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அணிந்துரை 
திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன் 

(தமிழகக் கல்வி-உள்ளாட்சித்துறை £9190 105 RR). 

பதினோராண்டுகள் ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் 
பி.ஏ. வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் 
தமிழிலேயே கற்று வந்தனர். 1869ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 
புகுமுக வகுப்பிலும் (1.பீ.0.), 1969ஆம். ஆண்டிலிருந்து பட்டப் 
படிப்பு வகுப்புகளிலும் அறிவியல் பாடங்களையும் தமிழிலேயே. 
கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துள ளோம். தமிழிலேயே கற்பிப்போம் 
என முன்வந்துள்ள கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல 
துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, 
தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் எழுதித்தர முன்வந்த ' 
நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி. இவற்றின் காரணமாக இத் 
திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும மனநிறைவும் தரத்தக்க 
வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வகையில், கல்லூரிப் 
பேராசிரியர்கள் கலை, அறிவியல் பாடங்களை மாணவர்க்குத் 
தமிழிலேயே  பயிற்றுவிப்பதற்கூத் தேவையான பயிற்சியைப் 
பெறுவதற்கு மதுரைப் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் எடுத்து. 
வரும் பெருமுயற்சியைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும். 

பல துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 
நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் 
நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். 

... “வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், தத்துவம், 
புவியியல், புவியமைப்பியல், மணளையியல் கணிதம், பெளதிகம், 
வேதியியல் . உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், விலங்கியல் 
தாவரவியல், பொறியியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் தனி 
நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு வகையிலும் தமிழ் 
நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது. ...... 

இவற்றுள் ஒன்றான * இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் 
ந௩டைமுறையும்--1' என்ற இந் நூல் தமிழ்காட்டுப் பாடநூல் நிறு 
வனத்தின் 305 ஆவது வெளியீடாகும் இதுவரை 340: நூல்கள் 
வெளிவந்துள்ளன. இந் நூல் மைய அரசு கல்வி, சமூகநல 
அமைச்சகத்தின் மாநில மொழியில் பல்கலைக்கழக நூல்கள் 
வெளியிடும். திட்டத்தின் கீழ் -வெளியிடப்படுகிறது. 

உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை ; ஆதலின், உழைத்து 
வெற்றி . காண்போம். தமிழைப் பயிலும். மாணவர்கள். உலக 
மாணவர்களிடையே. Ants இடம். பெறவேண்டும். அதுவே 
தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். தமிழ்காட்டுப் பல்கலைக் 
கழகங்களின். பல்வகை. உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும்- நம். 
மனம்கலந்த நனறி உரியதாகுக, 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கிப் 

இரா. நெடுஞ்செழியன் .....



முன்னுரை 

1989ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்ட இப் புத்தகத்திற்குப் பிறகு 
பாங்குகளையும், நிதிநிறுவனங்களையும் சிருவகிப்பதற்கான சட்ட 
முறைகளில் அகேக தவிர்க்க இயலா மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட 
காரணத்தால், இவ்வாண்டு இப் புதிய பதிப்பினை வெளியிட 
வேண்டி ஏற்பட்டது. இப் பதிப்பில் பல்வேறு புதிய மாற்றங்களை 
விவரித்ததோடுகூட பாங்கு நிதித்துறைகளில் ஏற்பட்ட 
'நிறுவனமாகிய தொழில் வளர்ச்சி பாங்கு, அரசினர் பாங்கு 
நிறுவனமாகிய யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இவற்றைப் 
பற்றியும் விளக்கச் சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது. 

் ஓர் ஆண்டிற்கு முன்னரே முன்பதிப்புகளனைத்தும் 8,000 
பிரதிகள் விற்பனை ஆகியுள்ளன. அண்மையில் பாங்கு 
ஊழியர்கள் அதிகரித்து வருவது தெரிந்ததே. குறிப்பாக 
பாங்குத் தேர்வாகிய ஸிஏஐஜஐபி (0க11)-யில் கலந்துகொண்ட 
நபர்கள் 1955-0 7,192 ஆக இருந்து 1968-ல் 26,175 ஆச 
அதிகரித்துள்ளனர். :இ.ப் புத்தகத்திற்கான பெரும் தேதேவையை 
ஈடுகட்ட இம்முறை. 10,000. .பிரதிகள் .. அச்சடித்துள்ளோம். : 

ஸிஏஜஜபி (04119) அன்றி . பி.காம். தேர்விற்குச் செல்லும் 
.மாண்வர்கள் . மட்டுமேயன்றி பாங்கு, சட்டத் தொழிலிலுள்ள 
வர்களும் இதைப் பெரிதும் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று கேட்க 
நான் நன்றி அறிதலுள்ளவனானேன். 

இப் புத்தகத்தை இன்றைய நிலைக்கொப்பச் சீர்திருத்தி 
யிருக்கின்றேன். ஆயினும், அதிகம் பயனுள்ளதாக்க வேண்டும் 
என்ற காரணத்தால் கருத்துரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 

திரு. எம், எம். மேத்தா, பீ.ஏ. (ஆனர்ஸ்) எல்எல்.பி. 
(வழக்கறிஞர்) . இப் புத்தகத்தைப். பார்வையிட்டுச் செவ்வனே 
திருத்தம் செய்து பிழை நீக்கி அச்சுப்பிரதிககர ஆய்ந்து அச்சுக் 
கூடத்திலிருந்து ஒழமுங்குபெற வெளியேறும்வைர உதவி 
,பளித்திருக்கிறார். அன்னாருக்கு ஆசிரியர் நன்.றிகலந்த வணக்கம், 

ந தி க்ளிஃப் ் 
i 

கார்மிக்கல் சாலை, . (ஒப்பம்). எம். எல், டேனன் 
பம்பாய்-,28, . ் 
மே 74. 196௪ ~



நான்காம் பதிப்பிற்குக் கொடுத்த முகவுரை 

திரு, டேனன் அவர்களுடைய சுவைத்து ரசிக்கக்கூடிய 
பாங்குத்தொழில் புத்தகத்தின் சகான்காவது பதிப்பிற்குச் 
இச் சிறிய முகவுரையை எழுதுவதில் எனக்கு அதிக ஆர்வம் 
2.078. மெடுகாள்களாகவே இவரது ₹ இந்தியாவின் பாங்குத் 
தொழில். சட்டமும் நடத்து முறையும்” என்ற புத்தகம் மிகவும் 
தரமுள்ளது என்று கூறவும் வேண்டுமோ? இப் புத்தகத்தின் 
தேவை காளுக்குகாள் அதிகப்பட்டு வருவதையொட்டி இன்றைய 
நிலைக்கேற்ப மாற்றி விவரித்து எழுதிவருவதைக் குறித்து நான் 
அவருக்கு நல்லாசிகள் கூறுகிறேன். நடப்பிலுள்ள மாற்றங்களை 
யொட்டி பாங்குத் தொழிலின் சீரமைப்பும், சட்டப்பிரிவின் 
நுணுக்கங்களும் பொதுமக்களுக்குப் புதிராக இருக்கும் காரணத் 
தாலும், இந்தப் படிப்பியல் சற்று ஆழ்ந்ததா யிருப்பதாலும் எளி 
தில் விளங்கக் கூடியதாக இல்லை. சட்டத்துறையில் எப்போதும் 

போல எளிமையாகத் தொடங்கப்பட்டவை பிற்காலங்களில் 
ஆழ்ந்த இலக்கியச் சுவையென்று ஆலோசனை கூறும் புத்தகமாக 
மாறுவதுபோல், திரு. டேனன். அவர்களும் Os துறையில் 
THOT பகுதிகளையும் கவர்ந்துகொண்டு: வரக்கூடிய . ஒரு 
புத்தகத்தை மிகவும் சுலபமான... வழியில் தயார்செய்ய 
ஆரம்பித்தார். இதற்கான புகழ் வெகுவிரைவில் பரவ.ஆரம்பித்து 

அதனுடைய பலாபலன்௧கா அனைவரும் நுகரவாரம்பித்தளர். 
இதத் துறையில் இவரை மக்கள், அறிவர். எனவே, காள்காவது 
வெளியீடும். முன்போன்றே. மங்காப் புகழுடன் வெளி 
வந்திருக்கிறது. 

திரு. டேனன் அவர்கள் கூடியவரை முன்னாலோசனையுடன் 
இப் புத்தகத்தின் பக்கங்களில் அளவுகடத்த சுவைதரும் விவரங் 
களைக். கோத்து மாணவர்களுக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்கும், 
வாணிப மக்களுக்கும் தேவைப்படும் வகையில் அமைத்துக் 
கொடுத்திருக்கிறார். பயனுள்ள முடிவுகளையும் வழக்குகளின் 
சாராம்சத்தையும் நன்கு சலித்துச் சுருக்கமாக எழுதியுள்ளதாலும் 
வழக்கறிஞர்களுக்கு வழக்குகளின். ஆதார அட்டவணைகளுடன் 
கூறியுள்ள தாலும் தொழிலில் ஈடுபட்டு கேரம்போதாது உழைக் 
கும். வழக்கறிஞர்கூட எளிதில் குறிப்பாகத். தெரிந்துகொள்ளக் 
கூடும். இவரது புத்தகத்திலுள்ள அதிகாரங்களுக்கு, நமது 
அன்றாட வாழ்க்கையில் காணும் பழக்கமான. "வார்த்தைகளைத்



vi 

தலைப்புகளாக அழகுபெறப் புகுத்தி யமைக்கும் 'பாங்குக்தொழில் 
செய்பவரும் வாடிக்கைக்காரரும்' *வாடிக்கைக்காரரின் அசக்கு 
களுக்குப் பணம் கொடுத்தல்! என்ற எடுத்துக்காட்டுகளே 
போதுமானவை. வாடிக்கைக்காரரின் செக்குகளுக்குப் பணம் 
அளித்தலுக்கான விதிகள் இன்றைய நிலையில் எவ்வளவு சட்ட 
நுணுக்கங்களைக் கலக்குவது என்று கூறவும் வேண்டுமோ, 
ஆயினும், இன்றும் நாம் பாங்குகளுக்குச் சென்று செக்குகளைக் 
கொடுத்துப் பணம் பெற்றுவருகிறோம். ஒருகாலத்தில் பாங்கு 
நடத்துபவரைப் பணம்காக்கும் ஒரு பேழை என்று நினைத்தது 
கவனமிருக்கலாம், ஆயினும், இன்றோ அனைவரும் சம்மதித்த 
அளவில் பாங்கு நடத்துபவரும், வாடிக்கைக்காரரும், கடன் 

பெற்றவரும். -கொடுத்தவரும் போன்ற உறவு உடையவர்கள் 

எனக் கண்டுவந்துள்ளோம். இப் பிரச்சினையைக் குறித்த இந்த 
அதிகாரம் வெகு கவர்ச்சியுடன் எழுதப்பட்டுள்ளது. பாங்கு 
நடத்துபவரும் வாடிக்கையாளரும் நன்கு உன்னிப்பாக நடந்து 

கொள்வதற்காகச் சில எச்சரிக்கைகளைக் கூறியுள்ளார். யெங் 
எதிராக க்ரோட் (Young v. Grote) என்ற" வழக்கின்படி 
வாடிக்கைக்காரர் தமது செக்கைக் கள்ளக் கையெழுத்து 

இடாது கூடியவரையில் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும் என்றும், 
அவ்வாறு செய்யத் தவறினாலும் செக்குத்தொகையைக் கள்ள 
வழியில் அதிகப்படுத்தினலும் அதனால் ஏற்படும் பலாபலன்களை 
பாங்கு நடத்துபவருடன் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டியதுதான் 
என்ற நியமத்துடன். கூடிய முடிவை இன்று நாம் பெறுவது 

பாங்கிற்குச் செல்லும்போது சற்று நிதானித்து ஆலோசிக் 

கிறோமா 1... பாங்கு நடத்துவோரும் இந்தக் கொள்கையைப் 

பற்றிச் சிறிதளவு ஐயப்பாடுகள் தெரிவிக்கப்பட்ட போதிலும் 

தங்கள் உரிமை திரும்பக்கிடைத்தும் நேர்மையான குறையுடன் 

அதாவது .வாடிக்கைக்காரர் செக்கினை எழுதும்போது அதிக 

அளவு முன்னறிவிப்புடன் அவ்வளவாக நடக்கவேண்டியதில்லை 
என்பதாம். 

இப் புத்தகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாங்கு தங்கள் 

நிதியை எவ்வாறு பயனுள்ள தாக்குகிறது என்பதனையும், ரிசர்வு 

பாங்கியினுடைய. பணிகளை. பாங்குகளின்  கணக்குத்தீர்ப்புப் 

போன்ற அதிகாரியிடம் எவ்வளவு இனியமுறையில் எளிய 

நடையில் தெள்ளென விளக்குகிற என்பதனையும் விரித்துக்கூற 

இந்தக் குறுகிய முன்னுரையில் விவரப்படுத்த இயலவில்லை. இப் 

புத்தகத்தின் அனுபந்தம் “ஆ'-வில் காணப்படும் அட்டவணைகள்
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எவ்வளவு கவனத்தில் இருத்தவேண்டிய நடைமுறைப் 
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எனவே, மாணவர்களுக்கு மட்டுமேயன்றி வர்த்தகர்களுக்கும் 

இன்னும் பாங்குகளுடன் தொடர்புகொண்டுள்ள அனைவருக்குமே 

பெரிதும் பயன்படும் என்றுகூறினால் மிகையாகாது. நான் எதிர் 

கோக்கியுள்ள விருப்பம் இப் புத்தகம் மேன்மேலும் வெற்றி 

காண்பதாகுக. 

ஆஸ்ரமம், . . ’ . 
மலபார் ஹில் ; (ஒம்.) எம். ஆர். ஜயகர் 
பம்பாய். 
ஜூன் 75, 1942.
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ஜெனரல் எக்சேஞ் பாங்கு எதி. ஹார்னர் 
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புள்ளிவிவர அட்டவணைப் பட்டியல் 

பக்கம் 

இந்தியாவில் கூட்டுப்பாங்கு பாங்குகளின் வளர்ச்சி ன் 
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பிரதானமான பொறுப்புகளும் சொத்துகளும் 

இந்தியத் தொழில்நிதிக் கார்ப்பரேஷனுடைய 
ஆதாரங்களின் மாற்றங்கள் ட 

| செலுத்தப்பட்ட மூலதனமும் ரிசர்வும் கூட்டிய விவரம். .. 

முக்கிய இந்தியக் கூட்டுப்பங்கு பாங்குகளின் 

செலுத்தப்பட்ட மூலதன த்திற்கும். இலாபத்திற்கும் 

உள்ள ஒற்றுமை é val 

தபால் நிலையச் சேமிப்பு வைப்புகளின் வளர்ச்சியைக் 

காட்டும் அட்டவணை ப | vee 

32 

88 

41 

சிதி 

244 

265



BIBLIOGRAPHY 

Aiyar, A. N.—Banking Companies Act, 1949. 

Bagehot—English Constitution. 

Banerjee, Dr. Pramath Nath—Public Administration in 

Ancient India. 

Bhashyam, K. and Adiga, K. Y¥.—The Negotiable Instruments 
Act, 1881. 

Brunton, John—Bankers and Borrowers. 

ள் , Letters on Practical Banking. 

Buhler—The Laws of Manu. The Sacred Books of the East, 

Vol. XXV. 

Byles, Sir, John Barnard—A Treaties on the Law of Bills 
of Exchange, Promissory Notes and Cheques. 

. Chalmers, Sir M. D.—A Digest of the Law. of Bills of 
Exchange. 

9 ” —The Bills of Exchange Act, 1882. 

Davis, J. F.—Bank Organization, Management and Accounts. 

Dongerkerry—The Indian Partnership Act, 1932. 

Donough’s Indian Stamp Act. 

- Dunbar, Charless, F.—The Theory and History of Banking. 

Dutt, R. C.—Civilization i in Ancient India. 

Easton, H. T.—History and Principles of Banks and Banking. 

Evitt, H. E.—Practical Banking, Currency and Exchange. 

Ewbank—Manual for Co-operative Societies in the Bombay 
Presidency. : 

Findlay Shirras—Indian Finance and Banking. 

Ghosh, K. M.—The Indian Company Law. 

Ghose, Sir Rashbehary—The Law of Mortgage in hides 2 Vols. 

Gilbert, J. W.—The History, Principles and Practice of 
Banking, 2 Vols, Logic of Banking. 

Halsbury, Lord—The Law of England, Vol, IL. 
Holden, J. M.—Securities for Bankers’ Advances.



xt 

Ho pkins, Alfred—The Fundamentals of Good Bank- Building. 

Hutchison, John—The Practice of Banking, 4 Vols. 

Institute of Bankers, London—Questions on Banking Practice- 

Jain, L. C.—Indigenous Banking in India. 

Jones, R. W.—Studies in Practical Banking. 

Jordan, David F.—Investments. 

Kautilya—Arthshastra. 

Kniffin, William H.—Commercial Paper. 

Laughlin, J. C.—The Principles of Money. 

League of Nations, | Economic Intelligence Service-— 

Commercial Banks. 

Macdonnel, A.A. and Keith, A. B—Vedic Index, Numbers and 

Subjects (1912), Vol. I. 

McGregor, T. D.—Bank Advertising Plans. 

MacLeod, Henry Dunning—The Elements of Banking, | 

” wins —Theory and Practice of Banking, 

2 Vols. 

Megrah, Maurice—The Banker and Customer. 

Mitra, A. C.—Banking Companies Act, 1949. 

Moxon, T. B.—English Practical Banking. : 

Mulla, D. F. and Shavaksha, K. S.—Indian Contract ,Act, 

Sale of Goods Act, and Partnership Act, Studerits” Ed. 

Paget, Sir John—The Law of Banking. 

» 9 Legal Decisions Affecting Bankers (Edited and 
Annotated}, 3. Vols. 

Palmer—Company Precedents. 

Pollock and Mulla—The Indian Contract Act. — 

Prudden, Russel F.—The Bank Credit Investigator. 

Rae, George—The Country Banker. 

Ramachandra Rao, B.—Present Day Banking in India. ன் 

Richard, R. D.—The Origin of the Cheque. | 

Sen, Sushil Chandra—The Indian Companies. Ket’ 1913 (As 

-. Amended by Act XXU of 1936). 

Sheldon, H, P.—Practice and Law of Banking. 

Sitaram, R. S.—Banking Decisions டப்லட் Bankers in India.



xxii 

Smith, James Walter—A Handy Book on the Law of 
Banker and Customer. 

Splading, W. F.—Banker’s Credit. 

Stead, Francis R.--Bankers’ Advances. 

” * — Bankers’ Tests. 

Steele, F. E.—The Banker as Lender. 

Suneja, L. R.—Bankers’ Objections on Unpaid Cheques. 

7 ” —-Bankers’ Securities Against Advances. 

Sykes, Ernest—-Banking and Currency. 

Tannan, M. L.—Banking Needs of India. 

ன் » Regulation of Banks in India. 

Thakur, B. T.—Organisation of Indian Banking. 

_ Thomas, S. Evelyn—Banker and Customer. — 

Thomson, Williams—Dictionary of Banking. 

Tillyard, Frank—Banking and Negotiable Instruments. 

Trant, James B.—Bank Administration. | 

Walker, J. Douglas—A Treatise on Banking Law. 
Watkins, Leonard L.—Bankers’ Balances. 

Whitney, N. R.—Banking Practice. 
_ Withers, Hartley—Bankers and Credit. 

Annual Report on the Indian Post and Tel egraph Department. 
Census Report (1931). , 

Report of the Hilton Young Commission (1926). 

Report of the Indian Central Banking Enquiry Committee 
(1931), Vol. I. 

Report of the Indian Law Crithentestonn (1866). 

Report of the Stock Exchange Enquiry (Morison) Committee 
(Bombay, 1937) 

Statistical Tables Relating to Bank in India. 
The Indian Finance Year Book. 

The Investor’s Year-Book—Place, Siddons and Gough. 

Reserve Bank of India Publications. (The author is grateful 
for the use of the material although it has not been possible 
to acknowledge the source at each place separately.) 

Handout issued by Ministry of Commerce and Industry, 
Government of India’ on Credit Guarantee அப்பர் es 
(Substantially reproduced



  
  

இந்தியாவில் 
- பாரங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

(முதல் பகுதி) 
  

 



1. முன்னுரை 

வளமும் நிலமும் ஆண்டவனின் தீர்ப்பின் 
போது ஒன்றிணையும் அதுவரை மேற்கு 
மேற்கென்றும் கிழக்கு கிழக்கென்றும் 
தனித்தே இயங்கும் 

ரட்யார்ட்டு கிப்லிங், 

a ஏற்பட்ட தொடர்பின் எதிரொலி 

| புதிய சகாப்தம் :--ரட்யார்ட்டு கிப்லிங் (Rudyard Kipling): 
அவர்கள் மேலே. கூறிய. வாக்கியங்கள். பொய்த்து வருவதை 
இன்று காம். கண்கூடாகக் காண்கிறோம். மாபெரும் உலகப் 
போர்கள் இரண்டு. நடந்த பின்னர் பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு 
அதன் விளைவாக மேற்கும் கிழக்கும் ஒன்றோடொன்று பின்னிக் 
கொண்டு . இணைந்திருக்கின்றன. .. போக்குவரத்து வசதிகள் 
அதிகரித்தும், விஞ்ஞான முறைகள் பெருகியும், . அரசியல். 
பொருளாதார நிறுவனங்கள் முன்னேற்றமடைந்தும் வருகின் றன. 

- இவற்றின்மூலம் மனி.தவளர்ச்சிக்கான நலன்கள் விழுமியுள்ளன. 
“நாளாவட்டத்தில் காம் ஆலோசனை. செய்து ஏதாவது . .ஒரு- 
செயல் புரிய எண்ணினால் அது உலகனைத்தும் பயனளிக்கும் ' 

முறையில்தான் செய்ய விருப்பப்படுகிறோம். ஆயினும் சற்றுத் 
தயக்கதீதுடன்தான். . பணியாற்றவேண்டி. . வருகிறது. மேல். 
நரட்டிற்கும் கீழ்நாட்டிற்கு. மிடையே : உள்ள: .தங்குதடைகள்.. 
தாமாகவே ஒன்றன்பின் ஒன்றாக விலகிக்கொண்டு வருகின்றன. 

- எனவே, மேற்கும் கிழக்கும் இணைக்கப்படவேண்டிய பொதுக் 
கொள்கைகள். உருவாகிவருகின்றன. இந்தியா தனியாட்சி. 
பெற்றவுடன் Bar கீழ்நாடுகளைப் Cure முன்னேற்றப் ஆ 
பாதையில் செல்லுகிறது. உள்ளதே போதும் என்று கனவலகில் '



2 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

உழன்றுவரும் வேதாந்திகள் போய் இன்று புதியயுகம் தோன்றி 
யுள்ளது. அதன் விளைவாக நாடு முழுமையும் விறுவிறுப்பும், 
உழைப்பும் சலிப்புமின்றி வேலை செய்து வருவதைக் காண் 
கிறோம். தொழில் வளர்ச்சி பெறும் இந்தியாவில் அசைக்க 

வியலாப் பொருளாதாரக் கோட்பாடுகள் புகுந்து தாக்க 
ஆரம்பித்துள்ளன. செல்வம், அரசியல் இவை இனைப்புப்பெற்று 
நாட்டில் ஒற்றுமையும், ஏகமனதாக நடத்த வேண்டுமென்ற 
எண்ணமும் தோன்றியுள்ளது. இந்த நிலையில் பிரிவினைசக்திகள் 
நாட்டை இரு கூறுகளாகப் பிரித்து அதன் விளைவாக 
பொருளாதார அரசியல் சிக்கல்கள் பல தோன்றின. இரண் 
டாம் உலகப் போரின் பின்தோன்றலாகச் சமாதான .நகிலை 
உடனே வராது, சற்று மந்தமாகவே தோன்றியது எனலாம்: 
1959ஆம் ' ஆண்டின் நடுப்பகுதியில்தான் நிரந்தர நிலை வந்தது. 
அப்போதுமுதல் பொருளாதார டிலை செம்மையாகியது, 
7981ஆம் ஆண்டில் இந்நாட்டின் செல்வ கிலையை மாற்றி 

அமைத்தோம். கடந்த பதின்ந்து ஆண்டுகள £௧க இந்நாட்டில் 
விவசாயம், தொழில் முதலிய துறைகளில் பெரிய வளர்ச்சிகள் 
ஏற்பட்டுள்ளன... திட்டக்கமிஷன் அவப்போது . இலக்குகளை 
அமைத்து உற்பத்திப் பெருக்கத்திற்கான செயல் முறைகளை 
வலியுறுத்தியுள்ளது. மாற்றமுள்ள தன்மையிலிருந்து நிரந்தர 
நிலையை அடைவதற்குள்ளாக ஏற்படக்கூடிய பல்வகைப் பிரச்சினை 
“களையும், அவ்வப்போது. தோன்றும் புதுப் பிரச்சினைகளையும் 
“சமாளிக்க நேரிடுகிறது. இதனால் காலவரம்பு நீண்டு, பொருளா 
தாரச் சிக்கல்கள் அதிகரிக்கின்றன. நம் நாட்டின் வடக்கெல் 
லையில் தோன்றிய பலதரப்பட்ட குழப்பங்களும் காட்டின் அமைதி 
“பின்மையை அதிகரித்து அவசரநிலையை 1963ஆம் .ஆண்டில் 

அக்டோபர் . மாதத்தில் அரசினர் பிரகடனம் செய்தனர். 
எதிர்பாராத. இடுக்கண் தோன்றிய காரணத்தால் நாட்டின் 
'செல்வகிலையும் பாங்கு. வர்த்தககிலையும் சற்றுத் தாக்கப்பட்டு, 
தற்காப்பைக் கண்காணிக்க வேண்டிச் செலவினங்களை அதிகரிக்க. 
“நேரிட்டது. இம்மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் பாங்குகள் சீரிய 
முறையில் விலையேற்றத்தைத் தடுத்தும், பொருளாதாரச் 
சிக்கல்களை நீக்கியும் உற்பத்தியை ஊக்கப்படுத்தியும் 

பணியாற்றி வருகின்றன. 

7 பழையள கழிதல்! :--காலமாற்றத்திற்கேற்ப நாமும் மாறி 
- வருகிறோம். * பழையன கழிதலும் புதியன. .புகுதலும்' என்ற 

முதுமொழிக்கேற்ப நாம். என்றும் புதிய காலத்தை நோக்கி 

நிற்கின்றோம். பற்பல . நூற்றாண்டுகளாக விஞ்ஞானத்திலும் 

'தொழில் வளர்ச்சியிலும் . ஈடுபட்டு: ஊறித் . திஃக்கும். மேல்கடடு



முன்னுரை னீ 

களுடன் பின்தங்கிய நாடுகள் போட்டியிட முடியாமல் மலைக் 

கின்றன. பொருள் வசதியின்மையால் அவைகள் முதலில் தங்க 

ஞூ டைய மக்களுக்குப் போதிய வசதிகள் அளிக்க வேண்டும், 
பின்னர் மேல்நாட்டார் பெற்றுள்ள சுகங்களை மக்களுக்குத் தேடிக் 
கொடுக்க எவ்வளவு பொருள் வளர்ச்சி வேண்டும் என்று கூறவும் 
வேண்டுமா? எதிரெதிர்ப் போட்டியின் இறுதியாக இன்றைய 
உலகில் மக்கள்பால் தோன்றியுள்ள மனச்கசப்பு எவ்வளவு 
ஆதிக்கம் பெற்றுள்ளது என்று நாம் அறிவோம். அதைப் 
போக்கவே பேருதவித் திட்டங்கள் வகுத்து மார்ஷல் (௩௨௨௨11) , 
கொழும்பு (001௦0௦) திட்டங்களின் உருவில் உலக நாடுகக 
ஒருமிக்க சேர்க்க முயலுவதைக் காண்கின்றோம். எனவே 
திட்டங்களும் சங்கேதங்களும் “ஒரே உலகம்” என்ற கொள்கையை 
உருவாக்கி வருகிறது, வலிமையாளர்எளியாரை வாட்டி முன் 
னேறி வருவது மரபு, அதே போல நாட்டில் பிறருடைய 
தயவின்றித் தனித்தியங்குபவன் மக்கள் நடமாட்டமில்லாப் 
பாலையில் திரிவான் என்ற கொள்கையும் உள்ளது. சமாதானத் 
தின் விலை பகுக்க இயலாதது. சமாதானம் என்ற நீள்பெரும் 
சங்கிலியில் ஒரு மெல்லிய இணைப்பு ஒன்றே போதும், சங்கிலி 
தானாகவே அறுபடும். இந்த நிலையில் இந்தியா புதிய நிலைமைக் 
கேற்ப உலக ஒற்றுமையில் பங்கெடுத்து இதர நாடுகளு௨ன் 
ஒன்றி வாழவேண்டும். நமது. பொருளாதாரப் பிரச்சினைக்குத் 
தீர்வுகாணும் வழி இதுவே. 

பாங்குத் தொழில் இன்றைய காலத்திற்கு உயிரங்கம் 
போன்றது :--ரயில்வேக்கள் நீராவிக் கப்பல்கள், தந்தி, தபால், 
தொலைபேசி, வான ஊர்தி, தொலைக்காட்சி மற்றும் இதர கண்டு 
பிடிப்புகள் இவைய௯ைத்தும் இந்திய நாட்டிலும், உலகின் வேறு 
பகுதிகளிலும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ள.ன. 
ஞாயிற்றின் புதிய ஒளிக்கதிர் போன்று இக்கிலையில் ஊடுருவி 

யுள்ள ஒரு பகுதி பாங்குத் தொழில். ' 

இந்திய நாட்டில் பாங்கு நிறுவனங்களின் . தோற்றுவாயை 
ஆராயப் புகுமுன்னர் சுருக்கமாக ஆங்கில நாட்டில் உள்ள பாங்கு 
நிறுவனங்களின் தோற்றுவாயையும் வரலாற்றையும் . விளக்கி 
அவ்வடிப்படையில் தோன்றியுள்ள இந்திய நாட்டு பாங்கு 
நிறுவனங்களைப் பற்றி வரைவோம். 

- பாங்குத் தொழில் நிறுவனங்களின் பரிணாமம் | 
“பாங்கு' என்ற சொல்லின் பிறப்பு:--*பாங்கு' என்ற ஆங்கிலப் 

பதம் எந்த மொழியின் அடிப்படையில் தோன்றியது எள்பதைப்



கீ இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும் 

பற்றி முன்பின் முரணான ஆதாரங்களோடு வாதிக்கப்.படுகிறது. 
ஒரு சில வல்லுநர்களால் இது ₹* பாங்கஸ் £ (80015) அல்லது 
'பான்கோ'(8800௦) என்றபொருளைக் குறிக்கும் பெஞ்சு எனலாம். 
தொடக்கக்காலத்தில் லம்பார்டியில் உள்ள யூதர்கள் பாங்கு 
வர்த்தகர்களாக இருந்தனர். சந்தையில் பெரிய பெஞ்சுகளில் 
வர்த்தகம் செய்தனர். ஏதாவது ஒரு பாங்கு நடத்துபவர் நெருக் 
கடியடைந்தவுடன் பொதுமக்கள் வெகுண்டு அவரதுபெஞ்சை 
சின்னுபின்ன மாக உடைத்தெறிவர். எனவே ஆங்கில :பாங்க்ரப்ட்' 
(Bankrupt) திவால் என்ற பதமும் இந்த அடிப்படையில் 
தோன்றியது எனலாம், இந்தச் சொல்லின் ஆதாரத்தை 
நையாண்டி செய்து மேக்ளியாட் (]8ீ௨011௦0) என்பவர் இத்தாலிய 
நாட்டுப் பணம் பரிவர்த்தனை செய்பவர்கள் இடைக்காலத்தில் 
அம்மாதிரி “பாஞ்சியாரி'” (Banchieri) என்று கூப்பிடப்பட 
வில்லை என்கிறார். மற்றும் பலர் செர்மனி நாட்டு மொழியில் 
வரும் 'பேக்' (80%) என்ற சொல்லிலிருந்து உருவானது 
பாங்கோ' என்றனர், பேக் என்ற செர்மனி மொழிக்குக் கூட்டு 
பாங்கு நிதி (1௦1 51001 1110) என்று பொருள். செர்மானியர் 
இத்தாலி நாட்டில் பெரும் முதலாளிகளாக இருந்தனர். ஆதலால் 
*பாங்கு' என மாறியது. இந்த. ஆராய்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ளக் 
கூடிய முறையில் உள்ளது, பேராசிரியர். திரு. இராமச்சந்திர 
ராவ் [பிரஸண்ட் டே பாங்கிங் 'இன் இந்தியா (ரர் நறு 
Banking in 10018) முதல் பதிப்பு, பக். 88,] கூறியதாவது 2 
“பாங்கு' என்ற வார்த்தையின் ஆதாரம் எவ்வாறு இருப்பினும் 
ஐரோப்பா கண்டத்தில் நடுக்கால முதல் பாங்கு. வரலாறு இன்ன 

தென்று தெளிவுபடுத்துகிறது. 

பாங்குத் தொழிலின் ஆதி வரலாறு:-- கி.மு, 2000 மூதல் 
பாபிலோன் காட்டினர். பாங்குத் தொழிலை வளர்த்தனர், அந் 
நாட்டிலுள்ள பெரிய ஆலையங்க௯ை பாங்கு . நிறுவனங்களாகக் 
கொண்டனர். ஈஃபேஸல் (Ephesus) கோவிலும் டெல்ஃபி 
றார்) ஆலயமும் கிரேக்க நாட்டு பாங்கு நிறுவனங்களுடைய 
இலக்காயிருந்தன. சமயத்தைப் புறக்கணித்த மக்சள் கோவில் 
களில் தங்கள் நிதியைப் போடாது-வாளா இருந்தனர். கோவில் 
குருக்கள் பணத்தைக் காப்பர்ற்றும் பொறுப்பை . இழந்தனர். 
ரோமானியர்கள் தங்கள் நாட்டில் இராச்சிய பாங்குகளை த் திறக்க 
வில்லை. அவர்களுடைய : நுட்பமான அரசியல். சட்டத்தில் 
தனியார் பாரங்குகள் நடத்தப் பொது மக்களின் நன்மதிப்பும் 
நம்பிக்கையும் பெறல் வேண்டும் எனக் காணப்பட்டது. பண்டைக் 
'கரலச் சமுதாயம் கவிழ்ந்து அரசினரின் ஆளுகைமுறை மையத்தி 
விருந்து. பிரிவுபட்டு அதன் விளைவாக அரசினர் நேர்மையின் றி.



முன்னுரை ° 

நடந்து வாணிபத்திலும் சொல்லொணா இடையூறுகள் நேர்ந்தும் 

மூடிவில் பாங்குமுறை மறைந்து போயிற்று, இந்தக் காலத்தில் 

நிதி சம்பந்தமான அலுவல்களைக் காலத்தை யொட்டி 

நிறுவனங்கள் தோன்றி நடத்தி மறைந்தன. இம்மாதிரி இடுக்கண் 

உண்டாக இன்னும் சில காரணங்கள் பின் வருமாறு. அசைக்க 

முடியாத கட்டுப் பெட்டிக் கொள்கைகள் பல நிலவி வந்தன. 

herr (Aristotle) என்ற மேதை “வட்டி பெறுவது ஈனம் 

அதனால் அது குண௩லனைக் கெடுக்கும்” என மொழிந்தார். இதை 

வேத வாக்காகக் கொண்டு வட்டி வாங்குபவர்களை இம்சை 

செய்தனர். இன்றும்கூட முகம்மதிய மதத்தில் உள்ள சிலர் 

தங்கள் சமய நூலில் கூறியுள்ளபடி பணம் கடனுக்குக் கொடுத்தால் © 

வட்டி வாங்கிக் கொள்ளுவதில்லை. அரிஸ்டாடலின் வழியைப் பின் 

பற்றியவர்களில் ஹீப்ரூ (1மா௦)க்களும் உண்டு. ஹீப்ரு நாட்டில் 

பாங்குகள் இல்லை. ஆயினும் வட்டி வாங்குவதைப் பாபமாகக் 

கருதவில்லை. அதிக வட்டியைத்தான் அவர்கள். தடுத்தனர். 
பின்னர் 79ஆம் நூற்றாண்டில் சமுதாய வளர்ச்சி யேற்பட்டு, 

அதனையடுத்து வெனிங், ஜினோவா நகரங்களில் பாங்குகள் 
தோன்றின. : 

ஆயினும் அவை பிற்காலத்தில் பாங்குகளாக மாறவில்லை. 
இன்றைய பாங்கு எவ்வாறு தோன் றியது என்றால் .ஃப்ளாரன்ஸ் 
(71012006) நகரில் பல பண வர்த்தகர்கள் ஆரம்பம் செய்ததே 
யாகும்... இவர்கள் 74ஆம் நூற்றாண்டில். அஸ்ஸிய சூலி, 
பெருஸ்ஸி, பிட்டிமெடிஸி என்ற பெயரில் வைப்புகள் பெற்றுப் 
பின்னர் அவற்றைக் கடனுக்கு வெளிவிட்டு லாபம் சம்பாதித் 
தனர். ஒரு சமயத்தில் ஃப்ளாரன்ஸ் நகரில் 50. பாங்கு வர்த்த 
கர்கள். இருந்தனர். ஆயினும். ஒரு. பொது . பாங்குகூட 
நடைபெறவில்லை. 

ஆங்கில நாட்டில் பாங்குத் தொழில் வளர்ச்சி 

ராயல் எக்ஸ்சேஞ்சர் (8௦3௨1 1082௦2) - மூன்றாம் எட்வர்ட் 
காலத்தில் பணம் மாற்றம் செய்து வந்தனர். அந்த நாளில் 

இது பாங்கு அலுவல்களில் ஒன்றாகும். முடிமன்னரின் soos 
காக வேண்டி ஒரு ராயல் எக்ஸ்சேஞ்சர் (௦381 Exchanger) 
என்ற. கபர் இப் பணியைச் செய்தார், ஆங்கில நாட்டிற்குள் 
நுழையும் வர்த்தகர்கள் யாத்திரிகை செய்பவர்கள் மற்றும் . 
இதரர் தங்கள் வசமுள்ள அன்னிய நாரணயங்களைக் கொடுத்து 
பதிலுக்கு. ஆங்கில காணயங்களைப் பெற்றனர். அதே போல் 
நாட்டைவிட்டு வெளியேறும் மக்கள் இதர நாணயங்களைப் 
பெற்றனர். | Pea டட ப



6 . இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும். 

பொன் வர்த்தகர்கள் :--எலிசபெத் அரசியின் காலம் முதற் 

கொண்டு அமெரிக்கா நாட்டிலிருந்து பொன் கட்டிகள் பெரு 

மளவில் இங்கிலாச்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. அவ்வமயம் 

அயல்நாட்டு வாணிபமும் உயர்ந்தமுறையில் நடந்தது. நிலம்மட்டும் 

செல்வமாகத் திகழாது மூலதன உருவில் நிதியும் செல்வமும் 

நகர: வர்த்தகர்கள் பெற்றிருந்தனர். ராயல் தங்கசாலையில் 

(Royal Mint) 7640ஆம் ஆண்டு £ 190,000 பொன் வெள்ளியாக 

... இருந்த பொதுமக்கள் பணத்தை முதலாம் சார்லஸ், அரசன் 

என்ற. முறையில் பறித்துக்கொண்டார். அன்று மூதல் பொது. 

பாங்க் தி-றக்க.. வேண்டியதின் அவசியத்தை மக்கள் 

உணர்ந்தனர். அரசன்: பறித்துக்கொண்ட தொகையை திருப்ப 

மறுத்ததால் தங்களுடைய பணப் பொருப்பாளரிடம்  (கே£ம்ம்2) ' 

பண்த்தை ஒப்படைத்தனர். அவர்கள் தங்கள் சொந்த நலத்திற் . 

குப் பயன்படுத்தி ஏமாற்றினர். முடிவில் இந்த வர்த்தகர்கள் 

பொன். வர்த்தகர்களிடம் பாதுகாப்பாக: வைக்க. முற்பட்டனர். 

பொன்வர்த்தகர்கள் பாதுகாப்பான அறைகள்க் கட்டி, கட்டுக் 

சாவலில் இவைகளைக் காப்பாற்றிக் கொடுத்தனர்... | 

“வழங்குதல்” “வைப்பு” தொடக்கம் :-- பொன்வர்த்தகர் எழு 

திக் கொடுத்த ரொக்க ரசீதின் அடிப்படையில் இவர்கள் தங்கள் 

நிதியை விட்டுவைத்தனர். மேற்படி ரசீதின் மற்றொரு பெயர் 

பொன்வர்த்தகர் கோட்டு. கோரியபோது அவர் இந்தகோட்டைக் 

காண்பித்தவருக்கோ அல்லது வைப்புதாரருக்கோ திருப்பிக் 

கொடுக்க. உறுதி. செய்கிறார். இதையடுத்து உடனே 

வைப்பு முறையும், வெளியீட்டு முறையும் பழக்கத்தில் வந்தன. 

முதன்முதலாக . பொன்வர்த்தகர்களின் கோட்டுக் கொணர் 

பவர்க்குக் . கொடுக்கும் சீட்டாக அமைந்திருந்தது. . பின்னர் 

இந்த ரசீது பாங்கு கோட்டாக பரிணமித்தது. கோரிய உடனே 

"கொடுக்கவேண்டிய சீட்டானதால் இதற்கு அதிகப்படியான. 

செல்வாக்கு ஏற்பட்டுப் பெருமளவில் புழக்கத்தில் இருந்தது. 

