ात ाधने (I nstruments in capital market)  
   १) स्मह  भथाग

२) अ ह  भथाग
   ३) कज्थररोखे
   ४) बंधर्त्
   ५) सरकथारी व्तभ्ती
   ) सथाि्थजवनक ठेिी

  	 ां ि ा ा ा े का  भथांडिल बथाजथार था्मु यथाने खथालील ्मथाणे िग क्त कलथा जथा्तरो.

    का वत त ा ा वकिा ध का न े ा ेि ा ा ा यथा बथाजथारथा्मधये सरकथारी आवण वन्मसरकथारी 
व्तभ्तीचथा वयथार्थार कलथा जथा्तरो.

    व क वत त ा ा यथा बथाजथारथा्मधये निीन वकिथा वि ्मथान वयिसथाय संस्थांचयथा रोवगक व्तभ्ती 
जसे की भथाग आवण कज्थररोखे यथांचथा वयथार्थार कलथा जथा्तरो. यथा बथाजथारथाची विभथागणी र्ुढील ्मथाणे 

    अ) था्व्मक बथाजथार  ये्े कर्नी ््मच निीन भथाग, कज्थररोखे . ची वि ी कर्ते.

    ब) द य्म बथाजथार  ये्े वि ्मथान भथाग, कज्थररोखे . चथा भथाग बथाजथारथा्मथाफ्त वयथार्थार कलथा जथा्तरो.

ा वमक ा ा  

    था्व्मक बथाजथारथा्त कर्नी भथाग, कज्थररोखे . व्तभ्तींची ््मच वि ी क न निीन भथांडिल उभथारणी कर्त अस्ते. 
हथा र्ण्थ्त  निीन व्तभ्तींचथा बथाजथार आहे, यथा ठीकथाणी व्तभ्तींची वि ी ््मच गुं्तिणकदथारथांनथा कली जथा्ते आवण 
हणनच यथालथा निीन व्तभ्तींचथा बथाजथार असेही हटले जथा्ते.

     कर्नयथा, सरकथार, संस्था तयथादींनथा भथांडिल उभथारणी क न देणे हे था्व्मक बथाजथारथाचे ्मुख कथाय्थ आहे. यथा 
वठकथाणी गुं्तिणकदथार यथांचयथाकडील अव्तरर  वनधी फथायदेशीर कर्नयथां्मधये गुं्तिन कर्नयथा सुलभ्तेने भथांडिल 
उभथारणी कर्त अस्तथा्त. भथांडिल उभथारणीचयथा र्द ध्तीनुसथार था्व्मक बथाजथारथाचे स्मह  वकिथा ्मथालकीचथा बथाजथार 
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ि कजथा्थऊ बथाजथार असे कथार र्ड्तथा्त. स्मह  बथाजथारथा्त स्मह  भथाग, अ ह  भथाग . वि ीस कथाढले जथा्तथा्त 
्तर कजथा्थऊ बथाजथारथा्त कज्थररोखे , बंधर्त्े, कथाय्म ठेिी . ची वि ी कली जथा्ते.

  	 ा वमक ा ा ात ां ि ा ा धत  

    ा ंव क ा वमक ा विक्र ( ) थारंवभक भथाग वि ी हणजे कर्नीने वि ीस कथाढलेले भथाग ्ेट 
सि्थसथा्मथानय लरोकथां्मधये ््म्त  वि ीस कथाढणे हरोय. गंु्तिणकदथार ्ेट कर्नीकडन भथागथांची खरेदी क  शक्तरो.

    न ाि वनक विक्र ( ) भथागथांची थारंवभक सथाि्थजवनक वि ी थालयथािर कर्नी र्ुनहथा 
कदथा निीन भथाग वि ीस कथाढ्ते ्तेवहथा तयथास र्ुढील सथाि्थजवनक वि ी  असे हण्तथा्त.

    ा विक्र  कर्नी विस्तथार कर्ते िेळी वकिथा वनधी गरोळथा कर्त अस्तथानथा वि ्मथान भथागधथारकथांनथा निे भथाग 
खरेदी क न गुं्तिणक कर यथाची ््म्त  संधी दे्ते. ्तेवहथा तयथास ह भथाग वि ी  असे हण्तथा्त. यथा्मधये निीन 
भथाग वि ीस कथाढलयथानं्तर सि्थसथा्मथानय जन्तेचयथा आधी कर्नीचयथा वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा निीन वि ीस 
कथाढलेलयथा भथागथांचयथा खरेदीचथा ह  वदलथा जथा्तरो.

    ा ा विक्र  खथाजगीररतयथा वि ी हणजे २  र्े था क्मी वनिडक वय ी, वित्तीय संस्था, बकथा, वि्मथा 
कर्नयथा यथांनथा गुं्तिणुकीची वदलेली संधी हरोय. यथा र्द ध्ती्मुळे क्मी कथालथािधी्त ि खचथा्थ्त अवधक कथाय्थ ्म्तेने वनधी 
उभथार यथास ्मद्त हरो्ते.

	 		 म ा ा  

    द य्म बथाजथारथालथा था्मु यथाने भथाग बथाजथार  देखील ळखले जथा्ते. यथा बथाजथारथा्त अगरोदरच वि्तरर्त कलेलयथा 
व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार गुं्तिणकदथारथां्मथाफ्त हरो्त अस्तथा्त. थारंवभक भथाग वि ी नं्तर जेवहथा भथागथांची 

भथाग बथाजथारथा्त न दणी कली जथा्ते. ्तेवहथा हे भथाग वि ीस कथाढले जथा्तथा्त.

     था्व्मक बथाजथार ि द य्म बथाजथार यथा्तील ्मु य फरक हणजे था्व्मक बथाजथारथा्त निीन व्तभ्तींची वि ी 
कली जथा्ते ्तर द य्म बथाजथारथा्त अगरोदरच अ स्ततिथा्त असलेलयथा व्तभ्तींची र्ुनवि्थ ी कली जथा्ते. द य्म बथाजथारथा्त 
निीन व्तभ्तींची वि ी कली जथा्त नथाही.

	 	 वधक माव त  

वि त ा ा ा े त का

ि त ा ा  असथा बथाजथार यथा्मधये िस्त उतर्थादक, वयथार्थारी, वनयथा्थ्तदथार आवण थाहक यथांचयथा्त विकलयथा 
जथा्तथा्त.

   वित ा ा े ेवट ा ा  यथा बथाजथारर्ेठे्त डेररवहेवटवहजचथा वयथार्थार हरो्तरो. डेररवहेवटवहज हे 
भवि यथा्तील करथार, र्ुढील करथार, र्यथा्थय, अदलथाबदल . ्मधये िग क्त कले जथाऊ शक्तथा्त.

   क क न ा ा  (फॉरेन सज ्मथाकट) यथा बथाजथारथा्त र्रकीय चलनथांचथा वयथार्थार हरो्तरो. र्रकीय चलने 
देशी चलनथाने विक्त घे्तली जथा्तथा्त आवण र्रदेशी चलने देशथां्तग्थ्त चलनथांसथाठी विकली जथा्तथा्त.

वि त ा ा ा े
त का

ि त ा ा

वित ा ा
े ेवट नकव त

क न ा ा
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 क
 ना े ा ा ि ां ि ा ा

म े ना े ा ा ां ि ा ा
१) अ््थ वित्तीय बथाजथारथाचथा असथा घटक यथा्मधये अलर् 

्मुद्तीचयथा कजथा्थची देि घेि कली जथा्ते.
वित्तीय बथाजथारथाचथा असथा घटक यथा्मधये दीघ्थ 
्मुद्तीचयथा वनधीचयथा देिघेिीचथा वयिहथार कलथा 
जथा्तरो.

२) कथालथािधी यथा बथाजथारथा्तन अलर््मुद्तीचयथा वनधीची उभथारणी 
कली जथा्ते. हथा कथालथािधी क िष्थ वकिथा 
तयथार्े थाही क्मी अस्तरो.

यथा बथाजथारथा्तन दीघ्थ ्मुद्तीचयथा वनधीची उभथारणी 
कली जथा्ते. हथा कथालथािधी क िषथा्थ न जथास्त 
अस्तरो.

३) सथाधने ठेि ्मथाणर्त्, र्ुनख्थरेदी करथार, वयथार्थारी र््तर्त्, 
रथाजकरोषर्त्े तयथादी नथाणे बथाजथारथा्तील वित्तीय 
सथाधने आहे्त.

भथाग, भथागसथाठथा, कज्थररोखे, बंधर्त्े ि ्तर 
व्तभ्ती ही भथांडिल बथाजथारथा्तील वित्तीय सथाधने 

आहे्त.

४) कजथा्थचथा उद देश अलर् ्मुद्तीचयथा गुं्तिणुकीसथाठी वकिथा खेळतयथा 
भथांडिलथाची गरज र्ण्थ कर यथासथाठी अलर्कथालीन 
वनधीची गरज र्ण्थ कर यथासथाठी वनधी घे्तलथा 
जथा्तरो.

वयिसथाय िथाढीसथाठी स्रस्थािर कर यथासथाठी, 
्मथाल्मत्तथा खरेदी कर यथासथाठी दीघ्थकथालीन 
वनधीची आि यक्तथा अस्ते.

५) सहभथागी संस्था ्मधयि्त  बक, वयथािसथावयक बकथा, वबगर बक 
वित्तीय संस्था, विर्त् दलथाल .

भथाग बथाजथार, वयथािसथावयक बकथा, वबगर बक 
वित्तीय संस्था, वित्तीय ्मधयस् .

) जरोखी्म नथाणे बथाजथारथाचथा कथालथािधी खर्च क्मी 
असलयथाने जरोखी्म क्मी अस्ते.

भथांडिल बथाजथारथाचथा कथालथािधी जथास्त असलयथाने 
नथाणे बथाजथारथाचयथा ्तुलने्त जरोखी्म जथास्त अस्ते.

) गुं्तिणुकीिरील 

     र्र्तथािथा

नथाणे बथाजथारथा्तील गुं्तिणक अवधक ्तरल ि 
सुरव ्त असलयथाने व्मळणथारथा र्र्तथािथा हथा क्मी 
अस्तरो.

भथांडिल बथाजथारथा्तील गुं्तिणक अवधक 
जरोख्मीची असलयथाने व्मळणथारथा र्र्तथािथा जथास्त 
अस्तरो.

) अ््थवयिस्े्तील
    भव्मकथा

नथाणे बथाजथारथा्मुळे अ््थवयिस्े्तील वनधीची 
्तरल्तथा िथाढ यथास ्मद्त हरो्ते.

भथांडिल बथाजथार अ््थवयिस्े्तील बच्तीचथा 
कथाय्थ ्म िथार्र कर यथास ्मद्त कर्तरो.

 ा वमक ा ा ि म ा ा

म े ा वमक ा ा म ा ा
१) अ््थ कर्नीचयथा निीन व्तभ्तींची वि ी था्व्मक 

बथाजथारथा्त कली जथा्ते.
अ स्ततिथा्त असलेलयथा व्तभ्तींचयथा र्ुनवि्थ ीचथा 
वयिहथार द य्म बथाजथारथा्त कलथा जथा्तरो.

२) गुं्तिणुकीची
     र्द्ध्त

व्तभ्तींची ्ेट कर्नीकडन खरेदी कलयथाने ही 
्ेट गुं्तिणुकीची र्द ध्त हणन ळखली 
जथा्ते.

व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार 
गुं्तिणकदथारथां्मधये आर्थार्सथां्त हरो्त असलयथाने 
ही अ तय  गुं्तिणुकीची र्द ध्त हणन 

ळखली जथा्ते.
३) कव्तशील घटक कर्नी आवण गुं्तिणकदथार हे यथा बथाजथारथा्त 

वयिहथार करणथारे कव्तशील घटक अस्तथा्त.
फ  गुं्तिणकदथार हेच यथा बथाजथारथा्तील कव्तशील 
घटक अस्तथा्त.
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म े ा वमक ा ा म ा ा

४) ्मधयस् यथा बथाजथारथा्त भथाग वि्मेकरी ्मधयस् हणन 
अस्तथा्त.

यथा बथाजथारथा्त व्तभ्तींचे दलथाल ्मधयस् हणन 
कथा्म र्थाह्तथा्त.

५) व्तभ्तींचे ्मलय था्व्मक बथाजथारथा्त कर्नीने ठरविलयथा ्मथाणे 
व्तभ्तींंचे ्मलय वन च्त हरो्ते.

द य्म बथाजथारथा्त ्मथागणी ि र्ुरिठथा यथानुसथार 
व्तभ्तींचयथा वक्म्ती्त चढ उ्तथार हरो्त अस्तथा्त.

 	वि त ा ा
   वित्तीय बथाजथार हणजे असथा बथाजथार यथा्मधये लरोक आव््थक व्तभ्ती आवण डेररवहेवटवहजचथा क्मी वयिहथार वक्म्तीिर 

वयथार्थार कर्तथा्त.

