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ળેયભૂડી ના હશવાફો 

 

 



પ્રસ્તાલના  

 

• ઔદ્યોહગક  ક્ાાંહતના હયણાભે ભોટાામે ધાંધો કયલા ભાટે એકાકી લેાયી અને 

બાગીદાયી ેઢીની ભમાાદાઓન ેઅનુરક્ષીને કાંની સ્લરૂ અહસ્તત્લભાાં આવમુાં 

છે. 

• બાયતભાાં વૌ પ્રથભલાય કાંની ભાટે એક અરગ કામદો 1956 ભાાં ફન્મો. જ ે

કાંની ધાયો 1956 તયીકે ઓખામ છે. શારભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા જૂના 

કાંનીના કામદાભાાં જરૂયી પેયપાય કયી ને શલે નલો કામદો કાંની ધાયો, 2013 

ભૂકલાભાાં આવમો છે. 

 



કાંની ના પ્રકાયો 

 

• કાંનીની સ્થાના ને આધાય ે

1. કામદા દ્વાયા સ્થાહત કાંનીઓ કે કોોયળેન 

2. નોાંધામેરી કાંની  

• કાંની ધાયા ભજુફ, 

1. જાશેય કાંની 

2.  ખાનગી કાંની 

 



કાંની ના પ્રકાયો 
 

• જલાફદાયીના આધાય ે

1. ળેયથી ભમાાહદત કાંની 

2.  ફાાંશેધાયીથી ભમાાહદત કાંની 

3.  જલાફદાયીથી અભમાાહદત કાંની 

 



ળેય અન ેળેય ભૂડી ના પ્રકાયો 

 

• વત્તાલાય ભૂડી 

• ફશાય ાડેરી ભૂડી 

• બયાઈ થમેરી ભૂડી 

• ભાંગાલેરી ભૂડી 

• નહશ ભાંગાલેરી ભૂડી 

• લવુર રાલેરી ભૂડી 

• અનાભત ભૂડી 

 



ળેયના પ્રકાયો 

 

• પ્રેપયન્વ ળેય અને ઇહિટી ળેય 

• પ્રેપયન્વ ળેય ના પ્રકાયો 

1. ક્ુાંમ્મુરેટીલ અને નોન ક્ુાંમ્મુરેટીલ પ્રેપયન્વ ળેય  

2. યીહડભેફર અન ેઈયયીહડભેફર પ્રેપયન્વ ળેય  

3. ાટીહવેટી ાંગ અને નોાંન ાટીહવેટી ાંગ પ્રેપયન્વ ળેય  

4. કન્લાટેફર પ્રેપયન્વ અને નોન કન્લાટેફર  પ્રેપયન્વ ળેય 

 



 ઈહિટી ળેય ફશાય ાડલા અાંગ ેના તફક્કાઓ 

 
• જાશેય જનતા ભાટે ળેય ફશાય ાડલા અાંગે 

• બયણ અાંગે ભાંજૂયી  

• વેફીને ભોકરલા ની દયખાસ્ત અને હલગતો  

• જાશેય જનતાને આભાંત્રણ  

• હલજ્ઞાન ત્ર ભાાં દળાાલેર હલગતો  

• ળેય અયજી અાંગે  

• ળેય ભાંજૂય કયલાભાાં આલે ત્માય ે 

• શપ્તા દ્વાયા ફાકીની યકભ  

• અન્મ ભશત્લના ભુદ્દા 

• ળેયનો અહત ણો અને રઘ ુબયણો  

• આઇીઓ અને એપીઓ 

• ભલાના ફાકી શપ્તાની યકભ અને અગાઉથી ભેર શપ્તા 

 



કાંની દ્વાયા ળેય ફશાય ાડલા અાંગ ેની યીતો 

 

૧. ભૂ હકાંભત 

• દાખરા તયીકે રૂહમા 10 ની દાળાહનક હકાંભતનો ળેય રૂ. 10 ભાાં જ ફશાય ાડલાભાાં આલ ે

૨. પ્રીહભમભ થી  

• દાખરા તયીકે રૂહમા 10 ની દાળાહનક ની હકાંભતનો ળેય રુ. 14ભાાં ફશાય ાડલાભાાં આલ ેતો લધાયાના રૂ. 