இரண்டாவதாகப் பொன்வர்த்தகர்கள். நீண்ட கால வைப்புப் 

பெற்றனர். இதன்மூலம் அதிக அளவில், பெரும் . செல்வம் 

-. திரண்டு வந்தது, டச்சு. நாட்டுப். பாங்கு நடத்துவோர். செய் 

- வதுபோல தங்கள். வாடிக்கைகாரர்களின் . வைப்பின் ஒரு. 

பகுதியைக் கடனாகவட்டிக்கு விட்டனர். இதுகாறும் வாடிக்கைச் ப 

காரர்களின் . நிதியைக் காக்கச்சிறிய தொகையைச் கட்டண 

மாகக் கோரினர். பெருஞ்செல்வம்கிடைத்ததும் அதைக்கொண்டு 

கடனுக்குவிட்டு. லாபம். சம்பா தித் தனர். எனவே, வட்டி 

கொடுத்து வைப்புகளைப் பெற்றனர். நாளடைவில் வர்த்தகம் 

அதிகமாகி வந்தது. கடன்களுக்காக வேண்டுமென்ற அளவு :
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தங்கள் கைவசம் ரொக்கம் வைத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தனர். 

காலவரையறை இன்றி எப்போது நோட்டை நீட்டினாலும் பணம். 

திருப்பித்தரக் கூடிய நிலையைப் பெற்றிருந்தனர். சராசரிக். 

கணக்கை யனுசரித்து அதன்படி வைப்புதாரர்களுக்கும், கணக். 

குள்ள வாடிக்கைகரர்களின்  தேவைகள்க் கோரியபோது 

கொடுக்க முன்வந்தனர். 

நடப்பு, வைப்பு கணக்குகளின் பிறப்பு :--1078ஆம் ஆண்டில்: 

இரண்டாம் சார்லஸ் பொன்வர்த்தகர்களிடமிருந்து பெருவாரி 

யாகக் கடன் வாங்கி அவனது தகப்பன் செய்ததுபோலத். 

திருப்பித்தர. மறுத்துவீட்டான். அதன் காரணமாக நாட்டின் ' 

பாங்குநிலை சற்று ஆட்டம் கண்டது. இத்தருணத்தில் கொடுக்கல் 

வாங்கல். தடைபட்டன. பொன்வர்த்தகர்களின் முன்யோசனை. 

யற்றதும் அதிகலாபம் பெறப்பட்ட ஆசையினால் முதலிழக்து 

போயினர். ஆயினும் அவர்கள் நடப்பு வைப்புக்.கணக்கில் பணம் 

பெற்று முன். அறிவிப்பு இல்லாது. அகா வக கிருப்பிக். 

aa முன்வந்தனர். 

பாங்க் ஆஃப். இங்கிலாந்து: 

் டன்ளேஜ் சட்டம் மூன்றாம் வில்லியம் பிரான்சு நாட்டுடன் 

Gur fle ஈடுபட்ட காரணத்தால் பணமுடை. ஏற்பட்டது. 

அப்போது. 1694-ல் பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து துவக்கம் பெற்றது 
அவ்வமயம் பொதுமக்களும காட்டிலுள்ள பொன் வர்த்தகர்களின் . 

- மீது நம்பிக்கையை இழக்க ஆரம்பித்தனர். இந்த சூழலிலிருந்து 
விடுபட திரு. பாட்டர்சன் (811800) என்பவர் ஓரு Cars dr 
கூறினர். அதன்படி £1,200,000 நிதி எழுப்பி அதைக் கடனாக. 
அரசினருக்குக் கொடுப்பது என்றும் அதற்காக அரசினர் அவர். 

தொடங்கும் நிறுவனத்திற்குப் பணத்தாள் அடித்து வழங்கும். 
முற்றுரசிமை: கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இன்னும் இதர சில 
சலுகைகள் காட்டவேண்டும் என்றும் முடிவாக்கப்பட்டது. 
இவற்றையெல்லாம் அனுமதித்த சட்டத்துக்கு டன்னேஜ் சட்டம். 
(Tonnage Act) என்று பெயர். அதன். முக்கியப் பிரிவுகள் வரு. 
மாறு:-- ் 

(1) சந்தா மூலமாக 1, 200,000 தொகையைத் திரட்டி 

அம்மாதிரி தொகை அளித்தவர்கள் அனைவரும் ஒரு கூட்டு 

நிறுவனத்தைத் தொடங்கி அதைக் :: கவர்னரும் . கம்பெனி. 

யான... பாங்கு ஆஃப் இங்கிலாந்து என்று பெயர் Br’ 

வேண்டும். 7 ன ் es
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(2) அடுத்து, முதல் ஐூலைமீ” முன்பு ஒரு நபரும் £10,000்கு 
மேல் செலுத்த வேண்டியதில்லை. அதன் பிறகு ஒரு ஈபரும் 
£90,000க்கு மேல் மொத்தமாக அளிக்க வேண்டியதில்லை, 

(2) அந்தக் கூட்டு நிறுவனம் மேற்படி தொகை முழுவதையும் 
மூலதனமாக அரசினரிடம் விட்டுவிட வேண்டியது, அதற்கு 
ஈடாக அரசினர் 8 சதவிகிதம் வட்டியும் கூட்டு நிறுவனம் நடத்தச் 
செலவிற்கு £4,000-ம் கொடுக்க வேண்டியது. 

(4) பன்னிரண்டு. ஆண்டுகளுக்கு இந்தக் கூட்டு நிறுவனத் 
திற்குத் தனிப்பட்ட சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டு பாங்குத் 
தொழிலை நடத்திவர வேண்டியது. எச்சமயமும் இந்தப் 
பட்டயத்தை ஒரு வருட அறிவிப்பின் பேரில் திரும்பப் பெற்றுக் 
கொள்ளும். 

(8) இந்தக் கூட்டு நிறுவனம் இதர வர்த்தகத்தில் ஈடுபடக் 
கூடாது. மாற்று உண்டியல் கொடுக்கல், வாங்கல், பொன் 

இவைகளில் வர்த்தகம் செய்வது மற்றும் முன்பணமாகசக் கொடுக் 
கப்பட்ட சரக்குகளில் வாணிபம் செய்வது, 

| நாடு முழுமையும் பரவியுள்ள சிறிய பாங்குகளுக்கு இது 

பலத்த போட்டி பாங்காக அமைந்தது, பொன் வர்த்தகர்களால்... 
திறக்கப்பட்ட காட்டு பாங்குகளுக்கும் இது பெரும் இடையூருக 
இருந்தது. குறிப்பாக நாட்டிங்காமில் oti seco (Smiths) என்ற 

மாட்டு பாங்கு மிகவும் பிரபலமாகத் திகழ்ந்து வந்தது. 

த் பணத்தாள் வெளியிடும் முற்றுரிமை :--7709ஆம் ஆண்டில் 
இன்னும் ஒரு சட்டம் உருவாகியது. அதன்படி ஆறு கூட்டுதாரர் 
மேற்பட்டுள்ள எந்த பாங்கும் பூரோநகோட்டு அதாவது. பாங்கு 
நோட்டுகள் வெளியிடக் கூடாது. முக்கியமான பாங்கு. சட்டத் 
தின் பிரிவு வருமாறு: “* கவர்னரும் கூட்டு நிறுவனமெனப்படும் 
பரங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து தவிர. இதர எந்தநிறுவனமும் அல்லது 
இனி உருவாகப். போகிற அல்லது: உருவான கூட்டு வர்த்தகம் 
ஆறு கூட்டு வர்த்தகர்களுக்கு மேல் போகாது இருப்பின் இங்கி 

லாந்துக்குள் கடன் பெற்றுத் தங்கள் முறி அல்லது கோட்டுகள் 
மூலம் கோரியபோதோ அல்லது ஆது மா.தரிகளுக்குள்சர்க்வே. 
திருப்பவேண்டும்.'” 

பாங்க் .. ஆஃப் இங்கிலாந்தின் பணத்தர்ளின் குறைந்த . 
சுற்றோட்டம் இந்தச். சட்டத்தில். குறிப்பிட்டது போல கோட்டு 

வெளியிடும் முற்றுரிமை பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்திற்கு விடப் 

பட்டது. இதர. கூட்டுப் பங்கு பாங்குகளுக்கு அவ்வாறான
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சலுகைகள் கொடுக்கப்படவில்லை. காட்டு பாங்குகள் ஆறு கூட்டு 
தாரர்களுக்கு மேல் இல்லாத பாங்கு நிறுவனங்களும் லண்டன் 
நகரிலும் மற்றும் அதையடுத்துள்ள பகுதிகளிலும் பாங்கு 
நோட்டுகள் செலாவணியில் இல்லை. எனவே, காட்டு பாங்குகள் 

வைப்பு முறையை அதிகரித்தனர். நாளடைவில் நோட்டு வெளி 
யிடும் முறையைக் கைவிட்டனர். இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட 
வைப்புகளைக் கடிதம் எழுதிப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 7749-லும் 
1789-லும். ௮ச்சடித்த செக்குத் தாள்ககைா பாங்க் ஆஃப்: இங்கி 
லாந்து வெளியிட்டது. ககர எல்லைக்கு அப்பால் அவைகளுக்கு 
அவ்வளவு கிராக்கி ஏற்படவில்லை. மேலும் இதற்கு இதர பகுதி 
களில் கிளைகளும் திறக்கப்படவில்லை, மாகாண நகரங்களில் 
இருந்த ஒரு சில தனியார் பாங்குகள். 79ஆம் நூற்றாண்டின் 
மத்திய காலத்தில் பெரும் வளர்ச்சி பெற்றன. அந்த ஆண்டின் 
இறுதியில் 800 எண்களாயின. 

முற்றுரிமையில். கட்டுப்பாடு :--1985-ல் ஏற்பட்ட நெருக் 
கடியின் . காரணமாக. நோட்டு வெளியிடும் தன்மைக்கும், நாட்டு 
பாங்குகளுக்கும் சாவுமணி அடிக்கப்பட்டது. இந்த நெருக்கடியை 
அடுத்து பாங்கு சம்பந்தமான சட்டமியற்றல் தொடர்ந்தது. 

லண்டன் நகரத்திற்கு 66-மைல் வட்டாரத்திற்கு வெளியே கூட்டுப் 

பங்கு பாங்குகளைத் திறந்து எல்லையற்ற பொறுப்பினைக் கொடுத்து 
ஆறு கூட்டுதாரர்களுக்குமேல் அதிக எண்ணிக்கையில் தொடங்க. ' 
எண்ணினர். 1929ஆம் ஆண்டு மேற்படி சட்டம் உண்டாயிற்று. 
புதிய சட்டம் தோன்றிய போதும்கூட பணத்தாள் வெளியிடும் 
முற்றுரிமை பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்தின் கையில் விடப்பட்டது. 
1708ஆம். ஆண்டில் முற்றுரிமைச் சட்டம் உருவாகியது. கூட்டுப் 
பங்கு பாங்கு வர்த்தகத்தையே முற்றுரிமையாக விளக்கம் தரப் 

பட்டது. அக்காலங்களில் பணத்தாள் வெளியிடும் வர்த்தகம். 
மிகவம் லாபம் கொடுக்கக் கூடியதென்று கருதப்பட்டது... 

கூட்டுப் பங்கு பாங்குத் தொழில் லண்டன் நகரில் பலவந்த 
மாக. நுழைதல் :--லண்டன் நகரின் 65 மைல் சுற்றி எவ்வீத 
பாங்கும் திறப்பது கூடாது. என்ற கொள்கை தவறு. ..திரு, 
ஜோ.ப்லின் (1௦ற110) என்பவர் பாங்க் ஆஃப். இங்கிலாந்தின் 
பட்டயத்தை நன்கு வாசித்து மேற்படி பாங்கிற்கு முற்றுரிமை 
ஒன்றும் வழங்கப்படவில்லை, . 1888ஆம் : ஆண்டில். . பாங்க் 
ஆஃப் இங்கிலாந்தின் பட்டயத்தைப் புதுப்பிக்க . ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்ட காலத்தில் கூட்டுப் . . பங்கு.  பாங்குகளை 
லண்டனில். திறக்கச் . சட்டசபை... அனுமதியை விளக்கி ஒரு... 
பிரிவு... சேர்க்கப் பட்டது. . 1888-ல் இதன் விகாவாக “பெரும்...



10: | இக்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமூறையும். . 

ஐவரில்?” 'ஒரு பாங்கு “வெஸ்ட் மினிஸ்டர்”: லண்டன் நகரில் 
கிளையைத் திறந்தது, பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து அழையாது 
வருபவரை ஏற்கத் தயாராக இல்லை, எனினும், வந்த பின்னர். 
எதிர்ப்புக் கூறாது ஏற்றுக் கொண்டது. 

பீல் அவர்கள் இயற்றிய சட்டம், 1844:--அக்காலத்தில் நாட்டு 
பாங்கு, கூட்டுப்பங்கு. பாங்கு, தனியார். பாங்கு இவையனைத் 
தும் இன்ன: அளவில்தான் பணத்தாள் வெளியிடலாம் என்ற 
வரையறையில்லாது இருந்தது. இதன் காரணமாக அ.கேக 

பாங்குகள் நெருக்கடி நிலையை யெய்தின. சில பாங்குகள் 
மூடப்பட்டன. 1844-ல் ஆங்கில பாங்குமுறையில் பெரியதிருப்பம் . 

ஏற்பட்டது. .புதியதாகத்: தோன்றும் பாங்குகளுக்கு நோட்டு. 

வெளியிடும் ௮ திகா. ரம் நீக்கப்பட்டு அவ்வமயம் நோட்டு. 

வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்த பாங்குகள் : மட்டுமே நோட்டுத் 

தொடர்ந்த வெளியிடலாம். என உறுதியாக்கப்பட்டது. இதன் 

விளைவாக பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து மட்டிலும். கோட்டு வெளி 

யிடும் அதிகாரத்தைப் பெற்றது. நாளடைவில் இதர பாங்குகள் 
சோட்டு.வெளியிடும் . அதிகாரத்தைக் கைவிட்டு விட்டு. வைப்புத் 

தொழிலில் ஈடுபடவாரம்பித்தன. 

செக்குத்தாள் செலாவணியும் பாங்கு வைப்பின் வளர்ச் 

சியும் :- 7844ஆம் ஆண்டு பீல் சட்டத்ை த யனுசரித்தும்- 

புதியதாய்த் தோன்றிய பாங்குகளுக்கு .. நோட்டு. வெளியிட 

உரிமை இல்லாது. போயிற்று. முன்கால முதல் நோட்டு. வெளி 

யிட்டு வந்த பாங்குகளுக்கு அதைப் பெருக்க அனுமதி பெரூது 

போயிற்று. இந்த இடையூற்றைத் தவிர்க்க எண்ணிச் செக்குத் 

தாள் செலாவணியைப். பரப்ப, வைப்புபாங்குத் தொழிலும் 

ஊக்கம் . காட்ட ஆரம்பித்தன. பாங்கு. நோட்டு வெளியீட்டில் 

கிடைக்கும் ஊதியத்தைக்காட்டிலும் செக்குத்தாள் செலாவணியில் J 

அதிகம் கிடைத்த காரணத்தால் . எல்லா  பாங்குகளும் அதில் ... 

அதிக அக்கறை காட்ட ஆரம்பித்தன. . 1890ஆம் ஆண்டிற்குப் 

பிறகு. பாங்குகள் பிணைக்கப்பட்டன, அல்லது ஒன்றாகக் கலக்கப் ' 

பட்டன. இங்கிலாந்திலும் . வேல்ஸ் நாட்டிலும் 1880ஆம் 

'ஆண்டில் 104:  பாங்குகள் இருந்தன. 1986ஆம். ஆண்டில் 

அவைகள் பிணைக்கப்பட்டு. 19 . பாங்குகளாயின. பாங்கு 

அலுவலகங்கள் 2209-லிருந்து 1967ஆம். . ஆண்டின் 'இறுதியில் 

70,700. ஆயின. 1920ஆம். ஆண்டைய ரொக்கச்.. செலவாணி - 

பாங்கு நோட்டுச்சட்டப்படி... ரொக்கச் செலாவணி வெளியிடல் 

பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்துடன் இணைக்கப்பட்டது... அதுமுதல் 

முற்நுரிமையாக பாங்க் ஆஃப் இங்கிலரந்து- £ 1, பணத்தாள்,
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Waser. தாள் இவ்விரண்டினையும் முன்னரே வெளியிட்டு வந்த... 

£6 கோட்டுடன் வெளியிட்டது. 1929ஆம் ஆண்டு. நவம்பர். மீ” 

பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து செக்யூரிடிஸ் — மானேஜ்மென்ட் 

் ட்ரஸ்ட் லிமிடெட் (Securities Management Trust Ltd.,) என்ற. 

துணை. நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் தொழில், 
துறைக்கான நிதி வசதியை :யேற்படுத்தமுற்பட்டது. 2980ஆம் 

ஆண்டில் இன்னொரு புதிய கம்பெனி “பாங்கு நடத்துவோர். 

தொழில். வளர்ச்சிக் கம்பெனி லிமிடெட், (Banker Industrial 

Development Company Ltd.) G@gr_ésb Geug O) gr Lf Guy ib, 

செல்வத்தையும் நெருங்கிப் பழகவிட ஏற்பாடு செய்தனர்.. 

1947ஆம் ஆண்டு தொழில் கட்சி அரசினர் பாங்க் ஆஃட் இங்கி 

லாந்தை. தேசியமயமாக்கி, அதன் . பங்குத் தொடர்ச்சியைக் 

கருஷலர்த் தலைவர் - பெயருக்கு மாற்றி, கவர்னர், உதவி கவர். 

னர், நெறியாளர் இவர்களை நியமனம் செய்யும் பொறுப்பை 

அரசினரிடம் விட்டது. பாங்கின் உரிமையாளர்களுக்கு கீண்ட 

கால கவர்மென்ட். கூட்டுப்பங்கு உரிமையைக் தொடுத்தது. 

இதிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம். மண்டயல்லாம்.. கிடைத்த. 

வருமானத்தைப்போல். இருந்தது... பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து 

தேசிய மயமாக்கப்பட்டபோது அதன் மூலதனம் £ 14,653,000 

இதற்குப்பதிலாக அரசினர் பங்கு £58,91.9,000முகமதிப்புள்ளதைக் 

கொடுத்தனர். : தொழில்சர்க்கார். செய்த பொது உடைமை 

மாற்றத்திற்கான இந்த இத்தி சட்டத்திற்குப் “இபரும்: எதிர்க 

இருந்து வந்தது. ப 

பாங்குகளின் பணிகள் 

தற்கால வாணிபமும் பாங்குத்தொழிலும் : _ அன்று பொன் 

வர்த்தகர்கள் டைத்தி வந்த பாங்குத்தொழில் ' முக்கியமாக, 

வைப்புகள் பெறுதலும், அதில் ஒரு பகுதியைக் கடனுக்கு 
விடுதலுமாக இருந்தது. நாளடைவில் : இந்தத் தொழில் 

மேலும் மேலும் சீர்செய்யப்பட்டுப் பர விவந்தது. எனவே 

வாணிபம் அதிக அளவில் பாங்குத்தொழிலை காட ஆரம்பித்தது” 

நடப்பிலுள்ள பணமாற்ற முறையின்கீழ் பாங்குகளை அண்டி 

வாணிபம் நடந்துவருகிறது. ஒன்றல்லது இரண்டு நாள்கள் 

பாங்குத் தொழிலாளர்கள் தங்கள் "வேலை. முடக்கம் செய்யின் 

வாணிபத்தின் நிலை freee pene a? ae போடும். 

அன்று. கூறவும் வேண்டுமா 4: ் 

| பாங்குப் ' பணிகளின் முன்னேற்றம். "என்றும் aha As. act 

இன்றைய. நிலை மயில்  பாங்குவர்த்தகர்” பலதரப்பட்ட
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விவகாரங்களில் ஈடுபடவேண்டி யேற்படுகிறது. விலை மதிப்புள்ள 
பொருள்கள், பங்கு, பத்திரங்கள் இவைகளின் பொறுப்பாளராக 
இருக்கவேண்டி கேரிடுகிறது. காட்டினுள் வரும் இறக்குமதிகளையும் 
நாட்டினின்று வெளியேறும் ஏற்றுமதிகளையும் கண்காணித்து : 
அவ்வப்போது போதிய பணவசகி செய்து பராமரிக்க வேண்டிய 
பொறுப்பு பாங்குகள்தான் செய்யவேண்டும். மேலே கூறிய 
ஏற்றுமதி இறக்குமதி சம்பந்தமான பத்திரங்கள் பாங்குமூலம் 
அனுப்பப்படுகின்றன. மாற்றுண்டியல் செலாவணித் தாள்கள் 
மட்டுமேயன்றி கப்பல் சரக்குப் பட்டியல் (9/௦) ரெயில்வே ரசீது, 
He 2,20 (Warehouse Warrant), கடல் நட்ட ஈட்டுறுதிப் 
பத்திரம், இதரவகை ரசீதுகள் இவைகளையும் மாற்றிக் கொடுக் 
கிறார், : பாங்கு வர்.த்தகராக இருந்துகொண்டு பாங்குப் பத்திரங் 
களின்மீது.முன்பணம்கொடுக்கிறுர். பற்றுஓலை (Letter of Credit) 
பயணர் செக்குத்தாள்கள் அயல்நாடு செல்லவிரும்பும் பயணருக் 
கான சுற்றோலை தயார். செய்து அனுப்புதல், சரக்குகளை வாங்கி 
கப்பலில் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தல், தங்கள் வாடிக்கைக் 
காரர்கள் ஏற்றெடுத்த இழப்பீடு, உத்திரவாதங்களில் கையொப் 
பம் இடவேண்டும். பிறருடைய ஆதீனத்தை எடுத்துப் பொறுப் 
பாளராக இருந்து நடத்த முன்வருகிறார்கள். பெரும் தொழில் கிறு 
வனங்களுடைய பங்குகள் டிபெஞ்சர் என்ற கடன் பத்திரங்களை 
முன்னின்று . வாங்கி. உதவிவருகிறார்கள். இவற்றின் மூலம் 
தொழில் நிறுவனங்களின் பணிக்கான. மூலதனம் கிடைக்கிறது. 
தங்கள் வாடிக்கைக்காரருக்குக் கடவுச்சீட்டு வாங்கிக் கொடுத்தும் 
அவர்களுக்கான தபால்க&£ப் பார்த்துப் பதில். எழுதியும், 
வருமானவரி அதிகாரிகளுடன் தபால் போக்குவரத்துச் செய்து 
கொண்டும் அவ்வப்போது தவணையில் கொடுக்க வேண்டியவை 
களைக் காலாகாலத்தில் கட்டியும், தங்கள் கிராக்கிக்கு ஏற்றவாறு 
குடிக்கூலி, வரி, சந்தா . முதலியவற்றைக் கட்டி, கணக்கில் 
பற்றெழுதுவார்கள். . தங்கள் வாடிக்சைக்காரர்களின் தகவல்படி 
உயிலில் கண்ட சொத்தை நிருவாகம் செய்வார்கள். தங்கள் 
வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு எந்தெந்த வகையில் உதவியளிக்க 
இயலுமோ அவ்வகையில் உதவிபுரிவார்கள். நரட்டின் 
முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்து பாங்கு தன் உதவியை நிறைந்த 
அளவில் வாணிபத் தொழிலில் எடுபடுத்துவர், ஆரம்பத்தில் 
மிகவும் குறுகிய கோட்பாடும் எல்லையும் இருந்த பாங்கு வர்த்தகம் 
நாளுக்கு காள் படிப்படியாக அதிகரித்து. இன்று இங்கிலாந்து, 
ஐக்கிய நாடுகள் இவைகளில் பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைக் 
துள்ளது எனலாம். பாங்குத் தொழிலையண்டாத ஒரு வாணிபம் - 
அூட.இல்லை எனலாம்...
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. பல்வேறு வகையான பாங்குகளின் தொழில்கள் 

பிரிட்டிஷ் பாங்குத் தொழிலின் மரபுகள் :-பொதுவாக 

ஆங்கில பாங்குகள் நடப்பு, வைப்பு, தவணை வைப்பு போன்ற 

கணக்குகளில் ஈடுபட்டும், வாணிபம், தொழில் இவைகளுக்குக் 

கடன் வசதியளித்தும் அவற்றைச் செம்மையாக நடத்த 

மாற்றுரிமைப் பத்திரங்களைக் கழிவுஅல்லது தள்ளுபடியில் வாங்கி 

யும் புதிய கடன் கணக்குகளைத் தொடங்கியும், உதவிபுரிகின் றன. 

ஆயினும், . ஐரோப்பாக் கண்டத்திலுள்ள பாங்குகள் மேலே 

கூறப்பட்ட செயல்களில் ஏ தாவது ஒன்றில் அல்லது சிலவற்றில் 

குறிப்பாகப்" பணிபுரிகின்றன. சேமிப்பு, வைப்பு பாங்குகள் 

அதிகம் இல்லை. விவசாய நாடுகளில் நில அடைமான பாங்குகள் 

உள்ளன. இவை நீண்டகாலக் கடன் வசதியளித்து நிலையான 

சொத்துகளை வாங்க உதவி வருகின்றன, நிலத்தைதீ தரப்படுத்த 

வும் உதவி புரிகின்றன. தொழில் வளம் மிகுந்த சில நாடுகளில் 

. உள்ள பாங்குகள் தொழிலுக்கான வசதி. செய்வதோடல்லாது 

அவர்களுடைய பங்குகள், டிபெஞ்சர் கடன் பத்திரங்களையும் 

விற்றுக் கொடுக்கின்றன. 

வெளியிடும் உண்டியலை வட்டம் கழித்து வர்த்தகம் செய்யும் 

நிறுவங்கள் :--பழங்கொள்கைகளில் ஊறிய ஆங்கில பாங்குகள் 

பாங்குத் தொழில் முன்னேற்றத்தை அவ்வளவாக. ஏற்கவில்லை. 

எனவே, தனிப்பட்ட முறையில் இதர சில வர்த்தகங்கள் தனித். 

- தனியே அதில் முன்னேற்றங்கண்ட சில நிறுவனங்கள் செய்து 

வருகின்றன. அத்தொழில்களை உண்மையாக 'பாங்குகள் தான். 

எடுத்து ஈடத்த வேண்டும்; தொழில் நுட்பத்துடன் காண்கில் 

பங்கு வெளியீட்டுத் தொழில், மாற்றுரிமை 'செலாவணித் 

தள்ளுபடி இவையளைத்தும் பாங்கு வர்த்தகமாகக் கொள்ள 

- வேண்டும். தொழில் நிறுவனம். அரசினர். இவைகளுக்கு 

- வேண்டிய மூலதனப் பெருக்கத்திற்கு இவை உதவி இெய்வதால் 

இவைகளும் பாங்குகளே ! ஆயினும் புதியதாக ஒரு ஈபர் லண்டன் 

மாநகரில்] ஒரு பெரிய தள்ளுபடி வர்த்தக நிறுவனத்தைக் 

கண்டால் அங்கு நடக்கும் முறை பாங்கு முறைக்கு முற்றிலும் 
மாறியுள்ளதாகத் தென்படும். ie ge | 

வாணிப பாங்கினுடைய அலுவல்கள் 

வெறும்... வைப்புகளை : வைத்துக் கொள்பவரல்லர் :-- 

பொதுவாக பாங்கு எனப்படுவது பணத்தினைச் சேர்த்து வைக்கப் . 

படவேண்டிய இடம் என்று கருதுவர். இந்த எண்ணம் திட்டவட்ட 

மாச ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் இல்லைஎனலாம். உண்மையில் 

- விலையுயர்ந்த பொருள்களை பாங்கு ஏற்றுக்கொண்டு, பின்னர்த்



தீ இந்தியாவீல் பாங்கியல் சட்டமும் கடைமுறையும் 

திருப்பித் தருகிறது. ஆயினும், இந்தப்பணி மிகவும் துணைப் பணி 
யாகவே கருதப்படவேண்டும். சாதாரணமாக, விலை. மதிப்பிட 
மூடியா நசைகள், பத்திரங்கள், செக்யூரிடிகள் இவைகளைப் 
பாதுகாப்புடன் வைத்துக் கொள்ளுகிறது. இம்மாதிரி வைப்புக் 
களைக் காப்பாற்றும் நிறுவனமாகவோ அல்லது பொறுப் 
பினராகவோ இருப்பது பல்வகைப்பட்ட அலுவல்களில் ஒன்ரும். 
இவற்றைவிட மிகவும் வன்மையான பணிகளை .நாம் குறிப்பிட 
வேண்டுவது இன்றியமையாதது. பொதுப்படையாக வாணிப 
பாங்கின் அலுவல்களைக் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் விவரிப்போம்: 

(1) வைப்புப்பணம் பெறுதல்:--நடப்பிலுள்ள எல்லா பாங்கு 

களும் இந்தத் தொழிலை மிகவும் ஏற்றதாகக் கருதி இதன் 
அடிப்படையில் தங்கள் இதர. . அலுவல்க௯ா ஏற்படுத்திக் 

கொள்கின்றன, ஒரு பாங்கினுடைய ரொக்க நடமாட்டத்தன் மை 
அதனுடைய சேமிப்பு, நடப்பு, தவணை வைப்புகளைப் பொறுத்து 
இருக்கும். இந்த வைப்புகளால்தான் பாங்கின் செல்வநிலை 
உறுதிப்படும். தவணை வைப்பின் பேரில் பெற்ற தொகை 
குறிப்பிட்ட தேதிவரை எவ்விதப் பயமுமின்றிப் பலனளிக்கும் : 
வகையில் பயன்படுத்தலாம். சேமிப்பு. வைப்பின்மீத; கட்டுப் 
பாடுகள் விதித்தபடியால் பெருந் தொகையைப் பயன் 
படுத்தலாம். சேமிப்பு வைப்பின்மீதுள்ள கட்டுப்பாடாவது 
(1) திருப்பித்தரக் கோரும் தொகையின்மீது கட்டுப்பாடு, (9) 

_வாரத்தில் திருப்பிப்பெற வேண்டியதடவைகள் மீது கட்டுப்பாடு, 
நடப்புவைப்புக்கணக்குகளைத் தொடங்குவதால் வாடிக்கைக்காரர் 
கள். சிக்கனமாகப் பணத்தைப் பயன் படுத்துகிறார்கள். 
அதே சமயத்தில் பாங்குகளுக்கும் புழக்கத்திற்கான பணம் 
கிடைக்கிறது. வைப்புக் கணக்கின் மீது பணம் . வாங்குவதால் 
பாங்குகள் பணத்தைக் காப்பாற்றித் திருப்புகின்றன, மேற்படி 

. தொகையைக் காப்பறையில் . இட்டு. விடவில்லை. அத் 
தொகைக்குப். பதில் பாங்கு கடன் பெற்றவராகிறார். அதற்காக 

- அவர் வட்டியும் தர. இசைகிறார். வைப்புத் தொகையையும் 
வட்டியையும். சேர்த்து கோரியபோது ஒப்பந்தப்படி திருப்பி 
விடுகிறார், . 

(2) நோட்டுகள் வெளியிடுதல்:--ஒரு காலத்தில் கோட்டு 
அச்சடி தீதுப் புழக்கத்தில் விடுவது பெரிய பாங்குத் தொழிலாகக் 
கருதி அதில் லாபம் கண்டனர். . நடப்பில் இத்தொழிலை உலகில் 
பல நாட்டின் மைய பாங்குகள் . அல்லது மத்திய பாங்குகள் தான் 
பொறுப்புடன் நடத்தி வருகின்றன. வாணிபப். பாங்குகள். Os 

௨ துறையில் ஈடுபடுவதில்லை. மேலும் செக்குத்தாள்கள் நட்மாட்டம்
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அதிகரித்து வருகின்றன. எனவே, இதில்காட்டமில்லை எனலாம் 
எடுத்துக்காட்டாக இங்கிலாந்து, ஐக்கிய காடுகள் இவைகளில் 
இருந்துவரும் பாங்கு கோட்டுகள் மிகவும் குறைந்த அளவில்தான் 
புழக்கத்தில் இருந்து வருகின்றன, ஆயினும் ஐரோப்பாக் 
கண்டத்தில் செர்மனியிலும் ஃப்ராள்சிலும் இவைகளை மக்கள் 
பெரிதும் பயன்படுச்தி வருகின்றனர், செக்குத்தாள்களைப் 

பரப்ப முயன்று வருகின்றனர். 

(3) பணம் கடனாகக் கொடுத்தல்:--இந்த' அலுவல் 

அவ்வளவு மெச்சத்தக்கது அன்று. ஆயினும் வர்த்தகத்தில் 
லாபம் காண வேண்டுமானால்: இதைத்தான் நம்பிப் பிழைக்க 

வேண்டும். ஒரு மாற்றுண்டியலைத் தள்ளுபடி செய்து எடுத்துக் 
கொள்ளு வதானாலும், அல்லது புரோகோட்டைப் : பெற்றுக் 

கொண்டு பணம் கொடுப்பதானாலும் இவ்விரண்டின் முடிவில் 
பாங்கு தமது பணத்தைக் கடனாகக் கொடுக்க முன் வருகிறது. 
கடன் வாங்குபவர் வருங்காலத்தில் .குறிப்பிட்ட தேதியில் 
திருப்பிக் கொடுக்க. முன்வருகிறார், எனலே, தனி நபர்களும் 
கார்ப்ரேஷன்களும் தங்கள் மூலதனம் போதாத நிலையைக்கண்டு 

- பாங்கு நடத்துபவரிடமிருந்து கடன் வாங்கிக்கொள்ளுகின்றனர். 
இதனால் அவர்களுடைய மூலதனம் லாபம் தரத்தகு முறையில் 
செலவழிக்கப்படுகிறது. எனலாம். ஒரு பாங்கு, வர்த்தகர் 
களுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் ஒரு அளவு. கடன் அளிப்பதால் 

அவர்கள். அந்தத். தொகையைக் கொண்டு தாங்களும் லாபம் 
பெற்றுச் சமுதாயத்திற்கும் நலத்தை தேடித் தருகிறார்கள். 
ஆதலால் பாங்கு சமுதாயத்திற்கு உதவி புரிகிறது எனலாம். 

(4)... பணத்தை இடம் மாற்றுகை :--ஓர் ஊரிலிருக்தோ . 
நாட்டிலிருந்தோ மற்றோர் ஊர் அல்லது காட்டிற்குக் தற்காலத் 
திலுள்ள பாங்குகள் பணம் அனுப்ப வசதிசெய்து கொடுக்கின் றன.. 
டிராஃப்ட் மூலம் தங்கள் கிளைகளுக்கோ, பதிலாள்களுக்கோ 
அனுப்பிக் கொடுத்து மாற்றஏற்பாடு செய்கிறது. வியாபாரிகளின் . 
sept dgedicas ke Sheer வாங்கி அதன் மூலம் பிற நாட்டிலும் இதர 
ஊர்களிலும் உள்ள கடன் பட்டாரிடமிருந்து பணம்பெற செய் 
கிறது. இவற்றால் உள்நாட்டு வியாபாரம் மட்டுமின்றி அயல் 
நாட்டு வியாபாரங்களும் நடக்க உறுதுணை. புரிகின்றன. 
“இன்றைய நி௯யில் தொழில் வளர்ச்சி மிகுந்து பற்பல நாடு 
களின். செல்வ நிலையின் ஏற்றத்தைச் : காணும்போது: பல் 
வேறு :பாகங்களில்' செலாவணியின்றித். தொழில். வளர்ச்சி 

. இருக்க நியாயமில்லை. எனவே, இவையனைத்தும் பாங்குகளின். 
- மூலம் பெற்ற வசதிகள் . OF er cg HOO MB,
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பல்திறப்பட்ட அலுவல்கள்' 

மேலே கூறிய பெரும் அலுவல்களை அடுத்து இன்னும் 
சில. அலுவல்களைத் தற்கால பாங்குகள் செய்துவருகின் றன. 
அவையாவன : (1) கடன் வசதிக்கான பற்றோலை விடுத்தல், 
பயணருக்கான செக்குத்தாள்கள் கொடுத்தல், சுற்றுப் பற்றோலை 
அனுப்பல், (2) கம்பெனிகளின் மூலதன வெளியீட்டில் பங்குகளை 
வாங்கி நட்டபயத்தினின்று காப்பளித்தல், (2) மாற்றுண்டியலில் 
கழிவு (கசிர்) நீக்கி அதன்மூலம் தன்பெயரை உதவி வருதல், 
(4) விலைமதிப்புள்ள பொருள்களையும் ஈகைககாயும் போற்றிக் 
காத்தல், (6). வாடிக்கைகாரர்களின்.. சொத்துகளை .அவர் 
உத்தரவுபடி இறந்தபின் பொறுப்பாக நிருவகித்தல், (6) வாடிக் 
கைக்காரர்களுக்காக வேண்டி வருமான வரி அறிக்கை தயார் 
செய்தல், (2) அவர்களுக்காக வேண்டி உத்தரவாதம் செய்தல், 

இந்திய பாங்குத் தொழிலின் வரலாறு 

பண அடிப்படையில் தோன்றிய பொருள்நிலை :-- இந்திய 

சமுதாயத்தில் பாங்கு நடத்துபவர் பண்டைக்கால முதலே ஒரு 
பெருந்தூண் போன்று கருதப்பட்டு வந்திருக்கிறார். . பழைய 
நாள்களில் சுய தேவையை. அடிப்படையாகக் . கொண்ட 
காரணத்தால். அவர் எங்கோ விபரமற்று மறைந்திருப்பார் 
எனலாம். தொழில்முறைப் பகுப்புத் தோன்றிய காரணத்தால் 
பணத்தின் இன்றியமையாத: தன்மையை. மக்கள் நன்கறிந்தளர். 
நாணயமாற்றும், செலாவணி முறையும் தோன்றியவுடள் பொரு 
ளாதார நிலையில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டது. அன்று முதல் 
பாங்குநிறுவனம் . இன்றிச் செயலாற்ற முடியாது போயிற்று, 

. பண்டைக்காலப் பொருளாதாரத்தில் கடனைப் பற்றிய 
விவரம் :--மேலை நாட்டினரின் கொள்கைகள் இந்கநாட்டில் பரவு 

வதற்கு முன்னரே பாங்கு வர்த்தசகத்தைப்பற்றிய கொள்கைக& 

இந்தியாவில் தெரிந்திருந்தனர். கடன்களைப். பற்றியும் அதிக 
வட்டியைப் பற்றியும் தெரிந்திருந்தனர்.. மேலும் முனிவர்கள் 
(இவர்கள் மெத்தப் படித்தவர்கள், உலக. ஞானிகள், இவர்கள் 
தப.ஸிகள் அல்லர்)அவ்வப்போது பழங்காலநிலையை அனுசரித்துக் 
கடன்பட்ட . நிலையைச்கண்டு ஏங்கினர்,  (சிவிலிசேஷன் இன் 

ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா; எழுதியது ஆர்.ஸி.டட், திருத்திய பதிப்பு 
வால்யூம் 1, ப. 89) அடிக்கடி சொக்கட்டான் ஆட்டத்தின் காரண 
மாகக் கடன் ஏறியதை நினைந்து வருந்துவர். கடன் திருப்பித் 
தருவதை அக்காலங்களில் * ரூணம்ஸமம *' என்று கூறிவந்தனர்.
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வாங்கிய கடனைத் திருப்பித்தர வேண்டாமென்ற எண்ணத்துடன் 
*பெற்ற கடன்களைப் பற்றிய சான்றுகள் உள்ளன. வேதகால 
முதல் ஏதோ ஒரு வகையில் கடன் வசதி இருந்து வருகிறது, 
மனுவின் காலத்திற்கு முன்னரே கடன் பெறுதலிலிருந்து பாங்குத் 
தொழில்: தோன்றியது எனலாம். மனு ௮க்காலத்தில் கூறிய 
தாவது : 

புத்தியுள்ள ஒருவன் தன் ரொக்கத்தை நல்ல குடும்பத்தில் 
தோன்றியவனிடம் நல்ல குணம், சட்ட விபரம், நல்ல பேச்சு 
வன்மை, பணக்காரச் சூழ்நிலையில் உள்ளவனா என்று ஆராய்ந்து: 
கொடுத்து வைத்தல் வேண்டும். (ஆர்யா) ”. (தி லாஸ் ஆஃப் 
மனு புஹ்லர் எழுதியது, தி சேக்ரட் புக்ஸ் ஆஃப் தி ஈஸ்ட், 
வால். பரு ப். 286, 1866) கடன் கொடுக்கும் கொள்கை வட்டிவிகிதம் 
இவைகளைப் பற்றிய நியதிகளையும் கூறியுள்ளார். ஸர் ரிச்சர்ட் 
டெம்பிள் என்பவர் புராதன. இந்தியாவில் பாங்கு வர்த்தகம் 
நடந்து வந்துள்ளது என்று சான்றுடன் பகர்கிறார். (ஸ்ர் ரிச்சர்ட் 
டெம்பிள்ஸ் லக்சர்ஸ்: ஜர்னல் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் 

பரங்கர்ஸ், வால். 8. 1281). டாக்டர் பிரமத்நாத் பானர்ஜீ பப்ளிக் 
அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் ஏன்ஷியன்ட் : இந்தியா என்ற 

புத்தகத்தில் கெளதமர், பிரஹஸ்பதி, போதாயனர் இவர்கள் 
கூறிய பாக்களை விவரித்து வட்டி விகித முறை எவ்வாறு. கட்டுப் 
படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. எனக் கூறியுள்ளார். கெளடில்லி 
யரின் அர்த்த சாஸ்திரத்திலிருந்தும்: மேற்கோள்கள் காட்டப் 
பட்டுள்ளன. 