 	वि त ा ा ा का
१) संसथाधनथाचे हस्तथां्तरण  २) उतर्थादन ्म िथार्र

 ३) उतर् था्त िथाढ    ४) भथांडिल उभथारणी
 ५) वक्म्त वनधथा्थरण   ) वि ी यंत्णथा
 ) वनधीस गव्तशील्तथा  ) ्तरल्तथा
 ) सुलभ िेश  १ ) रोवगक विकथास

	 	ना े ा ा
नथाणे बथाजथार हे अलर् ्मुद्तीचे बथाजथार हणन ळखले जथा्ते. असथा बथाजथार यथा्मधये अलर् ्मुद्तीसथाठी कज्थ वदले आवण 

घे्तले जथा्ते. यथाची ्मुद्त १ वदिस ्ते १ िष्थ अस शक्ते.

 	 ां ि ा ा
भथांडिल बथाजथार हणजे असथा बथाजथार यथा्मधये वयिसथावयक उर् ्मथासथाठी आि यक असलेले दीघ्थ ्मुद्तीचे भथांडिल वदले 

वकिथा घे्तले जथा्ते. वित्तीय ्मथाल्मत्तथा यथाचथा दीघ्थ वकिथा अवन च्त कथालथािधी अस्तरो असे वयिहथार भथांडिल बथाजथारथा्त 
कर्तथा्त.

 	 ा वमक ा ा
था्व्मक बथाजथार हथा भथांडिल बथाजथारथाचथा ्महत्िथाचथा कथार आहे यथास निीन वि ी बथाजथार हणनही ळखले जथा्ते. 

 	 म ा ा
सथाधथारण्त  द य्म बथाजथार हथा भथाग बथाजथार हणन ळखलथा जथा्तरो. ये्े गुं्तिणकदथारथा थारे वि ्मथान व्तभ्तींची खरेदी 

वकिथा वि ी कली जथा्ते.

िा ा
क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) वित्तीय बथाजथार असथा बथाजथार आहे यथा्मधये लरोक ...................... आवण डेररवहेटीजचथा क्मी वयिहथार वक्म्तीिर 
वयथार्थार कर्तथा्त. 

    अ) सरोने ब) वित्तीय व्तभ्ती  क) िस्त
  २) वयथार्थारी बक वयथार्थारी विर्त् सिीकथार्ते यथास ......................  हण्तथा्त.

    अ) रथाजकरोष र्त् ब) वयथािसथावयक विर्त् क) वयथार्थारी र््तर्त्

ा ां
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  ३)  नथाणे बथाजथार हथा ...................... ्मुद्तीसथाठी वनधी देणे आवण कज्थ घे यथासथाठीचथा बथाजथार आहे.  

   अ) अलर्  ब) ्मधय्म क) दीघ्थ

  ४) क  सरकथार नथाणे बथाजथारथा्त ......................  चे िथाटर् क न कजथा्थऊ र ्म उभथार्ते.  

   अ) वयथार्थारी र््तर्त् ब) वयथार्थारी विर्त् क) रथाजकरोष र्त्

  ५)  ......................  बथाजथारथा्त वयथािसथावयक संस्थांनथा आि यक असणथारे दीघ्थ ्मुद्तीचे भथांडिल घे्तले वकिथा वदले 
जथा्ते.

   अ) नथाणे  ब) भथांडिल क) सरोने

ा िा

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) वित्तीय बथाजथार  १) दीघ्थ ्मुद्त वनधी

ब) नथाणे बथाजथार २) निीन वि ी बथाजथार

क) था्व्मक बथाजथार ३) िस्तंचथा वयथार्थार

ड) वयथार्थारी र््तर्त् ४) अलर् ्मुद्त वनधी

५) वित्तीय व्तभ्तीचथा वयथार्थार

) भथाग बथाजथार

) असुरव ्त िचन वच ी

) सुरव ्त िचन वच ी

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

  १)  असथा बथाजथार यथा्मधये क्मी वयिहथार वक्म्तीिर व्तभ्तीचथा आवण डेररवहीटीजचथा वयथार्थार कलथा जथा्तथाे.

  २)  दीघ्थ ्मुद्तीसथाठी वनधी र्ुरि्तरो असथा बथाजथार.

  ३) अलर् ्मुद्तीसथाठी वनधी र्ुरि्तरो असथा बथाजथार.

  ४)  बकलथा ्तथातर्ुरतयथा वनधीचथा ्तुटिडथा हरो्तरो तयथािेळेस बक नथाणे बथाजथारथाचे हे सथाधन सिीकथार्ते.

  ५) सरकथारचयथा ि्तीने ्मधयि्त  बकने सथादर कलेले विर्त्.

  )  निीन वि ीस कथाढलेलयथा व्तभ्तीचे वयिहथार हरो्तथा्त असथा बथाजथार.

ा विधाने क क ते व ा

  १) वित्तीय बथाजथार हणजे असथा बथाजथार यथा्मधये जथास्त वयिहथार वक्म्तीिर वित्तीय व्तभ्ती आवण वि्तरणथाचथा वयथार्थार 
कलथा जथा्तरो.

  २) नथाणेबथाजथार हथा दीघ्थ ्मुद्तीचयथा वनधीसथाठी आहे.

  ३)  भथांडिल बथाजथार हथा दीघ्थ ्मुद्तीचयथा वनधीसथाठी आहे.

  ४) था्व्मक बथाजथार निीन व्तभ्तींचथा बथाजथार हणन ळखलथा जथा्तरो.

  ५)  द य्म बथाजथारथास सथाधथारण्त  भथाग बथाजथार हणन ळखले जथा्ते.

  )  वयथार्थारी र््तर्त् ही सुरव ्त िचनवच ी आहे.

  )  वयथार्थारी बक थारे रथाजकरोष र्त्े िथाटर् कली जथा्तथा्त.
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  टात न ा ा धा
  १) रथाजकरोषर्त्े, भथाग, ठेि ्मथाणर्त्े.
  २)  नं्तरची सथाि्थजवनक वि ी, खथाजगीररतयथा वि ी, वयथार्थारी र््तर्त्.
  ३)  निीन वि ी बथाजथार, कॉल ्मनी ्मथाकट, द य्म बथाजथार.
  ा विधाने क ा
  १) नथाणेबथाजथार हथा .................... ्मुद्तीसथाठी वनधी देणे आवण कज्थ घे यथासथाठीची बथाजथारर्ेठ आहे.
  २)  जेवहथा वयथार्थारी विर्त् वयथार्थारी बक थारे सिीकथारले जथा्ते ्तेवहथा ्ते .................... हणन ळखले जथा्ते. 
  ३)  वयथािसथावयक बकने जथारी कलेली असुरव ्त िचनवच ी हणजेच .................... हरोय.
  ४)  .................... बथाजथारथा्त निीन भथाग ि निीन कज्थररोखे तयथावद व्तभ्तींची वि ी हरो्ते.
  ५) भथांडिल बथाजथारथा्त  .................... िषथा्थर्े था जथास्त ्मुद्तीचयथा वित्तीय सथाधनथांचथा वयथार्थार कलथा जथा्तरो.

  क ात क ा वनि ा    

ट ‘ ’ ट ‘ ’

अ) नथाणे बथाजथार  १) ....................

ब) शनय जरोख्मीचे बंधर्त् २) ....................

क) .................... ३) भथांडिल बथाजथार

ड) .................... ४) द य्म बथाजथार

  (अ स्ततिथा्त असलेलयथा व्तभ्तींची र्ुनवि्थ ी, रथाजकरोषर्त्े, दीघ्थकथावलन वनधी, अलर् ्मुद्तीचे वनधी)

  का िा ात त े व ा
  १) वित्तीय बथाजथार हणजे कथाय
  २)  कॉल ्मनी बथाजथार हणजे कथाय
  ३)  ठेि ्मथाणर्त् हणजे कथाय
  ४)  वयथार्थारी विर्त् हणजे कथाय
  ५) निीन वि ी बथाजथार हणजे कथाय

  ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा
  १) अ स्ततिथाने असलेलयथा व्तभ्तींचयथा र्ुनवि्थ ीचथा वयिहथार था्व्मक बथाजथारथा्त कलथा जथा्तरो.               
  २)  द य्म बथाजथारथा्त कर्नी जन्तेलथा ््म्त  निीन भथागथांची वि ी कर्ते.  
  ३)  नथाणे बथाजथारथा्त कथा िषथा्थर्े था जथास्त ्मुद्तीचयथा वित्तीय सथाधनथांचथा वयथार्थार कलथा जथा्तरो.
  ४)  वित्तीय बथाजथारथाचे ्मु य्त  भथांडिल बथाजथार आवण कॉल ्मनी ्मथाकट यथा्मधये िग करण कले जथा्ते.

क्र ा ं ा ंक ना क ा
  १) वित्तीय बथाजथार   २) भथांडिल बथाजथार
  ३) नथाणे बथाजथार   ४) कॉल ्मनी बथाजथार
  ५) रथाजकरोष र्त्े   ) वयथार्थारी विर्त्
  ) र्ुनख्थरेदी करथार   ) था्व्मक बथाजथार

  ) द य्म बथाजथार
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क्र ा घटना त ा ा क न े मत व ा

  १) जॉय क.वल. ही नवयथाने स्थार्न थालेली कर्नी आहे. वजलथा ््मच भथांडिल उभथारणीसथाठी स्मह  भथागथाची वि ी 
करथाियथाची आहे.

   अ) भथाग वि ीसथाठी था्व्मक बथाजथारथा्त कथा द य्म बथाजथारथा्त जथािे लथागेल

   ब) सथाि्थजवनक भथाग वि ीलथा  ह  भथाग हणन भथाग वि ीचे आिथाहन कर्तथा ये ल

   क) जॉय क. वल. ने स्मह  भथाग वि ी कली ्तर तयथास कथाय हण्तथा ये ल  था्व्मक भथाग वि ी कथा द य्म भथाग 
वि ी

  २) ी.  हे र्ी. यु.आर क.वल.चे ्मु य वित्त अवधकथारी आहे्त. जी बथांधकथा्म वयिसथायथा्तील नथा्मथांवक्त कर्नी आहे. 
अनेकदथा ी.  यथांनथा क्मी कथालथािधीसथाठी कर्नीचयथा अव्तरर  वनधी्मधये गुं्तिणक कर यथाचथा वनण्थय यथािथा लथाग्तरो 
आवण कधी कधी क्मी कथालथािधीसथाठी वनधी कसथा उभथा करथायचथा हे देखील ठरिथािे लथाग्ते.

   अ) स्मजथा ी  यथांनथा कर्नीचयथा ि्तीने क्मी कथालथािधीसथाठी ५ लथाख र्यथांची गुं्तिणक करथाियथाची आहे ्तर ्ेत 
स्मह  भथागथा्मधये गुं्तिणक कर्तील की ठेि ्मथाणर्त्था्मधये गुं्तिणक कर्तील

   ब) कर्नीकडे असलेली वश क र ्म कर्नीलथा गुं्तिणक करथायची आहे. ्ती र ्म कर्नीलथा ४ ्मवहनयथा्त र्र्त 
र्थावहजे ्तर कर्नी रथाजकरोष र्त्था्मधये गुं्तिणक करेल की सरकथारी व्तभ्ती्मधये गुं्तिणक करेल

   क) कर्नी ठेि ्मथाणर्त् वि ी क  शक्ते कथा

क्र क क ा

  १) था्व्मक बथाजथार आवण द य्म बथाजथार

  २) नथाणे बथाजथार आवण भथांडिल बथाजथार

क्र ात त े व ा

१) वित्तीय बथाजथारथाची करोण्तीही चथार कथाय विशद करथा.

  २) नथाणे बथाजथारथाची करोण्तीही चथार िवशष्टये विशद करथा.

  ३)  भथांडिल बथाजथारथाची करोण्तीही चथार िवशष्टये  विशद करथा.

  ४)  नथाणे बथाजथारथा्तील करोण्तीही चथार सथाधने सर्ष्ट करथा.

क्र ा विधाने का क ा

  १) गुं्तिणकदथार आवण कज्थदथार यथांचयथा्तील वित्तीय बथाजथारर्ेठ हथा दिथा आहे.

  २)  नथाणे बथाजथारथा्मधये विविध सथाधनथां थारे अलर् ्मुद्तीसथाठी वित्त उर्ल ध कले जथा्ते.

  ३)  भथांडिल बथाजथार वयिसथाय ेत्थासथाठी उर्यु  आहे. 

  ४)  नथाणे बथाजथारथा्त विविध भथागीदथार स्मथाविष्ट अस्तथा्त. 

क्र ा नां त े व ा

  १)  वित्तीय बथाजथारथाची कथाय सर्ष्ट करथा. 

  २)  नथाणे बथाजथारथा्तील सथाधने विशद करथा.

  ३) भथांडिल बथाजथारथाची िवश े विशद करथा. 



Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



165

ा ा ा

  १ ा ा ा

 ा ा ा ा का

  १   ा तात म ा ा ा

ा ा ा ा ं ंवधत म िा ा ं ा

ा त वत त विवनम मं े

१२.५.१ सेबीची कथाय

क

तािना
भथाग बथाजथार हथा भथांडिल बथाजथारथा्तील क ्महत्िथाचथा घटक आहे. भथाग बथाजथार हथा व्तभ्तींची खरेदी वि ी कलयथा जथाणथा यथा  

वित्तीय बथाजथारथाचथाच क घटक आहे. भथाग बथाजथार ही क अशी संघवट्त भथांडिली बथाजथारर्ेठ आहे की जे्े गुं्तिणकदथार गुं्तिणक ि 
स ेबथाजीचयथा उ ेशथाने व्तभ्तींची खरेदी ि वि ी कर्तथा्त. भथाग बथाजथारथा्त किळ सचीबद्ध व्तभ्तींचेच वयिहथार कले जथा्तथा्त.

सचीबद्ध व्तभ्ती  हणजे अशथा व्तभ्ती यथांचयथा भथाग बथाजथारथाचयथा वयिहथार यथादी्मधये स्मथािेश आहे. करोणतयथाही 
कर्नीलथा आर्लयथा व्तभ्ती भथाग बथाजथारथा्त न दणी कर यथासथाठी न दणीसथाठीचथा अज्थ क न भथाग बथाजथारथाचयथा वनय्म ि कथाय थाचे 
र्थालन करथािे लथाग्ते.

भथाग बथाजथारथालथा द य्म बथाजथार वकिथा शेअर बथाजथार वकिथा शेअर ्मथाकट असेही हण्तथा्त.

ा ा ा
भथाग बथाजथार ही क अशी विवशष्ट जथागथा आहे की जे्े विविध कथारचयथा व्तभ्तींची खरेदी वि ी कली जथा्ते. व्तभ्ती 

यथा संकलर्ने्त युचयुअल फडचे युवनट, स्मह  भथाग, अ ह  भथाग, कज्थररोखे, सरकथारी व्तभ्ती, बंधर्त्े तयथादींचथा स्मथािेश 
हरो्तरो. भथाग बथाजथार हे गुं्तिणकदथार ि कज्थ घेणथा यथा कर्नयथा यथांचयथा्तील ्मधयस् हणन कथा्म कर्तथा्त. गुं्तिणकदथारथांनथा गुं्तिणुकीची 
सुरव ्त्तथा ि स्र्तथा दे यथासथाठी भथार्तथा्तील भथाग बथाजथारथांचे सेबी थारे वनय्मन कले जथा्ते.

सन १५ १ ्मधये स्थार्न थालेलथा लंडन भथाग बथाजथार हथा जगथा्तील सिथा्थ्त जुनथा भथाग बथाजथार आहे. ्तर सन १ ५ ्मधये 
स्थार्न थालेलथा ्मुंब  (बॉ बे) भथाग बथाजथार ( B om ba y S t oc k E xc ha nge )  हथा भथार्तथा्तील सिथा्थ्त जुनथा भथाग बथाजथार आहे.

ा ा ा ा ा ा   
व्तभ्ती करथार (वनय्मन) कथायदथा १ ५  नुसथार भथाग बथाजथार हणजे व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचयथा वयिहथारथासथाठी 

्मथाग्थदश्थन करणे, तयथांचे वनयंत्ण ि वनय्मन कर यथाचयथा उ ेशथाने स्थार्न कलेली, कथायदेशीर ्मथानय्तथा असलेली िथा नसलेली 
वय ींची संघटनथा, संस्था वकिथा ्मंडळ हरोय.

हजबंड ि डॉकरेरी यथांचयथा ्म्ते 
भथाग बथाजथार हणजे खथाजगीररतयथा संघवट्त कलेलथा असथा बथाजथार की जरो व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचयथा वयिहथारथाची सुविधथा 

र्ुरि्तरो.

ा ा ा ा म िा िव े मा े
वत त ा ा ा  भथाग बथाजथार हे क असे स्थान आहे जे्े सि्थ कथारचयथा कर्नयथा, सरकथारी, वन्मसरकथारी व्तभ्तींचथा 

वयिहथार कलथा जथा्तरो.
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 वत त ा न ि ा भथाग बथाजथारथा्त कर्नयथांनी अगरोदर वि ी कलेलयथा व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचे र्ुनवय्थिहथार हरो्त 
अस्तथा्त. अनेक गुं्तिणकदथारथां्मधये आर्लयथाकडील व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार हरो्तथा्त.

 क े ा वत त भथाग बथाजथारथा्त फ  सचीबद्ध कलेलयथा न दविलेलयथा व्तभ्तीचच वयिहथार कर्तथा 
ये्तथा्त. सचीबद्ध कर्नयथांची यथादी गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण कर्ते  कथारण अशथा कर्नयथांनथा भथाग बथाजथारथाने ठरिन 
वदलेलयथा कठरोर वनय्मथांचे कथाटेकरोर र्थालन करथािे लथाग्ते.

 ंघवटत व वन मन क े ा ा ा  भथाग बथाजथारथा्त सचीबद्ध कलेलयथा कर्नयथांनथा भथाग बथाजथार ि सेबीने ठरिन 
वदलेलयथा वनय्मथांचे, ्मथाग्थदश्थक सचनथांचे  ि कथाय थाचे र्थालन करथािे लथाग्ते. 

 वन त ान भथाग बथाजथार ही विवशष्ट अशी भौव्तक जथागथा आहे जे्े व्तभ्तींचथा वयिहथार कलथा जथा्तरो. ही क अशी 
बथाजथारर्ेठ आहे जे्े दलथाल ि ्मधयस् वयिहथार कर यथासथाठी कत् ये्तथा्त. आ्तथा भथाग बथाजथारथा्तील सि्थ वयिहथार 
ले टॉवनक र्द्ध्तीने कले जथा्तथा्त.

 कि ां ा े ि ा भथाग बथाजथारथा्तील व्तभ्तींचे वयिहथार हे भथाग बथाजथारथाचे सदसय वकिथा अवधक्त दलथाल 
यथांचयथा ्मथाफ्तच कले जथाऊ शक्तथा्त.

	 ा ा ा ा े ि ा न
भथाग बथाजथारथाची कथाय्थकथारी सव्म्ती भथाग बथाजथारथाचे कण वयिहथार ि वयिस्थार्न र्थाह्ते. यथा कथाय्थकथारी सव्म्तीची रचनथा, 

अवधकथार आवण नथािे तयेक भथाग बथाजथारथानुसथार बदल्तथा्त. कथाय्थकथारी सव्म्तीलथा ्मद्त कर यथासथाठी स थागथार सव्म्ती, न दणी सव्म्ती 
तयथादी कथाय्थर्त अस्तथा्त.

	 ा तात ा ा ा ां ा ंघटन का
 भथार्तथा्मधये भथाग बथाजथार र्ुढील ्तीन र्की क सि र्था्त संघवट्त कलथा जथाऊ शक्तरो.
 १) नफथा न व्मळिणथारी च क संस्था.
 २) भथागथांनी ्मयथा्थवद्त जबथाबदथारीची कर्नी.
 ३) ह्मीने ्मयथा्थवद्त जबथाबदथारीची कर्नी.
 व्तभ्ती करथार (वनय्मन) कथायदथा १ ५  ्मधये भथाग बथाजथारथाचे कथा्मकथाज, र्रिथानथा देणे, ्मथानय्तथा आवण स ेबथाजीिर वनयंत्ण 
ठेि यथाचे वनय्म वदले आहे्त.  

	 ा ा ा े ि  

 भथाग बथाजथारथाचयथा सदसय्तेसथाठी र्थात््तथा वनकष तयेक भथाग बथाजथारथानुसथार वभ  अस शक्तथा्त. (अव्तरर  ्मथावह्तीसथाठी 
संबंवध्त भथाग बथाजथारथाचे संक्तस्ळ र्हथा.)

ा ा ा ा का
 त त व ता  भथाग बथाजथारथाचे सवनयरोवज्त री्तीने वनय्मन ि वनयंत्ण कले जथा्ते. यथा्मुळे गुं्तिणकदथारथांचयथा 

वह्तथाचे र ण हरो्ते. तयथा्मुळे लहथान ि ्मरोठे गंु्तिणकदथार भथाग बथाजथारथाचयथा ्मथाधय्मथा्तन व्तभ्तीं्मधये गुं्तिणक करथायलथा 
रोतसथावह्त हरो्तथा्त. अशथा कथारे व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीसथाठी ्तयथार बथाजथारर्ेठ उर्ल ध हरो्ते. 

 ां ि ा  गुं्तिणुकीिरील चथांगलथा र्र्तथािथा ि भथांडिलिद्धी्मुळे व्तभ्तीं्मधील गुं्तिणकदथार भथाग बथाजथारथा्मथाफ्त 
अवधक गुं्तिणक कर यथास रोतसथावह्त ि आकवष्थ्त हरो्तथा्त. कर्नयथा देखील गुं्तिणकदथारथांचयथा विविध कथारचयथा गरजथा 
भथागवि यथासथाठी विविध कथारचयथा व्तभ्ती वि्तरर्त क न सुलभ्तेने वनधी गरोळथा क  शक्तथा्त. अशथा कथारे भथाग बथाजथार 
भथांडिल उभथारणीचे सथाधन हणन कथा्म कर्तथा्त.

 वत त े म वनधा  भथाग बथाजथार ्मथागणी आवण र्ुरि थाचयथा वनय्मथा थारे व्तभ्तींचे ्मलय वनधथा्थरर्त कर यथास ्मद्त 
कर्तरो. नफथा क्मथािणथा यथा िद्धी ्त ( gr ow t h or i ent ed)  कर्नयथांचयथा व्तभ्तींनथा जथास्त ्मथागणी असलयथाने तयथांचे ्मलय 
जथास्त अस्ते. व्तभ्तींचे ्मलयथांकन करणे  गुं्तिणकदथार, सरकथार, धनकरो तयथादींसथाठी उर्यु  ठर्ते. गुं्तिणकदथारथांनथा 
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तयथांचयथा व्तभ्तींचे ्मलय स्मज्ते तयथा्मुळे यरो य गुं्तिणकीचथा वनण्थय घे्तथा ये्तरो. धनक नथा कर्नींचयथा र््तर्थात््तेचथा वन च्त 
अंदथाज कर्तथा ये्तरोे.

 ि े ा ा मा क  भथाग बथाजथार हथा देशथाचयथा अथाव््थक स््तीचे ्मरोज्मथार् करणथारथा वि िथासथाह्थ भथार्मथार्क आहे.  
देश आवण अ््थवयिस्े्तील तयेक रो था ्मरो था बदलथांचथा र्ररणथा्म भथागथांचयथा वक्म्ती्मधये वदसन ये्तरो. भथागथांचयथा 
वक्म्ती्मधील िथाढ वकिथा घट अ््थ वयिस्े्तील ्तेजी िथा ्मंदीचे संक्त दश्थि्तथा्त, हणनच भथाग बथाजथारथालथा अ््थवय्थिस्ेची 
नथाडी वकिथा आरसथा हणन ळखले जथा्ते जी देशथाची आव््थक र्रर स््ती व्तवबंबी्त कर्ते.

 ंति क ा ां ा व ता े क्ष क े भथाग बथाजथार गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण कर्तरो. भथाग बथाजथारथा्त फ  
सचीबद्ध न दणीक्त व्तभ्तींचथा वयिहथार कलथा जथा्तरो. कर्नीची यरो य्तथा र्ड्तथाळलयथानं्तरच कर्नी भथाग बथाजथारथा्त 
सचीबद्ध कली जथा्ते. यथा कर्नयथा सचीबद्ध कलयथा जथा्तथा्त तयथानथा भथाग बथाजथारथाचयथा वनय्म ि कथाय थांचे र्थालन करथािे 
लथाग्ते. तयथा्मुळे भथाग बथाजथारथा्मथाफ्त वयिहथारथांचयथा सुरव ्त्तेची ह्मी व्मळ्ते.

 त ता  भथाग बथाजथारथाचे ्मु य कथाय्थ हणजे व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीसथाठी ्तयथार बथाजथारर्ेठ उर्ल ध करणे. भथाग बथाजथारथा्मुळे 
गुं्तिणकदथारथांनथा तयथांची गुं्तिणक कवहथाही अलर् वकिथा ्मधय्म ्मुद्ती्त आवण र्शथा्त र्थां्तरर्त कर्तथा येणथार यथाची खथात्ी 
असलयथाने गुं्तिणकदथार संकरोच न बथाळग्तथा दीघ्थकथालीन कलर्था्त गुं्तिणक क  शक्तथा्त.

 ां ि ा े िाट नफथा क्मथािणथा यथा कर्नयथांचयथा भथागथांचयथा वक्म्ती जथास्त अस्तथा्त. तयथांचथा वयथार्थार (खरेदी ि 
वि ी) सुलभ्तेने सु  अस्तरो अशथा कर्नयथा भथाग बथाजथारथा्तन सहज्तेने निीन भथांडिल उभथा  शक्तथा्त. भथाग बथाजथारथा्तील 
व्तभ्तींचयथा आकषक वक्म्ती गुं्तिणकदथारथांनथा गुं्तिणुकीचयथा संधी उर्ल ध क न दे्तथा्त तयथा्मुळे गुं्तिणकदथारथांकडील 

वनधी उतर्थादन ्म आवण फथायदेशीर कलर्थांकडे िळवि्तथा ये्तरो. 

