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[૧] �ા�તાિવક :

આપણે આગળ જોઈ ગયા ત ે�માણે બ�કના બ ે��ુય કાય� નીચ ે�જુબના છે ◌ઃ

૧. �મની પાસ ેવધારાના નાણા ંહોય તમેની પાસથેી ત ેનાણા ંથાપણ તર�ક� �વીકારવા,

૨. �મન ેનાણાનંી જ��રયાત હોય તમેન ેિધરાણ આપ�ુ.ં

�વીકાર�લી થાપણ પર બ�ક � દર� �યાજ આપ ેછે ત ેદર અન ેિધરાણ પર � દર� �યાજ વ�લૂ

કરવામા ંઆવ ેછે ત ેદર �ૂદા �ૂદા હોય છે. િધરાણ પર વ�લૂ કરવામા ંઆવતો �યાજનો દર થાપણ પર

�કૂવવામા ંઆવતા �યાજના ંદર કરતા ંવધાર� હોય છે. આ બ ેદર વ�ચનેો તફાવત એ બ�કની આવક�ું

��ુય સાધન છે. સામા�ય વપેાર�ની માફક બ�ક પણ એના િવિવધ �કારના �યવહારો-નાણા ંઉછ�ના લવેા,
નાણા�ં ુ ંિધરાણ કર�ુ ંઅન ેનાણા�ં ુ ંરોકાણ ક૨�ુ-ંમાથંી નફો કમાવાનો ઉદ�શ રાખ ેછે.

બ�ક િધરાણ કરવાના ઉ�ેશથી અથવા રોકાણ કરવાના ઉદ�શથી �હ�૨ જનતા પાસ ેનાણા ંઉછ�ના ંલ ેછે.
બ�ક�ુ ંએક મહ�વ�ુ ંકાય� વપેાર�ઓ, ઉ�ોગપિતઓન ેિધરાણ કરવા�ુ ંછે. બ�ક એની આવકનો મોટો ભાગ આ
િધરાણમાથંી જ મળેવ ેછે. આથી જ બ�કની �ૃ��ટએ થાપણ મળેવવા�ુ ંકાય� �ટ�ુ ંમહ��વ છે એટ�ુ ંજ મહ��વ

િધરાણ કરવાના કાય��ુ ંછે. બ�ક એના ંકર� છે એના ૫૨થી બ�કની અ�કયામતો�ુ ંમાળ�ુ ંન�� થઈ શક�.
ભડંોળ�ુ ંક�વી ર�ત ેરોકાણ આન ેબ�કની પૉટ�ફો�લયો નીિત (portfolio policy) કહ�વામા ંઆવ ેછે. બ�કનો

પૉટ�ફો�લયો એની અ�કયામતો�ુ ં�યવ��થત આયોજન દશા�વ ેછે. પરં� ુઅ�કયામતોની વહ�ચણીનો કોઠ� એક

�કાર દર�ક બ�કન ેદર�ક સમય ેઅ��ુળૂ હોઈ શક� નહ�. બ�કની અ�કયામતોની વહ�ચણી અથવા રોકાણનીિત

�ુદા �ુદા અનકે પ�રબળો પર આધાર રાખ ેછે. બ�કના ંરોકાણન ેઅસર કર� ુ ંમહ�વ�ુ ંપ�રબળ બ�કને મળતા

ભડંોળનો �કાર છે. જો બ�ક ન ેકાયમી �કાર�ુ ંભડંો મ��ુ ંહોય તો બ�ક વધાર� નફાકારક િમલકતો �ા�ત

કરવામા ંભડંોળનો ઉપયોગ કર� શક�. પણ જો બ�ક�ુ ંભડંોળ માગતા તરત જ �કૂવ�ુ ંપડ� (demand
liability) એવા �કાર�ુ ંહોય તો બ�ક� ભડંોળના મોટા ભાગની રકમ રોકડમા ંરાખવી પડ� છે.

બ�કના ભડંોળના �ા��ત�થાનો નીચ ે�જુબ ગણાવી શકાય :

૧. ભરપાઈ થયલેી શરે થાપણ.

૨. અનામત ભડંોળ અન ેનફા��ુશાન ખાતાની બાક�.

૩. થાપણો

૪. ઉછ�ના મળેવલેા નાણા ં(�રઝવ� બ�ક, આઈ ડ� બી આઈ તથા અ�ય વપેાર� બ�કો પાસથેી મેળવલે િધરાણ).
પહ�લા બ ે�ા��ત�થાનોમાથંી �વમા�લક��ુ ંભડંોળ (owned funds) બન ેછે. �યાર�



છે�લા બ ે�ા��ત �થાનોમાથંી ઉછ��ુ ંભડંોળ (Borrowed funds) બન ેછે. બ�કના કામકાજ પર �થાિનક

પ�રબળોની અસર પણ ઘણા મોટા �માણમા ંપડ� છે. �ુદા �ુદા દ�શોની આિથ�ક અન ેનાણાક�ય પ�ર��થિત

�ુદા �ુદા �કારની હોય છે. આની અસર બ�કોની રોકાણનીિત પર પડ� છે.

આથી બ�કોની રોકાણનીિત �ુદા �ુદા દ�શોમા ં�ુદ� �ુદ� હોય છે. એક જ દ�શના �ુદા �ુદા �દ�શોમા ંપણ �ુદ�

�ુદ� નીિત હોઈ શક�. એનો આધાર બ�કના ભડંોળનો �કાર અન ેિધરાણના હ��ઓુ પ૨ રહ� છે. દા.ત, આપણા

દ�શમા ંવપેાર� બ�કોના રા���યકરણ પહ�લા ંબ�કોનો અ�ભગમ વધાર� નફો કમાવાનો અન ેએના શરૅહો�ડરોને

સારા દર� �ડિવડ�ડ �કૂવવાનો હતો. બ�કો સાચા અથ�મા ંદ�શની જ��રયાતો સતંોષી શકતી ન હતી. િધરાણની

સલામતી એમન ેમાટ� મહ�વની વ�� ુહતી. આથી દ�શનો કચડાયલેો અન ેગર�બ વગ� તો બ�ક િધરાણનો કોઈ
લાભ મળેવી શક� એમ હતો જ નહ�.

વીસ મોટ� �યાપાર� બ�કોના રા���યકરણ પછ� આ પ�ર��થિતમા ંફ�ર પડ�ો છે. બ�કોનો અ�ભગમ બદલાઈ

ગયો છે. પોતાના નાણાનંી સલામતી અન ેમહ�મ નફો કમાવાની નીિતન ેબદલ ેહવ ેબ�કોએ સમાજના

સાધનહ�ન અન ેજ��રયાત મદંોન ેિધરાણ કરવાની નીિત અપનાવી છે.નાના નાના ઉ�ોગપિતઓ,
ટ�કિનિશયનો, ���જિનયરો, તજે�વી િવ�ાથ�ઓ તથા નવા સાહિસકો (enterprenures)ન ેતમેની િસ�� માટ�

જોઈતા ંનાણા ંબ�કો તરફથી ઘણી સરળ શરતોએ મળ� શક� છે. િધરાણની પસદંગી કરવામા ંિધરાણપા�તા�ું

મહ�વ હવ ેઓ� ંથ�ુ ંછે. સમાજ ક�યાણ ન ેઉ�પાદકતા માટ�ના ંિધરાણન ેહવ ે�થમ પસદંગી મળે છે. બ�કોની

અ યોજના હ�ઠળ ક�ટલાય ેનાના વપેાર�ઓ અન ેકાર�ગરો િધરાણ મળેવીન ેપગભર થઈ શ�ા રા���ય�ૃત

બ�કો માટ� નફો એ મહ��વની વ�� ુરહ� નથી પરં� ુસમાજ ક�યાણ તથા સાધનથી જ��રયાતમદંોન ેઆિથ�ક

સહાય આપી પગભર બનાવવાના કાય� ��ુય ર�ા છે. આ ઉદ�શથી નાના ંનાના ંગામડાઓમા ંપણ

રા���ય�ૃત બ�કોની શાખાઓ ખોલવામા ંઆવી છે

[૨] િધરાણના હ��ઓુ

બ�કો હારફથી ��ુય�વ ેકર�ન ેનીચનેા હ��ઓુ માટ� િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે : ૧. વપેાર�ઓ તથા

ઉ�ાગપિતઓન ેતમેના વપેારધધંા, ઉ�ોગો માટ� િધરાણ આપ�ુ.ં

૨. ડૉકટર-ઍ��જિનયર �વા �યવસાિયકોન ેતમેના �યવસાય માટ� િધરાણ આપ�ુ.ં ૩. ર��ફજર�ટર, ��ટૂર,
મોટર �વી ટકાઉ વપરાશી વ��ઓુ ખર�દવા માટ� િધરાણ આપ�ુ.ં

૪. પોતાના �ાહકની �ગત જ��રયાત માટ� િધરાણ આપ�ુ.ં ૫. રા���ય નીિત અ�સુાર સામા�જક ઉ�થાન

માટ� િધરાણ આપ�ુ.ં

બ�કન ેએની આવકનો મોટો ભાગ આ િધરાણમાથંી જ મળે છે. વળ� િધરાણ ન ેકારણે બ�કનો સમાજ સાથે

ગાઢ સબંધં બધંાય છે. બ�કની અસરકારક અન ેસગંીન િધરાણનીિતના કારણે અથ�ત�ંના મહ��વના

િવભાગન ેયો�ય સમય ે�યાજબી �માણમા ંનાણાકં�ય ભડંોળ મળ� રહ� છે �ના પ�રણામ ેદ�શના આિથ�ક

િવકારાન ેઉ�જેન મળે છે. જો બ�કની િધરાણનીિત યો�ય ર�ત ેન�� કરવામા ંઆવી નહ� હોય તો બ�કને માટ�

એના ંનાણા ં�મુાવવાનો �સગં આવ ેએ પણ શ� છે.

વપેાર� બ�કો ધમા�દા સ�ંથા નથી. એનો ઉ�ેશ મહ�મ નફો કમાવાનો છે.એની પાસ ે� ભડંોળ એકિ�ત થ�ું

હોય તને ે�ુદા �ુદા �કારની િમલકતોમા ંરોકાણ કરવાનો �� બ�કન ેમાટ� �બૂ મહ��વનો છે. બ�કરની

ડહાપણ ભર�લી, અગમચતેીવાળ� અન ે�યવહા�રક અ�ભુવના આધાર� ઘડાયલેી િધરાણ નીિત થાપણની

સ�ંણૂ� સલામતીની ખા�ી આપ ેછે. કોઈ પણ બ�કર પોતા�ુ ંિધરાણ પરત નહ� આવ ેઅન ેબ�કને નાણાં

�મુાવવાનો �સગં ઉભો થાય એવી ઈ�છા નહ� રાખ.ે બ�કની સ�રતાનો આધાર એના ભડંોળના �ુદ� �ુદ�

િમલકતોમા ંકર�લા �યાજબી રોકાણ પર આધાર રાખ ેછે.



િધરાણના ધધંામા ંપણ �વાભાિવક ર�ત ેજોખમો તો છે જ. બ�ક�ુ ંમોટા ભાગ�ુ ંભડંોળ ઉછ�ના મળેવલે

નાણા�ં ુ ંબન�ેુ ંહોય છે. આથી બ�ક એના ભડંોળ�ુ ંિધરાણ કરતી વખત ેગેર�યાજબી જોખમ લઈ શક� નહ�.
બ�કર� એના ંનાણા�ં ુ ંિધરાણ કરવામા ંસાવચતેી ભર�લી નીિત અપનાવવાની હોય છે. એ�ુ ંજોખમ શ� હોય
તટે�ુ ંઓ� ંથાય ત ેમાટ� એણે સગંીન િધરાણના સામા�ય િસ�ાતંો�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંહોય છે.

[3] સગંીન િધરાણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો (General Principles of Sound Lending) :॰

પોતા�ુ ંિધરાણ સગંીન બન ેઅન ેનાણા ં�મુાવવાનો �સગં ઉભો ન થાય એ માટ� દર�ક બ�ક અ�કુ િસ�ાતંો

�યાનમા ંરાખ ેછે. િધરાણ માટ�ની અર�ની િધરાણપા�તા ન�� કરવા માટ� પણ બ�કો આ િસ�ાતંોને

�યાનમા ંરાખીન ેજ િનણ�ય લ ેછે. સગંીન અથવા સારા િધરાણના ��ુય િસ�ાતંો નીચ ે�માણે ગણાવી શકાય

:

(૧) સલામતી-Safety

(૨) તરલતા-Liquidity
(૩) નફાકારકતા-Profitability
(૪) લોનનો હ��-ુPurpose of Loan
(૫) જોખમની િવિવધતા અથવા �સાર-Diversifacation

(૬) તારણ અથવા �મીનગીર�-Security
(૭) રા���ય �હત-National Interest

(૧) સલામતી (Safety) :

િધરાણ કરતી વખત ેસલામતી સૌ �થમ’’(Safety First)નો િસ�ાતં ખાસ �યાનમા ંરાખવો જોઈએ, કારણ ક�
બ�કના અ��ત�વનો આધાર એના િધરાણની સલામતી પર રહ� છે. આથી સલામતીના ભોગે નફાકારકતાને

બ�કર� મહ��વ આપ�ુ ંજોઈએ નહ�. બ�કન ેએના �ાહક તરફથી � થાપણો મળે છે ત ેઅગાઉથી િનયત

કરવામા આવલેા �યાજના દર� પરત કરવાની બ�કર બાહં�ધર� આપ ેછે. એક ર�ત ેજોઈએ તો બ�કર �હ�ર

જનતાના ંનાણાનંા ��ટ� �વો છે. િધરાણ આપતી વખત ેથાપણદારોના ભડંોળ પલામતીની ખાતર� બ�કર�

મળેવવી જ જોઈએ. આથી જોખમી સાહસમા ંરોકાણ કરવાથી વધાર� આવક મળ� શક� એમ હોય તો પણ

બ�કર એ�ુ ંજોખમ ઉઠાવી શક� નહ�. આથી જ મોટા ભાગની બ�કો ઓ� ં�યાજ મળ�ુ ંહોવા ંછતા ંસલામત

હોવાન ેકારણે તમેના ંનાણા ંસરકાર� �મીનગીર�ઓમા ંરોક� છે.

જો િધરાણ લનેાર િધરાણની શરતો અ�સુાર �યાજ સાથ ેિધરાણની રકમ પરત ભરપાઈ ક૨વાને શ��તમાન

હોય તો તવેા િધરાણન ેસલામત િધરાણ કહ� શકાય. જો બ�કર િધરાણની સલામતી �ગે ખાતર� મળેવવા

માગંતો હોય તો તણેે િધરાણ લનેારના ચા�ર�ય, શ�કત અન ે�ડૂ� (Three c's: character, capacity and
capital) �ગે બરાબર ચકાસણી કરવી જોઈએ. લોન પરત ભરપાઈ થવાનો આધાર દ�વાદારની (૧) પરત

ભરપાઈ કરવાની શ�કત (capacity to pay) અન ે(૨) પરત ભરપાઈ કરવાની તનેી ઈ�છા (willingness to
pay) પર રહ� છે. પરત ભરપાઈ કરવાની દ�વાદારની શ��તનો આધાર તનેી તરલ િમલકતો અને ધધંાની

સફળતા પર રહ� છે. પરત ભરપાઈ કરવાની દ�વાદારની ઈ�છા તનેી �મા�ણકતા અન ેચા�ર�ય પર આધાર

રાખ ેછે. આથી � ધધંા માટ� િધરાણ કરવા�ુ ંહોય તનેી પસદંગી કરવામા ંબ�કર� �યાન રાખ�ુ ંજોઈએ. ધધંો

સગંીન (sound) છે અન ેિધરાણ લનેાર ત ેસફળતાથી ચલાવી શક� તમે છે તમેજ િધરાણ લનેાર ઈમાનદાર,
સારા ચા�ર�યવાળો અન ેશાખ �િત�ઠાવાળો છે એની બ�કર� ખાતર� કરવી જોઈએ.

િધરાણ કરતી વખત ેજો બ�કર સલામતીના િસ�ાતંનો �યાલ નહ� રાખ ેતો ત ે��ુક�લીમા ં�કુાય છે. બ�કરને

એ�ુ ંભડંોળ �મુાવવાનો �સગં ઉભો થાય છે અન ેઆથી ત ેપોતાના થાપણદારન ેએમની લણેી રકમ
�રૂ��રૂ� �કૂવી શક� નહ�. �ના પ�રણામ ેસમ� બ��ક�ગ પ�િતમાથંી થાપણદારોનો િવ�ાસ ઉઠ� �ય છે.



આથી બ�કર� એના ંભડંોળ�ુ ંરોકાણ કરવામા ં�બૂ સાવચતે રહ��ુ ંજોઈએ (Caution is the essence of
successful lending.