பாங்குத் தொழிலென்பது கடன் கொடுத்தலையே சாரும் : 
தற்காலத்தில். பாங்குத் தொழிலின் வரலாற்றை ஆராய்ச்சி 
யாளர்கள். துருவித்துருவிப் பார்க்கத் தலைப்ப்டனர். இதனால் 
பரங்குத் தொழிலின் சிறப்பினை விளக்க வேண்டியதில்லை, நவீன 
பொருளாதார. நிலையை அடையும். முன்னர் அதாவது பண்டை 
காலங்களில் பாங்குத் தொழிலின் வழியைச் தெரிந்து இருந்துங் 
கூட முக்கியமாகக் கடன் உதவி அளிப்பதையே பாங்குக் 
தொழில் என்று கருதினர், அக்காலங்களில் அரசனுக்குக் 
கடனுதவி செய்தும் போர்களுக்கு வேண்டிய நிதி உதவி செய்தும் 
வந்தனர்; 

பாங்கு நடத்துபவரின் மதிப்பு. நிலையும் - அவருடைய 
பணிகளும்:--சமூகத்திலும் அரசினரிடத்திலும் .. பாங்கு 
வர்த்தகர்கள்... தவிர்க்க. : இயலா. உறுப்பினராகச் கருதப்பட்டு 
வந்தனர். நிலவரியைப் பொருளாகப் பெற்றனர். பணியாளர் 
களுக்குப் பணம் கொடுத்தனர். இக்தத்துறையில் பாங்கு நடத்து 
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பவரின் உதவி மிகவும். தேவைப்பட்டது. நாட்டைப்பற்றிய 
பொருள் நிலையைக் கருதும்போது. அவர்களுடைய ஆலோச 
“கோரப்பட்டது. போர் ௩டந்த காலத்தில் பாங்கு. நடத்து 
பவரைத்தான் மக்கள் நம்பி, அவர்களிடம் விலையுயர்ந்த ஈகை 
களையும் பொருகாயும் விட்டுவைத்தனர், 17ஆம் நூற்றாண்டில் 
இங்கிலாந்து காட்டின் பொன்வர்த்தகர் இந்த நிலையில் பெயர் 
பெற்றிருந்தனர். அரசினரின் அலுவலர்களுக்குக்கூட இவ்வளவு 
உயர்ந்த பெயர் கிடையாது எனலாம். : வாணிபத்துறையின் 
ஒழுக்கத்தின் சின்னமாகவும் தக்க எடுத்துக்காட்டாகவும்' பாங்கு 
நடத்துபவர் விளங்கி வருகிறார் என்றால் மிகையாகாது, காலா 
காலமாகக் கருதப்பட்ட முதுமொழி பின்வருமாறு: - அறிவு 
புகட்டும் ஆசிரியன் இல்லாது முன்னேற்றம் இல்லை; ... கடன் 
கொடுப்பவர் இன்றி நாட்டில் கடன் இல்லை. 7 

உண்டியல் 

இதன் பொருள்: கடன் வசூல் செய்தல்: உண்டியல் என்ற 
சொல் “ஹூண்ட்” எள்ற வடமொழிச்சொல்லின் அடிப்படையில் 
தோன்றியது. “*ஹூண்ட்.” என்பதற்குப் பொருள் Ge, 
இந்த முறிகளால் பண வரல் செய்ய முடிந்தது. 

மகாபாரத நாள் முதலே: bt i 

இந்திய... பாங்குத் தொழில்... செய்பவர்கள் : தொன்று 
தொட்டுப் பொதுமக்களஞுடைய நன்மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதற்கு.. 
ஒரேசான்று என்னவெனில் அவர்களுடைய உண்டியல்கள். (உள் 
நாட்டு மாற்றுச் செலாவணி) மகாபாரத நாள் முதலே வழக்கில் 
உள்ளன. மத்திய காலங்களில்கூட உண்டியல்கள். வழக்கில் 
இருக்தன. பழம் புராண இதிகாச வரலாற்றுச் சான்று ஒன்றின் 
மூலம் வாஸ்துபால் தேஜ்பால் என்பவர் பத்துக்கோடி ரூபாய்க்கு 
உண்டியை அகமதாபாத்தின் நாகர் சேத் (நகர பாங்கு வணிகர்) 
மீது எழுதி அந்தத் தொகையைக் கொண்டு. தில்வாரா. கோயில் 
களைக் கட்டியதாகதி. தெரிகிறது. (இந்தியன் . இண்டிஜனஸ் 
பாங்கிங், எழுதியவர் டாக்டர் எல், ஸி ஜெயின்) (Indian 
Indigenous Banking by Dr. L. C. Jain P. 71) P 

தற்காலத்தில் கூடக் கடன்ககா வரூலிக்க' மாற்றுண்டியல் 
பத்திரங்களை யே பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். எடுத்துக்காட்டாக 
பம்பாயில் உள்ள வியாபாரி டில்லியில்... உள்ள வர்த்தகருக்குச் 
சரக்குகள் விற்பனை செய்வதாக - “எடுத்துச் "கொள்ளுவோம். 
முதலில் கூறப்பட்ட நபர் பின்னர் சொல்லப்பட்டவருடைய 
3095௫ அச்சரக்கின்: விலையை அதக ஒரு மாற்றுண்டியை
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'செலாவணித்தாளை அவர் மீது எழுதுகிறார். அதே போல 
கல்கத்தாவிலுள்ள வர்த்தகர் சென்னையிலுள்ள வியாபாரியிட 
மிருந்து கடனை வசூல் செய்ய முதலாமவர் பின்னவர் பெயரில் 
உண்டியலை அந்தத் தொகைக்கு எழுதியனுப்புகிருர். 

இந்துக்கள் உண்டியலை பயன்படுத்துகை :--பணத்தாளைப் 
பற்றிய வழக்கம் இந்துக்களிடையே தெரியாது இருப்பினும் 
அவர்கள் பண்டைக் காலம்முதலாக உண்டியல்ககாப் பற்றி 
நன்கு அறிந்திருந்தனர். . அவர்களிடையே குறிப்பாக உண்டியல் 
களில் பணமாற்றத்தில் வட்டம் எடுத்தல் (Discounting), 
உண்டியல்கள் வெளியிடுதல், கடன் கொடுத்தல், பணம் மாற்றுதல் 
முதலியன நடந்து வந்தன. அடிக்கடி, தானிய, ஐவுளி பதிலாள் 
வர்த்தகம் இவையனைத்தும் .பாங்குத்தொழிலில் விழுமியிருந்தன, 
வர்த்தகசந்தைகளிலும்,விவசாயவட்டாரத்திலும்பாங்குத்கதொழில் 
செய்பவரின் பணி தவிர்க்க. இயலாததாக அஇருந்ததெனலாம், 

உண்டியல்கள் மூலமாக ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னெரு தூர 

மான இடத்திற்குப் பணமாற்றம் செய்ய இந்தமுறை எளிதாக 
அமைந்திருந்தது. இன்றைய நிலையிலும். கூட விவசாயிகள் 
கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்களும் நிறுவனங்களும் தோன்றிய 
spe கூட கிராமத்து பாங்கு வணிகரை நாடுவது ப்பன் 

கடன்கள் . 

தனிநபர் தன்மை: needa pe: செய்வோர்; ஆபரண்ங் 
கள்,  விற்பனைக்குரிய. பொருள்கள், தனிநபர் மீது கடன், 
நிலையான சொத்துகள் இவற்றின் ஈட்டின்மீது கடன் கொடுக் 
கிருர்கள். தினசரிக்கடன் கள் கொடுக்கும் பாங்குத்தொழில் செய் 
பவர், குறுகிய . எல்லையுள் .பணியாற்றுவதால் அவர் தமது 

வாடிக்கைக்காரர்களின் பொருள் நிலமையை நன்கறிந்து அதன் 
படி. நடந்து வருகிறபடியால், தற்காலம். பணிபுரியும் பெறிய 

பாங்கு நிறுவனங்கள் நபர்களின்... நெருங்கியதொடர்பு. இன்றி, 
அவர்களுடைய நிலையை உணராது கடள் தேவைப்படும் காலத் 

தில் உதவி புரியாது, ௮கேக சிக்கல்கள் நிரம்பிய விதிக்கிசைந்த 

(pen 9 & Zar ஈடுபடுத்தியுள்ளனர். தனிஈபர் பாங்குவர்த்தகர்கள்- 
தங்களுடைய வாடிக்கைக்கரர்களுடன். நல்ல மே மயன் 

தொடர்புகள் கொண்டுள்ளனர். ் 

கடுவட்டி: _.கடுவட்டி முறை இக்தியாவில் ப்ரம் ப னதிகளில் 
அதிகம் பரவியிருந்தது. வங்காளத்தில் விவசாயிகளிடம் கடன். 40 
சதவிகித அளவில் வட்டி கோரினார்கள். _ சிற்சில காலத்தில் 
60 சதவிகித அளவில்கூட ஆண்டிற்கு வட்டி கோரிஞர்கள்
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அறுவடைக்குத்தாயாராக இருந்த பயிரை எஈடுகூட்டிக் கடன் 
திருப்பித் தரசம்மதித்தனர். நாட்டில் நிலையற்ற தன்மையின் 
காரணத்தாலும், பணம் கடன் கேட்போர்களுூடைய செல்வநிலை 
மிகவும் மோசமாக இருந்தகாரணத்தாலும் அதிகவட்டி கேட்டனர் 
என்று பல ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.. இக்காரணங்கள் 
பெருமளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியவைகள் தான். ஆயினும், 
இவைகள் முக்கிய காரணங்கள் ஆகா. பழக்கவழக்கங்களாலும் 
போக்குவரவு சாதனங்கள் இன்மையாலும் தேவைகளும் நுகர்வு 
களும், வழங்குதலும் தாமாகவே அமைய இயலாது போய் 
விடும். அம்மாதிரி நிலையில் அன்று சமூகத்தில் மக்களின் தர 
வேற்றுமை ஏற்பட்டு இன்றைய நிலைபோல் செம்மையாக 
அமையவில்லை யெனலாம். 

பணம் கடன் கொடுப்போர்கள் : ' பாங்குத் தொழில் என் 

மூளை - பிறர் பணம்'' என்ற முதுமொழியை பம்பாய் மாகாண 
uTme wer ys dorse¢p (Provincial Banking Enquiry Commit- 
166) கூறியுள்ளது. முழுமையும் பணம் கடன் கொடுக்கும் முறை 
யின்கீழ் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. ஏனெனில் பாங்குத் தொழில் 
என்பது பணம் கொடுத்தல் என்பதன்று. தற்கால உலகில் 
'இப்பேதத்தை நன்கு கண்டு கொண்டுள்ளனர். முன்னாளில் 
இந்திய பாங்குத் தொழிலதிபர் என்று சொல்லப்பட்டவர் 
வைப்புகள் எதுவும் இன்றி, வட்டத் தொழிலும் இன்றி இதர 
ருடைய பணத்தைச் செலாவணியும் இன்றி இருந்தார். அவரைப் 
பணம் கடன் அளிப்போர் எனக் கூப்பிடலாமே ஒழிய பாங்கு 
நலத் தலைவர் எனக் கூறுவது தவறு. 

அவரது வெளிப்படையான இறக்கம்:.-காலம் மாறிவருகிறது. 

அதே போல செம்மையாக வாழ்ந்த இந்காட்டு பாங்குத் தொழில் 

செய்பவர்கள் இன்று . பல்வேறு. மாற்றமடைந்துள்ளனர். 
தற்காலம். நடைபெறும். பாங்குத் தொழிலின். பல்வேறு 
முறைகளும், அமைப்பும், பணிகளும் மிகவும் சிக்கலுள்ளவைகளாக 
இருப்பதால் .. அவர்களுடைய இறக்கம் வெளிப்படையாகப் 
புலனாகிறது. . இன்று பல்வேறு முறைகள் புலப்படினும் பழைய 
முறையின் கொள்கைக&£த் தவிர்க்க இயலாத நிலை இருந்து 
வருகிறது. பண்டைக்காலத்தைப்போல் ௮வ்வளவு ஈடுபாடில்லா 
விடினும். பழைய முறைகள் . பயனுள்ளவைதான். இன்றைய 
நிலையில் வரி செலுத்துமூுறை பணவகையாகவும், செளகரியமான 
பேர்க்குவரத்து முறைகள் தோன்றிய காரணங்களாலும் நாடு 

முழுமையும் இணைத்து மத்தியஅரசினர் ஏற்படுத்தியும், கூட்டுறவு 
முறைகளைப் புகுத்தியும் eco இங்கிலையில் கூட்டுப்பங்கு
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பாங்குகள் வேறு போட்டிக்குத் தோன் நியதால் இந்தியக் கடன் 
கொடுப்போரின் நிலை மிகவும். தாழ்ந்து போயிற்று. என்று 

சொல்லவும். வேண்டுமா £. இன்றையக் கடன் வசதியளிக்கும் 
வர்த்தகத்தில் . இவர்கள் மிகவும் தவிர்க்க இயலாத நிலையில் 
இருந்து தொழில்புரிவதை மறுக்கமுடியாது. 

இந்தியாவில் நாட்டு (சுதேச) பாங்கரும் அவருடைய 
வருங்காலமும் :--காட்டு பாங்கு  நடத்துபவர்களின் எண்ணிக் 
கையும் அவர் நடத்தும் தொழிலின் விபரங்களும் இன்று தக்க 
புள்ளி விவரங்களுடன். கிடைக்கவில்லை. நடப்பிலுள்ள .பாங்கு 
நிலையை ஒட்டி அவர்கள் தங்கள். தொழிலை மாற்றி அமைத்துக் 
கொள்ள முடியாது. சிறுகச் சிறுக எண்ணிக்கையில் குறைந்து 
"கொண்டு வருகின்றனர். உறுதியான உழைப்பு, பெரும் செல்வ 
நிலை, விஞ்ஞான முறையில் செய்யும் நிர்வாகம் போட்டித்தன்மை 
வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு. நிறைந்த உழைப்பு, இவைகளைப் 

- பெற்றுள்ள கூட்டுப்பங்கு பாங்கு கம்பெனிகள் தோன்றிய. இந்த 
நிலையில் நாட்டு பாங்கு நடத்துபவர் எதிர்த்துப் போட்டியிட 
'வலிமையற்றுப் பின்னடைய வேண்டும். இல்லையேல் பயனற்றுத் 
தொழில் முடக்கம். செய்தல் வேண்டும். கூட்டுறவு பாங்கு 
நிறுவனங்களும் தங்கள் சலியா . உழைப்பின் மூலம் நாட்டுப் . 
பாங்கு. வர்த்தகர்களைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தொழிலில். 
இன்று நீக்கி வருகிறது. ஆயினும், அந்த நாட்டு. பாங்கு. வர்த்த . 
கருக்கும் செய்ய வேண்டிய நகாட்டுப்பணியில் . ஒரு பகுதி உண்டு. 
நாட்டின். மத்திய பாங்குத் தொழிலின் பகுதிக்கும், கிராம 
பணவசதியமைப்பிற்கும். இடையே. உள்ள. பிணைக்க இயலா 
சங்கிலி போன்று விளங்குகிறார். : 19817 ஆம் ஆண்டு. ஆகஸ்டு மீ” 

RETO, பாங்கு ஆஃப் இந்தியாவிஞல் தொடங்கப்பட்ட அகில 
இந்தியக் Agroés_er ¢tGer (All India Rural Credit Survey) 
யின் பலதரப்பட்ட கொள்கைகளில் ஒன்று இக்காட்டிலிலுள்ள 
நாட்டு . பாங்கு வர்த்தகர்கள். ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் 
எவ்வகையான... பொறுப்புடன் உள்ளனர். என்று: அனு 
மானிப்பதாம்.. இந்தச். சர்வேயின். முடிவாக நாட்டு பாங்குகளை 
அந்தந்த வட்டாரப் பணச்சந்தையுடனும் ரிசர்வு பாங்குடனும் 
இணைத்து விடவேண்டும் எனக் கொண்டது. . இதற்கிடையில் ... 
கிராம பாங்கு விசாரணைக். குழுவின் (௩௨1 211றத. Enquiry 

_ Committee) பரிந்துரைகளை (1950 ஆம்ஆண்டு செப்டம்பர் மி£யில் 
_ விவரப் படுத்தப்பட்டது போல). கிராமப் பகுதிகளில் பாங்கு 
வசதிகள் அளிக்க: வேண்டும் என்றும், கூட்டுறவு. வணிக பாங்கு 

களில் சுலபவகையில் பணம் அனுப்பு மூறையுள்ளதைப் போலவும் 
VEUO REO? என்றது. மேதும். ae 1966 “wae



29 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும் 

டிசம்பர் 1960 வரை ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா என்கிற 
இராச்சிய பாங்கு 429கி௯ அலுவலகங்களத் திறந்தது. கடந்த 

சில ஆண்டுகளாக. இராச்சிய பாங்குக். கிகாகளைத் திறந்து 
வருகின்றது. இதர கூட்டுப்பங்கு பாங்குகளும் அவ்வாறே 
செய்து வருகின்றன! கூட்டுறவுக் கடன் இயக்கத்தை ரிசர்வு 
பாங்கு தொடங்கியுள்ளது. பணம் அனுப்பு வசதிகள் இன்னும் 
எளிதாக்கப்பட்டன. 

இந்தியாவில் கூட்டுப்பங்கு பாங்குகளின் எழுச்சி. 

முகமை இல்லங்கள்: மேலை நாட்டு பாங்கு மூ றயின் 
ஆரம்பத்தை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமாயின் நாம் முன்னாளில் 
இருந்த கல்கத்தா முகமை . இல்லங்களைப் பற்றிச் சற்றுத் 
தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இவை வர்த்தக நிறுவனங்கள், 
மேற்படி : நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கைகாரர்களுடைய 
நலனைக்கோரி பாங்குத் தொழிலை நடத்தி வந்தன. அம்மாதிரி 
புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள். அலெக்சாந்தர் அண்ட் கம்பெனியும் 

- ஃபெர்குஸன். அண்ட். கம்பெனியும். ஆகும். : இவ்விரண்டு 
நிறுவனங்கள் பாங்குத் தொழிலை இதர வர்த்தகத்துடன். 
இணைத்து முதன். முதலாக. இந்தியாவில். .பாங்குத். தொழில் 
செய்பவர்களாகத் திகழ்ந்தன. . ஐரோப்பியக் கட்டளையின். கீழ் 
பாங்க் ஆஃப் ஹிண்டோஸ்டான், முன்னர். அறிவித்த நிறுவனங் 
களின் ஒரு பகுதியாக. இதன்று தமில், அத்தி கம் Senne 
பட்டது. 

பாங்குத் தொழிலை இதர வாணிபத்துடன் இணைத்தலால். 
ஏற்படும் அபாயம் :--7829-89-ல். ஏற்பட்ட வாணிக விபத்தின் 
காரணமாக பாங்குத் தொழில். இதர வர்த்தகத்துடன் அத்த 

ஒருபோதும் பயனுள்ளதல்ல எனத் தெரிகிறது. ் 

. தொழில் மிசவும். எச்சரிக்கையுடன்... செய்யப்பட வேண்டியது. 

ஆயினும் வர்த்தகத்திலும், தொழிலிலும் இலாப BEL SO EE 

கண்டு. கதிகலங்காது செய்ய வேண்டியது... 'பொறுப்பற்ற ஊக 

் வர்த்தகமும், காப்பு. அளிக்கும்... முள்னரே இலாபப்பங்கு 

பிரித்தல் இவை போன்ற செயல்களால். முசமை. இல்லங்களில் 

பள்ள பாங்குப்பகுதிகள் Fr poser. மூம்முறைகளில் ஏற்பட்ட. 

- பெரும் ஈட்ட விபத்துகளைக் கூட ஒருவாறு சமாளித்த பாங்க் 

- ஆஃப். ஹிண்டோஸ்டான்.. (98% ௦7. நிழ்ரம௦1கற) தனது. 

தாய் நிறுவனம் அடிக்க. காரணத்தால் கலைந்து : ஒடுங்கிப் : 

போயிற்று, டட ட் He 

  



முன்னுரை 23 

1918 ஆம் ஆண்டில் ஒடுக்கப்பட்ட  சோலாப்பூர் 

unm@ (Sholapoor 811) அபாயகரமான இணைப்பினால்தான் 

ஒடுங்கியது. : இந்த பாங்கு. தனது . பாங்குத் தொழிலுடன்: 

“வர்த்தகர்கள் அல்லது முதலாளிகள் செய்யும் வர்த்தகத் 

தொழிலை .. முதல்வராகவோ AOR பதிலாளாகவோ” 

- செய்யும் என்பதாம். அப்போது இருந்த பம்பாய் உயர்நீதிமன்ற 
_. தலைமை நீதிபதி (கோவிந்த் எதிராக இன்பநாத் என்ற வழக்கில் 

. 9.பாம்லா,. ரி, 232) பாங்குக் தொழிலை இதர வர்த்தகத்துடன் 

இணைக்கக்கூடாதென்று சட்ட முறையில் தடுப்பு செய்துள்ளார், 

இதனால் சிரமமேற்படுவ தோடல்லாமல் செய்ய  இயலாதும் 

போகிறது. இந்த. வழக்கின் அடிப்படையில் உயர்சட்ட 

மன்றமும் மாற்றி, பாங்குத் தொழிலை இதர வர்த்தகத் 
தொழிலினின்று விடுவித்துள்ளது. 1918ஆம் ஆண்டு இந்தியக் 

கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 277 ஜி (1)ம் பிரிவை 1988ல் சீர்திருத்தி 

யமைத்துள்ளனர். இச்சட்டம் தோன்றிய பின்னர் பாங்கு 

கம்பெனியாகத் தோன்றியது தமது பெயருடன்  'பாங்கு'. பாங்கு 

நடத்துபவர் அல்லது 'பாரங்குத் தொழில்' என்ற பெயர்களை 
இணைக்க வேண்டும். இவை பதிவு செய்யப்பட வேண்டுமாயின் 

தங்கள் கம்பெனி பட்டயத்தில் (Memorandum of Association) 
அதன் நோக்கங்களை. -பாங்குத் தொழிலுக்கென ஏல்லைக்குட் 
படுத்தி நடப்புக் கணக்கின் பேரில். வைப்புகள் . ஏற்றும், பண்ம் 

திரும்பக் கொடுக்கும்போது செக்குகள் மூலம் அனுமதிக்க 
வேண்டும்... இத்துடன் இதர தொடர்புள்ள தொழில்களை பிரிவு. 
277. எஃபில் உட்பிரிவு. (அல். கொடுக்கப்பட்ட. தொழில்களைச்... 
செய்யலாம்... பிரிவு 277 எஃபின். உட்பிரிவு... (அன். விபரம். 
வருமாறு:--.... டல். 

“எந்த பாங்குக் கம்பெனி இந்தியாவில் இணைத்தோ 
அல்லது அயல் காட்டில் இணைக்கப்பட்டோ இருப்பின் 

இங்கு இயம்பப்பட்ட சட்டம் தொடங்கி இரண்டாண்டு . 
கள் முடிவதற்குள் பிரிவு 977 எஃபில். கூறியவைகள் 

... அல்லாத... 22 ரழிலை தட்டுப செய்யக். 

. கூடாது, : | | tO : 

ட. மத்திய. அரசினர் தங்கள். ப ண்ண பாங்கு! ் 

கம்பெனி நுழையக்கூடிய தொழில் இன்னின்ன தென்று; 
277 எஃபில் உட்பிரிவுகள் 1 முகல். 72 வரை உள்ளது 
டன். சேர்த்து. செய்ய சட்டமுறையின் கிழ் சரியான 

te தெனக் கூறுவர்;



ed இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் கடைமுறையும் 

இம்மாதிரியான பிரிவினைகளை பாங்குகம்பெனிகள் சட்டத்தில் 
1949 (பிரிவுகள் 6-ம். 8-யம் பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம், 1949 
ஐப் பார்க்கவும்) இணைக்கபப்பட்டுள்ளன. 

மாகாண : பாங்குகள்:-- 7999ஆம் ஆண்டுவரை இந்திய 
அரசினர் பாங்குகளின் தேவையை அறியவில்லை. அவ்வாண்டில் 
பட்டயத்துடன் ரூ. 2,80 லட்ச மூலதனத்தில் தி பாங்க் ஆஃப் 
பெங்கால் தொடங்கப்பட்டது, அதன். ஐந்தில் ஒரு பகுதியை 
அரசினர் மூலதனமாக இட்டனர். வாக்குரிமை, இயங்குதல் 
முதலியவற்றில் அவர்களுக்கு இடமளிக்கப்பட்டது. 19 சதவிகித 
வட்டிக்குமேல் அதிகரிக்கக். கூடாதென்று பட்டயம் . கட்டுப் 
பாட்டை விதித்தது. பணத்தாள் வெளியிட்டிற்கான உரிமை 1823 

வரை அதற்கு அளிக்கப்படவில்லை, இரண்டு இதர மாகாண 
பரங்குகளான பாங்க் ஆஃப் பாம்பே, தி. பாங்க் ஆஃப் மதராஸ், 
இவை இரண்டும் முறையே . 1940-லும் 17849-லும் . தொடங்கப் 
பட்டன. முன் கூறப்பட்டதன் மூலதனம் ரூ 4.9,25,000. பின் 
கூறப்பட்டதின் மூலதனம் ரூ 20 லட்சம். இவற்றில் அரசினர் 
மூறையே ரூ.2 லட்சம் மூலதனம் இட்டனர். .மாகாண பாங்கு 
களின் பணத்தாள் வெளியீடு அவ்வளவு அதிக அளவில் பொது 
மக்களிடையே பரவாததால் அரசினர் பணத்தாள் வெளியீட்டின் 
மூலம் 1568ஆம் ஆண்டு மாகாண . பாங்ககுளின் பணத்தாள் 
வெளியீட்டை கிறுத்தி சர்க்காரின் Si piece. வெளியீட்டை 

ஏற்படுத்தினர்... 

வரையறுத்த பொறுப்புகள் என்ற கொள்கை: — இந்தியா 
வின் பொதுபாங்குகளின் சரித்திரத்தில் 1860ஆம் ஆண்டு ஒரு 
புதிய சகாப்தத்தையே உருவாக்கியுள்ளது. எனலாம், முதன் 
முதலாக. கூட்டுப்பங்கு. பாங்குகளில்.: குறுகிய. பொறுப்புகள் 
“என்ற கொள்கையைக் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தது இந்த. ஆண்... 
டில்தான். இதுவரை பாங்கு சம்பந்தமான எந்தவிதச் சட்டமும் 
உருவாகவில்லை எனலாம். அகேகபாங்குகள் காளான்கள் 
திடீரெனத் தோன்றுவது போன்று வந்தன... அவைகளை உரு 
வாக்கியவர்களும் ஈடத்துபவர்களும், நிருவாகிகளும் ஊகவர்தி 
தகத்தில் ஈடுபட்டும், தவரான. வழியில் நடத்தியும் ஏமாற்று 
வழிகலைக் .கடைபிடித்தும். வந்ததால், தோன்றிய எண்ணிறந்த 
vedere நெருக்கடி நில்யை அடைந்தன. 

4862-65 ஆம் ஆண்டு முடக்கம், மந்தம், க்கக் நாட் 
டிற்கு அதிகம் தேவைப்பட்ட பாரங்குச் சட்டம் பிறந்தவுடன் 1862. 

66ல். இந்தியாவில் இப்பெரும் .நெருக்கடி தோன்றியது
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துரதிர்ஷ்டமாகும். இந்தியாவிலிருந்து பெருவாரியாகப் பருத்தி 
ஏற்றுமதி நடந்துகொண்டிருந்தது. அவ்வமயம் ஐக்கிய நாடுகளில் 
உள்நாட்டு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தபடியால் லங்காசயருக்கு 
வேண்டிய பருத்தி அமெரிக்கஜக்கிய நாடுகளிலிருந்து யுத்தத்தின் 
காரணமாக துண்டிக்கப்பட்டது. எனவே, ஆங்கிலப் பருத்தி 
இறக்குமதியாளர்கள் . இந்தியாவிலிருந்து தங்களுடைய 
தேவையை ஈடுபடுத்திக்கொள்ளலாம் என்று எதிர்நோக்கி 
யிருந்தனர். இதனால் பெருஞ் செல்வமும், விழுநிதிக்குப்பையும் 
எண்ணற்ற அளவில் இந்தியாவிற்கு. கிடைத்தது எனலாம். 
செல்வம் . கொழிக்கத் தொடங்கிய அந்த நாள்களில் 
ஊகவர்க்கத்தில் மக்கள் ஈடுபட ஆரம்பித்தனர். பாங்குகளும் 
அவ்வமயத்தில்தான் தோன்றின எனலாம். தோன்றிய 
பாங்குகள் அனைத்தும் நெருக்கடி நிலையைச் சமாளிக்க இயலாது 
மறைந்தன. மறைந்த. பலவற்றுள் 1940ஆம் ஆண்டில் 
தொடங்கப்பட்ட பாங்க் ஆஃப் பாம்பே 2669ல் 
இழுத்துமூடப்பட்டது. அவ்வாண்டிலேயே மறுமுறை. அதே 
பெயருடன் திறக்கப்பட்டது. : இம்மாதிரி. காளான்கள்போல் 
தோன்றிய பல்வேறு பாங்குக் கம்பெனிகளால் பழங்காலக் 
கொள்கைகளில் ஊறிய இந்தியப் பொதுமக்களுக்கு இவற்றின் 
மீது வெறுப்பே அதிகரித்தது. இன்றுகூட பாங்கு நெருக்கடியின் 
போது அதே எண்ணத்துடன் நடந்து வருகின்றனர். 1866 முதல் 
1870 வரையில் தி அலகாபாத். பாங்கு லிமிடெட் என்ற பாங்கு 
நிறுவனத்தை மாத்திரம் உருவாக்கினர்; 

வெள்ளி ஈட்டில் தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சியுற்றதன் விளைவு:- : 
இதுமட்டும் காரணம் எனக் கருதிவிட முடியாது, முன்னர்க் 
கூறிய கண்டத்துடன் பொன்னின் விலை இறக்கமும் கூடியது. 
கெருக்கடியில் மாட்டிக்கொண்ட ஒவ்வொரு நாட்டு பாங்கு வர்த்த 
கரும் நிலமையை ஒருவாறு சமாளித்து முன்னேற முயன்று 
கொண்டிருக்கும்போது திடீரென. வெள்ளியின் விலை குறைய 
ஆரம்பித்தது. அந்தச் சமயத்தில் இந்நாட்டின் செல்வ கணக்கு . 
வெள்ளி (காணய) திட்டத் (Silver Standard) Hd இருந்து 
வந்தது. வெள்ளியின் விலைச் சரிவின் காரணத்தால் வெள்ளி 
நாணயத் திட்டத்தில் விலை தழைந்து அதன் விளைவாக ரூபாய் 
நாணயத்தின் பொன் மதிப்பையும் குறைத்தது. 

இந்திய. அரசினர். கடன் தொகையைக் கூட்டி, அதன் 
விகசாவாக லண்டனில் உள்ள. உள்ராட்டுச் செலவை. ஈடுகட்ட 
அதிக. ரூபாய்கள் தேவைப்பட்டன, ரூபாய் ஸ்டர்லிங்கு மாற்று. 

விகிதத்தில் ஏற்படும் ஏற்ற. இறக்கத்தால் இந்திய அயல்காட்டு
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வர்த்தகம் தடுமாற்றத்தை அடைந்து அதன். விளைவாக. உள் 
நாட்டுத் தொழில்கள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டன. 1898ஆம் 
ஆண்டு வரையிலும்கூட மாற்றம் நீங்கிப் பொதுத்தன்மை 
தோன்றவில்லை. அவ்வமயம் இந்தியத். தங்க விலைகளில் 
வெள்ளியை. நாணயமாக்கக் கூலி கேட்டனர். அக்காலங்களில் 

இந்திய பாங்கு வர்த்தசத்தில் ஏதேனும் மந்தமான ஏற்ற 
மிருப்பின் அது அவ்வமயத்தில் இருந்த நகாணயக்தாளின் அடிப் 
படையில்தான் எனலாம். தங்கசாலைகளை மூடிய அவ்வமயம் 
1598ல். லாகூரில் தலைமை அலுவலகத்தை அமைத்து பஞ்சாப் 
கேஷனல் பாங்குமட்டும் தோன்றியது, 

சுதேசி இயக்கம் - புது பாங்குகள் திறக்க ஊக்குவித்தல் :--- 
சுதேசி இயக்கத்தின் காரணத்தால் அநேக இந்தியர்ககாப் பல 
புதிய நிறுவனங்ககாத் தோற்றுவிக்கும்படி தூண்டியதுடன் 
1908-19ல் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீக்கத்தின். அடிப்படையில் 
அ௮0ேக கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள் தோன்றின. தி பீப்பிள்ஸ் பாங்க் 
ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், தி.பாங்க் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்; 
தி சென்ட்ரல் பாங்கு ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், தி பாங்க் ஆஃப் 
பரோடா லிமிடெட் என்பவை திறக்கப்பட்டன. பொருளாதார 
வீக்கம் தொடர்ந்து 19.18-17ல் அது பெரும் முறிவு (௨8 ஆக 
இதுவரையிலும் கண்டிராத. கேட்டிராத பெரும். பேரிடியாக 
இந்தியக் கூட்டுப் பங்கு பாங்கு கள் சிக்கி அவதியுற்றன.. 

மகாண பாங்குகள் இணைக்கப்பெற்று இம்பீரியல். பாங்கு 

ஆஃப் இந்தியா என மாற்றம் (தற்போது ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா அல்லது அரசு பாங்கு):--இம்பீரியல் பாங்க் ஆஃப் 
இந்தியா சட்டம், 19909 (111920 ஆம் ஆண்டில்) ஸ் கீழ். 
மூன்று மாகாண பாங்குகளையும் : பிணைத்து 192௪ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி 87ஆம் தேதி அன்று இம்பீரியல் பாங்கு: உருவாகியது, 
இந்த பாரங்கிற்கு. நாட்டின் பணத்தாள் வெளியிடும் உரிமை 

சட்டத்தின் கீழ்  கொடுக்கப்படவில்லை. ஆயினும். அரசின் 
தொகைகளை வைத்துக்கொண்டும், நாட்டின் பொதுக் கடன்களை 
நிருவகித்தும், . 1982ஆம் ஆண்டில் ரிசர்வு பாங்கு தோன்றும் 
காலம் வரை பாங்குகளின் கணக்குத். தீர்வகமாக இருந்தது: 
பின்னர்த் தோன்றிய ரிசர்வு.- பாங்கு, இம்பீரியல் பாங்கு 
அலுவலகங்களை த். தள்னுடைமையாக்கிக் கொண்டு... பணி 

தொடங்கியது, தனிச் சலுகையாக feta, பாங்கிற்குக் கி&ர 
இல்லாத. இடங்களில் . இது: முகவராக இருந்து வருகிறது. 
தனிப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ்... அதாவது. இம்பீரியல் . பாங்க் 
ஆஃப் இந்தியா. (19.20): என் றதன்கீழ். பதிவு. ஆனபோதிலும், :
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மற்றெந்தக் " கூட்டுப் பங்குதாரர்கள் பாங்கு போன்றும் 
இதன் பொறுப்புகளும் அவர்களுடைய . பங்குத் தொகையை 
ஒத்தது. கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் உருவான கம்பெனிகளில் — | 
அல்லது பாங்குகளின் பெயரின் oka ‘ANAK’ (Gnu, 
வரையறுக்கப்பட்ட) என்ற பதம் இந்த பாங்கின்: பெயர் முடிவில் 
போடப்படவில்லை, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா சட்டத்தின் 
(7952) (1986ன் 26வது) இம்பிரியல் பாங்கு ஆஃம் இந்தியாவின் 
பொறுப்புகளையும் சொத்துகளையும் புதியதாக உருவான ஸ்டேட் 
பாங்கு (இராச்சிய பாங்கு) அஃப் இந்தியா. மேற்கொண்டது: 
இந்தியாவின். எல்லாப் பகுதிகளிலும் கிளைகள் உள்ள இந்த. 

பாங்கு எல்லா வகையான வர்த்தக பாங்குத்தொழிலை வேறு 
வாணிக பாங்குகள் செய்வது போன்று பெருமளவில் நடத்தி 
வருகிறது. இதே காரணத்தினால்தான் இதை நாட்டின் மத்திய 
பாங்காக மாற்றியமைக்கவில்லை. பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம், 
19496 பிரிவு Sleg தொடர்ந்தும் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் 
இந்தியா சட்டம், 19566 பிரிவுகள் 10, 19 முதல் 15, 19 முதல் 
91, 22 முதல் 28, 29 (உட்பிரிவு (8)84, 84, 8, 28.& 26, நீங்கலாக) 
டேட்பிரிவு d-1) 46 முதல் 48, 50, 88, 58 இவை ஸ்டேட் பாங்கு 
ஆஃப் இந்தியாவைக் கட்டுப்படுத்தும் இவை. இதர பாங்குக் 
கம்பெனிகளை அனுமதித்ததே, 

ஸ்டேட் பாங்கு (கிளை நிறுவனப் பாங்குகள்) சட்டம் 1989ன் 
கீழ் பாங்க் ஆஃப் பிகானேர், பாங்க் ஆஃப் இண்டோர், பாங்க் 
ஆஃப் ஐய்பூர், பாங்க் ஆஃப் மைசூர், பாங்க் ஆஃப் பாடியாலா, 
திருவாங்கூர் பாங்க், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத். ஸ்டேட் 
பாங்க் ஆஃப் செளராஷ்டிரா, இவைகள் கிளை பாங்கு நிறுவனங் 
களாக அமைந்தன, . இதனால் இதன் தொழில் . இன்னும் 

- அதிகரித்துள்ளது. 

பழைய.. இம்பீரியல் பாங்கிற்கும் ரிசர்வ .. பாங்கிற்கும்.. 
இடையே உள்ள. பதிலாள் ஒப்பந்தத்தை நீக்கி. அதற்குப் 
பதிலாக ஸ்டேட் பாங்குடன் பதிலாள் ஒப்பந்தத்தை. 1960ஆம் 

ஆண்டி மார்ச்சு மீ” 16-ஆம் தேதியில் செய்து கொண்டது. 

எந்த. பாங்கு நிறுவனத்தை ஏற்றெடுத்துக் 'கொண்டாலும் 

அதற்கு உள்ள எளிய' முறைகள் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா 

(சீர்திருத்தச்) சட்டம் 1959-ல் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. 98ஆவது. 
பிரிவின்படி ஸ்டேட் பாங்கு எந்த பாங்குக் கம்பெனியடனும் 

நேரடிப் பேச்ச வார்த்தை நடத்தி அந்த பாரங்குக் கம்பெனியை. .. 

இணைத்துக் கொள்ளலாம். - இவ்வாறு சேர்மம் ஆகிய பாங்கின்
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கணக்கினை ஒழுங்குபெற ஒடுக்கம் செய்வதற்கான வழியைக் 
கூறியுள்ளது. 

மூன் கூறியது. போல ஜூலை 1988ல் ஸ்டேட் பாங்கு 
தோற்றம்பெற்று, பழைய இம்பீரியல் பாங்கின் கொழிலை மேற் 
கொண்டு எடுத்துக்கொண்டது. அன்று முதல். இன்று. வரை 
ஸ்டேட் பாங்கு பெரும் சாதனைகள் செய்து முன்னேறியுள்ளது, 
நாட்டிலுள்ள பாங்குகளுக்கு முன்னோடியாக நின்று இந் நாட்டி 
லுள்ள சேமிப்புகளை ஒன்று திரட்ட முயன்றும், தொழிலுக்கான 
நிதி வசதியளித்தும் வருகிறது. சிறுபான்மைத் தொழிலுக்கு 
அது கடன் வசதி அளிக்கும் முறை. இங்குக் கவனிக்கத்தக்கதே, 

கடன்-பொருளாதார முடக்கமும் “பெருமந்தமும்'' விலை 
யிறக்கமும்:-1922-ல் தோன்றிய பெருமந்தத்தின் காரணத்தாலும் 
1988ல் நடந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் காரணத்தாலும் 
இந்தியாவில் ரிசர்வு பாங்கு தோன்றும் நாள் வரை பரங்கு 
வளர்ச்சி பின் தங்கியது எனலாம், 

ரிசர் வுபாங்கு அமைக்கப்படல் :-- இந்தியாவிற்கு மத்திய 
பாங்கு தேவை என்று அவ்வப்போது . பலர் தங்களது 
அபிப்பிராயம் கூறிவந்துங்கூட 1996ஆம். ஆண்டுவரை மத்திய 
பாங்கு. ஏற்படத்தக்க. . சூழ்நிலையும் தருணமும் வாய்க்கவில்லை, 
1928ஆம் ஆண்டில் வந்த அரசாங்கக். குழுவினர் இந்திய 
நாணயச் செலவாணியையும் நிதியையும் பற்றி ஆராய்ந்தபோது 
இந்தியாவிற்குத் தனியே ஒரு மத்திய பாங்கு. வேண்டுமென்றும் 
அதன்மூலம் நாட்டின் கடன். நாணயச் செலவாணி முறைகளை 
ஒழுங்குப்படுத்திச். செவ்வையாக நிருவகிக்கக்கூடும் என்றும் 
கூறினர்... மேற்படி குழுவினர்... இம்பிரீயல் பாங்க் ஆஃப் 
இந்தியாவை நாட்டின் மத்திய. பாங்காக மாற்றுவதை. 
விரும்பவில்லை. அவர்களுடைய. பரிந்துரையை அனுசரித்து 
சட்டமன்றத்தில் 19.91/ஆம் ஆண்டு ஜனவரி. 95ஆம் தேதியன்று 
மசோ தவாகக்: கொண்டு. வரப்பட்டது. அரசியலமைப்புப் 

பிரச்சினைகளை. யனுசரித்து இரந்த மசோதா. கைவிடப்பட்டது. 
அரசியலமைப்பிற்கான .மாறுதல்களை.... கொணர்ந்தபோது 
இதற்கான புதிய மசோதாவை ஸர். ஜான்ஷாுஸ்டர் 1992ஆம் 
ஆண்டு செப்டம்பர். : மாதத்தில் கொண்டு. வந்தார் 
நாளாவட்டத்தில் இந்த மசோதா  ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு : 
1924. மார்ச்சு மாதம் .6ஆம். தேதியன்று . சட்டமாக மாறியது. 
ஏப்பரல் ம் தேதி... 1988ஆம் ஆண்டில் ரிசர்வு. பாங்கு. பணி 
யாற்ற. ஆரம்பித்தது. உருவான முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக 
இந்த ரிசர்வுபாங்குபெரும் சாதனை களைச்செய்துள்ளது. குறிப்பாக
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அண்மையில் அது அகேகம் நன்மைபயக்கவல்ல பணிகளை ஈடேற்றி 
யுள்ளது. முதல் ஐந்தாண்டுகள் வரையில் இந்த பாங்கு யாதொரு 
செயலுமின்றித் தன்னை வன்மையாக்கிக் கொள்வதில் 
ஈடுபட்டிருந்தது. 