 व क विका ा ात ा भथाग बथाजथारथा्त विविध कर्नयथांचयथा व्तभ्तींचे खरेदी वि ीचे वयिहथार हरो्तथा्त. गुं्तिणकदथार 
चथांगलथा र्र्तथािथा देणथा यथा कर्नयथां्मधये गुं्तणक कर्तथा्त. तयथा्मुळे कर्नयथादेखील फथायदेशीर ि उतर्थादन ्म कलर्था्त 
गुं्तिणक कर्तथा्त. तयथा्मुळे भथांडिल उभथारणी ि आव््थक विकथासथास चथालनथा व्मळ्ते.

 े ा ा िाि व्तभ्तींची ्मथागणी ि र्ुरिठथा ्तसेच ्तरल्तथा रथाख यथासथाठी भथाग बथाजथारथा्त व्तभ्तींचयथा सु ेबथाजीलथा 
र्रिथानगी वदली जथा्ते.

     त व ंति क ा ि ना ा न े े भथाग बथाजथारथा्त विविध व्तभ्तीं्मधये गुं्तिणक कर यथाची आकष्थक 
संधी उर्ल ध अस्ते. यथा संधी लरोकथांनी सरोने, चथांदी, तयथादी अनुतर्थादक ्मथाल्मत््तथां्मधये गुं्तिणक कर यथा िजी 
अवधक बच्त कर यथासथाठी ि कॉर्पोरेट ेत्थाचयथा व्तभ्तीं्मधये गुं्तिणक कर यथास रोतसथावह्त कर्तथा्त. 

ा तात म ा ा ा
र्ुढील दरोन भथाग बथाजथार भथार्तथा्तील ्महत्िथाचे भथाग बथाजथार हणन ळखले जथा्तथा्त.

 मं ा ा ा े ट क  (B ombay Stock E xch ange -  B SE )  ्मुंब  ये्ील दलथाल सटीटिर 
असणथा यथा यथा भथाग बथाजथारथाची स्थार्नथा १ ५ सथाली कर यथा्त आली. तयथािेळी हथा भथाग बथाजथार वद नेटीवह शेअस्थ 
अनड सटॉक रोकस्थ असरोवस शन  यथा नथािथाने ळखलथा जथा . 

  हथा भथाग बथाजथार आवशयथा्तील सिथा्त र्वहलथा भथाग बथाजथार हणन ळखलथा जथा्तरो. हथा भथार्तथा्तील र्वहलथा सचीबद्ध भथाग 
बथाजथार आहे. भथांडिलथाचयथा बथाजथार वक्म्तीनुसथार  ( M a r ke t  Ca pi t a l i s a t i on)  हथा जगथा्तील ११वयथा ्मथांकथाचथा ्मरोठथा भथाग 
बथाजथार आहे. यथा भथाग बथाजथारथा्त सिथा्त जथास्त हणजे ५  र्े था जथास्त कर्नयथांची  नरोेंद थाली आहे. हथा भथाग बथाजथार कर्नी 
कथायदथा १ ५  अं्तग्थ्त न दणीक्त भथाग बथाजथार आहे. 

  १ २ सथाली ्मुंब  भथाग बथाजथारथाने ले टॉवनक टेवडंग यंत्णथा सिीकथारली. यथा सियंचवल्त ि दश्थनी र्टलथािर यथाधथारर्त 
( s c r een  ba s ed)   यंत्णेलथा बी. स.सी. नलथा न टेवडंग ( B O L T ) ’  असे ळखले जथा्ते. ्तसेच जगभरथा्तील गुं्तिणकदथारथांनथा 
्मुंब  भथाग बथाजथारथासरोब्त जरोड यथासथाठी यथा भथाग बथाजथारथाने  bs ew ebx.c o.i n  अशी ंटरनेटिर ्मधयि्त  अदलथाबदल आधथारर्त 
टेवडंग वस सट्म देखील सु  कली आहे.
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 ा ा ा ा न न ट क  N ational Stock E xch ange -  N SE )  १ २ ररोजी भथार्तथा्तील कथाही 
्मुख वित्तीय संस्थांनी कत् येऊन रथाष्टीय भथाग बथाजथारथाची क कर्नी णन स्थार्नथा कली. १ ३ सथाली व्तभ्ती करथार 

(वनय्मन) कथायदथा १ ५  अं्तग्थ्त भथाग बथाजथार हणन ्मथानय्तथा व्मळथाली आवण १ ४ सथाली यथा भथाग बथाजथारथाने वयिहथारथांनथा 
सु िथा्त कली. रथाष्टीय भथाग बथाजथार हथा भथार्तथा्तील क ्मरोठथा आवण अतयथाधुवनक भथाग बथाजथार हणन ळखलथा जथा्तरो. 

  ्मुंब  ये्े स््त असलेलथा रथाष्टीय भथाग बथाजथार हथा ले टथावनक र्द्ध्तीने चथालणथारथा देशथा्तील र्वहलथा भथाग बथाजथार आहे. 
गुं्तिणकदथारथांनथा र्णर््थणे सियंचवल्त स ीन आधथारर्त ले टॉवनक वयथार्थार णथाली दथान करणथारथा हथा देशथा्तील र्वहलथा 
आधुवनक भथाग बथाजथार आहे. १  सथाली सथादर कलेलथा रथाष्टीय भथाग बथाजथारथाचथा वनदशथांक वन टी यथा नथािथाने ळखलथा 
जथा्तरो. रथाष्टीय भथाग बथाजथारथाचथा ्मु य वनदशथांक वन टी N IF T Y  हथा ््म १  ्मधये जथाहीर थालथा.

ा ा ा ा ं वधत म िा ा ं ा
ा (B roker) भथाग दलथाल हथा गुं्तिणकदथारथांचयथा ि्तीने भथाग बथाजथारथा्त ररो यथांचयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार करणथारथा 

अवधक्त र्रिथानधथारक सदसय अस्तरो. दलथाल हथा गुं्तिणकदथार ि अडतयथा यथांचयथा्तील ्मधयस् अस्तरो. दलथाल तयथाचे 
उतर्  दलथाली वकिथा कव्मशन यथा सि र्था्त व्मळि्तरो.

 ा (Job ber)  अडतयथा हथा भथाग बथाजथारथा्त सि्त चयथा नथािथािर व्तभ्तींचे खरेदी वि ीचे वयिहथार कर्तरो. अडतयथा 
व्तभ्तींची सि्त चयथा नथािथािर खरेदी क न तयथा व्तभ्ती जथास्त वक्म्तीने विक्तरो, यथा वयिहथारथा्तील नफथा हे अडतयथाचे 

उतर्  अस्ते. हथा भथाग बथाजथारथा्तील वयथािसथावयक स ेबथाज हणन ळखलथा जथा्तरो. अडतयथालथा तय  गुं्तिणकदथारथांसरोब्त 
वयिहथारथांची र्रिथानगी नस्ते.

 ते िा ा (B ull)  भवि यकथाळथा्त भथागथांचयथा वक्म्ती्त िथाढ हरो ल असथा अंदथाज असलेलथा हथा स ेबथाज भथागथांचयथा वक्म्ती 
िथाढ्तील यथा आशेिर भवि यथा्त वि ी क न नफथा व्मळि यथाचयथा उ ेशथाने हथा व्तभ्तींची खरेदी कर्तरो. यथाचथा ष्टकरोन 
आशथािथादी अस्तरो. व्तभ्तींचयथा वक्म्ती िथाढ्तील असथा आशथािथादी असलयथाने हथा व्तभ्तींचयथा खरेदीचे वयिहथार कर्तरो. 
्तेजीिथालयथां्मुळे भथाग खरेदी सं यथा ही वि ी सं येर्े था जथास्त हरोऊन व्तभ्तींचयथा वक्म्ती िथाढ्तथा्त.

 मं िा ा (B ear)  ्मंदीिथालथा हथा भवि यथा्त व्तभ्तींचयथा वक्म्ती क्मी हरो्तील असथा अंदथाज बथांध्तरो. व्तभ्तींचयथा वक्म्ती 
भवि यथा्त आणखी क्मी हरो्तील तयथा्मुळे अवधक नुकसथान टथाळ यथाचयथा उ ेशथाने व्तभ्तींची वि ी कर्तरो. व्तभ्तींचयथा 
वक्म्ती क्मी हरो्तील असथा अंदथाज असलयथाने हथा व्तभ्तींचयथा वि ीचे वयिहथार कर्तरो. ्मंदीिथालयथां्मुळे भथाग वि ी सं यथा 
ही खरेदी सं येर्े था जथास्त हरोऊन व्तभ्तींचयथा वक्म्ती घट्तथा्त.

 ट (Stag) सटग हथा व्तभ्ती जेवहथा था्व्मक बथाजथारथा्त वि ीस उर्ल ध हरो्तथा्त ्तेवहथा ्मरो था ्मथाणथािर खरेदी कर्तरो ि 
तयथा व्तभ्तींची भथाग बथाजथारथा्त न दणी थालयथािर जथास्त वक्म्तीने विकन यथा वयिहथारथा्त नफथा क्मथाि्तरो. 

 म क (Lame D uck)  ल्म डक हथा क ्मंदीिथालथा दलथाल असन भवि यथा्त व्तभ्तींचयथा वक्म्ती क्मी हरो्तील असथा 
तयथाचथा अंदथाज चुकीचथा ठर्तरो ि ्तरोटथा हरो्तरो. तय था्त व्तभ्तींचयथा वक्म्ती क्मी हरो यथा िजी िथाढ्तथा्त.

 ि (Wolve s)  हथा अव्तशय शथार स ेबथाज दलथाल आहे. जरो बथाजथारथा्तील बदलतयथा र्रर स््तीचथा र्टकन अंदथाज 
बथांध्तरो आवण तयथा ्मथाणे वयिहथार क न नफथा क्मथाि्तरो.

 ि ा ा तता  (Settlement)  सेटल्मट हणजे टेवडंग कथालथािधी संर्लयथािर दलथालथा थारे वन्मथा्थण कलेली र््त्थ्तथा 
हरोय. (उदथा. टी सर्ॉट ्मथाकट्मधये टेवडंग व्तभ्तीवनहथाय कथालथािधी  २ वदिस) 

 क ट ट न ट (Contract note) कॉनट ट नरोट दलथालथाकडन तयथाचयथा गुं्तिणक करणथा यथा थाहकथालथा वदली जथा्ते. ही नरोट 
कथा विवशष्ट न्मुनयथा्मधये अस्ते. यथा न दी्मुळे थालेलथा देिघेिीचथा वयिहथार अवधक्त स्मज यथा्त ये्तथाे. वयथार्थारी वयिहथार 

र्ण्थ थालयथािर तयथासंबंधीची न द र्थाि्ती २४ ्तथासथांचयथा आ्त गुं्तिणकदथार ि दलथाल यथा दरोघथांनथाही ्मथावह्तीस्ति व्मळ्ते.
ा ा ं (T rading ring) व्तभ्तींचयथा खरेदी  वि ीचे वयिहथार वकिथा वललथाि हथा भथाग बथाजथारथाचयथा विवशष्ट 

्मजलयथािर ररंगणथा्मधये सि्थ दलथाल ि अड्ते उभे रथा न कर्तथा्त यथालथाच वयथार्थारी ररंगण वकिथा टेवडंग ररंग असे हण्तथा्त. 
सधयथाचयथा कथाळथा्त व्तभ्तींचे सि्थ वयिहथार ले टॉवनक र्द्ध्तीने हरो्त असलयथाने वयथार्थारी ररंगण अ स्तत्िथा्त नथाही.
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 ंत त ि ा न ा टेव ं (I nsider trading) नसथा डर टेवडंग हणजे सथाि्थजवनक सचीबद्ध कर्नीचयथा 
व्तभ्तींची कर्नीची खथाजगी ्मथावह्ती ज्था्त असलेलयथा वय ीकडन खरेदी वि ी करणे हरोय. अशथा कथारे, वयिहथार करणे 

बेकथायदेशीर आहे कथारण अं्तग्थ्त वयिस्थार्नथाची ्मथावह्ती नसलेलयथा गुं्तिणकदथारथांिर हथा अनयथाय ठर्तरो.

 े टेव ं (D ay trading)  कथाच वदिसथा्त तयथा वदिसथाची भथाग बथाजथारर्ेठ बंद हरो यथार्ि  कलयथा जथाणथा यथा वयथार्थारथास डे 
टेवडंग  असे हण्तथा्त.

े े (Sensex) ्मुंब  भथाग बथाजथारथा्तील ठरथािीक कर्नयथाचयथा व्तभ्तींचयथा वक्म्ती्मधये हरोणथारथा चढउ्तथार दश्थिणथारथा 
वनदशथांक हणजे सेनसे स  हरोय. भथाग बथाजथारथा्तील ्मरो था ि स ीय व्तभ्ती वयिहथार असलेलयथा ३  सचीबद्ध कर्नयथांचयथा 
व्तभ्तींचयथा वक्म्तीि न हथा वनदशथांक वन च्त कलथा जथा्तरो. सि्थ ््म १  ्मधये वनदशथांक वन्मथा्थण कर यथा्त आलथा. हथा 

भथाग बथाजथारथाचथा ्मथार्दंड अस्तरो.