(૨) તરલતા (Liquidity) :

બ�કર �હ�૨ જનતા પાસથેી થાપણો મળેવ ેછે. થાપણની શરત અ�સુાર થાપણની રકમ રોકડમા ં�કૂવી

આપવાની ત ેબાહં�ધર� આપ ેછે. થાપણ પાક� �યાર� થાપણની થાપણદારોન ેરકમ રોકડમા ં�કૂવવા માટ� બ�ક

શ��તમાન હોય તો એમ કહ�વાય ક� બ�કની ��થિત તરલ (Liquid) છે. થાપણના બદલામા ંરોકડ રકમ
�કૂવવાની બ�કની શ��ત એટલ ેતરલતા (Liquidity is the capacity of the bank to pay cash in
exchange of deposits.) એના �ાહકની માગં સતંોષવા માટ� બ�કર� જ�ર� રોકડ હાથ પર રાખવી જોઈએ.
જો બ�ક એ�ુ ંતમામ ભડંોળ રોકડમા ંરાખ ેતો એના પર અન ેકાઈં આવક મળતી નથી. આથી બ�ક� એના

ભડંોળની રકમ એવી િમલકતોમા ંરોકવી જોઈએ � �બૂ તરલ હોય અન ેકોઈ પણ �કારના �કુશાન વગર

તને ેરોકડમા ંફ�રવી શકાય એમ હોય. �ો. સયેસ� (Prof. Sayers)ના શ�દોમા ંજોઈએ તો Liquidity is the
word which the banker uses to describe his ability to satisfy demand for cash in exchange of
deposits.

મિેન�ગ ડ�સીના શ�દોમા ંકહ�એ તો “જો કોઈ િમલકતના મા�લકન ેખાતર� હોય ક� ત ેતનેી િમલકતન ે�ૂંક�

નો�ટસ ેઅન ેકોઈ પણ �કારના �કુશાન વગર રોકડમા ંફ�રવી શક� તમે છે તો ત ેિમલકત સ�ંણૂ� તરલ

િમલકત કહ�વાય.”

મિેન�ગ ડ�સી ત૨તાન ેફ�રબદલી કરવાની શ��ત (Shiftability)ના ંસદંભ�મા ંસમ�વ ેછે. એના મત �માણે જો

કોઈ િમલ�ત દ�શની મ�ય�થ બ�કન ેઆપી શકાય, ફ�રવી શકાય અથવા વચેી શકાય તો ત ેિમલકત ખર�ખર

તરલ ગણાય. આનો આધાર � ત ેદ�શની મ�ય�થ બ�કના ત ેમાટ�ની પા�તાના િનયમો પર છે. આમ મેિન�ગ

ડ�સીના મત �માણે � િમલકતો દ�શની મ�ય�થ બ�કના પા�તાના િનયમો સતંોષ ેત ેિમલકતો ખર�ખર તરલ

ગણાય.

સ�રતા (solvency) અન ેતરલતા (liquidity) વ�ચનેા તફાવતનો �યાલ િવ�ાથ�ઓન ેહોવો જ�ર� છે. જો

બ�કરની િમલકત તનેા ંદ�વા કરતા ંવધાર� અથવા ઓછામા ંઓછ� તનેા ંદ�વા ં�ટલી જ હોય તો ત ેબ�ક સ�ર

કહ�વાય. જો બ�કની િમલકતો�ુ ંસહ�લાઈથી અન ેકોઈ પણ �કારના ં�કુસાન વગર રોકડમા ં�પાતંર થઈ શક�

એમ હોય તો બ�ક તરલ છે એમ કહ� શકાય. બ�ક સાર અન ેતરલ હોવી જોઈએ.

(૩) નફાકારકતા (Profitability) : બ�કો પણ ધધંાક�ય સ�ંથા છે અન ેદર�ક ધધંાક�ય સ�ંથાની માફક બ�કોનો

ઉ�ેશ પણ નફો કમાવાનો છે. બ�કોન ેએમની �ડૂ� શરૅહો�ડરો પાસથેી મળે છે. શરૅહો�ડરોન ેએમના શરે પર

�ડિવડ�ડ �કૂવવા માટ� પણ બ�કોએ નફો કમાવો પડ� છે. �હ�ર ��ેની બ�કોનો અ�ભગમ સવેાનો હોવા ંછતાં

પણ જો તમેણે તમેના ંઅ��ત�વની યથાથ�તા દશા�વવી હોય તો નફો કમાવો જ�ર� છે. બ�ક એના ભડંોળ�ું

નફાકારક રોકાણ કર� નહ� �યા ં�ધુી આ શ� નથી. બ�કન ે� આવક થાય છે એમાથંી બ�ક� �ડપો�ઝટ પર

�યાજ, �ટાનો પગાર, તથા અ�ય વહ�વટ� ખચ� �વૂવાના ંહોય છે અન ેઅનામત ભડંોળ ઊ�ુ ંકરવા�ુ ંહોય
છે. �યાર પછ� વધેલી રકમમાથંી શરેહો�ડરોન ે�ડિવડ�ડ �કૂવી શકાય. જો એના રોકાણ પર બ�કને �ચા દર�

વળતર મળે તો તને ેતકો વધાર� થાય. બ�કન ેમાટ� વધાર� નફો કમાવા�ુ ંઆવ�યક હોવા ંછતા ંવધાર� નફો

મળેવવા માટ� િધરાણની સલામતી અથવા તરલતા જોખમમા ં�કુવી એ િધરાણનો સાચો િસ�ાતં નથી.
આથી જો કોઈ શકંા�પદ �ય��ત �ચા દર� �યાજ �કૂવવા તયૈાર હોય તો પણ બ�ક� એ/ �ય��તન ેિધરાણ કર�ું

જોઈએ નહ�.



બ�ક િધરાણના દરનો આધાર બ�ક દ૨ (Bank Rate) પર રહ� છે. બ�ક દર મ�ય�થ બ�ક- �રઝવ� બ�કના ��ુશ

હ�ઠળ છે. �ુદા �ુદા �કારના િધરાણ પર લવેાના �યાજના મહ�મ દર �ગે �રઝવ� બ�ક તરફથી વખતોવખત

આદ�શો બહાર પાડવામા ંઆવ ેછે. એની મયા�દામા ંરહ�ન ેબ�કો િધરાણનો દર ન�� કર� છે. તરલતા અને

નફાકારકતા એ બ ેએકબી�થી િવરોધી છે. નફાકારકતાના ભોગે જ તરલતા મળેવી શકાય અન ેતરલતાના

ભોગે જ નફાકારકતા મળેવી શકાય.. દા.ત. રોકડ એ સૌથી તરલ િમલકત છે પણ બ�કરન ેએમાથંી કાઈં
આવક મળતી નથી. ત ેજ �માણે લોન અન ેિધરાણ એ બ�કન ે�ચા દર� આવક મળેવી આપ ેછે પણ તનેી

તરલતા �માણમા ંઓછ� છે. ત�ેુ ંરોકડમા ંતા�કા�લક �પાતંર થઈ શક�ુ ંનથી. આમ �મ િમલકતની

તરલતા વધાર� તમે તનેી નફાકારકતા ઓછ�. જો બ�ક બધી થાપણ રોકડમા ંરાખતેો ત ેસૌથી વ� ુતરલ છે
પણ બ�કન ેકાઈં નફો મળતો નથી. ઊલ�ંુ બ�ક ખોટમા ં�ય છે.જો બ�ક થાપણની �રૂ��રૂ� રકમનો ઉપયોગ

ઉ�પાદકો અન ેવપેાર�ઓન ેિધરાણ આપવામા ંકર� તો તને ેમહ�મ નફો થાય છે. પણ થાપણદારો માગેં �યાર�

તરતજ થાપણની રકમ પરત થઈ શકતી નથી. થાપણદારો બ�કમાથંી િવ�ાસ �મુાવી દ� છે �ના પ�રણામે

છેવટ� બ�ક બધં કરવાનો વખત આવ ેછે. આમ, તરલતા અન ેનફાકારકતા એ બ ેહ�રફ પ�રબળો છે �નો

બ�કર� યો�ય ર�ત ેસમ�વય સાધવાનો છે. બ�ક� થોડ� િમલકતો એવી રાખવી જોઈએ ક� � �બૂ તરલ હોય પણ

�ની નફાકારકતા ઓછ� હોય �થી થાપણદારોની રોજરોજની માગંણી સહ�લાઈથી સતંોષી શકાય. બી�

થોડ� િમલકતો એવી રાખવી જોઈએ ક� � �બૂ નફાકારક હોય પણ �માણમા ંઓછ� તરલ હોય. આમ

થાપણદારોની માગંણી �કૂવવા માટ� બ�ક પાસ ે�રૂતી રોકડ પણ રહ�શ ેઅન ેધધંો ચલાવવા માટ� તથા

શરૅહો�ડરોન ે�ડિવડ�ડ �કૂવવા માટ� જ�ર� નફો પણ બ�ક કર� શકશ.ે �ાઉથરના શ�દોમા ંજોઈએ તો, "The
secret of successful bandng is to distribute between various forms of assets in such a way
as to let a sound balance between liquidity and profitability so that there is sufficient cash to
meet the claims of the depositors and at the same time there is enough income from the
assets to meet its expenses and distribute profits among the shareholders".

(૪) લોનનો હ�� ુ(Purpose of Loan) :

લોન કયા હ�� ુમાટ� લવેામા ંઆવ ેછે તનેી પણ બ�કર� તપાસ કરવી જોઈએ. લોન � હ�� ુમાટ� લવેામા ંઆવતી

હોય ત ેઅન ે� સાધનમાથંી લોનની રકમ પરત કરવામા ંઆવનાર છે. તનેા પર લોનની તરલતા અને

સલામતીનો આધાર રહ� છે. જો ઉ�પાદક હ�� ુમાટ� િવરાર આપવામા ંઆવ ેતો ત ેપરત ભરપાઈ થવાની

�રૂ��રૂ� શ�તા રહ� છે. અન ેિધરાણની સલામતી જળવાઈ રહ� છે. પણ જો સ�ાખોર�ના હ�� ુમાટ� િધરાણ

આપવામા ંઆ��ુ ંહોય તો િધરાણની કમ પરત આવવાની શ�તા શકંા�પદ છે અન ેબ�કર ��ુક�લીમા ં�કુાઇ

જવાની શકયતા રહ� છે. ત ેજ �માણે સામા�જક �સગંોએ કરવામા ંઆવતા ખોટા ખચા� માટ� આપવામાં

આવ�ુ ંિધરાણ પણ �બનઉ�પાદક છે અન ેબ�કો આ�ુ ંિધરાણ બન ે�યા ં�ધુી આપતી નથી. બ�કની થાપણ એક

અથ�મા ંજોઈએ તો રા���ય બચતનો એક ભાગ છે અન ેઆથી એનો ઉપયોગ રા�� અન ેસમાજન ેઉપયોગી

કાય� માટ� કરવામા ંઆવ ેએ ઈ�છનીય છે.
(૫) જોખમની િવિવધતા અથવા �સાર (Diversification

of Risk) : સહર િધરાણનો એક મહ�વનો િસ�ાતં એ છે ક� બ�કર� એ�ુ ંિધરાણ િવિવધ �કારના ધધંામા ંઅથવા

ઉ�ોગોમા ંકર�ુ ંજોઈએ �થી એના ંજોખમ�ુ ં�માણ ઘટ�. બ�કર� એ�ુ ંતમામ િધરાણ એક જ ઉ�ોગ અથવા

એકજ �કારના ધધંામા ંક� ઉ�ોગમા ંકર�ુ ંજોઈએ નહ�. D not put all your eggs in the same basket.
તમારા બધા ં�ડા ંએક જ ટોપલીમા ંનહ� �કૂો કારણ ક� જો ટોપલી �ધી વળ� �ય તો બધા ંઈડા ભાગંી

�ય. બ�કર� પોતા�ુ ંિધરાણ �ુદા �ુદા �કારના ધધંામા ંઅથવા ઉ�ોગોમા ંકર�ુ ંજોઈએ �થી કોઈ એક ધધંા

- ઉ�ોગન ેકરવામા ંઆવલેા િધરાણની વ�લૂાતમા ં��ુક�લી નડ� તો પણ બ�કર મોટ� ��ુક�લીમા ં�કુાઈ �ય

નહ� અન ેતનેી આિથ�ક ��થરતા જોખમાય નહ�. આથી બ�કર� એ�ુ ંિધરાણ કોઈ એક િવ�તાર ક� ઉ�ોગમા ંજ
કરવાન ેબદલ ેએના ભડંોળની વહ�ચણી િવિવધ ઉ�ોગોમા ંઅન ેિવશાળ ભૌગો�લક િવ�તારમા ંકરવી જોઈએ.



થોડ�ક જ �ય��તન ેમોટ� રકમના િધરાણ કરવાન ેબદલ ેવધાર� �ય��તઓન ેModerate િધરાણ કરવા�ું

વધાર� �હતાવહ છે. ઇ�લ�ૅડની બ�કોની અગાઉની િન�ફળતા�ુ ં��ુય કારણ આજ હ� ુ.ં ભારતમા ંપણ મોટ�

ભાગે એકજ �ય��તના ��ુશ હ�ઠળના ઉ�ોગો - ધધંાઓન ેકરવામા ંઆવ�ેુ ંમો�ંુ િધરાણ જ બ�કોની િન�ફળતા

માટ� જવાબદાર છે. અમ�ેરકામા ંતો બ�ક કોઇ એક �ય��ત, ભાગીદાર� પઢે� ક� કંપનીન ેમહ�મ ક�ટ�ુ ંિધરાણ

કર� શક� તનેા પર નશેનલ બ��ક�ગ એ�ટ (National Banking Act) મયા�દા �કુ� છે.

(૬) તારણ અથવા �મીનગીર� (Security) :

બ�ક તરફથી � િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે ત ેમાટ� સામા�ય ર�ત ે�મીનગીર� તર�ક� અથવા તારણ તર�ક�

કોઈ િમલકત લવેામા ંઆવ ેછે. આવી ર�ત ેિમલકતના ંતારણ અથવા �મીનગીર� પર આપવામા ંઆવલે

િધરાણન ેતારણવા�ં િધરાણ [secured loan] કહ�વામા ંઆવ ેછે. જો કોઈ િમલકતના ંતારણ અથવા

�મીનગીર� વગર િધરાણ કરવામા ંઆ��ુ ંહોય તો તને ેતારણ વગર�ુ ંિધરાણ [unsecured loan) કહ�વામાં

આવ ેછે.

૧૯૪૯ના બ��ક�ગ િનયમન ધારાની કલમ-૫ (૧) (એન) �જુબ secured loan or advance means a loan
or advance made on the security of assets, the market value of which is not at any time less
than the amount of such loan or advance, and unsecured loan or advance means a loan or
advance not so secured.

જો કોઈ િમલ�તના ંતારણ ઉપર િધરાણ કરવામા ંઆ��ુ ંહોય તો દ�વાદારની ક�રૂના �સગેં એ િમલકતની

�મીનગીર�નો ઉપયોગ થઈ શક�. એટલ ેક� દ�વાદારન ેજ�ર� નો�ટસ આપીન ેઅથવા કોટ�નો આશરો લઈને

એ �મીનગીર� વચેીન ેિધરાણની ૨કમ વ�લૂ કર� શકાય. આમ તારણમા ંલીધેલી િમલકત બ�કરન ેમાટ�

સકંટ સમયની સાકંળ સમાન છે. પણ કોઈ પણ �કારની િમલકતના તારણ વગર િધરાણ આપવામા ંઆ��ું

હોય તો �ાહકની ક�રૂના �સગેં બ�કરની પાસ ેકોઈ સાધન હો� ુ ંનથી. આથી �યાર� તારા વગર િધરાણ

કરવાનો �સગં ઉપ��થત થાય �યાર� દ�વાદારની શાખ, તારણમા ંકોઈ પણ િમલ�ત આપી શકવાની એની

અશ��ત�ુ ંકારણ, એ�ુ ંચા�ર�ય, િધરાણ પરત કરવાની એની શ��ત અન ેખાસ કર�ન ેએના ં�ડૂ� સાધનો

�ગે બ�કર� ચો�સ તપાસ કરવી જોઈએ.

