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• Unit=1

              •    બંંેકિ�ંંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ -1949

=>  એક્ટના હેતુઓ
=>   બેકિ�ંગ વ્યવસાય
=>     બંંે� અને તેના શબ્દો
=>   �ેપિ�ટલ (મૂડી),      ડિડપિવડન્ડ ડિરઝવ& હેઠળની પિવપિવધ શરતો
=> ફંડ,લોન(ધિધરાણ)  અને એડવાન્સિ.ઝ,    લાયસિસં. અને વાઈપિનડગ અય
=>    બબેકિ�ંગ વ્યવસાય ના પિનયમો-    પિનદ&શો જાહેર �રવાની
સતા,ન્સિ2વ�ૃતી,થા�ણો,     નામાં�ન અને લોન અને એડવા.
=>    એક્ટ મેનેજમેન્ટ અને ડિરસૉસિસઝ
 
              =>   બંંેકિ�ંંગ પિનયમન ધારો,1949

• [૧]  પ્રા2તાપિવ�
• [૨]      ૧૯૪૯ના બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારાની મુખ્ય �લમો:
      • (૧)   �ાયદાનંુ �ાય&ક્ષત્રે
      • (૨)   બંંેકિ�ંંગ ની વ્યાખ્યા
      • (૩)    �રવાના મેળવવા બાબત
      • (૪)     નવી શાખાઓ ખોલવા �લ પિનયંત્રણ
      • (૫)    શેરમૂડી અંગેની જેાગવાઈઓ
      • (૬)   અનામત ભંડોળ અંગે
      • (૭)  ડિડપિવડન્ડ અંગે
      • (૮) નોન-      સિશડયુુલ બંંે�ોએ રાખવાની રો�ડ અનામતનંુ પ્રમાણ
      • (૯)   તરલ અસ્કયામતનંુ પ્રમાણ
      • (૧૦)    ભારતમાં રાખવાની અસ્કયામતો
      • (૧૧)   બંે�ોએ મો�લવાના �ત્ર�ો
      • (૧૨)     વાર્ષિKં� પિહસાબો અનને �ા�ંુ સરવૈયંુ
      • (૧૩)   ઓડિડટ અંગેની જેાગવાઈ
      • (૧૪)       બંે�ોની ત�ાસ હાથ ધરવાની ડિરઝવ& બંે�ની સતા
      • (૧૫)      આદેશ આ�વાનો ડિરઝવ& બેન્�નો અધિધ�ાર
      • (૧૬)        લોન ધિધરાણ �ર અં�ુશ મૂૂ�વાની ડિરઝવ& બંંે�ની સતા
      • (૧૮)     પિનમણંૂ� અંગેના પ્રપિતબંંધો અને પિનયંત્રણો
      • (૧૯)    બંેકિ�ંગ �ં�નીઓના સંચાલન અંગે
      • (૨૦)       બંંે�ોના ટોચના સંચાલ�ો �ર ડિરઝવ& બંે�નો અં�ુશ
      • (૨૧)       બંે� �મ&ચારીઓની અમુ� પ્રવૃપિતઓ �ર પ્રપિતબંંધ અંગે
      • (૨૨)         બેકિ�ંગ �ંં�નીઓ પ્રાપ્ત �રી લેવા અંગેની �ેન્દ્ર સર�ારની સતાઓ.



[૧] પ્રા2તાપિવ�:-

                           બંે�ો જાહેર જનતાના નાણાં થા�ણ તરી�ે 2વી�ારી જરૂડિરયાતવાળાને તેનંુ ધિધરાણ �રી તેમાંથી નફો મેળવે છે.  બંે�માં
       મૂ�ેલી થા�ણ �ર થા�ણદારોનો �ોઈ અં�ુશ હોતો નથી.           આથી બંે�ોનો વહીવટ યોગ્ય રીતે ચાલે અને થા�ણદારોના નાણાં ડૂબી નહીં

           જાય તે માટે વહીવટ �ર �ાયદા ઘ્વારા �ોઈ અં�ુશ હોવો જરૂરી છે.

1                         સિUટીશ શાસન દરધિમયાન ભારતની બંેકિ�ંગ �ં�નીઓની પ્રવૃસિVઓનંુ પિનયમન ૧૯૧૩ના �ં�ની ધારા મુજબ �રવામાં આવતંુ
હતંુ.             વે�ારી બંે�ોના પિનયમન માટે �ેટલી� વધારાની �લમ આ ધારામાં આમેજ �રવામાં આવી હતી.      �રંતુ આ વધારાની �લમો નતો

               વે�ારી બંે�ોને સહાયભૂત નીવડે એમ હતી અને ન તો તેમને ફડચામાં જતી બચાવી શ�ે એમ હતી.     આથી બંેકિ�ંગ ઉદ્યોગ �ૂરતા
    પ્રમાણમાં પિવ�ાસ સાધી શક્યો નપિહ.

                 ૧૯૩૧ માં મધ્યસ્થ બૅકંિ�ંગ ત�ાસ સધિમપિત (Central Banking Inquiry Committee)      એ બંે�ોના પિનયમન માટે એ�
           અલગ ધારો ઘડવાનંુ સૂચન �રી તે અંગે �ેટલી� ભલામણો �ણ �રી હતી.        �રંતુ આ ભલામણોનો 2વી�ાર �રવાને બદલે સર�ારે

               ૧૯૩૬માં �ં�ની ધારામાં થોડા સુધારા �રીને બંેકિ�ંગ �ં�નીઓના પિનયમન માટે �ેટલી� વધારાની �લમો ઉમેરીને સંતોK માન્યો.

             ૧૯૩૮માં દસિક્ષણ ભારતની     ત્રાવણ�ોર એન્ડ �ીલોન બંે�           ફડચામાં ગઇ અને તેની સાથે બીજી �ેટલીં� બંે�ો �ણ �ાચી �ડી. 
       આથી બંે�ો �રના પિનયમન માટે ડિરઝવ& બંે�ે નવેમ્બર,         ૧૯૩૯માં એ� ડ્ર ાફટ બંેકિ�ંગ સિબલ ઘડીને સર�ારને સુ�રત �યુb .    �રંતુ તે વખતે
                બીજંુ પિવશ્વયુદ્ધ ચાલુ હોવાને �ારણે નવો �ાયદો ઘડવાને બદલે સર�ારે ૧૯૪૨માં જૂના �ાયદામાં જ �ેટલા� સુધારા �યા& .   ડિરઝવ& બંે�ે
               તૈયાર �રેલા ડ્ર ાફટ બંૈકિ�ંગ બીલમાં �ેટલા� સુધારા �રીને ૧૯૪૪માં ફરીથી સર�ાર સમક્ષ તે રજૂ �રવામાં આવ્યંુ.    આ ખડો પ્રવર
 સધિમપિત (  સિસલેક્ટ �ધિમડિટ)                 ને સોં�વામાં આવ્યો �રંતુ એ સધિમપિતની બેઠ� મળે એ �હેલાં જ ધારાસભા પિવખેરાઇ ગઇ અને ૧૯૪૫માં એ

   ખરડો મુદત બહારનો ઠયો&.

            માચ& ,              ૧૯૪૬માં સર�ારે નવો ખરડો ઘડીને ધારાસભામાં રજૂ �યો& જે ફરી પ્રવર સધિમપિતને સોં�વામાં આવ્યો.   આ સધિમપિતએ
          મૂળ ખરડામાં �ેટલી� જેાગવાઇઓ ઉમેરી હોવાથી તેમાં ઘણા ફેરફારો આવશ્ય� બન્યા.        આથી સર�ારે જુનો ખરડો �ાછો ખંેચી લઇ
     માચ& ૧૯૪૮માં નવો ખરડો રજૂ �યો&.    આ ખરડો ૧૭મી ફેUુઆરી,            ૧૯૪૯ના રોજ �સાર થયો અને તેણે �ાયદાનંુ 2વરૂ� લીધંુ અને તે

   ૧૯૪૯ના બંેકિ�ંગ �ં�ની ધારા  તરી�ે ઓળખાયો.

                         ૧૯૪૯ના મૂળ ધારાની ઊણ�ો દૂર �રવા માટે તેમ જ બદલાતી જતી �ડિરન્સિસ્થપિત સાથે ધારાની જેાગવાઇઓને સુસંગત
         બનાવવા માટે આ ધારામાં વખતોવખત અને� સુધારા �રવામાં આવ્યા છે.      ૧૯૬૫ના એ� મહત્ત્વના સુધારા અન્વયે તા. ૧-૩- 
          ૧૯૬૬થી આ ધારાને બંેકિ�ંગ �ં�ની ધારાને બદલે બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારા (Barning Regulatlorn Act)   તરી�ે ઓળખવામાં

        આવ્યો અને સહ�ારી બંે�ોને �ણ તે લાગુ �ાડવામાં આવ્યો.        આ �ાયદાની જેાગવાઇઓ �ં�નીધારાની જેાગવાઇઓને બદલે નથી �રંતુ
     �ં�નીધારાની જેાગવાઇઓ ઉ�રાંતની વધારાની જેાગવાઇઓ છે.            તેવી જ રીતે લંૈકિ�ંગ �ં�નીઓને અસર �તા& બીજા ધારાઓ જેવા �ે

   શાખી પિવપિનમય�ત્ર ધારો - (Negotiable Instruınents Act)    �ણ અન્સિ2તત્વમાં રહેજ છે.      આ �ાયદો મુખ્યત્વે પિનયમન �રતો
            ધારો છે અને એનો ઉદ્દેશ બંેકિ�ંગ �ં�નીઓ અને �ો�ો&રેશનના �ાય& નંુ પિનયમન �રવાનો છે.         એ જ રીતે ૧૯૬૮ના સુધારા દ્વારા બંે�ો �ર

      સામાસિજ� અં�ુશની યોજના દાખલ �રવામાં આવી હતી.

         ૧૯૬૮માં બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારામાં �રવામાં આવેલા �ેટલાં� મહત્ત્વના સુધારા : 

            સામાસિજ� અં�ુશની યોજના :          ૧૯૬૮માં બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારામાં �ેટલા� મહત્ત્વના સુધારા �રવામાં આવ્યા હતા.   આ �ૈ�ીનો
      એ� સુધારો સામાસિજ� અં�ુશની યોજનાને લગતો હતો.          આ સુધારાથી બંે�ોના માળખા અને સંચાલનમાં મહત્ત્વના ફેરફાર �રવામાં

 આવ્યા હતા.     આ સુધારેલા ધારાનો અમલ ફેUુઆરી,   ૧૯૬૯થી થયો હતો. રૂ.         ૨૫ �રોડ �રતાં વધુ ર�મની થા�ણ ધરાવતી બંેકિ�ંગ
      �ં�નીઓ �ર આ અં�ુશ લાદવામાં આવ્યા હતી.
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                         આ સુધારેલા ધારા અનુસાર બંે�ો માટે જે સામાસિજ� અં�ુશની યોજના દાખલ �રવામાં આવી હતી તેની મુખ્ય જેાગવાઇઓ
   નીચે પ્રમાણે હતી :

 (૧)     બોડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& ની �ુનઃરચના :            બંેકિ�ંગ વ્યવસાય સાથે સંબંધિધત વ્યન્સિક્ત જેને પિવસિશષ્ટ જાણ�ારી હોય અને વ્યવહારુ અનુભવ
    હોય તેવા ડિડરે�ટરો બહુમપિતમાં આવે.

 (૨)       �ૂરા સમયના ચેરમેનની પિનમણૂ� �રવી જે નાણાં�ીય,       અથ&શાસ્ત્રીય અને ધંધા�ીય પિવસિશષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતો હોય. 

(૩)         બંે�ના ડિડરે�ટરોને આ�વામાં આવતા લોન અને ધિધરાણ ૫૨ પિનયંત્રણો

(૪)           બંેકિ�ંગ �ં�નીઓ �ર દેખરેખ અને પિનયંત્રણ માટે ડિરઝવ& બંે�ને પિવશાળ સVા.

(૫)       બંે� �મ&ચારીઓની અમુ� પ્રવૃસિVઓ �ર પ્રપિતબંધ અંગે
 
(૬)            ગેરરીપિત આચરતી બંેકિ�ંગ �ં�નીઓ પ્રા�ા �રી લઇ લેવા અંગેની ડિરઝવ& બંે�ની સVા,

              આ બધા મુદ્દાઓની ચચા& આ�ણે જુદા જુદા મથાળા હેઠળ આગળ પિવગતે �રીશંુ.

                        સામાજી� અં�ુશની યોજના દાખલ �રવા �ાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સામાન્ય પ્રજાને બંેકિ�ંગ પ્રથાનો લાભ મળે છે.   તો બાજુની
     બંે�ોનો ઉદ્દેશ મહVમ નફો �રવાનો હતો.         મોટા ભાગનંુ ધિધરાણ પિવ�સિસત પ્રદેશોમાં જ �રવામાં આવતંુ હતંુ,    આથી દ પિવ�ાસની

    અસમતુલા �ણ ઉભી થઈ હતી.      શાખા પિવસારણમાં �ણ પ્રાદેસિશ� અસમાનતા હતી.      મોટા ભાગનાં શેખ ખોલેલ પિવ2તારમાંજ
  ખોલવામાં આવતી હતી.                બંે�ોની સેવાનો લાભ મોટા ઉદ્યોગ�પિતઓને જ મળતો હતો જેનો ઉ�યોગ તેની સ અને સટ્ટા�ીય પ્રવૃસિV માટે

  જ �રતા હતા.          નાના વે�ારી �ે ઉદ્યોગ�પિતઓને બંે�ોની સેવાનો લાભ મળતો ન હતો.        આ �ાન દૂર �રવા માટે સામાસિજ� અં�ુશની
    યોજના દાખલ �રવામાં આવી હતી.