૪ પ્રીહભમભની યકભ ગણાળે જ્યાય ેળેય પ્રીહભમભ થી ફશાય ાડલાભાાં આલ ેત્માય ેદાળાહનક હકાંભત કયતા 

ભેર લધુ યકભ એક અરગ ખાતાભાાં જભા કયલાભાાં આલ ેછે. કાંનીધાયાના હનમભ ભજુફ આ યકભ 

જાભીનગીયી પ્રીહભમભ ખાતે અથલા જાભીનગીયી પ્રીહભમભ અનાભત ખાતે રઈ જલાભાાં આલ ેછે. 

 



કાંની દ્વાયા ળેય ફશાય ાડલા અાંગ ેની યીતો 
 

૩. લટાલ થી ફશાય ાડેર ળેય 

• જ્યાય ેકાંની દ્વાયા ળયીયની દાળાહનક હકાંભત કયતા ઓછી હકાંભતે ળેય ફશાય ાડલાભાાં આલ ેત્માય ેળેય 

લટાલથી ફશાય ડ્મા છે તેભ કશેલામ. 

•  દાખરા તયીકે રૂ. ૧૦ની દાળાહનક હકાંભત નો ળેય રૂ.૯ ભાાં ફશાય ાડલાભાાં આલ ેતો અશીાં રૂ.૧ ળેય લટાલ 

ની યકભ ગણાળ.ે યાંત ુકાંનીધાયા 2013 ની કરભ 53 ભજુફ શલ ેકોઈ ણ કાંની ોતાના ળેય લટાલથી 

ફશાય ાડી ળકે નશીાં. 

 



ળેય જપ્તી 

 

• જો કોઈ કાયણવય કોઈ ળેયશોલ્ડય તેણ ેધાયણ કયરે ળેય ય બયલાની થતી ભાંજૂયી કે શપ્તાની યકભ કાંનીએ 

જણાલેર વભમભમાાદાભાાં ન ચૂકલ ેતો કાંની મોગ્મ કામાલાશી કમાા ફાદ તે ળેયશોલ્ડય ના ળેય જપ્તકયી ળકે 

છે . ળેય યદ થલાના કાયણે ળેય ની વાંખ્મા ઘટે છે તેથી ળેય ભુડી ખાતુ ઉધાયલાભાાં આલ ેછે અને જપ્ત થમેરા 

ળેય ય ળેય શોલ્ડયો દ્વાયા કાંનીભાાં બયરેી યકભ ળેય જપ્તી ખાતે જભા કયલાભાાં આલ ેછે. આ હયહસ્થહતભાાં 

કાંનીના ચોડાભાાં તેને રગતી આભનોાંધ વાય કયલાભાાં આલ ેછે. 

 



જપ્ત થમેરા ળેય પયીથી ફશાય ાડલા અાંગ ે

 

• જપ્ત થમેરા ળેય કાંની પયીથી ફશાય ાડી ળકે છે.આ અાંગે કાંનીના હડયકે્ટયને કામદા દ્વાયા વાંૂણા વત્તા 

આેર છે.  ડામયકે્ટવા આ ળેય ભૂ હકભતે પ્રીહભમભ થી કે લટાલથી ફશાય ાડી ળકે છે. આ વાંજોગોભાાં 

કાંનીના ચોડે આભનોાંધ વાય કયલાભાાં આલ ેછે. 

 



ળેયની પ્રભાણવય પાલણી 

 

• જ્યાય ેકાંનીને ફશાય ાડેરા ળેય કયતાાં લધાય ેળેય ની અયજીઓ ભે ત્માય ેતેને લધુ બયણુાં કશેલાભાાં આલ ે

છે આ હયહસ્થહતભાાં કેટરીકલાય કાંની તેના ળેય ની પાલણી નીચ ેભજુફ કય ેછે: 

1. ળેય અયજદાયોને તેભણે કયરે અયજીના જટેરા ળેય ૂયેૂયા ભાંજુય કયલા દાખરા તયીકે 500 ની અયજી 

કયનાયને 500 ળેય ભાંજુય કયલા 

2. ળેય અયજદાયોને તેભણે કયરે અયાજી વાભ ેએક ણ ળેય ભાંજુય ન કયલો. દાખરા તયીકે ૨૦૦ ળેય ની અયજી 

કયનાયને એક ણ ળેય ભાંજુય ન કયલો 

3. ળેય અયજદાયોને તેભણે કયરેી અયજીની વાભ ેપ્રભાણવય ળેય પાલલા. દાખરા તયીકે ૫૦૦ ની અયજી 

કયનાયને 300 ળેય ભાંજુય કયલા 

 