(7 ) રા���ય �હત (National Interest) :

બ�કો તરફથી કરવામા ંઆવ�ુ ંિધરાણ હમંશેા ંરા���ય �હતના સદંભ�મા ંજ હો�ુ ંજોઈએ. રા��ના �હતન ેહાિન
પહ�ચાડ� એવા કોઈ પણ હ�� ુમાટ� બ�કોએ િધરાણ કર�ુ ંજોઈએ નહ� આ�િુનક સમયમા ંબ��ક�ગનો આખો

�યાલ જ બદલાઈ ગયો છે અન ેહવ ેતારણ અન ે�મીનગીર� કરતા ંરા���ય �હત અન ેિધરાણના હ��નુ ેજ
વધાર� મહ��વ આપવામા ંઆવ ેછે. આપણા ંદ�શમા ંપણ આ ઉ�ેશથી જ બ�કો�ુ ંરા���યકરણ કરવામા ંઆ��ું

છે, �થી નાના નાના કાર�ગરો, િનકાસકારો, �ૃિષ માટ� િધરાણ મળેવનારાઓન ેબ�કના િધરાણનો લાભ મળ�

શક�. આપણે ઉ૫૨ � િસ�ાતંોની ચચા� કર� ગયા ત ેિધરાણ માટ�ના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો છે. આ

બધા િસ�ાતંો એકબી� સાથ ેએવી ર�ત ેસકંળાયલેા છે ક� એક િસ�ાતંની અવગણના કર� બ�કર બી�ં

િસ�ાતં�ુ ંપાલન કર� શક� છે. િધરાણ�ુ ંમહ�વ અન ેતનેા ંઅ��ુપ સજંોગોના સદંભ�મા ંકયા િસ�ાતંન ેવધાર�

મહ��વ આપ�ુ ંજોઈએ તનેો િનણ�ય બ�કર� કરવાનો છે. �ુદા �ુદા �ૃ��ટ�બ��ુના આધાર� િધરાણના નીચે �જુબ

�ુદા �ુદા �કાર પાડ� શકાય ક�



[૪] િધરાણ�ુ ંવગ�કરણ :

(૧) િધરાણની �દુતના આધાર�

(અ) �ૂંકા ગાળા�ુ ંિધરાણ (બ) મ�યમ ગાળા�ુ ંિધરાણ (ક) લાબંા ગાળા�ુ ંિધરાણ

મ�યમ ગાળાના અન ેલાબંા ગાળાના િધરાણને �દુતી િધરાણ (term loan) કહ�વામા ંઆવ ેછે. (૨) િધરાણ

આપનાર બ�કની સ�ંયાના આધાર� :

(અ) એક જ બ�ક �ારા આપવામા ંઆવ�ુ ંિધરાણ

(બ) એક કરતા વધાર� બ�કો �ારા સ�ં�ુત ર�ત ેઆપવામા ંઆવ�ુ ંિધરાણ (૩) િધરાણના ��ેના આધાર� :

(અ) વપેાર-ધધંા-ઉ�ોગોન ેકરવામા ંઆવ�ેુ ંિધરાણ (બ) �ય��તગત અથવા �ગત લોન-િધરાણ

(૪) િધરાણ સામનેા તારણના આધાર� :

(અ) તારણવા�ં અથવા ર��ત િધરાણ (બ) તારણવગર�ુ ંઅથવા �બનર��ત

િધરાણ હવ ેઆપણે િધરાણના �ૂદા �ૂદા �કારની �ૂંકમા ંચચા� કર��ું

(૧) િધરાણની �દુતના આધાર� વગ�કરણ :

(અ) �ૂંકા ગાળા�ુ ંિધરાણ :

� િધરાણના નાણા ંબાર માસમા ંપરત કરવાના હોય તને ે�ૂંકા ગાળા�ુ ંઅથવા �ૂંક�દુતી િધરાણ કહ�વામાં

આવ ેછે. વપેાર�ઓ, ઉ�ોગપિતઓ એમની કાય�શીલ �ડૂ�ની જ��રયાત માટ� આ�ુ ંિધરાણ લ ેછે.

સામા�ય ર�ત ેઆ�ુ ંિધરાણ માલસામાન ક� શર-�ડબ�ેચર �વી િમ�કતના તારણ સામ ેઆપવામા ંઆવ ેછે.
બ�કો આવી લોન Roll over એટલ ેક� લોનની �દુત �રુ� થાય એટલ ેલૉનની �દુત વધાર� શક� છે.

(બ) મ�યમ ગાળા�ુ ંિધરાણ :



એક વષ�થી �ણ વષ�ની �દુતના િધરાણન ેમ�યમ ગાળા�ુ ંિધરાણ અથવા મ�યમ �દુત�ુ ંિધરાણ કહ�વામાં

આવ ેછે. ��થર િમલકતો મળેવવા માટ� અન ેકાય�શીલ �ડૂ�ની જ��રયાત સતંોષવા માટ� આ�ુ ંિધરાણ

ઉપયોગી થઈ પડ� છે.

(ક) લાબંા ગાળા�ુ ંિધરાણ ◌ઃ

બ�ક તરફથી � િધરાણ �ણ વષ�ની �દુત કરતા ંવધાર� સમય માટ� આપવામા ંઆવ ેછે તવેા િધરાણને લાબંા

ગાળા�ુ ંિધરાણ કહ�વામા ંઆવ ેછે. ધધંાના િવ��તૃીકરણ માટ�, નવા �લા�ટ-મશીનર� ખર�દવા માટ� આ�ું

િધરાણ લવેામા ંઆવ ેછે. લાબંા ગાળાના ંિધરાણમા ંબ�ક�ુ ંભડંોળ લાબંા સમય માટ� રોકાઈ જ�ુ ંહોવાથી

આવા ંિધરાણ માટ� બ�કર� ભડંોળના અ�કુ જ ભાગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, �થી એની તરલતા પર અસર

પડ� નહ�. સામા�ય ર�ત ેલાબંા ગાળાના ંિધરાણ પર �યાજનો દર પણ �ચો હોય છે.

આવી લૉન ઇ�ડ���યલ �ફના�સ કોપ�ર�શન ઑફ ઇ��ડયા �વી નાણા ંસ�ંથા �ારા આપવામા ંઆવ ેછે. આવી

લૉન ઔધો�ગક એકમના Project Finance નો એક ભાગ ગણાય છે.

આવી લૉન સામા�ય ર�ત ેજમીન-મકાન, �લા�ટ - મશીનર� �વી િમલકતાના તારણ સામ ેઆપવામા ંઆવે

છે.

(૨) િધરાણ આપનાર બ�કની સ�ંયાના આધાર� વગ�કરણ

સામા�ય ર�ત ેદર�ક બ�ક પોત ે�વત�ં ર�ત ેપોતાના ભડંોળના �માણમા ંઅલગ અલગ િધરાણ કર� છે.
ઔ�ો�ગક ��િૃ�ના િવકાસ સાથ ેમોટા ંપાયા ંપર�ુ ંઉ�પાદન અિનવાય� બ��ુ ંછે. આન ેમાટ� િવશાળ �ડૂ�ની

જ�ર પડ� છે. કોઈ પણ ઉ�ોગપિત માટ� આવા મોટા ંભડંોળની જોગવાઈ કરવા�ુ ંશકય હો� ુ ંનથી. એ માટ�

એણે બ�ક િધરાણનો આ�ય લવેો જ પડ� છે. ક�ટલીક વાર તો આવા ંિધરાણની રકમ એટલી મોટ� હોય છે ક�
કોઈ એક બ�કન ેમાટ� પણ ત ે��ંુૂ પાડવા�ુ ંલગભગ અશકય બની �ય છે. વળ� કોઈ એક ધધંા-ઉ�ોગોમાં

મોટ� રકમ�ુ ંિધરાણ કરવામા ંઆવ ેઅન ેજો ત ેધધંો-ઉ�ોગ ધાર�લો નફો કમાઈ શક� નહ� અન ેિધરાણ પરત

થઈ શક� નહ� તો બ�ક ��ુક�લીમા ં�કૂાઈ �ય છે. આથી ઘણીવાર એક કરતા ંવધાર� બ�ક સ�ંકુત ર�ત ેઆ�ું

િધરાણ કર� છે. િધરાણ સામનેી �મીનગીર�ઓ પણ બ�કોના સ�ંકુત નામ ૫૨ જ લવેામા ંઆવ ેછે. આને

Participation loan પણ કહ� છે. આવા �કાર�ુ ંિધરાણ પિ�મના દ�શોમા ંવધાર� �ચ�લત છે. જો ક� ભારતમાં

પણ બ�કો હવ ેઆવા ંિધરાણ આપ ેછે.

ભારતની બ�કોએ પણ સ�ં�ુત િધરાણ (Joint Finance or Consortium Advances)ની �થા ફ�ત �ડ
કોપ�ર�શનન ેસહાય�તૂ થવા માટ� જ ન�હ� પણ �ુદ� �ુદ� �હ�ર અન ેખાનગી કંપનીઓન ેિધરાણ આપવા

માટ� પણ અપનાવી છે. સ�ં�ુત િધરાણમા ંકોઇ એક બ�ક અ� બ�ક (Consortium Leader) તર�ક� કામ કર� છે
અન ેલૉનની દરખા�ત વગેર�ની ચકાસણી કર� છે. આવા િધરાણમા ંભાગ લનેાર� બ�કો � શરતોને આધીન

ભાગ લ ેછે ત ે�ગે કરાર કર� છે.
(૩) િધરાણ ��ેન ેઆધાર� વગ�કરણઃ



બ�કો તરફથી � િધરાણ કરવામા ંઆવ ેછે ત ેકયા� તો (૧) વપેાર-ધધંામાટ� કરવામા ંઆવ� ુહોય અથવા (૨)
કોઈ �ય�કતન ે�ગત લોનના �પમા ંિધરાણ કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય વપેાર ધધંા માટ� કરવામા ંઆવ�ુ ંિધરાણ

:

(અ) વપેાર-િવિનમય માટ� કરવામા ંઆવ�ુ ંવપેાર� િધરાણ હોઈ શક� અથવા (બ) ઉ�પાદકન ેઉ�પાદનના હ�� ુ

માટ� આપવામા ંઆવ�ુ ંઉ�પાદન િધરાણ હોઈ શક� અથવા (ક) ખતેીવાડ�ન ેસહાય�તૂ થવા માટ� આપવામાં

આવ�ુ ં�ૃિષ િધરાણ હોઈ શક� અથવા

(ડ) િનકાસ-વપેારન ે�ો�સાહન આપવા માટ� કરવામા ંઆવ�ુ ંિનકાસ િધરાણ હોઈ શક�. �યાર� �ય�કતગત

અથવા �ગત િધરાણમા ં�ાહકન ે��ટૂર, મોટરકાર અથવા ર���જર�ટર �વી કોઈ ક�મતી વ�� ુખર�દવા માટ�

િધરાણ કરવામા ંઆવ ેછે. મ�યમ વગ�ના માનવી પાસ ેબચત�ુ ં�માણ �રૂ� ુ ંહો� ુ ંનથી, આથી આવી

ક�મતી વ��ઓુ ખર�દવા માટ� ત ેબ�ક પાસથેી િધરાણ લ ેછે. તને ે�ગત અથવા �ય�કતગત િધરાણ કહ�વામાં

આવ ેછે. આપણા દ�શમા ંસહકાર� બ�કોએ આ ��ે ેસાર� �ગિત કર� છે. �ય��તની આવકના સદંભ�મા ંએની

�ય��તગત �મીનગીર� તથા �થાવર િમલકત ધરાવનાર અ�ય �ય��તની �મીનગીર�ના આધાર� આ�ું

િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. આવા ંિધરાણ પર �યાજબી દર� �યાજ લવેામા ંઆવ ેછે અન ેિધરાણની રકમ
સરળ હ�ત ેપરત થઈ શક� છે. આથી મ�યમ વગ�ની �ય�કતઓન ેઆ�ુ ંિધરાણ �બૂ અ��ુળૂ પડ� છે. (૪)
તારણના આધાર� િધરાણ�ુ ંવગ�કરણ :૦

તારણના આધાર� િધરાણન ેબ ેભાગમા ંવહ�ચી શકાય. (અ) તારણવા�ં અથવા ર��ત િધરાણ (Secured
loan) (બ) તારણ વગર�ુ ંઅથવા �બનર��ત િધરાણ (Unsecured loan) (અ) તારણવા�ં અથવા ર��ત

િધરાણ :

તારણવાળા િધરાણની ૧૯૪૯ના બ��ક�ગ િનયમધારાની કલમ-૫ (૧) (N)મા ંઆપવામા ંઆવલે �યા�યા

અ�સુાર તારણવા�ં અથવા ર��ત િધરાણ એટલ ેએ�ુ ંિધરાણ ક� � િધરાણ માટ� તારણમા ંઆપવામાં

આવલેી િમલકતની બ�ર �ક�મત િધરાણની રકમ કરતા ંઓછ� ન હોય. � િધરાણ સામ ેઆ �માણે�ુ ંતારણ

ન હોય ત ેતારણ વગર�ુ ંઅથવા �બનર��ત િપરા

કહ�વાય.સામા�ય ર�ત ે�થાવર િમલકત, માલસામાન અથવા માલસામાનના મા�લક� હ�ના દ�તાવજેો,
શરૅ-�ડબ�ેચર ક� સરકાર� �મીનગીર�, �વન વીમા પૉ�લસી અથવા સોનાચાદં�ન દાગીના �વી વ��નુા

તારણ સામ ેતારણવાળ� લોન આપવામા ંઆવ ેછે.આ ર�ત ેતારણમા ં�કૂ�લી વ��નુી બ�ર �ક�મત િધરાણની

રકમ કરતા ંઓછ� હોતી નથી. � િમલકત તારણમા ં�કૂવામા ંઆવ ેછે તનેા પર બ�કનો બોજો ઊભો કરવામાં

આવ ેછે. આવો બોજો (૧) �લયન (૨) �લજે (૩) હાઈપોિથક�શન અથવા (૪) મોટ�ગેજમાથંી કોઈ પણ એક

ર�ત ેઉભો કર� શકાય. આની િવગતવાર ચચા� આપણે પાછળથી કર��ુ.ં

આ ર��ત િધરાણ ક� ર��ત લોનના ��ુય લ�ણો નીચ ે�માણે દશા�વી શકાય

૧. ભૌિતક િમલકતો �વી ક� મકાન, માલ-સામાન, ચીજ-વ��ઓુ, સરકાર� �મીનગીર�ઓ, ઔ�ો�ગક

કંપનીઓની �મીનગીર�ઓ, વીમા પૉ�લસી, ય�ંો, સોના-ચાદં�ના ઘર�ણા ંવગેર�ના ંતારણ સામે ર��ત લોન

આપવામા ંઆવ ેછે.



૨. ર��ત લોન એ એવા �કાર�ુ ંિધરાણ છે � માટ� તારણમા ંલીધેલી �મીનગીર� અથવા અ�ય કોઈ પણ

વ��નુી બ�ર�ક�મત આપવામા ંઆવલેા ંિધરાણ ક� લોનની રકમ કરતા ંઓછ� હોતી નથી. ૩. ર��ત િધરાણ

અ�વય ેનાણા ંઉછ�ના ંલનેારની શાખા પા�તા�ુ ં��ૂયાકંન તનેી પોતાની

મા�લક�ની ભૌિતક િમલકતોના આધાર� થાય છે. ૪. તારણ તર�ક� મળેલ િમલકતો ઉપર એક યા બી�ં �વ�પે

બોજો ઊભો કર�ન ેલોન આપવામા ંઆવ ેછે.આવો બોજો �લયન, �લજે, હોઈપોિથક�શન અથવા મોટ�ગેજ

(ગીરો) પકૈ�ની કોઈ પણ ર�ત ેઊભો કર� શકાય. આ પકૈ� કઈ �થા અપનાવવી તનેો આધાર ��ુય�વે

લણેદા૨-કરજદાર વ�ચનેા સબંધંો, િધરાણની રકમ, િધરાણની �દુત, તારણમા ંઆપલેી વ��નુા �વ�પ

વગેર� બાબતો પર રહ� છે.

(બ) તારણવગર�ુ ંઅથવા �બનર��ત િધરાણ ◌ઃ

કોઈ પણ �કારની ભૌિતક િમલકતના ંતારણ વગર � િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે તવેા ં� િધરાણન ેતારણ

વગર�ુ ંઅથવા �બનર��ત િધરાણ કહ�વામા ંઆવ ેછે. તારણ વગર�ુ ંિધરાણ આપવામા ંબ�ક� �બૂ કાળ�

રાખવી પડ� છે. �મા�ણક, ચા�ર�યશીલ અન ે�િત��ઠત �ાહકન ેજ આ�ુ ંિધરાણ આપ�ુ ંજોઈએ �થી તે

પરત મળેવવામા ંબ�કરન ેકોઈ ��ુક�લી નડ� નહ� અન ેતને ેનાણા ં�મુાવવાનો �� ઊભો થાય નહ�. આપણે

આગળ જોઈ ગયા ત ે�માણે બ�કર� આ�ુ ંિધરાણ કરતા ંપહ�લા ં�ાહકના ંચા�ર�ય, શ��ત અન ે�ડૂ� (three c's
- character, capacity and capital)નો ખાસ �યાલ રાખવો જોઈએ. િધરાણ મળેવવા ઈ�છતી �ય��ત-
�ાહકની શાખપા�તા િવષ ેતણેે યો�ય તપાસ કરવી જોઈએ અન ેતનેા આધાર� જ િધરાણ �ગેનો િનણ�ય

લવેો જોઈએ. આવી મા�હતી તને ેનીચનેા ં�ા��ત�થાનોમાથંી મળ� શક� છેઃ

[૫] �ાહકની શાખપા�તા િવષ ેમા�હતી મળેવવાના �ા��ત�થાનો :

�બનર��ત લોનની બાબતમા-ં�ાહકની શાખપા�તા �ગે મા�હતી મળેવવાના �ા��ત�થાનો નીચે �માણે છે
:

(૧) �ાહકના ખાતાનો પાછલો ઈિતહાસ ◌ઃ �ાહકના ખાતાના પાછલા ઈિતહાસના આધાર� �ાહક �ગે ઘણી

ઉપયોગી મા�હતી મળ� શક� છે. તનેા ંખાતામા ંભરવામા ંઆવલેા ંચકૅ વારંવાર નકારાતા હોય અથવા તણેે

લખલેા ચકૅની �કુવણી અટકાવવાના �સગંો વારંવાર બનતા હોય તો તવેા �ાહકન ેસ�ર �ાહક કહ�
શકાય નહ�.