                       બંે�ો �રની સામાસિજ� અફશની યોજનાનો અમલ માટે છ મપિહના રહ્યો ત્યાં તો ૧૯મી જુલાઇ,     ૧૯૯૯ના રોજ ધી ગોલ
        �ં�નીઝ એક્વીઝીશન ઍન્ડ ટ્ર ા.ફર ઑફ અંડરટે�ીંગ ધારો અમલમાં આવ્યો.        સર�ાર દ્વારા ૧૪ મોટી બંે�ોનંુ ડિદ �રવામાં આવ્યંુ. જૂન
      ૧૯૬૯ના છેલ્લાં શક્રવારે જે બંે�ોની ડિડ�ોઝીટ રૂ.             ૫૦ �રોડ થી ઓછી ન હતી એવી ૧૪ બંે�ોનંુ પ્ર�ર �રવામાં આવ્યંુ હતંુ.  રાષ્ટ્રીય�ૃત
     �રાયેલી બંે�ો નીચે પ્રમાણે છે : 

(૧)      ધી સેન્ટ્રલ બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા સિલ.

(૨)     ધી બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા સિલ.

(૩)     ધી �ંજાબ નેશનલ બંે� સિલ.

(૪)     ધી બંે� ઓફ બરોડા સિલ.

(૫)     ધી યુનાઇટેડ �ોમર્શિશંયલ બંે� સિલ

(૬)    ધી �ેનેરા બંે� સિલ.

(૭)      ધી યુનાઇટેડ બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા સિલ.



(૮)    ધી દેના બંે� સિલ.

(૯)    ધી સિસસિન્ડ�ેટ બંે� સિલ

(૧૦)      ધી યુપિનયન બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા સિલ

(૧૧)    ધી અલ્હાબાદ બંે� સિલ.

(૧૨)    ધી ઇસિન્ડયન બંે� સિલ. 

(૧૩)     ધી બંે� ઓફ મહારાષ્ટ્ર સિલ.

(૧૪)     ધી ઇસિન્ડયન ઓવરસીઝ બંે� સિલ.

          ૧૫મી એપિપ્રલ,    ૧૯૮૦ના રોજ રાષ્ટ્ર�પિતએ   બંેકિ�ંગ �ં�નીઝ (      એપિ�વઝીશન એન્ડ ટ્ર ા.ફર ઓફ અંડર ટેકિ�ંગ્સ)  ઓર્ડિડંન.
૧૯૮૦       ના નામથી ઓળખાતો એ� વટહુ�મ બહાર �ાડયો.            તે અનુસાર બીજી ૬ મોટી બંે�ો જે દરે�ની ડિડમાન્ડ અને ટાઇમ જવાબદારી
તા.  ૧૪મી માચ& ,   ૧૯૮૦ના રોજ રૂ.         ૨૦૦ �રોડ થી વધારે થતી હતી અને �ુલ રૂ.૨,         ૩૫૬ �રોડથી �ણ વધુ થતી હતી તેનંુ રાષ્ટ્રીય�રણ
�યુb .

(૧)    ધી આંધ્ર બંે� સિલ.
(૨)    ધી �ો�ૉરેશન બંે� સિલ.
(૩)      ધી ન્યૂ બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા સિલ.
(૪)      ધી ઓડિરએન્ટલ બંે� ઓફ �ોમસ& સિલ.
(૫)      ધી �ંજાબ એન્ડ સિસંધ બંે� સિલ.
(૬)    ઘી પિવજયા બંે� સિલ.

[૨]      ૧૯૪૯ ના બેકિ�ંગ પિનયમન ધારાના હેતુઓ:-

                    ભારતના બંેકિ�ંગ ઇપિતહાસમાં ૧૯૪૯ના બંૈકિ�ંગ પિનયમન ધારાને એ� સીમાધિચન્હ તરી�ે લેખવામાં આવે છે.   બંેકિ�ંગ ઉદ્યોગન
             પિનયમન માટે સૌ પ્રથમ વાર એ� અલગ અને સવ&ગ્રાહી �ાયદો �સાર �રવામાં આવ્યો હતો.

           આ �ાયદાના મુખ્ય બે હેતુઓ રહ્યા છે :-

(૧)         દેશના બંેકિ�ંગ ઉદ્યોગને સુદૃઢ અને સંગીન �ાયા �ર મૂ�વો. 
(૨)         ડિરઝવ& બંે�ને બંેકિ�ંગ અને શાખપિનયમન માટે જરૂરી સVા આ�વી.

જેાગવાઇઓ:-         આ �ાયદાની મુખ્ય જેાગવાઇ ટંૂ�માં નીચે પ્રમાણે ગણાવી શ�ાય.

(૧)    નામ અંગે જેાગવાઇ :              બંે� અથવા બંે�ર બંેકિ�ંગ અથવા બંેકિ�ંગ �ં�ની જેવા શબ્દોનો સમાવેશ �ોતાના નામમાં �રવો જેાઇએ.

(૨)                    થા�ણો 2વી�ારવાની અને ધિધરાણ �રવાની રોજંીદી પ્રવૃસિV ઉ�રાંત બંે�ો �ઇ પ્રવૃસિV �રી શ�ે અને �ઇ પ્રવૃસિV નહીં �રી શ�ે તેની
  જેાગવાઇ �ાયદામાં છે.



(૩)         બૅટિટંગ �ં�નીની મૂડી અંગે પિવગતવાર જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે. 

(૪)            બંકિ�ંગ �ં�નીના શેર ધરાવનાર �ોઇનો �ણ મતાધિધ�ાર ૧૦ ટ�ાથી વધવો જેાઇએ નકિહં.

(૫)            એ� બૅન્કિન્�ંગ �ં�નીના ડિડરે�ટરને બીજી બંેકિ�ંગ �ં�નીના ડિડરે�ટર તરી�ે નીમી શ�ાય નપિહ. 

(૧)  �ાયદાનંુ �ાય& કે્ષત્ર:-

              ૧૯૪૯નો બંન્કિન્�ંગ �ં�ની �ારો ૧૬મી માચ& ,     ૧૯૪૯ના રોજથી અમલી બન્યો છે.      ૧૯૬૫માં �રવામાં આવેલા સુધારા અનુસાર
  આ �ાયદો       બૅન્કિન્�ંગ �ં�ની ધારાને બદલે બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારા             તરી�ે ઓળખાય છે અને તે સહ�ારી બંે�ો સપિહત દેશની માં જ બંે�ોને
  લાગુ �ડે છે. જુલાઇ,        ૧૯૬૯માં દેશની ૧૪મોટી બંે�ોનંુ રાષ્ટ્રીય�રણ �રવામાં આવ્યંુ હતંુ.   અને તે     માટે ૧૯૭૦નો બંેકિ�ંગ �ં�ની

(      એપિ�વઝીશન એન્ડ ટ્ર ા.ફર ઓફ અન્ડર ટેકિ�ંગ્સ)  ધારો �સાર   �રવામાં આવ્યો હતો.      ૧૯૭૦ના ધારાની ગવાઈઓ આ ૧૪ રાષ્ટ્રીય�ૃત
            બંે�ોને લાગુ �ડતી હોવાથી ૧૯૪૯ના બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારાની જેાગવાઇઓ રાષ્ટ્રીય�ૃત બંે�ોને �ડતી નથી.     આમ છતાં બંેકિ�ંગ પિનયમન
         ધારાની �ેટલી� મહત્ત્વની �લમો રાષ્ટ્રીય�ૃત બંે�ોને �ણ લાગુ �ડે છે.

     આમ આ �ાયદો આજે રાષ્ટ્રીય�ૃત બંે�ો,        સિબનરાષ્ટ્રીય�ૃત બંે�ો તથા સહ�ારી બંે�ોને લાગુ �ડે છે. 

         ૧૯૪૯નો બૅકિ�ંગ પિનયનમ ધા૨ો નીચેના �ાંચ પિવભાગમાં વહંેચવામાં આવ્યો છે.

 –  –  પિવભાગ ૧ પ્રા2તાપિવ� (Preliminary) -     �લમ ૧ થી ૫ (એ)

 પિવભાગ -  ૨ -    – બંેકિ�ંગ �ં�નીનો ધંધો (Business of Banking Companics)     �લમ ૬ થી ૩૬ (અ) 

 પિવભાગ - ૨(એ) –    વહીવટ �ર અં�ુશ (Control over the Management)   �લમ ૩૬ (અમ)   થી ૩૬ (સી)

 – પિવભાગ ૨(બી) –       બંેકિ�ંગ �ં�નીઓની અમુ� પ્રવૃસિV �ર મનાઇ (Prohibition of certain activities in relation to 
Banking Compsnies) (   �લમ ૩૬ એડી) 

 પિવભાગ -  ૨ (સી) -       અમુ� પિ�2સાઓમાં બંેકિ�ંગ �ં�નીઓ લઇ લેવી (Acquisition of the undertakings of Banking 
Companies in certain cases (     �લમ ૩૬ એસી થી એજે) 

 પિવભાગ -  ૩ -           બંેકિ�ંગ �ં�નીઓનો ધંધો અટ�ાવી દેવો અને બંેકિ�ંગ �ં�ની સમેટી લેવી (Suspension of Business d 
winding up of Banking Companies (    �લમ ૩૬ થી ૪૫) 

 પિવભાગ -  ૩ (અ)         સમેટી લેવાના પ્રપિક્રયા ઝડ�ી બનાવવા માટેની ખાસ જેાગવાઇઓ (Special provisions for
Speedy disposal of winding up proceedings   �લમ ૪૫ (એ)   થી ૪૫ (એક્સ) 

 પિવભાગ -  ૪ -  પ્ર�ીણ& (Miscellaneous) -     �લમ ૪૬ થી ૫૫ (એ)

 પિવભાગ -  ૫ -      સહ�ારી બંે�ોને આ �ાયદો લાગુ �ાડવો.

(૨)   બેકિ�ંગની વ્યાખ્યા :

     (અ)              �ાયદામાં બંેપિ�ગ �ં�ની અને બંેકિ�ંગ એ બન્નેની 2�ષ્ટ અને સુરેખ વ્યાખ્યા આ�વામાં આવી છે.  �લમ ૫(સી)   માં બંેકિ�ંગ



    �ં�નીની વ્યાખ્યા આ�વામાં આવી છે “           બેકિ�ંગ �ં�ની એટલે એવી �ં�ની જે ભારતમાં બંેકિ�ંગનો ધંધો �રતી હોય"   ક્લમ ૫ (બી)  માં
       બંેપિ�ગ ની વ્યાખ્યા આ રીતે આ�વામાં આવી છે. “              બેકિ�ંગ એટલે નાણાં ધીરવા માટે �ે રો�ાણના હેતુ માટે પ્રજા �ાસેથી થા�ણ �ર
               નાણાં 2વી�ારવા અને માગણી થતાં તરત જ �ે બીજી રીતે નાણાં �રત �રવા અને જે ચે�, ડ્ર ાફટ,      આદેશ �ે અન્ય રીતે ઉ�ાડી

શ�ાય''.

         ઉ�રની વ્યાખ્યા �રથી ટ્રૅ કિ�ંગના નીચેના લક્ષણો 2�ષ્ટ થશે:

(૧)                બંેકિ�ંગ �ં�નીએ થા�ણો 2વી�ારવાનંુ તથા તેનંુ ધિધરાણ �ે રો�ાણ �રવાનંુ એમ બન્ને પ્ર�ારના �ાયો& �રવા જેાઈએ.   જે થા�ણ
              2વી�ારવાનો હેતુ તેનંુ ધિધરાણ �ે રો�ાણ �રવાનો ન હોય તો તેને બંેકિ�ંગનો ધંધો �હેવાશે પિનહ.  દાખલા તરી�ે,    ઉત્�ાદન �ે વે�ાર �રતી

                     �ં�ની �ોતાના ધંધા માટે પ્રજા �ાસેથી થા�ણો 2વી�ારે છે �રંતુ તેનંુ ધિધરાણ �ે રો�ાણ �રતી ન હોવાથી તેનો ધંધો બંેકિ�ંગનો ગણાતો
નથી.

(૨)         બંે� પ્રજા �ાસેથી 2વી�ારેલી થા�ણો નાણાંની જ હોવી જેાઇએ.           પ્રજા શબ્દપ્રયોગ એમ સૂચવે છે �ે જે �ોઇ વ્યન્સિક્ત બંે�માં થા�ણ
       મૂ�વા ઇચ્છે તેની �ાસેથી બંે�ે તે 2વી�ારવી જેાઈએ.

 (૩)                    થા�ણ મૂ�નાર જ્યારે �ણ માગણી �રે ત્યારે બંે�ે તેની થા�ણ ચુ�વી આ�વી જેાઇએ અથવા તો થા�ણદાર અને બૅ� વચ્ચે
      થયેલા �રાર મુજબ તે �રત �રવી જેાઇએ.          બંેકિ�ંગના ધંધામાં બંે�ો સામે ચાલીને થા�ણો �દી �રત �રતી નથી,     �છી ભલ તેની મુદત

   �ુરી થઇ ગઇ હોય.        તે માટે તો થા�ણદારે જ માગણી �રવી �ડે.    થા�ણો ઉ�ાડવા માટે ચે�,       ડ્ર ાફટ �ે અન્ય �ઈ સાધનનો ઉ�યોગ
 �રવો જેાઇએ.                   આનો અથ& એમ થાય �ે અમુ� ચોક્કસ રીતે અને લેખિખત 2વરૂ�માં માગણી �રવામાં આવે તો જ બંે�માંથી થા�ણ
 ઉ�ાડી શ�ાય.            મૌખિખ� રીતે �ે ટેસિલફોનના સંદેશા દ્વારા બંે�માંથી થા�ણ �રત મેળવી શ�ાય નપિહ.