ं े हणजे व्तभ्तींचयथा वक्म्तीचे ्मरोज्मथार् करणथारे सथाधन हरोय, हथा भथाग बथाजथारथाचथा ्मथार्दंड अस्तरो.

 वन ट (N if ty)  वन टी हथा रथाष्टीय भथाग बथाजथारथाचथा वनदशथांक आहे. जरो ५  सवच्त कर्नयथांचयथा आधथारे कथाढलथा जथा्तरो. 
यथा्मधये सेनसे स ्मधील ३  कर्नयथांचथा स्मथािेश अस्तरो. हथा १  सथाली वन्मथा्थण कर यथा्त आलथा.

 े (Rally)  जर १४ ्ते २  वदिसथांचयथा कथालथािधी्त सेनसे स वकिथा वन टी हे वनदशथांक हे ्तेजी दश्थि्त अस्तील ्तर तयथालथा 
रले असे हटले जथा्ते. यथा कथालथािधी्त ्तेजीिथाले ( B ul l s )  कथाय्थर्त अस्तथा्त.

 क्र (Crash ) जर सेनसे स वकिथा वन टी हे वनदशथांक बथाजथारथा्तील ्मंदी दश्थि्त अस्तील ्तर तयथा कथालथािधीलथा श हणन 
ळखले जथा्ते. यथा कथालथािधी्त ्मंदीिथालथा ( B ea r )  कथाय्थर्त अस्तरो.

 ा ा ां ि क (M arket Capitalisation)  बथाजथार भथांडिलीकरण हणजे कर्नीचयथा वि ी कलेलयथा ( Is s ue s )  
भथागथांचे बथाजथार ्मलयथानुसथार कथाढलेले कण ्मलय हरोय. यथा थारे कर्नीची र््त वन च्त हरो्ते.

 ट (Stop loss)  सटॉर् लॉस ही गुं्तिणकदथारथाने दलथालथास व्तभ्ती विवशष्ट वक्म्तीर्य्त गेलयथास खरेदी वकिथा 
वि ी कर यथाबथाब्त वदलेली सचनथा अस्ते. विवशष्ट वक्म्तीर्े था ( op price) व्तभ्तींची वक्म्त क्मी थालयथास हरोणथारथा 
्तरोटथा टथाळ यथासथाठी अशी सचनथा वदली जथा्ते. 

ा त वत त विवनम मं े (Securities and E xh cange B oard of  I ndia -  SE B I )

भथार्तीय व्तभ्ती विवन्मय ्मंडळ ही भथांडिल बथाजथारथाचे वनय्मन करणथारी यंत्णथा वनयंत्क आहे. भथार्तीय व्तभ्ती विवन्मय ्मंडळ  
कथायदथा, १ २ चयथा अं्तग्थ्त सेबी ची स्थार्नथा कर यथा्त आली. सेबी चे ्मु य कथायथा्थलय ्मुंब  ये्े असन यथावशिथाय ेत्ीय  आवण 
स्थावनक कथायथा्थलये भथार्तभर विखुरली अथाहे्त.

े का  
 व्तभ्ती बथाजथारथालथा चथालनथा देणे, गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण करणे आवण व्तभ्ती बथाजथारथाचे वनय्मन करणे यथा उ ेशथाने 
सेबी ची स्थार्नथा कर यथा्त आली. सेबी ने वन च्त कलेलयथा वनय्म ि कथायदयथाचे र्थालन व्तभ्ती वि्तरर्त करणथा यथा कर्नयथा, भथाग 
बथाजथार, ्मधयस् ि गुं्तिणकदथार यथांनथा करथािे लथाग्ते. भथार्तथा्तील सि्थ भथाग बथाजथारथांचे वनय्मन करणथारी ही यंत्णथा आहे. 

 े का मा े

 १) व्तभ्ती बथाजथारथा्तील गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण करणे.

 २) व्तभ्ती बथाजथारथाचयथा विकथासथालथा चथालनथा देणे.

 ३) भथाग बथाजथारथा्तील ्तसेच ्तर व्तभ्ती बथाजथारथा्तील वयिहथारथांचे वनय्मन करणे.

 ४) व्तभ्ती बथाजथारथाशी संबंवध्त भथाग दलथाल, उर्दलथाल, भथाग हस्तथां्तरण ्मधयस्, बकस्थ, वि िस्त करथारथा्तील वि िस्त, 
भथाग वि ी वनबंधक, ्मचट बकस्थ, भथाग वि्मेकरी आवण ्तर ्मधयस्ी यथांची न दणी करणे आवण तयथांचयथा कथायथा्थचे वनय्मन 
करणे.
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 ५) भथागर्ेढी, वडर्ॉव टरी र्थाट वसर्ंट, व्तभ्तींचे ्तथाबेदथार, विदेशी संस्थात्मक गुं्तिणकदथार, र््त ्मथानथांकन संस्था यथा सिथाचयथा 
कथायथा्थचे वनय्मन ि वनयंत्ण करणे.

 ) वहचर कवर्टल फड, युचयुअल फड स, यथांचे वनयंत्ण ि वनय्मन करणे. 

 ) सियं वनय्मन करणथा यथा संस्थांनथा रोतसथाहन देणे ि देखरेख ठेिणे.

 ) व्तभ्ती बथाजथारथा्तील गरवयथार्थारी ि ष्ट ्थांनथा आळथा घथालणे.

 ) व्तभ्ती बथाजथारथा्तील गंु्तिणकदथार ि ्मधयस् यथांचयथा वश णथास रोतसथाहन देणे.

 १ ) नसथा डर टेवडंगची र्द्ध्त व्तबंवध्त करणे.

कत बीटथा, ल चीर् सटॉक, र्ेनी सटॉक, व्मड कर् सटॉक यथा श दथांचे अ््थ शरोधथा.

क
 ा ि ा

म ा ा ा

(१) अ््थ अडतयथा हथा सि्त चयथा नथािथाने व्तभ्तींचयथा 
खरेदी वि ीचे वयिहथार कर्तरो.

दलथाल हथा गुं्तिणकदथारथाचयथा ि्तीने व्तभ्तीचयथा 
खरेदी वि ीचे वयिहथार करणथारथा ्मधयस् 
अस्तरो.

(२) वयिहथारथांचे
     सि र्

अडतयथा हथा फ  दलथालथांसरोब्त व्तभ्तींचे 
वयिहथार कर्तरो.

दलथाल हथा गुं्तिणकदथारथाचयथा ि्तीने अडतयथाशी  
वयिहथार कर्तरो.

(३) वयिहथारथांिरील
     ्मयथा्थदथा

अडतयथा हथा ्ेट भथाग बथाजथारथा्मथाफ्त वयिहथार 
क  शक्त नथाही. ्तसेच ्तरो ्ेट गुं्तिणकदथारथांशी 
देखील वयिहथार क  शक्त नथाही.

दलथाल हथा अडतयथा ि गुं्तिणकदथार यथांचयथा्तील 
दिथा हणन कथाय्थ कर्तरो. ्तरो गुं्तिणकदथारथाचयथा 
ि्तीने व्तभ्तीचयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार 
कर्तरो.

(४) अवभक्तथा्थ अडतयथा हथा विशेष वयथार्थारी अवभक्तथा्थ आहे. दलथाल हथा सि्थसथा्मथानय वयथार्थारी अवभक्तथा्थ 
आहे.

(५) ्मरोबदलथा अडतयथालथा न यथाचयथा सि र्था्त ्मरोबदलथा 
व्मळ्तरो.

दलथालथालथा कव्मशन वकिथा दलथालीचयथा 
सि र्था्त ्मरोबदलथा व्मळ्तरो.

कत
१) दलथालथाचयथा कथायथा्थलयथास भेट था.

 २) भथाग बथाजथारथास भेट था.

ा ां

	  ा ा ा  

व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचे संघवट्त र्द्ध्तीने हरोणथा यथा वयिहथारथांचे वठकथाण हणजे भथाग बथाजथार हरोय.

व्तभ्ती करथार (वनय्मन) कथायदथा १ ५  नुसथार भथाग बथाजथार हणजे व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचयथा वयिहथारथासथाठी ्मथाग्थदश्थन 
करणे, तयथांचे वनयंत्ण ि वनय्मन कर यथाचयथा उ ेशथाने स्थार्न कलेली कथायदेशीर ्मथानय्तथा असलेली िथा नसलेली वय ींची संघटनथा, 
संस्था वकिथा ्मंडळ हरोय.
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	  ा ा ा ा का  

  १) बच्तीची गव्तवशल्तथा

  २) भथांडिल उभथारणी

  ३) अ््थवयिस्ेचथा भथार्मथार्क

  ४) व्तभ्तींचे ्मलय वनधथा्थरण

  ५) गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण करणे

  ) ्तरल्तथा

  ) भथांडिलथाचे यरो य िथाटर्

  ) आव््थक विकथासथास हथा्तभथार

  ) स ेबथाजीलथा चथालनथा देणे

     १ ) बच्त आवण गुं्तिणुकीचयथा सियींनथा रोतसथाहन देणे.

 	मं ा ा ा (B SE ) ि ा ा ा ा (N SE ) े ा तात म ा ा ा ेत

 	 े ा त वत त विवनम मं  
  भथार्तीय व्तभ्ती विवन्मय ्मंडळ ही भथांडिल बथाजथारथाचे वनय्मन करणथारी यंत्णथा आहे. सेबीची स्थार्नथा भथार्तीय व्तभ्ती 

विवन्मय कथायदथा १ २ नुसथार कर यथा्त आली. 

िा ा

क्र ा व े ा ा ांमधन ा वनि न िा ा व ा

  १) भथाग बथाजथार ही क अशी जथागथा आहे जे्े भथाग दलथाल ि वयथार्थारी हे ............... चयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार 
कर्तथा्त.    

    अ) सरोने ब) व्तभ्ती  क) िस्त

  २) ............... हथा भथार्तीय व्तभ्ती करथार वनय्मन कथाय थां्तग्थ्त न दविलेलथा भथार्तथा्तील र्वहलथा भथाग बथाजथार हणन 
ळखलथा जथा्तरो.

    अ) बी. स. . ब) न. स. .  क) .टी.सी. .आय.

  ३)  ............... हथा भथाग बथाजथारथा्त सि्त चयथा नथािथािर व्तभ्तींचे वयिहथार करणथारथा अवधक्त अवभक्तथा्थ आहे.

    अ) अडतयथा ब) दलथाल  क) ्तेजीिथालथा

  ४) ............... हथा भथागथांचयथा वक्म्ती क्मी हरो्तील असथा अंदथाज ि्त्थि्तरो.

    अ) ्तेजीिथालथा ब) ्मंदीिथालथा  क) अडतयथा

  ५)  कथा वदिसथा्त हरोणथा यथा भथागथांचयथा खरेदी वि ीचयथा वयिहथारथालथा ............... असे हण्तथा्त.

    अ) नसथा डर टेवडंग  ब) डे टेवडंग   क) वललथाि
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ा िा

ट ट

अ) सेबी १) भथागथांचयथा वक्म्ती िथाढ यथाबथाब्त आशथािथादी.

ब) डे टेवडंग २) भथागथांचयथा वक्म्ती क्मी हरो्तील अशी अर्े था करणथारथा.

क) ्तेजीिथालथा ३) कथा वदिसथा्त कलेलथा व्तभ्तींचथा वयिहथार

ड) ्मंदीिथालथा ४) गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण करणे.

) बी स ५) विवशष्ट गुं्तिणकदथारथांनथा व्तभ्तींची खरेदी वि ी करणे.

) भथार्तथा्तील सिथा्त जुनथा भथाग बथाजथार.

) भथांडिल बथाजथारथा्तील कर्नी वह्तथाचे र ण करणे.

) कथा आठि था्त भथाग खरेदी वि ी करणे.

) भथार्तथा्तील सिथा्त निीन भथाग बथाजथार.

१ ) निीन व्तभ्ती वि ी्मधये गुं्तिणक करणथारथा.

क ा ेक विधाना ा क वकिा म वकिा ं ा व ा

  १) संघवट्त र्द्ध्तीने भथागथांचयथा खरेदी वि ीचे वयिहथार हरोणथारी जथागथा.

  २) व्तभ्ती करथार वनय्मन कथाय थां्तग्थ्त न दणी थालेलथा भथार्तथा्तील र्वहलथा भथाग बथाजथार.

  ३) व्तभ्तींचयथा खरेदी वि ीचे सि्त चयथा नथािथािर वयिहथार करणथारथा अवधक्त अवभक्तथा्थ.

  ४) भथागथांचयथा वक्म्ती भवि यथा्त िथाढ्तील असथा अंदथाज करणथारथा स ेबथाज.

ा विधाने क क ते व ा

  १) भथाग बथाजथार हथा देशथाचयथा आव््थक स््तीचे ्मरोज्मथार् करणथारथा वि िथास भथार्मथार्क आहे.