યોકડ હવલામના અલજેથી ળેય ફશાય ાડલા 

અાંગ ે

 
1. જ્યાય ેકાંની કોઈ હભરકતો કે ધાંધો ખયીદે ત્માય ેયોકડ આલાના ફદરે ળેય આે 

2. કાંનીના સ્થાકને તેભના ભશેનતાણા ેટે કાંનીના ળેય આે 

3. ફાાંશેધયી દરારોને કહભળનના ફદરાભાાં ળેય આે 

4. કાંની તેના શારના ળેય શોલ્ડવાને ફોનવ આે 

 



કેટરીક હલહળષ્ટ ફાફતો 

 

• વાંદગીકાય રોકોને ળેય ની ભાંજૂયી 

• સ્લેટ ઈહિટી ળેય 

• કભાચાયીઓન ેસ્ટોકભાાં હલકલ્ આલાની મોજના 

• ળેય અયજીના વાંદબ ેહનધાાહયત ફેંક હવરક ના ઉાડ ય શાંગાભી હનમાંત્રણ 

 



હડફેન્ચય ના હશવાફો 

 

 



• વાભાન્મ યીત ેકાંની રાાંફાગાાના બાંડોની જરૂહયમાત ળેયભૂડી ફશાય ાડીન ે

ભેલે છે. કેટરીકલાય કાંનીન ેળેયભૂડી ઉયાાંત લધાય ેબાંડોની જરૂય શોમ તો 

આ બાંડો રોન કે ઉછીની યકભ ભેલે છે. નાણાકીમ વત્તા ધયાલતી કાંનીઓ 

રાાંફા ગાાની રોન ફેન્ક કે નાણાકીમ વાંસ્થાઓ ાવેથી ભેલ ેછે. ઘણી લાય 

યોકાણ ભાટે નાણાકીમ વાંસ્થાઓ ાવેથી રોન હધયાણ ભેલલાને ફદર ેઅથલા 

તે ઉયાાંત કાંની જાશેય પ્રજા ાવેથી જાભીનગીયી ફશાય ાડી ણ ભેલી ળકે 

છે. આલી જાભીનગીયી હડફેન્ચય કે  ફોન્ડ  તયીકે પ્રચહરત છે. 

 



હડફેન્ચય અાંગ ેઅગત્મના ભુદ્દા 

 

• હડફેન્ચય ચોક્કવ વમાજ ધયાલતી એક જાભીનગીયી છે જનેા ય અગાઉથી નક્કી કયરે તાયીખ ેવમાજ ચૂકલલુાં ડે 

છે કાંની નપો થમો શોમ કે ન થમો શોમ તો ણ હડફેંચય ય વમાજ ચૂકલલુાં પયહજમાત છે. 

• કાંનીધાયા 2013 ભજુફ કોઈ ણ કાંની ૧૦ લાથી લધ ુભુદત ના હડફેન્ચય ફશાય ાડી ળકળે નશીાં. 

• હડફેન્ચય કાંનીની હભરકતો ઉય ફોજ વાથે કે ફોજ લગય ય ફશાય ાડી ળકામ છે. હભરકતો યનો ફોજ 

એટરે ગીયો અહધકાય. 

• હડફેન્ચય કાંનીના ાકા વયલૈમાભાાં ઇહિટી અને દેલા ફાજુ “રાાંફાગાાના દેલા” તયીકે દળાાલલાભાાં આલે છે. 

• હડફેન્ચય શોલ્ડવાને કાંનીની કોઈ ણ ફાફતભાાં ભત આલાનો અહધકાય નથી. 

• કાંનીના હલવજાન લખતે હડફેન્ચય શોલ્ડવાને ઈહિટી ળેયશોલ્ડય કયતા શેરા યકભ ચૂકલલાભાાં આલે છે. 