அடுத்த. பத்தாண்டுகளில் இதர. நாடுகளிலுள்ள மத்திய 
பாங்குகசப்போன்று இதுவும், யுத்தகால நிலையில் ஈடுபட்டு 
அதனால் நிதிவரையில் பலவகைப்பட்ட சிரமங்களுக்கும் இடையூறு 
களுக்கும் தயாராக நின்றது. நாட்டின் மத்திய பாங்கு 
எவ்வகையில் நாட்டின் நிதிக்கொள்கையையும் நாணயசெலா 
வணியையும் கண்காணித்து வருகிறது என்று முழு அளவில் 
மதிப்பிடுதல் எளிதன்று. ஏனெனில் மத்திய பாங்கு நாட்டின் 
அரசினரின் . கருவலத்துடன் மிகவம் நெருங்கிய தொடர்பு 
கொண்டுள்ளது. ஆயினும். கருலலத்தின் திட்டங்களும் 
முறைகளும். பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாகக் தெரிய 
நியாயமில்லையாதலால் : இவ்வாறு கருதவேண்டியிருக்கிறது- 
சில காலங்களில் தான் திரை விலகி அதன் பின்னர்தான் 

நாட்டின் செல்வநிலையின் உண்மையான... நிலை தெரிய 
வருகிறது (கோக்கலே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் ௮ண்டு 
எகனாமிக்ஸ் பூனாவில் 20ம் மார்ச் 1949-ல் ஸர்சிந்தாமன் 

தேஷ்முக்கின் உரை) யுத்தகாலத்திலும் யுத்தம் நின்ற பிறகும் 
கூட ரிசர்வு பாங்கு நிதி சம்பந்தமாக மெச்சத்தக்க முறையில் 
பணியாற்றியுள்ளது. எனவே,. நாட்டின் பொருளாதாரநிலை 
ஒரேசீராகப் ,போகும் கப்பல்போன்று நன்குகவனிக்கப்பட்டு 
வருகிறது, மேலே கூறியதையொட்டியே ரிசர்வு பாங்கு பற்பல 
செயல்களைப் புரிந்துள்ளது. ஸ்டெர்லிங் கடன்களைத்திருப்பியும், 
யுத்தக்கால, யுத்தம் முடிந்தபிற்காலப் - பணவீக்கத்தின்்போது 
அரசினருடன் கூடி, அதைத்தடுக்க முயலுவதில் பெரும், அக்கரை 
காட்டியது. அரசினர் கூப்பிட்டுக் கேட்டபொழுதெல்லாம் 
அவ்வப்போது எவ்விதப் பயமுமின்றித் தெள்ளெனத் தங்கள் 

கொள்கைகளைக் கூறிவந்தது. கட்டுப்பாட்டை நீக்கம்செய்வதில் 
1947ஆம் ஆண்டில் ரிசர்வு. பாங்கு சொந்த தனிபட்ட 
கொள்கையைக் கொண்டிருந்தது, அதே போல சிற்சில காலங் 
களில் பொதுச்சந்தை வர்த்தகத்தைப்பற்றிச் சொந்த அபிப்பிரா 
யம் கொண்டிருந்தது. நாட்டின் செல்வநிலையையும், பாங்குகளின் 
நிலையையும் செம்மையான: . முறையில் இருத்திவைக்க வேண்டி. 
தேவைபட்டபோது பாங்குகளுக்குக் தக்க புத்திமதிகள் கூறியும் 
வற்புறுத்தல் முறைகளைக் கையாண்டும், முடிவில் ஆய்வுநடத் 
கதியும் . காப்பாற்ற முன்வருகிறது. ஒருசில பாங்குகள் அண்மை 
யில் .கொடித்துப் போனதால், இவ்வகையில்: ரிசர்வு பாங்கு
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செய்துவரும் . உதவி மிகவும் போற்றத்தக்கதே, 19520 
ஆண்டில் ஐனவரி மீ” இந்நாட்டில் உண்டியல் சந்தை முறையை 
வகுத்து நடைமுறையில் கொண்டு வந்தது ஒரு பெரும் சாதளை 
இந்காட்டின் பாங்கு வரலாற்றில் இதுஒரு பெரிய இடம்பெற 
கிறது எனலாம். மாற்றுண்டியல்களை மறுமுறை வட்டம் கழிக்க 
அல்லது தள்ளுபடிகொடுக்க பாங்கு நிதியை பருவ நிலையை 
யொட்டி வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படச் செய்துள்ளது. இம் 
முறையினால் பாங்குகள் தங்கள் வசமுள்ள அரசினர் தங்க 
விளிம்பு ஆவணங்களை சுறுசுறுப்பான பருவங்களில் விற்று அதன் 
மூலம் தங்களுக்கு வேண்டிய பணம் பெற்றுக் கொள்ளுவதில்லை. 
மாற்றுண்டியல் சந்தைகளால் பயிர்விகாச்சல் இவைகளை அனுப் 
புவதற்கு பேருதவியாக இருக்கிறது. 

பாங்குகளிள் பண, செலாவணி, கடன் நிலைமைகளின் மூலம் 
நாட்டிலுள்ள பெரும் பணவீக்கமும் விலையேற்றமும் குறைப்பதற் 
காள வழிகளை இது செய்வதால் மாற்றுண்டியல் சந்தைகளின் 
மூலம் நிசர்வு பாங்கு பேருதவி புரிந்து வருகிறது எனக் கூறவும் 
வேண்டுமோ? சரியோ, தவறோ பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து தேசிய 
மயமாக்கப்பட்டதைப் போன்ற ரிசர்வு பாங்கும் தேசிய மயமாகி 
அதன் விஃவாக அது பங்குதாரர் பாங்கு அன்று என்று 1949ஆம் 
ஆண்டு ரிசர்வு பாங்கு சீர்திருத்தச் சட்டத்தின்மூலம் விளக்க 
மாகியது. பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949-ன் கீழ் பாங்கு 
நிறுவனங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் சீரான முறையில் நடக்கவும், 
ஒழுங்குபெற . மேற்பார்வை. செய்யவும் ரிசர்வு பாங்கிற்கு 
அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. . (அடுத்த அதிகாரத்தில் 
இது வெகு விரிவான முறையில் கருதப்பட்டுள்ளது). ரிசர்வு 
பாங்கிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் மேன்மேலும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டும்,. விரித்தும், கூட்டியும் அதிகரித்தும் 
ஆங்காங்கே பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டத்தில் சீர்திருத்தப்பட்ட 
பிரிவுகளாகச் சேர்த்திருப்பதாலும், மாற்றியிருப்பதாலும் ரிசர்வு 
பாங்கிற்குப் பல்வேறு பாங்கு நிறுவனங்களையும். அவற்றின் பல 
தொழில்களையும், நிருவாக முறைகளையும் செம்மையான முறையில் 
கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. பரங்கு விதிகள் (பல்வேறு பிரிவுகள்) 
சட்டம், 1969-ன்படி. அண்மையில் தனியார். பாங்குகளையும் 
கட்டுப்படுத்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

- பழங்காலத்தில் மத்திய : பாங்கினுடைய தொழில் 
நாட்டிலுள்ள . செலாவணித்தாள், கடன். முதலியவற்றைச் 

சீராகக் கட்டுப்படுத்தவும் சேமிப்புகளை ஒன்று திரட்டவும் 

அமைந்திருந்தது. அரசியல் அமைப்பை ஒட்டியும் ஈடப்பிலுள்ள
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பொருளாதார நிலைமையை அனுசரித்தும், பண மூலதனச் 
சந்தையின் நிலைமையை ஒட்டியும் மத்திய பாங்குகள் நிலைமைக் 
கேற்ப அதிகாரங்கள் பெற்றிருந்தன. பொருளா தார நிலையில் 
ஏற்பட்ட தாழ்வினால் இந்தியாவில் மத்திய பாங்கிறுடைய பணி 
வர வர அதிகரித்து வருவது காணத்தக்கதே., உலகின் கண் 
உள்ள பற்பல நாடுகளிலும் இதே நிலையைக் காண்கிறோம். 
மாக்மில்லன் குழுவினரின் வார்த்தைகள்: மத்திய பாங்கு செல்வ 
நிலையை சீரான முறையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று எதிர் 
பார்க்கப்படுகிறது'' மேற்படி வார்த்தைகள் இன்றும் : உள்ள 
நிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது. விரித்துக்கூறின்-மக்தியபாங்கின் 
மூலம்தான் நாட்டின் பாங்கு வர்த்தகம் சீரிய . முறையில் 
ஊக்குவிக்கப்படவேண்டும். இந்திய பாங்கு வர்த்தகத்தில் 
இன்று காணப்படும் பிரச்சினைகள் இரண்டு, ஒன்று, நாட்டிலுள்ள 
சேமிப்புகளை ஒன்று திரட்டல். இரண்டு, யாதொரு பயனுமற்று 
உறங்கிக் கிடக்கும். பெரும் பணத்தை. பயனாக்க முற்படுதல், 
ரிசர்வு பாங்கியினுடைய. தலையாய கடமை யாதெனில் சீரிய 
கொள்கைகளில் நாட்டு மக்களுக்குத் தகுந்த பாங்குத் தொழில் 

உதவியளித்தல், நாடு. முழுமையிலும் உள்ள மக்கட்குப் பாங்கு 
வசதிகள் எளிய முறையில் கிடைக்கும்படி செய்தல், வெறும் 
சட்டமியற்றுவதால் நாட்டின் பாங்குமுறை வன்மையுறும் என்று 
நினைப்பது தவறு என்பதை பாலாய்... சென்ட்ரல் பாங்கு 
நெருக்கடியின் காரணத்தால்  ஒடுக்கப்பட்டதெனத் தெற்றென. 
விளங்குகின்றது. அதே போன்று. செயற்கை முறையினாலும் 
நுண்ணிய பாங்கு அலுவல்களாலும் சிறந்த முறையில் பாங்கு 
வசதி . அளிக்க முடியாது. -பாங்குச் சட்டமியற்றுவதிலும் 
கட்டுப்பாடு விதித்தலிலும் விவசாய, தொழில் கடன் வசதிகள் 
அளித்தலிலும் இந்திய: அரசிளர்க்கு பாரங்குச்' துறையில் 
முன்னோடியாக. இருந்து .பணியாற்றுவதிலும், ரிசர்வு பாங்கிற்கு 
நிகர் வேறு எந்த பாங்கையும் ஒப்பிட முடியாது. பழங்கால 
மத்திய பாங்கு. பணிகளைச் செய்வதுடன் . வளர்ச்சிக்கான 
செயல்களைப் புரிந்தும் நாட்டின் . தேசியப் பொருளாதார 
நிலைமையைச் செம்மைப்படுத்தியும் அதன் மூலம் நாட்டின் திட்ட. 
மிட்ட வளர்ச்சிக்கு அடிகோலியாக இருக்கிறது . 

கூட்டுப் பங்கு பாங்குக ளின் செல்வாக்கிற்கான - 
காரணங்கள்:--அரசினர் பட்டயம் பெற்றும் அல்லது தனிப்பட்ட. 
சட்டத்தின். வாயிலாகத் தோன்றியும் தனியார் பாங்கு, நாட்டு. 
பாங்கு : இவைகள் விழுமியுள்ள இந்தியப் பணச்சந்தையில் 
கூட்டுப் பங்கு பாங்குகள் பெருமளவில். பாங்குக்தொழிலை சீரிய 
முறையில் செய்து வருவது தெரிந்தது. 1929-ல் தோன்றிய
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இம்பீரியல் பாங்க்- ஆஃப் இந்தியா 1988-ல் ஸ்டேட் பாங்க்காக 
மாற்றியமைக்கப்பட்டதை முன் னரே விளக்கியிருக்கிறோம். 
பாங்கு வர்த்தகம். தொடங்கிய காலத்திலும் கூட அரசினரின் 
சலுகை எவ்விதத்திலும் காட்டப்படவில்லை, பின்னர் ஏற்பட்ட 
நெருக்கடி நிலையிலும் எவ்வித வசதிகளும் இன்றி ஈடந்தபோதிலும் 

கூட்டுப்பங்கு. பாங்குகள். நிலைபெற்றுவீட்டன. வாணிபம்: 
"தொழில் இவைகள் முன்னேறி வரும் இக்காலத்தில் தனியார் 
பாங்குகள். பின்னடைந்து . வருகின்றன... .. இதற்கான. விவரப் 
பட்டியல்களைப் பின்னர்க் காணலாம். |





இந்தியாவிலுள்ள அயல்காட்டுச் செலாவணி பாங்குகளில் 

பிரதான பொறுப்புகளும் சொத்துகளும் 

(லட்சம் ரூபாய்களில்) 
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on இந்தியாவிலும் பர்மாவிலும் 

1985 18 69,04 8,18 31.80 7,5 45.8 95 
7926 19 69,75 493 84,41 71 49.8 “99 
19387 19. 72,86 7,29 36,94 10.0 50.7 97 
1988. 19 . 70,07 5,97 88.84 7.5 48.8 93 
1939 19. 7£I8 6:87 50,15 9.3 67.6 99 - 
1940 20 85.88 17,20 a7 82 20.2 32.6 101 
1941 17 106,21 13,79 31,43. 13.0 29.6 99 

“ இந்தியா பிரிவினையாகு முன்னர் 

7942. 16. 116,85 12,01 1927 10.3 15.2 82 
1943 16 140,19 17,24 30,12 12.8 21.8 84 
944. 12. 167,41 19,19 36,04 118 219° ற 
1945 15 - 179,00 18:32 ° 45,82 10.2 25.9. 77 

| இந்திய யூனியனில் 
1946 15 169,49 21,56 68.09. 12.7 40.7 58 
‘1947 158 163,67 27.17 91,43 we «16.6 a BBD 60 
7949 15 160,19 16,73 114,01... 104 Bel, REQ அத 
1949 15 161,88 18,87 121,11 47,38 117 294 740 64 
1950 15 172,00 18,76 134,65 47,45 10.9 2976 788. 62 
1951 18 169,12 24,88 173,81 43,51 144 26.9 1028 62 
1962 14. 178,28 16,52 149,68 43,79 94 95.0 ஐச — 62 
19538 14 164,70 14,41: 130,41 4645 88 28.2 79.2 64 
1954 14 177,68 15,91 150,05 47,91 9.0. 27:0 - B46 64 
1955 15 198,57 17,68 172,88 49,35 91 2255 893 65 
1956 15 186 84 17,69 205,40 41,82 95 9224 11028 65 
1957 17 204,14 20,17 194,29 .43,30 9.9 212 95.2 67 
1958 16 195,76 14,62 180,09 47,29 7.6 242 818 66 
1959 16 226,21 1805 171,09 45,28 83 200° ‘786 66 
1961 15 26361 21,96 22968 4369 88 166 870 rok 
1962 14 267,25 1840 262,99 4586 69 17.2 981 Sl 
  

_. குறிப்பு :--1942. வரையில் ஆண்டிறுதி வெள்ளிக்கிழமை வரை தகவல்கள் 
உகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. வைப்புகள் என்பவை. தவணை, நடப்பு வைப்புகளைக்.. 
கொண்ட  கூட்டுத்தொகை.. 1946-660 பின் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி. விபரம்... 
ஆண்டிறுதி ஐந்தொகைக் குறிப்பிலிருந்து கொ.டுக்கப்பட்டுள்ளன : 

2:
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வர்த்தக, தொழில் முதலிய பிரிவுகளில் இராட்சத அளவீல் 
நிறுவனங்கள் தோன்றிப் பொதுமக்களின் நன்மதிப்பையும் 
பெற்று, விளம்பரத்தின் வாயிலாகத் தங்கள் கணக்குகளை 
வெளியிட்டு அவற்றின் மூலம் வைப்பாளர்கமை தம்வசம் இழுக்க 
பாங்குகள் முயலுவதை நாம் காண்கிறோம். தனிநபரின் விருப்பு 
வெறுப்பு 5௯ அனுசரித்து வைப்பாளரின் பணத்தை 
எந்த வையில் ஈடுபடுத்துவது என்பது அரிது. (ஏதோ 
ஒன்றிரு நபர்கள் தான்தோற்றித்தனமாக இடக்கூடும்.) பொது 
வாக ஓவ்வொரு பாங்கு நிறுவனத்திலும் தக்க. பயிற்சிபெற்ற 
இயக்குகர் குழாம் ஒன்றுண்டு, அவர்களுடைய  செயல்களூம் 
அவ்வப்போது பொதுக்கூட்டங்களில் ' திறனாய்வு செய்யப்படும். . 

பழங்கால முறைகள் லை கவிடப்பட்டும், பாங்குத். தொழில் 
எல்லையை அதிகப்படுத்தியும், அதன்விகாவாக உள்நாட்டு 

செலாவணியில் அதிகச்செலவினைத் சுருக்கியும் வந்துள்ளது. 

பணத்தாள்கலை மிதமிஞ்சிப்புழக்கத்தில் விட்டு, கிளைபாங்கு 
நிறுவனங்ககாத் தொடங்கியதால் இம்மாதிரி உள்காட்டுச் 

செலாவனணியின் அடக்கவிலை ஏறியது எனலாம். பொது பாங்.. 

குகள் தோன்றித் தற்போதுள்ள பாங்கு வட்டி விகிதத்தைக் 
குறைத்துள்ளது. அவைபெருமளவில் வைப்புகளைத்தம்வசம் 

இழுத்தும், செக்குத்தாள்களை புகுத்தியும், அவற்றின் மூலம் 
கொடுப்புமுறைகளை த் க்தப்படுத்தியும் எளியவழிகளையும். 
உண்டாக்கியுள்ளன. 

₹தாமேவளரல் கொள்கை” :-- பாங்கு, வர்த்தக விவகாரங் 
களில் .. தலையிடாமுறைக் . கொள்கையைக் கையாண்டிருந்த 
ஆங்கில அரசு, -பாங்குத்தொழிலினால் ஏற்படக்கூடிய பற்பல 
நன்மைகள் இருப்பினும், பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய 
தொண்டுகளை மறந்து அவைகளுக்கு எவ்விதமான உதவியும் 
அளிக்காது வாளாரயிருந்தது. வருந்தத்தக்கதே. 1914-18 gtd 
ஆண்டில் நடந்த யுத்தங்களுக்கு . முன்னர் ஏற்பட்ட பாங்கு 
நெருக்கடியில் 54 பாங்குகள் நவம்பர் 1912. முதல்: டிசப்பர் 1974 
வரையிலும், அடுத்து 184 பாங்குகள் 1974 முதல் 1927 வரை : 
ஒடுங்கிவிட்டன (பின்னர். கூறப்பட்ட ஆண்டில் 16. பாங்குகள் 
ஒடுங்கின) இவ்வாறான நெருக்கடியிலும் கூட ஆர்கன் "கொள் 

“கையில் உ.ம் திறிலும் ஏற்படவில்லை. 

வஞ்ச Crit gents Qissei sare, நிருவாகிகளாலும் 
..இப்பாங்கு நிறுவனங்களில் ஏமாற்று. வழிககாக் கையாண்டும்; 
"தவறான. வழிகளில் நிருவாகம் செய்தும் வந்த காரணத்தால் 
: அதிகப்படியான பாந்கு நிறுவனங்கள் ஒடுங்கிப்போயின. ee
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கம்பெனிகள் சட்டம், 1949, அதன் சீர்திருத்தச் சட்டம்; பின்னர் 

ஏற்பட்ட. பாங்கு வசதிகள் (பல்வகைப்பட்டபிரிவ) சட்டம், 1963, 

கம்பெனிகள் சட்டம், 1946, அவற்றின் சீர்திருத்தச் சட்டம் 1980ம் 
79982 இவையனைத்தும் பாங்கு நிருவனங்களில் நடக்கக்கூடிய 
ஏமாற்று முறைகள் தவரான நிருவாகம் இவைகளைக் கட்டுப் 
படுத்தி ஈடக்காதபடி பார்த்துக்கொள்ளவும், பாங்குக்கம்பெனிகள் 
நல்ல வளர்ச்சியுடன் நடக்க ரிசர்வு பாங்கினுடைய நேர்முகக் 
கண்காணிப்பில் இருக்க வழி செய்கின்றன. 

_ தவணைக்கடன் நிறுவனங்களின் தோற்றுவாய் 

இந்தியத் தொழில் நிதிக்கார்ப்பரேஷன் (இண்டஸ்டிரியல் 
- ஃபினான்ஸ்கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா) (Iadustrial finance 
Corporation of India):— இந்தியத் தொழில்களுக்கு நிதி 
யூதவி அளிக்கவேண்டி இந்காட்டிற்குச் சுதந்திரம் கிட்டியவுடன் 

மத்திய அரசினர் அதற்கான முதல் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். 

இவ்வகையில் முதல் படியாக இந்தியத் தொழில் நிதிக் கார்ப் 
-பரேஷன் சட்டம் 1948, பிப்ரவரி மீ 1948-0 சட்டமாகக் 

- கொண்டு வந்தனர். இவற்றின்மூலம் நடுத்தர நீண்டகால நிதி 

உதவியையபொது வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகளுக்கும்கூட்டுறவு 
சொசைடிகளுக்கும் செய்ய முன்வந்தது, மேற்படி கம்பெனிகள், 
கூட்டுறவுநிறுவனங்கள் இந்தியாவிலேயே இனைப்புப்பெற்றிருக்க 
வேண்டும். அவைகள் விற்பளைக்குரிய. பொருள். உற்பத்தியில் 
ஈடுபட்டும் கப்பல் தொழிலிலும், கனிகளிலும், மின்சார உற்பத்தி 
வழங்குதல் முதலியவற்றிலும், இகர எரிபொருள் உற்பத்தியிலும் 
ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். சேர்மன் அல்லது தலைவர் உட்பட 18 

இயக்குநர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் நான்குபேர்கள் மத்திய 
அரசினர்களால் கியமிக்கப்பட்டவர். இருவர் ரிசர்வு பாங்க் ஆஃப் 
இந்தியாவின் நியமனத்திலும், ஆறு. உறுப்பினர்கள், (1) அட்ட 
வணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்குகளின் நியமனத்தினாலும், (11) நட்ட 
ஈட்டுறுதிக்" கம்பெனிகளின் . நியமனத்தினாுலும், ஆவணட்ரஸ்ட் 
அல்லது இதரநிதி நிறுவனங்களின் நியமன த்தினாலும் (111) கூட்டு 
றவு. பாங்குகளின் நியமனத்தினால் இருவர் வீதம். மொத்தம் 
அறுவர்... இந்தக் கார்ப்பரேஷனுக்கு அதிகாரம்பெற்ற மூலதனம் 
ரூ. 70 கோடி (ரூபாய் பத்து கோடி) பங்கொன்றுக்கு ரூ. 5,000/.- 
வீதம் 20,000 பங்குகள், இவற்றில் முதலாவதாக. ரூ; 8 கோடி 
மொத்தமதிப்புள்ள 10,000 பங்குகள் வெளியிடப்பட்டன. மத்திய. 
அரசினரும், lero  பாங்குமாக ஒவ்வொன்றும் ஒரு. கோடி ரூ. 
செலுத்தியுள்ளது. நிகரம். உள்ள மூன்று கோடி ' ரூபாயில்
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அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்குகள் /$கோடி. நிதிகிறுவனங்கள் 
எடுத்துக்காட்டாக ஈட்டுறுதி நிறுவனங்கள் (ரூ. 1$ கோடி) 
ஆவண. ட்ரஸ்ட்டுகள் கூட்டுறவு பாங்குகள் (ரூ. $ கோடி) 

கூட்டுறவுபாங்குகள் எடுத்துக்கெள்ளாது விட்ட 79 பாங்குகளையும் 
மத்திய அரசும்.ரிசர்வு பாங்கும் எடுத்துக்கொண்டுள்ளன. 

இந்தக் கார்ப்பரேஷன் தனது செலுத்தப்பட்ட மூலதனமும் 
ரிசர்வு நிதியும் கூடிய தொகையில் பத்து மடங்குத் தொகையை ' 
பாண்டுகளாக (பத்திரங்களாக) வெளியிட அனுமதிக்கப் 
பட்டுள்ளது, எனவே, செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் ரூ. பத்துக் 
கோடியும் ௮தே தொகையளவில் ரிசர்வு நிதியும் இருக்குமாயின் 
அந்த நிலையில் அதற்குக் கடன் பெறக்கூடிய திறன் ரூ. 200 கோடி 

யாக இருக்கும். 81% கடன் பத்திரங்கள் 1964ல் திருப்பிப்பெறக் 
கூடியவை ரூ. 7,80,50,000ஐய.ம். 1967ல். திருப்பிப் பெறச்கூடிய 
819 கடன் பத்திரங்கள் ரூ. 4,00,00,000ஐயும் இந்தக் 
கார்ப்பரேஷன் வெளியிட்டது. 

நிலையான சொத்துகளை. உரிமை பெறுவதற்கான செயல் 
களில். ஈடுபடுவதற்கான நிதி உதவி அளிக்கிறது. இதல். இது 
வாணிப. பாங்குகளுடன் போட்டியிடுவதாகக். கருதக்கூடாது. . 
அவைகளுக்குத். துணையாக நின்று உதவியளிக்கிறது. எளக் 
கூறலாம். இந்தக். கார்ப்பரேஷன் (1) தொழில் நிறுவனங்கள் . 
வாங்கும் கடன்களை .88 ஆண்டுகளுக்கு மேல்படாமல் திருப்பக். 
கூடிய நிலையிலிருப்பின் அக்கடன்களை : வாங்கியது . பொதுச் 
சந்தையில், மிதக்கவிடப்பட்ட கம்பெனி. பங்குகளாக இருப்பின் 
அவ்வாருன. கடன்களுக்கு உத்திரவாதம். தருகிறது... 

(0 தொழில் கம்பெனிகளின் கூட்டுப் பங்குகள், பங்குகள், 
கடன் பத்திரங்கள், டிபெஞ்சர்க் கடன் பத்திரங்கள் இவைகளை 

நட்டமின்றி. ஈட்டுறுதி. செய்ய முன்வருகிறது, (114): தொழில் 
நிறுவனங்கள் கோரும் கடன், முன்பண .வசதி. அளித்தல், இக் 
கடன், அல்லது முன்பணம்..28. ஆண்டுகளுக்குள்ளாக திருப்பித் 
தர. வேண்டியது. (14) அயல் நாட்டுக். கம்பெனிகளுடன். நீண்ட 
கால.பணக்கொடுப்பனைகளைச் செய்வதற்கென இறக்குமதியாளர் . 

களுக்கு உத்தரவாதம் செய்தல், ஈட்டுறுதிப்பணி ஏழு ஆண்டு 
காலத்தினுள். முடிக்கப்பட வேண்டியது. என வரையறை 
செய்யப்பட்டுள்ளது. . இக்கார்ப்பரேஷன். நேரடியாக எந்தப். 
பொதுக் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கிக் கொள்ளக் கூடா 
தென்று. தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தத் தனிப்பட்ட 
தொழில். நிறுவனத்திற்கும் கொடுக்கப்படும். உதவித்தொகை 

முன்கர் ரூ.80 -லட்சமாக.. அரவிட்ப்பட்டிருந்த்து, ஆண்கள்.
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அதை ரூ, 1 கோடியாக உயர்த்தியுள்ளனர். 

கார்ப்ப் ரேஷன் புலனாகும் சொத்துகளின் ஈட்டில் கடன் 
அனுமதிக்கலாம் அல்லது உத்தரவாதம் செய்யலாம். கடன் 
கொடுப்பதற்கான ஏற்பாட்டில் சொத்தின் மதிப்பை மட்டும் 
கணக்கில் எடுத்துக் -கொள்ளுதல் சரியன்று. மேற்படி கடன் 
உதவிகோரும் நிறுவனத்தின் வருங்கால லாபம் பெறக்கூடிய 
நிலை, நிதிவழி, நிருவாகச் செலவு, இதன் உற்பத்திச் சரக்கிற் 
கான சந்தை, தொழில் இட அமைப்பு, அதனால் தேசிய நன்மை 
தீமைகள் இவைகளைக் கண்ணுற்றே முடிவு செய்வர். 

எந்தக் கம்பெனி நிறுவன த்திற்காவது கடன் வசதி செய்யும் 
முன்னர் காச்ப்பசேஷன் தங்கரசுடைய ஆய்வாளர்களை அனுப்பி, 
கம்பெனி வேலை செய்யும் காலத்தில் பார்வையிட்டு, அந்தக் 
கம்பெனியின் திட்டங்கள் எவ்வகையில் செம்மையாக உள்ளன 
என்று ஆய்வுசெய்து கார்ப்பரேஷனுக்குத் தகவல்அளிப்பார்கள். 
கொடுக்கப்பட்ட கடன் அல்லது முன்பண உதவியைத் தாறு 
மாறாகச் செலவிடாது, சீரிய முறையில் செலவு செய்ய வேண்டு 
மென்ற குறிக்கோளுடன் இயக்குநர்களையும் பதிலாள் நிருவாகத் 
தின் கூட்டுதாரர்களைச் சொந்த முறையில் கடன்களுக்கு ஈடு 
காட்டியும் உத்தரவாதம் அளிக்கவும் வேண்டும். கடன் அல்லது 
மூன்பண உதவிபெற்ற கம்பெனி சீராகவும் செம்மையாகவும் 
நடந்து வருகிறதா என்று கண்காணிக்க கார்ப்பரேஷன் இரண்டு 
இயக்குநர்களை நியமிக்கும். கடன்வாங்கிய கம்பெனிகள் லாப 
ஈவுப்பங்கு கொடுப்பதை 6% அதிகம் கொடுக்கக் கூடாதென்று. 
கட்டுப்படுத்த அதிகாரம் . உண்டு, ஆயினும் இருபாலரும் 
சம்மதித்து லாப ஈவுப் பங்கை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளலாம். 
இதுகாறும் கடன் திருப்பித். தரவேண்டிய காலத்தை 19. ஆண்டு 
களுக்கு அதிகமாக நீட்டப் படவில்லை. re Pte, 

தொழில் நிதிக் கார்ப்பரேஷனுடைய: செயல்களை வீரித்து 
. அதிகரிக்க வேண்டி தொழில்நிதிக் கார்ப்பரேஷன். சட்டம், 1948 

சீர்திருத்தப்பெற்று 1962 டிசம்பரில் வெளியாயிற்று, அதன் 
முக்கியபிரிவுகள் வருமாறு: (1). அயல் நாட்டு நாணயச் செலாவணி 

_ யில் மத்திய அரசின் முன். அனுமதியின் பேரில் பள்ஞட்டுப். 
புனரமைப்பு முன்னேற்ற பாங்கிலிருந்து பெற்றகடனுக்கு இந்திய 
அரசின் உத்தரவாதத்தைக் கோரல், இக்கடன் தெர்கையைக் 
கொண்டு. (1949ஆம். ஆண்டு: சட்டத்தின் கீழ்  இந்நாட்டுத் 
தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முன் பண வசதி அளிக்கவும், அயல் 
நாஃடு' நாணயச் செலாவணியில் நிதிக்: கார்ப்பரேஷன் :கடன்
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பெறலாம். ஆயினும் சட்டத்தின் கீழ் அபல்நாட்டுச் செலாவணி 

யில் பெற்ற கடனுக்கு இந்திய அரசு உத்தரவாதம் அளிக்காது). 

(14) சர்க்கார் ஆவணங்களை ஈடாகக் கொடுத்து ரிசர்வு பாங்கி 

யிலிருந்து 90 நாள்களுக்கு மேற்படாது திரும்பித் தரும் கடன் 

பெறவும் கடன்பத்திரங்கள் இவைகளின் ஈட்டின்பேரில் /8மாத 

காலத்திற்குள்ளாக ரூ, 8 கோடிக்கு மேற்படாமல் கடன் ரிசர்வு 

பாங்கியிலிருந்து பெறவும், (111) ரிசர்வு பாங்கு, மத்திய அரசினர் 

வாங்கிய கார்ப்பரேஷன் பங்குகளுக்குக் கிடைத்த லாப எவுப் 

பங்குகளைத் தனியே ஒரு கணக்கில் வரவு வைத்து அது ரூ. 50 

லட்சம் ஆகும் வரை அவ்வாறு வைத்திருக்க வேண்டியது. (1) 

கடன் தொகையின் அதிகப்படி. எல்லையை 20 லட்சத்திலிருந்து 

7 கோடிக்கு உயர்த்துதல் (0) சட்டத்தின் கீழ்கடன், முன் பண 

வசதிபெறும் கடனாளிகள் பட்டியலில் கப்பல் கம்பெனிகளையும் 

சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது, 

தொழில் நிதிக் கார்ப்பரேஷன் விசாரணைக் ' குழுவின் 

பரிந்துரைகளைச் செயலாக்க முடிவு செய்த சர்க்கார் 

கொள்கையை ஒட்டி 1949ஆம் ஆண்டு தொழில் நிதிக் கார்ப்ப 

ரேஷன் சட்டம் பல்வேறு வசைகளில் சீர்திருத்தம் பெற்று 

செப்டம்பர் மீ” 1926-ல் வெளியாயிற்று. “தொழில் நிறுவனம்" 

(lndustrial Concern) என்ற பாகத்தின் இலக்கணம் பிரித்து 

கூறப்பட்டது. இதனால், பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் கூட 

இம்முறையின் கீழ் பலனடைய ஆரம்பித்தன. உற்பத்தி 

செய்யும் நிறுவனங்கள், பதம் செய்யும் நிறுவனங்கள் இவைகள் 

கூட அந்த இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் வந்தடைந்தன. 

இதரப்பிரிவுகள் (1) கெளரவத் தலைவரும் சம்பளம் பெறும் 

நிருவாக இயக்குநர்  இருவருக்குப் பதிலாக ஊதியம் பெரும் 

தலைவரும், பொது: நிர்வாகியும் நியமிக்கப்பட்டனர். (14) . 

"நிர்வாகக் குழுவிற்குப் பதிலாக மத்தியக் குழுவினரை நியமித்தல் 

(114) மத்திய அரசினரிடமிருந்து. கடன் வாங்க அதிகாரம் (19) 

ஈட்டுறுதிப். பொறுப்பின் நிமித்தம் பெற்ற கூட்டுப்பங்கு, 

பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள், டிபெஞ்சர் கடன் பத்திரங்கள் . 

இவைகளைக் கரலவரம்பின்றி வைத்திருந்த மத்திய அரசின் 

அனுமதிகோரிக். கட்டுப்பாடுகள் அகற்றல் (0) தம்வசம் 

அடகிற்கோ அல்லது. அடமானமாகவோ வந்த. சொத்துகளைக் 

குத்தகைக்கு விடுதலுக்கான உரிமை. 

பெருவாரியாக நிதியின். தேவை மேன்மேலும் அதிகரித்த 

காரணத்தாலும், தொழில் நிறுவனங்கள். நிதிக் கார்ப்சரேஷ



முன்னுரை 52 

னுடைய தேவையை  தாடியதாலும், இ. தொ. கா. வின் 
செயல்க&ா பிரிவுப்படுத்தியும், சீர்திருத்தியும் நவம்பர் 7927-ல் 
வெளிவந்தது. 44 ஆம் பிரிவில் ஏற்பட்ட சீர்திருத்தத் திள்படி 
செலுத்தப்பட்ட மூலதனமும், ரிசர்வுமாகக் கூட்டி அதில் 5 
தடவை என்பது இப்போது 10 தடவைகள் என்று மாற்றிக் 
கடன் வ௫தியின் உச்ச வரம்பை அதிகரித்தும், பொது மக்களிட 

மிருந்து வைப்புகள் பெறலாம் என்றுள்ள பிரிவு. 92ஐ மாற்றி 

இராச்சிய அரசினரிடமிருந்தும், தல அதிகாரிகளிடமிருந்தும் 

பெறலாம் என மாற்றியமைக்கவும் பட்டுள்ளது..99ஆவது பிரிவின் 
கீழ் நிதிக்கார்ப்பரேஷன் இறக்குமதியாளர் செய்ய வேண்டிய 
காலம் தாழ்த்தியும், கொடுப்புகமா அயல் நாட்டினருக்கு உத்தர 
வாதம் அளித்தும் 27வது பிரிவின். 4வது உட்பிரிவின் கீழ் சீர் 
திருத்தும் முன்னர் அயல்காட்டுச் செலாவணி பிரித்தும் ஏற்படும் 
ஏற்றக் தாழ்வுகளினுல் ஏற்படக்கூடிய நட்ட அபாயங்க&£ 
மத்திய அரசினரே பொறுப்பேற்க வேண்டும், மேலும் அவற்றால் 
ஏற்படக் கூடிய கொடுப்பிகளையும் மத்திய அரசினரே. ஏற்றுக் 
கொள்ள வேண்டும். இனி.வரும் சில ஆண்டுகளில் . இந்த ஈட்டங் 
களை அந்தந்தத் தொழில் நிறுவனங்களே. மேற்கொள்ள 
வேண்டும். இந்தக் கொள்கையின். அடிப்படையில். இந்த உட். 
பிரிவு. . மாற்றியமைக்கப்பட்டது. “ser படுத்தப்பட்ட 
பொருள்கள்'' என்ற சொற்களுக்கு விளக்கம் சேர்ப்பின் நல 
மென்று கருதப்படுகிறது. இது 98ஆம். பிரிவின் (1) பகுதியில் ... 
கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விளக்கத்தைப் பெரிதும் பயன் படுக்தி 
அகேக தொழில் நிறுவனங்கள் கார்ப்பரேஷனிடமிருந்து உதவி 
பெறக்கூடும். இராச்சிய நிதிக் கார்ப்பரேஷன் சட்டம் 7951-ஸ் 
திருத்தம் 1955-ல் செய்யப்பட்டபோது இவ்விளக்கத்தை யொட்டி 
.மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அதே சமயத்தில் 29வது பிரிவின் உட் 
பிரிவு 2ஐயும் திருத்திப் போதிய ஈடு அல்லது ஜாமீன்கொடுக்கப் 
போதிய வசதியற்ற. புதுத்தொழில் நிறுவனங்களுக்குக். கூட: “7 
ஊக்கம் . காட்டும் வகையில் தேசியப் பொருளாதார நிலையில் 
கார்ப்பரேஷனின்று. கடன். வசதிகள் பெறலாம். இக்கடன் 
வசதி பெற. வேண்டுமானால், மத்திய அரசினர்... இராச்சிய 
அரசினர், அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்கு அல்லது கூட்டுறவு 

பாங்கு இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்று அசலுக்கும் வட்டிக்கும் 
உத்தரவாதம் அளிக்கவேண்டும், ப | 

தொழில் நிதிக் கார்ப்பரேஷன் (திருத்த) சட்டம் 1960 இதர 
விவரங்களுக்கிடையே (i) தொழில் நிறுவனங்கள் அட்டவணைப்... 
படுத்தப்பட்ட பாரங்குகளிலிருந்தோ கோரும் கடன்களுக்கு இக்...
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கார்ப்பரேஷன். உத்தரவாதம் தருகிறது. (11) முதற் கருவிப் 

பொருள்கள் இந்தியாவில் உற்பத்தியாயிருப்பின் அவைகளை 

வாங்கி, காலந்தாழ்த்திக் கொடுக்கப்படும் பணத் தொகைக்கு 

உத்தரவாதம் கொடுத்தல் (11) மத்திய அரசினரின் முன் 
அனுமதிகோரி, அயல். ஈரடுகளிலிருக்து கடன். . பெறு.தல், 
தொழில் நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும் கூட்டுப் பங்குகளிலும் 

தொழில் நிதிக். கார்ப்பரேஷன் பணம் போடுவதைத் தடைப் 

படுத்தியிருந்த அந்தப் பிரிவு மாற்றியமைக்கமப்பட்டு: ' அதன் 

காரணமாக இப்போது எந்தக் தொழில் நிறுவனத்தில் கூட்டுப் 

பங்கு, பங்குகளில் .முதலிடலாம். தொழில். நிதிக் கார்ப்பரேஷ 

னுடைய. விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி கடின் .அல்லது..மூன்பண 

உதவியை அந்தத். தொழில் நிறுவனத்தின். பங்குகளிலோ 

டிபெஞ்சர் கடன் பத்திரங்களிலோ. மாற்றிக் கொள்ளலாம். 