(૨) �ાહકના ંવાિષ�ક �હસાબના ંપ�કો પરથી ◌ઃ �ાહકના ંવાિષ�ક �હસાબના પ�કો-નફા �કુશાન ખા� ુ ંઅને

પાકા સરવયૈા-નો િવગતવાર અ�યાસ ક૨વાથી �ાના ધધંાની આિથ�ક પ�ર��થિત �ગે િવ��તૃ મા�હતી

મળ� શક� છે.

૩) બ�કના ંઅહ�વાલ : જો �ાહક�ુ ંખા� ુ ંબી� કોઈ બ�કમા ંહોય તો ત ેબ�ક પાસથેી પ �ાહક �ગે ઉપયોગી

મા�હતી મળ� શક� છે. આપણે આગળ જોઇ ગયા ંછ�એ ક� બ�ક આવી મા�હતી અરસપરસ બ�કોન ેઆપે છે. બ�ક

તરફથી મળેલી મા�હતીના આધાર� શાખપા�તા �ગે ચો�સ િનણ�ય લઈ શકાય છે.



અગાઉ બ�કો આવી મા�હતી આપવામા ંખચકાટ અ�ભુવતી હતી કારણ ક� તમેન ેકાયદ�સર�ું

ર�ણ �મુાવવાનો ડર લાગતો હતો. �રઝવ� બ�ક ઑફ ઇ��ડયા (એમ�ેડમ�ેટ) એ�ટ

૧૯૭૪મા ંદાખલ કરવામા ંઆવલેી કલમ અ�સુાર અરસપરસ શાખ �ગેની મા�હતી

આપવા બદલ બ�કોન ેમાટ� કાયદ�સરના ર�ણની જોગવાઇ ક૨વામા ંઆવી છે. (૪) બ�રના અહ�વાલ :
�ાહક � �કારનો ધધંો કરતો હોય ત ે�કારના ધધંામા ંરોકાયલેા ંવપેાર�ઓ, દલાલો ઉ�ોગપિતઓ �વા

લોકો પાસથેી પણ તનેા ં�ગે મા�હતી મળ� શક� છે.

(૫) ���ડટ ઈનફમશેન ��રુો ◌ઃ �રઝવ� બ�ક તરફથી �થાપવામા ંઆવલે ���ડટ ઈનફરમશેન ��રુો મોટા મોટા

�ાહકોની શાખપા�તા �ગે �ુદ� �ુદ� બ�કો પાસથેી મા�હતી એકિ�ત કર� છે. �રઝવ� બ�ક ઑફ ઇ��ડયા

એ�ટની ૧૯૩૪ની કલમ ૪૫ - (૧) હ�ઠળ બ�કોએ તારણવાળ� લૉન માટ� આપલેી િધરાણની � ૫ લાખ અને

તનેી ઉપરની રકમ માટ� તથા તારણ વગરની લૉન માટ� આપલેી ૨ ૧ લાખ ક� તનેી ઉપરની રકમ માટ� �
શાખ મયા�દા મ�ૂંર કર� હોય તનેી મા�હતી �રઝવ� બ�કન ેમોકલી આપવાની હોય છે. આવી મા�હતી ફ�ત
મોટા �ાહકોન ેલગતીજ અન ેદર�ક વષ�ના માચ�, �ૂન, સ�ટ��બર અન ે�ડસ�ેબર મ�હનાના છે�લા ��ુવારના

રોજનીજ મળતી હોવાથી આ ��રુોથી બ�કોન ેમયા��દત સહાય મળ� રહ� છે.

િધરાણ મળેવવા ઈ�છતા �ાહક �ગે આ ર�ત ે�ુદા �ુદા ��ેમાથંી જ�ર� મા�હતી એકિ�ત કયા� પછ� તનેાં

આધાર� �ાહકનો ખાનગી �રપોટ�  તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે. �ાહકન ેઆપવામા ંઆવતા િધરાણની મહ�મ

રકમ, તનેી પાસથેી લવેાની �મીનગીર�ઓ-તારણ અન ેતનેા પર ઊભા કરવાના બો�ના �કાર, આ બધાં

�ગે ખાનગી �રપોટ�મા ંન�ધ કરવામા ંઆવ ેછે અન ેતનેા ંઆધાર� િધરાણ �ગેનો િનણ�ય લવેામા ંઆવ ેછે.

[૬] િધરાણના �કાર (Forms of Advances) :°

વપેાર�ઓ, ઉ�ોગપિતઓ ન ેબી�ઓન ેબ�ક �ુદ� �ુદ� અનકે ર�ત ેિધરાણ કર� છે. સામા�ય ર�ત ેબ�કર એના

�ાહકની જ��રયાતના સદંભ�મા ંિધરાણનો �કાર ન�� કર� છે.

આવી ર�ત ેકરવામા ંઆવતા િધરાણન ે��ુય�વ ેબ ેભાગમા ંવહ�ચી શકાય. (૧) લોન, ક�શ ���ડટ અને

ઑવર�ાફટ (Loan, Cash credit and Overdraft)

(૨) �ૂડં�ઓ ખર�દવી અન ેવટાવવી (Purchase and Discounting of Bills)

(૧) (અ) લોન :

િધરાણના આ �કારમા ં(લોન) અ�કુ ચો�સ હ�� ુમાટ� અન ેઅગાઉથી �કુર��  કર�લા સમય માટ� િધરાણ

આપવામા ંઆવ ેછે. બ�કર િધરાણની �રૂ��રૂ� રકમ �ાહકન ેએક સામટ� ચકવી આપ ેછે અન ે�ાહક તે રકમ



રોકડમા ંઉપાડ� લ ેઅથવા એના ચા� ુખાત ેજમા કરાવ ેછે . સામા�ય ર�ત ે�ાહક� િધરાણની રકમ એક

સામટ� એક જ હપતામા ંપરત કરવાની હોય છે. િધરાણના આ �કારન ેલોન કહ�વામા ંઆવ ેછે. ક�ટલીક વાર

�ાહકન ેલોનની રકમ હપત ેહપત ે�કૂવવાની �ટ પણ બ�કર આપ ેછે � તાર�ખ ેલોન મ�ૂંર થઈ હોય તે

તાર�ખથી લોનની �રૂ� રકમ પર �ાહક� �યાજ �કૂવવા�ુ ંહોય છે. લોનની રકમ ત ેઉપાડ� લ ેક� નહ� ઉપાડ�

પણ �યાજની રકમમા ંકોઈ ફ�ર પડતો નથી. જો ત ેલોનની �રૂ��રૂ� રકમ ઉપાડ� નહ� લ ેતો એને �યાજનો

વા�તિવક દર ઘણો �ચો પડ� છે. �ાહક� લોનની રકમ �રૂ��રૂ� અથવા �શતઃ �કૂવી દ�ધી હોય અને

�ાહકન ેિધરાણની ફર� જ�ર પડ� તો એ નવો �યવહાર જ ગણાય છે. બ�કર એ�ુ ંિપરાણ કરવા તયૈાર હોય તો

એ � શરત ન�� કર� ત ેશરત ેઆ ન�ુ ંિધરાણ કરવામા ંઆવ ેછે. બ�કર ન�ુ ંિધરાણ કરવાનો ઇ�કાર પણ કર�
શક�.

સામા�ય ર�ત ેવપેાર� બ�કો �ાહકની ચા� ુ�ડૂ�ની (Working Capital) જ��રયાત સતંોષવા માટ� �ૂંક �દુતી

(short term) લોન આપ ેછે. પણ આ�િુનક સમયમા ંબ�કો ઉ�ોગોન ેકાયમી િમલકતો ખર�દવા માટ� મ�યમ

ગાળાની અન ેલાબંા ગાળાની લોન પણ આપ ેછે. આન ે�દુતી લોન (term loan)કહ�વામા ંઆવ ેછે.

લોન �થાના ફાયદા :

૧. બ�ક� �ાહકન ેધીર�લી લૉનની �રૂ� રકમ પર બ�કન ે�યાજ મળે છે � એન ેમાટ� ફાયદાકારક છે.

૨. લૉન પરત કરવાની અથવા હ�તાની �કુવણીનો સમય અગાઉથી િનયત કરવામા ંઆવતો હોવાથી

�ાહકમા ંએક �કારની �વયં-િશ�ત આવ ેછે.

૩. �યાર� લૉન આપવામા ંઆવ ેઅથવા ર��� ુકરવામા ંઆવ ે�યાર� બ�કરન ેલૉન ખાતાનો

�દાજ આવ ેછે અન ે�બનસતંોષકારક ર�ત ેચાલતા લૉન ખાતા ત ેબધં કર� શક�.

લોન �થાના ગેરફાયદા ◌ઃ

૧. દર�ક વખત ે�યાર� લૉન લવેાની જ�ર પડ� �યાર� બ�કર સાથ ેનવસેરથી વાટાઘાટ કરવી પડ� છે. આથી

િધરાણ લનેાર આ ��ુક�લી ટાળવા માટ� જ�ર કરતા ંવધાર� રકમ�ુ ંિધરાણ લ.ે

૨. ક�શ ��ડ�ટ �થા કરતા ંલૉન �થામા ંદ�તાવજેો વગેર� વધાર� િવ��તૃ અન ેખચા�ળ હોય છે.

૩. સામા�ય ર�ત ેલૉન તર�ક� આપલેી રકમ પર બ�કરનો ��ુશ રહ�તો નથી.

૪. લૉન �કુર�  સમય માટ� હોવા છતા ં�યવહારમા ંતો ત ે(Roll over) જ થાય છે.

(૧) (બ) ક�શ ���ડટ :



લોન અન ેક�શ ���ડટ એ બ ેસમાનાથ� નથી. ક�શ ���ડટમા ંસાત�ય છે એટલ ેક� ક�શ ���ડટ- ખાતામાથંી નાણાં

ઉપાડ� શકાય અન ેપાછા ંભર� પણ શકાય. ખર�ખર ઉપાડ�લી ૨કમ પર જ �યાજ વ�લુ લવેામા ંઆવ ેછે.
�ાહક� લોનની રકમ એક વખત �રૂ��રૂ� ક� �શતઃ ભરપાઈ કર� હોય તમેાથંી ત ેનાણા ંઉપાડ� શક� નહ�. તેને

નાણાનંી જ��રયાત હોય તો નવી લોન માટ� ફર� અર� કરવી પડ� છે. એ �વત�ં �યવહાર જ ગણાય છે.
લોનની �રૂ��રૂ� રકમ પર બ�ક �યાજ વ�લૂ લતેી હોવાથી િધરાણનો આ �કાર (લોન) િધરાણના બી�

�કાર - ક�શ ���ડટ અન ેઓવર�ાફટ – કરતા મ�ઘો પડ� છે પણ લોનની બાબતમા ંકોઈ કિમટમ�ેટ ચાજ�સ

હોતા નથી.

ક�શ ���ડટ �ારા િધરાણ આપવાની પ�િત એ ખાસ કર�ન ેભારતની બ�કોએ અપનાવલેી એક િવિશ�ટ પ�િત

છે. દ�શમા ંસગં�ઠત �ૂડં� બ�રના અભાવ ેઆ પ�િત અમલમા ંઆવી છે. �ુલ બ�ક િધરાણના ૭૦ ટકા �ટ�ું

િધરાણ ક�શ ���ડટ �ારા કરવામા ંઆવ ેછે. ક�શ ���ડટ એ એવી �યવ�થા છે �મા ંબ�કર દર�ક �ાહકને

આપવાના િધરાણની મહ�મ મયા�દા ન�� કર� છે. એન ેCash Credit Lmlt કહ�વામા ંઆવ ેછે. કોઇ �ૃ�ય

િમલકત અથવા બાધેં (guarantee)ના ંતારણ સામ ે�ાહકન ેિનયત કર�લી રકમ �ધુી બ�કમાથંી નાણાં

ઉપાડવાની �ટ આપવામા ંઆવ ેછે. આન ેર��ત ક�શ ���ડટ કહ�વામા ંઆવ ેછે. �યાર� �ાહકને ક�શ ���ડટ
�વ�પ ેિધરાણ આપવા�ુ ંન�� કરવામા ંઆવ ે�યાર� �ાહક�ુ ંન�ુ ંક�શ ���ડટ ખા� ુ ં(Cash credit Account or
C.C. Account) ખોલવામા ંઆવ ેછે. ત ેખાતામા ં�થમ જમા ૨કમ ��ુ ંક�ુ ંહો� ુ ંનથી. Cash creditના

�વ�પ ેમ�ૂંર કર�લા િધરાણની રકમ તથા અ�ય મહ�વની બાબતની એ ખાતા પર ન�ધ કરવામા ંઆવ ેછે.
�ાહક એની જ��રયાત �માણે ક�શ ���ડટ ખાતામાથંી નાણા ંઉપાડ� અન ે�યાર� એની પાસ ેવધારાના નાણાં

હોય �યાર� ત ેએ રકમ ક�શ ���ડટ ખાતામા ંભર� દ�. આમ ક�શ ���ડટ એ સ��ય અન ેચા� ુ(running) ખા� ુછે,
�માથંી વારંવાર નાણા ંઉપાડ� શકાય છે અન ેનાણા ંજમા કરાવી શકાય છે. ક�શ ���ડટની મ�ૂંર કરવામાં

આવલેી �રૂ� રકમ પર નહ� પણ રો�રોજની બાક� પર બ�ક �યાજ વ�લૂ લ ેછે, �યાજની રકમ દર મ�હને

ઉધારવામા ંઆવ ેછે.

�લીન ક�શ ���ડટની બાબતમા ં�ાહક કોઈ િમલકત અથવા �મીનગીર� તારણમા ંઆપતો નથી પરં� ુએક ક�
વધાર� �મીનની સહ�વાળ� �ોિમસર� નોટ બ�કને આપ ેછે. ક�શ ���ડટની બાબતમા ં�ાહક� લોનની માફક �રૂ�

રકમ ઉપાડ� લવેાની હોતી નથી. ક�શ ���ડટની મહ�મ મયા�દા ન�� કરવામા ંઆવી હોય છે. �ાહક એની

જ��રયાત �જુબ ક�શ ���ડટ ખાતામાથંી િનયત કર�લી રકમની મયા�દામા ંનાણા ંઉપાડ� શક� છે. પણ િનયત

કર�લી મયા�દા કરતા ંવધાર� રકમ �ાહક ઉપાડ� શક� નહ�. એની પાસનેા વધારાના નાણા ંએ પોતાના ક�શ
���ડટ ખાતામા ંજમા કરાવી શક� છે. �ાહક� ઉપાડ�લી રકમમા ંથતી વધઘટના ં�માણમા ં�ાહક� આપલેી

�મીનગીર�મા ંપણ વધઘટ થઈ શક� છે. �ાહકન ેએક �મીનગીર�ના બદલ ેબી� �મીનગીર� આપવાની

। �ટ પણ બ�કર આપ ેછે. િધરાણ મળેવવા માટ� ક�શ ���ડટ �થા �બૂ જ ��થિત�થાપક �થા છે. ધધંાની

જ��રયાત �માણે ક�શ ���ડટની રકમની મયા�દામા ંફ�રફાર થઈ શ�તો હોવાથી તમેા ં��થિત�થાપકતા છે.
�મીનગીર�ની �ક�મતમા ંથતી વધઘટની સાથ ેક�શ ���ડટની રકમના મયા�દામા ંપણ વધઘટ થઈ શકતી

હોવાથી ઋ� ુ�માણે(Seasonal) ધધંો કરનાર વપેાર�ઓ તથા ઉ�ોગપિતઓન ેઆ �થા �બૂ અ��ુળૂ આવે

છે.