 



હડફેન્ચય ના પ્રકાયો 

 

• જાભીનગીયી ના આધાય ે

1. તાયણ લાા કે ગીયલી હડફેન્ચય 

2. તાયણ લગયના કે વાદા હડફેન્ચય 

• પેય ફદરીની ળક્તા અન ેહલહધ ના આધાય ે

1. યજીસ્ટય હડફેન્ચય 

2. ફેયય હડફેન્ચય 

• યત કયલાની ળયત ભજુફ 

1. યત કયલા ાત્ર કે યીહડભેફર હડફેન્ચય 

2. યત ન કયલા ાત્ર કે ઇયયીહડભેફર હડફેન્ચય 

 



હડફેન્ચય ના પ્રકાયો 
 

• રૂાાંતયની ળયત પ્રભાણ ે

1. રૂાાંતય ાત્ર કે કન્લહટાફર હડફેન્ચય 

2. હફન રૂાાંતય ાત્ર નોન કન્લહટાફર હડફેન્ચય 

 



હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અાંગ ેની હલહધ 

 

• કાંની જ્યાય ેહડફેન્ચય ફશાય ાડલાનુાં નક્કી કય ેત્માય ેકાંનીના હડયકે્ટય દ્વાયા તેભને ફોડા  ઓપ 

હડયકે્ટવાની વબાભાાંથી ફશાય ાડલા અાંગે ઠયાલ વાય કય ેછે હડફેન્ચય ફશાય ાડતી લખતે 

કાંની ધાયા ની તેભજ વેફીની જોગલાઈઓનુાં ારન કયલુાં ડે છે. ઈહિટી ળેય ફશાય 

ાડલાની હલહધ છે તે જ યીતે હડફેંચય ફશાય ાડલા અાંગેની છે.  

• કાંનીએ જાશેય જનતાને હડફેંચય ખયીદલા ભાટે એક અરગ અયજી ત્રક તૈમાય કયલુાં ડે છે. 

અયજી દ્વાયા ભેર હડફેન્ચયની યકભ ભાટે કાંનીએ કોઇ ણ હળડ્મુલ્ડ ફેંક ભાાં અરગ ખાતુાં 

ખોરાલલુાં ડે છે. કાંનીધાયા 2013 ના હનમભ પ્રભાણે ઓછાભાાં ઓછો 90% બયણુ કયાલલુાં 

જરૂયી છે. કાંની હડફેંચય ય એકવાથે અયજી લખતે અથલા શપ્ત ેશપ્ત ેનાણાાં ભાંગાલી ળકે છે. 

ઈહિટી ળેય લટાલથી ફશાય ાડી ળકાતા નથી. યાંતુ હડફેંચય લટાલથી ફશાય ાડી ળકામ 

છે. 

 



હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અાંગેની હશવાફી અવયો 

 

• હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અાંગે ની યીત કે વમલશાયો તેભજ ખાતાાં રગબગ  

ઈહિટી ળેયભૂડી ને રગતા વમલશાયો જલેા જ યશે છે. જભે કે હડફેચય ભાંજૂયી 

ખાત,ુ હડફેન્ચય શપ્તા ખાત ુલગેય ે હડફેન્ચય આગ શાંભેળા તેના યનો વમાજ 

નો દય દળાાલલાભાાં આલે છે.  

• દાખરા તયીકે, એક કાંનીએ રૂ. ૧૦૦નો એક એલા  ૯%ના 8000 હડફેન્ચય 

ફશાય ાડ્મા. તેના ય ની યકભ એકવાથે ભાંગાલલાભાાં આલી શતી જ ેભી 

ગઈ. 

 



જ્યાય ેહડફેન્ચય ય શપ્ત ેથી નાના ભાંગાલલાભાાં 

આલે ત્માય ે
 

• અળોક ભેચ હરહભટેડ રૂહમા વોનુ એક એલા 8000 હડફેન્ચય જાશેય જનતા 

ભાટે ફશાય ાડે છે તે ફેંચય ય લાહાક 8% રેખ ેવમાજ આલાનુાં છે નીચ ે

ભજુફનાાં ભાંગાલલાભાાં આવમા શતા અયજી વાથ ેરૂહમા 30 ભાંજૂયી વાથ ે

રૂહમા 40 શપ્તા લખતે રૂહમા 30. 

 



હડફેન્ચય પ્રીહભમભથી ફશાય ાડલા 

• જ્યાય ેકાંની ોતાના હડફેન્ચય તેની દાળાહનક હકાંભત કયતાાં લધુ હકાંભતે ફશાય ાડે ત્માય ે

હડફેન્ચય પ્રીહભમભ થી ફશાય ાડ્મા કશેલામ. 