தொழில் நிதிக் கார்ப்பரேஷன் ' தொடங்கிய நாள் முதல் ' 
மாறாது 83% வட்டி விகிதம் (இதில் 13% தள்ளுபடி காலா காலத் 
தில் அசல் தவணைகள் கட்டப்படின்) : 8% வட்டியாக பிப்ரவரி 

19620 அதிகரிக்கப்பட்டு பின்னர். 61%. ஆக. மாற்றி (தள்ளுபடி 

மாற்றப்படவில்லை). பின்னர் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி 19570 இந்த 

வட்டி விகிதத்தை 7% ஆக உயர்த்திக் குறித்த காலத்தில் 
தவறின்றிக். கொடுக்கப்படும் கொகைகளுக்கு ' 2% தள்ளுபடி 

கொடுக்க முடிவு செய்துள்ளனர், ் 
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42 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

இராச்சியத் தொழில்நிதிக் கார்ப்பேரேஷன் :-- இராச்கி 
யங்களில் உள்ள அநேக சிறுபான்மைத் தொழில்களையும் நடுத் 

தரத்தொழில் நிறுவனங்களையும் ஊக்குவிக்கும்பொருட்டு நிதி 
யூதவியளிக்கும் நாடாளுமன்றத்தில் செப்டம்பர் W 1951-0. 

இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன் சட்டத்தை அமுலாக்கினர். 
இச்சட்டத்தின் பிரிவுகள் பெரும்பாலும் இந்தியத்தொழில் நிதிக் 
கார்ப்பொழரேஷன் சட்டத்தின் பிரிவுகளைாப்போலுள்ளன. இச் 
சட்டத்தின்படி இராச்சிய நிதிக் கார்ப்பரேஷனின் அதிகாரம் 

பெற்ற மூலதனம் ரூ. 80 லட்சத்திற்குக் குறையாமலும் ரூ. 2 
கோடிக்கு அதிகப்படாமலும் இருக்கவேண்டும், இச்சட்டத்தைத் 
தொடர்ந்து ஆந்திரப்பிரதேசம், அஸ்ஸாம், . பீகார், குஜராத் 
ஐம்முகாஷ்மீர், கேரளா, மத்தியப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரம் 
மைசூர், ஒரிஸா, பஞ்சாப், ராஜஸ்த்தான், மேற்கு வங்காளம், 
உத்திரப்பிரதேசம். இவைகளில் இம்மாதிரி கார்ப்பரேஷன்கள் 
நிறுவப்பட்டுள்ளன, சென்னையில், தி மெட்ராஸ் இண்டஸ்ட் 
ரியல் . இன் வெல்ட்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் என்ற ஒரு 
நிறுவனம் இராச்சிய நிதிக் கார்ப்பரேஷனின் தொழில்களைப் 

புரிந்து வருகிறது. 

பின்னால் கூறப்படும் சில நிபந்தனைக& அனுசரித்து எல்லா 
இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன்களும் இந்தியத் தொழில் நிதிக் 
கார்ப்பரேஷனைப் போன்று கீழ்க்கண்ட அதிகாரங்களைப் பெற்: 
றுள்ளன. (1) தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி செய்யும் 
கடன்களை அனுமதிக்கவும் அல்லது. அவற்றின் டிபெஞ்சர் கடன் 
பத்திரங்களை வாங்கிக்கொள்ளவும், (11). அட்டவணைப்படுத்தப் 

பட்ட பாங்குகளில் இருந்தும். இராச்சியக் கூட்டுறவு பாங்கு... 
களிலிருந்தும். இத்தொழில் நிறுவனங்கள் பெறும் கடன்களுக்காக 
உத்தரவாதம் அளித்தல், இந்தியாவில் உற்பத்தியான முதற் 
கருவிப் பொருள்கள்களைக் கடனில் கொள்முதல் செய்த. அந்தத் 
தொழில் நிறுவனங்கள் காலதாமதத்துடன் திருப்பும் தொகைக்கு 
உத்திரவாதமாக நிற்கவும், (111) கூட்டுப்பங்குகள், பாங்குகள் :. 
கடன்பத்திரங்கள், டிபெஞ்சர் பத்திரங்கள். இவைகளை 
ஈட்டுறு திப். படுத்துதற்குச் சிற்சில நிபந்தனைகளின். கீழ் ஏற்றுக் 
கொள்ளுதல், இக்கார்ப்பரேஷன்' இராச்சிய அரசினரின் பதிலா 
ளாகவும்,.. மத்திய. அரசினரின். அறிக்கையின் படி. வேறெந்த 
நிதி நிறுவனத்தில் பதிலாளாகப் பணிசெய்தல். 

இந்தியத் தொழில் நிதிக்கார்ப்ப்ரேஷ்னின் மூலதன .த்தைச் } 

- செலுத்துவதற்கு மத்திய அரசினர். ரிசர்வு பாங்கு மற்றும் இதர 
நிதி நிறுவனங்கள் மட்டுமே கலந்து. கொள்ளலாம். ஆனல்...
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இராச்சிய நிதிக் கார்ப்ட .ரேஷள்களிலோ 22%க்கு Mattie 

பொதுமக்கள் மூலதனம் செலுத்தலாம். 

அந்தந்த இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன் களின் மூலதனமும் 
அந்த அசலும் ஆண்டுதோறும் கொடுக்கப்படும் லாபஈவு பங்கும் 
திருப்பிக்கொடுப்பதற்கு அந்தந்த இராச்சிய அரசினர் உத்தர 
வாதம் கொடுக்க வேண்டும். குறைந்த அளவு லாபஈவுப் பங்கு 
இவ்வளவென்பதை மத்திய அரசுடன் கலந்து தீர்மானம் 

செய்தல் வேண்டும். 

இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன்கள் அதிகப்படியான மூல 

தனம் பெறக் கடன் பத்திரங்கள், டிபெஞ்சர்கள் இவைகளை 
வெளியீடு செய்தும் பொதுமக்களிடமிருந்து வைப்புகஃ£ ஏற்றுக் 
கொள்ளலாம். அவர்கள் லேவாதேவி வர வரக் கூடுதலாகிக் 

"கொண்டுவருகிந காரணத்தாலும் ' செல்வ ஆதாரங்களும் 

அதிகரித்து வருவதனாலும் ௮ண்மையில் தங்கள் செல்வநிலையைச் 
செம்மைப்படுத்தும் வகையில் கடன் பத்திரங்களை வெளியிட்டு 

வருகின்றன. 

கடன் பத்திர வெளீயீட்டிலும், டிபெஞ்சர் வெளியீட்டிலும் 
இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன்கன் ரிசர்வு பாங்கிடம் அனுமதி 
பெறவேண்டும். அரசினரும், கார்ப்பரேஷன் நிறுவனங்களும் 
தமக்குள்ளாகக் கடன்... பெறவேண்டிய திட்டங்கள் இவைகளை... 
ரிசர்வு பாங்கியின் வழியாகவே .முடிவு செய்ய வேண்டியேற்் 
படுகிறது. அந்தந்த கார்ப்பரேஷனுடைய மூலதனத்தை அந் 
தந்த இராச்சிய அரசினர்: உத்தரவாதம் கொடுப்பது போல் 

அந்தந்த நிதிக்கார்ப்பரேஷன் வெளியிடும் கடன் பத்திரங்கள், 
டிபெஞ்சர்களுக்கான அசலையும் வட்டியையும் அந்தந்த இராச்சிய 
அரசினர் உத்தரவாதம் கொடுக்கவேண்டும். இராச்சிய நிதி நிறு 
வனங்கள் (கார்ப்பரேஷன்) வெளியிடக்கூடிய கடன் பத்திரங்கள் 
டிபெஞ்சர் தொகை இவ்வளவு. என்று சட்டம்” வரம்பிட்டுள்ளது. 
இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன் வெளியிட்டுள்ள கடன்பத்திரங் ' 

களம், . டிபெஞ்சர்களும், Nero பாங்கிடமிருந்தோ . அல்லது 
அரசினர். அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள அட்டவளைப்படுத்தப் 

பட்ட பாங்குகளிடமிருந்தோ பெற்ற கடன் (90நாள்; தவணையில் 
பெற்ற கடன் நீங்கலாக) உத்தரவாதமாக நின்ற தொகைமதிப்பு 
ஈட்டுறுதிக்கென உள்ள ஒப்பந்தம், . இனி கொடுபட வேண்டிய 
பொறுப்புகளும் சில்லரைக்கடன் ஒதுக்கல்களும் . அணைத்தும் 
கொடுக்கப்பட்ட மூலதனத்தையும் ரிசர்வு நிதியையும் கூட்டிய 

. தொகையில் பத்துமடங்கிற்கு மேல்-அதிகரிக்கக் கூடாது.



44 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும் 

இராச்சிய. நிதிக் கார்ப்பரேஷன்கள் இராச்சிய அரசிட 
மிருந்தோ, அல்லது ரிசர்வு பாங்கினிடமிருந்தோ அனுமதிபெற்று 
தல  அதிகாரிகளிடமிருந்தும், பொது மக்களிடமிருந்தும் 
வைப்புகள் யேற்றுக்கொள்ளலாம். அம்மாதிரியான வைப்புகள் 
12 மாதங்களுக்குள்ளாகத் திருப்பித் தர முடியாதவை. நிதிக் 
கார்ப்பரேஷனுடைய செலுத்தப்பட்ட மூலதன த்திற்கு அதிகமாக 

வைப்புகள் பெறுதல் கூடாது. 

கார்ப்பரேஷன்கள், 90 கர்ள்களுக்கு மேற்படாமல் கோரிய 
போது திருப்பித் தரக்கூடிய கடன்களைத் தங்கள் வசம் உள்ள 
ட்ரஸ்ட்டி ஆவணங்கள் எட்டின் பேரில் ரிசர்வு பாங்கியினிட 
மிருந்து பெறலாம். அல்லது தங்கள் வசமுள்ள மாற்றுண்டிக் 
கடன்தாள்களின் ஈட்டில் கூடப் பெறக்கூடும். இக்கடனுக்கு 
இராச்சிய அரசினர் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றனர். மத்திய 
அரசகினரின் செக்யூரிடிகள் அல்லது இராச்சிய அரசினரின் 
ஆவணங்களின் எட்டின் பேரில் குறித்த பருவத்திற்குள்ளாகத் 
திருப்பித்தர, 18 மாதங்களுக்கு அதிகப்படாமல் ரிசர்வு பாங்கியி 
லிருந்து. கடன் பெறக்கூடும். இம்மாதிரியான கடன்கள் 
இராச்சிய அரசினரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு உத்தரவாதம் 
அளிக்கப்படும்... அம்மாதிரி கடன்பெறும் கார்ப்பரேஷனின் 
கொடுக்கப்பட்ட மூலதனத்தில் 680 சதவீத அளவிற்குத்தான் 
கடன் கொடுக்கப்படும், நிதிக் கார்ப்பரேஷன் மத்திய 

அரசினரின் அறிக்கையில் கண்ட எந்த நிறுவனத்திலும் இது 
கடன்பெறும், அல்லது. இராச்சிய. அரசினரிடமிருந்து. கடன் 

- பெறலாம், mith 

இராச்சியத் தொழில் நிதிக் கார்ப்பரேஷனின் நிருவாகப் 
பொறுப்புகளைப் பதின்மர். கொண்ட இயக்குநர் குழு ஒன்று 
செயலாக்கி. வருகிறது. இராச்சிய அரசினர் ரிசர்வு பாங்கின் 
கலந்து. ஆலோசித்துப் பின்னர் நிருவாக இயக்குநர்களை நிய 

_ மிக்கிறது. இன்னும் 4 இதர இயக்குநர்ககா நியமனம் செய்... 
கிறது. ரிசர்வு. பாங்கும், 'இத்தியத் தொழில் நிதிக். கார்ப்ப 
ரேஷனும்.. ஒவ்வொரு இயக்குகரை கியமனம் செய்கின் றன, 

- அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்குகளும் ஈட்டுறுதி கம்பெனிகளும் 
முதலீட்டு ட்ரஸ்ட்டுகளும், கூட்டுறவு பாங்குகளும் . இதர 
நிறுவனங்களுமாக மூன்று இயக்குநர்களை தேர்க்தெடுத்தும், அவர் 
களில் ஒருவர் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாஙகுகளுக்கு என்றும், 

்... இன்ஜெருவர் கூட்டுறவு பாங்குகளுக்கென்றும், மூன்றாமவர் 
இதர நிதி நிறுவனங்களைச் சார்ந்தவராகவும் இருப்பர். இதர: 
fag are rae mages இன்ஜெரு' இயக்குஈரை தீங்களி
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லிருந்து பொறுக்கி எடுத்து அனுப்புவார்கள், இயக்குனர்களில் 
பெரும்பான்மையோர் அரசினராலும் அரசிற்கு நிகரான. நிறுவ 
னங்களரலும் நியமிக்கப்படுகின்றனர். இராச்சிய அரசு ரிசர்வு 

பாங்கினக் கலந்து ஆலோசித்து இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷ 
னுக்கு எவ்வகையான திட்டம் வேண்டுமென்று முடிவெடுத்து 
அதன்படி இயக்குநர்குழுவிற்கு வழிகாட்டிவரும், 

கடன்களுக்கும் முன்பண வசதிகளுக்கும் விதிக்கப்பட்ட 
வட்டிவிகிதம் 6ழ முதல் ? சதவிகிதம் வரை பொதுவாக மாறி 
வரும். ஒழுங்காக. காலக் கெடுவினுள் திருப்பப்படும் தொகை 
களுக்கும் $ சதவிகிதத் தள்ளுபடி கொடுக்கப்படும். 

இன்னும்சில இராச்சியங்களில். இந்த நிதிரிறுவனங்கள் சிறு. 
பான்மை தொழில்களுக்கு அளிக்கப்படும் சலுகை நிதி உதவியை: 
ஒழுங்குபெற செய்கின்றனவா என்று இராச்சிய . அரசினரின். 

பதிலாள்போன்று பணியாற்றி வருகின்றன. 

இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷன்கள் சட்டம், 1951-ல் பிரிவு 
97. ஏ. (374) யில் கண்டுள்ளபடி  பாங்குககா ஆய்வு. செய்ய. 
ரிசர்வு பரங்கிற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதுபோல . இவை 
களையும் முறைப்படி ஆய்வு செய்யக்கூடும்.: இவ்வாறு ஆய்வு 
செய்வதால் கார்ப்பரேஷனுடைய கடன் .:கொள்கை. செம்மை. 
யாக அமையும். அவற்றின் பணிகளையும் சீர்படுத்தும், - 

- இந்தியத் தொழிலினக் கடன் அளிப்பு, முதலீட்டுக் கார்ப் 

uGrager (Industrial Credit and Investment Corporation of 
India Ltd) இந்தியாவிலுள்ள தனியாரின் முதலீட்டு முறைகளை 
ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு உள்நாட்டுக் கூட்டுறவின். கீழ் 1955ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தொழிற்கடன் முதலீட்டுக் கார்ப்ப 
ரேஷன் உருவாகியது. இது தனியார். உரிமையிலுள்ள . நிதி 
நிறுவனம். தொழில்வளர்ச்சிக்கென தனியாரிடமிருந்து. முதலீடு. 
கிடைக்கவே இது உருவாகியுள்ளது எனலாம், இந்தியத்தொழில் 
நிறுவனங்களுக்ககன்று தேவைப்படும். நிருவாக வசதிகள் கருத் 
துரைகள் இவைகளைச் செய்யவும், தொழிலை மேன்மேலும் விரித் 
தும் ஊக்குவித்தும் நவீனமுறையில். செலுத்தவும்: தேவைப்படும் 
மூலதனத்தைக் கடனாக அளிக்கவும், தொழிலில் உள்ள கிக்கல் 
களால் ஏற்படும். ௮பரயத்தை விலக்கவும் பிறரை. இத்தகொழி. 
லில் நிதியை ஈடுபடுத்தக்கூறவும் எனவே இ, தொ. ௧.மு.கா 
(.6.1.0.1.விதுடைய - தொழிலாவது. தொழில் . நிறுவனங் 

"களுக்கு. நீண்டகால இடைக்காலக் கடன். வசதிகள். செய்வதும் :
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அதற்கான ரூபாய் அல்லது அயல் காட்டு நகாணயங்களில் கடன் 
வசதி ஏற்பாடு செய்வதும், . சாதாரணசலுகை பாரங்குகளின் 

டிபெஞ்சர் கடன் பத்திரங்களின் பொது வெளியீட்டனை த்தையும் 
ஈட்டுறுதி கொடுப்பதும், பாங்குகளிலும் டிபெஞ்சர்களிலும் 
பணமுதலீடு செய்வதும் இதரர்களால் கொடுக்கப்படும் பண 

வசதிக்கு உத்தரவாதம் கொடுப்பதும் ஆகும். இக்கார்ப்ப 
ரேஷனின் அதிகாரம் பெற்ற மூலதனம் ரூ. 28 கோடி. இதில் 
ரூ. கோடி ரூ. 100 மதிப்புள்ள சாதாரண பங்குகளாக 

வெளியிடப்பட்டுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலே கூறியதில் 

ரூ.8. கோடி இந்தியாவிலேயே. கொடுக்கப்பட்_து. ஆங்கில 
நாட்டில் . (காமன் வெல்த் வளர்ச்சி நிதிக் கம்பெனி உள்பட) 
உள்ள பங்குதாரர்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்துள்ளனர். 
மிகுதியுள்ள ரூ 80 லட்சத்தை அமெரிக்க பங்குதாரர்கள் 
கொடுத்துள் எனர். இ.தொ.க.மு. கா வின் ஆதாரங்களை வலுப் 
படுத்த இந்திய அரசிடமிருந்தும் உலக பாங்கியிலிருந்தும் 
வளர்ச்சிக்கடன் நிதியிலிருந்தும் அவ்வப்போது கடன்கள் 

வாங்கப்படுகின்றன. பொறுப்புகள் வரையறுக்கப்பட்ட எந்த 

கம்பெனியாயினும் தனியார். துறையிலும்॥ தோற்றுவிப் 
பவர் எவராயினும் இ. தொ. க. மு.கா. (I.C1.C. 1) oa 
அணுகி தம்மிடமுள்ள. செம்மையான திட்டத்தை எடுத்துக் 

- கூறி நிதி உதவி கோரினால். அதை ஏற்று, பெரிதாக்கவும் புதுப் 
பிக்கவும் முன்வரும். எந்தத் தொழில் நிறுவனத்திற்கும் . அரசி 

னரின் உதவி. கிடைத்ததென்று கார்ப்பரேஷனின் உதவி 

கிடைக்காது போவதில்லை. உதவி கோரும் நிறுவனம் தனியார். 

துறையில் இருக்க வேண்டும் என்பது கண்டிப்பான டிபந்தனை.. 
15 ஆண்டுகளுக்குள் திருப்பித்தர வேண்டிய கடன்கள் அனும... 

திக்கப்படுகின் றன. திருப்பித்தர வேண்டிய காலத்தை நீடிப் 
. பதோ குறைப்பதோ, சந்தர்ப்பம், தொகையின். அளவு நிறுவ 
னத்தின் அமைப்பு, கடனின் காரணம் . இவற்றைப் பொறுத் 

திருக்கும். . கார்ப்பரேஷன் . அளிக்கும். கடனோ. அல்லது முன் 

பணத்திற்கான உத்தரவாதமோ தக்க ஈட்டுடன்தான் செய்யும், 
மேலும் கூடுதல். கடன் உற்பத்திக்கான . நிபந்தனைகளை . இக். 

கார்ப்பரேஷன் இடக்கூடும். மூலதன வெளியீடுகளை : காப்புறுதி. 
அளிக்கும் வகையில் இக்கார்ப்பரேஷளைப் பற்றித் தனிப்பட்ட 
முறையில் விளக்கம் தரவேண்டியது. இன்றியமையாததாகிறது. 

.. சீரான முறையில் ஈட்டுறுதி செய்யும் முறையை. இந்தியாவில் . : 

புகுத்தியிருப்பதோடு அல்லாது. செவ்வையாகவும் செய்து 

வருகிறது. சாதாரண மூலதனத்தைப் பொறுத்தமட்டில். ஈட். 
.டுறுதி. முறையைப் பெருமளவில் செய்து. வருகிறது. “இ. தொ. 
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தோற்றுவிப்பதில் பெரும் பணியாற்றியிருக்கிறது. அயல்நாட்டுத் 
தனியார் இந்திய முதலீட்டை ஊக்குவிக்கும் நிறுவனம் ஆகும்: 
இதன் கிககள் நியூயார்க்கிலும், ட்ஸ்ஸல்டார்ஃப்பிலும் 
உள்ளன, கார்ப்பரேஷனின் 8 இயக்குகர்கள் நிருவாகக் 
குழுவின் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். கார்ப்பரேஷனின் 
தலைவர் இதன் முதல் தலைவரரவர். 

தேசீயத் தொழில் வளர்ச்சிக் கார்ப்பரேஷன் பொறுப்புகள் 
வரையறுக்கப்பட்டவை (14811021 1௩ம்ம$1ர1௨1 Development Cor- 
partion Ltd..):— Gg. @gsr. a, e7 (N.I.D.C.) 1964 @ மத்திய 

அரசினரால் தொடங்கப்பெற்றது., பொதுத்துறைகளிலும் 
தனியார் துறைகளிலும் நன்கு இணைக்கப்பெற்றதும் சமனாக்கப் 
பட்டதுமான. தொழில் வளர்ச்சிக்கான முறைகளை இந்த 

. நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. அரசினரின் முன் அனுமதிபெற்று புதிய 
தொழில் திட்டங்களைச் செவ்வனே வகுத்து நடத்துவதும், தொழில் 
துறையில் நிறைவுபெரு வெற்றிடங்களைப் புதிய தொழில் அமைப் 
புகளால் நிரப்பியும் வருவதே இதன் தொழில்களாகும். பருத்தி 
யாடைத்தொழிலுக்கும், சணல் நெசவுத் தொழில்களுக்கும் கடன் 

உதவியளிக்கவும் அவற்றைப்புதுப்பித்தும், நடைபெறாது நின்ற 
வைகளை உருவாக்கியும் உதவ அரசினரின் பதிலாளாகப் 
பணியாற்றுகிறது. அரசின் விருப்பத்திற்கேற்ப இதரதச் தொழில் 
களுக்கும் உதவியளிக்கிறது, 

இக்கார்ப்பரேஷனின் அதிகாரம் பெற்ற மூலதனம் ஒரு 
கோடி ரூபாய். இதில் ரூ. பத்து லட்சம் கூப்பிடப்பட வேண்டிய 
மூலதனமாகும். அரசினர் கூப்பிடப்பட்ட மூலதனம் அனைத்தும் 
முதலீடு செய்துள்ளனர், அரசினரிடமிருந்து பெற்ற கடன் 
தொகைகள் இதற்கான அன்றாடத் தேவைக்கான நிதி 
ஆதாரமெனலாம். 

இக்கார்ப்பரேஷன் அனுமதி செய்யும் கடன் தொகையின் 
பருவம் குறுகிய கால. எல்லையை உடையது. தொகையை 
ஐந்தாண்டுகளுக்குள் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். தொழில் 
கம்பெனிகளுக்கு .அளிக்கப்படும் உடன் தொகை எக்காரணத்தை 
முன்னிட்டும். ரூ. 10. லட்சத்திற்கு: மேல் போகக் கூடாது 

- கடன் பெறும் நிறுவனங்கள் துணை ஈடாக. அவர்களுடைய சொத் 
-துகளையும் அல்லது பாங்கினுடைய உத்தரவாதமும் கொடுக்க 
வேண்டும். மேலும் தேசிய முக்கியத்துவம் பெற்ற தொழில்களுக் 
கான செயல் முறைகளையும் ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. —



48. இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் துறை தொழில்களுக்கு நிதி 
Agcy AMpiaerb (Refinance Corporation Private Limited )— 
பொ. ௪. 480 (2.1, 480)ன் அடிப்படையில் விவசாயப்பொருள்கள் 
ஒப்பந்தத்தின்போது உருவாகியது. இந்த நிறுவனம், இந்திய 
அரசு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இரண்டும் சேர்ந்து முடித்துக் 
கொண்ட ஒப்பந்தப்படி 88 மிலியன் டாலர். (ரூ. 26 Cary) - 
தொகையை ஒதுக்கி வைத்து அதனின்று பாங்கு வழிகளைப் 
பெற்ற தொழில்களுக்கு என்று இத்தொகையை உபயோகித்தல் 
வேண்டும் என்றும், அதற்கான தனிநிறுவனம் ஒன்று தோற்று 
விக்கவேண்டும். மேற்படி ஒப்பந்தத்தை அனுமதித்து 1988ல் ஜுன் 
மீ. 5-ம் தேதியில் இந்த நிதி. நிரப்பு நிறுவனம் தொடங்கப் 
பட்டது. இதன் .பெயரில் உள்ளபடி . தொழில்களுக்கு AX 
உதவியளிப்பதோடல்லாது பாங்குகளுக்கும் நிதி நிறுவனங்க 
ஞக்கும் பணஉதவியளிக்கிறது. தனியார். துறையில் உள்ள. 
தொழில் நிறுவனங்களுக்குப் பணஉதவியளிக்கும் . பாங்குகளுக் : 
கும். இதர நிதி நிறுவனங்களுக்கும் அவ்வப்போது. இதன் பெய 
ருக்கு ஒப்ப, நிதியை நிரப்பி உதவியளிக்கிறது. , 

இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டம், 1958-ன் சீழ் இதுதனியார் 
- கம்பெனியார்கப் பதிவு செய்யப்பட்டது. கம்பெனிகள். திருத்தச் 
சட்டம் 1980ன் கீழ் இதுபொதுக் கம்பெனியாக மா.ற்றியமைக் 
கப்பட்டது. இதற்கான அதிகாரம் பெற்ற மூலத்னம். .ரூ...2.. 
கோடி. ரூ 12.50 கோடி மதிப்புள்ள அதன் பங்குகள் வெளி 
யிடப்பட்டு ரிசர்வு. பாங்கினாலும் உயிர் ஈட்டுறுதிக் கார்ப்ப 
ரேஷன் (1,106 11507006 0100181100), இராச்சிய பாங்கு. (51816 
81) மற்றும். பதினன்கு பெரும்: அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட 
பாங்குகள் இதில் முதலீடு செலுத்தியுள்ளன. இதன் கொடுக் 
கப்பட்ட மூலதனம் ரூ. 2-50 கோடி. பொதுச்சட்டம் 490-ன் கீழ் 

' வரும் உதவியினின்று ரூ. 29 கோடியை இந்த நிறுவனத்திற்கு 
அவ்வப்போது அளிப்பது என்று இந்திய அரசினர் .இத்துடன் 
ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இக்கடனுக்கு வட்டியும் 
உண்டு. 1960. ஆண்டிறுதியில் இக்கார்ப்பரேஷன் we Hor tit 
மிருந்து பெற்ற கடன் ரூ.5 கோடி... 

ரிசர்வு பாங்கின் கவர்னர். இதற்குத். தலைவர். எழுவர். 
கொண்ட. . இயக்குகர். குழாம். ஒன்று . இதை .நிருவகிக்கிறது. 
இராச்சிய பாங்கு நீங்கலாக இதர பாங்குகளின்' அக்கறையை 
மேற்கொள்ள 9 இயக்குகர்கள் இக்குழுவில்உளர். ரிசர்வுபாங்கின் : 
துணைக் கவர்னர் ஒருவர், இராச்சிய. பாங்கினுடைய தலைவர் 
உயிர் ஈட்டுறுதிச் கார்ப்பரேஷனுடைய தலைவர், இவர்கள். இதர:



முன்னுரை... & 

இயக்குநர்கள். ரிசர்வு -பாங்கியிலுள்ள. தொழில் நிதிப்பிரிவு 
இந்தக்கார்ப்பரேஷனை நிறுவகித்து வருகிறது. ட்ட 

தொடக்கத்தில் இதில் ஈடுபட்ட 15 அட்டவணைப்படுத் தப் 
பட்ட பாங்குகளுக்கும் கையிலுள்ள நிதி ரூ. 28,8 கோடியில் 
வீதப் பங்களவில் சில கடன் வழிகஃஏஈக் கணக்கரகக் காண்பிக் . 
கலாம், பாங்குகளினுடைய உருவம் ஆதன் வைப்புகளின் 
எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து வீதப் பங்கு ரூ. 1.22 முதல் 2 கோடி 
வரையும் (இராச்சிய பாங்குகளுக்கு மட்டும் ரூ.5 கோடி அனு 

மதிக்கப்பட்டுள்ளது.) நிரப்! நிதியின் கீழ் விடப்படும், கடன் 
பருவம் 8 முதல்? ஆண்டுகள் வரை இருக்கலாம். எந்த ஓரு 
கடன் தொகையும் ரூ 60 லட்சத்திற்கு அதிகமாகக் கூடாது. 

- செலுத்தப்பட்ட மூலதனமும் ரிசர்வு நிதியும் 8 லட்சத்திற்கு 
குறையாமலும் 89% கோடிக்கு அதிகப்படாமலும் உள்ள தொழில் 
கம்பெனிகளுக்குக் (ஒதுக்கு நிதி வரிகளுக்கென்றும் தேய்மானத் 
திற்கென்றும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது போக எஞ்சியது) 
கொடுக்கப்படும், கடன்வழி உற்பத்தியைப் பெருக்கவே (அசை 
யாச் சொத்துகள், புதுப்பித்தல், . மாற்றியமைத்தல் போன்ற 
பலவகைப்பட்ட செயல்ககா எடுத்துக்காட்டாகக்கொள்ளலாம்) 
பயன் படுத்த வேண்டும். இடைக்கால மூலதன உதவியாகவும் 
கொள்ளலாம். கடன். கோரும் கம்பெனிகளுக்குப் . போதிய 
வன்மையுள்ள,. வாங்கிய கடனைத் திருப்பக்கூடிய செல்வநிலை 

உண்டா: அல்லது துணைஈடு போதுமானதா என்று நிதி உதவி. 
யளிக்கும் நிறுவனங்கள் தான் கவனிக்குமே ஒழிய. திரப்பு 

நிதிகிறுவனம் அதைப்பற்றி அக்கறைக் காட்டுவதில்லை. நிதி 
உதவியளிக்கும் நிறுவனங்கள்தான் கடன் திருப்பாததினால் 
ஏற்படும் அபாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆயினும் ரப்பு 
நிதி. . நிறுவனத்துடன். ஒப்பந்தம். கொள்ளுவதால் கார்ப் 
பரேஷனிடமிருந்து பயத்த. கடனுக்கு .ட்ீரஸ்ட்டாக இருக்க 
வேண்டும்... பத் வம் அய 

இதன் பணிகளையும். செயல் முறைகளையும் எளிதாக்கியும். 
இதன் ஆதாரங்களைச் செவ்வையாகப் பயனக்கிக். கொள்ளவும். 
-செயல் (pon 1 & cor மாற்றியமைத்துள் எது. .. நிரப்பு. நிதி 
பத்தின் உதவி இப்போது 48 பாங்குகளுக்குக் கிடைத்துள் 

. 18 இராச்சிய நிதிக் கார்ப்பரேஷன்கள், சென்னை தொழில் 
க னன்ட்டுத கார்ப்பரேஷன், மூன்று இராச்சியக் கூட்டுறவு 
பாங்குகள் இதன் உறுப்பினர்கள். ஆகாமலேயே.. உதவி. பெற். 
அஇள்ளன.. 

4



50 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈகடைமுறையும் 

இதனால் பங்குதாரர்களுக்கு அமைந்துள்ள கோட்டா (வீதப் 
பங்கு) முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் பெறும் 
நிரப்பு நிதி வழிக்கான வட்டி விகிதத்திற்கும் (6%) தொழில் 
நிறுவனங்களுக்குக் கடனுக்கு விடும் வட்டி விகிதத்திற்குமாக 73% 
இடைவெளி இருக்கவேண்டும் என்ற முன்னர் இருந்த நிபந்தனை 
நீக்கப்பட்டுத் தற்போது பாங்குகள் தங்கள் சந்தர்ப்பத்திற் 

கேற்ப வட்டி விகிதம் வசூல் செய்யலாம். ஆயினும் அது கார்ப்ப 
ரேஷனுடைய சம்மதத்தைப் பெற்றதாக அமைதல் வேண்டும். 
திட்டத்தில் இல்லாத தொழில்களுக்கும் கடன் வசதி அளிக்க 
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அம்மாதிரியான தொழில்கள் 
திட்டத்தை ஒட்டி அமைதல் வேண்டும். சிறுபான்மைத் தொழில் 
களுக்கும்கூட இடைக்கால கடன் வசதியளிக்க நிரப்பு நிதிக் 
கார்ப்பரேஷன் முன்வந்துள்ளது, ஆயினும் ஒரு நிபந்தனயென்ன 
வெனில் அந்தக் கடன்களுக்குக். கடன். உத்தரவாதத்திட்டம் 
(601 பேகாகயர66 500606) உத்தரவாதம் செய்தல் வேண்டும். 

பாங்கு. நிறுவனங்களைப் பெரிதாக்கி, அவற்றின் வர்த்த 
கத்தைத் தரப்படுத்தி, கடன்தரும் முறைகளை லாபம்காணும் 
அளவில் சிறச்கச் செய்து அதனால் தொழிலைச் செம்மையாக்கி 
எளிதாகவும் மாற்றிய நன்மதிப்பு கார்ப்பரேஷணனையே சாரும்: 
மத்தியகால ஏற்றுமதிக் கடன் வசதிக்களுக்கு நிரப்பு நிதி உதவி 
செய்ய . முன்வந்துள்ளது அதனுடைய மெச்சத்தக்க புதிய 
திட்டம். இதனடிப்படையில் Bo மாதங்களுக்கு உட்படாமல் 
சீ வருடங்களுக்கு மேற்படாமல் உள்ள ஏற்றுமதிக் கடன்களுக்கு 
இவை ஏற்பட்டுள்ளன. ஏற்றுமதி நிதி (கப்பூர் குழுவினர்) 
ஆய்வுக் குழுவினரின் பரிந்துரையின் பேரில் இத்திட்டம் 

7968ஆம் ஆண்டு ஜனவரிமீ” நடப்பில் வந்தது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் அயல்காட்டுச் செலாவணித் தொழிலில் 
உரிமை பெற்ற பாங்குகளுக்கு தநிரப்புநிதி. வசதியளிக்கிறது. 
ஏற்றுமதியாளர்கள் தனியார். . துறையில் இருக்கவேண்டும். 

. அவர்கள். . உற்பத்தியாளர்களாகவும் இருக்கலாம்... மேலும் 
அவர்களுடைய அமைப்பின் அளவு அவ்வளவாகக் கவனிக்கப் 

படுவதில்லை ; ஆயினும் மதிப்புள்ளதும். புகழ் பெற்றதுமான 
ஏற்றுமதியாளராக இருத்தல். வேண்டும்... சாதாரணமாக 
ஏற்றுமதிகள் மூலதனக் கருவிப் பொருள்களாகவும் 
பொறியியல் பொருள்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும். ஏற்று 
மதிகள். பெரிய. நிறுவனங்களின்... ஒப்பந்தத்தின் அடிப்... 
படையில் : இருக்கவேண்டும். சாதாரணமாக. கொடுக்குந் 
தொ.கையில். 30% முன் பணமாகவோ, அல்லது பற்றுத்திருமுகம்
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கொடுத்தோ அல்லது பணம் கொடுக்க உத்தரவாதமோ 

அளித்தால்தான் நிரப்புமிதி நிறுவனம் சம்மதிக்கும், எது 
எவ்வாறிருப்பினும் ஏற்றுமதி சம்பந்தப்பட்ட தஸ்தாவேஜுகளை 

ஆஜர்படுத்திவிட உத்தரவிடும், எல்லா ஏழ்றுமதிகளையும் 

ஏற்றுமதிக் கடன் உத்தரவாத Onieae sere (Export Credit & 

லோக166 ோற0க1100) ஈட்டுறுதியளித்தல் வேண்டும், Aguy. 

நிதிக் கடன் 81 லட்சத்திற்கும் குறைந்த அளவில் இருக்கக்கூடாது. 

தனிப்பட்ட கப்பல் ஏற்றுமதிகள் குறைந்தளவில் இருக்கலாம், 
அவற்றிற்கு நிரப்பு நிதிநிறுவனம் உதவியளித்திருக்கக் கூடும். 
கப்பலேற்று மூன்னர் உள்ள கடனையும், ஃப்பலிலிருந்து 

இறக்கிய பின்னர் அடைந்த கடனையும் நிரப்புநிதி நிறுவனம் 
அளிக்க வழியுண்டு, கப்பலேற்று முன்னர் கடன் பருவம் 
(நீங்கலாக) 6 மாதங்களுக்குக் குறையாமலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

மேற்படாமலும் இருக்க வேண்டும். அயல் நாட்டுச் செலாவணி 

யிலிருந்து விலக்குப்பெறல் இன்றியமையாதது. 33% சலுகை 
வட்டி விகிதத்தில் நிரப்பு நிதி வழியளிக்க இக்கார்ப்பரேஷன் 

மூன் வந்துள்ளது. இது இயல்பாக வசூலிக்கும் வட்டிவிகிதம் 
83%. மேலும் இவ்வசதியின். அடிப்படையில் உதவிபெறும் 
பாங்குகள் 6% வட்டிக்கு மேல் கடன் கொடுத்தல் கூடாது. 

அடு ஆலய ea ae 1. 
அண்மையில், தனியார்துறை நிலக்கரிக் கனிகளுக்கு ரூபாய் 

(per Lies ee Hear (Rupee Advances): ம மேற்பெச்ல் 4 பாங்கு 
தளுக்கு இக்கார்ப்பரேஷன் .. அரகினரின். பதிலாள் போன்று 
உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இவ்வாறு செய்யப்படும். முறையில் 

உலக பாங்கு நிறுவனத்தின் கடன் தொகையாகிய 82 மில்லியன் 

டாலர்களைப் பயன்படுத்த முடிகிறது. நிறுவனச். . கடன் 

வசதிகளைப் ([ஈ5(11011௦0௨1 2014) பெரிது செய்யவும், உதவி 
கோரும் நிலக்கரிக் கனிகளுக்கும் கடன் வசதியளிக்கும் நிறுவனங் 

களுக்குமிடையே நட்டத்தை 88 விகிதம் முதல் 65 விகிதம்வரை 

பங்கீடு செய்துகொள்ள வேண்டும். உத்தரவாதம் நிற்பதற்கான 

கூலி ஆண்டிற்கு $%. ன் ay 

இந்தியத் தொழில் வளர்ச்சி பாங்கு 

(Industrial Development Bank of India) 

(இ.தொ. வ.பா.) மேல கூறியுள்ள பாங்கு நிறுவனத்தை 

தொடக்கம். செய்ய வேண்டுமென்ற குறிக்கோளுடன் இ 

யூனியன் நிதி மந்திரிலோகசபையில் பட்ஜெட் 1964 விவாதத்தில் 

“இதற்கென ஒரு மசோதாவைக் கொண்டு . வந்தார். தொழில். 
நிதிக்... ertoud rege தொழித்தமன் முதலீடு: கார்ப்ப்



$2 இந்தியாவில் "பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

ரேஷன். முதலியன இருப்பினும், நாட்டிலுள்ள வர்த்தக 
பாங்குகள் தொழில்களுக்கு. முன்பண வழி அளிப்பினும், 
கூட நீண்ட காலக் கடன் வசதியை அளிக்க அவைகளுக்குப் 
போதிய செளகரியமில்லை யாதலாலும் இந்நாட்டின் தொழில் 

முன்னேற்றத்திற்கு இது ஒரு பெரும் இடையூறாக இருக்கிற 
தென்று கருதி இந்த பாங்கு நிறுவனத்தைக். திறக்கும்படியான 
முறையை வகுத்தனர். 

கனடா நாட்டிலுள்ள தொழில் வளர்ச்சி பாங்கு எவ்வாறு 
அக்காட்டின் மத்திய பாங்கினுடைய துணையாகவுள்ளதோ அதே 
போல் இதுவும் ரிசர்வு பாங்கினுடைய துணையாகும், ரிசர்வு 
பாங்கியின் மத்தியக் குழுவிலுள்ள உறுப்பினர் அல்லாதவர்கள் 
இதன் உறுப்பினர்ஆவர். ரிசர்வு பாங்கியினுடைய கவர்னர்தான் 
இதன் தலைவர். அதன் துணைத்தலைவர் இதன் இயக்குகஈர்களில் 
ஒருவர். தொடக்கத்தின் போது இதன் பணிக்கான மூலதனம் 
ரூ. 20 கோடி.. 

இதில் : பாதித் தொகையை ரிசர்வு பாங்கு செலுத்தும். 
இதன் மறுபகுதியை 30 ஆண்டுகளுக்குள், மூதல் 75. ஆண்டு 
களுக்குப்பின்னர் 72. சம: தவணைகளில் 16 ஆண்டுகளுக்குள் 
கொடுத்துவிடும். இதன் ஆதாரமனைத்தும் ரிசர்வு பாங்கு எந்த 
வித லாபப் பங்கீடு பொறுப்பேயின்றி அரசினர்  இதற்கெனக் 
கடன் விதிகள் கொடுக்கக் கூடும். அரசினர் தங்களுடைய 
சொந்த சிசர்வு நிதியிலிருந்தும் அல்லது பாண்டு, கடன் பத்திரங் 
களையும் வெளியீடுசெய்து கடன் பெறக்கூடும். பொது நிபந்தனை 
களுக்கு உட்பட்டு ரிசர்வு பாங்கு 90 நாள்களில் வெளிக்கடனாகவும் 
பெறலாம். 8 ஆண்டுகளில் காலாவதியாகும் வர்த்தக மாற்றுண்டி 
யல்களின் ஈட்டின் பேரில் இந்த பாங்கு ரிசர்வு பாங்கியிடமிருந்து 
கடன்பெறும். இவற்றிற்கும் மேலாகத் தேசியத் தொழில் கடன் 
(நீண்டகால செயல் முறைகள்) என்ற இ. ரி,பா. (௩11) .கடன் 
நிதியையும் ௮ண்டி அதற்கான பங்கீடுகளைப் பெறலாம். . இக் 

- கடன் நிறியை இ. ரி. பா. (௩81) தமது லாபத் தொகைகளிருந்து 
அரசினருக்கு மாற்றும் முன்னரே ஒதுக்கி வைக்கக்கூடும்,. இதர 
நிதி கிறுவனங்களிலிருந்து பங்குகளை முதலீடுசெய்யவும் அவற்றின் 
மூலம் அதிகப்படி நிதி ஒதுக்கங்களைப் பெற்று அதன் வழியே 
தொழில்களை ஊக்குவிக்கப் பயன்படுத்த வழிசெய்கிறது. 