  २) ्मुंब  भथाग बथाजथार ( B SE )  हथा भथार्तथा्तील सिथा्त जुनथा भथाग बथाजथार आहे.

  ३) दलथाल हथा सि्त चयथा नथािथािर गुं्तिणुकीचे वयिहथार करणथारथा भथाग बथाजथारथा्तील क अवभक्तथा्थ आहे.

  ४) ्मंदीिथालथा हथा भथागथांचयथा वक्म्ती भवि यथा्त िथाढ्तील अशी अर्े था कर्तरो.

  ा विधाने क ा

  १) ............... हथा भथार्तथा्तील सिथा्त जुनथा भथाग बथाजथार आहे.

  २) ............... हथा भथार्तथा्तील क ्मरोठथा ि अतयथाधुवनक भथाग बथाजथार हणन ळखलथा जथा्तरो.

  ३) ............... गुं्तिणकदथारथाचयथा ि्तीने भथागथांची खरेदी ि वि ी कर्तरो.

  ४) ............... भवि यथा्त व्तभ्तींचयथा वक्म्ती क्मी हरो्तील असथा अंदथाज बथांध्तरो.
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  क ात क ा वनि ा

ट ट

अ) भथांडिल बथाजथारथाचे वनय्मन १) ...............

ब) ............... २) वन टी

क) अडतयथा ३) ...............

ड) ............... ४) जुनथा भथाग बथाजथार

   (लंडन भथाग बथाजथार, रथाष्टीय भथाग बथाजथारथाचथा वनदशथांक, सेबी, सि्त चयथा नथािथािर व्तभ्तींची खरेदी ि वि ी)

  का िा ात त े व ा
  १) भथाग बथाजथार हणजे कथाय  
  २) दलथाल हणजे कथाय
  ३) अडतयथा हणजे करोण  
  ४) ्तेजीिथालथा हणजे करोण
  ५) ्मंदीिथालथा हणजे करोण  
  ) ल्मडक हणजे करोण
  ) वयथार्थारी ररंगण हणजे कथाय  
  ) सेनसे स हणजे कथाय
  ) रली हणजे कथाय                                   
  १ ) श हणजे कथाय

  ा िा ात ध े त त क न िा ा व ा

  १) व्तभ्ती बथाजथारथा्तील व्तभ्तींचे िथाटर् करणथा यथाचयथा वह्तथाचे र ण करणे हे सेबीचे क कथाय्थ आहे.

  २) दलथालथास तय  गुं्तिणकदथारथासरोब्त वयिहथार कर यथाची र्रिथानगी नस्ते.

  ३) ्मंदीिथालथा भथागथांचयथा वक्म्ती्त िथाढ हरो ल असथा अंदथाज बथांध्तरो.

  ४) ्तेजीिथालथा था्व्मक बथाजथारथा्तन व्तभ्ती विक्त घे्तरो.

  ५) भथागबथाजथार हथा नथाणे बथाजथारथाचथा क ्महत्िथाचथा घटक आहे..

क्र ा ं ा ंक ना क ा
  १) भथाग बथाजथार  
  २) दलथाल     
  ३) अडतयथा   
  ४) ्तेजीिथालथा  
  ५) ्मंदीिथालथा      
  ) कॉनट ट नरोट 
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क्र ा घटना त ा ा क न े मत व ा
  १) ी. िथाय. हे कर्नी सवचि हणन कथाय्थर्त आहे्त. ्ते विविध कर्नयथांनथा कर्नी कथाय थासंदभथा्थ्त स था दे यथाचे कथाय्थ 

कर्तथा्त. तयथांचयथा थाहकथांचयथा कथाही स्मसयथा आहे्त आवण ी िथाय. यथांनथा स्मसयथा सरोडि यथासथाठी ्मद्त करथा.
   अ) B DI बक वडर्ॉव टरी र्थाट वसर्ंट हणन कथाय्थ क  च ्ते व्तने करोणथाकडे न दणी करथािी
   ब) KM  वफनथा नशअल कज्थररोखे वि िस्त हणन सेिथा देऊ च ्तथा्त, ्तर तयथांनी न दणीसथाठी करोणथाकडे अज्थ 

करथािथा
   क) T .T .  वल. क. थारंवभक भथाग वि ी क  च ्ते ्तर व्तने सेबी कडे न दणी करथािी कथा

  २) ी. र्ी. हे नुक्तेच विज्थान शथाखेचे र्दिीधर बनले आहे्त आवण तयथांनी व्तभ्ती बथाजथारथाचयथा अ यथास ्मथास िेश 
घे्तलथा आहे तयथांनथा हथा विषय निीन असलयथाने कथाही स्मसयथा आहे्त.

   अ) कर्नीचयथा व्तभ्तींची भथाग बथाजथारथा्तन वि ी कर यथासथाठी कर्नीची भथाग बथाजथारथा्त न दणी करण ेआि यक आहे 
कथा

   ब) भथाग बथाजथारथाची देशथाचयथा आव््थक र्रर स््तीलथा व्तवबंबी्त करणथा यथा संज्ेलथा करोणतयथा नथािथाने ळखले जथा्ते
   क) व्तभ्तींची करोणतयथाही णी खरेदी वि ी क न ्तयथार बथाजथारर्ेठ व्मळिन देणथारे भथाग बथाजथारथाचे कथाय्थ करोणतयथा 
   नथािथाने ळखले जथा्ते

क्र क क ा
  १) अडतयथा ि दलथाल

क्र ात त े व ा
  १) सेबी ची कथाय सर्ष्ट करथा.
  २) भथाग बथाजथारथाची करोण्तीही चथार िवश े सर्ष्ट करथा.

क्र ा विधाने का क ा
  १) भथार्तीय व्तभ्ती विवन्मय ्मंडळ (सेबी) भथार्तथा्तील व्तभ्तींचयथा वयिहथारथांचे वनय्मन कर्ते.
  २) भथाग बथाजथार हे भथार्तीय अ््थ वयिस्ेचयथा विकथासथासथाठी कथाय्थ कर्तथा्त.

क्र ा नां त े व ा
  १) भथाग बथाजथारथाची कथाय सर्ष्ट करथा.
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१) वित्त, २) आव््थक, ३) भथांडिलथाचे, ४) कर, ५) स्र भथांडिल, ) खेळ्ते भथांडिल,  
) ्मरो था ्मथाणथािर, ) िथाढवि यथासथाठी, ) चथाल ्मथाल्मत्तथा, १ ) भथांडिल संरचनथा

अ ) गुं्तिणुकीचथा वनण्थय, ब ५) स्र ्मथाल्मत्तथा, क १) कण चथाल ्मथाल्मत्तथा, 
  ड )  विविध वित्त स्रो्तथांचे व्म ण, २) भथांडिल संर्थादन ि तयथाचथा विवनयरोग 

 क १) वित्त, २) वित्तीय वन च्तीचथा वनण्थय,  ३) वित्त गुं्तिणुकीचथा वनण्थय,  ४) स्र भथांडिल
  ५) खेळ्ते भथांडिल,    ) खेळ्ते भथांडिल      ) उतर्थादन च     ) वयिसथाय च   
  ) भथांडिल संरचनथा १ ) व्तधथारण नफथा संचयी नफथा

 १) बररोबर, २) बररोबर ३) बररोबर ४) चक ५) चक ) चक ) बररोबर ) बररोबर ) बररोबर

  १ ) बररोबर

१) ररोख र ्म, २) कज्थररोखे भथांडिल ३) भथांडिल संरचनथा 

 १) वित्तीय वयिस्थार्क, २) िथाढ ३) उतर्थादन च  ४) घट

 अ) वन च्तीचथा वनण्थय,  १) भथांडिल यरो य ्मथाणथा्त असणे.

  ब) स्र भथांडिल  २) दीघ्थ कथालथािधी

  क) वित्त गुं्तिणुकीचथा वनण्थय ३) र्द ध्तशीरर्णे वनधी ्तनथा्त करणे.

  ड) खेळ्ते भथांडिल  ४) अवभसरण भथांडिल

  ) व्तभ्तींचे व्म ण  ५) भथांडिल संरचनथा.

१) वयथाज, २) ्तेजी ३) कज्थररोखे ४) अ ह

क ं ा मक वि त ि ा

त

क ं ा मक वि त ि े े त
१) भथाग, २) आं्तररथाष्टीय, ३) स्मह  भथागधथारक, ४) स्मह  भथागधथारक, ५) बरोनस भथाग, अवधलथाभथांश 
भथाग 

  ) वन च्त, ) संचयी ) र्ररि्त्थनीय ) धनकरो १ ) वयथाज ११) वयथाज १२) स्मह  भथाग

  १३) अं्तग्थ्त १४) धनकरो १५) सहथा १ ) ३  १ ) यु. स.

 अ ४) जरोख्मीचे भथांडिल, ब ) वि िस्त करथार, क १ ) सथािध गुं्तिणकदथार, 
  ड ) कजथा्थचे दस्तथािेज २) न यथाचे भथांडिलीकरण

 क १) स्मह  भथागधथारक, २) भथाग ्मथाणर्त्,  ३) लथाभभथागी अ ह  भथाग,  ४) कज्थररोखे वि िस्त
  ५) स्मह  भथागधथारक,  ) दश्थनी ्मलय      ) बथाजथार ्मलय   ) संचयी व्मळक्त नफथा ) ठेि र्थाि्ती 
  १ ) अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती ११) जथागव्तक ठेि र्थाि्ती १२) सथाि्थजवनक ठेिी १३) वयथार्थारी कज 
  १४) अथावधविकष्थ

१) बररोबर, २) चक ३) बररोबर ४) चक ५) चक ) बररोबर ) बररोबर ) बररोबर ) चक

 १) व्तधथारण नफथा, २) र्र्तफडीचे ्मलय ३) अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती ४) वयथार्थारी कज्थ

 १) भथांडिल, २) स्मह  भथाग ३) संचथालक ्मंडळ ४) स्मह  भथागधथारक ५) धनकरो 

  ) जथागव्तक ठेि र्थाि्ती ) १ ४  ) वयथार्थारी कज्थ
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क ा विक्र
१) भथाग भथांडिल, २) अवधक्त, ३) सथाि्थजवनक भथाग वि ी, ४) बुक वबलडींग, ५) था्व्मक भथाग वि ी, 

  ) ह  भथाग , ) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा ) क्म्थचथारी भथाग विकलर् यरोजनथा ( स स)
  ) थायवहटे से्मट १ ) सचंथालक ्मडंळ ११) भथाग िथाटर् १२) भथाग ्मथाणर्त् १३) क ्मवहनथा १४) ज ी
  १५) हस्तथां्तर १ ) सं ्मण

अ ५) भथागथांचे सं ्मण, ब ४) भथागथांचे स्मर््थण, क ) स्र वक्म्त भथाग वि ी र्द ध्त, 
   ड ३) वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा देणे, ) भथाग िथाटर् न करणे.
  अ ४) जन्तेलथा भथाग वि ी क न भथांडिल उभथारणी, ब २) आय.र्ी. . नं्तर करोण्तीही वि ी, 
   क ) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा विनथा्मलय भथाग देणे, ड ५) भथाग ्मथाणर्त्, 
   १) भथाग ्मथागणी र ्म न येणे
 क १) भथाग भथांडिल, २) खर्लेले भथांडिल,  ३) रथाखीि भथांडिल,  ४) क्मथाल ्मयथा्थदथा वक्म्त कर् था स
  ५) था्व्मक भथाग वि ी (आय.र्ी. ),  ) र्ुढील भथाग वि ी ( फ.र्ी. )     ) ह  भथाग 
   ) बरोनस भथाग ) भथागथांचे िथाटर् १ ) भथाग िथाटर् सव्म्ती ११) वक्मथान भथांडिल अवभदथान र ्म 
  १२) भथाग ्मथाणर्त् १३) भथागथांची ज ी १४) हस्तथां्तरी १५) भथागथांचे सं ्मण

१) चक, २) बररोबर ३) बररोबर ४) चक ५) बररोबर ) चक ) चक ) बररोबर ) चक
  १ ) बररोबर
  १) स्मह  भथाग भथांडिल, २) ह  भथाग ३) दश्थनी वक्म्त ४) . स. . स. ५) भथाग िथाटर्
 १) अ ह  भथाग, २) न ्मथागविलेले भथांडिल ३) भथागथांचे सं ्मण ४) हस्तथां्तरी ५) भथागथांचे स्मर््थण
  ) अंश्त  भरणथा कलेले स्मह  भथाग ) भथाग ्मथाणर्त्थाची द य्म दसरी ्त 
  ) हस्तथां्तर दस्तथािेजथाची र्थाि्ती व्मळथालयथािर १ ्मवहनयथाचयथा ) भथाग िथाटर् र्त् १ ) भथागथांनथा जथास्त ्मथागणी 
  ११) कट फ था स वि ी वक्म्त १२) बरोनस भथाग
 अ) भथागथांची सथाि्थजवनक ्मथागणी   १) जन्तेलथा भथाग देणे.
  ब) ््म सु िथा्तीलथा भथाग वि ी   २) था्व्मक भथाग वि ी
  क) ह  भथाग     ३) वि ्मथान स्मह  भथागधथारकथांनथा भथाग देणे.
  ड)  वि ्मथान क्म्थचथा यथांनथा भथाग देणे  ४) . स. . स. ( E SO S)