      સર જહોન �ેજેટ         આ સંદભ&માં યોગ્ય રીતે જ જણાવે છે �ે          જે વ્યન્સિક્ત �ે સંસ્થા ચાલુ ખાત થા�ણ 2વી�ારતી નહી હોય,  ચે� ઇ2યુ
                      �રતી નહી હોય �ે તેની ચૂ�વણી �રતી નહીં હોય અને �ોતાના ગ્રાહ�ો માટે ક્રોસ �રેલા �ે ક્રોસ �યા& પિવનાના ચે�ના નાણાં વસૂલ
       �રતી નહીં હોય તેને બંે�ર �હી શ�ાય નપિહ.

(બ)    બંે� શબ્દનો ઉ�યોગ :

         �ાયદાની �લમ-                  ૭માં એવી જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે જે �ં�ની ભારતમાં બંેકિ�ંગનો ધંધો �રતી હોય તેણે �ોતાની નામની
 ‘ ’સાથે બંે� , ‘બૅ�ંર'  ‘     અથવા બંેકિ�ંગ શબ્દનો ઉ�યોગ �રવાનો રહેશે. 

        બીજી �ોઈ�ણ �ં�ની, �ેઢી,              વ્યન્સિક્ત �ે વ્યન્સિક્તઓનંુ જૂથ આવા �ોઇ�ણ શબ્દનો ઉ�યોગ �ોતાના નામના ભાગ તરી�ે �રી
 શ�શે નહીં.

(�)       બંેકિ�ંગ �ં�ની ક્યા પ્ર�ારનો ધંધો �રી શ�ે? :  ૦ (Booking Busines)

                    બંેકિ�ંગ �ં�ની જે પ્ર�ારનો ધંધો �રી શ�ે તેની પિવગત બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારાની �લમ-     ૬ માં આ�વામાં આવી છે.  તદ્અનુસા
  બંેકિ�ંગ �ં�ની (૧)          સામાન્ય રીતે બંેકિ�ંગ પ્રવૃસિV ગણી શ�ાય એવા �ાયો& અને (૨)        તે ઉ�રાંત બીજા �ણ �ેટલાં� �ાયો& �રી શ�ે. 

(૧)             સામાન્ય રીતે બેકિ�ંગ પ્રવૃસિV ગણી શ�ાય એવા �ાયો&માં નીચેના �ાયો&નો સમાવેશ થાય છે:

(૧)   નાણાં ઉછીના લેવાં,    ઊભાં �રવાં �ે 2વી�ારવાં. 

(૨)            જામીનગીરી સપિહત �ે તે પિવના નાણાં ઉછીનાં આ�વાં �ે તેનંુ ધિધરાણ �રવંુ



(૩)  પિવપિનમય �ત્રો, વચનધિચઠ્ઠીઓ, �ૂ�નો, ડ્ર ાફટ,   સિબલ ઓફ લંેટિડંગ,  રેલવે રસીદો, વોરંટ, ડિડબેન્ચર, સર્ડિટડંિફ�ેટ,   જામીનગીર અને
  અન્ય દ2તાવેજેા લખવા, બનાવવા, 2વી�ારવા, વટાવવા, ખરીદવા,         વેચવા �ે વસૂલ �રવા અથવા તેનો ધંધો �રી

(૪) શાખ�ત્રો,         ટ્ર ાવેલસ& ચે� અને સરક્યુલર નોટો આ�વી �ે બહાર �ાડવી. 

(૫) સોના-     ચાંદી જેવી �ીંમતી ધાતુઓ ખરીદવી,     વેચવી �ે તેનો વે�ાર �રવો. 

(૭)  સ્ટો� ,શેર,ડિડબેન્ચર, બોન્ડ.              જામીનગીરી અને દરે� પ્ર�ારનાં રો�ાણો પ્રાપ્ત �રવાં ધારણ �રવા કિ�મંાનથી બનાવો �ે અંડરરાઇટ
    �રવા તથા તેનો વે�ાર �રવો. 

(૮)               �ોતાના ગ્રાહ�ો �ે અન્ય વાતી બોન્ડ તથા અન્ય પ્ર�ારની જામીનગીરીઓની ખરીદી �ે વેચાણ �રવંુ

(૯)      લોન અને પિ�રાણ અંગેની વાટાઘાટો �રવી.

(૧૦)   દરે� પ્ર�ારના બોન્ડ,             2ક્રી� �ે અન્ય �ીંમતી ચીજવ2તુઓ ડિડ�ોસિઝટ તરી�ે અથવા સેઇ� �સ્ટડી માટે 2વી�ારવી

(૧૧)     સેઇફ ડિડ�ોસિઝટ વોલ્ટની વ્યવસ્થા �રવી. 

(૧૨)        નાણાં અને જામીનગીરીની વસુલાત �રવી અને હેરફેર �રવી. 

(૨)          આ ઉ�રાંત બેકિ�ંગ �ં�ની નીચેના �ાયો& �ણ �રી શ�ે છે:

(૧)  સર�ાર વતી,               સ્થાપિન� સંસ્થા વતી �ે અન્ય �ોઇ વ્યન્સિક્ત વતી તે એજન્ટ તરી�ે �ાય& �રી શ�ે છે.      તદુ�રાંત તે �ોઇ �ણ પ્ર�ારનો
               એજ.ીનો ધંધો �રી શ�ે છે તેમ જ ગ્રાહ� વતી એટની& તરી�ે �ણ �ામ �રી શ�ે છે. 

       �રંતુ તે �ં�નીના મેનેસિજંગ એજન્ટ,        સેક્રેટરી �ે ટ્ર ે ઝરર તરી�ે �ામ �રી શ�ે નપિહ.

(૨)                 તે ખાનગી �ે જાહેર લોન માટે �રાર �રી શ�ે અને વાટાઘાટો �રી તે લોન બહાર �ાડી શ�ે. 

(૩)  રાજ્ય સર�ારની,              મ્યુપિનસિસ�ાસિલટીની �ે અન્ય �ોઇ �ણ ખાનગી �ે જાહેર લોન તો બહાર �ાડી શ�ે,    તેની ગેરંટી આ�ી શ�ે,  તેને
          અંડરરાઇટ �રી શ�ે �ે તેના ઇ2યુ અને સંચાલનમાં ભાગ લઇ શ�ે.

      એ જ રીતે તે �ોઇ �ણ �ં�ની,    �ો�ો&રેશન �ે એસોસિસયેશનના શેર,            સ્ટો� �ે ડિડબેન્ચર બહાર �ાડી શ�ે �ે તેના સંચાલનમાં ભાગ લઇ
શ�ે,   વીમો લઇ શ�ે,       ગેરંટી આ�ી શ�ે �ે અંરરાઇટ �રી શ�ે.           આવા �ોઈ �ણ ઇ2યુ અંગે તે નાણાંનંુ ધિધરાણ �રી શ�ે છે.

(૪)           તે �ોઇ �ણ પ્ર�ારની ગેરંટી �ે બાંહેધરી આ�વાનો ધંધો �રી શ�ે.

(૫)                   �ોતાના દાવા �ેટે �ે તેની અંશતઃ ચૂ�વણી �ેટે જે ધિમલ�ત તેના �બજામાં આવી હોય તેનો વહીવટ તે �રી શ�ે,    તેને વેચી શ�ે
    અથવા તેનો પિન�ાલ �રી શ�ે.

(૬)        �ોઇ �ણ ટ્ર સ્ટ 2વી�ારી તેનો વહીવટ �રી શ�ે.       એ જ રીતે �ોઇ �ણ એસ્ટેટ (ધિમલ�ત)   ના એપિ�ઝક્યુટર તરી�ે,    ટ્ર સ્ટી તરી�ે �ે
     અન્ય રીતે તેનો વહીવટ �રી શ�ે.

(૮)       તેના �ોતાના હાલના �મ&ચારીઓ અથવા ભૂત�ૂવ& �મ&ચારીઓ,       તેના આસિ�તો અથવા સંબંધીના લાભાથ� �ોઇ�ણ એસોસિસયેશન,
સંસ્થા,                      ભંડોળ �ે ટ્ર સ્ટની સ્થા�ના �રી શ�ે છે અથવા તેમની મદદ �રી શ�ે છે તેમ જ ધમા& દા �ે �રો��ારના હેતુ માટે અથવા



     પ્રદશ& નના હેતુ માટે અથવા �ોઇ જાહેર,               સામાન્ય �ે ઉ�યોગી હેતુ માટે નાણાં આ�ી શ�ે છે અથવા નાણાંની ગેરંટી આ�ી શ�ે છે.

(૯)                �ં�નીના હેતુ માટે જરૂરી અથવા સગવડ માટે તે �ોઈ મ�ાન �ે �ારખાનંુ પ્રાપ્ત �રી શ�ે છે,       બંધાવી શ�ે છે અથવા તેમાં ફેરફાર
  �રાવી શ�ે છે.

(૧૦)            �ં�નીની ધિમલ�તો અને હક્કો �ે તેના �ોઇ�ણ ભાગનંુ તે વેચાણ �રી શ�ે,    તેમાં સુધારો �રી શ�ે,     તેનો વપિહવટ અને પિવ�ાસ
 �રી શ�ે,   પિવપિનમય �રી શ�ે,   �ટે આ�ી શ�ે,            ગીરો મુ�ી શ�ે �ે અન્ય �ોઇ રીતે તેનો પિન�ાલ �રી શ�ે છે. 

(૧૧)                  તેણે આ�ેલ લૉન �ે ધિધરાણના તારણ તરી�ે �ે તેના ભાગ તરી�ે મળેલ �ોઇ�ણ ધિમલ�ત અથવા તે ધિમલ�તમાંના હક્ક, 
     ટાઇટલ �ે પિહત પ્રાપ્ત �રી શ�ે,          ધારણ �રી શ�ે અને તેનો સામાન્ય રીતે વપિહવટ �રી શ�ે. 

(૧૨)                તે �ોઇ �ણ વ્યન્સિક્ત �ે �ં�નીનો સં�ૂણ& �ે અંશતઃધંધો �ોતાને હ2ત� લઇ તે ચલાવી શ�ે છે.      આ ધંધાનંુ 2વરૂ� ઉ�ર �લમ (૬) 
    માં જણાવ્યા પ્રમાણેનંુ હોવંુ જેાઇએ.

(૧૩)                  �ં�નીના ધંધાનો પિવ�ાસ અને પ્રગપિત થાય એવી બધી જ આનુKંધિગ� �ે સહાય� પ્રવૃસિVઓ તે હાથ ધરી શ�ે છે. 

(૧૪)                      એ જ રીતે �ેન્દ્ર સર�ારે નોડિટડિફ�ેશન દ્વારા બંેકિ�ંગ �ં�ની માટે જાહેર �રેલ �ાયદેસરના ધંધા �ૈ�ી �ોઇ �ણ ધંધો તે �રી શ�ે છે.

       બંેકિ�ંગ �ં�ની ક્યા પ્ર�ારનો ધંધો �રી શ�ે નપિહ? :            બંેકિ�ંગ �ં�ની જે પ્ર�ારનો ધંધો �રી શ�ે નહી તેની પિવગત �લમ (૮)  માં
  જણાવવામાં આવી છે.    �ોઇ�ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની        પ્રત્યક્ષ અથવા �રોક્ષ રીતે બીજાઓ માટે માલની ખરીદી,     વેચાણ �ે પિવપિનમય �રી શ�ે

નપિહ. અલબV,                તેને મળેલી જામીનગીરીનો પિન�ાલ �રવા માટે તથા વસૂલાત �ે હેરફેર માટે તેને મળેલ પિવપિનમય�ત્રોના અનુસંધાનમાં
    તે તેમ �રી શ�ે છે.

              માલ એટલે દરે� પ્ર�ારની જંગમ ધિમલ�ત જેમાં દા�ાનો મો�ો સ્ટો�, મોર, નાણાં,        સૌને ગાદી અને ઉર માં વાવમ બાબતનો
  સમાવેશ થતો નથી.

    નોન-   બેકિ�ંગ ધિમલ�તનો પિન�ાલ:-                 �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની તેણે ગમે તે રીતે પ્રાપ્ત �રેલી સ્થાવર ધિમલક્ત ફ�ત �ોતાના જ ઉ�યોગ
              સિસવાય ના અન્ય હેતુ માટે તેની પ્રાપિપ્તથી સાત વK& થી વધુ મુદત માટે રાખી શ�શે નહીં.         જેા ડિરઝવ& બંંે�ને એમ લાગે �ે આવી રીતે
                  ધિમલ�ત રાખવાની મુદતમાં વધારો �રી આ�વાનંુ બંે�ના થા�ણદારોના પિહતમાં છે તો ડિરઝવ& બંે� આ મુદતમાં �ાંંચ વK& સુધીનો વધારો

   �રી આ�ી શ�ે છે.          બંેકિ�ંગ �ં�નીએ આ સમયમયા& દામાં આવી ધિમલ�તનો પિન�ાલ �રી નાખવા જેાઇએ.

(3)    �રવાના મેળવવા બાબત [Licensing of Banking Companies} »

        �ાયદાની �લમ (૨૨)                 માં એવી જેાગવાઈ �રવામાં આવી છે �ે �ોઈ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની ડિરઝવ& બંે� �ાસેથી �રવાનો મેળવ્યા
      સિસવાય ભારતમાં બૅકિ�ંગનો ધંધો �રી શ�શે નપિહ.            આ �ાયદાનો અમલ શરૂ થયાના સમયે અન્સિ2તત્વમાં હોય તેવી પ્રતે્ય� બંેકિ�ંગ
           �ં�નીએ �ાયદાના અમલની શરૂઆતની તારીખથી છ મપિહનાની અંદર �રવાનો મેળવી લેવાનો હતો.     નવી બંેકિ�ંગ �ં�નીએ તેનંુ
          �ામ�ાજ શરૂ �રતાં �હેલા ડિરઝવ& બંે� �ાસેથી �રવાનો મેળવવાનંુ �સિજયાત છે.