ક�શ ���ડટ પ�િતના ં��ુય લ�ણો નીચ ે�માણે દશા�વી શકાય ◌ઃ

૧. ક�શ ���ડટમા ં�ાહક માટ� ન�� થયલેી શાખની મહ�મ મયા�દામા ંરહ�ન ેજ �ાહક ઉપા કર� શક� છે.

૨. ક�શ ���ડટ ખા� ુ ંએ સતત ચાલ�ુ ંખા� ુ ંછે. આ ખાતામા ંિધરાણની કોઈ ચો�સ સમયમયા�દા િનિ�ત હોતી

નથી. સામા�ય ર�ત ેબ�કર તરફથી માગંણી થતા ંજ કરજદાર� િધરાણની કમ પરત કરવી પડ� છે. �ાહક



પોતાની પાસનેા વધારાના નાણા ંક�શ ���ડટ ખાતામ સતત જમા કરાવતો રહ� છે અન ેજ�ર પડ� �યાર� ફર�થી

ઉપાડ� પણ શક� છે.

3. કરજદાર� �ટલા સમય �ધુી �ટલી રકમ વાપર� હોય તટેલા સમય માટ� તટેલી રકમ ઉપર જ તણેે �યાજ

�કૂવ�ુ ંપડ� છે.

4. � ક�શ ���ડટની મહ�મ મયા�દાના �માણમા ંબ�ક� હાથ ઉપર રોકડ િસલક રાખવી પડ� છે. �યાર� �યાજની

ગણતર� �ાહક તરફથી ઉપાડવામા ંઆવલેી ખર�ખર �મ પર જ થતી હોવાથી બ�ક પાસ ેવધારાની પડ�

રહ�લી રકમ (�ાહક� નહ� ઉપાડ�લી રકમ) પર બ�કને �યાજની કમાણી થતી નથી. ક�શ ���ડટ પ�િતનાં

િધરાણની આ એક મોટ� ઊણપ છે.

કમીટમ�ેટ ચાજ�સ (Commitment Charges) : ક�શ ���ડટ પ�ધિતના ંિધરાણની ��ુય ખામી એ છે ક� ક�શ
���ડટની મ�ૂંર કર�લી ર�સમાથંી મોટ� રકમ વપરાયા વગરની બ�ક પાસ ેપડ� રહ� છે. ક�શ ���ડટમા ં�ટલી

રકમ ઉપાડવામા ંઆવી હોય તટેલી જ રકમ પર �યાજ વ�લૂ કરવામા આવ�ુ ંહોવાથી સામા�ય ર�ત ે�ાહક

ક�શ ���ડટની વધાર� રકમ જ મ�ૂંર કરાવ ેછે. એક વખત બ�ક ક�શ ���ડટની �લિમટ મ�ૂંર કર� એટલે એણે

એટલી રોકડની જોગવાઈ રાખવી જ પડ� છે. �ાહક એ રકમ ઉપાડ� નહ� એટલ ેબ�કની પાસ ેએ નાણા ંનકામા

પડ� રહ� છે. એના પર એન ે�યાજની કોઇ આવક મળતી નથી.આમ �ાહકન ેમાટ� િધરાણની આ પ�િત �બૂ

સગવડભર�લી છે. કારણક� એણે રો�રોજની બાક� પર જ �યાજ �કૂવ�ુ ંપડ� છે. સાથ ેસાથ ેજ�ર પડ� તો

વધાર� રકમ મળ� શ�શ ેએની પણ એન ેખાતર� છે. પણ બ�કન ેમાટ� આ પ�િત સગવડભર�લી નથી કારણ ક�
એણે ઘણી મોટ� રકમ રોકડમા ંરાખવી પડ� છે.

આ�ુ ંન બન ેત ેમાટ� બ�કર ક�શ ���ડટ કરારમા ંઅધા� અથવા ચોથા ભાગના ં�યાજની કલમ આમેજ કર� છે.
નાનો અથ� એવો થાય ક� �ાહક ક�શ ���ડટની રકમ વાપર� ક� ન વાપર�, પણ ક�શ ���ડટની એન ેમ�ૂંર કરવામાં

આવલેી રકમના અધા� ક� ચોથા ભાગની રકમ ૫૨ એણે �યાજ ભર�ુ ંજ પડ� છે.

૧૯૬૯મા ંદહ��જયા વ�ક�ગ �પૃ ેઆ �ગે �યાન દો�ુ� હ� ુ.ં દહ��જયા વ�ક�ગ �પૃની ભલામણન ેઆધાર� તા.
૨૮મી માચ�, ૧૯૭૦ ના રોજ �રઝવ� બ�ક ઓફ ઈ��ડયાએ બધી િશડ�લૂડ બ�કોન ેતા. ૧લી એિ�લ, ૧૯૭૦થી

ક�શ ���ડટની નહ� વપરાયલેી �લિમટ પર કમીટમ�ેટ ચાજ�સ લવેાનો આદ�શ આ�યો હતો. આ ચા� વાિષ�ક ૧
ટકાના દર� લવેાનો છે. �ાહક� ક�શ ���ડટની મ�ૂંર કરાવલેી �લિમટ અન ેદર�ક િ�માિસક સમયગાળામા ં�ાહક�

ઉપાડ�લી સર�રાશ ૨કમ વ�ચનેા ંતફાવતન ેનહ� વપરાયલેી �લિમટ તર�ક� ગણવામા ંઆવ ેછે. જો મ�ૂંર

કરાયલેી �લિમટના ૯૫ ટકા �ટલી રકમ ઉપાડવામા ંઆવ ેતો કોઈ કમીટમ�ેટ ચાજ�સ લવેાના ન હતા.

આ ર�ત ેકિમટમ�ેટ ચાજ�સની �થા અમલમા ંઆવવાન ેકારણે �ાહકોએ પોતાની શાખની જ��રયાતનો

�દાજ ઓછો �કવા માડં�ો અન ેપ�રણામ ેમ�ૂંર કરાવલેી �લિમટ કરતા ંવધાર� કમનો ઉપાડ (excess
drawing) તમેણે કરવા માડં�ો. આ �થાન ે��ુશમા ંલાવવા માટ� �રઝવ� બ�ક� ૧૬મી મ,ે ૧૯૭૦થી વધારાના

ઉપાડ પર બ�કોન ેચાજ�સ વ�લૂ કરવાનો આદ�શ આ�યો. જો એક અઠવા�ડયા ંકરતા ંવધાર� સમય માટ�

આવો વધારાનો ઉપાડ પ ટકા કરતા ંવ� ુનહ� તો એના પર કોઈ ચાજ�સ લવેાના ંન હતા. �રઝવ� બ�ક ઓફ

ઈ��ડયાએ ૧લી નવ�ેબર ૧૯૭૫થી કિમટમ�ેટ ચાજ�સની �થા રદ કરવાનો આદ�શ આ�યો હતો. ટ��ડન
કિમ�ટની ભલામણોન ેઆધાર� �રઝવ� બ�ક� ૧૯૭૫મા ંબ�કોન ેએવી �ચૂના આપી ક� ક�શ ���ડટની મયા�દાન ેબે

ભાગમા ંવહ�ચી નાખવી આવ�યક (core) ભાગ અન ેચ�લત (variable) ભાગ. આ  બ� ેભાગ માટ� બાજના

દરમા ંતફાવત રાખવો. પણ આનો અમલ કરવા�ુ ંબ�કોન ેમાટ� ખા ��ુક�લ હ� ુ.ં આથી િધરાણની ક�શ ���ડટ
�થાની �નુઃ સમી�ા કરવા માટ� એિ�લ ૧૯૭૯મા ં�ી ક�. પી. ચોર�ના અ�ય� પદ� એક કાય� �ૂથ (working



group) નીમવામા ંઆ��ુ.ં ગોર� િમ�ટની ભલામણોના આધાર� �રઝવ� બ�ક� એની આગલી ભલામણ રદ કર�
અન ે�યાજના દરમા ંતફાવતની નીિત રદ કરવાની બ�કોન ે�ચૂના આપી.

૧લી ���આુર� ૧૯૯૧થી નીચનેા બ ેઉ�ેશો માટ� કિમટમ�ેટ ચાજ�સની �થા કર� દાખલ કરવામા ંઆવી છે.
(અ) બ�ક િધરાણ લવેામા ં�ાહક િશ�ત�ુ ંપાલન કર�, (બ) બ�ક �ારા ભડંોળનો વહ�વટ સાર� ર�ત ેથઈ શક�

આવો કિમટમ�ેટ ચા� એક કરોડ ક� તનેા કરતા ંવધાર� રકમની કાય�શીલ �ડૂ�ની �લિમટ વાળા તમામ

�ાહકોન ેલા� ુપડ� છે. �ાહકન ેમ�ૂંર કર�લી રકમમાથંી નહ� વપરાયલેી રકમ પર ૧ ટકાના દર� કિમટમે�ટ

ચાજ�સ લા� ુપડશ.ે � િ�માિસક હપતા દરિમયાન નહ� વપરાયલેી રકમ મ�ૂંર કરવામા ંઆવલેી રકમના

૧૫ ટકાની મયા�દામા ંહોય તનેા ંપર કિમટમ�ેટ ચાજ�સ લા પડશ ેનહ�.

ક�શ ��ડ�ટ �યાના ફાયદા :

૧. �ાહકની �ૃ��ટએ ક�શ ���ડટ �થા �બૂ અ��ુળૂ છે. એ �ટલી રકમ વાપર� તટેલી રકમ પરજ એણે �યાજ

�કૂવ�ુ ંપડ� છે અન ેજ�ર પડ� તો �કુરર કર�લી મયા�દા �ધુીની વધારાની રકમ એન ેમળ� શક� એની એને

ખા�ી હોય છે. પોતાની પાસનેી વધારાની રોકડ બ�કમા ંજમા કરાવી �યાજ�ુ ંભારણ ઘટાડ� શક� છે. આમ

�ાહકન ેિધરાણની પડતર �માણમા ંઓછ� પડ� છે. અન ેબ�ક એના ભડંોળનો ઉપલો સાર� ર�તે કર� શક� છે.

૨. બ�ક� એના �ાહકના તમામ �યવહારો માટ� એક જ ખા� ુ ંરાખવા�ુ ંહોવાથી વહ�વટમા ંસરળતા પડ� છે અને

લૉનની માફક વારંવાર દ�તાવજેો કરવા પડતા નથી.

ક�શ ��ડ�ટ �થાની ખામીઓ :

1. સામા�ય ર�ત ેબ�કો તરફથી ક�શ ��ડ�ટની મયા�દા વષ�મા ંએક જ વાર મ�ૂંર થતી હોવાથી �ાહક મોટ�

રકમની લીમીટ ન�� કરાવ ેછે. આવી વણવપરાયેલી રકમનો િવરા ��ુશના સમયમા ંગેરઉપયોગ કર�.

૨. આ પ�િતમા ંિધરાણની �ુલ રકમ બ�કો કોઇ ચો�સ સમય ેક�ટલા �માણમા ંિપાણ કર� શક� તનેા આધાર�

નહ� પણ �ાહકો ત ેસમય ેક�ટ�ુ ંિપરાણ લશે ેતનેા આધાર� ન�� થતી હોવાથી બ�કના ભડંોળનો યો�ય

ઉપયોગ થઇ શ�ો નથી.

૩. �ાહકો �ા રો� ુમાટ� િધરાણની રકમ વાપર� છે તનેા માટ� બ�ક ખાસ ચો�સ �ય�ન કરતી નથી કારણ ક�
આ પ�િતમા ંિધરાણ પર જ વધાર� ભાર ��ુવામા ંઆવ ેછે. આથી મ�ૂંર નહ� કરાયલેા હ�� ુમાટ� પણ �ાહક

બ�કની �ણ વગર િપરાણની રકમનો ઉપયોગ કર� શક� છે.

આ ખામીઓ �ૂર કરવા માટ� ટંડન કિમ�ટ તથા ચોર� કિમ�ટએ � ભલામણો કર� દ� તનેા આધાર� �રઝવ� બ�ક

તરફથી માગ�દિશ�કા બહાર પાડવામા ંઆવી છે.



(૧) (ક) ઑવર�ાફટ (Overdraft) :

�યાર� કોઈ �ાહકન ેનાણાનંી કામચલાઉ સગવડની જ�ર હોય �યાર� એના ચા� ુખાત ેિસલક હોય તનેા ંકરતાં

વધાર� રકમ ઉપાડવાની બ�ક તરફથી એન ે�ટ આપવામા ંઆવ ેછે. આવા ંિધરાણન ેઑવર�ાફટ કહ�વામાં

આવ ેછે. �યાર� બ�કના ચોપડામા ં�ાહકના ંખાતાની ઉધાર બાક� આવ ે�યાર� �ાહકન ેખાત ેઑવર�ાફટ છે
એમ કહ�વાય. બ�ક સાથ ેજ�ર� ગોઠવણ કર� વપેાર� આવી સગવડનો લાભ લઈ શક�. ક�શ ���ડટની માફક

િધરાણનો આ �કાર પણ �ાહકન ે�બૂ ઉપયોગી નીવડ� છે. કારણ ક� આ પ�િતમા ંપણ એણે વાપર�લી રકમ
પર જ �યાજ ભર�ુ ંપડ� છે. જો કોઈ સમયગાળા દરિમયાન એ �બલ�ુલ ઉપાડ ન કર� તો એણે કાઈં �યાજ

ભર�ુ ંપડ�ુ ંનથી. લોનની માફક એક કરતા ંવધાર� વખત કરવામા ંઆવતા ઉપાડ પર ઑવર�ાફટમા ંકોઈ
મયા�દા નથી. ઑવર�ાફટની મ�ૂંર કર�લી મયા�દા કરતા ંઉપાડ વધે નહ� �યા ં�ધુી �ાહકન ેનાણાં

ઉપાડવાની અન ેજમા કરાવવાની �ટ આપવામા ંઆવ ેછે. એક વખત ભર�લી રકમ એ ઉપાડ� શકશ ેનહ�

એવી ભય �ાહક� રાખવાનો હોતો નથી.

આવી ર�ત�ુ ંિધરાણ આપવા માટ� બ�ક એના �ાહક પાસ ેકોઈ ભૌિતક િમલકત તારણમા ંલ ેઅથવા

�િત��ઠત �ાહકની �ગત �મીનગીર� પર આ�ુ ંિધરાણ આપ.ે
ઈ��ડયન ઓવરસીઝ બ�ક, મ�ાસ િવ. નારણ�સાદ ગોિવ�દલાલ પટ�લ અમદાવાદના �ક�સામા ં�જુરાત

હાઈકોટ� એવો �કુાદો આ�યો હતો ક� ઑવર�ાફટની સગવડ ભલ ેકામચલાઉ ધીરણે આપવામા ંઆવી હોય
તો પણ બ�ક અન ે�ાહક વ�ચનેો એ કરાર છે. આથી બ�ક એકપ�ીય ર�ત ેત ેરદ કર� શક� નહ�. ઑવર�ાફટ

માટ� કોઈ મૌ�ખક ક� લ�ેખત કરારની જ�ર નથી. પ�કારોના વત�ન પરથી પણ ઑવર�ાફટની સગવડ

ગ�ભ�ત ર�ત ેસા�બત થઈ શક� છે. કોઈ �ાહક ��ુ ંબ�કમા ંચા� ુખા� ુહોય ત ેપોતાના ખાતાની િસલક કરતાં

વધાર� રકમનો ચકે લખ ેઅન ેતણેે ઑવરડાફટની સગવડ માટ� કોઈ લ�ેખત કરાર કય� નહ� હોય તો પણ બ�ક

એવા ચ�કના નાણા ં�કૂવ ેતો આવો �યવહાર લોન તર�ક� ગણાય અન ેએ લોનના ંનાણા ં�યાજબી દરનાં

�યાજ સાથ ેબ�કન ેભરપાઈ કર� આપવા માટ� �ાહક જવાબદાર ગણાય છે.                 (બ�ક ઓફ મહારા��

િવ. �નુાઈટ�ડ ક���કસન કંપની અન ેબી�ઓ તથા �ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ��ડયા િવ. વાથી સાબંા�િૂત�ના ંક�સના

�કુાદા અ�સુાર)

આવી પ�ર��થિત ઉ�વ ેન�હ� એટલા માટ� ઓવર �ાફટની સગવડ કામચલાઉ ધોરણે આપવામા ંઆવી હોય
તો પણ �ાહક પાસથેી ઑવર�ાફટની સગવડ મળેવવા માટ�નો પ� અન ેબ�ક તરફથી આપવામા ંઆવતી

સગવડ અન ેતનેા પર લવેામા ંઆવતો �યાજનો દર વગેર� શરતોન ેઆવર� લતેી �ોમીસર� નોટ મળેવી

લવેી જોઇએ.
ક�શ ���ડટ અન ેઓવર�ા�ટ વ�ચનેો તફાવત :

ક�શ ���ડટ અન ેઑવર�ાફટ આમ તો સમાન �વા જ છે. બ�ક તરફથી આપવામા ંઆવતી ક�શ ���ડટ અને

ઑવર�ાફટની સગવડ વ�ચનેો ��ુય તફાવત િધરાણના સમયનો છે. નાણાનંી કામચલાઉ �ટૂને પહ�ચી

વળવા માટ� �સગંોપાત લવેામા ંઆવતી િધરાણની સગવડ એટલ ેઓવર�ા�ટ �યાર� િનયિમત ર�તે ધધંો

કરનાર� �યાપાર� અન ેઔ�ો�ગક પઢે�ઓ �ારા �માણમા ંલાબંા સમય માટ� લવેામા ંઆવતી િધરાણની

સગવડ એટલ ેક�શ ���ડટ. બી� બધી બાબતમા ંક�શ ���ડટ અન ેઑવર�ાફટ લગભગ બધી જ ર�ત ેસરખા ંછે.
ક�ટલીકવાર તો બ�કો નર �ાહકન ે�કુરર રકમના ઑવર�ા�ટ માટ� િનયિમત સગવડ આપવામા ંઆવ ેછે.
આદ ઑવર�ાફટ અન ેક�શ ���ડટ વ�ચનેો તફાવત સમજવો ��ુક�લ થઈ પડ� છે.