மத்திய அரசினர் . இடும் பருவத்தையும். நிபந்தனை களையும் 
அனுசரித்து இந்த பாங்கு அச்கியச் செலாவணியில் கடன்கள் 
பெறலாம், தொழில்களின் தேவையைஒட்டி: இதன் ஆதாரங்களை 

- அவ்வப்போது . பலப்படுத்தப்படுகிறது. பொதுக் கடன்களை
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இந்த நிதியிலிருந்து எளிதாகத் தொழில் பிறுவனங்களுக்குக் 

கடன் வழியளிக்கலாம். மேலும் இந்த நிதியை இ. தொ. வ. பா. 

(நற) நிருவகிக்கிறது. 

பாங்கினுடைய அலுவல்கள்:-- இ. தொ. வ. பா. (11) 

தொழில் துறையில் பெருமளவில் நிதி உதவியளிக்க வேண்டிய 

காரணத்தால் இது எல்லா நிதி வழியளிக்கும் ॥ிறுவனங்களுடைய 

செயல்களை ஒன்றாகச் கண்காணித்து அதன் முடிவாகக் கம்பெனிச் 

சட்டத்தின் கீழ் பதிவு பெற்றிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் 

தனியார் துறையிலிருப்பினும் இல்லாவிடினும் மற்றும் வேறு 

சட்டத்தின் கீழ்ப் பதிவு. பெற்றிருப்பினும்-ூட இதனுடைய 

உதவியைப்பெறும் எனலாம், இந்தியத் தொழில் நிறுவனக் 

கார்ப்பரேஷன், இராச்சிய நிதிக்கார்ப்பரேஷள்கள், அட்டவணைப் 

படுத்தப்பட்ட பாங்குகள் இராச்சியக் கூட்டுறவு பாங்குகள் 

மற்றும் இதர நிதி நிறுவனங்களுக்கு இப்பாங்கு. உதவியளிக்கக் 

கூடும், 8 ஆண்டுகள் முதல் 284 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக கெடு 

வைக்கப்பட்ட கடன் உதவிகளுக்கு நிரப்பு மிதி கொடுக்க முன் 

வருகிறது. ஏற்றுமதிக் கடன் முறையிலும் ஆறு மாதங்களுக்குக் 

குறையாதும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாமலும் இருக்கக் 

கூடியவற்றிற்கு நிரப்பு ஏிதிவசதி அளிக்கப்படும். இராச்சியக் 

கூட்டுறவு பாங்கு, அட்டவணைப் படுத்தப்பட்ட பாங்குகள் 

கொண்டுவரும் கழிவு நீக்கிய உண்டியல்களின் மீது நிரப்பு நிதி 

வசதி செய்கிறது. நேரிடையே வரும். உண்டியல்களைத் 

தள்ளுபடி கொடுத்து நிதி. உதவிசெய்து வருகிறது. கூட்டுப் 

பங்குகள் வெளியீட்டின். தருணத்தில் ஈட்டுறுதி செய்ய எந்த 

நிறுவனமும் முன்வராத போது நிரப்புநிதி நிறுவனம் அவ் 

வ௪தியை அளிக்க முன் வரலாம். புதிய தொழில்கள் ஆரம் 
பிக்கச் ததேவையான தொழில். நுட்பத்தை. செர்மானிய நாட்டு 
பாரங்குகள் அளித்து ene ae போன்று. இந்த பல்கிப் 

மூன் வரலாம். 

Ap "இதழில் @iniathemasres கொடுக்கப்படும் 

கடன்களை உத்திரவாதம் செய்யத். திட்டம்:--இந்தியாவில் சிறு 

தொழில்களுக்கு முன்பணக் கடன் வசதியை அளிக்கக் கூடிய 
நிறுவனம் தோன்றாதது பெருங்குறையே. அத்தொழில்கள்.ஈசித்து, 
பணம் திருப்பப்படுவதில்லை என்ற காரணத்தால் பெரும் ஈட்ட 

. பயம்கொண்டு பாங்குகள் சிறுதொழில்களுக்குப் பணவசதி செய்ய 
. மூன் வருவதில்லை, 1929.ஜூலை மாதத்தில்ரிசர்வு பாங்கு நடத்திய: 

சிறு. தொழில்களுக்கான டன் என்ற கருத்தரங்கில்
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சிறு தொழில்களுக்கு பாங்குகள் கடன் வசதியளிப்பின் அவற்றின்: 
நிமித்தம் ஏற்படும் நட்ட பயத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ள வேறு நிதி 
நிறுவனங்கள் இருக்கவேண்டும் என்ற முடிவு தெரிவிக்கப் 
பட்டது. இந்த முடிவை அனுசரித்து, நிதி. நிறுவனங்கள் சிறு 
தொழில்களுக்குக் கட்டுப்பாடின்றித் தாராளமாக நிதிவழங்குதல் 
வேண்டும் என்ற கோக்குடன் இந்திய அரசு ரிசர்வு பாங்கியைக் 
கலந்து, சிறு தொழில்களுக்குக் உடன் வழங்க ஓர் உத்தரவாதத் 
திட்டத்தை ஏற்படுத்தி அதை 1980ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 
முதல் தேதி அமுலாக்கியது, கடன் உத்தரவாதத் திட்டத்தின் 
கோக்கம் வருமாறு: சிறுதொழில்களுக்குக் கடன் வசதியளித்து 
அதன் விள்வாக திரும்பப்பெற இயலா ஈட்ட பயத்தை நீக்கிக் 

_ கடன் கொடுக்கும் நிறுவனங்களுக்குத் தக்க பாதுகாப்பு அளித்து :. 
அதன்மூலம் நிறுவனக்கடன் முறையை. பெருக்க. எண்ணியது. 
இம்மாதிரியான ஈட்டத்தை இந்திய. அரசினரும் கடன் வசதி 
யளிக்க முன்வரும் நிறுவனங்களும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டியது. 
இவ்வுத்தரவாதத் திட்டத்தின் கீழ் எந்த ஒரு. முன் பண வசதி. 
1. லட்சத்திற்கு. மேற்படக்கூடாது, உத்தரவாத நிறுவனம்”? 

- என்ற பெயரின் . கீழ் ரிசர்வு. பாங்கில் இந்த... அலுவலகம். 
அரசினரின் பதிலாளாகப் பணியாற்றி வருகிறது. இதற்கான' 
எல்லா அலுவல்களையும் ரிசர்வு பாங்கினுடைய தொழில் நிதிக் 
கி பம்பாய் ... நகரில் இருந்து கண்காணித்து வருகிறது. 

_ காலத்தையும் பருவத்தையும். ஒட்டி இத்திட்டம். படிப்படியாக 
. இந்திய காடு முழுவதும் பரப்பப்பட்டது. க் 

தற்போதுள்ள நிலைமையில் சிறுதொழில்களுக்கு குறிப்பிட்ட 
அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்குகள், இராச்சியக் கூட்டுறவு : 
பாங்குகள், இராச்சிய நிதிக் கார்ப்பரேஷன்கள், சென்னை நிதி 

மூதலீடு. கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், மற்றும் இதர இராச்சிய 
_ பாங்குகள். மட்டும் சிறுதொழில்களுக்கு முன்பண . வசதியளிக் 
கின்றன. இவ்வுத்தரவாதத் திட்டத்தின்கீழ். இவை உத்தர 
வாதம் பெறுகின்றன. ஏதேனும் ஒரு நிதி நிறுவனம் இத்திட்டத் 
தின்கீழ் உதவியளிக்கும் நிறுவனமாக ஏற்றுக் கொண்டிருப் 
பினும், மேலும். எந்த ஒரு முன்பண வசதியிலும், அது 22% 
தொகை கொடுத்திருந்தாலும், அதுவும் மேலும் ஒரேபாங்குகளும் 
நிதி நிறுவனங்கஞம்கூட மேற்படி உதவியைப் பெறலாம்; 
இரண்டு அல்லது அதிகமான நிதி நிறுவனங்கள் கூட்டாக ஒரு 
முன்பண. வசதியளிப்பதை மேற்கொள்ளலாம். 

...... இத்திட்டத்தின் உதவிபெறும் பொருட்டுச் சிறுதொழிலுக் 
கான... இலக்கணம் கூறப்பட்டுள்ளது. .. சிறுதொழில் எனப்படு
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வது மூலதன முதலீடாகவும், குடிக் கூலிக்கென கொண்ட 
தொழிற்சாலையுடன் தொழிலாளர்களுக்கென இருப்பு வசதி 
அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும், செளகரியங்களைக் கணக்கெடுக் 

காது ரூ. ச லட்சத்திற்குள் இருந்தும், உற்பத்தி, பதனம் 
செய்தல் இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றாவது பொறுக்கி எடுக்கப் 
பட்ட மாவட்டம் ஏதேனும் ஒன்றில் இருக்க வேண்டும். 

7989ஆம் ஆண்டு ஜூலை மீ” 1-ம் தேதி முதல் அனுமதிசெய்் 
யப்பட்ட முன்பணங்களுக்கெல்லாம் இவ்வுத்தரவாத முறையின் 
கீழ் கணக்கெடுத்துக் கொள்ளப்படும். இத்தேதிக்குமுன்னர் 
கொடுக்கப்பட்ட முன்பண வரலாறு செம்மையாக இருப்பின் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட முன்பணவசதி இயல்பாகக் கொடுக்கப்படும். 
முன்பண வசதி இவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு உத்தரவாதம் அளிக் 
கப்படும். பணிக்கான மூலதனம் அசையாப் பொருள்களும் தளவா 
டங்களும் வாங்குவதற்காகக் கொடுக்கப்படும் முன்பணங்களுக்கு 
உத்தரவாதம் உண்டு, அவ்வுத்தரவாதம் பெற்ற முன்பணம் 
கோரியபோது திருப்பப்பெற வேண்டும், அல்லது குறிப்பிட்ட 
காலம் வரை கெடுவு கொடுக்கப்படும். முன்பணம் கொடுக்கப் 

பட்டும் அல்லது அனுமதி செய்யப்பட்ட பின்னரும்கூட உத்தர 
வாதம். அளிக்கப்படும், முன்பணம் கோரிப்போடப்படும் மனு 
மூதன் முதலில் ஒராண்டுக் காலத்தை யுடையதாகவும், அதற்கும் 
நீண்ட காலத்ததாய் இருப்பின் முன்பண உதவி அளிக்கும் 
நிறுவனத்தின் விருப்பத்திற்கேற்ப காலம் அல்லது பருவம் 

். தீர்மானிக்கப்படும். உத்தரவாத காலம் எக்காரணத்தை முன் 
னிட்டும் முன்பணம் கொடுத்த. நாள் முதல் ஏழாண்டுகளுக்குமேல் 
அதிகரிக்கக்கூடாது. . உத்தரவாத காலத்தை முதலாவதாக ஆறு 
மாதகாலத்திற்கு மேற்படாமல் அவ்வப்போது அதன் அடுக் 
காகவே : நீட்டிக்கொண்டு போய். முன்கூறிய: ஏழாண்டுக் 
காலத்தை மீறக்கூடாது. 

. உத்தரவாத. ஈட்டுறுதிக்கான கட்டணம் . பெருமளவில் 
கொடுக்கப்பட்ட முன்பணத் தொகையில் 1 சதவிகிதம் ou GAS 
கப்பட்டு, உத்தர.வாதம் தொடங்கும் முன்னரே உத்தரவாத 
நிறுவனத்திடம் இக்கட்டணத்தைச். செலுத்தி விடவேண்டும், 
இத்திட்டத்தை செவ்வனே நடத்துவதற்காகப் பரிசோதனைக் 
காலத்தில் கட்டணத்தை மிகவும் குறைத்தும், தொழில்களுக்கும் 
சிறுதொழில்களுக்கும் .: மேன்மேலும் நிதியை அதிகரிக்க 
என்னென்ன : ஏற்பாடுகள். உள்ளன என்று ஆய்ந்து முடிவு 
செய்யப்பயலாகிறது, ஓராண்டைவிட அதிகமுள்ள பருவக்காலக் 
கடனுக்குக் மோட்சம் அக்காவா தகதித்கான் சட்டத்தைத்



56 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடை முறையும் 

தவணைகளில் செலுத்தலாம்? கடன்கொடுத்த எந்த நிறுவனமும், 
உத்தரவாதம் பெற்ற முன். பணமாக இருப்பின் 
உத்தரவாதத்தை நிறைவேற்றும்படி கோரலாம். உத்தரவாதம் 
காலவதியாகும் 15 நாள்களஞுக்குள்ளாகக் கெடுத்தவறிய கடன்: . 
களின் விவரத்தைத் தகவலாக வெளியிடலாம். கடனை வசூலிக்க 
வேண்டி எட்டின் மீதும்,  சட்டமுறையிலும் நடவடிக்கை எடுக் 
கப்போவதாகக் கடன் கொடுத்த நிறுவனம் சான்றிதழ் கொடுக் 
கவேண்டும். கடனைத் திருப்ப வசூல் செய்யும் பொறுப்பு, 
உத்தரவாதத்தைப் பெற்ற பின்னர் கடன் தரும் நிறுவனத் 
தையோ அல்லது உத்தரவாதநிறுவளனம் பணிக்கும் முறையில் 
வரூலிக்கவேண்டும். இத்திட்டம் எம்முறைகளில் முன்பணம் 
தருதல் வேண்டும், எவ்வாறு ஈடுகளைக் கோரவேண்டும், என்ன 
ப்ருவக்காலத்தில் திருப்பப்படவேண்டும் என்று கூறவில்லை, கடன் 
வசதியளிக்கும் நிறுவனங்கள் தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப ஈடு, 
கிடைக்கும் லாபறிலுவை வட்டி வீதம் இவற்றை ஒப்பந்தப்படி 
அமைத்துக் கொள்ளலாம். 

பாங்கு சட்டத்தின் பரிணாமம் 

பாங்கு சட்டத்தின். பொருள் :-- பாங்கு வர்த்தகத்தைத் 
தனிப்பட்ட முறையில் இதர வகையான வர்த்தகங்களிலிருந்து 
பிரிக்குமளவில் தனிப்பட்ட சட்டமுறை இந்தியாவிலும் இல்லை, 
இங்கிலாந்திலும். இல்லையெனலாம். இதர வணிகத்துறைகளில் 
ஈடுபட்டவர்கள். என்னென்ன பொதுச்சட்டவரம்பினுள் நடக்க 
வேண்டுமோ . ௮ச் சட்டமனைத்தும் பாங்கு நடத்துபவரைக் 
கட்டுப்படுத்தும். அதே போன்று தனிஈபர்பால் தீங்கிழைக்கும் 
சட்டம், குற்றம் புரிவசான சட்டம் இவைகளுக்கு அனைவரும் 
கட்டுப்பட்டிருப்பதுபோல ... பாங்கு வர்த்தகரும் கட்டுப்பட 
வேண்டியது. பாங்குத்தொழிலுக்கான சட்டத்தைத். தெரிந்து 
கொள்ளும் முன்னர் . இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்து காட்டிலும் 
பாங்கு சட்டம் எவ்வாறு உருவாகியது எனச் ருக்கி. வரை 
வோமாக. இந்திய பாங்குச்சட்டம் எனப்படுவது பொதுவாக. 
ஆங்கில நாட்டுப். பாங்குச்சட்டத்தை அனைத்தும் தழுவாது 
ஓர். அளவில் ஒட்டியிருப்பதால் ஆங்கில நாட்டுச். சட்டத்தின் 
தோற்றுவாய், அதன் வரலாறு: அனைத்தும் நாம் இங்கு அறிந்து 

| Saree முற்படுவோம், 

வியாபார (வர்த்தக)ச் சட்டம் :-- பாங்குச் சட்டமெனப் 
"படுவது வர்த்தக அல்லது வியாபார சட்டத்தின் ஒரு. பகுதி 

இதை லெக்ஸ் மெர்ச்சடோரியா. (Lex Mercatoria). எனப்
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பண்டைக்கா லங்களில் கூறிவந்தனர். பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில் 
வர்த்தகர்கள் அன்றாடம் நடைமுறையில் கொண்டிருந்த பழக்க 
வழக்கங்களே வர்த்தகச்சட்டமாக உருபெற்றது. இப்பழக்க 
வழக்கங்களை நீதிமன்றங்கள் பரிசீலனை செய்து அவற்றை 
ஏற்றுக்கொண்டன. நாளடைவில் இவை பொதுச்சட்டப் பகுதி 
களாக அடைந்தன. நாளாவட்டத்தில். புதிய புதிய கொள் 
கைகளும். இவற்றுடன் சேர்க்கப்பட்டன. மாற்றுண்டியல்களில் 
உத்தரவு பெற்றவர்களுக்குப் பணம் கொடுப்பதும் அந்தச் 
சுவடியின் பின்புறத்தில் கையொப்பமிட்டு மாற்றிக்கொடுப்பது 
72ஆம். நூற்றாண்டு காலம் . தொட்டு நடைமுறையில் இருந்து 

வருகிறது. 1694ஆம் ஆண்டு பாங்கு அஃப் இங்கிலாந்தை 
. தோற்றுவிப்பதற்கான முதல் பாங்குச்சட்டம்  அமுலாக்கப் 

- பட்டது. ஆயினும் அநேகர் இதை முதலாவதாகத் தோன்றிய 
பாங்குச்சட்டமாக இருக்குமா என ஐயுறுகின்றனர். பாங்கு-ஆஃப் 
இங்கிலாந்தைத் தோற்றுவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு 
தனி சட்டம். மேலும், அவ்வமயம் பொதுவாக கிலவிவரும் 
பாங்குச்செயல் முறைகளைப் பற்றியோ அல்லது சண்காணித்தோ 
இதில் விவரப்படுத்தப்படவில்லை. பத்தாண்டுகளுக்குப் 
பின்னர் . மாற்றுண்டியல்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்த 
மாற்றுரிமை முறை 1704-ல் ஆன் காலத்து சட்டப்பிரிவுகள் 
2 % 24-ன் கீழ் பிராமிசரி கோட்டுகளும் வழங்கப்பட்டன. 1708-ல் 

எல்லா பாங்குகளும் பெற்றிருந்த பணத்தாள் .வெளி.யீட்டுநிமை 
பிடுங்கப்பட்டு பாங்கு ஆஃப் இங்கிலாந்திற்குமட்டும் ஏகபோக 
உரிமையாக மாற்றப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து 1896-லும் 
19892-லும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. இச்சட்டங்கள் பாங்கு 
வர்த்தகத்தின் ஓருசில பகுதிகளைமட்டும். கண்காணிக்கின்றனவே 
ஒழிய பொதுவாக பாங்குத் தொழில் முழுமையும் கவனிக்கப் 
படவில்லை. 4986-ல். “பெருமளவில் தொழில்புரியும். கூட்டுப் 

- பாங்கு வர்த்தகம். கட்டுப்பாடின்றி நாட்டின் நிதி. நிலைமையை 
ஆக்கிரமித்து வருவதை உடனே கவனித்துக். கட்டுப்படுத்த. 
வேண்டும்'' என்று சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது. 
1942ஆம் ஆண்டு. உருவான சட்டம் (7) புதிய பாங்குகளுக் 
கான செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் இன்னதெனவும், (2). அவை 
திறக்கப்படுவதற்காக அனுமதியைக் குறித்தும், (8) இயக்குநர்கள் 
கான்காண்டுகளுக்கு.. ஒருமுறை ஓய்வு (பெறுதல்: வேண்டும், 
ஓய்வு பெற்றவர் மறுமுறை ஒராண்டுகூட : தேர்ந்தெடுக்கப்படக் 
கூடாது, (4) பாங்குகள் தங்கள் பங்கின் ஈட்டின் கடன் 
கொடுத்தல் கூடாது, . (5). பாங்குகளிள் ஐந் தொசைக் குறிப்பு... 
க மாதமொரு முறை வெளியீடு செய்தல் வேண்டும் என்றும். 
பிரிவுகளைக். கொண்டுள்சாது. ... ஆன் ப ரன் re
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மான்ஸ் ஃபீல்ட் பிரபுவின் முடிவான தீர்ப்பு 

தொழில்புரட்சியின் காரணமாகத் தொழிலும் வர்த்தகமும் 
வெகுவாக முன்னேற்றமடைந்தன. பெருவாரித் தொழில்கள் 
தொடங்கப்பெற்றவுடன் கடன்வர்த்கமும் அதிகரித்தது. கடன் 

வர் தீதகத்தால் நாட்டின் பொருளாதாரநிலை செம்மையாகியது. 
அவ்வமயம் பாங்குத்தொழில் சட்டம் நீதிபதி - உருவாக்கிய - 
சட்டம் எனக் கூறினால் மிகையாகாது. பாங்கு நடத்துமுறை. 
களிலும் வர்த்தக முறைகளில் தொன்றுதொட்டு இருந்துவந்த. 
பழக்கவழக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நீதிபதிகள் தங்கள் முடிவு 
கக் கூறிவந்தனர் எனலாம். ஆங்கில வர்த்தகச் சட்டத்தின் 
வரலாற்றில் பெரும்பெயருடன் திகழ்பவர் திரு. மான்ஸ்ஃபில்டு 
பிரபு (அன்னாருடைய வாழ்க்கை விவரச்சுருக்கம் இன்ஸ்டிடியூட் 
Mood ummstray gtare (Institute of Bankers’ Journal) 
பகீ 423-844) ஐப். பார்க்க. வெகுவாக முன்னேற்றமடைந்த 
ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலவிவரும் பாங்கு, வர்த்தகப் பழக்க 
வழக்கங்களை ஆய்ந்து அதன் அடிப்படிடையில் இங்கிலாந்து பாங்கு 
கடத்தும் சட்டமும் வர்த்தகசட்டமும் தோற்றுவித்தார். அவர் 
காலமான பிறகும்கூட இவருடைய தீர்ப்புகளையும் சட்டமுடிவு 
களையும் விவாதத்திற்கும் சர்ச்சைக்கும் இடமின்றி வல்லுகர்: 
கூற்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இதுகாறும் சட்டமாக திகழ்ந்து 
வருவது தெரிந்ததே... பின்னர் உருவான அ.கேக வர்த்தக 
சட்டங்களை மான்ஸ் ஃபீல்டு பிரபு மற்றும் இதர நீதிபதிகளும் 
கொடுத்த தீர்ப்புகளையொட்டி அமைத்தனர். எடுத்துக்காட்டாக 
மாற்றுண்டியல்கள் சட்டம். திரு. மான்ஸ்ஃபீல்டு பிரபுவின் 
தீர்ப்புகளை யொட்டியே உருவாக்கப்பட்டது. . நீதிபதி மான்ஸ் 

_ பீல்டு பிரபு அவர்களோ வழிவழியாக வந்த வர்த்தக பாங்குப் 
பழக்கவழக்கங்களை அனுமதித்தே தீர்ப்புகளைக் கூறியுள்ளார். 
எனவே, இங்கிலாந்து பாங்குச்சட்டம் எனப்படுவது பாங்கு 
நடத்துவோர் இதுகாறும் . கடைப்பிடித்தொழுகிய செயல் 
மூறையே. தடு 

இந்திய நாட்டில் :-- சென்னை, . பம்பாய், . கல்கத்தா 
போன்ற. பெரிய ஈகர்களில் வாணிபம்: செய்துவந்த ஆங்கிலேய 
வர். ச்தகர்களின் ஈலனைக்கோரியும், அவர்கள் காட்டுச்சட்டங்களை 
கையாளும் நீதிமன்றங்களுக்குச் செல்லமறுத்ததால் இக்காட்டிற் 
கென்று முதன்முதலாக வர்த்தகச்சட்ட மசோதாவைக் கொண்டு 
வந்தவர். அக்காலங்களில் இந்தியாவில் தனிநபர் சட்டங்களை 
அமுலாக்குவதே . ஒருதனிப்பட்ட முறையாக நடக்து வந்தது 
எனலாம்... தனிஈபர் சடடங்கள் அவரவர்களுடைய மதக்கோட் 
பாட்டை யொட்டியே அமுலாக்கப்பட்டது.. இந்திய, நாட்டில்
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நடைபெறும் வர்த்தகத்தை ஆங்கில நாட்டு வர்த்தகச்சட்ட 

அடிப்படையில் தான் இருக்க வேண்டுமென்று ஆங்கில காட்டுப் 

பாராளுமன்றம் முடிவுசெய்தது. இராசதானித் தலைககரங்களில் 

இச்சட்டம் அமுலாக்கப்பட்டது. அதனால்தான் பிரதான 

நகர்கவிலும் கிராமப்பகுதிகளிலும் சட்டத்தில் பேதம் உள்ளதைக் 

காண்கிறோம். 1758ஆம் ஆண்டு பட்டயத்தின்படி இம்மூன்று 

பெருககர்களிலும் ஆங்கிலவர்த்தகச் சட்டமும் இதர சட்டங்களும் 

அமுலாக்கப்பட்டன. மேலும் இச்சட்டம் இக்காட்டவரான சுதேச 

இக்தியரைக் கட்டுப்படுத்தாது. ஆயினும் இருசாராரும். இதற்கு 

இசைந்து கொண்டால் இச்சட்டத்தின் கீழ் தீர்ப்புக்கொடுக்கலாம், 

பொதுப்படையாக வீவாதிப்பின், மாற்றுரிமை உண்டியல் 

கக் ஈட்டுப்படுத்தும் சட்டம் நீதிமன்றங்களில் வழக்கில் 

வராது. ஆயினும் வழக்கிடுபவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் ஆவர், 

இக்நாட்டவராயின் இந்துக்களாயிருப்பின் இந்து சட்டமும் முகம் 

மதியர்களாயிருப்பின் அவர்களுடைய .மதக்கோட்பாட்டையும் 

அனுசரித்து வழக்கு தீர்க்கப்பட்டது. வழக்கில் ஈடுபட்டவர் 

பல்வேறு மதத்தினர்களாக இருப்பின் பிரதிவாதியின் மத 

சம்பிரதாயப்படி வழக்கு விசாரித்து தீர்ப்பு அளிக்கப்படும். உண்டி 
யல்களைப்பற்றிக் கூறியுள்ள இந்து சட்டத்திலும் அல்லது முக 
மதிய சட்டத்திலும் வர்த்தகமுறைகளைப் பற்றியாதும் கூறவில்லை 

யாதலால்: அக்காலத்தில் பழக்கவழக்கத்தில் இருந்து வந்த 
. முறைகளையே நீதிமன்றங்கள் அனுசரித்து முடிவுகூறின. உண்டி. 

யல்கள் மாற்றுண்.டியல்களை (111 ௦7 1300 வஜ6.ப் போல எழுதி 
யிருப்பின் அதில் சம்பந்தப்பட்ட நபர் இந்நாட்டவராயினும் கூட 
ஆங்கிலச்சட்டம் அமுலாக்கப்படும் சட்டங்கள் 9, 10 -உவல்லியம் 

111 77சி(0) இவை மாற்றுண்டியல்களுக்கு எதிர்ப்புக்கூறல்முறை 

9, 4. ஆன். %யின்படி. பிராமிசரி நோட்டுகளும் . இந்தியாவில் 

நடப்பில் உண்டு, அவை மாற்றுமிமையாகக் கருதலாம் எனக் 
கூறியுள்ளது. ் 

இந்தியாவில் : சட்டமியற்ற முயற்சிகள் :- மாற்றுண்டியல் 
களையும் பிராமிசரி நோட்டுகளையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் 
சட்ட எண் 6, 1640ஆம். சட்டஎண் 8, 1866 மூலம். இந்தியாவில் 
தக்க. முயற்சிகள் முதன் முதலில் தொடங்கப்பட்டன. 1868-ல் 
வந்த இந்தியச் சட்ட ஆணைக்குழு மாற்றுண்டியல்களுக்கான 
சட்டத்தைத் தயார் செய்து ஓர் ஆண்டு கழித்து கவுன்சிலின் 
சபையில் மசோதா. கொண்டுவரப்பட்டுச் சட்டமாக மாற்றப் 
ப்ட்டது. . இந்காட்டு வியாபாரிகள் தெரிவித்த எதிர்ப்பின். 
காரணத்தால். இச்சட்டம். ஆங்கிலச்சட்டத்தின். aa Otomo,
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இருந்த போதிலும் ௮ேக மாற்றங்களுடன் வெளிவந்தது. 
எனவே, இதை உருவாக்கினகுழு இர்காட்டு முறைக்கேற்ப மாற்றி 
யமைத்தது. திருத்தப்பட்ட மசோதா உயர் நீதிமன்றங்கள்; 
உள்நாட்டுச் சர்க்கார், இதர நீதிமன்றங்கள் முதலியவிடங்க 

eG அனுப்பப்பட்டு அவர்களுடைய முடிவுகளைத் தெரிந்து 
பின்னர் ஓரு பொறுக்கி யெடுக்கப்பட்ட குழுவினரிடம் அனுப்பப் 
பட்டது. 1880-ல் இருந்த இந்தியநாட்டு விவகாரச் செயலர் இதை 
இன்ஜனெரு புதிய இந்தியச்சட்டக் குழுவினரிடம் கொடுத்து 
மாற்றம் செய்ய உத்தரவிட்டார். புதிய கமிஷன் இதில் மாற் 
றம் ஓன்றும் செய்யாது புதிய சேர்ப்பாக உண்டியல்களைப் 
பொறுத்த மட்டில் உள்ளுர்ப் பழக்கத்தைக் கடைப்பிடித்தல் 
இன்றியமையாதது என்று பரிந்துரைத்தனர். இங்கிலாந்திய 
மாற்றுண்டியல் சட்டம் நிறைவேற்ற ஓர் ஆண்டு முன்னதாக 
7897-ல் இது சட்டமாக அங்கீகாரம் பெற்றது. 

இந்தியச் செலாவணி முறிச்சட்டம் 1881 :--உள்காட்டுப் 
பழக்கவழக்கங்களையும் நடைமுறைகளையும் இந்தியச் செலாவணி 
முறிச்சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது. (பிரிவு 1 இந்தியச் செலா 
வணி முறிச்சட்டம் 7687) இது இந்தியா முழுவதுக்கும் ஏற் 
படுத்தப்பட்ட சட்டம், ஆயினும் இந்திய மொழிகளில் எழுதப் 
பட்ட மாற்றுண்டியல்களில் . பழக்கமாக. .. இருந்து வரும் 
முறைகளை மாற்றாது ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றன. 

.... சட்டத்தைப் பற்றிய ' குஸறபாடுகள் :--உள்ளுர் -பழக்க 
முறைகளை யேற்றுக்கொள்ளுவதாகக் கூறும். சட்டம்  முறிஎழு 
தப்படும். ஊரிலுள்ள முறையைக்கொள்ளுவதா, முறிக்கென்று 
பணம் கொடுக்கப்படும் ஊரிலுள்ள பழக்க .முறையைக் 

. கொள்ளுவதா . என்று... விளக்கமாகச் சட்டத்தில் எங்கும் 
'விவரப்படுத்தப்படவில்லை. இந்த முறியில் ஈடுபட்டுள்ள ஈபர்களின்... 
உள்ளக் கிட்க்கையை அறிந்து அதற்கேற்ப: முடிவு செய்யலாம், 
சர். ஹென்றி சால்மர் மாற்றுண்டியல் முறிச்சட்டத்திற்கென்று 
எழுதிய. உரையின் (நான்காவது பதிப்பில்), 58ஆம். பக்கத்தில் 
அயல்நாட்டு முறிகளில் கைக்கொள்ளும் முறைகளை விவரித்துக் 
கூறியுள்ளார். இவற்றால் இப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணயியலும், 
எல்லா... மாற்றுண்டியல்களைப் . பற்றி. இச்சட்டம் கூறாததால் 
இதற்கு... மாற்றுண்டியல்கள் சட்டம்: என்று கொடுத்த 
தலைப்புத்தவறானது. இதனால்தான் . . இங்கிலாந்தில் இதை 
வரையறுத்து மாற்றுண்டியல் சட்டம் (111 ௦7 10௧026 Act) wr Hp 
அுண்டியல் முறிச்சட்டத்திற்கான பீடிகையில் “பிராமிசரிகோட்டு 

செக்கு, மாற்றுண்டியல்கள்,.. இவற்றுக்கான... இலக்கணத்தைக்
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கொடுத்தும் அவை மாற்றுரிமை பெற்றனவா இல்லையா என்றும் 
திருத்தம் செய்ய இச்சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது”! ' 
என்றுள்ளது. இன்றைய நிலையிலும் பல்வேறு திருத்தங்கள் 
ஏற்பட்டுள்ள இச்சட்டம் அனைத்தம் ஒருங்கேயமைந்த சட்டம் 
எனக்கூற இயலாது, இச்சட்டம் அமலாக்கியது முதல் 
உள்ள நிலைமை வருமாறு : சட்டப் பிரிவுகளில் தனிப்பட்ட 
முறையில் வரும் கூறுகளை இந்திய நீதி மன்றங்கள் கவனிக்கா. 
சட்டத்தின் வன்மையான. அமைப்பினின்று இடறி வர்த்தகச் 
சட்டத்தின். ஐயப்பாடுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்ந்து உழலக்கூடா 
தென்று கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. சட்டப்.பிரிவுககசா அமைக் 

கும்போது இம்மாதிரியான கண்டிப்புத்தன்மை இருக்க வேண் 
டியது மூறையே எனினும் கிற்சில சமயங்களில் . ஐயம்தோன்றும் 
பொருக£க் கொடுக்கிறது. (தி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமென் 

டல்ஆஃட், எழுதியவர். பாஷ்யம் அண்ட் அடிகா) 

பாங்கியல் சட்டமுறையிலுள்ள பேதம் :-- ஆங்கில நாட்டு 
பாங்குத் தொழில் முறைச்சட்டம் இந்தியாவில் . நிதானமாக 
ஐக்கியமானபோது ஒரு சமயம் சில மாறுதல்கள் கோன்றின 
எனலாம். சிறிதுகாலம் முன்னர்வரை ஆங்கில நாட்டு மக்கள் 
பாங்குகளை நடத்திவந்ததால் இந்தமாறுதல்கள் விபரீதமாக.வெளி 
யாயின. ஆங்கில பாங்கு நடத்துமுறையில் .தேர்ச்சிபெற்றவரா 
தலின் அவர்கள் அக்கொள்கைக&ைப் புகுத்தி இந்தியக்கொள் 
கைகளைத் தெரிந்து கொள்ளாமலும் இருந்தனர். பம்பாய் உயர் 
நீதிமன் றத்தில் கடந்த டோஸாபாய்க்கு எதிர் விரசந்த. என்ற 
வழக்கில் கொடுத்த தீர்ப்பு மாறுதல்களை அறுத்தெறிந்தது 
இவ்வழக்கின் தகவல் நுணுக்கமாவது--செக்குத்தாளில் 
அச்சடித்துள்ள வைத்திருப்போர் (கால) என்ற வாசகத்தை 
அடித்து அதற்குப்பதிலாகப் “உத்தரவுபடி (0102) என்ற வாசகம் 
அதன்மீது... எழுதிவிடப்பட்டால் அம்மாதிரி. பெற்றவரின் 
மாற்றுரிமை என்ற . கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. - பம்பாய்ககரில் 
இங்கிலாந்தில் ஈடைமுறையிலுள்ளது போன்று. அம்மாதிரி மாற்றி 
எழுதப்படாவீடினும் உத்தரவிற்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று 
அனுமதித்துவிடுவார்கள். இதற்கான சாட்சியங்களைக் கூறியும் 
கூட, அந்நிலையில் சட்டமுறையில் அவ் வரறான கொள்கை 
கூறப்படாத காரணத்தால் செக்கிற்கு மாற்றுரிமை. கிடையாது 
என அனுமதியிட்டுத் தீர்ப்பளித்தார். மாற்றுண்டியல் சட்டத் 

திற்கும், பாங்குத் தொழில் ௩டை முறையிலுமிருக்கும் இந்த 
Aue sore gb, இடரானதுமான. வரசகங்கள். திரு. வி. ஜே. 
பட்டேலின் விடாமுயற்சியால் எடுத்து. விளக்கப்பட்டு 7919-2 
வக்த மாற்றுண்டியல் முறிச்சட்டத்தின் திருத்தம். வெளியாகிறது.
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அதேபோன்று கோடுகள் வரையப்பட்டு செக்குத்தாள்கள் 
பிற பாங்குகளிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்டன. கணக்கிலேயே வரவு 
வைக்கப் படுபவைகளுக்கு இங்கிலாந்து காட்டில் பாங்குநடத்து 

லோர்க்குப் போதிய கரப்பளிப்பதுபோன்று இந்நாட்டில் சவனிக் 

கப்படவே இல்லை, கேட்பாரும் இல்லை, ஆயினும், ஆசிரியர் 

இந்திய அரசினரின் பார்வைக்கு இந்தகவலை எட்டவைத்து 
அதன் பலனாகச் சட்டம் திருத்தப்பெற்றது. 

பாங்கு நடத்துவோர் புத்தகச் சான்றுசட்டம்:--பாங்கு நடத்து 

வோர்களை யனுசரித்து உண்டான மிகவும் தேவையான சட்டம் 

பாங்கு நடத்துவோர் புத்தகச்சான்று சட்டம் 1891. இதன்படி 

பாங்கு நடத்துபவர் சான்று கூறத்தமது கணக்குப்புத்தகங்களை 
நீதிமன்றத்தில் கொண்டுவர வேண்டியதில்லை; அதற்குப்பதிலாக 

அந்தத்கணக்கின்.. நகல். தயார்செய்து அதன் படிவத்தைச் 

சான்றிதழுடன் காட்டினால் போதும் (பிரிவு 2 பாங்கு நடத்துவோர் 

புத்தகச்சான்று சட்டம் 1591) பாங்கு அலுவலகத்தில் எழுதப் 

பெற்றுவரும் கணக்குப்புத்தகங்ககை. ஆய்வு செய்ய வேண்டும் 

என்ற முறையை நீதிமன்றம் மேற்கொள்ளுவதில்லை. கணக்குப் 

படிவங்கள் சீரானமுறையில் பாங்கு வைத்துக்கொள்ளுவதில்லை 

என்ற கோக்கமேற்படின் பாங்கு உத்தரவிடலாம், ஒஃப், ஜி, 
ப்ரைஸ் எதிராகச். சக்கிரவர்த்தி (௮, இ. ரி. 1987 லாகூர் 160) 

படி நீதிமன்றத்தின். ஆணையின்றிப் போலீஸ் வழக்குகளில் 
போலீசார். ஆய்விற்கு. பாங்கு நடத்துவோர். தங்கள் கணக்குப் 

பு.த்தகங்களை அவர்கள் வசம் ஒப்புவித்தல் வேண்டும், இதன் சட்ட 

-நுணுக்குமாவது பாங்கு நடத்துவோர் புத்தகச்சான்றுச சட்டத் 
fer bag பிரிவின் கீழ் பாங்கு ஈடத்துவோர்க்கு சட்டப்படி 
எடுத்துள்ள. நடவடிக்கையினின்று காப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இம்மாதிரியான காப்பு, போலீஸ் விசாரணையின் போது உண்டா 
"என்பதுதான் உயர் நீதிபதி ஸ்கெம்ப் (ஊற) . போலீஸ் 
விசாரனையின் கீழ். இந்தச்சட்டப் பிரிவு 8 செல்லாது, பாங்கு 
நடத்துவோருக்குக் காப்பு இல்லை என்று விளக்கினர், போலீஸ் 
விசாரனை எனப்படுவது சட்டஈடவடிக்கையாகாது... இந்தியக் 

கிரிமினல். கடைமுறை : விதித்தொகுப்புகளின் 94-வது . பிரிவின் 

கீழ் பாங்குகளை விலக்காக்க இந்தியச். சட்டமன்றம் சொல்ல 

வில்லை... இவ்விதித்தொகுப்பின்கீழ் பம்பாய், கல்கத்தா ar 

. எல்லைக்கப்பாலுள்ள எந்தப் போலீஸ். அதிகாரியும் எழுத்து 

மூலம் போலீஸ் ௩டவடிக்கைக்கு வேண்டிய _ எந்த நபரையும் 

: அவர். நடத்தும். தொழில்சம்பந்தப்பட்ட . தஸ் தாவேஜிகளை 
உடனே கொண்டுவந்து காட்டி- அவர். களுடைய ஆய்விற்குவிட
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வேண்டும் எனக் கட்ட&ரயிடலாம். சுருங்ககூறின், போலீஸ் 
நடவடிக்கை எனப்படுவது சட்ட நடவடிக்கையில் பாங்கு நடத்து 
வோர் புத்தகச்சான்றுச் சட்டத்தில் உள்ள. “சான்று'" என்ற 
பதம் சட்ட விளக்கத்தில் பொருள் தரும் சான்றே ஒழிய போலீஸ் 
நடவடிக்கையைக் குறித்ததன்று ; பெருமளவில் இந்தக் தீர்ப்பின் 
விளக்கத்தைக் கொடுத்துள்ளோம், காரணம் யாதெனில் பாங்கு 
நடத்துவோருக்குச் சட்டமுறையில் அளிக்கப்பட்ட காப்பு 
குறுக்கப்பட்டது. மேலும், அக்கிலையில் இப்பொருள் கொண்டுவர 
லாகூரிலிருந்து இம்பீரியல் பாங்கு ஏஜெண்டு போலீஸ் 
அதிகாரிகோரிய புத்தகங்களைக் கொடுக்க மறுத்தார். போலீஸ் 
அதிகாரி பாங்கின் மீதுதக்க நடவடிக்கை எடுத்து உயர்நீதி 
மன்றத்தில் அவருக்குச் சாதகமாக முடிவு செய்தது. 