                આ પ્ર�ારનો �રવાનો આ�તાં �હેલાં ડિરઝવ& બંે� તે બંેકિ�ંગ �ં�નીના ચો�ડા, દ2તાવેજેા,      તેની નાણા�ીય ન્સિસ્થપિત વહીવટ વગેરે
                        બાબતો અંગે ત�ાસ હાથ ધરે છે અને ડિરઝવ& બંે�ને સંતોK થાય �ે �ં�ની નીચેની શરતોનંુ �ાલન �રી શ�ે અને છે તો જ તેને �રવાનો

  આ�વામાં આવે છે.

(૧)                 તેના વત& માન �ે ભાપિવ થા�ણદારોનાં નાણા જ્યારે ચૂ�વણી�ાત્ર બને ત્યારે તેની �ૂરે�ૂરી ચૂ�વણી �રી આ�વાની �ડિરન્સિસ્થપિતમાં
    બંેકિ�ંગ �ં�ની છે અને રહેશે. 



(૨)                   �ં�નીનો વહીવટ તેના વત& માન �ે ભપિવષ્યના થા�ણદારોના પિહતને નુ�સાન થાય એ રીતે ચાલતો નથી અને ભપિવષ્યમાં એ રીતે
  ચાલવાની શક્યતા નથી. 

  જેા �ોઇ     બંેકિ�ંગ �ં�ની ભારતની બહાર નોંધાયેલી           હોય તો તેને �રવાનો આ�તાં �હેલા નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લેવાય છે:

(૧)            �ં�ની ભારતમાં બંેકિ�ંગનંુ �ામ�ાજ �રે તો તે જાહેર પિહતમાં છે �ે �ેમ. 

(૨)                   તે �ં�ની જે દેશમાં નોંધાયેલી છે તે દેશની સર�ાર �ે ત્યાંના �ાયદા �ાનૂનોની જેાગવાઇઓ ભારતમાં નોંધાયેલી બંેકિ�ંગ �ં�નીઓ
      સામે �ોઇ �ણ પ્ર�ારના ભેદભાવ રાખતી નથી.

(૩)                ભારત બહાર નોંધાયેલી બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને લાગુ �ડતી આ �ાયદાની તમામ જેાગવાઇઓનંુ તે �ં�નીએ �ાલન �યુ& છે. 

=>   �રવાનો રદ �રવો ઃઃ                આ �ાયદા હેઠળ ડિરઝવ& બંે�ને નીચેના સંજેાગોમાં �રવાનો રદ �રવાની સVા �ણ આ�વામાં આવી છે

(૧)         જેા તે �ં�ની ભારતમાં બંેકિ�ંગનો ધંધો �રતી બંધ થાય.

(૨)                જેા તે �ં�ની �ોઈ �ણ સમયે ડિરઝવ& બંે�ે મૂ�ેલી �ોઇ �ણ શરતનંુ �ાલન �રતી બંધ થાય. 

(૩)              જેા તે �ં�ની �ોઇ �ણ સમયે ઉ�ર જણાવેલ �ોઇ શરતોનંુ �ાલન �રવામાં �સૂર �રે.

         ઉ�ર (૨)  અને (૩)                 માં દશા& વેલ �ારણસર જ્યારે ડિરઝવ& બંે� લાયસ. રદ �રવાનો પિનણ&ય લે ત્યારે ડિરઝવ& બંે� એને યોગ્ય
                      લાગે તે શરતે એ બંેકિ�ંગ �ં�નીને શરતોનંુ �ડિર�ાલન �રવા માટે ત� આ�ે છે સિસવાય �ે ડિરઝવ& બંે�ને એમ લાગે �ે �રવાનો રદ

           �રવામાં પિવલંબ �રવાનંુ બંેકિ�ંગ �ં�નીના થા�ણ મુ�નારાઓના અથવા જાહેર પ્રજાના પિહતમાં નથી. 

                     �રવાનો રદ �રવાના ડિરઝવ બંે�ના પિનણ&ય સામે જે તે બંેકિ�ંગ �ં�ની �ોતાને આ અંગેની માપિહતી મળ્યાના 30   ડિદવસની અંદર �ેન્દ્ર
        સર�ારને અ�ીલ �રી શ�શે અને તેનો ચુ�ાદો આખરી ગણાશે.

 �ાયદાની �લમ-               ૨૩ની જેાગવાઇ અનુસાર �ોઇ �ણ બંેપિ�ગ �ં�ની ડિરઝવ& બંે�ની અગાઉથી લેખિખત �રવાનગી મેળવ્યા સિસવાય
                 ભારતમાં નવી શાખા ખોલી શ�ે નપિહ અથવા તેના �ામ�ાજનંુ સ્થળ અન્ય �ોઇ ગામ �ે શહેરમાં ખસેડી શ�ે પિનહ.    �ોઇ એ� જ

        શહેરમાં સ્થળ બદલી માટે આવી �રવાનગીની જરૂર રહેતી નથી.

(૪)     નવી શાખાઓ ખોલવા �ર પિનયંત્રણ:-

      �ાયદાની �લમ-23                ની જેાગવાઈ અનુસાર �ોઈ �ણ બંે�ની �ં�ની ડિરઝવ& બંે�ની અગાઉ થી લેખિખત �રવાનગી મેળવ્યા સિસવાય
     ભારતમાં નવી શાખા ખોલી શ�ે નપિહ.            અથવા તેના �ામ�ાજનંુ સ્થળ અન્ય �ોઇ ગામ �ે શહેરમાં ખસેડી શ�ે નપિહ.    �ોઈ એ� જ

        શહેરમાં સ્થાન બદલી માટે આવી �રવાનગીની જરૂર રહેતી નથી.

                      એ જ રીતે ભારતમાં નોંધાયેલી �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની ડિરઝવ& બંે�ની અગાઉથી લેખિખત �રવાનગી મેળવ્યા સિસવાય ભારત બહાર
     તેની નવી શાખા ખોલી શ�ે નપિહ.

        �રંતુ �ોઈ� પ્રદશ& ન,          અધિધવેશન �ે મેળાના સ્થળે લો�ોને બંેકિ�ંગની સેવાઓ �ૂરી �ાડવા માટે,       એ� મપિહનાથી વધુ સિસંહ લા ૯૧
 સમય માટે,             જેા �ામચલાઉ ઓડિફસ ખોલવામાં આવે તો તે માટે આવી �રવાનગી મેળવાની જરૂર નથી.    �રંતુ આવી �ામલોલંુ

ઓડિફસ,               જે ગામ �ે શહેરમાં બંેકિ�ંગ �ં�નીની ઓડિફસ હોય તેવા જ ગામ �ે શહેરમાં ખોલી શ�ાય.



                     આવી રીતે નવી શાખા ખોલવાની અથવા ઓડિફસનંુ સ્થળ બદલવાની �રવાનગી આ�તા �હેલા ડિરઝવ& બૅ�ને �લમ ૩૫ની
          જેાગવાઈ અનુસાર ત�ાસ �યો& �છી નીચેની બાબતો અંગે સંતોK થવો જેાઇએ. (૧)       �ં�નીની આર્ષિથં� ન્સિસ્થપિત અને તેનો ઇપિતહાસ (૨) 

    તેના સંચાલનનંુ સામાન્ય 2વરૂ� (૩)     તેના મૂડી માળખાની �યા& પ્તતા (૪)    �માવાની શન્સિક્ત અને (૫)     આ રીતે �રવાનગી આ�વાથી
      જાહેર જનતાના પિહતને મદદ મળશે �ે �ેમ.

                 આવી �રવાનગી આ�તી વખતે ડિરઝવ& બંે� અને યોગ્ય લાગે તે શરતો મુ�ી શ�ે છે.

         જેા ડિરઝવ& બંે�ના અખિભપ્રાયમાં �ોઇ બંેકિ�ંગ �ં�ની,   �ોઇ �ણ સમયે,         ડિરઝવ& બંે�ે મુ�ેલી શરતોના �ડિર�ાલનમાં પિનષ્ફળ ગઈ હોય તો
           ડિરઝવ& બંે� આ રીતે આ�ેલી �રવાનગી લેખિખત હુ�મ દ્વારા રદ �રી શ�શે.          �રંતુ આવો હુ�મ �રતાં �હેલાં ડિરઝવ& બંે� બંેકિ�ંગ �ં�ની

              સામે આવા �ગલાં લેવા માંગતી હોય તેને આવાં �ગલાં સામે �ારણ દશા& વવા માટે ત� આ�શે.

(૫)    શેરમૂડી અંગેની જેાગવાઇ :૦

                    આ �ાયદો અમલમાં આવ્યો તે �હેલા નજીવી મૂડીથી બંે�ો શરૂ �રવામાં આવતી હતી.      ઘણી બોગસ �ં�નીઓ ઊભી થઈ હતી
     હંુ થોડા� જ સમયમાં પિનષ્ફળ ગઈ. વળી,           �ં�ની ધારાની જેાગવાઈઓ અનુસાર બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને ઓર્ડિડંનરી અને પ્રેફર. શેર બહાર

         �ાડવાની સVા હતી જે બંેકિ�ંગના ધંધા સાથે સુસંગત ન હતી.          આ �ાયદા દ્વારા આ બધી ખામીઓ દૂર �રવામાં આવી છે. 

         બંેકિ�ંગ �ં�નીની લઘુVમ શેરમૂડી અંગેની જેાગવાઇ �લમ -    ૧૧માં �રવામાં આવી છે.

           શેરમૂડી અંગેની જેાગવાઇઓનો અભ્યાસ બે પિવભાગ હેઠળ �રી શ�ાય : 

(અ)     ભારતમાં સ્થ�ાયેલી બંે�ો માટે (બ)     ભારતની બહાર નોંધાયેલી બંે�ો માટે.

        

                    ભારતમાં સ્થ�ાયેલી બંે�ો માટે
   ભર�ાઇ થયેલી થા�ણ

   અને અનામતની �ુલ
ર�મ

(અ) (૧)         જેા તેના ધંધાનંુ સ્થળ એ� �રતાં વધુ રાજ્યમાં હોય

(૨)            જેા આ સ્થળો �ૈ�ી એ� �ે એ�થી વધુ સ્થળ મંુબઇ અથવા
     �ોલ�તા અથવા બન્ને શહેરમાં આવેલ હોય

(બ)           ધંધાના બધા સ્થળો એ� જ રાજ્યમાં આવેલા હોય જે �ૈ�ી
      �ોઇ મંુબઇ �ે �ોલ�તામાં ન હોય

(૧)    ધંધાના મુખ્ય સ્થળ માટે

(૨)         ધંધાનંુ મુખ્ય સ્થળ જે જીલ્લામાં આવેલંુ હોય તે સિજલ્લામાંના
     જ દરે� બીજા સ્થળ માટે

(૩)        તે જીલ્લા સિસવાયના રાજ્યના બીજા જીલ્લામાં આવેલ
   ધંધાના દરે� સ્થળ માટે

  ઉ૫૨ બ (૧)(૨)  અને (૩)    નો �ુલ સરવાળો રૂ.

રૂ.   �ાંચ લાખ

રૂ.  દસ લાખ

રૂ.  એ� લાખ

રૂ.  દસ હજાર

રૂ.  �ચીસે હજાર

રૂ.  �ાંચ લાખ



(૪)      ધંધાનંુ એ�જ સ્થળ હોય તો

(�)      ધંધાના બધા સ્થળો એ�જ રાજ્યમાં હોય

(૧)          અને એમાંના એ� �ે એ�થી વધારે મંુબઇ �ે �ોલ�તામાં હોય
અને

(૨)          મંુબઇ �ે �ોલ�તાની બહાર આવેલ ધંધાના દરે� સ્થળ માટે
   �ુલ મયા& દા વધુમાં વધુ

    ભારતની બહાર નોંધાયેલી બંે�ો માટે

(૧)          જેા મુબંઇ �ે �ોલ�તામાં તેનંુ ધંધાનંુ સ્થળ ન હોય

(ર)           જેા તેના ધંધાનંુ સ્થળ મંુબઇ �ે �ોલ�તા �ે બન્ને શહેરમાં હોય

રૂ.  �ચાસ હજાર

રૂ.  �ાંચ લાખ

રૂ.   �ચીસ હજાર ૩.  દસ
લાખ

રૂ.  �ંદર લાખ

રૂ.  વીસ લાખ

                          આ ઉ�રાંત આવી બંેપિ�ગ �ં�નીને ઉ�ર જણાવેલ મયા& દા જેટલી જ ર�મ ડિરઝવ& બંે� �ાસે �ોઈ �ણ પ્ર�ારના બોજા વગરની
    પ્રમાખિણત જામીનગીરીઓના 2વરૂ�માં �ે અંશત:           રો�ડ અને અંશતઃ આવી જામીનગીરીઓના 2વરૂ� માં ડિડ�ોસિઝટ તરી�ે રાખવાની

 હોય છે.

                           આ સિસવાય આવી બંે�ે ભારતમાં તેની શાખાઓના �ામ�ાજ દ્વારા દરે� �ેલેન્ડર વK& દરધિમયાન જે નફો �યો& હોય તેના ૨૦ ટ�ા
            જેટલી ર�મ ડિરઝવ& બંે� �ાસે આવા �ેલેન્ડર વK& ની આખરે ડિડ�ોસિઝટ તરી�ે મૂ�વી �ડશે.

                    ડિરઝવ& બંે�ની ભલાાણના આધારે મધ્યસ્થ સર�ાર �ોઈ �ણ પિવદેશી બંેકિ�ંગ �ં�નીને નફામાંથી અનામત મૂ�વાની જેાગવાઈમાંથી
   મુન્સિક્ત આ�ી શ�ે છે.                 આવી રીતે ભલામણ �રતા �હેલા ડિરઝવ& બંે�ને ખાતરી થવી જાઈએ બંે�ે આજ સુધી મુ�ેલી અનામતની ર�મ
    એની જવાબદારીના સંદભ&માં �ૂરતી છે.              આવી રીતે અનામત મૂ�ેલી ર�મ એ �ં�નીની ધિમલ�ત ગણાય છે અને �ં�નીના ભારતમાંના

      લેણદારોનો તેના �ર પ્રથમ બોજેા રહે છે.