સામા�ય ર�ત ેક�શ ���ડટની �લિમટ મોટ� રકમ�ુ ંિધરાણ મળેવવા માટ� મ�ૂંર કરાવવામા ંઆવ ેછે. �યાર�

કામચલાઉ થોડ�ક રકમની સગવડ મળેવવા માટ� ઑવર�ાફટ લવેામા ંઆવ ેછે.



�ાહક�ુ ં� ચા� ુખા� ુ ંહોય ત ેજ ખાત ેઑવર�ાફટની સગવડ મ�ૂંર કરવામા ંઆવ ેછે ત ેમાટ� ન�ુ ંખા� ું

ખોલાવવાની જ�ર પડતી નથી. �યાર� � �ાહકન ેક�શ ���ડટની �લિમટ મ�ૂંર કરવામા ંઆવ ેછે ત ે�ાહક�

અલગ ખા� ુ ંખોલાવ�ુ ંપડ� છે.

ઑવર�ાફટ સામા�ય ર�ત ે�ાહકની �ગત �મીનગીર� પર આપવામા ંઆવ ેછે. ક�ટલીક વાર ઓવર�ાફટ

માટ� પણ તારણ લવેામા ંઆવ ેછે. ક�શ ���ડટની �લિમટ ન�� કરતી વખત ેસામા�ય ર�ત ે�ાહક પાસથેી એક

ક� વ� ુ�ય��તઓની �ગત �મીનગીર� અથવા �થાવર જગંમ િમલકત તારણમા ંલવેામા ંઆવ ેછે. આમ,
ક�શ ���ડટ અન ેઑવર�ાફટ વ�ચનેો તફાવત નીચ ે�માણે સમ�વી શકાય :

ક�શ ���ડટ

૧. ક�શ ���ડટ �ારા લાબંી �દુત�ુ ંિધરાણ મળ� શક� છે.

૩. ક�શ ���ડટનો ઉપયોગ મોટ� રકમ�ુ ંિધરાણ મળેવવા માટ� થાય છે.

૪. ક�શ ���ડટ �ારા નાણા ંમળેવવા માટ� અલગ ખા� ુ ંખોલાવ�ુ ંપડ� છે.

૫. ક�શ ���ડટ મળેવવા માટ� સામા�ય ર�ત ેએક ક� વ� ુ�ય��તઓની �મીનગીર� અન ે�થાવર/જગંમ િમલકત

તારણમા ંલવેામા ંઆવ ેછે.

ઓવર�ા�ટ

| ૧. ઑવર�ાફટ �ારા �ૂંકા ગાળા માટ� કામચલાઉ િધરાણ મળે છે.

૨. ક�શ ���ડટમા �યાજનો દર ઓછો હોય ૨. ઑવર�ા�ટમા ંક�શ ���ડટ કરતા ંસામા�ય છે.

ર�ત ે�યાજનો દર �ચો હોય છે.

૩. ઑવર�ાફટનો ઉપયોગ કામચલાઉ થોડ�ક રકમની સગવડ મળેવવા માટ� થાય છે.

૪. ઑવર�ાફટ મળેવવા માટ� અલગ ખા� ુ ંખોલાવવાની જ�ર નથી.

૫. ઑવર�ાફટની સગવડ સામા�ય ર�ત ે�ાહકની �ગત �મીનગીર� પર આપવામા ંઆવ ેછે. અલબ�,
ક�ટલીક વખત ઓવર�ાફટ માટ� પણ �મીનગીર� તારણમા ંલવેામા ંઆવ ેછે.



(ડ) િવિશ�ટ �કારના ંલોન િધરાણ (Special Schemes of Advances) : દ�શના ંબ��ક�ગના િવકાસના

સદંભ�મા ંઆ�િુનક સમયમા ંબ�કો ક�ટલાકં િવિશ�ટ �કારન લોન/િધરાણ આપ ેછે. આવા ંિવિશ�ટ �કારનાં

લોન િધરાણમા ંનીચનેાનો સમાવશે થઈ શક�

(૧) તમા�ંુ વાહન વસાવો યોજના (Own your own vehicle scheme) : (અ) સાઈકલ �ર�ા માટ� િધરાણ

(બ) ઓટો �ર�ા માટ� િધરાણ           (ક) ટ��સી અન ે�ક માટ� િધરાણ

(૨) ઉપાદાર� �ય��તઓન ેિધરાણ

(૩) શ�ૈ�ઝક લોન

(4) ટ�કનો��ટ પોજના

(૫) ડ���ટ�ટ અન ેડૉ�ટરોન ેિધરાણ

(૬) નાના પાયા પરના ઉ�ોગો માટ� િધરાણ

(૭) �ૃિષ િધરા

(૮) પ�ેક�ગ શાખ

(૯) (ડન� પમે�ેટ માટ�ની બાહં�ધર�

હવ ેઆપણે �ુદા �ુદા �કારના ંિવિશ�ટ લોન – િપરાશની �ૂંકમા ંચચા� કર��ુ.ં
(૧) તમા�ંુ વાહન વસાવો યોજનાઃ �ુદા �ુદા �કારના વાહન ખર�દવા ઇ�છતી �ય��તન ેઆ પોજના હ�ઠળ

વાહન વસાવવા માટ� બ�ક તરફથી િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે.

(અ) સાઈકલ-�ર�ા માટ� િધરાણદ � લોકો સાઈલ �ર�ા ચલાવવાના ધપંામા ંપડ�લા હોય અથવા એવા

�કારનો ધધંો કરવા માગંતા હોય તવેા લોકોન ેબ�ક તરફથી આ�ુ ંિધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે.
સાઈકલ�ર�ાના વપેાર�ન ેબ�ક તરફથી તનેી �ક�મત બારોબાર �કૂવવામા ંઆવ ેછે. વાહન ખર�દનાર પાસે

વાહન હાઈપો�લટ કરાવી લવેામા ંઆવ ેછે. આ�ુ ંવાહન ખર�દવા માટ� આપવામા ંઆવલેી રકમ �ીસ

માિસક હપતામા ંપરત કરવાની હોય છે.

(બ) ઓટો �ર�ા માટ� િધરાણ ◌ઃ સાઈ�લ �રાની માકક ઑટો�રયાના �ાઈવરન ેપણ આ�ુ ંિધરાણ આપવામાં

આવ ેછે. ઓટો�ર�ાની �ક�મતના ૮૦ ટકા �ટ�ુ ંમહ�મ િધરાણ બ�ક તરફથી આપવામા ંઆવ ેછે. બ�ક

ઑટો�રયા હાઈપોિવક�ટ કરાવી લ ેછે. ઑટો�ર�ાનો �ાઈવર િધરાણની રકમ �કુરર ર�તના માિસક હપતામાં

પરત કર� શક� અથવા રો�રોજની �ડપો�ઝટ યોજનામા ંનાણા ંભર� િધરાણની રકમ પરત કર� શક�.

(ક) ટ��સી અન ે�ક માટ��ુ ંિધરાણ ◌ઃ � ટ�કસી અન ે�ક �ાઈવરો પોતો�ુ ંવાહન વસાવવા માગંતા તેવા

ટ��સી અન ે�ક �ાઈવરો ન ેબ�ક તરફથી આ�ુ ંિધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. ટ�કસી તથા �કની �ક�મતના ૭૫

ટકા �ટ�ુ ંમહ�મ િધરાણ બ�ક તરફથી આપવામા ંઆવ ેછે. ટ��સી અથવા �ક હાઈપોિથક�ટ કરાવી લવેામાં

આવ ેછે. િધરાણની રકમ ૪૦ માિસક હપતામા ંપરત કરવાની હોય છે. �ુશળ અન ે�મા�ણક �ાઈવરોને

એમ�ુ ંવાહન વસાવવામા ંસહાય�તૂ થવા માટ�ની િધરાણની આ પ�િત છે.

(૨) ધધંાદાર� �ય��તઓન ેિધરાણ ◌ઃ નાના વપેાર�ઓન ે�ગત �મીનગીર� પર અથવા તમેના ંમાલના

�ટોકના હાઈપોિથક�શન પર ૨ ૫૦,૦૦૦ �ધુી�ુ ંિધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે.



(૩) શ�ૈ�ણક લોન ◌ઃ િવ�ાથ�ઓન ેભારતમા ં�યાવસાિયક અથવા કિનકલકોષ�નો અ�યાસ કરવા માટ�

૭,૫૦,૦૦૦ �ધુીની લોન આપવામા ંઆવ ેછે.ઉ�ચ અ�યાસ માટ� પરદ�શ જનાર િવ�ાથ�ન ે૧૫,૦૦,૦૦૦

�ધુીની લોન આપવામા ંઆવ ેછે. આવા િધરાણ માટ� સામા�ય ર�ત ેબ�કો કોઈ ભૌિતક િમલકતની

�મીનગીર�નો આ�હ રાખતી નથી.
(૪) ટ�કનો��ટ યોજના : ટ�કિનકલ અથવા િવિશ�ટ �કારની તાલીમ પામલેા �ુવાન સાહિસકો �મની પાસે

પોતાનો ધધંો શ� કરવા માટ� જ�ર� નાણાનંી સગવડ ન હોય તવેા લોકોન ેપોતાનો ધધંો શ� કરવામાં

સહાય�તૂ થવા માટ� આ યોજના હ�ઠળ િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. આ યોજનામા ંકાય�શીલ �ડૂ� ઉપરાતં

સાધનસામ�ી ખર�દવા માટ� િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. િધરાણની રકમ ૬ ૨૫૦૦૦ થી �્ બ ેલાખ �ધુીની

હોય છે.
(૫) ડ���ટ�ટ અન ેડોકટરોન ેિધરાણ ◌ઃ તાલીમ પામલેા જ�ર� લાયકાત ધરાવતા ડ���ટ�ટો અન ેડૉ�ટરોને

તમેની ��ે�ટસ શ� કરવા માટ�ની જ�ર� સાધનસામ�ી ખર�દવા માટ� બ�કો �યાજબી રકમ�ુ ંિધરાણ કર� છે.
બ ેક� તથેી વ� ુડૉકટરો ભગેા મળ� નિસ�ગહોમ ખોલવા માગતા હોય અથવા એકસર� મશીન ખર�દવા માગતા

હોય તો તવેા ડૉકટરોન ેપણ બ�ક તરફથી િધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. આવા ંિધરાણ માટ� કોઈ �મીનનો

આ�હ રાખવામા ંઆવતો નથી પણ બ�ક િધરાણની મદદથી ખર�દ�લા ંસાધન-સામ�ી બ�ક હાઈપોિથક�ટ

કરાવી લ ેછે.
(૬) નાના પાચંા પરના ઉધોગો માટ� િધરાણ : આ યોજના હ�ઠળ નાના પાયા પરના ઉ�ોગોન ે�ો�સાહન મળે

ત ેમાટ� �ુદા�ુદા �કાર�ુ ંિધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. ૩ થી ૭ વષ�ની �દુત માટ��ુ ંિધરાણ (term loan)
આપવામા ંઆવ ેછે. કાચો માલ વગેર�નો સ�ંહ કરવા માટ� ૧ વષ�ની �દુતની અન ેફર� �ર�� ુથઈ શક� તવેી

�ૂંક� �દુતની લોન આપવામા ંઆવ ેછે. કાય�શીલ �ડૂ� માટ��ુ ંિધરાણ �લજે, હાઈપોિથક�શન અથવા

ઑવર�ાફટ �ારા કરવામા ંઆવ ેછે. આ�ુ ંિધરાણ ડોક�મુ�ેટર� �ૂડં�ઓ ખર�દ� અથવા વટાવીન ેઆપવામાં

આવ ેછે.
(7) �ૃિષ િધરાણ �ૃિષ ��ે ેસહાય�તૂ થવા માટ� બ�કો તરફથી િધરાણની િવિવધ યોજનાઓ અમલમાં

�કૂવામા ંઆવી છે. �મા ંખ�ેતૂોન ેપાક ઉગાડવા માટ� �ૂંક �દુતની લોન ખાતર, �બયારણ અન ેજ�ંનુાશક

દવાઓ ખર�દવા માટ� �ૂંક �દુતની લોન, �વૂાઓ બોરવલે ખોદાવવા માટ� તથા ઈલકે��ક પપં�ગ સેટ અને

મોટર બસેાડવા માટ� મ�યન ગાળાની લોનનો સમાવશે થાય છે. ખાતર અન ેજ�ંનુાશક દવાના વપેાર�ઓને

પ જ�ર� માલ ખર�દવા, સ�ંહ કરવા અન ેવહ�ચણી કરવા માટ� જોઈતા ંનાણા�ુ ંિધરાણ કરવામા ંઆવ ેછે.
(૮) પ�ેક�ગ ���ડટ (િનકાસકારન ેલોન) : િનકાસકારન ેજ�ર� કાચો માલસામાન ખર�દવ માટ�, જ�ર� ઉ�પાદક

���યા કરવા માટ� તમેજ તયૈાર માલ પકૅ કર� જહાજ પર ચઢાવ માટ� જોઈતા ંનાણાનંી સગવડ કર� આપવા

માટ� બ�ક તરફથી આ�ુ ંિધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે. સામા�ય ર�ત ેઆવા ંિધરાણની �દુત ૯૦ �દવસ કરતાં

વધાર� હોતી નથી. �યાજનો દર પણ �માણમા ંઓછો હોય છે, � િનકાસકાર પાસ ેિધરાણનો િનિ�ત (ક�ફમ�

◌્) ઓડ�ર હોય તને ેજ આ�ુ ંિધરાણ આપવામા ંઆવ ેછે.
(૯) �ડફડ� પમે�ેટ ગેર�ટ� (આયાતકારન ેલોન) : બ�કનો � �ાહક �ડફડ� પમે�ેટ યોજના હ�ઠળ �લા�ટ

મશીનર� વગેર� આયાત કરવા માગંતો હોય તનેા ંિનકાસકારન ેબ�ક તરફથી આવી ગેર�ટ� આપવામા ંઆવે

છે.બ�ક ગેર�ટ� મળવાન ેકારણે િનકાસકાર �ડફડ� પમે�ેટ �ક�મ હ�ઠળ માલ મોકલી આપ ેછે. દ�શમાથંી જ �ડૂ�

સાધનો અન ેમશીનર� વગેર� ખર�દવા ઈ�છતા �ાહકોન ેપણ આવી �ડફડ� પમે�ેટ ગેર�ટ�નો લાભ બ�કો

તરફથી આપવામા ંઆવ ેછે.

(૨) �ૂડં�ઓ વટાવવી અન ેખર�દવી (Purchase/Discounting of Bills of Exchange) :

(અ) �ૂડં�ઓ વટાવવી ◌ઃ

�ાહક પાસનેી ભિવ�યની તાર�ખ ેપાકતી �ૂડં�ઓ અથવા �ોિમસર� નોટ �વીકાર� બ�કર એના પર િધરાણ

આપ ેછે. આવી ર�ત ેિધરાણની રકમ ન�� કરતી વખત ે�ૂડં�ની �દુતના સદંભ�મા ં�ૂડં�ની રકમ�ુ ં�કુરર

કર�લા દર� �યાજ ગણી �ૂડં�ની રકમમાથંી ત ેકાપી લઈ બાક�ની રકમ �ાહકન ેખાત ેજમા કરવામા ંઆવ ેછે.
આ �ૂડં� અથવા �ોિમસર� નોટ પર � દર� �યાજ ગણવામા ંઆવ ેછે તને ેવટાવનો દર (Rate of discount)
કહ�વામા ંઆવ ેછે અન ેકાપી લીધેલી રકમન ેવટાવ કહ�વામા ંઆવ ેછે. �ૂડં� પર શરેા કરનારની શાખ �ગે



બ�કર� ખાતર� કર� લવેી જોઈએ. �ોિમસર� નોટ/�ૂડં�ની પાકયા તાર�ખ ેબ�કરન ે�ોમીસર� નોટ/�ૂડં�ની �રૂ�

રકમ મળે છે.