மேதையாகிய உயர்நீதிபதி அவர்களுக்கு ஈன்மதிப்பளித்தும் 
அவருடைய தீர்ப்பின் விளைவாக பாங்கு நடத்துவோர். புத்தக 
சட்டத் தின் வேர்ப்: பகுதியை இது ஆட்டி வைத்துவிட்டது 
எனலாம். பாங்கு ௩டத்துவோரை அவதிக்குட்படுத்தாது 
எளிதில் செயல் புரியவே இச்சட்டம் இயற்றப்பட்டது. ஆயினும் 
போலீஸ் அதிகாரிகள் கட்டளைக்கு அடிபணிந்து புத்தகங்ககை 
காட்ட வேண்டும் என்பதால் இந்தச் சட்டத்தின் கோக்கமே 
தவிடுபொடியாகி விடுகிறது. நீதிமன்றங்கள் g றீறுக்கொள்வது 
போல சட்டத்தின் 8வது. பிரிவின் கீழ் போலீஸ். அதிகாரிகளும் 
சான் றிதழ் பெற்ற கணக்குப் படிவங்களைக் கோரித் தங்கஞுடைய 
ஆய்வுகளை ஏன் ௩டத்தக்கூடாது? இங்கிலாந்து நாட்டில் ஒரு 
வாடிக்கைகாரரைப் பற்றிய தகவல் தேவையென்று போலீஸார் 
கோரினால் அத்தகவல் கொடுப்பது பாங்கு. நடத்துவோரின் 
விருப்பத்தைப் பொறுத்ததே அன்றிக் கட்டஜாயிட முடியாது 

(பாங்கர்ஸ், இன்சூரன்ஸ். மானேஜர்கள் அண்ட் ஏஜண்ட்கள் 
- மாகஸின் . ஜூன் 1929 பக். 9877 பம்பாய் கல்கத்தா நீங்கலாக. 

இதர இடங்களிலுள்ள பாங்கு நடத்துவோர்களும் இச் சட்டத் 
தினின்று விலக்குப் பெறச் சட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும். 
பாங்கு நடத்துவோரைத் தனிப்பட்ட முறையில் . தடத்த 
வேண்டியதின் காரணம் என்னவெனில் அவ்வப்பொழுது : 
போலீஸ். ஈடவடிக்கை என்று பாங்கு அலுவலகத்தில். புகுந்து 
கணக்குப் புத்தகங்களைத்தரும்படி போலீஸ் அதிகாரிகள் கட்ட ௯ 
யிட்டால், பாங்கு ஈடத்துவோர் தம் தொழிலைச் செய்ய முடியாது 
தவிக்க நேரிடும். எனவே, பாங்கு சட்டம் எனப்படுவது 
பொதுவாக பாங்குக& நடத்த (வேண்டிய விதி எனக் கூறலாம். 
அது பாங்குத்தொழில் . அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்த ADDS 
எனக்கூறின் மிகையாகாது. am ay pint 9
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ச௪ட்டமியற்றுவதற்கான . இன்றியமையாத நிலை:-- முன் 
விவரித்தபடி இந்தியாவில் பாங்குத் தொழிலக் கட்டுப்படுத்தியும் 

குறிப்பாக பாங்குக் கம்பெனிகலைக் கட்டுப்படுத்திக் கண்காணிப் 
பதழ்கான தனிப்பட்ட சட்டம் இதுவரை உருவாகவில்லையென்று 

கண்டு கொண்டோம். அண்மைவரையிலும் இந்திய பாங்குக் 
கம்பெனிகளின் நில் இரங்கத் தக்கதாகவே இருந்தது. எனவே 
பாங்குக் கம்பெனிகள் அனைத்தையும் ஒரே கோக்குடன் கண் 

காணித்தும் மேற்பார்வையிட்டும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தவும் 
ஒருங்கே அமையப்பெற்ற சட்டம் ஒன்று கொண்டு வரவேண்டும் 
என்று. பலர் வற்புறுத்தியதின். காரணமாகத் தோன்றியது 
எனலாம். குறை கூறுபவர்களில் சிலர் பாங்குக். கப்பெனிகள் 
சட்டம் வரின் அது பாங்குகளுக்குத் தீங்கு இழைக்குமேயன் றி 
நன்மை பயக்கவல்ல முறையில். அமையாதென்று குற்றம் 
சாற்றினர். மேலும், கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள் முன்னேற்றமின்றி 
பின்தங்கக் கூடுமென்றும் வருந்தினர். ஆயினும் இந்தியப் 
பொது மக்களின் ஏகோபித்த முடிவு என்னவெனில் தற்போது 
உள்ள  கம்பெனிச் சட்டம் மேன்மேலும் வளர்ச்சி பெற்று 
முன்னேறும் பாங்குக் கம்பெனிகளைச் செம்மையான முறையில் 
கண்காணிக்கப் போதுமான வன்மை இல்லையென்றும் அதை 
விரைவில் திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்தனர். 
இந்திய அரசினருக்கு இரண்டு வழிகளே இருந்தன எனலாம். 
அவை (1) தனிப்பட்ட பரங்குச் சட்டத்தை உடனே பிரகடனம் 

செய்வது, (2) நடைமுறையில் உள்ள கம்பெனிச்.சட்டத்திற்குத் 
திருத்தப் பிரிவுகளைச் சேர்த்து . அவற்றின். மூலம். பாங்குத்' 
“தொழிலைக்  கட்டுப்படுத்துவது... . இந்திய . மத்திய பாங்கு 
விசாரணைக் குழு (10188 Banking Enquiry Committee) ¢fwiaar 

- வழியில். ஈன்கு: ஆலோசனை செய்து தனிப்பட்ட பாங்குச் 
சட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் பாங்குத் தொழிலில் உள்ள 
பல துறைகளையும் நன்கு. ஆய்ந்து சீரான முறையில் கட்டுப் 
படுத்தலாம் என்று கண்டுகொண்டனர். 

இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டம்: அவ்வமயம் இருந்த இந்திய 
"அரசினர் பின்னால். கூறிய. இரண்டாவது. முறையைக் கடைப் 
பிடித்தனர். . அதன். விகாவாக. 7987-ஆம் ஆண்டு இந்தியக் 
கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 4 பகுதியின்கீழ் பாங்குகள் சம்பந்தப் 
பட்ட. தொழில்கள் அனைத்தையும் விளக்கிக் கட்டுப்படுத்தும் 
முறைகளைக் கூறியுள்ளனர். அப்பொழுதிருந்த சட்ட உறுப்பினர் 
அடுத்த சட்ட சபையின் மூலம் பாங்குகளுக்கான சட்டத்தைச் 
சமைப்பது. அவ்வளவு எளிதான செயல் இல்லை. : எனவே, 
இம்முறையைக் கடைபிடிக்க நேரிட்டது. என்று. கூறிஞர்,



முன்து௯ர 
as 

அப்பொழுதிருந்த அரசினர்பாங்குகளில் தலையிடா முறைமையைக் 

கையாண்டது தெரிந்ததே. இங்கிலாந்தில் உள்ள பழக்கத்தையே 

கொண்டிருப்பினும் கூட அம்முறை இந்தியாவிற்கு உகந்தது 

அன்று எனலாம், இங்கிலாந்தில் தோன்றிய கூட்டுப் பங்கு 

பாங்குகள் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாகப் பணியாற்றி வந்துள்ளது... 

ஆயினும் இந்தியாவிலோ கூட்டுப்பங்கு பாங்கு முறை குழவிப் 

பருவத்தைக்கூடத் தாண்டவில்லை. எந்த இரு பருவங்களிலோ 

நாடுகளிலோ ஒரேசீராக பாங்குத்தொழில் வளர்ச்சி மாற்ற 

மேதும் இன்றிமுன்னேறவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக இங்கிலாந்து 

நாட்டில் பாங்குகள் பெற்ற வளர்ச்சி அதை அடுத்துள்ள 

ஸ்காட்லாந்திலும் கூடஅதேபோன்று முன்னேறவில்லை யென்று 

“கூறினால் மிகையாகாது. 

7989ஆம் ஆண்டு . ஈவம்பர் மாதம் பாங்கு மசோதா 
உருவில் பல கொள்கைகளைத் திரட்டி மத்திய அரசினருக்கு ஒரு 
பர்ந்துரைபோன்று. அனுப்பியது. பொது கோக்கை. அறிய 
வேண்டி மத்திய அரசினர் இந்தமசோதாவைச் சற்றறிக்கையாகப் 
பலவிடங்களுக்கு அனுப்பினார்கள். இக்கொள்கைகளின் குறுகிய 
கோட்பாடு என்னவெனில் ரிசர்வு பாங்கு சட்டத்தின் அடிப் 
படையில் நாடு முழுமைக்கும் கடன்  வசதியைச் சீராகப் 
பரபபியும் பாங்கு நிறுவனங்கள் அனைத்தையும் ஒரேமூறையில் 
கட்டுப்படுத்தியும் நாட்டின் நிதிலையைச் செம்மைப்படுத்தியும் 
பாங்குத்தொழிலை வன்மைப்படுத்தியும் ஊக்குவிக்கவே எனலாம். 
இக்கொள்கைகளின் தனிப்பட்ட சிறப்பு முறைகள் வருமாறு; 
முதலாவதாக இந$திபக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1918-ன் . 277-67 crt 
பிரிவில் கொடுக்கப்பட்ட பாங்கத் தொழிலின் இலக்கணத்தை 
எளிய முறையில்: சுருக்கிக்கூறுதல் வேண்டுமென்றும் மேற்படி 
சட்டத்தின் 277 ஜி (1) பிரிவின் கீழ் ஏற்பட்ட பொருத்திமின் 
மையை நீக்க. வேண்டுமென்றும் அதாவது 1987ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி மாதம் 15ஆம் தேதிக்கு முன்னால்தோன்் றிய நிறுவனங்கள் 
தங்கள் பாங்குகள் என்று கூறிக்கொண்டாலும் சட்டப்பிரிவுகளின் 
படி. நடந்து கொள்ளாமல் இருப்பதைக். கண்டிக்க வேண்டும் 

என்பதும், இரண்டாவதாக. இந்த மசோதா ஒவ்வொரு பாங்கும் 
தனது சொத்துக்களில் ஒருகுறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை அனுமதிக் 
கப்பட்ட முதலீடுகளில் இடவேண்டும், என்பதும், பாங்கு 
முதலீடுகள் சம்பந்தமான. கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கோக்குவது 
இந்திய வைப்பாளர்களின் உரிமைகளைக் காப்பாற்ற வேண்டி 
அயல்... நாட்டில். இணைப்புப் பெற்ற. . பாங்குகளின். மீது 

_ கட்டுப்பாட்டைக் கொணர்வதும், பாக்கு. கம்பெனிகளை. எளிதில் 
சலைப்பதற்கான முறையும் இந்த மசோதாவில் காணப்பட்டுள்ளன.
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்  “அப்பொமுதிருந்த இந்திய அரசினர் தமது சால நேரம் 
முழுவதையும் யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்திய காரணத்தாலும் ஒற்றுமை 
யற்ற முடிவுகளைப் பலர் கூறிய காரணத்தினாலும் இந்த மசோதா 
கைவிடப்பட்டது. தற்காலிகமாக நடப்பிலுள்ள சட்டத்திற்கு 
அவ்வப்பொழுது திருத்தங்களைக் கொண்டுவந்து குறைந்த 
அளவில் சட்டசபையன் நேரத்தைச் செலவு செய்து, இந்தியக் 
கம்பெனிகள் சட்டம் 1919-ன் தனிப் பகுதியாக பாங்கு நடத்து 
வதற்கான பிரிவுகளாக இணைக்கப்பட்டன. முதன் முதலாவ: 
தாகரிசர்வு. பாங்கு கூறியபடி 272 எஃப். பிரிவைத் திருத்திப் 
பூதிய பிரிவைப் புகுத்தி அதன்படி பாங்கு நடத்துவோர், 
பாங்குத்தொழில் என்ற வார்த்தைகளைச் சேர்த்தும், பாங்குக் 
கம்பெனியாக இருக்க வேண்டுமென்றும், அது நடப்பு 
வைப்புகளைப் பெற்றும், இதரமுறைகளைப் பழக்கத்திலிருத்தியும், 
செக்குத்தாளின் அடிப்படையில் பணம் கோரப்படின் கொடுக்க 
வேண்டியது என்றும் கூட்டி எழுதப்பட்டது. திருத்தப்பட்ட 
மசோதா 1942ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மீ” 7ம். தேதிக்கு. அமலுக்கு 
வந்தது. 1922ஆம் ஆண்டு. மார்ச்சு மீ” பல்வேறு திருத்தங் 
களுடன் கூட்டி அமைக்கப்பட்டு மற்றும் பிரிவுகள் ,977' எச் 
2772 ஐ இவை இரண்டும் 1972ஆம் ஆண்டு கம்பெனிகள் சட்டத் 
Go Metre பாங்கியின் பரிந்துரையை ஒட்டி ஏற்பட்டவை, 
மூலதன அமைப்பில் பல்வேறு வேண்டாத முறைகளைக் கண்ட் 
தாலும், - பாங்கு நடத்து முறைகளில் தவறான வழிகளைக் 
கையாளுவதைக் தடுக்கவும், குறிப்பாக யுத்தத்திற்குப்பின் 
தோன்றிய பாங்குகளைக் கட்டுப்படுத்தவே இவை எழுதப்பட்டன. 
1944ஆம் ஆண்டு. ஜூலை மீ” 1ம் தேதி... முதல் பாங்கு நடத்து 
வதற்கு. முகமை இல்லங்களை ஏற்படுத்தக் கூடாது. அல்லது 
எந்த நபரின் ஊதியம் பகுதியாகவோ முழுவதாகவேோர லாபப் 
பங்காகவோ கமிஷனைகவோ இருக்கக்கூடாது, . பாங்கு 

, நிறுவனத்தை ஈடத்த எந்த ஈபருடனும் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டு 
களுக்குமேல் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. இயக்குகர் 
குழுவின் விருப்பத்திற்கேற்ப ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டு ஐந்து 
ஆண்டுகள். மறுமுறை தொடர்ந்து . இருக்கலாம். அவர்கள் 
தொடர்ந்து ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளுவதென்பது இயக்குகர் 
குழுவின் விருப்பத்தைப்பொறுத்தது, 1997ஆம்ஆண்டு. ஐனவரிமீ” 
2சம்.தேதிக்கு முன்னர் இணைப்புப் பெற்ற கம்பெனிகளாக 
“இருப்பின், கீழ்க்கண்ட விவரங்களைச் கவனித் தல். வேண்டும் :4 

(09. அதிகாரம் பெற்ற மூலதனத்தில் பகுதிக்குக் குறைவாகச் 
... இசலுத்தம்பட்ட மூலதனம் இருக்சச்கூடாது.



முன்னுரை 67 

(2) மூலதனம் சாதாரணப் பாங்குகளாகத்தான் இருக்கலாம். 

1944ஆம் ஆண்டு ஜூலைமீ” 1ம் தேதிக்கு முன்னராயின் 
சலுலைப்பங்காக இருக்கலாம், 

(3) செலுத்தப்பட்ட மூலதனத்தில் பங்குதார செலுத்திய 
மூலதனப்பங்கு என்ன விகிதத்தில் அமைந்துள்ளதோ. 
அந்த அளவில்தான் அவருக்கு வாக்குரிமை உண்டு, 

7929ஆம் ஆண்டு பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் இவையசளைத் 
தையும் ஒருங்கேதிரட்டி, சட்டத்தைத் திருத்தி அமைந்துள்ளது. 
இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949-ல் 
அவ்வப்போது திருத்தங்களுடன் வெளியிட்டதைவிளக்கியுள்ள து, 
இதில் சட்டமன்றததின் முறைகளும் வரலாற்று விவரங்களும் 
மட்டும் கூறப்பட்டுள்ளன. |



2. பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம் 

அதன்பெரும் ஷரத்து தொகுப்புகள் 

( வரலாறுகள் :-- பாங்குக். கம்பெனிகள் சட்டம் 1949ன் 

முக்கியப் பிரிவுகளை விளக்கப் புகுமுன்னர். இந்தச் சட்டம் 

எவ்வகையில் உருவாகி எத்தகைய மாற்றங்களுடன் இனைக்கப் 

பெற்று  பரங்குக் கம்பெனிகளை எவ்வகையில் சீர்திருத்த 

முற்படலாம் என்றே அமைக்கப்பட்டது. சில பாங்குகளை நடத்தி 

வந்த ஒரு சிலர். தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தையும் ' 

சலுகைகளையும் தவரான முறையில் கையாண்டதன் விளைவாக 

வைப்புதாரர்களின் ஈலன்களைப் பாதிக்கத் தொடங்கியது. 

குறிப்பாக .. மாட்டின் பொருளாதார நிலை மோசமாகத் 

தொடங்கியது. 

இந்தச் சட்டம் இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டத்திற்குச் சேர்ப் 

பினயாக அமைந்துள்ளது. இதிற்காணும் பிரிவுகள் 

எவ்விதத்திலும் இந்தியக். கம்பெனிகள் சட்டம் 19564074 

குறைக்கும் தன்மையானதன்று, வேறு சட்டங்களையும் இது 

பாதிக்காது. (பிரிவு 2) எடுத்துக்காட்டாக, இந்தியக் கம்பெனிகள் 

சட்டம் பிரிவு 11 (1)ஐக கவனிப்போம் எந்தக் கம்பெனியோ, 

சங்கமோ, பதின்மரக்கு மேலமையாத கூட்டு வர்த்தகமோ- 

கம்பெனியாகப் பதிவு .செய்யாவிடின் பாங்குத் தொழில்ச் 

செய்ய முடியாது. மேற்கூறிய விவரம் பாங்கு கம்பெனிகள் 

சட்டத்தில் கிடையாது. எனவே பாங்கு கம்பெனிகள் ௩௨த்த 

விரும்புபவர் இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1956 பிரிவு 11 (1)ன் 

படி நடக்கவேண்டும். .: அதேபோல் பாங்கு வர்த்தகத்தைப் 

பாதிக்கும் இதர சட்டங்கள்; எடுத்துக் காட்டாக, 

செலாவணி ope சட்டம் ம பான் றைவ 1881, 

விளக்கமாகக். காக்கப்படுகிறது. ஆதலால். பாங்கு.
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கம்பெனிகள் சட்டம்' பாங்கு தொழிலைக் குறித்துக் கவனித்து 
வருகிறது. எல்லா பாங்கு நியமனங்களையும் ஓரே சட்ட 
புத்தகமாக கோத்து எழுதப்படவில்லை எனலாம். 

முக்கியப் பிரிவுகள்:-- கீழே கொடுக்கப்பட்ட தகவல்ககா£ 
மட்டும் இந்தச் சட்டம் கண்காணித்து வருகிறது. பொது 

மக்களிடமிருந்து வைப்புகளைப் பெற்றுக் கோரியபோது திருப்பித் - 
தரவும், கடனுர்குக் கொ௫ுக்கவும், முதலீட்டிலிடவும் வர்த்தகம் 

புரியும் கம்பெனிகள் மட்டும் இந்தச் சட்ட த்திற்குட்படுகின்றன, 
(பிரிவு 5 (பி)யும் (ஸியும்) பாங்கு கம்பெனிகள் நடத்தும் 
வர்த்தகத்தின் அமைப்பைக் குறித்து இலக்கணம் Eo. 0) 8 1) GI: 
பிரிவு 6 பாங்கு வர்த்தகம் புரியும் நிறுவனத்தைக். தவிர இதர: 
நிறுவனமோ, நபரோ, !*பரங்கு!' “பாங்கு நடத்துபவர்'* ௮ல்லது 
“பாங்கு கம்பெனி'”' என்ற பதத்தை தத்தம் பெயருடன் 

இணைத்துக்கொண்டு வர்த்தகம் செய்தல்கூடாது - பிரிவ 2, 
டபபாங்கு கம்பெனிகள் பாங்குத் தொழிலல்லாத இதர வகையான 

_ வர்த்தகத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. குறிப்பாக, நிருவாகப் 

பதிலாளாகவோ (Managing Agent) செயலாளராகவோ, 
பொருளாளராகவோ பணியாற்றக்கூடாது, இ.க்தடுப்பின் மூலம் 
பாங்கு வர்த்தகமல்லாத இதர வர்த்தகத்தால் ஏற்படும். கட்டப் 
பயத்தைக் (118). குறைத்து. விடுகிறது--. பிரிவுகள் (6) பியும் 
(8) ம் பாங்கு வர்த்தகத்தில் நிருவாகப் பதிலாளையும் (Managing 
Agent) மற்றும் சிலவகையான நமியமனங்களையும் செய்யக்கூடா 
தென்று தடையுத்திரவு இடுகின்றன--. பிரிவு 70: செலுத்தப்பட்ட. 
மூலதனமும், ஒருங்கே கூடிய ஒதுக்கி வைக்கும் (ரிசர்வு) நிதியும். 
இன்ன. அளவில் குறைந்தபட்சம் இவ்வளவென்று வரையறை 
யிடுகிறது.-- பிரிவு 77: ஒரு. சிலரின் பிடிப்பில் பாங்கு 
கம்பெனிகள் ஈடத்தப்பெற்று அதன் காரணமாகப் பங்குதாரர்கள் 
அவதியுறக்கூடாது.--பிரிவு 19: ரிசர்வு பாங்கு உத்திரவு இட்ட 
இரண்டு மாதங்களுக்குள்ளாக பங்குதாரர்களைக் கொண்டு பொது - 

_ மீட்டிங் (கூட்டம்) நடத்தி அதில் வாக்குரிமை யனுசரித்து இயக்கு 
நர்ககாப் பொறுக்கச் சொல்லுமாறு. செய்ய அதிகாரம் கொடுக்கப் 

. பட்டுள்ளது -- பிரிவு. 18 முதலாக்கம் பெற்ற பெருஞ் செல — 
. வினங்கள் elmer, புலனுள்ள சொத்துக்களால்... காப்பிடு. 
அளிக்காச் செலவினங்கள் இவைகள் ' அனைத்தையும் கொடுத்துக் 
கழிந்த . பின்னர்தான். aru mey (Dividend) கொடுக்கலாம் 
என்கிறது.-- பிரிவு 15: செலுத்தப்படா மூலதனத்தின் மீது 
புதிய கடன். சுமையையேற்றி வைப்பதைத் .தடுக்கிறது.-- பிரிவு 
14 பிரிவு 12 ஏ: ஒதுக்கிவைக்கும் (ரிசர்வு) நிதியை உருவாக்கி 

. பரங்கு வர்த்தகத்தைச் செம்மையாள்சவும் ரொக்கச்- பில்



40 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடை முறையும் 

(மிசர்வை) உண்டாக்கவும் ஏற்பாடு செய்கிறது--பிரிவுகள் 17ம் 
18ம்: பொது இயக்குநர்களையும் நெறியாளரையும் தேர்ந்தெடுக்கக் 
கூடாதென்று கட்டுப்படுத்துகிறது.-- பிரிவு. 19: : தங்களுடைய 
பங்குகளின் ஈட்டில் கடன் கொடுக்கக்கூடாதென்கிறது. தாங்கள் 
அக்கரை காட்டும் கம்பெனி, தனியார் கம்பெனி, கூட்டு வர்த்தக 

நிறுவனம் இலவகளிக்குர், கெறியாளர்களுக்கும்- ஈடில்லாக் 
கடன் கொடுக்கக்கூடாது என்கிறது, பிரிவு 20: பாங்கிற்குக் 
கடன்பட்ட நெறியாளர் அந்தக் கடனைத் திருப்பித்தர உள்ள 
அதிகாரத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது-- பிரிவு 20 ஏ: முன்பணம் 
கொடுப்பதைக் தடுப்பதற்கு ரிசர்வு பாங்கிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட 
அதிகாரம் ஆகும். பிரிவு 81: பாங்குகளுக்கு உரிமம் வழங்கும் 
முறையை முழுமையும் அமையும் வகையில் விளக்கப்பட்டூள்ள து.- 
பிரிவு 29: புதிய இடங்களில் தொழில் நடத்தக் கிளைகள் திறக்க 
வேண்டுவதற்கான கட்டுப்பாடுகள், ௮தே நகரில் அல்லது ஊரில் 
கிளைகள் திறக்கப்படலாம் என்பதாம்.--. பிரிவு 282. நீர்த்த 
"இருப்புக்கள் இன்ன அளவில் இருக்கவேண்டும் என்று வரம்பிடு 
கிறது. அயல் நாடுகளில் இணைக்கப்பெற்று - இந்தியாவில் 

-தொழில்செய்யும் நிறுவனங்கள் இங்குள்ள தங்கள் பொறுப்புகளை 
ஈடுகட்ட எவ்வளவு சொத்துகள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் 
வரையறுக்கிறது. . பிரிவுகள் 24ம் 28ம் தனிப்பட்ட முறையில் 
ஐந்தொகை தயார் செய்து வெளியிடல் வேண்டும் என்பது குறித் 
தும் இதற்கான . தணிக்கையைக் . குறித்தும் கூறுகின்றன. 
பிரிவுகள் 29 முதல் 89 வரை: பாங்கு-ளின் கணக்குப். புத்தகங் 
களைப் பரிசீலனை செய்யவும், அவ்வப்போது கோரிய: காலத்தில் 
தத்தம் பாங்கின். அறிக்கைகளைப் பரிசீலனைக்கு அனுப்புமாறு 
உத்தரவு இடவும். ரிசர்வு . பாங்கிற்கு அதிகாரம் அளிக்கப் 
பட்டுள்ளது. வைப்புதாரர்களுடைய நலனுக்கு விரோதமான 
முறையில் பணியாற்றிவரும் பாங்குகளைத் தேவைப்பட்டபோது 
சோதனை நடத்தி, மத்திய அரசினருக்கு அவற்றின் மீது தக்க 
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவிக்கத். தனிப்பட்ட உரிமை 
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது--அல்லது.. மேற்படி பாங்குகளை செம்மை 
யான முறையில் நடத்துவதற்கான வழிகளை ஏற்பாடு செய்து 
நிருவாக மாற்றத்திற்கான அமைப்பை . உருவாக்குகிறது-- 
பிரிவு 88-ஏ: உணவுப்பொருள்கள் மற்றும் இதரப் பொருள்களின் 
மீது ஊக வாணிகம் செய்வதைத் தடைப்படுத்த வேண்டி ரிசர்வு 

- பாங்கிற்கு முழு... அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உணவு 
தானியங்களை பதுக்கி வைப்பதைத் தடை செய்ய வேண்டி, அந்த 
வணிகர்களுக்கு. உணவு தானிய இருட்பின் ஈட்டின்மீது முன் 
பணமா. கடனோ கொரக்கக். கூடாதென்று .பாங்குகளுக்கு. 

நச்சரித்தாள்! -முழுகேர நிருவாக செறியாசரர நியமனம்
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் செய்வதற்கான சீர்திருத்தச் சட்டம் குறித்தும் கூறுகிறது. 

பிரிவு 65 டீ: கிருவாகியையும் இதரர்களையும் நீக்குவத்ற்கும் புதிய 

நெறியாளர்களை சேர்ப்பதற்கும் அனுமதி வழங்குதலைக் குறிப்பிடு 

கிறது. பிரிவுகள் 86 ஏ. ஏயும் 86 ஏ. பியும்:-- சடுதியில் பாங்குக் 

கம்பெனிகளின் தொழிலை பிறுத்தி அவற்றினை மூடுவதற்கான 

ஏற்பாடுகள் பற்றியவை.-- பிரிவுகள் 87 முதல் 44வரை: இராச்சிய. 

பாங்கினைச் சட்டவரம்பினுட்படுத்துகிறது.-- பிரிவு 81: தனியாச். 

பாங்குகள் இதுகாறும் அடை ந்துவந்த சலுகைகளைக்குறைக்கிறது. 

பிரிவு 49: குற்றம்சாட்டி வழக்குத் தொடரும் முறை, தண்டிக்க 

வேண்டிய விதி--பாங்குக் கம்பெனிகளைப் பிணைப்பதற்கான. 
நியமங்கள் ஆகியவை -- பிரிவு 44 ஏ: சட்டப்படி கடன் வசூலை: 
நிறுத்தி வைப்பது கட்டாயப் பிணைப்பினை . வலியுறு,த்தலைக் 

குறிக்கிறது. பிரிவு--4ச | 

மூலதனம், தரகு முதலியன:-- மூலதனத்தைப் 'பற்றிய- 
பிரிவுகளை இருபெரும் பிரிவுகளாகக் கூறலாம். அவையாவன”: 
(1) இந்திய நாட்டினுள் இணைக்கப் பெற்றவை, (2) இந்தியா. 

அல்லாத இதர வெளிநாடுகளில் இணைக்கப் பெற்றவை; முதற்: 

பகுதி 4 உட்பிரிவுகளாகப். பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, (௮) பம்பாய்: 

கல்கத்தா ஈகர்களில் அலுவலகம் இன் றி ஏதாவது ஒரே இடத்தில் 

இருப்பது, (அ) ஏதாவது ஒரு இராச்சிய முழுவதிலும் 
அலுவலகங்கள் இருத்தல், ஆயினும் பம்பாய் கல்கத்தா ஈகர்களில் 

இல்லாதிருக்தல், (இ) ஏதாவது ஒரு இராச்சிய முழுவதிலும் 
அலுவலகங்கள் இருத்தல், ஆயினும் பம்பாய் கல்சத்தா நகர்களில் 
ஒன்றல்லது அதற்கு அதிகமாக கிலாகள் பெற்றிருத்தல், ஆயினும் 
பம்பாய் கல்கத்தா. நகர்களில் இல்லாதிருத்தல், usages 

தொழில் துவக்கம் செய்ய முன்னறிவிப்பாக இடப்பட்ட மூல 
தனமும் ரிசர்வு நிதியும் இவ்வளவு இருத்தல் வேண்டும் என்று 
பிரிவு 11] பாங்கு. கம்பெனிகள். சட்டம் கூறுகிறது. எங்கு 
இணைக்கப்பட்ட பாங்கு கம்பெனியாயினும் 11ஆம் .பிரிவில் 
கூறியவாறு நடக்க வேண்டும். சட்டம் வருமுன்னர் துவக்கம் 
பெற்ற கம்பெனிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுக்காலம் : கொடுக்கப் 
பட்டது. ரிசர்வு பாங்கின். உத்தரவின் பேரில் அது இன்னும் 
ஓராண்டு. நீட்டப்பட்டது. இதற்கடுத்த பக்கம் 78ல் Ifo Weir 

கீழ் உள்ள. வகுப்புகளை அட்டவணைப் படுத்தி எனி தில் பூரியும் 

வகையில் காட்டப்பட்டுள்ள து.



72 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் கடைமுறையும் 

பிரிவு 12 அதன் உட்பிரிவுகள் (1) (4)ன் படி ஒப்பிய மூலதனம் 

அதிகாரம்பெற்ற மூலதனத்தில் பாகிக்குக் குறையாமல் இருக்க 
வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட மூலதனம் ஒப்பிய மூலதனத்தில் 

பாதிக்குக் குறையாமல் இருக்க வேண்டும். மூலதனம் அதிகரித். 

தால் இவ்விகிதத்தை அடையச் செய்ய ரிசர்வு பாங்கு காலத்தை 

வரையறுத்து அதிகரிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இரண்டாண்டு 

களுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. (ஆ) அதன் பங்கு மூல் 

தனம் சாதாரணப் பங்குகளாக இருக்கவேண்டும். 1944ஆம் 

ஆண்டு ஜூலை 1-ம் தேதிக்கு முன்னரே சலுகைப் பங்குகள் 

வெளிவிட்டு இருப்பின் தகுதியற்றது எனக் கருதக்கூடாது. 
பாங்கு கம்பெனியின் அதிகார மூலதனம், ஓப்பிய மூலதனம், 

செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் இவற்றிற்கான விகிதத்தை 

விளக்குகிறது இந்தப் பிரிவுகள். பொது மக்க&ாக் கவர்ச்சி 

செய்து இழுக்கவேண்டி அதிகாரம் பெற்ற மூலதனத்தை பெரிய 

எண்ணிக்கையில் அச்சடித்துக் காட்டி மிகவும் சிறிய அளவில் 

கொடுக்கப்பட்ட மூலதனத்தை விளம்பரப்படுத்தாது செய்து 

வரும் பாங்கு நிறுவனங்களின் செய்கையைக் கண்டித்தனர். 

இதன்மூலம் பாங்கு நிறுவனத்தை ஊக்குவித்தவர் சிறியபங்குகளை 

நடுத்தர வகுப்பினரிடம் விற்பனை. செய்து அதன் மூலம் 

மூலதனத்தை அதிகரித்தனர்,



  

அட்டவணை 

மொத்த அளவில் கொடுக்கப்பட்ட மூலதனமும் ரிசர்வுநிதியும்' 
எவ்வளவு தேவை என்பது 

செலுத்தப்பட்ட 
மூலதனமும் ரிசர்வு 
நிதியும் மொத்த 

அளவில் 

7, இந்தியாவில் இணைக்கப்பட்டது ரூ. 

௮, (1) இந்தியாவில் இணைக்கப்பட்டு 
ஒன் நிற்கு மேற்பட்ட இராரச்சியங்களில் 
அலுவலகம் இருத்தல் 5,00,000 

(1) மேற்படி இடங்கள் கல்கத்தா பம்பாய் 
ee ஏதாவது ஒன் றிலிருப்பின் 10,00,000 

ஆ. பம்பாய் கல்கத்தா ஈகரங்கள் அல்லது 
என்று ஒரு இராச்சியத் தில் எல்லா இடங் 

ளிலும் வர்த்தகம் செய்தல் 

டு பிரதான இடத்தில் (பம்பாய் கல்கத்தா 
நீங்கலாக) ஒரு இராச்சியத்தில் 1,00,000 

4 கூட்டுக 

(11) அதே மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு இடத் 
திற்கும். 10,000 

4 கூட்டுக 7 

(iii) மாவட்டத்திற்கு வெளியே ஒவ்வொரு 82,000... 
இடத்திற்கும் ப 
மொத்தக் கூட்டுத் தொகை §,00 .000 

(7) ஏதாவது ஓரே ஒரு இடத்தில். 80,000. 

இ. எல்லா வர்த்தகமும் ஒரே இராச்சியத்தில், wae aS 
ப (1) ஒன்றும் அதற்கு மற்பட்டதும் பம்பாய் 200,000, 

கல்கத்தா ஈகர்களில் ் 
*. கூட்டுக 

(ii) பம்பாய். கல்கத்தா... நகர்களுக்கு 
வெளியே ஈவ்வொரு இடத்திற்கும் 26,006 
மொத்தக் கட்டுத், தொல்ல 10,00,000 

(12). அயல் நாட்டில் இணைப்புப் 
பெற்றவை 

0) பம்பாய் கல்கத்தா ககர்களில் கிளை | 
Wed» erate) .... 12,00,000. 

(ய். பம்பாய் கல்கத்தா அண்டத் கிள... ஆ 
யிருப்.பின் = Pe _ 20,08,,800  



74. இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈகடைமுறையும் 

குறிப்பு :--அயல் நாட்டிலிளைப்புப் பெற்ற பாங்கு நிறுவனங்கள் 
. மேலே கூறிய தெொரசையை பணமாகவோ அல்லது 
RO. hp அல்லது அடமானமற்ற ஆவணங்களின் 

- உருவில் அல்லது கொஞ்சம் பணமாகவும் கொஞ்சம் 
 ஆபரணங்களாகவும் ரிசர்வு பாங்கில் வைக்கப்படல் 
வேண்டும். 

பாங்கத் தொழிலிடம் எனப்படுவது பிரதானத் 

தொழிலிடமல்லாது 28 மைல் தூரத்திற்குள் அமையும் 
இடம். 

பாங்குத் தொழிலிடம் எனப்படுவது அலுவலகம், 
துணை அலுவலகம். துணைக் கொடுப்பிடம் அல்லது 

எவ்விடம் வைப்புகள் பெற்று, செக்குகள்: மாற்றித் 
தீரப்படுமோ அல்லது பணம் கடனாகக் கொடுக்கப் 

படுமோ அவ்விடமாகும், . 

_ பங்கு விற்பனையில் கமிஷன் (தரகு):-- பாங்கு கம்பெனிகள் 
தங்கள் பங்குகளை கேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ விற்பனை 
செய்ய கமிஷனே, தரகோ, தள்ளூபடியோ கொடுப்பதைப் பிரிவு 
22 தடுக்கிறது. அப்படி இருப்பின் கொடுக்கப்பட்ட மூலதனத்தில் 
9$%க்கு மேல் பங்கு. மகிப்பில் அதிகரிக்காது கொடுக்கலாம்.) 
கம்பெனிச் சட்டம் பிரிவு 78 படி கமிஷன் தொகையைக் கட்டுப் 
படுத்துவதில்லை. ஆயினும் பங்கு. வெளியீட்டிற்கு முன்னர் . 
எந்தெந்த வரையரையை - சிரமேற்கொண்டு நடத்தவேண்டும் 
எனக் கூறுகிறது. கம்பெனியின் பங்குகளை அதன். மதிப்பில் : 
10 சதவீதத்திற்கு மேற்படாது குறைத்து விற்கலாம், - ஆயினும் 
பாங்கு கம்பெனியீன் சட்டம் 1949 இக்தவிதியை மாற்றி. சவ்வு 
கமிஷன் கொடுக்கலாம் என்று கூறுகிறது. , . 

(கொடுக்கப்படாத மூலதனத்தின் மீது பொறுப் $பேற்றுவதைத் 
தடை ட செய்யப்படுகிறது: எந்த பாங்கு கம்பெனியும் தங்களுடைய 
செலுத்தப்படாத மூலதனத்தின்மீது கடன் பெற்று. அதைப் 
பொறுப்பிலாழ்த்தக் கூடாது. அவ்வாறாக ஏதாவது செய்யின் 
அந்தப் பொறுப்பு கிராகரிக்கப்படும்((9ரிவு 14) தங்கள் வருங்கால 
ஆஸ்தி அல்லது சொத்துக்களின் மீது பொறுப்பேற்றுவதை 
இந்திய பாங்குகள்... நடைமுறையில் செய்வதில்லை. செலுத்தப் 
படாத .. மூலதனம் எனப்படுவது. வருங்கால ஆஸ்தியைக் 
குறிக்கும். ஆனபோதிலும், கம்பெனியின் . கடன். கொடுத்தவர் 
அனைவரும்... வருங்கால ஆஸ்திகளைப் பெற: உரிமையுண்டு” 

_ தனிப்பட்ட ஒரு $பருக்கு மட்டும் அதைப் பெற்றுக் தொள்ள
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கம்பெனிகள் சட்டம் 1986ன்.படி. தன் செலுத்தப்படா மூல 
தனத்தின் மீது பொறுப்புகளைச் சுமத்தலாம். அவ்வாறானது 
கம்பெனி பதீவாளரிடம் தொடக்க ந௩.ளிலிருந்து 214 நாட்களுத் 
குள்ளாகப். பதிவு செம்பிய டி வக்றும். (Sha 126. net Se 
சட்டம் 1956). 

பிரிவு 74 ஏ. ரிசர்வு பாங்கு எழுத்தின் மூலம் சம்மதம் 
தெரிவித்துச் சான்று பகர்ந்தாலன்றி எந்த பாங்கும் தள் வைப்பு 
தாரர்களுக்கு. இடையூறு விளைவிக்கும் வசையில் பரங்கு மேற் 
கொள்ளும் பொறுப்புகளக்காக வேண்டி தன் சொத்தனைத்தும் 
அல்லது. ஒரு பகுதியின் மீதோ பொது. ஓத்தியாக வைக்கக் 

கூடாது. ரிசர்வு பாங்கு அனுமதி - பெறுது வைப்பின் அது 

சிப BST SE 

இதர கம்பெனிகள் பங்குபெற்று வைத்து கொள்ளுதல்: 
_ பிரிவு (9 கூறுவதாவது Boy 

(2) ஒரு பாங்கு கம்பெனி ர ‘Spier sme கீழ்க் 
கண்ட வகைகளில் அன்றி வேறெந்தக் காரணத்திற் 
காகவும் தொடங்கக்கூடாது. குறிப்பாக ட்ரஸ்ட்டின் 

அலுவல்களையும், இறந்தவர் சொத்துகளைப் பரா 
மரிக்கவும், உயிலில் நியமனம் செய்யப்பட்டவாறு- 
பொறுப்பு எடுத்துக் கொள்ளுதலும் காப்பு அறை 
களில் பொருளையும் நகைகளையும்... பாதுகாக்கவும் 
ரிசர்வு பாங்கினுடைய முன் சம்மதம்பெற்று காட்டின் 
வெளியிலோ, அல்லது பரங்குத் தொழிலுக்கு ஒரு 
உறுப்பாகவோ அமைய வேண்டும்; 

(2) மூன் பிரிவில் கூறியபடி எந்த பாங்கு 'சம்பெனியும்' 
இன்னொரு கம்பெனியில் அடகு பிடிப்போராகவோ 
அடமான உருவில் பெறுவதாகவோ அள்லது தனி 
யூரிமை பெற்றவராக அந்த கம்பெனியின் செலுத்தப்: 
பட்ட மூலதனத்தின் 80 சதவீதத்திற்கு மேற்படாமல் 
அல்லது பாங்கு கம்பெனியின் மூலதனத்தில் 
90 சதவீதத்திற்கு. மேம்படாமல் இருக்கலாம், 

- இச்சட்டம். தோன்றிய காலத்திலேயே பாங்கு 
கம்பெனி. ரிசர்வு பாங்கிற்குப் பங்கு வைத்துக் 
கொண்டுள்ள வீபரத்தைக் குறிப்பிட்டால் தண்டனை 
கிடையாது. அவ்வாறான பாங்குகள்: ரிசர்வுபாங்கின் 
சம்மத.ம்பெற்று ROMEO GEERT, அப்...
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வரம்பில் இட்டபடி தங்கள் பங்கு விகிதத்தை 
அமைத்துக்கொள்ள வேண்டியது.. 