                     ૧૯૬૧ના સુધારા અનુસાર હવે �છી જે બંેકિ�ંગ �ં�ની પ્રથમવાર બંેકિ�ંગનંુ �ામ�ાજ શરૂ �રે તેની ભર�ાઇ થયેલી મૂડી અને અનામતો
રૂ.      �ાંંચ લાખથી ઓછી હોવી જેાઈએ નપિહ.

     મૂડીનંુ પ્રમાણ:                �ાયદાની �લમ ૧૨માં એવી જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે �ોઈ �ણ બેટિડંગ �ં�નીની ભરાયેલી મૂડી
(Subscribed Capital)    તેની સVાવાર મૂડી (Authorised Capital)       �રતાં અડધી �ે તેથી વધુ હોવી જેાઇએ,    એ જ રીતે

    તેની ભર�ાઇ થયેલી મૂડી (paid up capital)    તેની ભરાયેલી મૂડી (Subscribed Capital)      ના અડધા �રતાં ઓછી હોવી
 જેાઈએ નપિહ.

                    જેા મૂડીમાં વધારો �રવામાં આવે તો વધુમાં વધુ બે વK& ની મુદતમાં ઉ�રના પિનયમનંુ �ાલન થવંુ જેાઇએ.

           બંેકિ�ંગ �ં�નીના શેરના પ્ર�ાર અંગેના પિનયમો (    પ્રેફર. મૂડી �ર પ્રપિતબંધ) :         બંેકિ�ંગ �ં�ની ની શેર મૂડી ફક્ત ઇ�વીટી શેરનીજ
            બનેલી હોવી જેાઈએ એટલે �ે બંેકિ�ંગ �ં�ની પ્રેફર. શેર બહાર �ાડી શ�ે નહીં.  �રંતુ તા.        ૧ લી જુલાઇ ૧૯૪૪ �હેલાં બહાર �ાડેલા
      પ્રેફર. શેરને આ પિનયમ લાગુ �ડતો નથી.

      મતાધિધ�ાર �ર પિનયંત્રણ :  ૧૯૬૩ના સુધારાથી              એવી જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે �ોઈ �ણ શેર હોલ્ડરનો મતાધિધ�ાર બધા જ
         શેર હોલ્ડરોના �ુલ મતાધિધ�ારના એ� ટ�ા �રતાં વધારે રહેશે નપિહ.           બંે�ોનંુ સંચાલન �ોઇ એ� જ જુથના હાથમાં �ેધિન્દ્રત થઇ જાય



                    નપિહ એ હેતુથી શેર હોલ્ડરના મતાધિધ�ારની મયા& દા જે અત્યાર સુધી �ુલ મતાધિધ�ારના �ાંચ ટ�ા હતી તે ઘટાડીને એ� ટ�ા જેટલી
  �રવામાં આવી છે.                  આ સુધારાનો મુખ્ય ઉદેશ એ છે �ે �ોઇ એ� વ્યન્સિક્ત બંેકિ�ંગ �ં�નીના સંચાલન �ર પ્રભુત્વ મેળવી શ�ે નહીં.

         શેર વેચાણ અંગેના �ધિમશન �ર પિનયંત્રણ:  �ાયદાની �લમ-              ૧૩ માં જણાવવામાં આવ્યંુ છે �ે �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની �ોતે જે શેર
       બહાર �ાડે તેની ભર�ાઇ થયેલી કિ�મંતના �ુલ ૨.     ૫ ટ�ાથી વધુ ર�મ �ધિમશન, દલાલી,   વટાવ �ે મહેનતાણંુ-    પ્રત્યક્ષ �ે �રોક્ષ રીતે- 

   �ોઈ �ણ 2વરૂ�ે -   આ�ી શ�શે નપિહ.

     બોજ ઊભો �રવા �ર પ્રપિતબંધ :

(અ)       નપિહ વસૂલ આવેલી મૂડી �ર બોજ :           �ોઈ �ણ બંૈકિ�ંગ �ં�ની �ોતાની ભર�ાઇ નપિહ થયેલી થયેલી મૂડી (Unpaid Capital) 
                   �ર �ોઇ �ણ પ્ર�ારનો બોજ ઊભો �રી શ�શે નપિહ અને જેા તેણે તેમ �યુb હશે તો આવો બોજ રદબાતલ ગણાશે. (   �લમ ૧૪ની

 જેાગવાઇ અનુસાર).

(બ)    ધિમલ�તો �ર તરતો બોજ ઃઃ                એ જ રીતે �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની ડિરઝવ& બંે�નંુ લેખિખત પ્રમાણ�ત્ર મેળવ્યા પિવના �ોતાના ધંધા �ર
               �ે તેની �ોઈ ધિમલ�તો �ર �ે ધિમલ�તોના �ોઇ ભાગ ૫૨ તરતો બોજ ઊભો �રી શ�શે નપિહ.      ડિરઝવ& બંે� આવંુ પ્રમાણ�ત્ર આ�તા

           �હેલાં આવો તરતો બોજ બંે�ના થા�ણદારોના પિહતને નુ�સાન�તા& નથી એવી ખાતરી �રશે.     �ં�નીએ આવંુ પ્રમાણ�ત્ર મેળવ્યા પિવના
        તરતો બોજ ઊભો �યો& હશે તો તે રદબાતલ ગણાશે.           પ્રમાણ�ત્ર નપિહ આ�વાના ડિરઝવ& બંે�ના સામે �ં�ની ૯૦ ડિદવસમાં �ેન્દ્ર

         સર�ારને અ�ીલ �રી શ�શે અને તેનો પિનણ&ય આખરી ગણાશે (   �લમ ૧૪ A   ની જેાગવાઇ અનુસાર)

(૬)   ડિડપિવડન્ડ અંગે :

�લમ-૧૫                    ની જેાગવાઇ અનુસાર �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની તેના બધા જ મૂડી�ૃત ખચા& �ૂરે�ૂરા માંડી વાળ્યા પિવના તેના શેર ૫૨ ડિડપિવડન્ડ
  આ�ી શ�ે નહીં.     આવા મૂડી�ૃત ખચા& માં પ્રાથધિમ� ખચા& ,  સ્થા�નાના ખચા& , શેર-  વેચાણનંુ �ધિમશન, દલાલી,    નુ�સાનીની ર�મ અને

 દૃશ્ય (ભૌપિત�)              ધિમલ�તો દ્વારા દશા& વી શ�ાતા ન હોય એવા અન્ય બધા જ ખચા& નો સમાવેશ થાય છે.

     અ�વાદ :               આમ છતાં બંેકિ�ંગ �ં�ની નીચેની ર�મો માંડી વાળ્યા સિસવાય તેના શેર �ર ડિડપિવડન્ડ આ�ી શ�ે: 

(૧)                    માન્ય જામીનગીરીઓમાં �રેલાં રો�ાણની કિ�ંમતમાં જે ઘટાડો થયો હોય તે ઘટાડાની ર�મ જેા મૂડી�ૃત �રી ન હોય �ે નુ�શાન
            તરી�ે દશા& વવામાં આવી નહીં હોય તો તે માંડી વાળ્યા પિવના ડિડપિવડન્ડ આ�ી શ�ાય.

(૨)    માન્ય જામીનગીરીઓ સિસવાયના શેર,            ડિડબેન્ચર �ે બોન્ડમાં �રેલ રો�ાણોની કિ�ંમતનો ઘટાડો માંડી વાળ્યા સિસવાય ડિડપિવડન્ડ આ�ી
શ�ાય. અલબV,             આવા ઘટાડા માટે બંે�ના ઓડિડટરને સંતોK થાય એ રીતે જેાગવાઇ �રેલી હોવી જેાઇએ. 

(૩)                    ઓડિડટરને સંતોK થાય એ રીતે શં�મદ લેણા ની �ુરતી જેાગવાઇ �રી હોય તો ઘાલખાધની ર�મ માંડી વાળ્યા પિવના ડિડપિવડન્ડ
 આ�ી શ�ાય.

(૭)     �ાયદા મુજબનંુ અનામત ભંડોળ (Statutory Reserve Fund) :
     �ાયદાની �લમ-  ૧૭ (૧)             ની જેાગવાઇ અનુસાર ભારતમાં નોંધાયેલ દરે� બંેકિ�ંગ �ં�નીએ અનામત ભંડોળ રાખવંુ ફરસિજયાત છે. 

    દરે� બંેકિ�ંગ �ં�નીએ દરે� વK� ,    ડિડપિવડન્ડ જાહેર �રતાં �હેલાં,         �લમ ૨૯ની જેાગવાઇ અનુસાર તૈયાર �રેલ તે વK& નંુ નફા-  નુ�સાન
     ખાતંુ જે નફો બતાવે તે     નફાના ૨૦ ટ�ાથી ઓછી નપિહ        તેટલી ર�મ અનામત ભંડોળ ખાતે લઇ જવી �ડશે.

                         અનામત ભંડોળ અને શેર પ્રીમીયમ ખાતાની �ુલ ર�મ ભર�ાઇ થયેલી મૂડીની ર�મ જેટલી થાય તો ડિરઝવ& બંે�ની ભલામણના
               આધારે �ેન્દ્ર સર�ાર �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�નીને આ જેાગવાઇમાંથી અમુ� મુદત માટે મુન્સિક્ત આ�ી શ�ે છે.



                         જેા �ોઇ બંેકિ�ંગ �ં�ની તેના અનામત ભંડોળમાંથી �ે શેર પ્રીધિમયમ ખાતામાંથી �ોઇ ર�મનો ઉ�યોગ �રે તો તે બંેકિ�ંગ �ં�નીએ
           ૨૧ ડિદવસમાં તે અંગેના �ારણોની 2�ષ્ટતા �રતો અહેવાલ ડિરઝવ& બંે�ને મો�લવાનો રહેશે. (   �લમ ૧૭ (૨)    ની જેાગવાઇ અનુસાર )

       �લમ ૧૭ (૧)           ની અનામત ભંડોળની જેાગવાઇ ભારતમાં નોંધાયેલ બૅન્કિન્�ંગ �ં�નીને લાગુ �ડે છે.    ભારતની બહાર નોંધાયેલ બંેકિ�ંગ
 �ં�નીને નહીં.

                    આ રીતે ફરસિજયાત અનામત ભંડોળ ઉભંુ �રવાની જેાગવાઇ �રવાનો ઉદ્દેશ થા�ણદારોની થા�ણની સલામપિત માટે અમુ� ર�મ
  જૂદી �ાઢવાનો છે.

(૮) નોન-      શેડયુલ્ડ બંે�ોએ રાખવાની રો�ડ અનામતનંુ પ્રમાણ:

�લમ-૧૮માં       એવી જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે નોન-         શેડયુલ્ડ બંે�ોએ તેમની ભારતમાંની મુદતી અને તાત્કાસિલ� જવાબદારીઓના ૩
       ટ�ા જેટલી ર�મ રો�ડ અનામત તરી�ે રાખવી �ડશે.     આ રો�ડ અનામતની ર�મ (૧)    �ોતાની �ાસે અથવા (૨)     ડિરઝવ& બંે� �ે સ્ટેટ
       બંે� ઓફ ઇસિન્ડયામાં ખોલાવેલા ચાલુ ખાતામાં અથવા (૩)             �ેન્દ્ર સર�ારે પિનર્ડિદષં્ટ �રી હોય એવી અન્ય �ોઇ બંે� ના ચાલુ ખાતામાં

 અથવા (૪)            અંશતઃરો�ડ ર�મ �ોતાની �ાસે અને બા�ીની ર�મ આવા ચાલુ ખાતાઓમાં રાખવાની રહેશે.

       ડિરઝવ& બંે�ને માપિહતી: નોન-               શેડયુલ્ડ બંે�ોએ ડિરઝવ& બંે�ને દર મપિહને એ� માસિસ� �ત્ર� મો�લવાનંુ હોય છે જેમાં �ાછલા
                  મપિહનાના દરે� શુક્રવારે તેની આવી રો�ડ અનામતો �ેટલી હતી અને ભારતમાં તેની મુદતી અને તાત્કાસિલ� જવાબદારીઓ �ેટલી હતી

     એ અંગેની માપિહતી આ�વાની હોય છે.

નોન-   શેડયુલ્ડ બંે�ોની      ભારતમાંની મુદતી અને તાત્કાસિલ� જવાબદારી (Time and Demand Liabilities in India)  માં
    નીચેનાનો સમાવેશ થતો નથી :

(૧)     બંેકિ�ંગ �ં�નીની વસૂલ આવેલ મૂડી,   અનામત અને નફા-    નુ�સાન ખાતાની જમા બા�ી. 

(૨)     ડિરઝવ& બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા �ાસેથી,     સ્ટેટ બંે� ઓફ ઇસિન્ડયા �ાસેથી,    ઔદ્યોધિગ� પિવ�ાસ બંે� �ાસેથી,    �ૃધિK �ુનઃધિધરાણ પિનગમ
               �ાસેથી અથવા �ેન્દ્ર સર�ારે પિનર્ડિદષં્ટ �રી હોય એવી અન્ય બંે� �ાસે લીધેલંુ �ોઇ �ણ પ્ર�ારનંુ ધિધરાણ.

               આમ બૅકિ�ંગના ધંધામાં મેળવેલી ડિડ�ોસિઝટ ની ર�મ �ર જ ૩ ટ�ા રો�ડ અનામત રાખવાની હોય છે. 

              આ �લમ શેડયુલ્ડ બંે�ોને લાગુ �ડતી નથી �ારણ �ે      ૧૯૩૪ના ડિરઝવ& બંે�ના �ાયદાની �લમ (૪૨)    ની જેાગવાઇ અનુસાર
          શેડયુલ્ડ બંે�ોએ રો�ડ અનામતની ર�મ ડિરઝવ& બંે� �ાસે રાખવાની હોય છે.