સામા�ય ર�ત ે�ૂડં� લ�યા તાર�ખથી ૯૦ �દવસની �દુતમા ંપાકતી �ૂડં�ઓ (Usance Bill) બ�કરો વટાવ ેછે.
એક કરતા ંવધાર� �ય��તની આવી �ૂડં�-�ોિમસર� નોટ પર સહ� હોવાથી નકા૨ના �ક�સામા ંતેઓ જવાબદાર

બન ેછે અન ેઆથી બ�કર આ ર�ત ે�ૂડં� વટાવી િધરાણ આપવા�ુ ંપસદં કર� છે. આવા �કાર�ુ ંિધરાણ

સામા�ય ર�ત ેતારણ વગર�ુ ંિધરાણ હોય છે અન ે�ાહકની શાખ, �િત�ઠા પર જ આધાર રાખીને બ�કર આ�ું

િધરાણ કર� છે. �ૂડં�ના પ�કારો અન ે�ના તરફથી આવી �ૂડં� વટાવવા માટ� ર�ૂ થાય છે તનેી શાખ, �િત�ઠા

�યાનમા ંલઈન ેબ�કર �ૂડં� વટાવવા �ગેનો િનણ�ય કર� છે.

લોનના ં�પમા ંઆપવામા ંઆવતા ંિધરાણ પર લવેામા ંઆવતા ં�યાજના ંદર કરતા ંઆ �કારના ંિધરાણમાં

�યાજનો દર ઓછો લવેામા ંઆવ ેછે. કારણક� �ૂડં� વટાવવામા ં�યાજની ૨કમ પહ�લથેી જ કાપી લવેામા ંઆવે

છે. દા.ત., ૨ ૫,૦૦૦ની �ૂડં� વટાવવામા ંઆવ ેતો બ�કર ૪ ૫,૦૦૦ કરતા ંઓછ� રકમ �કૂવ ેછે. આથી પણ

�યાજનો દર નીચો હોય છે.

(બ) �ૂડં� ખર�દવી (Bills Purchased) :

�ૂડં� વટાવવાન ેબદલ ેબ�કર ક�ટલીક વાર �ૂડં� ખર�દ�ન ેિધરાણ આપ ેછે. સામા�ય ર�ત ે�િત��ઠત �ાહક

તરફથી ર�ૂ કરવામા ંઆવતા ંડોક�પુ�ેટર� �બલો જ બ�કર ખર�દ� છે. � �બલની સાથ ેમાલની મા�લક�

હ�ના દ�તાવજેો �વા ંક� �બલ ઑફ લ�ેડ�ગ અથવા ર�લવ ેરસીદ ક� �ા�સપોટ�  કંપનીની રસીદ સામલે હોય
તવેા ં�બલન ેડો�મુ�ેટર� �બલ કહ�વામા ંઆવ ેછે. ક�ટલીકવાર આવા ં�બલના ંતારણ સામ ેબ�કર ઑવર�ાફટ

ક� ક�શ ���ડટ પણ મ�ૂંર કર� છે. બ�કર �બલ ખર��ા ંપછ� �બલની રકમમાથંી વટાવની રકમ કાપી લઈ

બાક�ની �મ �ાહકન ેખાત ેજમા કર� છે અન ેએ �બલ વ�લૂાત માટ� એની શાખા પર મોકલી આપે છે. આવા

�બલના નાણા ંમાગેં એટલ ેતરત જ (on demand) �કૂવવાના ંહોવાથી બ�કરન ેમ ભડંોળના ંરોકાણ�ુ ંઆ
એક ઉપયોગી સાધન છે. બ�કર આ�ુ ં�બલ ખર�દતો હોવા છતા ંપ ત ેએના ંિધરાણ સામનેા ંતારણ તર�ક� જ
એ ધરાવ ેછે. જો આ�ુ ં�બલ નકારાય તો બ�કર સબંિંધત પ�કારો સામ ેપગલા ંલઈ શક� છે એટ�ુ ંજ નહ�

પણ �બલની સાથ ેસામલે કર�લ દ�તાવજેોમાના ંમાલ પર ત ે�લજેનો અિધકાર પણ મળેવ ેછે.

આ �કાર�ુ ંિધરાણ આપવામા ંબ�કરન ેનીચનેા ંફાયદા થાય છે :

૧. એના નાણાનંી વ�લૂાત �ગે ત ેિનિ��ત રહ� છે. �ૂડં�ના ંનાણા ંપા�યા તાર�ખ ેમળ� �ય છે. જો �ૂડં�

નકારાય તો પણ �ૂડં� લખનાર અથવા તનેા પર શરેો કરનાર પાસ ેબ�કર �ૂડં�ના ંનાણા ંવ�લૂ કર� શક� છે.

૨. િધરાણની �દુત િનિ�ત હોય છે. િધરાણની �દુત �ૂડં�ની �દુત �ટલી જ હોય છે. ૩. �ૂડં�ઓન ેઘણી તરલ

િમલકત ગણવામા ંઆવ ેછે. જ��રયાતના ં�સગેં ત ે�રઝવ� બ�ક પાસ ે�નુઃ વટાવી શકાય છે.

૪. �ૂડં�ની �ક�મતમા ંકોઈ ફ�રફાર થતો નથી.

૫. �માણમા ં�યાજનો દર વધાર� મળે છે.

૬. નવા ં�ાહકના ંખાતા ંબ�કન ેમળે છે.

પણ બ�કર� �ૂડં� વટાવતી વખત ે�યાનમા ંરાખ�ુ ંજોઈએ ક� વટાવવા માટ� ર�ૂ કરવામા ંઆવલેી �ૂડં� વપેા૨ી

� ૂડં� જ છે અન ેસગવડ� �ૂડં� નથી. �ૂડં� �યવ��થત ર�ત ેલખાયલેી હોવી જોઈએ. અન ેતનેા ંપર �રૂતો

�ટા�પ હોવો જોઈએ. �ૂડં� લખનાર, �વીકારનાર અન ેતનેા પર શરેા કરનારની શાખ �ગે તણેે ખાતર� કર�
લવેી જોઈએ.



[7] મા��ન અથવા ગાળો (Margin) :૦

બ�ક પાસથેી િધરાણ મળેવવા માટ� �ાહક � �મીનગીર�ઓ તારણમા ં�કૂ� છે તનેી �રૂ��રૂ� �ક�મત �ટ�ું

િધરાણ કોઈ પણ બ�કર આપતો નથી. દા.ત., ૨ ૨૫,૦૦૦ની �મીનગીર� તારણમા ં�કૂવામા ંઆવી હોય તો

બ�કર કોઈ પણ �દવસ આ �મીનગીર� પર ૨૫,૦૦ િધરાણ આપશ ેનહ�. ધારો ક�, બ�કર આવી

�મીનગીર�ના ંતારણ પર ૨ ૨૦,000�ુ ંિધરાણ આપ ેતો �મીનગીર�ની �ક�મત ૬ ૨૫,૦૦૦ અને િધરાણની

રકમ ૬ ૨૦,૦૦૦ વ�ચનેો તફાવત ૬ ૫,૦૦૦ અથવા ૨૦ ટકા એ ગાળો અથવા માજ�ન કહ�વાય.
શ�ેડબ�ેચર �વી �મીનગીર� પર બ�કર તનેી બ�ર �ક�મતના ૬૦ ટકા �ટલી ર�ત�ુ ંિધરાણ કર� છે. આમ

�મીનગીર�મા ંબ�કર ૪૦ ટકા માજ�ન રાખ ેછે એમ કહ�વાય. આમ �મીનગીર�ની �કમ અન ેિધરાણની રકમ
વ�ચનેો તફાવત એટલ ેમા��ન. બ�કર નીચ ે�જુબના ંકારો �મીનગીર�ના તારણ પર િધરાણ કરતી વખતે

માજ�ન રાખ ેછે :

૧. �મીનગીર�ની �ક�મતમા ંવધઘટ થયા કર� છે. િધરાણ કરતી વખત ે�મીનગીર�ની બ�ર �ક�મત હોય તે

હમંશેા એની એ નહ� પણ રહ�.

2. �મીનગીર�ના ંભાવમા ંફ�ર નહ� પડ� તો પણ જ�થામા ંઘટ પડ�. માલની �ણુવ�ા પ �ય અને એને

કારણે �મીનગીર�ની �ક�મતમા ંપટડો થાય.

૩ જો ગાહક �યાજની રકમ િનયિમત �કૂવ ેતો િધરાણની રકમમા ંવધારો થાય છે.

૪. િધરાણની ૨કમ વ�લૂ કરવા માટ� �મીનગીર� વચેવાનો �સગં ઊભી થાય તો �મીનગીર�ની �રુ�

રકમ નહ� પણ ઉપ�. વળ� �મીનગીર��ુ ંવચેાણ કર� લ�ેી ૨કમ થ�લૂ કરવા �ગેની કાય�વાહ� કરવાનો

ખચ� પણ બ�કર� જ ભોગવવો પડ� છે.

૫. એક િનયમ તર�ક� બ�કર� �ાહકની �રૂ��રૂ� નાણાકં�ય જ��રયાત �રૂ� પાડવી જોઈએ નહ�. �ાહક�ું

પોતા�ુ ંજો ધધંામા ંરોકાણ હોય તો જ એન ેધધંામા ંિશત (state) હ� છે અન ેધધંો સફળતાથી ચાલ ેત ેમાટ�

�દલ દઈન ેકામ કર� છે. �થી ત ેસમયસર લોન પરત ભરપાઈ કર� શક�.

આવા કારણોસર બ�કર �મીનગીર�ની �રૂ��રૂ� રકમ િધરાણ તર�ક� આપતી નથી. ભાવમા ંવધઘટ,
�મીનગીર�ની વચેાણપા�તા (marketability). �ટોર�જ કરવાન ેકારણે વજન- જ�લામા ંપડતી પઢ, આગ

� ૂટંાટ �વા ંભયથી �કુશાન થવાનો સભંવ �વા ં�ુદા �ુદા પ�રબળોન ેકારણે �ુદા ં�ુદા ં�કારની

�મીનગીર�ઓ માટ� માજ�નનો દર �ુદો�ુદો રહ� છે. માજ�નના ંદરનો આધાર �ાહકની શાખપા�તા પર

પણ રહ� છે. �રઝવ� બ�ક તરફથી �ુદ� �ુદ� �તના ંિધરાણ માટ�ના ંમાજ�ન �ગે વખતોવખત � આદ�શ

આપવામા ંઆવ ેછે ત ેઆદ�શ દર�ક બ�કન ેબધંનકતા� રહ� છે.

[૮] િમલકત પર બોજો ઊભો કરવાની પ�િત (Modes of Creating Charges) : આપણે આગળ જોઈ ગયાં

ત ે�માણે બ�કર િધરાણ કરતી વખત ે�ાહકના ચા�ર�ય (Character), શ�કત (capacity) અન ે�ડૂ�

(capltal) �ગે ખાસ �યાન રાખ ેછે. બ�કર �હ�ર જનતાના ંનાણા�ં ુ ંિધરાણ કરતો હોવાથી નાણાનંી સલામતી

�ગે ત ેકોઈ જોખમ લઈ શક� નહ�. જો િધરાણ કરતી વખત ે�ાહકની કોઇપણ િમલ�ત તારણમા ંલીધા વગર

િપરાણ આપ ેતો તને ેઅર��ત િપરાણ કહ�વાય. જો �ાહક િધરાણની રકમ પરત કરવામા ંક�રૂ કર� તો બ�કર

પાસ ેકોઇ ભૌિતક િમલકત તારણમા ંનહ� હોવાથી િપરા�ની વ�લૂાત�ુ ંકાય� ��ુક�લ બન ેછે, આથીજ બ�કર

િધરાણ કરતી વખત ે�ાહકની કોઈ ભૌિતક િમલકત તારણમા ં�કૂવામા ંઆવ ેએવો આ�હ રાખ ેછે. જો �ાહક

િધરાણની રકમ પરત કરવામા ંક�રૂ કર� તો એ િમલકત વચેીન ેબ�કર એના ંનાણા ંવ�લૂ કર� શક�. આવાં

િધરાણન ેર��ત િધરાણ કહ�વામા ંઆવ ેછે. િપરા� સામ ેતારણમા ં�કૂવામા ંઆવલેી �મીનગીર� પર �યાં

�ધુી બ�કરનો યો�ય બોજો (charge) ઊભો કરવામા ંનહ� આવ ે�યા ં�ધુી ��ુક�લીના સમયમા ંબ�કરને એ
�મીનગીર�નો લાભ મળ� શકતો નથી. ૧૯૪૯ના બ��ક�ગ િનયમન ધારાની કલમ ૫ �જુબ ર��ત િધરાણ

એટલ ેએ�ુ ંિધરાણ � એવી િમલકતના તારણ સામ ેકરવામા ંઆ��ુ ંહોય �ની બ�ર �ક�મત કોઇપણ સમયે



લોનની રકમ કરતા ઓછ� ન હોય. બોજો એટલ ે�ાહકની ભૌિતક િમલકત પરનો બ�કરનો અિધકાર, એ એક

�કારનો કા�નૂી �યવહાર છે, � �ારા બ�કરન ેઅ�કુ કાયદ�સરના ંઅિધકાર મળે છે. �મીનગીર�ના �કારના

સદંભ�મા ંબોજો ઊભો કરવાની �ુદ� �ુદ� પ�િતઓ છે. દર�ક �કારના બો�ની કાયદ�સરની અસર �ુદ� �ુદ�

હોય છે. �ાહકની ભૌિતક િમલકત ઉપર ઊભા કરવામા ંઆવતા બો�ના બ ે�કાર છે :

બો�ના �કાર :

(૧) �થાથી બીજો (Fixed charge-crystallsed charge)

(૨) નરતો બોજો (Floating eharge)

�થાયી બોજો જમીન-મકાન, કારખા�ુ ંમકાન, �લા�ટ-મશીનર� �વી ચો�સ �થા િમલકત પર ઊભો

કરવામા ંઆવ ેછે. ર�જ���શન કાડ�મા ંદશા�વલે િમલકત પરનો એ ચો� (specific) બોજો છે. ત ેચો�સ

�કારની િમલકત પરનો બોજો હોવાથી તને ેcrystallsex charge પણ કહ�વામા ંઆવ ેછે. � િમલ�ત પર

આવો �થાયી બોજો ઊભો કરવામા ંઆ�ય હોય ત ેિમલકત ધધંાના સામા�ય �યવહારમા ં�ાહક વચેી શકતો

નથી. આવો બોજો કાયદ�સરન ગીરો �ારા અ��ત�વમા ંઆવ ેછે અન ેએના પછ�ના કોઈ પણ ગીરો રાખનારને

બ�ક પર અ��મતા (priority) મળતી નથી. વીર

�ટોક, ચા� ુકામ �વી વારંવાર વપરાતી િમલકત પર ઊભા કરવામા ંઆવતા બો�ન ેતરતો બોજો

(Floating charge) કહ�વામા ંઆવ ેછે. �યા ં�ધુી તરતા બો��ુ ં��થર બો�મા ં�પાતંર ન થાય �યા ં�ધુી

�ાહક રો�જ�દા �યવહારમા ંત ેિમલકતની લવેડ-દ�વડ કર� શક� છે. તરતો બોજો કોઈ ચો�સ િમલકતન ેલા�ુ

પડતો નથી. આથી �ાહક ધધંાના સામા�ય �યવહારમા ંિમલકત વચેી શક� છે. તરતો બોજો હાલની અને

ભિવ�યની િમલકત પર ઊભી કરવામા ંઆવ ેછે. �ટૉક �વી ધધંાના સામા�ય �યવહારમા ંબદલાતી રહ�તી

િમલકત પર આવી બોજો ઊભો કરવામા ંઆવ ેછે. �યા ં�ધુી બો�નો અમલ કરવા માટ� બ�ક તરફથી પગલાં

લવેામા ંન આવ ે�યા ં�ધુી વપેાર ધધંાના સામા�ય �યવહારમા ં�ાહક આવી િમલકત�ુ ંવચેાણ કર� શક� છે.
�ાહક િધરાણની રકમ પરત કરવામા ંક�રૂ કર� અન ેપોતાના લણેાની વ�લુાત માટ� િમલકત વચેવાનાં

ઉ�ેશથી બ�કર ત ેિમલકતનો કબજો લવેાનો �ય�ન કર� એટલ ેતરતો બોજો ��થર બોજો બની �ય છે.