  ) कथाय थानुसथार क्ती    ५) भथागथांचे सं ्मण
 १) अवधक्त भथाग भथांडिल २) बुक वबलडींग  ३) आय. र्ी. . ४) अंश्त  र ्म 
  ५) स्मह  भथागधरकथांनथा  ) भथाग वि ी ह्मीदथारथाबररोबर ) ्तीन ्मवहनयथा्त ) २५  ) वदलवगरी र्त्
 १) क) भथागथांचे िथाटर्  ब) भथागथािरील ह े ्मथागणी   अ) भथागथांची ज ी
  २) क) भथाग ्मथागणी अज्थ ब) भथाग िथाटर् र्त्    अ) भथाग ्मथाणर्त् 

  ३) ब) भथाग ्मथागणी अज्थ क) वक्मथान भथांडिल अवभदथान र ्म  अ) भथाग िथाटर् वििरणर्त्

 अ) स्मह  भथाग  १) चढउ्तथार हरोणथारथा लथाभथांशथाचथा दर
  ब) अ ह  भथाग  २) वन च्त दरथाचथा लथाभथांश
  क) कज्थररोखे    ३) वन च्त दरथाचे वयथाज
  ड) संचयी व्मळक्त  ४) कर्नीचथा सथाठलेलथा नफथा                                                            
  ) सथाि्थजवनक ठेिी  ५) अलर््मुद्तीचे कज्थ

   १) कथाय्मसि र्ी  २) बदलतयथा अ स्र  ३) स्र  ४) अं्तग्थ्त  ५) धनकरो  ) दीघ्थ   ) अ्मेररकन ठेि र्थाि्ती
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क क े विक्र
१)  कज्थररोखे, २) अंश्त  वकिथा र्ण्थ्त , ३) कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी, 

  ४) कज्थररोखे वि िस्त, ५) १  िष, ) सुरव ्त, )  ्मवहनयथा्त 

  ) कज्थररोखे न दिही  ) कज्थररोखे वि िस्त १ ) कज्थररोखे वि िस्त करथार ११)  वदिस

 अ ) कज्थररोखेधथारकथांचयथा वह्तथाचे र ण करणे, ब ५) ्म्तदथानथाचथा अवधकथार नथाही, क ३) सुरव ्त कज्थररोखे, 

  ड १) कज्थररोखे वि ीचथा अवधकथार १ ) कज्थररोखे िथाटर्थानं्तर  ्मवहनयथाचे आ्त देणे.

 क १) विशेष ठरथाि, २) कज्थररोखे र्र्तफड रथाखीि वनधी, ३) कज्थररोखे वि िस्त, ४) १  िष

  ५) सुरव ्त कज्थररोखे,  ) कज्थररोखे वि िस्त करथार     )  वदिस ) कज्थररोखे िथाटर्थानं्तर  ्मवहनयथा्त 

  ) कज्थररोखे वि िस्त १ ) संचथालक ्मंडळ

१) बररोबर, २) चक ३) बररोबर ४) बरथाेबर ५) चक  ) चक ) बररोबर ) चक ) बररोबर

  १ ) चक

 १) लथाभथांश, २) करोट्थ ३) न र्र्तफडीचे कज्थररोखे ४) भथागधथारक

 १) कज्थररोखे वि िस्त करथार, २) कज्थररोखे वि िस्त  ३)  वदिस ४) संचथालक ्मंडळ 

  ५) कज्थररोखे वि ीचयथा ्तथारखेर्थासन १  िष ) न.सी. ल.टी ) कज्थररोखे वि िस्त ) वयथाज 

  ) वि ीचयथा ५  १ ) र््त ेणी

 अ) कज्थररोखे वि िस्त    १) वि िस्त करथार

  ब) सुरव ्त कज्थररोखे    २) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा

  क) कज्थररोखे न दिही    ३) कज्थररोखेधथारकथांची नथािे

  ड) कज्थररोखे िथाटर्थानं्तर  ्मवहनयथा्त देणे.  ४) भथागथांचे सं ्मण

  ) ्म्तदथान ह  नथाही.    ५) कज्थररोखेधथारक

 १) कज्थररोखे न दिही, २) १  िष ३) सुरव ्त ४) वयथाज ५) कज्थररोखेधथारक )  ्मवहने

  )  वदिस ) र््त्मथानथांकन संस्था

१) अ) र््त्मथानथांकन व्मळविणे. क) ररोख रक्मेसह अज्थ   ब) कज्थररोखे न दिही्त न द करणे.

  २) ब) ्मथावह्तीर्त्क िथाटर्      क) बक्त खथा्ते उघडणे.   अ) कज्थररोखे ्मथाणर्त् िथाटर्

  ३) क) ररोख रक्मेसह अज्थ था    अ) संचथालक ्मंडळथाने सभथा भरविणे. ब) कज्थररोखे ्मथाणर्त्थाचे िथाटर्

क ेि

१)  अलर् ्मुद्तीचे कज्थ, २) अथा्मजन्तेकडन, ३) १ , ४) सरकथारी, ५) ३ , ) र्ररर्त्क,

  ) ३ ,  ) ठेि वि िस्त,  ) सुरव ्त ठेिी, १ ) २१, ११) १, १२) ३  जन

 अ ५) र्ण्थ िसल भथाग भथांडिल आवण ्मु  रथाखीि वनधीचयथा १ , 

  ब २) जथावहरथा्त वसद ध कर यथार्ि   वदिस अगरोदर सही कली जथा्ते. 

  क ४) स्र ्मथाल्मत्तथा ्तथारण, 

  ड ) जथास्ती्त जथास्त ३  ्मवहने,  

  १ ) तयेक िष  ३  जन वकिथा तयथा अगरोदर दथाखल करणे.
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 क १) खथाजगी कर्नी, २) सरकथारी कर्नी, ३)  ्मवहने, ४) ३  ्मवहने, 
  ५) ठेेिी सिीकथारलयथार्थासन ३  वदिस,  ) र्ररर्त्क,    ) ठेि वि िस्त करथार ) ठेिी र्र्तफड वनधी खथा्ते 
  ) ठेिी सिीकथारलयथार्थासन २१ वदिसथाचयथा आ्त १ ) ठेि न दिही
 १) चक, २) बररोबर ३) चक, ४) चक, ५) बररोबर  ) चक ) बररोबर ) बररोबर ) चक,
  १ ) बररोबर
 १) सरकथारी कर्नी, २) विशेष ठरथाि ३) कर्नी न दणी अवधकथा यथाची वनयु ी
 १) अलर् ्मुद्तीचे कज्थ, २) आ्म जन्तेकडन ३) १  करोटी ४) ३५  ५) ३  ्मवहने 
  ) ्मथागणी ) ३ ्मवहने ) जथावहरथा्त ) र््त ्मथानथांकन संस्था १ ) ठेि र्र्तफड वनधी खथा्ते

अ) सरकथारी कर्नी   १) आ्म जन्तेकडन ठेिी
  ब) खथाजगी कर्नी   २) सभथासदथाकडन ठेिी
  क) ३  ्मवहने    ३) ठेिीचथा जथास्ती्त जथास्त कथालथािधी
  ड) सुरव ्त ठेिी    ४) ्म्त्थ ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा वन्मथा्थण करणे.
  ) ठेि वििरणर्त्   ५) ३  जन वकिथा तयथा अगरोदर दथाखल करणे.
 १) सथाि्थजवनक, २) र्ररर्त्क ३) ठेि वि िस्तथांची ४) २१ वदिस ५) ठेिीचे वििरणर्त् ) सुरव ्त
  ) सहथा

१) ब) सि्थसथाधथारण सभथा भरविणे. अ) ठेि वि िस्तथाची ने्मणक क) ्मथाल्मत्तेिर बरोजथा आकथारणे.
  २) क) जथावहरथा्त वसद ध करणे. ब) ठेि र्थाि्ती देणे. अ) ठेि वििरणर्त् दथाखल करणे.
  ३) अ) र््त ्मथानथांकन दथाखलथा व्मळविणे. क) ठेि र्थाि्ती देणे. ब) ठेि रवजसटर्मधये न द करणे.

क ा ां ि ा
१) भथागधथारकथाचे व्तवनधी, २) ३ , ३) लथाभथांश, ४) बरोनस, ५) २, ) ्ततर्र ि ्रोड यथा्त,

  ) संचथालक ्मंडळ,  ) नफथा,   ) लथाभथांश अवधर्त्
अ ) लथाभथांश िथाटर्थासथाठीचे कथागदर्त्, 

  ब ) लथाभथांश, 
  क ४) रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण, 
  ड ३) ले टॉवनक अररंग सवह स,
  ५) नशनल ले टॉवनक फड टथानसफर.  
 क १) बरोनस भथाग, २) लथाभथांश अवधर्त्, ३) स्मह  भथागधथारक, ४) संचथालक ्मंडळ, 
  ५)  कर्नी वचटणीस,  ) लथाभथांश अवधर्त्,  
 १) बररोबर, २) चक, ३) बररोबर, ४) चक, ५) चक, ) चक, ) चक 
 १) गरोर्नीय्तथा, २) संचथालक ्मंडळ, ३) डी ्मट (भौव्तकीकरण), ४) सरोर्ी भथाषथा

१) संचथालक ्मंडळ, २) बरोनस, ३) ३ , ४) भथागधथारकथां,  ५) वचटणीस
अ) भथागथािरील र्र्तथािथा   १) लथाभथांश

  ब) रथाखीि वनधीचे भथांडिलीकरण  २) बरोनस भथाग
  क) र्त्वयिहथार    ३) लेखी संदेशिहन
  ड) E CS    ४) ले टॉवनक र्द ध्तीने लथाभथांशथाचे िथाटर्
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 १) संचथालक ्मंडळ, २) भथागधथारक, ३) वि ्मथान स्मह , ४) ३ , ५) दरोन

 १) ब) भथागथासथाठी अज्थ. अ) भथागथाचे िथाटर् क) भथाग ्मथाणर्त्

  २) ब) अज्थदथार अ) सभथासद क) बरोनस भथागधथारक

क क ेधा कां ि ा
१) कजथा्थऊ, २) धनकरो, ३) कज्थररोखेधथारक, ४) वयथाज अवधर्त्, ५) कज्थररोखेधथारक, 

  ) वयथाज कर्नस, ) वयथाज,  ) कज्थररोखथा,  ) र्र्तफडीचे, १ ) स्र,  ११) कज्थररोखथा, 

  १२) कज्थररोखथाधथारक

अ ) धनकरो, ब ५) वयथाज अवधर्त्, क १ ) स्मह  भथागथां्मधये र्ररि्त्थन, ड ३) कजथा्थचथा र्ुरथािथा,  

  ४) सुरव ्त गुं्तिणक फ ११) ठरथािीक ्मुद्तीनं्तर र्र्तफड ग १) कजथा्थऊ भथांडिल

क १) वयथाज, २) कज्थररोखथा ्मथाणर्त्, ३) धनकरो, ४) र्ररि्त्थनीय कज्थररोखे, ५) कज्थररोखथाधथारक, 

   ) कज्थररोखथा,  ) न दिलेले कज्थररोखे

 १) चक, २) बररोबर, ३) बररोबर, ४) बररोबर, ५) चक, ) चक, ) चक, ) चक,

  ) चक १ ) बररोबर

 १) वडर्ॉव टरी, २) डी ्मट, ३) वड्मटेररअलथाय ेशन, ४) सेबी ( SE B I)

 १) धनकरो, २) कज्थररोखे, ३) वयथाज, ४) अवधर्त्, ५) वचटणीस,  ) कज्थररोखेधथारक, ) नफथा,

  ) ्म्तदथान, ) सहथा, १ ) कज्थररोखे वि िस्त ११) संचथालक ्मंडळ

 अ) कज्थररो यथािरील र्र्तथािथा १) वयथाज

  ब) कज्थररोखे ्मथाणर्त्  २)  ्मवहनयथाचयथा आ्त र्थाठविणे.