                           આમ �રતાં �હેલાં બંેકિ�ંગ �ં�નીને આ અહેવાલ અંગે જે �ાંઇ �ણ રજૂઆત �રવી હોય તે રજૂ �રવા માટે �ેન્દ્ર સર�ાર
  વ્યાજબી ત� આ�શે.             �ેન્દ્ર સર�ાર આવો હુ�મ �ોતાને યોગ્ય લાગે તેટલી મુદત સુધી મુલતવી રાખી શ�શે.    અથવા �ોતાને યોગ્ય

     લાગે તેવા ફેરફાર તેમાં �રી શ�શે.

       અહેવાલ પ્રગટ �રવો :                 વધુમાં એવી �ણ જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે �ેન્દ્ર સર�ાર જે તે બંેકિ�ંગ �ં�નીને વ્યાજબી સમયની
              નોડિટસ આ�ીને ડિરઝવ& બંે�ે રજૂ �રેલો સં�ૂણ& અહેવાલ અથવા તેનો અમુ� ભાગ પ્રગટ �રી શ�શે.

(૧૫)     આદેશ આ�વાનો ડિરઝવ& બંે�નો અધિધ�ાર:



           આ �ાયદાની �લમ-  ૩૫ (અ)                અન્વયે ડિરઝવ& બંે�ને એવી સVા આ�વામાં આવી છે �ે તે બધી જ બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને અથવા
        અમુ� બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને વખતો વખત આદેશ આ�ી શ�ે છે.       આ અંગેની જેાગવાઇઓ નીચે મુજબ છે : 

                    ડિરઝવ& બંે�ને જેા નીચેની બાબતો અંગે સંતોK થાય તો તે જરૂરી આદેશ આ�ી શ�ે છે ઃઃ

(૧)           આવો આદેશ આ�વાનંુ જાહેર પિહતમા �ે બંેકિ�ંગ નીપિતના પિહતમાં જરૂરી છે.

(૨)                   બંેકિ�ંગ �ં�નીનો વ્યવહાર થા�ણદારોના પિહતને અથવા �ં�નીના �ોતાના પિહતને નુ�સાન થાય એ રીતે ચાલે છે અને તેથી તેવો
      વ્યવહાર અટ�ાવવા આવો આદેશ આ�વો જરૂરી છે. 

(૩)           �ોઇ બંે�નો સામાન્ય વહીવટ સુધારવા માટે આવો આદેશ આ�વો જરૂરી છે.

                            ઉ�રોક્ત સંજેાગોમાં ડિરઝવ& બંે� તેને યોગ્ય લાગે એ રીતનો આદેશ આ�ી શ�શે અને જે તે બંેકિ�ંગ �ં�ની તેનંુ �ાલન �રવા
  માટે બંધાયેલી છે.              ડિરઝવ& બંે�ને આ પ્ર�ારનો આદેરા રદ �રવાની અથવા તેમાં ફેરફાર �રવાની સVા �ણ છે.

           �લમ (૩૬)         દ્વારા ડિરઝવ& બંે�ને નીચેની સVા આ�વામાં આવી છે : (૧)         તે બધી જ બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને અથવા તો અમુ�
                  બંેકિ�ંગ �ં�નીને અમુ� વ્યવહાર �રવા સામે અથવા અમુ� પ્ર�ારના વ્યવહાર �રવા સામે ચેતવણી આ�ી શ�ે છે અથવા તેવા વ્યવહાર
    �રવાની મનાઇ ફરમાવી શ�ે છે.          �ોઇ�ણ બંેકિ�ંગ �ં�નીને સામાન્ય રીતે સલાહ સૂચનો આ�ી શ�ે છે. (૨)   સંબંધિધત બંેકિ�ંગ

       �ં�નીઓની પિવનંતીના અનુસંધાનમાં બંેકિ�ંગ �ં�નીઓના સંયોજનની યોજનામાં  �લમ ૪૪(�)      ની મયા& દામાં રહીને મધ્યસ્થી તરી�ે
      અથવા અન્ય રીતે મદદ �રી શ�ે છે. (૩)        ડિરઝવ& બંે� ઑફ ઇસિન્ડયા એક્ટ ૧૯૩૪ની �લમ ૧૮(૧) (૩)     અનુસાર �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ
        �ં�નીને લોન �ે ધિધરાણ આ�ીને મદદ �રી શ�ે છે. (૪)              એ જ રીતે રીઝવ& બંે�ને જેા એમ લાગે �ે જાહેર પિહતમાં અથવા બંેકિ�ંગ
                  નીપિતનાં પિહતમાં એ જરૂરી છે અથવા બંેકિ�ંગ �ં�નીનો વ્યવહાર થા�ણદારોનાં પિહતને �ે બંેકિ�ંગ �ં�નીના �ોતાનાં પિહતને નુ�સાન થાય

                    એ રીતે ચાલે છે અને તેથી એવો વ્યવહાર અટ�ાવવો જરૂરી છે તો તે લેખિખત હુ�મ દ્વારા નીચેનાં આદેશ આ�ી શ�શે :

(૧)                  બંેકિ�ંગ �ં�નીના વહીવટમાંથી ઉ�ન્સિસ્થત થતી �ે તેને લગતી �ોઇ બાબત �ર પિવચારણા �રવા તેના ડિડરે�ટરોની સભા બોલાવવાનંુ
  તે જણાવી શ�ે.

(૨)               બંેકિ�ંગ �ં�નીના �ોઇ અધિધ�ારીને ડિરઝવ& બંે�ના અધિધ�ારીઓ સાથે આવી બાબત અંગેની ચચા& �રવાનંુ જણાવી શ�ે.

(૩)                  બંે�ના બોડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& ની સભા �ે તેની �ોઇ સધિમપિતની સભાની �ાય& વાહીનંુ પિનરીક્ષણ �રવા ડિરઝવ& બંે� �ોતાના અધિધ�ારીને
               મો�લી શ�ે છે અને તે અધિધ�ારીને આ સભામાં ઉદ્બોધન �રવાની ત� આ�વાનંુ બંે�ને જણાવી શ�ે છે.   સભાની �ાય& વાહીનો અહેવાલ

       ડિરઝવ& બંે�ને મો�લી આ�વાનંુ તે અધિધ�ારીને જણાવી શ�ે.

(૪)                     બંેકિ�ંગ �ં�ની �ે તેની શાખાઓનો વહીવટ �ેવી રીતે ચાલે છે તેનંુ પિનરીક્ષણ �રવા અને તે અંગેનો અહેવાલ રજૂ �રવા ડિરઝવ& બંે�
       �ોતાના એ� �ે વધુ અધિધ�ારીની પિનમણૂ� �રી શ�શે.

(૫)              ડિરઝવ& બંે�ના જણાવ્યા પ્રમાણે બંેકિ�ંગ �ં�નીએ પિનયત �રેલી મુદતમાં તેના વહીવટમાં ફેરફાર �રવાનો રહેશે.

(૧૬)      લોન અને ધિધરાણ �ર પિનયંત્રણો :

           બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારાની �લમ(૨૦)            માં�ો તરફથી આ�વામાં આવતાં લોન અને ધિધરાણો �ર �ેટલાં� પિનયંત્રણો મૂ�વામાં
 આવ્યાં છે.      આમાંના મુખ્ય પિનયંત્રણો નીચે મુજબ છે:

(૧)               �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ ��ની �ોતાના જ શેરની જામીનગીરી �ર લોન �ે ધિધરાણ આ�ી શ�શે નપિહ. 



(૨)                      �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની નીચે જણાવેલ વ્યન્સિક્ત �ે �ેઢીને લોન �ે ધિધરાણ આ�વા માટે �ે તેમના વતી આ�વા માટે �ોઇ �ણ
   પ્ર�ારની જવાબદારી 2વી�ારશે નપિહ.

(અ)    તેના �ોઇ �ણ ડિડરેક્ટરને, 

(બ)         �ોઇ �ણ �ેઢીને �ે જેમાં તેનો ડિડરે�ટર ભાગીદાર તરી�ે,  મેેનેેજર તરી�ે,        �મ&ચારી તરી�ે �ે ગેરટર તરી�ે પિહત ધરાવતો હોય.

(�)   �ોઈ�ણ �ં�ની (                 જે બંેકિ�ંગ �ં�નીની �ેટા �ં�ની નહીં હોય અથવા ૧૯૫૬ના �ં�ની ધારાની �લમ ૨૫ હેઠળ નોંધાયેલી �ં�ની
નહીં.      હોય અથવા સર�ારી �ં�ની નહી હોય)        જેમા બંંે�ના �ોઇ ડિડરે�ટર તે �ંં�નીના ડિડરે�ટર તરી�ે,  મેનેજર તરી�ે,   �મ&ચારી �ે ગેરંટર

         તરી�ે પિહત ધરાવતા હોય અથવા તેમાં સંગીન પિહત ધરાવતો હોય. 

(ડ)               �ોઇ �ણ વ્યન્સિક્તને �ે જેની સાથે બંે�ની �ોઇ ડિડરે�ટર ભાગીદાર હોય અથવા તેનો ગેરંટી હોય.  

                        વધુમાં એમ �ણ જણાવવામાં આવ્યંુ �ે ૧૯૬૮ના સુધારેલા �ાયદાનો અમલ થતા �હેલા જેા બેકિ�ંગ �ંં�નીએ આવી �ોઈ લોન
                       આ�ી હોય તો તે લોન આ�તી વખતે જે મુદત નક્કી �રવામાં આવી હોય તે સમય મયૉદામાં વ્યાજ સપિહત તે લોન વસુલ �રી લેવી

જેાઇએ.                      જેા આવી લોન �ે ધિધરાણ આ�તી વખતે �ોઈ મુદત મુ�રર �રવામાં આવી ન હોય તો આ સુધારાના અમલની શરૂઆતથી
             એ� વK& ની મુદતમાં વ્યાજ સપિહત લોન �ે ધિધરાણની ર�મ વસૂલ �રી લેવી જેાઇએ.        ડિરઝવ& બંે�ને અરજી �રવાથી જેા ડિરઝવ& બંે�ને
           યોગ્ય લાગે તો આ મુદત ત્રણ વK& સુધી લંબાવી આ�ી શ�ે છે.

     લોન માફ �રવી:                     ઉ�ર જણાવેલ �ોઇ �ણ લોન �ે ધિધરાણ અથવા તેનો �ોઈ �ણ ભાગ ડિરઝવ& બંે�ની �ુવ& મંજૂરી મેળવ્યા પિવના
              માફ �રી શ�ાશે નપિહ અને તેમ છતાં જેા માફ �રવામાં આવશે તો તે રદબાતલ ગણાશે. 

                         જેા �ોઇ �ણ ડિડરે�ટર પિનયત �રેલી મુદતમાં અથવા તો �ાયદાનો અમલ શરૂ થયા �છીના એ� વK&માં તેણે લીધેલ લોન �ે
             ધિધરાણ �રત �રવામાં પિનષ્ફળ જાય તો તેણે ડિડરે�ટર તરી�ે �ોતાનો હોદો છોડી દીધેલો ગણાશે.

=> 2�ષ્ટતા:

(૧)     આ �લમના હેતુ માટે '   લોન અને ધિધરાણ'           માં અમુ� ર�મોનો સમાવેશ થશે નહીં એવંુ ડિરઝવ& બંે� જણાવી શ�શે.  વ્યવહારનંુ
2વરૂ�,                જે મુદત દરધિમયાન અને જે રીતે તથા જે સંજેાગોમાં વ્યવહારની ર�મ �ાછી મેળવવાની શક્યતા છે તે,   થા�ણદારોનંુ પિહત તથા

                    અન્ય સંબંધિધત બાબતો ધ્યાનમાં લઇને ડિરઝવ& બંે� સામાન્ય અથવા પિવસિશષ્ટ હુ�મ દ્વારા અમુ� ર�મનો આ �લમના હેતુ માટે લોન �ે
     ધિધરાણમાં સમાવેશ થશે નહીં એમ જણાવશે.          એટલે �ે ડિડરે�ટરને અથવા તેના ભાગીદારને આવંુ ધિધરાણ સોં�ી શ�ાય.  સર�ારી

   જામીનગીરી સામે આ�ેલ ધિધરાણ,              અથવા જીવન વીમા �ોસિલસી સામે આ�ેલ ધિધરાણ અથવા બાંધી મુદતની થા�ણ સામે આ�ેલા
           ધિધરાણને આ જેાગવાઇ લાગુ �ડશે નહીં એવંુ ડિરઝવ& બંે�ે જાહેર �યુb છે.

(ર)            ડિડરે�ટરોમાં �ઈ વ્યન્સિક્તઓનો સમાવેશ થાય છે તેની �ણ 2�ષ્ટતા �રવામાં આવી છે.      બંેકિ�ંગ �ં�નીએ તેના વહીવટ માટે
           ભારતમાં રચેલા �ોઇ �ણ બોડ& અથવા �ધિમટીના સભ્યનો ડિડરે�ટરમાં સમાવેશ થાય છે.      બંૈકિ�ંગ �ં�નીએ તેના ધંધાના સંચાલનમાં

         સલાહ આ�વાના હેતુથી રચેલા બોડ& �ે �ધિમટીના સભ્યોનો �ણ 'ડિડરે�ટર'    માં સમાવેશ થાય છે.

                       ઉ�રના સંદભ&માં જેાતા એમ �હી શ�ાય �ે ડિડરે�ટરનો અથ& ખુબ પિવશાળ બનાવવામાં આવ્યો છે જેથી બંે�નો �ોઇ �ણ વહીવટ
         �રનાર બંે�ના નાણાંનો અંગત હેતુ માટે દુરૂ�યોગ �રી શ�ે નહીં.

(૧૭)         બંે� ધિધરાણ �ર અં�ુશ મૂ�વાની ડિરઝવ& બંે�ની સVા :



      �ાયદાની �લમ (૨૧)              દ્વારા બંેકિ�ંગ �ં�નીઓએ અ�નાવવાની ધિધરાણ નીપિત અંગે આદેશ આ�વાની પિવશાળ સVા ડિરઝવ& બંે�ને
  પ્રાપ્ત થઈ છે.