બોજો ઊભો કરવાની પ�િતઓ (Modes of ereating charge) : �ાહકની ભૌિતક િમલકત પર બોજો ઊભો

કરવાની િવિવધ પ�િતઓ નીચ ે�જુબ દશા�વી શકાય ◌ઃ (૧) બઇેલમ�ેટ (Bailment) (૫) હ�ગીરો-મોટ�ગેજ

(Mortgage)

(૨) માલગીરો અથવા �લજે (Pledge) (૬) બાહં�ધર� અથવા ગેર�ટ� (Guarantee) (૩) કબ�હ� અથવા

�લયન (Lien) (૭) હ�બદલો-એસાઈનમ�ેટ (Assignrnent) (૪) હાઈપોિથક�શન (Hypothecation)

હવ ેઆપણે આ પ�િતઓની �ૂંકમા ંચચા� કર��ુ.ં

(૧) બઇેલમ�ેટ (િન�પે) (Bailrnent) :°

બઈેલમ�ેટ શ�દ �ળૂ ���ચ શ�દ ballier પરથી બ�યો છે. �નો અથ� આપ�ુ ંએમ ધા� છે. ભારતીય કરાર
ધારાની કલમ ૧૪૮ની જોગવાઇ અ�સુાર “બઇેલમ�ેટના કરારમા ંએક �ય��ત બી� �ય��તન ેકોઇ ઉ�ેશ

માટ� માલની �ડલીવર� એવા કરારથી આપ ેછે ક� ઉ�ેશ �રૂો થતા સદર� ુમાલ �ડલીવર� આપનાર �ય��તને

પરત કરવો અથવા તનેી �ચૂના �જુબ ત ે માલનો િનકાલ કરવો.''

� �ય��ત માલની �ડલીવર� આપ ેછે ત ે�ય��તન ેબઇેલોર (િન�પેતા) Bailor કહ�વા� ્છે. � �ય��તન ેમાલ

આપવામા ંઆવ ેછે ત ે�ય��તન ેબઇેલી (િન�પેી) Bailee કહ�વાય  છે કલમ ૧૪૮ મા ંઆપલેી સમ�ૂતી

�જુબ કોઈ �ય��તએ માલ આ�યો હોય �યાર� બઇેલમે�� ્તર�ક� નહ� આ�યો હોય પરં� ુ� �ય��ત પાસે

આવો માલ હોય ત ે�ય��ત મા�લકના વતી



બઇેલમ�ેટ તર�ક� ત ેરાખવા ક�લૂ થાય તો માલ લનેાર અન ેઆપનાર વ�ચ ેબઇેલી – ૧૩૫ બઇેલોરનો

સબંધં અ��ત�વમા ંઆવ ેછે. �ની પાસ ેમાલ હોય ત ે�ય��ત બઇેલી અન ેમાલ આપનાર �ય��ત બઇેલાર

ગણાય.

બઇેલમ�ેટના કરારના લ�ણો :

૧. માલની �ડલીવર� આપવી ◌ઃ એક �ય��ત બી� �ય��તન ેમાલ આપ ેએ જ�ર� છે. �ઇેલમ�ેટમા ંમાલનો

ક�જો બદલાય છે. માલની મા�લક� નહ�. માલની �ડલીવર� ��ય� અથવા પરો� (અ�મુાિનત –
Constructive) હોય દા.ત. માલના ગોડાઉનની ચાવી આપવામા ંઆવ.ે

૨. માલ કોઇ ચો�સ ઉદ�શથી આપવામા ંઆવ ેદા.ત. દાગીના બનાવવા માટ� સોનીન ેસો�ુ ંઆપવામાં

આવ.ે

૩. માલ પરત કરવો ◌ઃ � ઉ�ેશથી માલ આપવામા ંઆ�યો હોય ત ેઉ�ેશ �રૂો થાય એટલ ેબઇેલીએ તે માલ

બઇેલોરન ેપરત કરવાનો હોય છે અથવા તનેી �ચૂના અ�સુાર તનેી �યવ�થા કરવાની હોય છે. જો

બઇેલીએ માલ પરત કરવાનો ન હોય પરં� ુતનેા નાણા ંબઇેલોરન ે��ૂવવાના હોય તો ત ેબઇેલમ�ેટનો નહ�

પણ માલ વચેાણનો કરાર ગણાય છે. બઇેલમ�ેટના કરારમા ંબઇેલીએ એના એજ �વ�પમા ંબઇેલોરને માલ

પરત કરવો પડ� એ જ�ર� નથી. �વ�પ બદલાય પણ �ય. દા.ત. સોનીન ેદાગીના ઘડવા માટ� સો�ું

આપવામા ંઆ��ુ ંહોય તો સોનાન ેબદલ ેદાગીના પરત કરવામા ંઆવ.ે

બઇેલમ�ેટના �કાર : બઇેલમ�ેટનો કરાર �ૂદ� �ૂદ� અનકે ર�ત ેથઇ શક�. ૧. કોઇ વ�� ુબી� �ય��તને ભાડ�

આપવામા ંઆવ ે- દા.ત., સાઇકલ ભાડ� આપવામા ંઆવ.ે ૨. માલ પર કોઇ ���યા કરવા માટ� બઇેલીને

માલ આપવામા ંઆવ ેદા.ત. કપડા ંસીવવા

માટ� કાપડ દર�ન ેઆપવામા ંઆવ.ે

૩. કામચલાઉ વપરાશ માટ� કોઇ �ય��તન ેબઇેલોરની મા�લક�ની વ�� ુઆપવામા ંઆવ.ે દા.ત. પોતાની

મા�લક�ની મોટર િમ�ન ેવાપરવા માટ� આપવામા ંઆવ.ે

૪. કોઇ વ�� ુઅ�ય �ય��તન ેસાચવવા માટ� આપવામા ંઆવ ે: દા.ત. બહારગામ જતી વખત ેપોતાની

�ક�મતી વ�� ુિમ�ન ેસાચવવા આપવી.

૫. નાણા ંઉછ�ના લવેા માટ� માલ ગીરો �કુવામા ંઆવ ે(pledge) �યાર� બઇેલમ�ેટનો કરાર થયલેો ગણાય.
દા.ત. કોઇ �ક�મતી વ�� ુગીરો �કુ� નાણા ંઉછ�ના લવેા.                                                   બ�કર �યાર�

બઇેલમ�ેટના કરારના આધાર� િધરાણ કર� છે �યાર� માલ બગડ� નહ� �ક�મતમા ંઘટાડો નહ� થાય એ ર�ત ેસઇેફ

ક�ટડ�મા ંરાખવાની બ�કરની ફરજ બન ેછે અન ેિપરાણની રકમ �રૂ��રૂ� �કૂવાઇ �ય એટલ ેએ માલ પરત

કરવાની એની ફરજ છે.                                                    નીચનેી શરતો�ુ ંપ�રપાલન થાય એટલે

બઇેલમ�ેટનો કરાર �રૂો થયલેો ગણાય :

૧. �ઇેલમ�ેટ હમંશેા કરાર પર આધાર�ત હોય છે.                                                 ૨. દ�રહ�ર થઇ શક�

એવી વ���ુ ુજં બઇેલમ�ેટ થઇ શક�. પણ કાયદ�સર�ુ ંના�ુ ં(ચલણી નાણા ંકર�સી નોટ) બઇેલમે�ટ તર�ક�

આપી શકાય નહ�.

૩. બઇેલમ�ેટના કરારથી બઇેલીન ેમાલની કામચલાઉ ફ�રબદલી જ કરવામા ંકરવામા ંઆવ�ેુ ંછે
૪. માલની �ડલીવર� ��ય� અથવા અ�મુાિનત હોઇ શક�.



૫. � ઉ�ેશ માટ� માલની �ડલીવર� કરવામા ંઆવી હોય ત ેઉ�ેશ �રૂો થાય એટલ ેબઇેલમ�ેટ તર�ક� આપેલો

માલ પરત કરવાનો હોય છે અથવા બઇેલોરની �ચૂના અ�સુાર તનેો િનકાલ કરવાનો હોય છે. (૨) માલ

ગીરો અિધકાર અથવા જગંમ િમલકતનો કબ� સાથનેો ગીરો-�લજે (Pledge;

જગંમ િમલકતના ંકબ� સાથનેા ંગીરોમા ંએક �ય�કત �ારા બધો માલ અથવા માલના મા�લક� હ�ના

દ�તાવજેો, દ�વા સામનેા ંતારણ તર�ક�, એના પર બોજો ઊભો કરવાના ઈરાદાથી બી� �ય��તન ેઆપવામાં

આવ ેછે. દ��ુ ંભરપાઈ થઈ �ય અથવા વચન�ુ ંપાલન થઈ �ય એટલ ેમાલ અથવા મા�લક� હ�ના

દ�તાવજેો મા�લકન ેપરત કરવાના હોય છે. ભારતીય કરાર ધારાની કલમ-૧૭૨મા ં�લજેની �યા�યા નીચે

�જુબ આપવામા ંઆવી છે . “દ��ુ ં�કૂવવા માટ� અથવા વચન�ુ ંપાલન કરવા માટ�ના ંતારણ તર�ક� માલ

અગર વ���ુ ુ ંબઈેલમ�ેટ કરવામા ંઆવ ે�યાર� ત ે�લજે કહ�વાય.’’

� �ય��ત તારણ તર�ક� �મીનગીર� આપ ેછે તેન ેગીરો આપનાર પૉનર (Pawnor) અથવા �લેજ૨

(pledger) કહ�વામા ંઆવ ેછે અન ે� �ય��ત માલ ગીરો લ ેછે - બઇેલીન ેગીરો લનેાર (pawnee) અથવા

�લ�ે (pledgee) કહ�વામા ંઆવ ેછે.

દા.ત., અ પોતાનો �્ ૧૦,૦૦૦ નો સોનાનો હાર �મીનગીર� તર�ક� આપી બ પાસથેી ૬ ૬,૦૦૦ ઉછ�ના લે

તો ત ે�લજેનો �યવહાર કહ�વાય. અ પૉનર કહ�વાય અન ેબ પૉની કહ�વાય.

ભારતીય કરાર ધારાની કલમ-૧૪૮ની જોગવાઈ �જુબ “બઈેલમ�ેટના ંકરારમા ંએક �ય��ત બી� �ય��તને

કોઈ ઉ�ેશ માટ� માલની �ડ�લવર� એવા કરારથી આપ ેછે ક� ઉ�ેશ �રૂો થતા ંસદર� ુમાલ �ડ�લવર� આપનાર

�ય��તન ેપરત કરવો અથવા તનેી �ચૂના �જુબ ત ેમાલનો િનકાલ કરવો.”

ઉપરની બ ે�યા�યા તપાસતા મા�મૂ પડશ ેક� �યાર� દ��ુ ં�કૂવવા માટ� અથવા વચ પાલન કરવા માટ�ના

તારણ તર�ક� એક �ય��ત બી� �ય��તન ેમાલ અથવા વ�� ુઆપ ે�યાર� ત ે�લજે કહ�વાય.

બઇેલમ�ેટ અન ે�લજે વ�ચનેો તફાવત ◌ઃ �લજે પણ એક ખાસ �કાર�ુ ંબઇેલમ�ેટ આપવામા ંઆવ ેછે અને

છે બ�મેા ંઅ�કુ ઉ�ેશ માટ� માલનો કબજો સામા પ�કારન ેઉ�ેશ �રૂો થાય એટલ ેમાલ �ળૂ મા�લકન ેપરત

કરવાનો હોય છે. પરંત બ� ેવ�ચ ેક�ટલો તફાવત છે.

૧. બઇેલમ�ેટમા ંકોઇપણ હ�� ુમાટ� માલની �ડલીવર� આપી શકાય છે �યાર� �લજેમા ંખાત હ�� ુમાટ� માલના

કબ�ની સ�પણી છે.

૨. બઇેલમે�ેટમા ંબઇેલીન ેમાલ માટ� �લયનનો અિધકાર છે. તને ેમાલ વચેવાનો આ��કા નથી. પરં� ુ

�લજેમા ંઅ�કુ સજંોગોમા ંગીરો લનેાર પોનીન ેમાલ વચેવાનો અિધકાર મળે છે.

૩. બઇેલીન ેમાલનો ક��હ� જ મળે છે. �યાર� �લજેના �ક�સામા ંપોનીન ેગીરો િમ�કતમા ંખાસ હ� મળે

છે.

કાયદ�સરનો �લજે અમલમા ંઆવ ેત ેમાટ� નીચનેી શરતો�ુ ંપાલન થ�ુ ંજ�ર� છે ◌ઃ   ૧. માલ�ુ ંબઇેલમ�ેટ

થયલે હો�ુ ંજોઇએ. જગંમ િમલકતના કબ�ની ફ�રબદલી થવી જોઈએ. �થાવર િમલકત �લેજમા આપી

શકાય નહ�. માલના ંમા�લક� હ�ની ફ�રબદલી થતી નથી. માલની મા�લક� તો ગીરો �કૂનારની જ રહ� છે.

૨. � વ�� ુગીરો �કુવાની હોય ત ેવ��નુો ક�જો ગીરો લનેારન ેસ�પવા�ુ ંજ�ર� છે. માલનો ભૌિતક કબજો

આપવામા ંઆવ ેઅથવા માલની મા�લક�ન ેલગતા દ�તાવજેો આપવામા ંઆવ ેદા.ત., ર�લવ ેરસીદ, બીલ

ઑફ લ�ે�ડ�ગ અથવા � ગોડાઉનમા ંમાલ રાખવામા ંઆ�યો હોય તનેી ચાવી આપવામા ંઆવ.ે



૩. આવી ફ�રબદલી દ��ુ ંભરપાઈ કરવાના અથવા વચન પાલન કરવા માટ�ના તારણ તર�ક� થયલેી હોવી

જોઈએ.

૪. ગીરો આપનાર �ય��તનો કબજો કાયદ�સરનો હોવો જોઈએ. દા.ત. શઠેની મા�લક�ની વ��નુો ભૌિતક

કબજો ધરાવનાર નોકર ત ેવ�� ુ�લજે તર�ક� આપી શક� નહ�. �લજેની બાબતમા ંએક વ�� ુ�યાનમા ંરાખવી

જોઈએ ક� જગંમ િમલકતન ે�લજે તર�ક� �કૂ� શકાય. ચલણી ના�ુ ં�લજે તર�ક �કૂ� શકાય નહ�.

માલ કઇ �ય��ત ગીરો �કુ� શક�? (Who Can Pledge the goods) :             ૨. મા�લકનો મક��ટાઇલ

એજ�ટ - ભારતીય કરાર ધારાની કલમ ૧૭૮ની જોગવાઇ �જુબ.

૧. માલનો મા�લક પોત.ે

૩. સ�ં�ુત મા�લકો પકૈ�નો કોઇ પણ મા�લક બી� મા�લકની સમંિતથી.            ૪. જો કોઇ �ય��ત દગાથી

અથવા ખોટ� ર�ૂઆતથી અથવા દાબ-દબાણથી ક� અયો�ય લાગવગથી માલનો કબજો મળેવ ેતો માલના

સાચા મા�લકની ��ુસફ� અ�સુાર ત ેકરાર રદ કરવાન ેપા� (voidable) બન ેછે. પરં� ુજો નીચેની શરતો�ું

પાલન કરવામા ંઆ��ું

હોય તો કબ�દારન ેકાયદ�સરનો �લજેનો અિધકાર મળે છે. (અ)�લજેનો કરાર કરવામા ંઆ�યો નહ� હોય તે

પહ�લા ંરદ કરવામા ંઆ�યો નહ� હોય. (બ) ગીરો લનેાર �લ�ે આવો માલ ��ુ દાનતથી અન ેપોનોરના

ખામી ભર�લા અિધકારની �ણ વગર લ.ે

૫. જો કોઇ ખર�દનાર માલ ખર��ા પછ� માલ અથવા તનેા અિધકાર પ�ો (documents of title) િવ��તા

પાસ ેરહ�વા દ� અન ેિવ��તા ��ુ દાનતથી વત� અન ે�ાહકન ેવચેલેા માલ �ગે તને ેમા�હતી ન હોય તો તે

કાયદ�સરનો �લજે કર� શક� છે (ગીરો �કુ� શક� છે) તજે �માણે � �ાહકન ેિવ��તાની સમંિત વગર કબજો

મ�યો હોય ત ે�ાહક માલના અિધકાર તને ેમળે ત ેપહ�લા માલનો કાયદ�સરનો �લજે કર� શક� છે (ગીરો �કુ�

શક� છે).
૬. માલમા ંમયા��દત �હત ધરાવનાર �ય��ત : ગીરો રાખનાર પોત ેત ેમાલ ફર� �લજે તર�ક� �કુ� શક� છે

પણ આવી ર�ત ેગીરો રાખલેા માલમા ંતને ે�ટલો અિધકાર હોય તટેલા �રૂતો જ ત ેકાયદ�સર ગણાય છે.