  क) धनकरो   ३) कज्थररोखेधथारक

  ड) कजथा्थऊ भथांडिल  ४) कज्थररोखे

  क) संचथालक ्मंडळ  5) कज्थररोखे िथाटर्थाचथा अवधकथार

 १) कज्थररोखेधथारक, २) वयथाज, ३) कज्थररोखे ्मथाणर्त्, ४) कज्थररोखे, ५) कज्थररोखे र्र्तफड अज्थ

  ) 

 १) क) संचथालक ्मंडळथाची सभथा. अ) संचथालक ्मंडळथाचथा ठरथाि ब) कज्थररो यथाचे िथाटर्

  २) क) संचथालक ्मंडळथाची सभथा  ब) कज्थररो यथांचे िथाटर् अ) वयथाज अवधर्त्

क ेि ा ां ि ा
१) धनकरो, २) अलर् ्मुद्त, ३) ३ , ४) , ५) अलर् ्मुद्त, ) खेळ्ते, ) संचथालक ्मंडळ,  

  ) स्र,  ) वयथाज

अ ) धनकरो, ब १) स्र, क ) ठेिीचथा र्ुरथािथा,  

क १) वयथाज, २) वयथाज अवधर्त्, ३) ्मुद्त ठेि र्थाि्ती, ४) ठेिीची र्र्तफड, ५) ३  ्मवहने, 

 १) बररोबर, २) बररोबर, ३) चक, ४) चक, ५) बररोबर, ) चक 

 १) लथाभथांश, २) वि िस्त करथार

  १) धनकरो, २) वचटणीस, ३) अलर्, ४) , ५) वयथाज
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 अ) ठेिीदथार   १) धनकरो

  ब) ठेिीिरील र्र्तथािथा  २) वयथाज

  क) ३  ्मवहने   ३) ठेेिीची जथास्ती्त जथास्त ्मुद्त

  ड) ठेिीची क्मी्तक्मी ्मुद्त ४)  ्मवहने

 १) धनकरो, २) बथाहेरील (बथा ), ३) अलर्, ४) वयथाज, 

 १) ब) ठेिीची सिीक्ती. क) ठेि र्थाि्ती अ) ठेिीचे नु्तनीकरण

  २) क) ठेिीची सिीक्ती  ब) ठेि र्थाि्ती अ) देय वयथाज

क ा े त
१) भौव्तक  सि र्था्त, २) भथाव्तक, ३) ले टॉवनक, ४) वडर्ॉव टरी, ५) ्मु थांक, ) १ , 

  ) ब ,  ) युअर कर्नी,   ) न सडी ल,  १ ) बेवनवफशीअल नर,   ११) फगीबल,  
  १२) आय सआय न,  १३) न सडी ल,  १४)  कर्नयथांनथा,  १५) गुं्तिणकदथार  १ ) न स ,  १ ) बी स

अ ) भौव्तक र्द्ध्ती्मधील स्मसयथा, ब १२) १ , क २) १२ िणथाक सथांक्तथांक, ड ) भथागर्ेढी 
आवण गं्तिणकदथार यथांनथा जरोडणे, ४) भथार्तथा्तील दसरी भथागर्ेढी,  फ १ ) ले टॉवनक सि र्था्तील व्तभ्तींचथा 
र्ररर क, ग १४) गंु्तिणकदथार.   

क १) भौव्तक सि र्था्तील, २) भथागर्ेढी, ३) भथागर्ेढी, ४) भथागर्ेढी, ५) न सडी ल,  ) ज्म्थनी  
  ) बेवनवफवशअल ेनर,   ) वडर्ॉव टरी र्थावट्थवसर्ंट,    ) वड्मट,    १ ) रर्मट,    ११) फवगवबवलटी  
  १२) आय सआय न    

 १) बररोबर, २) बररोबर, ३) बररोबर, ४) चक, ५) चक, ) बररोबर
  ) बररोबर    ) बररोबर    ) बररोबर  १ ) बररोबर  ११) बररोबर  १२) बररोबर  

 १) ्मथाणर्त् सं ह संर्ुष्टथा्त आणणे, २) नबी फसी,  ३) आरबीआय,  ४) रथा य सरकथार,

  ५) क  सरकथार,  ) र्ीर्ी फ  

  १) भथागर्ेढी, २) भथागर्ेढी, ३) १ ४ , ४) १ ,  ५) डीर्ी,  
  ) डीर्ी,    ) वड्मट,      ) रर्मट,     ) भथागर्ेढी   १ ) आय सआय न,   ११) न सडी ल

 १) अ) वड्मटेररयलथाय ेशन   १) भौव्तक सि र्था्तन ले टथावनक सि र्था्त
   ब) भथागर्ेढीचथा ्मधयस्   २) डीर्ी
   क) जगथा्तील र्वहली भथागर्ेढी  ३) ज्म्थनी
   ड) सीडी स ल    ४) १

 २) अ) भथार्तथा्तील र्वहली भथागर्ेढी  १) न सडी ल
   ब) ले टॉवनक सि र्था्तन भौव्तक सि र्था्त २) रर्मटेररयलथा ेशन
   क) फवगवबवलटी    ३) भेददश्थक ्मथांक नसणे.
   ड) १२ िणथाक सथांक्तथांक   ४) आय सआय न

 १) भथाव्तक, २) भौव्तक, ३) भथागर्ेढी, ४) भथागर्ेढी, ५) ब   ) सेबी कथायदथा,  ) डीर्ी,

  ) ले टॉवनक,  ) व्तभ्तीलथा,  १ ) आर.बी.आय.

 १) ब) वड्मट खथा्ते उघडणे. क) वड्मट विनं्ती अज्थ सथादर करणे. अ) खथातयथाचे वििरण व्मळिणे.
  २) अ) गुं्तिणकदथार युअर कर्नीलथा व्तभ्तीसथाठी अज्थ सथादर कर्तथा्त. क) युअर कर्नी भथागर्ेढीलथा भथाग िथाटर्थाचथा 

्तर्शील दे्ते. ब) बी  चयथा खथातयथा्त भथाग ज्मथा कर यथासंबंधी भथागर्ेढी डीर्ीलथा सचनथा दे्ते.
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क ा ां व ा

१) भथागधथारकथांनथा, २) लथाभथांश, ३) संचथालक ्मंडळ, ४) संचथालक ्मंडळ, ५) भथागधथारक, 
  ) भथांडिल,      ) ५,  ) ३ ,   ) स्मह ,  १ ) अ ह ,   
  ११) लथाभथांश,  १२) क  सरकथार,   १३) अं्तरर्म,  १४)  वयथाज,  १५) वयथाज.

I )  अ २) न यथाचथा विवनयरोग, ब ५) िथाटर् बंधनकथारक,  क ) संचथालक ्मंडळथाकडन वन च्ती ि घरोषणथा, 
     ड ) संचथालक ्मंडळथाकडन वन च्ती ि सभथासदथांकडन घरोषणथा,  १) स्मह  भथागधथारक.   

I I ) अ ३) न दणीक्त भथागधथारक, ब २) धनकरो,  क ४) न वदलेलयथा लथाभथांशथाची वश क र ्म ये्े  
हस्तथां्तरर्त कली जथा्ते, ड ) न वदलेलथा ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश,  १) लथाभथांश िथाटर्थाचयथा घरोषणेची ्मथावह्ती 
भथाग बथाजथारथालथा देणे आि यक.

क १) लथाभथांश, २) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथा, ३) सचीबद्ध कर्नी, ४) अ ह  भथागधथारक, ५) स्मह  
भथागधथारक,   ) लथाभथांश आदेश,    ) ३  वदिस,  ) अं्तरर्म लथाभथांश,  ) अं्तरर्म लथाभथांश,  १ ) वयथाज.     

 १) बररोबर, २) बररोबर, ३) चक, ४) बररोबर, ५) बररोबर, ) चक
  ) चक     ) चक     ) बररोबर   १ ) चक.

 १) वयथाज , २) भथांडिलथा्तन ,  ३) लथाभथांश आदेश,  ४) लथाभथांश आदेश.

  १) वड वहडट्म, २) न दणीक्त भथागधथारक, ३) संचथालक ्मंडळ, ४) ररोख,  ५) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभथा,  
  ) भथांडिलथा,     ) संचथालक ्मंडळ,     ) अ ह  भथागधथारक,  ) ३  वदिस  १ ) वनय्मथािली, ११) वयथाज

 १) अ) वडवहीडंट्म     १) लटीन श द
   ब) वयथाज     २) धनकरो
   क) िथावष्थक सि्थसथाधथारण सभे्मधये   ३) अंव्त्म लथाभथांश
   ड) संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्मधये  ४) अं्तरर्म लथाभथांश
   ) सरकथारी वनधी    ५) आय र्ी फ

 २) अ) अ ह  भथाग    १) लथाभथांशथाचथा स्र दर
   ब) स्मह  भथाग    २) लथाभथांशथाचथा अ स्र दर
   क) ठेिीदथार    ३) वयथाज.
   ड) ३  वदिसथांचयथा आ्त   ४) लथाभथांशथाचे िथाटर्
   ) न वदलेलथा ्मथागणी न कलेलथा लथाभथांश ५) लथाभथांश जथाहीर र्रं्तु देय ्मथागणी नथाही.

 १) न दणीक्त भथागधथारक २) धनकरो, ३) अं्तरर्म, ४) सथाधथारण ठरथाि, ५) ३  वदिस,  
  ) ५ वदिस,  ) वयथाज,  ) स्मह ,  ) स्मह ,  १ ) वयथाज.

 १) ब) र्ुरेसथा नफथा ्तर्थासणे.  क) संचथालक ्मंडळथाची सभथा.     अ) लथाभथांशथाची वशफथारस

  २) अ) लथाभथांश खथातयथा्त िग्थ.  क) न वदलेलथा लथाभथांश खथातयथा्त िग्थ   ब) आय र्ी फ ्मधये िग्थ

  ३) ब) संचथालक ्मंडळथाचयथा सभेची सचनथा भथाग बथाजथारथालथा देणे.  क) लथाभथांशथाचयथा घरोषणेची सचनथा भथाग बथाजथारथालथा  
    देणे,  अ) सभथासद न द र्ुस्तक बंद ठेिणे.

  ४) अ) लथाभथांश दरथाचथा वनण्थय.  क) लथाभथांशथाचे िथाटर्  ब) आय र्ी फ्मधये िग्थ

  ५) क) वनय्मथािलीची कथायदेशीर र्रिथानगी. ब) संचथालक ्मंडळथाचयथा सभे्त अं्तरर्म लथाभथांश ठरिणे ि घरोवष्त करणे.   
              अ) अं्तरर्म लथाभथांशथाचे िथाटर्
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क वि त ा ा
१) वित्तीय व्तभ्ती, २) वयथािसथावयक विर्त्, ३) अलर्, ४) रथाजकरोष र्त्, ५) भथांडिल 

अ ५) वित्तीय व्तभ्तींचथा वयथार्थार, ब ४) अलर् ्मुद्त वनधी, क २) निीन वि ी बथाजथार, 
  ड ) असुरव ्त िचन वचठ ठी, 
  क १) वित्तीय बथाजथार, २) भथांडिल बथाजथार, ३) नथाणे बथाजथार, ४) कॉल ्मनी नरोटीस ्मनी  
   ५) रथाजकरोष र्त्     ) था्व्मक बथाजथार निीन वि ी बथाजथार

 १) चक, २) चक ३) बररोबर ४) बररोबर ५) बररोबर ) चक ) चक 

 १) भथाग, २) वयथार्थारी र््तर्त् ३) कॉल ्मनी ्मथाकट 

 १) अलर् , २) वयथार्थारी विर्त् ३) ठेि ्मथाणर्त् ४) था्व्मक निीन वि ी, ५) क

 अ) नथाणेबथाजथार     १) अलर् ्मुद्तीचे वनधी
  ब) शनय जरोख्मीचे बंधर्त्    २) रथाजकरोष र्त्े
  क) दीघ्थकथालीन वनधी    ३) भथांडिल बथाजथार
  ड)  अ स्ततिथा्त असलेलयथा व्तभ्तींची र्ुनवि्थ ी ४) द य्म बथाजथार

 १) द य्म २) था्व्मक ३) भथांडिल ४) नथाणे बथाजथार

क ा ा ा
१) व्तभ्ती, २)  बी स , ३) अडतयथा, ४) ्मंदीिथालथा, ५)  डे टेवडंग, 

 अ ४) गुं्तिणकदथारथांचयथा वह्तथाचे र ण करणे, ब ३) कथा वदिसथा्त कलेलथा व्तभ्तींचथा वयिहथार, 
  क १) भथागथांचयथा वक्म्ती िथाढ यथाबथाब्त आशथािथादी, ड २) भथागथांचयथा वक्म्ती क्मी हरो्तील अशी अर्े था 

करणथारथा, ) भथार्तथा्तील सिथा्त जुनथा भथाग बथाजथार.

 क १) भथाग बथाजथार, २) ्मुंब  भथाग बथाजथार बॉ बे सटॉक सचज, ३) अडतयथा, ४) ्तेजीिथालथा  

१) बररोबर, २) बररोबर, ३) चक  ४) चक 

 १) ्मुंब  भथाग बथाजथार बॉ बे सटॉक सचज, २) रथाष्टीय भथाग बथाजथार ३) दलथाल ४) ्मंदीिथालथा

 अ) भथांडिल बथाजथारथाचे वनय्मन   १) सेबी
  ब) रथाष्टीय भथाग बथाजथारथाचथा वनदशथांक   २) वन टी
  क) अडतयथा     ३) सि्त चयथा नथािथािर व्तभ्तींची खरेदी ि वि ी
  ड) लंडन भथाग बथाजथार    ४) जुनथा भथाग बथाजथार

 १) गुं्तिणकदथारथांचयथा, २) अडतयथा, ३) ्तेजीिथालथा, ४) सटग, ५) भथांडिल
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