                       આ �લમની જેાગવાઇ મુજબ ડિરઝવ& બંે�ને એમ સંતોK થાય �ે જાહેર પિહતમાં અથવા થા�ણદારોના પિહતમાં અથવા તો બંેકિ�ંગ
                    �ોસિલસીના પિહતમાં આવો આદેશ આ�વાનંુ જરૂરી છે તો તે બધી જ બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને અથવા �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�નીને ધિધરાણ

        અંગેની અમુ� ચોક્કસ નીપિત અનુસરવાનો આદેશ આ�ી શ�ે છે.         બંેકિ�ંગ �દ્ધપિતના પિહતમાં અથવા નાણાં �ધ્ધપિતની ન્સિસ્થરતાના પિહતમાં
                 અથવા સંગીન આર્ષિથં� પિવ�ાસ માટે બંેકિ�ંગ વ્યવસાયને લગતી જે નીપિત ડિરઝવ& બંે� નક્કી �રે તેને બંેકિ�ંગ �ોસિલસી �હેવાય.  નીપિત

        બધી બંે�ોએ અથવા તો પિનદ� સિશત બંે�ોએ અનુસરવાનંુ ફરસિજયાત છે.

                         એ જ રીતે આ �લમ ની જેાગવાઇ અનુસાર ડિરઝવ& બંે�ને સામાન્ય રીતે બધી જ બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને અથવા તો બંેકિ�ંગ �ંં�નીના
         �ોઇ એ� જૂથને નીચેની બાબતો અંગે આદેશ આ�વાની સVા છે:

(૧)            �યા હેતુ માટે ધિધરાણ �રવંુ અને �યા હેતુ માટે ધિધરાણ નપિહ �રવંુ. 

(૨)     તારણવાળા ધિધરાણ સામે માર્શિજંનનંુ (  સલામતીનો ગાળો)   પ્રમાણ �ેટલંુ રાખવંુ.

(૩)     બંેકિ�ંગ �ં�નીની ભર�ાઇ થયેલી મુડી,  અનામત ભંડોળ,           થા�ણો અને અન્ય સંબંધિધત બાબતો ધ્યાનમાં લઇને તે �ોઇ એ� �ં�ની, 
�ેઢી,                   વ્યન્સિક્તઓના મંડળ �ે �ોઇ એ� વ્યન્સિક્તને વધુમાં વધુ �ેટલી ર�મનંુ ધિધરાણ �ે નાણા�ીય સગવડ આ�ી શ�ે અથવા ગેરંટી

 આ�ી શ�ે. 

(૪)                     વ્યાજનો દર અને અન્ય શરતો �ે જેને આધીન રહીને બંે�ો ધિધરાણ �ે અન્ય નાણા�ીય સગવડ આ�ી શ�ે અથવા ગેરંટી આ�ી
શ�ે.

(૧૮)   બે�ોનંુ સંચાલન :      પિનમણૂ� અંગેના પ્રપિતબંધો અને પિનયમનો : 
      �ાયદાની �લમ(૧૦)                 માં એવી જેાગવાઈ �રવામાં આવી છે �ે �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની મેનેસિજંગ એજન્ટની પિનમણૂ� �રી શ�શે

        નપિહ અથવા તેના દ્વારા �ં�નીનંુ સંચાલન �રી શ�ાશે નપિહ.

                          એ જ રીતે �ોઇ �ણ બકિ�ંગ �ં�ની નીચેની વ્યન્સિક્તની �મ&ચારી તરી�ે પિનમણૂ� �રી શ�શે નપિહ અથવા તેની પિનમણંૂ�ને ચાલુ
  રાખી શ�શે નપિહ.

(૧)                      જે વ્યન્સિક્ત �ોઈ �ણ સમયે નાદાર થઇ હોય અથવા જેણે નાણાં ચૂ�વવાનંુ મો�ૂફ રાખ્યંુ હોય �ે તેના લેણદારો સાથે �તાવટ �રી
હોય.

(૨)            જે વ્યન્સિક્તને નૈપિત� અધઃ�તન ના ગુના માટે ફોજદારી �ોટ� ગુન્હેગાર ઠરાવી હોય. 

(૩)                    જે વ્યન્સિક્તનંુ મહેનતાણંુ સં�ૂણ& �ે અંશતઃ �ં�નીના નફા �ર અમુ� ટ�ાના દરે �ધિમશન તરી�ે અથવા નફાના અમુ� ભાગ તરી�ે
  ગણવામાં આવતંુ હોય.

(૪)          જે વ્યન્સિક્તનંુ મહેનતાણંુ ડિરઝવ& બંે�ના અખિભપ્રાય મુજબ ખૂબ વધારે હોય. 

         નીચેની વ્યન્સિક્તઓની મેનેસિજંગ ડિડરે�ટર તરી�ે પિનમણૂ� �રી શ�ાશે નપિહ : 
(૧)         જે વ્યન્સિક્ત �ોઇ અન્ય ધંધા �ે વ્યવસાયમાં રો�ાયેલી હોય.

(૨)                  જેણે �ોઇ અન્ય �ં�નીનંુ સંચાલન �રવા માટે એ�ી સાથે �ાંચ વK& �રતાં વધુ સમય માટેનો �રાર �યો& હોય. 



(૩)                   જે વ્યન્સિક્ત તે બંેકિ�ંગ �ં�નીની �ેટા �ં�ની અથવા ૧૯૫૬ના �ં�ની ધારાની �લમ ૨૫ પ્રમાણે નોંધાયેલી �ં�ની સિસવાયની �ોઇ
   અન્ય �ં�નીનો ડિડરે�ટર હોય.

                          ડિરઝવ& બંે� પિનમણૂ�ને બહાલી આ�ે �છી જ �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની મેનેસિજંગ ડિડરે�ટર અથવા વા૨ી પ્રમાણે પિનવૃV નહીં થવા
          �ાત્ર ડિડરે�ટર અથવા મેનેજર �ે મુખ્ય વહીવટી અધિધ�ારીની પિનમણૂ� �રી શ�શે.

                 ૧૯૬૭ના સુધારાથી મેનેસિજંગ ડિડરે�ટરને બદલે �ૂરા સમયના ચેરમેનની પિનમણૂ� �રવાનંુ ફરસિજયાત બનાવવામાં આવ્યંુ છે.

(૧૯)    બંે�ના ડિડરે�ટરોને લગતી જેાગવાઇઓ:-

                      બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારામાં ૧૯૬૮માં �રવામાં આવેલા સુધારા દ્વારા બોડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& ની રચના તથા ચેરમેનની પિનમણૂ� અંગે ચાર
   નવી �લમ ૧૦ (એ),  ૧૦ (બી),  ૧૦ (સી),   અને ૧૦ (ડી)   ઉમેરવામાં આવી છે.        તે �લમો મુજબ બંેકિ�ંગ �ં�નીના સંચાલન અંગે

  નીચેની જેાગવાઇ છે.

                   દરે� બંૈકિ�ંગ �ં�નીને તેના બૉડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& ની રચના નીચે પ્રમાણે �રવાનંુ જણાવવામાં આવ્યંુ છે : 

(૧)                   દરે� બંેકિ�ંગ �ં�નીના બોડ& ઓફ ડિડરે�ટસ&માં ઓછામાં ઓછા ૫૧ ટ�ા જેટલા સભ્યો એવા હોવા જેાઇએ �ે જેમને નીચેની
         બાબતો અંગેનંુ પિવસિશષ્ટ જ્ઞાન �ે તેનો વ્યવહારુ અનુભવ હોય : 

   પિહસાબી �દ્ધપિત,    �ૃધિK અને ગ્રામ્ય અથ& તંત્ર, બંેકિ�ંગ,    સહ�ાર, અથ&શાસ્ત્ર, નાણાતંત્ર, �ાયદો,      નાના �ાયાના ઉદ્યોગ અને એવા �ોઇ
             �ણ અન્ય પિવKયનંુ જ્ઞાન જે ડિરઝવ& બંે�ની દૃપિષ્ટએ બંે�માં ઉ�યોગી થઇ શ�ે એમ હોય. 

                    ઉ�રોક્ત �ૈ�ીના ઓછામાં ઓછા બે ડિડરે�ટર એવા હોવા જેાઇએ �ે જેમને �ૃધિK અને ગ્રામ્ય અથ& તંત્ર તથા સહ�ાર અને નાના �ાયાના
      ઉદ્યોગો અંગેનંુ પિવસિશષ્ટ જ્ઞાન �ે અનુભવ હોય.

 
(૨)                     ડિડરે�ટર તરી�ે એવી �ોઇ �ણ વ્યન્સિક્તની પિનમણૂ� �રી શ�ાશે નહીં �ે જે લઘુઉદ્યોગ એ�મ નહીં હોય તેવી �ેઢી �ે �ં�નીમાં

      નોંધ�ાત્ર પિહત ધરાવતી હોય અથવા તેના મેનેજર,         �મ&ચારી �ે મેનેસિજંગ એજન્ટ તરી�ે તેની સાથે સં�ળાયેલ હોય.      એ જ રીતે લક્ષ્ય
     ઉદ્યોગ એ�મ સિસહાયના અન્ય �ોઈ વે�ારી,           ધંધા�ીય �ે ઔદ્યોધિગ� એ�મના માસિલ�ને �ણ ડિડરે�ટર તરી�ે નીમી શ�ાશે નહીં. 

    ૧૯૫૬નાં �ં�ની ધારાની �લમ (૨૫)              અન્વયે નોંધાયેલ �ં�ની અથવા લધુ ઉદ્યોગના એ�મના જેઓ માસિલ� હોય અથવા જેઓ તેમાં
          ગણના �ાત્ર પિહત ધરાવતા હોય તેમને આ �લમ લાગુ �ડતી નથી.

૩)                     ડિરઝવંુ બંે�ને એમ લાગે �ે ઉ�ર જણાવ્યા મુજબ બોડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& ના �ુનઃરચના થઇ નથી તો ડિરઝવ& બંે� તે બંેકિ�ંગ �ં�નીને તેમ
  �રવાનો આદેશ આ�શે.                    જેા બંેકિ�ંગ �ં�ની બે માસમાં તે પ્રમાણે �ુનઃ રચના નહીં �રે તો ડિરઝવ& બંે� તે ડિડરે�ટરોને દૂર �રી તેમના

     સ્થાને યોગ્ય વ્યન્સિક્તઓની પિનમણૂ� �રી શ�શે.

      વધુમાં,   �ાયદાની �લમ (૧૬)    માં જણાવ્યંુ છે �ે,           ભારતમાં નોંધાયેલી �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની એવી વ્યન્સિક્તને ડિડરે�ટર તરી�ે રાખી
  શ�શે નહીં �ે,      જે બીજી બંેકિ�ંગ �ં�નીનો ડિડરે�ટર હોય.           �ોઇ�ણ બંેકિ�ંગ �ં�ની એના બોડ& ઑફ ડિડરે�ટસ&માં વધારેમાં વધારે ત્રણ

                   એવા સભ્યો નીમી શ�શે જે �ં�નીઓના ડિડરે�ટર હોય અને જેમનો મતાધિધ�ાર એ બંેકિ�ંગ �ં�નીના બધા જ શેર હોલ્ડરોના �ુલ
     મતાધિધ�ારના ૨૦ ટ�ા �રતા વધુ હોય.              આ પિનયંત્રણ ડિરઝવ& બંે�ે બંેકિ�ંગ �ં�નીઓના બોડ& �ર નીમેલા ડિડરે�ટર તથા ભારત બહાર

     સ્થ�ાયેલી બંેકિ�ંગ �ં�નીઓને લાગુ �ડતા નથી.

      ચેરમેનની પિનમણૂ� અંગેની જેાગવાઇ ઃઃ  �ાયદાની  �લમ ૧૦(બી)       માં એવી જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે,    દરે� બંૈકિ�ંગ �ં�નીના
               બોડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& નો �ૂરા સમયનો ચેરમેન હોવો જેાઇએ અને બંે�નો સં�ૂણ& વહીવટ તેના હાથમાં હોવો જેાઇએ.    આ ચેરમેન બોડ&



  ઓફ ડિડરે�ટસ& ની દેખરેખ,         અં�ુશ અને દોરવણી હેઠળ જ �ોતાની સVાનો ઉ�યોગ �રશે.        ચેરમેનની પિનમણૂ� વધુમાં વધુ ૫ વK& ના
   સમય માટે થઇ શ�શે.         ૫ વK& બાદ તેની �ુનઃ પિનમણૂ� થઇ શ�ે છે.

                       ૧૯૬૮ ના સુધારેલા �ાયદાની �લમ ૩ના અમલની શરૂઆતના સમયે જેા �ોઇ બંેકિ�ંગ �ં�નીમાં મેનેસિજંગ ડિડરે�ટર હોય અને
                    બોડનો ચેરમેન �ણ હોય તો મેનેસિજંગ ડિડરેક્ટરે હોદ્દો છોડી દેવો �ડશે અથવા જે ��નીમાં બોડ& ઑફ ડિડરે�ટસ& નો ચેરમેન ન હોય તેવી
                �ં�નીમાં બૉડ& ઓફ ડિડરે�ટસ& ના ચેરમેનની ચંૂટણી �ે પિનમણંૂ� થાય એટલે મેનેસિજંગ ડિડરે�ટરે તેનો હોદ્દો છોડી દેવો �ડશે.

       �ેટા �લમ (૪)    માં જણાવ્યંુ છે �ે,             ચેરમેન તરી�ે પિનમાયેલી વ્યન્સિક્તને �ોઇ�ણ બંેકિ�ંગ �ં�નીના �ામ�ાજનંુ અથવા સ્ટેટ બંે� ઓફ
            ઇસિન્ડયા �ે તેની સબસીડિડયરી બંે�ોના �ામ�ાજનંુ અથવા �ોઇ નાણા�ીય સંસ્થાની �ામગીરીનંુ અથવા આર્ષિથં�,   નાણા�ીય �ે ધંધા�ીય
       વહીવટનંુ પિવસિશષ્ટ જ્ઞાન અને વ્યવહારૂ અનુભવ હોવો જેાઇએ.