•  દાખરા તયીકે રૂ. ૧૦૦નો હડફેંચય રૂ. 130 ભાાં ફશાય ાડલાભાાં આલ ેતો આ હડફેન્ચય 

રૂ. 30 ના પ્રીહભમભથી ફશાય ડ્મા છે તેભ કશેલામ. કાંનીધાયા, 2013 ભજુફ 

હડફેન્ચય  પ્રીહભમભની યકભ જાભીનગીયી પ્રીહભમભ અનાભત ખાતે રઈ જલાભાાં આલ ે

છે. અને જાભીનગીયી પ્રીહભમભ અનાભત ખાતુ કાંનીના ાકા વયલૈમાભાાં ઇહિટી અને 

દેલા ફાજુ અનાભત અને લધાયોના ળીાક શેઠ દળાાલલાભાાં આલ ેછે. 

 



જ્યાય ેહડફેન્ચય લટાલ થી ફશાય ાડલાભાાં આલે 
ત્માય ે 

• કાંની ોતાના હડફેન્ચય તેની દાળાહનક હકાંભત કયતા ઓછી હકાંભતે ફશાય ાડે 

ત્માય ેતે હડફેન્ચય લટાલ ફશાય ાડ્મા છે તેભ કશેલામ. 

• દાખરા તયીકે, રૂ. 500ની દાળાહનક હકાંભતનો એક હડફેન્ચય રૂ. 90 ભાાં ફશાય 

ાડલાભાાં આલે તો અશીાં રૂ.10 લટાલ ગણાળે. 

• હડફેન્ચય લટાલ કે હડફેન્ચય ફશાય ાડતા થમેર નુકળાનને ભૂડી ખોટ 

ગણલાભાાં આલ ેછે. આ ખોટ ળક્ શોમ તેટરી ઝડથી ભાાંડી લાલાભાાં આલ ે

છે. યાંતુ આ વભમ હડફેન્ચય ના જીલનકા થી લધુ વભમ શોલો જોઈએ નશીાં. 

 



યોકડ હવલામના અલજે થી હડફેંચય ફશાય 

ાડલા 

 
• આનુવાંહગક જાભીનગીયી તયીકે ફશાય ાડેર હડફેન્ચય કાંની જ્યાય ેફેંક કે 

અન્મ કોઈ વમહિ ાવેથી રોન ભેલે ત્માય ેભુખ્મ જાભીનગીયીની વાથ ેહદ્વતીમ 

જાભીનગીયી તયીકે ોતાના હડફેન્ચય આે છે. આ યીત ેઆેર આનુવાંહગક 

જાભીનગીયી તયીકે ફશાય ાડેર કશેલામ છે. 

 



હડફેન્ચય ય વમાજ 
 

• વાભાન્મ યીત ેહડફેન્ચય યનુાં વમાજ અધાલાહાક ચૂકલલાભાાં આલ ેછે. હડફેચય ય 

વમાજ કાંનીના નપા નુકવાન ત્રકભાાં નોાંધલાભાાં આલ ેછે. 

•  કાંની ખોટ કય ેકે ૂયતો નપો ન કભામ તો ણ હડફેન્ચય યનો વમાજ હનમહભત 

યીત ેચુકલલુાં પયહજમાત છે. 

 



હડફેન્ચય નાણાાં યત કયલા અાંગ ે

 

• જ્યાય ેહડફેન્ચય તેની ભૂ હકાંભત એ યત કયલાના શોમ ત્માય ે

• જ્યાય ેહડફેન્ચય ભૂ હકભત ેકે પ્રીહભમભ થી કે લટાલથી ફશાય ડ્મા શોમ અને 

આ હડફેન્ચય પ્રીહભમભ થી યત કયલાના શોમ ત્માય ે

 



હડફેન્ચય યાંત ુકયલા ભાટે નાણાાંની જોગલાઈ 
 

• નલા ળેય કે હડફેંચય ફશાય ાડીન ેહડફેન્ચય યત કયલા  

• ભૂડીભાાંથી હડફેન્ચય યત કયલા  

• નપાભાાંથી હડફેન્ચય યત કયલા 

• હડફેન્ચય યત કયલા અાંગેની વેફીની guidelines નુાં ણ કાંનીએ ધ્માન 

યાખલુાં ડે છે. હડફેન્ચય યત કયલા ભાટે કાંનીએ હડફેન્ચય યત અનાભત 

ખાત ુખોરલ ુ ડે છે. 

 



ળેય અન ેહડફેન્ચય લચ્ચેનો તપાલત 
 

• ભૂડી નો પ્રકાય લતયની ખાતયી 

• ગીયો કે ફોજ અહધકાય 

• લટાલથી ફશાય ાડલા અાંગે 

• હનમભન 

• રૂાાંતહયત  

• યત કયલા અાંગે  

• હલવજાન વભમે 

 