        ચેરમેન તરી�ે નીચેની વ્યન્સિક્તની પિનમણૂ� �રી શ�ાશે નહીં :

 (૧)        જેા તે વ્યન્સિક્ત અન્ય �ોઇ �ં�નીના ડિડરે�ટર હોય.

(૨) ધંધો,          વે�ાર �ે ઉદ્યોગ ચલાવતી �ેઢીમાં જેા તે વ્યન્સિક્ત ભાગીદાર હોય.

(૩)          જેા અન્ય �ોઇ �ેઢી �ે �ં�નીમાં તેનંુ નોંધ�ાત્ર પિહત હોય.

(૪)          જેા તે અન્ય �ોઇ �ણ વે�ારી �ે ઔદ્યોધિગ� �ેઢીમાં ડિડરે�ટર, મેનેજર,    ભાગીદાર �ે માસિલ� હોય. 

(૫)       જેા તે અન્ય �ોઇ ધંધામાં રો�ાયેલ હોય.

                   �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�નીનો ચેરમેન લેખિખત રાજીનામંુ આ�ીને હોદા �રથી છૂટા થઇ શ�ે છે,      �રંતુ તેનો અનુગામી હોદો સંભાળી
          લે નહીં ત્યાં સુધી તેણે હોદો ધારણ �રવાનંુ ચાલુ રાખવંુ �ડશે.

            બંેકિ�ંગ �ં�નીના ચેરમેનની પિનમણૂ� ડિરઝવ& બંે�ને સંતોK થાય એ રીતે થયેલી હોવી જેાઇએ.        જેા ડિરઝવ& બંે�ને એમ લાગે �ે બંેકિ�ંગ
                  �ં�નીના ચેરમેન તરી�ે પિનમાયેલી વ્યન્સિક્ત યોગ્ય નથી તો ડિરઝવ& બંે� બીજી �ોઇ વ્યન્સિક્તને ચેરમેન તરી�ે નીમવાની સૂચના બંેકિ�ંગ
  �ં�નીને આ�ી શ�ે.                     જેા બંેકિ�ંગ �ં�ની બે માસમાં આ સૂચનાનો અમલ ન �રે તો ડિરઝવ& બંે� તે વ્યન્સિક્તને ચેરમેન તરી�ે દૂર �રીને તેના

        બદલે બીજી યોગ્ય વ્યન્સિક્તની પિનમણૂ� �રવાની સVા ધરાવે છે.           આ રીતે દૂર �રાયેલ ચેરમેન અથવા બંૈકિ�ંગ �ં�ની ડિરઝવ& બંે�ના હુ�મ
               સામે ૩૦ ડિદવસમાં �ેન્દ્ર સર�ારને અ�ીલ �રી શ�ે છે અને તેનો પિનણ&ય આખરી ગણવામાં આવે છે.

(૨૦)       બેના ટોચના સંચાલ�ો �ર ડિરઝવ& બંે�નો અં�ુશઃ 

                     બંેકિ�ંગ પિનયમન ધારાની પિવપિવધ �લમો હેઠળ ડિરઝવ& બંે�ને બંેકિ�ંગ �ં�નીઓના ટોચના સંચાલ�ો �ર અં�ુશ રાખવાની પિવશાળ
   સVાઓ આ�વામાં આવી છે.

(૧)     શેર હોલ્ડરોની સભા બોલાવવા અંગે ઃઃ  �ાયદાની �લમ-  ૧૨ (એ)       મુજબ ડિરઝવ& બંે�ને એવી સVા છે �ે,    તે �ોઇ�ણ બંેકિ�ંગ
              �ં�નીને નવા ડિડરે�ટરો ચંૂટી �ાઢવા માટે શેર હોલ્ડરોની સામાન્ય સભા પિનયત મુદતમાં બોલાવવાનંુ જણાવી શક્શે.   આ �ાયદા મુજબ

          તેમને મળી શ�તા મતાધિધ�ારનો ઉ�યોગ શેર હોલ્ડરો આ સભામાં �રી શ�શે.       આ રીતે ચંૂટાયેલા ડિડરે�ટરો તેમના અગાઉના
         ડિડરે�ટરોના હોદાની બા�ીની મુદત સુધી હોદા �ર રહી શ�ે છે.



(૨)      ચેરમેન અને અન્ય અધિધ�ારીઓની પિનમણૂ� અંગે:  �ાયદાની �લમ-૩�(બી)      મુજબ દરે� બંેકિ�ંગ �ં�નીએ તેના ચેરમેન,  મેનેસિજંગ
ડિડરેક્ટર,   �ુરા સમયના ડિડરે�ટર,      મેનેજર �ે મુખ્ય વહીવટી અધિધ�ારીની પિનમણૂ�,       �ુનઃપિનમણૂ� �ે પિનમણૂૂ�નો અંત લાવવા માટે

      ડિરઝવ& બંે�ની �ૂવ& મંજૂરી મેળવવી આવશ્ય� છે.             આ અંગે તેમની સાથે �ોઇ �રાર �રવામાં આવ્યો હોય અને �રારની જેાગવાઇઓમાં
             �ોઈ સુધારો �રવો હોય તો તે માટે �ણ ડિરઝવ& બંે�ની મંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે. 

(૩) ચેરમેન,       ડિડરે�ટર �ે અન્ય અધિધ�ારીઓને દૂર �રવાની સVા ઃઃ  �ાયદાની �લમ-૩૬(એ-એ)       માં ડિરઝવ& બંે�ને બંેકિ�ંગ �ં�નીના
 ચેરમેન ડિડરે�ટર,            મુખ્ય વપિહવટી અધિધ�ારી અથવા �ોઇ�ણ �મ&ચારીને તેમના હોદા �રથી દૂર �રવાની મુખ્ય

  આ�વામાં આવી છે.

           ડિરઝવ& બૅ�ને જ્યારે એમ લાગે �ે, (૧)     જાહેર પિહતમાં અથવા તો (૨)        બેકિ�ંગ �ં�નીનો વહીવટ તેના થા�ણદારોનાં પિહતની પિવરુદ્ધ
    ચાલતો અટ�ાવવા માટે અથવા (૩)                બંે�નો વહીવટ યોગ્ય રીતે ચાલે એ માટે એ જરૂરી છે તો બંેકિ�ંગ �ં�નીના �ોઇ �ણ ચેરમેન, 

ડિડરે�ટર,                    મુખ્ય વહીવટી અધિધ�ારી �ે બીજા �ોઇ �ણ અધિધ�ારીને ડિરઝવ& બંે� લેખિખત હુ�મ આ�ીને તેના હોદા �રથી દૂર �રી શ�ે
છે.

                   આમ �રતા �હેલા ડિરઝવ& બંે� તે વ્યન્સિક્તને આવા હુ�મ સામે રજુઆત �રવાની વાજબી ત� આ�શે.     આમ છતાં આ ૨જૂઆતનો
                     પિન�ાલ ન આવે ત્યાં સુધી તે વ્યન્સિક્ત તેના હોદાની ફરજેા બજાવી શ�શે નહી તેમજ બંંેકિ�ંગ �ં�નીનાં સંચાલનમાં �ોઈ �ણ રીતે ભાગ

         લઈ શહેશે નહીં એવો આદેશ આ�વાની ડિરઝવ& બંે�ને સતા છે.            દુર �રાયેલી વ્યન્સિક્ત આવા હુ�મ સામે �ેન્દ્ર સર�ારને ૩૦ ડિદવસમાં
       અ�ીલ �રી શ�શે અને તેનો પિનણ&ય આખરી ગણાશે. 

                        જે વ્યન્સિક્તને આ રીતે દૂર �રવામાં આવી હોય તે વ્યપિ�ત બીજી �ોઇ �ણ બંેકિ�ંગ �ં�નીના વહીવટમાં પ્રત્યક્ષ અથવા �રોક્ષ રીતે
      �ાંચ વK& સુધી ભાગ લઇ શ�શે નહીં.               આ જેાગવાઇનો ભંગ �રનાર વ્યન્સિક્ત જ્યાં સુધી આવો ભંગ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી રોજગારી

રૂ.     ૨૫૦ સુધીના દંડની �ાત્ર ઠરશે. 

                        આ રીતે જે વ્યન્સિક્તને દૂર �રવામાં આવી હોય તે વ્યન્સિક્ત તેના હોદાનો અંત લાવવા બદલ �ોઇ �ણ પ્ર�ારના વળતરની
   માંગણી �રી શ�શે નહીં,

(૪)        નવા ચેરમેન �ે ડિડરે�ટર �ે અન્ય અધિધ�ારીની પિનમણૂ�:       ઉ�ર મુજબ દૂર �રાયેલ વ્યન્સિક્તને બદલે  �લમ ૩- એએ(૬)   ની જેાગવાઇ
       અનુસાર ડિરઝવ& બંે� અન્ય �ોઇ યોગ્ય વ્યન્સિક્તને ચેરમેન,            ડિડરે�ટર �ે મુખ્ય વહીવટી અધિધ�ારી તરી�ે લેખિખત હુ�મ દ્વારા નક્કી �રેલી
   તારીખથી નીમી શ�ે છે.                    આ રીતે નીમાયેલ વ્યન્સિક્ત ડિરઝવ& બંે�ની ઇચ્છા હોય ત્યાં સુધી હોદ્દા �ર ચાલુ રહી શ�શે �રંતુ તે મુદત ત્રણ

   વK&થી વધુ હશે નહીં.           ડિરઝવ& બંે� તે મુદ્દત વધુ ત્રણ વK& માટે લંબાવી શ�ે છે.

(૫)    વધારાના ડિડરે�ટરો નીમવાની સતા:  �ાયદાની �લમ-  ૩૬ (  એ બી)       માં એવી જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે �ે,    ડિરઝવ& બંે�ને જાહેર
                   પિહતમાં અથવા બંેકિ�ંગ �ં�નીના પિહતમાં જરૂરી લાગે તો તે વખતોવખત લેખિખત હુ�મ દ્વારા એ� �ે વધુ વ્યન્સિક્તઓને બંેકિ�ંગ �ં�નીના

    વધારાના ડિડરેક્ટર તરી�ે નીમી શ�શે.              આ રીતે નીમાયેલા વધારાના ડિડરેક્ટરની સંખ્યા �ોઇ �ણ સમયે �ાંચ અથવા �ુલ ડિડરે�ટરોના
૧/  ૩ (  ત્રીજા ભાગ)  �રતાં (     બેમાંથી જે ઓછંુ હોય તે)   વધુ રહેશે નહીં.            અને તેઓ ડિરઝવ બંે�ની ઇચ્છા હશે ત્યાં સુધી હોદા �ર રહી
શ�શે.           �રંતુ તે મુદત એ�ી સાથે ત્રણ વK& �રતાં વધુ હશે નહીં.            ડિરઝવ& બંે� ની ઇચ્છા અનુસાર બીજા ત્રણ વK& �રતા વધુ હશે નહીં. 

              ડિરઝવ& બંે� ની ઈચ્છા અનુસાર બીજા ત્રણ વK& માટે તેઓ હોદા�ર રહી શ�ે છે.



(૨૧)       બંે� �મ&ચારીઓની અમુ� પ્રવૃપિતઓ �ર પ્રપિતબંધ અંગે:
       �ાયદાની �લમ-  ૩૬ (  એ ડી)              માં બંેકિ�ંગ �ં�નીના �મ&ચારીઓ દ્વારા પ્રજાને અવરોધ� નીવડે એ રીતના દેખાવો યોજવા �ર પ્રપિતબંધ

    મૂ�વાની જેાગવાઇ �રવામાં આવી છે.       આ �લમમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યંુ છે �ે: 

(૧)          �ોઇ �ણ વ્યન્સિક્ત બીજી વ્યન્સિક્તને બંેકિ�ંગ �ં�નીના મ�ાનમાં દાખલ થતાં,     તેમાંથી ની�ળતાં અથવા તેમાં લેવડ-   દેવડ �રતાં
  અટ�ાવી શ�શે નહીં.

(૨)                  �ોઇ�ણ વ્યપિ�ત બૅન્કિન્�ંગ �ં�નીના સામાન્ય �ામ�ાજને અટ�ાવી દે અથવા અટ�ાવી દેવાનો સંભવ હોય એવા �ોઇ �ણ કિહંસ�
    2વરૂ�ના દેખાવો �રી શ�શે નહીં.             આ પ્ર�ારના દેખાવો ઓડિફસની અંદર અથવા બંૈકિ�ંગ �ં�નીના �ામ�ાજના સ્થળે યોજવા ઉ�ર
   પ્રપિતબંધ મૂ�વામાં આવ્યો છે.

(૩)              �ોઈ�ણ વ્યપિ�ત બંે�ના થા�ણદોરોનો પિવશ્વાસ ડગી જાય એવંુ �ોઇ �ણ �ૃત્ય �રી શ�શે નહીં. 

                          �ોઈ �ણ પ્ર�ારના વાજબી �ારણ પિવના ઉ�રોક્ત જેાગવાઇઓનો ભંગ �રનાર વ્યન્સિક્ત છ મપિહના સુધીની સજા અથવા રૂ. 
૧,     ૦૦૦ સુધીનાં દંડને �ાત્ર ઠરશે.       આ �લમ બંેકિ�ંગ �ં�નીઓ ઉ�રાંત ડિરઝવ& બંે�,   ઇન્ડસ્ટ્રિસ્ટ્રયલ ડેવલ�મેન્ટ બંે�,     સ્ટેટ બંે� અને તેની

        સબસીડિડયરીઝ તથા તમામ રાષ્ટ્રીય�ૃત બંે�ોને �ણ લાગુ �ડે છે.

             _________xxx__________