(8) உட்பிரிவு 7ல் சொல்லியது நீங்கலாக, வெது உட் 
பிரிவில் கூறியதில் ஏதாவது மறுப்பு உள்ள நி௯யில் 
சந்த பாங்கு கம்பெனியும் இச்சட்டம் தோன்றிய 
ஒரு ஆண்டு கழிந்த பின்னர் மேற்படி பாங்கு 
நிருவாகியோ, நிருவாக நெறியாளரோ அல்லது 
இதர நெறியாளரோ அக்கரை காட்டும் காரணச் 
தால் பிரிதொரு கம்பெனியின் பங்குக் அடகு . 
பிடிப்போராகவோ, அடமான எட்டில். கடன் 

கொடுப்போராசவோ . பங்குகளை நேரே வாங்கி 

வைத்துக் கொள்ளவோ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை, 

இந்தப் பிரிவு பாங்கி கம்பெனிகள், துணைக் கம்பெனி திறப்பதை 

ub, இதர கம்பெனிகளில் பங்கு வாங்குவதையும் . தடைப் 
படுத்துகிறது. பாங்கு கம்பெனிகள் தங்களுடைய தொழிலில் 

சார்ந்துவரும் ஒரு தொழிலின் நிமித்தம் துணைக் கம்பெனிக௯ 

நடத்தலாம்; ஆயினும் இதைத் தொடங்க ரிசர்வு பாங்கினுடைய 
உத்தரவும் சம்மதமும் தேவை, கம்பெனிகள் சட்டம் 1950ல். 
துணைக் கம்பெனிக்கான இலக்கத்தில் பங். குகளை செக்யூரிடி (ஈடு) 
யாகப் பெற்றுள்ள கம்பெனிகளை மேற்கோளாகக் காட்டப்பட 

வில்லை... அம்மாதிரியான .. கம்பெனி. கடன் கொடுத்தலைத் 
தொழிலாக மேற்கொண்டிருத்தல் வேண்டும். க.ம்பெனிச் சட்டத் 

_ தின் கீழ் இணைக்கப்படாது பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் கீழ். 
இணைப்புப் பெற்றிருப்பின் கூட அந்த. கம்பெனி நெறியாளர் 
குழூவை அமைத்துக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய அதிகாரம் இருப்பின் 
அது கம்பெனிச் . சட்டப்படி துணைக் கம்பெனியாகக் கருதப்பட 
வேண்டும். 

கம்பெனிச் சட்டம் 1928ன் சீவது பிரிவின்படி ஒரு கம்பெனி . 

துணைக் கம்பெனியாகக் கருதப்பட வேண்டுமானால் 

(௮) இந்தக் கம்பெனியின். நிறுவப்பட்ட நெறியாளர் குழு 
வினை கட்டுப்படுத்தப்பட்டால். அல்லது 

(ஆ) இந்தக் கம்பெனியின் சாதாரணப் பங்கு மூலதனத்தில் 
பாதிக்குமேல் அந்த: . (கட்டுப்படுத்தும்) கம்பெனி 
பெற்றிருத்தல் வேண்டும். அல்லது 

(இ) முதலில் பெயரிடப்பட்ட கம்பெனி வேறொரு கம்பெனி 
யின் துணைக் கம்பெனியாக இருத்தல் வேண்டும்.



பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 19ஆம் பிரிவில் கூறப்பட்ட 
இரண்டாவது கட்டுப்பாட்டைக் கவனிக்கவும். ஓரு பாங்கு 
கம்பெனி எந்த கம்பெனியிலும் பங்குகள் வைத்திருக்கலாம் 
(அந்தக் கம்பெனி கம்பெனிச் சட்டத்தின்கீழ் முடிக்கக்கூடியதரக 
அமைதல் நியதி) அவ்வாறு முன்னே சொல்லப்பட்டதில் ரிசர்வு 
நிதியிலும் செலுத்தப்பட்ட மூலதனத்தில் 80 சதவிகித அளவு 
இருக்கவேண்டும். எனவே ஒரு பாங்கு கம்பெனி அயல்காட்டு 
கம்பெனியில் 30 சதவிகிதம் பங்குகள் பெற்றிருப்பதில் தடை 
கிடையாது. ஆயினும் கணக்காண்டின் இறுதியில் அது 80 சத 
விகிதத்திற்கு அதிகம் ஏறக்கூடாது. இப்பிரிவின் உட்கருத்தை 

நோக்கின் பாங்கு கம்பெனிகள் துணைக் கம்பெனிகள் மூலம் 
பாங்கல்லாத இதரவகைத் தொழில்களைச் செய்யக் கூடாதென்ற. 
கருத்தைப் பகருகிறது. ' அல்லது தன் அதிகவிருப்பத்தை ஒரு 
கம்பெனியில் செலுத்தி வரக்கூடாதெனக் கூறுகிறது. ஒரு 
கம்பெனியில் அடகு பிடிப்பவராகவேோ, அடமானத்தில் ஈடாகப் 
பெறுபவரரகவோ இருப்பவர் பங்குககாப் பெறக் கூடாதென்று 
கட்டுப்பாடு உள்ளதே ஓழிய ட்ரஸ்டி என்ற பொறுப்பினராகவோ 

பதிலாளாகவோ, பொறுப்பு நிருவாகியாகவோ இருப்பவர், 
இருப்பதைக் தடை செய்யவில்லை, 

இந்தச் சட்டம் தொடங்கிய நாளன்று, பிற கம்பெனிகளின் 
பங்குகளைப் பெருமளவில் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக வைத்திருந் 
தாலும் கூட உடனே. ரிசர்வு பாங்கிற்குத் தகவல் தெரிவித்து 
விட்டு அதிகமாயுள்ள பங்குககா. இரண்டாண்டுக் காலத்தினுள் 
தள்ளிவிட  ரிசர்வு பாங்கு அமனுதிக்கக்கூடும். இது பாங்கு 
கம்பெனிகள் சட்டம். பிரிவு 19 (1)ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அப். 
பிரிவின். மூன்றாம் உட்பிரிவில் இந்தச் சட்டம் தொடங்கிய ஒரு 
ஆண்டிற்குள்ளதாக வேறு ஒரு கம்பெனியின் மீது உள்ள 
அக்கறை காரணமாக BNO Fy நிறுவாக நெறியாளரோ 

நிருவாகியோ. . ஈடுபட்ட. காரணத்தால் அந்தக். கம்பெனியின் 

பங்குககப் பெற்றோ, அடகுபிடித்து வாங்கியோ அடமானமாகக் 
கடன்மூலம் பெற்றோ வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இந்தப் 

.. பிரிவின் உட்பிரிவு (1)ல் கூறப்பட்ட துணைக் கம்பெனியின் பங்கு 
- களுக்கு. . இந்தத் தடையில்லை. ஆயினும் இவ்வோராண்டுக் 

காலம் தாமாகவே இயல்பாகக் கருதப்படுமா என்றால், அது 
ரிசர்வு பாங்கு எடுக்கும். முடிவைப் பொறுத்தது. எனலாம் 
ஈடுபாடு'' (0010611604) என்றும் **அக்கரை” (1116105120) என்றும் 
உள்ள . வார்த்தைகளுக்குச். சற்று. விரிவான... பொருள்கள் 
(1ம2காம்ட25). உள்ளன என்பதைக் காணவேண்டும். பிரிவு 295, 
மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 1956ன். இதர. பிரிவுகளானவை
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மூறையே292, 299, 800, 301, 302 இவைகளுக்காகத் தக்க 

முறையில் உரை விளக்கம் செய்யவே அவ்வாறுள்ளன போலும்; 

இயக்குநர்கள், நிருவாக முகவர்கள் -- இவர்களுடைய 

அதிகாரங்கள்:-- இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டம் /979ன் 271. 

பிரிவின்படி இந்தியக் கம்பெனிகள் சீர்திருத்தச் சட்டம் 1986 

தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக பாங்குக் கம்பெனி 

களில் நிருவாக முகவர் நியமனத்தைத் தடை செய்தல் வேண்டும் 

வேறொரு பாங்குக் கம்பென்யை நியமனம் செய்யலாம். ஆனால் 

இந்தியக் கம்பெனிகள் சீர்திருத்தச் சட்டம் 1944ல் தன் ஊதுயத் 
திற்காக இலாபத்தில் பங்குகோரியும், பங்குகளப் பெற விழைக் 
தும் அல்லது ஐந்தாண்டுகளுக்க மேல் பணியாற்ற ஒப்பந்தம் 
செய்து கொள்ளும் நிருவாக முகவர் நியமனத்தைத் தடை 
செய்கிறது. பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் பத்தாவது பிரிவில் 
மேல் கூறிய தகவல்களாக் காணலாம். அதன் விபரம் வருமாறு 

10 (1) எந்த பாங்குக் கம்பெனியும்-- 

(௮) நிருவாகப் முகவரை நியமிக்கக்கூடாது 
அல்லது நிருவாகம் நிருவாக முகவரால் 
செய்யப்படக்கூடாது அல்லது - 

(ஆ) கீழ்க்கண்ட நபரை நியமனம் செய்யவோ — 
தொடர்ந்து உத்தியோகத்தில் வைத்திருத்தல் 
கூடாது. 

(i) மேற்படி நபர் திவாலாக, சட்ட ரீதியாக எவ்வமய 
மாக இருந்தாலும் அல்லது கடன் பெற்றுக் கடனைத் 

தீர்க்காது இருந்திருந்தாலும் அல்லது குற்ற வழக் 
கின் காரணத்தால் குற்ற வழக்கு நீதிமன்றத் தீய 
கெறிக்காகக்.. குற்றம் காட்டியிருக்கப்பட்டோ 

அல்லது ப 

(ii) அவரது ஊதியம் அல்லது ஊதியத்தின் பகுதி 
இலாபப் பங்காகவோ அல்லது ஒரு பகுதியாக 
இருப்பின் உட்பிரிவில் வருபவை பாங்கு கம்பெனி 
களால் கொடுக்கப்பட்டால் அவை இதன்கீழ் 
"கருதப்படவில்லை. 

; (௮) தொழில் “தகராறு சட்டத்தின் அடிப்படை 
... மிலோ அல்லது பாங்குகம்பெனீ தள்விருப்பத்' 

். திணந்கி ' விடுத்கிட்ட அடிப்படையிலோ”



(ஆ) 

அல்லது ஈகடைமுறையில் பாங்குத் தொழிலை 
். யனுசரித்து ஏதாவது முடிவாகக் கொடுக்கப் 
படும் போனஸ் என்கிற அதிகப்படி ஊதியம். 

பாங்கு கம்பெனியில் ஊழியராகப் பணி 
யாற்றாது.. தனிப்பட்ட முறையில் ரொக்க 
ஒப்பந்ததாரராகவோ, தரகராகவோ (குறிப் 
பாக உத்தரவாதத் தரகராகவேர) ஏலமிடுபவ 
ராகவோ, சரக்கினக் காலிசெய்து அனுப்பு 
பவராகவோ இருந்து ஓப்பந்தப்படி பெறும் 
குரகு அல்லது கமிஷன் 

(iii) எவர்க்கேனும் கொழுக்கப்படும் ஊதியம் மிகவும் 

அதி௫ப்படியானதென்று ரிசர்வு பாங்கு கருதினல் 

அல்லது 

(I) 

(௮) 

ட 

(ii) 

மேற்படி நபர். ஒருவரால் நியமிக்கப்பட்டால் | 

அன்னார் இன்னொரு கம்பெனியின் இயக்கு 

ராக இருந்து 
அப்படி இயக்கப்பட்ட கம்பெனி இதன் 
துணைக் கம்பெனியாக இல்லாது அல்லது 

இந்திய கம்பெனிகள் சட்டம் 1966ன் 22ஆவது 
பிரிவின்கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டும் — 

இந்தத் தடையுத்தரவை விளக்கும். உட்பிரிவு 
தாற்காலிகமாக உள்ள எந்த இயக்குநரையும் 
மூன்று மாதம்வரை இருக்கவும் அதற்குமேல் 
அதிகக் காலத்திற்காக. ரிசர்வு. பாங்கின் 

உத்தரவுபெற்றுத் தொடர்ந்து மேலும் 9 மாதங் 
களுக்கு அதிகப்படாமல் இருக்கவும் அனுமதிக் 

கிறது அல்லது 
வேறொரு தொழிலில் அல்லது உத்தியோகத் 
தில் ஈடுபட்டிருந்தும் அல்லது 

(iii) கம்பெனியை கிருவகிக்கும் ஈபராக தொடர்ந்து 
சீ ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருப்பினும் 

மேலே கூறிய நபரின் அலுவலக பதவி மறுமுறை 
புதுப்பிக்கப்ப்ட்டு ஐந்து. ஆண்டுகள் இருக்கலாம், — 
,அவ்வாறு:அங்கீகாரம் செய்யப் புதுப்பித்த பதவித் 

“தொடக்கத்திற்கு -.. இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்த். 
தான் செய்யப்படும். © bes



80 

(4) 

இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈஃடமுகறையும் 

ஒரு ஈபரின் அலுவல் பதவி எல்&ையற்றும், வரை 
யறையின்றியும் குறிப்பிட்டிருப்பின், வேறு காரணங் 
சுளால் முன்னரே முடிவு பெருதிருப்பின் நியமனங் 
களிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவடையும்போது 
பதவி முடிவுபெறும். அல்லது பாங்குகள் சட்டம் 
(பல்வகைப் பிரிவுகள்) 1983ன் 8வது பிரிவின் கீழ் 
இச்சட்டம் தோன்றிய மூன்று மாதங்களுக்குள் 
முடிவடையும் இவ்விரண்டினுள் எந்தக் காலம் பின் 
வருவதோ அதையே கொள்ளுதல் வேண்டும். — 

இப்பிரிவில் -கூறப்பட்ட எதுவும் இயக்குகரைப் 
பாதிக்காது, நிருவாக இயக்குகர் அவர்களைத்தான் 
கருதி எழுதப்பட்டது. 

விளக்கம்:-உட்பிரிவு (111)ன் (ஆ) என்ற பகுதி 
யில் கூறப்பட்ட ஊதியம்” பெறும் நபர் அமர்த்தப் 
பட்டோ அல்லது. கொடர்நீது அமர்த்தப்பட்டோ 
இருப்பின் அவர்களுக்குக். கிடைக்கும், சம்பளம், 
கட்டணம் முதலியவற்றைக் . குறிக்கும், அவர் 
பாங்குக்காக கடமையுடன் செலவு செய்த 

தொகையைத் திருப்பித் தருவதை இந்த 
இலக்கணத்தில் கொண்டு வரப்படவில்லை. 

ரிசர்வு பாங்கு “ஊதியம் அதிகம்' என்று கருத உட் 
பிரிவு 111 (ஆ)வில் கூறியபடி கீழ்கண்ட வியா ங்கள் 
ஆராயலாம், 

(i) அந்த பாங்கு கம்பெனியின் தோற்றம், வரலாறு 
செல்வநிலை, உருவம், அதன் வருமானநிலை 

(ii) அதற்கான கிகாகளும், அலுவலகங்களும் 

(iii)  ஊதியம்கோரும் நபரின் தகுதி வயது அனுபவம் 

(iv) இதே அமைப்பைப் போன்ற வேறொரு பாங்கி 
- யில் இவ்வளவு தகுதி வாய்ந்த. நபருக்குக் 

கொடுக்கப்படும் ஊதியம் 

(5) வைப்புதாரர்கள் காட்டும் அக்கரை 

8) இது சம்பந்தமான உத்தரவோ மூடிவோ. ரிசர்வு 
"பங்கு. செய்யும், அதே முடிவான உத்தரவு 
என்று .. எல்லாத் தகவல்களுக்கும் ... ஏற்றுக் 
கொள்எப்படல் வேண்டும். : | ;
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இரண்டல்லது மூன்று பாங்குகளில் உள்ள இயக்சநர் பதவிப் 
பிணை ப்பை நீக்கவும், கூயுக்தியான மூறையில் பாங்கினுடைய 

முள்ளேற்றத்தைச் தடை செய்யவும் இக்தக் கொள்கையை 
அடிப்படையாஃக் கொண்டு இக்தப் பிரிவுகள் கொண்டு வரப் 
பட்டன. இந்தியாவில் இம்மாதிரியான பிரிவுகள் வேண்டிய 

நிர்ப்பந்தம் ல்லை, ஏனென்ல் ஈடப்பில் எந்தப்பாங்கு கமபெனி 
யிலும் இவ்வகையான குயுக்தி முறை கையாளப்படவிஎ்லை, 

பெரிய நாடாகிய ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளில் கூட--சங்கிவி 
இணைப்பைப் பெற்ற பாங்கு முறையை எதிர்க்கும் நாட்டி ல்கூட_ 

இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. நம் நாட்டில் ஏன் இன்னும் 

கட்டுப்பாடுகள்த் களர்த்தவில்லை என்பது விளங்கவில்லை. 

பாங்குக் கம்பெனியின் நிருவாகி அல்லது நிருவாக முகவருக்கு இல பத்தை யனுசசித்துச் சம் ளம் கொருத்தலைப் 
பற்றி எல்லாம் அடங்கிய சட்டப்பிரிவுகள் இயற்ற.பட்டிருப்பதை காணலாம். பாங்கு கம்பெனி தனி நபர்களை நியமனம் செய்யும் போது சில தததியற்ற தன்மையைக் கவனிஃக வே ண்டும் எண்று 
இயம்புகிறது. சம் ளம் பெறும் ஊழிபராக இல்லாத ஒரு இயக்கு ஈரைப் பொறுத்தவரையில் இயை யேற்றுக கொள்ளப்பட 
மாட்டா. அப்போது கம்பெனி£ள் சட்டம் 1028. படி கவனிக்க 
வேண்டும். 

ஒரு வட்டாரத்தில் பாங்குத் தொழிலைப் பருக உ gal sur 
ஒருவரை அல்லது ஓப்வுச் சமபங்களில் ஊக் தவிக்கும் பொருட்டு 
இலாபத்தை அனுசரித்து ஊதிடம் கொடுக்கலாமா வேண்டாமர 
என்று ஐயத்துடன் நேரக்க பேவண்டியுள்ளது. 

பங்குதாரர்களின். உரிமைகள் முதலியன:--பிரிவு 172 உட் 
பிரிவு அன்படி பங்ததாரர் ஓநுரின் வக் தரிமை, வாக்கெடுப் 
பின் போது அவர். எவ்வளவு பங்குகக£ உடைமையாக்கியிருக் 
தாலும் கூட அந்த வாககெடுப்பில் மொத்த வாக்கதரிமையில், 
ஒரு சதவிகிதம்தான் என்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. சட்டத்தில் 
எதிரான. விளக்கம் இல்லாவீடிலும், ஒப்பந்தமோ அல்லது 
முறியோ இதற்வைதிராஃ ஏற்படாடினும். ஓந கம்பெனியின் 
பதிவான பங்குதாரர்மீது அவரது. பங்க உடைமை தவூறன்றும் 
வேறொருவருடைய பங்கு என்றும் வழக்குத் தொடுக்கக் கூடாது. 

ள் இந்த உட்பிரிவில் கூறப்பட்ட நபர்கள் தொடுக் 5ம். வழக்கைத் 
தடை செய்ய இதில் குறிப்பி வில்ல. அம்மாதிரியான நபர்கள் 
(௮) சட்டப்படி நியாபம்ரன மாற்றம் பறற. உரிமைபாளர் 
(ஆ) வயது வராதவருக்காசமிவா அல்லது பைக்திபம் பிடித்த 

6 ்



83 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும் 

வருக்காகவோ பெற்று அவ்விசுமாக மாற்றம் பெற்றவர் பாங்கு 
கம்பெனியின் நிருவாக முறையில் சலுகைகளையும் உரிமைகளையும் 
பெற வேண்டியும் அதன்மீது சிறிது சிறிதாகக். கட்டுப்பாடுகளைப் 
பெற இவ்விதம் வழக்கு தொடுப்பதைத் தடுக்கவே இந்தச் 
சட்டம் உருவரகியது, மேற்படி பிரிவு 87 கம்பெனிகன் சட்டம் 
1906ல் உள்ளது. 

he தனியார் பாங்கு கம்பெனிகள்:--பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம் 
பிரிவு 49 தனியார் கம்பெனிக்கு ஊகமாகவோ விளக்கமாகவே 

... அளிக்கப்பட வீலக்குகளை எடுத்து விடுகின்றன,  கம்பெனிச் 

சட்டம் 7955ல் உள்ள பிரிவுகள் 90, 7685 182, 204, 255, £98, (1) 
(௮) (பி 3ப0.949ஏ. 4/6. பாங்கு கபபெனிகள் சட்டம் தனியார் 
கம்பெனிகள் இத்தொழில் நடத்துவசைகத் .தடை செய்யவில்லை. 

ஆயினும் கம்பெனிகள் சட்டத்தில் காணப்பட்ட விலக்குகளையும் 
: சலுகைகள் சிலவற்றையும் பிரிவு 49 பாங்கு கம்பெனிகள சட்டம் 

நீக்கம் செய்து விட்டது. 1986ஆம் ஆண்டு கம்பெனிகள் ren 
ன் கமெபெனியின் இலக்கணம்: ... | 

4 தனியார் கம்பெனி ” என்பதள் பொருள் கம்பெனி 
அதன் நிருவாகமுறை பற்றிய விதிகளின்படி, ஏதாவது 
இருப்பின் 

(௮) பங்குஉரிமை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது 

(ஆ) அதன் உறுப்பினர்களை க்தி பதர் எகர, கட்டுப் 
படுத்தி 

(1) அதில் .பணியாற்றுபவரை .. இவ்வெண்ணிக்கை 

யினின்று நீக்கியும் 

(I) அதில் முன்னாள் பணியாளராகவும் பங்குதார 
ராகவும். இநந்து, பணியினின்று  .நீக்கம்: பெற்ற 

வுடன் பங்குதாரராக இல்லாது போனவர், மேலும். 

.(இ) பொதுமக்களை இக்கம்பெனியில் வந்து பங்கு வாங்கிக் 
கொள்ளவும், டிபெஞ்சர் என்ற கடன் பத்திரம் வாங்கிக் 
கொள்ளவும் வருமாறு அழைப்பதைத் தடை செய்யப் 

படுகிறது... 

மேலும் இரண்டல்லது மூன்று நபர்கள். கூட்டாக. 
ஒன் நல்லது அதிக எண்ணிக்கையில் ஒர கம்பெனி 

யின் பங்குகளைப் பெ. Agim Ger மேலே கூறப்பட்ட 
'இலக்கணத்தின்படி அவர் ஒரு தனி உறுப்பினராகக்



முன்னுரை 82 

eméAcvuGeuti (@fey 2 (I) 1) கம்பெனிகள் 
சட்டம் 1956, | 

பாங்கு அளிக்கும் கடன் வசதிகள்:-- பாங்கு கம்பெனிகள் 
சட்டத்தின் 40ம் பிரிவு வருமாறு:-- கம்பெனிகள் சட்டம் 1966 er 
72வது பிரிவில் இதற்கெலிராகக் கூறப்படாது இருப்பின் எந்த 

பாங்கு கம்பெனியும் 

(௮) தன்னுடைய பங்குகளின் எட்டின் பேரில் கடஜே 
முன்பணமோ கொடுக்கக்கூடாது. 

(ஆ) ஈட்டில்லாக்கடன்களோ முன்பணமோ உதவியாக 

(1) தனது இயக்குநர்கள் எவருக்கும் அல்லது 

(11) தனிப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்கள் அல்லது 

(011) 

தனியார் கம்பெனிகள் இவற்றில் இதன் 

இயக்தநர்கள் கூட்டுதாரராகவோ பதிலாள 

ராகவோ உத்திரவாதம் கொடுப்பவராகவோ 
அக்கரை காட்டியோ அல்லது தனிகசபர்க்கு 
ஏதாவது இயக்குநர் உத்திரவாதம் அளிப்பின் 
அல்லது 

வேறெந்தக் கம்பெனிக்கும், மேற்படி கம்பெனி 
யில் பாங்கு கம்பெனிபின் இயக்குநர் குழுவின் 
தலைவர் (தலைவர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு 
மட்டும் இருப்பின்) ௮ந்தக் கம்பெனியின் 

தலைவராகவோ, அல்லது இயக்குகர் நிருவாகி 
யாகவோ, அல்லது நிருவாக மூகவராகவேர 
இயக்குநராகவோ அல்லது கூட்டுதாரராகவேர 
நிருவாக முகவர் நிருவனத்தில் இருந்து 
அக்கரை காட்டில் 

மேலே *ஆ' பிரிவில் இல்லாதவை கீழ்க்கண்ட வகையில் 
பாங்கு கம்பெனி ஈட்டில்லாக் கடன் கொடுப்பதைத் : 
தடுக்கவியலா து--- 

(i) சரக்கு .வழங்கினதற்கான. பட்டியலின் 
பேரிலும், அரசினர்க்கு ஊழியமும் பணியும் 
புரிந்ததற்காகவும், . வர்த்தகக் கொடுக்கல் 
வாங்கலின் நிமித்தம். ஏற்பட்ட -~ மாற்றுச் 
செலாவணி முறியின் காரணமாகவும்



ச்ச் இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும் 

(ii) பாங்கு கம்பெனிக்கு (அறக்கட்டளைப் பற்றுச் 
சீட்டைக்) ட்ரஷட் ரசீதைகாட்டி அதன் 

காரணமாகக் கடன் வாங்குதல் 

(2) அறிக்கையனுப்பப்பட வேண்டிய மாதத்திற்கு அடுத் 

துள்ள மாதத் தொடக்கத்தில் ரிசர்வு பாங்கிர்கு விபரம் 

சொடுத்துளள வரையில் ஈடிஷலாக் கடன்களும் முன் 

பணங்களும் கம்பெனிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டகைத் 
(பரங்த கம் .னியல்லாது இதர கம்பெனிகள். 

தடுக்கப்பட்டு உட்பிரிவு 1) ஈடிஷ்லாக் கடன்களும் மூன் 

பணங்களும் இபக்குசஈர்களின் விருப்பத்திற்கிணங்கக் 
தங்களுடைய அஃகரையைச் கட்டி தாங்கள் இயக்கு 

நராகவாவது நிருவாகியாகவாவது அல்லது உத்திரவாத 

காரராகவாவது இருக்சவேண்டும். 

(2) உட்பிரிவு (2)ஐ பரிசீலனை செய்து அதன் முடிவில் 

ரீசர்வு பாங்கு அதன்படி ஏஃாவது ECO, wi OF 
முன்பணமோ கொடுத்து அது வைப்புதாரர்களுக்கு 

பெருத்த கேட்டை விளைவிக்கும் என்று தெரிந்தவுடன் 
எழுத்துமூலம் அந்த பாங்கு கம்பெனியைக் ௧. னோ, 
முன்பண மா கொடுக்கக்கூடா?தன்று தடை செய்து 
அம்மாதிரி கொடுத்த முன்பணத்தைக் திரும்பப் பெறக் 
க॥ல வரைறையைக் கூறும். 

தங்கள் இயக்குஈர்களுக்கும், அவர்கள் அக்கரை. காட்டும் ' 
நிறுவனங்களுக்கும் கடன் கொடுப்பதைத் ' தடை. செய்ய 
வேண்டியது இன்றியமையாதது என்று கண்டு கொள்ளல். 
வெது காலமாகவே பாங்க முறிவு-ளுக்கு அடிப்படைக் காரணம் 
இதுதான். என்று கூறாமலே விளங்கும். எனவே 96ஆம் 
ஆண்டில் எல்லாவற்றையும் முழுவகையிலும் சீர்திருத்தம் செய்து 
79/2ஆம் ஆண்டு இந்தியக் கம் ,னி£ள் சட்டம் மாற்றம் செய்யப் 

பட்டது. ஆ.ினும .192/ஆம் ஆண்டு. பாங்கு கம்பெனிகளின் 
இயக்குகர்களுக்கக் கடன் கொடுக்கக்கூடாது என்று. பாங்கு 

விசாரணைக் குழு கூறியது. கூட ஏற்கப்படவிள்லை. இதை 
ஏற்காத காரணமாவது ஒ?ர அடியாக தடங்ஃல்களும். கட்டுப் 

" டாடுகளும் விதிக்கதில் அனுபவம் பெற்ற தொழிலதிபர்களின் 
சேவை கிடைக்கப்பெறாது இலாபம் போய் நட்டத்தில் நடக்க 

ஆரம்பிக்கும். 
இட்போது விதிக்கப்பட்ட தடைகள் வரூமாறு ; 

0) பாங்கு சம்பெனிசளின் பங்குஉளின் ஈட்டில் டே



மூன்னுரை 5. 

முன்பணமோ கொடுச்சகுக்கூடாது மூத்நி சாரண 
மென்ன வெனில் அவசியம் ஏநடட்:. காலத்தில் அம் 

மாதிரியான பங்குகளை விற்றுப் பணமாக்குவது 
எளிதன்று, இரண்டாவதாகப் பாங்.க கம்பெனியை 
இழுத்து மூடும் தருவாயில் இம்மாதிரியான 
செக்யூரிடிகளால் பயன் ஏதும் இல்லை. 

(9) தங்கள்டைய இியக்குரர்களுக்கோ, கூட்டு 

நிறுவனங்களுக்கோ, தனியார் கப பெனிகளுக்கு 
(இவற்றிள் அக்கறை காட்டும் பாங்கு இயக்குகர் 
களின் விருப்பத்தீற்கு வேண்டி) அவர்கள் கூட்டு: 
தாரராகவோ, இயக்குகர்களாகவோ நிருவாக 
மூகவர்களாகவோ இருக்கக்கூடும்) ஈூகாட்டிய 
கடனுகவேவேர அல்லது முன்பணமாகவோ 
கொடுக்கலாம். 

ஈட்டின் பேரில்கடன் அல்லது முன்பணம் எனப்படுவது அன்றைய . 
மார்க்கெட் விலையில் சொத்துகளின் மதிப்பு, அது ஈடாக 
அமையும் கடன் அள்லது முன்பணத்தை விடக் குறைவாக 
இருக்கக்கூடாது. ஈடில்லாக் கடன் அள்லது முன்பணம் எனப் 
படுவது ஈடுகாட்டாது நபர் ஜாமீனாகக் கடன் கொடுக்கப்படுவது. 

கம்பெனிகள் சட்டம் 19 டீன் 295வது பிரிவின்படி இயக்குநர் 
களுக்கு மச்திய அரசாங்க முன் சம்மதமின்றிக் கடன் கொடுக்கக் 
கூடாது என்று தடை செய்துள்ளது. ஆரய்னும் இப்பிரிவின் ]ம் 
உட்பிரிவு டாங்கு கம்பெனிகளை. அனுசரித்துக் கொடுக்கப்பட 
வில்லை. பாங்கின் இயக்குகராக இருப்பவர் வேறு ஒரு நிறுவன த் 
தின் . இயக்குஈராக இருந்து அந்த நிறுவனத்திற்குக் கடன் 
கொடுபபதைத் தடை செய்பவில்லை. ஆயினும் ௮௩த இயக்குகர் . 
வாக்ஈளிக்க' (ஓட்டுபோட) முடியாது. எனவே கம்பெனிகள் 
சட்டம் /986ன் 95ஆம் 9ரிவை பாங்கு கம்டட்னிகள் சட்டம் 
1929ன் 20ஆம் பிரிவு கட்டுப்படுத்துகிறது. 

ப்சங்கு கம்பெனிகள் சட்டம்--19409ன் புதிய பிரிவு. 20ஏயின் :' 
படி, ரிசர்வு பாங்கினுடைய முழு ஆமோதிப்பு அலலது சம்மதம் 
பெற்றாலன் றி இகர நிலையில் எந்த பாங்கு. .கம்பெனியும் தம் 
இக்குகர் அக்கரைகாட்டி கூட்டுதாரராகவோ, நிருவாகப் 
பதில ளராகலஷேோ, தனிகபராகவோ உத்தரவாதம் அளிபப 
வராகவேர் இருந்து அந்த நிறுவனத்தின் பெயரால் கடன் வாங்கி 
அ*த கடனைப் பகுதியாகவோ முழுதாகவோ தள்ளிக் அகர் இக்கல் 
கூடாது-என்று தடை விதிக்கப்பட்டுள் ளது. ்
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நீர்த்த இருப்பு (ஆஸ்தி)கள் எவ்வளவு சதவிகிதம் 

வேண்டும்:-- 24ஆம் பிரிவு கூறுவதாவது. 

(2) இச்சட்டம் தோன்றிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக 
.... ஒவ்வொரு பாங்குக் கம்பெனியும் இந்தியாவினுள் 

உண்டான கநடப்புப் பொறுப்புகள் வர்த்தக ஆய்வு 
முடிவில் வைப்புப் பொறுப்புகள் இவற்றில் 209 சத 
விகிதம் ரொக்கமாகவோ, பொன்னாகவோ, அங்கீகாரம் 
பெற்ற ஆவணங்களின் மீதோ இடப்பட்டு இவை 
இன்றைய நிலையில் என்ன நடப்பு விலை என்று தெரிந்து 

கொள்ள வேண்டும், 

விளக்கம்:-- இந்தப் . பிரிவீற்காக விள்லங்கமற்ற, ஏற்றுச் 
சம்மதித்த செக்யூரிடிகள் எனப்படுபவை இன்னொரு நிறுவனத் 
தில் அடமானமாக அல்லது ஈடாக வாங்கிய முன்பணத்திற்கு 

வேண்டி அல்லது கடனுக்காக வேண்டி வைக்கப்படாதவை. 
அவைகளை முன்பணம் பெறுவதற்கோ கடன்களுக்காகவோ. 
பயன் படுத்தப்படவில்லை எனலாம். 

(2) உட்பிரிவு (1)ன் படி இன்ன தொகை என்று. கணக்கிட்டு 
இரண்டாம் உட்பிரிவு 1/வது பிரிவின்படி அயல் நாடு 

“களில் இணைக்கப்பட்ட பாங்கு கம்பெனிகள் ரிசர்வு 
பாங்கியில் எவ்வளவு நடப்பு வைப்பு. இடவேண்டு 
மென்றும், அல்லது. இராச்சிய பாங்கு அல்லது இதர 
பாங்கு . ஏதாவது ஒன்றில் வைக்கப்பட வேண்டு 

மென்று மத்திய அரசினர். வெளியீடு. அறிக்கை 
விடுவார்கள். ரிசர்வு பாங்கு. 1954 ஆம் சட்டத்தின் 
49ஆம் பிரிவின்படி அட்டஉணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்கு 
கள் . எவ்வளவு... ரொக்கம் வைப்பாகப் ' போக 
வேண்டும் என்று கூறுகிறது இதையே இந்தியாவினுள் 
போட்டு வைக்கப்பட்ட ரொக்கம் எனக் கருதப்படலாம் 

(ஏ). (௮). பாங்கு கம்பெனிகள் சீர்சிருத்தச் சட்டம் 1962 
தொடங்கிய இரண்டாண்டுகளுக்குப். பின்னரே உட் 
பிரிவு ஒன்றிலும். உட்பிரிவு... இரண்டிலும் . கூறப் 
பட்டதுடன் Be 

(1) அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்கு ரிசர்வு பாங்குச் 

சட்டத்தின் 1994 (2வது 1934) 42 வது பிரிவின்படி 

தினப்படி சராசரி இருப்பு வைக்கப்பட வேண்டியது
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(11) ஒவ்வொரு இதர பாங்கு கர்பெனியும் 79வது 
பிரிவின் கீழ் லைக்க வேண்டிய ரொக்க ரிசர்வூடன். . 
இந்தியாவீல் ரொக்சமாகவோ, பொன்னாகவோ" 

. வில்லங்கமில்லா ஏற்றெடுத்த செக்யூரிடிகள் 

முதலியவற்றை இன்றைய மார்க்கெட் னலைக்கேற்ப 
மதிப்பீடு செய்தும் அந்த பாங்குபெற்ற வைப்பு 
களுக்கான பொறுப்புகளில் 24%. அளவில் இருக்க 
வேண்டும், 

(ஆ). “௮”. பிரிவில்  கூறப்பட்டவாறு கொகை கணக்கிடு 
செய்வதற்கான முறை. 

(1) 

(ii) 

(ili) 

அயல் நாட்டில் இணைப்புப் பெற்று இந்தியாவில் 
தொழில் செய்யும் பாங்கு Neg பிரிவின் வேது. 
உட்பிரிவிற்கிணங்க Meta பாங்கில் emails 
செய்தல் வேண்டும். 

அட்டவணைப்படுத்தா வேூறந்த பாங்கு கம்பெனி 
யாகிலும் வைத்திருக்க வேண்டிய ரொக்கம். அல்லது 

இருப்பு ரிசர்வு பாங்கிலேோ, இராச்சிய பாங்கிலேர 
அல்லது அ ரசினரின் அறிக்கையில் கூறப்பட்ட 
ஏதாவது ஒரு. பாங்கிலோ 19வது பிரிவின் கீழ் 
நடப்பு வைப்புக் கணக்கில். வைத்து இருக்க 
வேண்டும். 

அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்கு எவ்வளவு 
இரு ர்புக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ரிசர்வு பாங்கு 

சட்டத்தின் 49ஆவது . பிரிவில். கூறப்பட்ட 
அளவ்னைக் காப்டிவூம் அதிகமாக இருப்பின் அதை 
வேழு அட்டவணைப படுத்தப்பட்ட பாங்கிலோ 
அல்லது இராச்சிய பாங்கிலோ போட்டு வைப்பின் 
அரசினர் அந்தவிவரத்தை அறிக்கையில் தெரிவித்து 
அகை இந்தியாவில் விட்டு வைக்கப்பட்ட ரொக்கம் 
சான்று கூறுவர். 

94வது . பிரிவின். உட்பிரிவு 8ல் கூறியுள்ள: மாதாந்த. 
அறிக்கைகளை யாங்கு. கம்பெனிகள். ' அவ்வப்போது 

- கொடுப்பது... பற்றிய... விபரம் பின்னர் மாதாந்தர 
"a gs sg ae என்றை பத்தியில் விவர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்தப் பிரிவில் காணப்படும் கருத்துகள். bir db gith 1964-1 
ஆண்டு மசோதாவிலிருந்து. . ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன;.'
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சொத்தின் சசவிகித அளவை 24 சதவிகிதத்திற்கு சுறைக்கப் 
பட்டது. சோச்க,ச்சளைப் பற்றிய எீளச்கச்தில், மேற்படி 

இருப்டசள் கத்தம் இர்திமாஎனு தான் எவச்கட்பட்டு 
இருச்சல் சே.ண்டும் இர்தப் பிரிவீன் வளச்சச்திர்கு ஏற்ப, 

ஒரு டாம்கு இன்ரு பாங்கில் த௩்கள் செச்யூரிட்டிசளின் 
சூட்டின் டேரில் கடன் டெற்ற்ருந்தாலும் ௬ட, இசையேற்றேடுத் 
துக் கொண்ட வீல்லங்ஈமர்ற செச்யூரிட்டியாகவே serge 
படுகிறது. ஏனெனில் இஉற்றை நடப்பு வைப்புசளின் பேரில் 
தான் ஈடர௩க் கருதப்படுகிறது. அந்த. வகையான நடப்பு 

வைப்புகள் இராச்சிய பாங்காளிலும் அல்லக ரிசர்வு பாங்கிலும்' 
அல்லக: அரசியலாரின் அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட வேறு ஏதாவது 
ஒரு டாங்கியிலும் இட்டதாக மேற்கொள்ளப்டடுசீறது பாங்கு 
கம்டெனிசள் சா்சள் ரொச்கத் தன் உ மடயள்ள ஆள்திஎளீன் ஒரு 

குரைந்த சசவீகிதத்தை கையிருப்பில் வைச்சல் வேண்டம் என்று 

இந்தப்பிரிவ கூறுகிறது. சனது வைப்பாளர்கள் அவ்வட்போது 
கோரும் தொகைக&க் கொர௫ுக்க பாங்கு கம்பெனிகளக்குப் 
போதிய ரொக்க இருப்பு வைத்தக்கொள்ள வேண்டும். எந்த 
ஒரு பாங்கு கன் ஆஸ்திகள் அதன் pi yl ER உபரியாக 
வைத்திருப்பினும்கூட கன் வைபபுகாரர்கல் ?சாரிய தொகையை 
அவ்வபபோது. கொடுக்க ரொக்கம் வைத்திருக்கவில்லையானால் 
அதன் நிலை மிகவும் மோசமடையும் ஒரு வர்த்தக பாங்கு லாபம் 
பெற முயன்றால்  ௮து தன்௨சம் வைப்புகளின். மூலம் பெற்ற 
நிதியைப் 9/।ரூுமளவு கடனில் விட்டு வட் டி பற்றுச் சம்பாதிக்கக் 
கூடும். Hee நிலயில். தன் வைப்பூதாரர்கள் கோரும். 
தொகையைக் கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கவேண்டும். கையில் 
சொக்க . இருப்பு வைத்திருப்பின் இலாபம் .றுவது கடினம். 
இலாபம் பெறவேண்டி ரொக்க நிதியை வட்டிச்சூ விட்டால் 
வைப்பதாரர்களின் கே. ரிக்கை ஈடேற்ற முடியாது தவிக்கும். 
எனவே செம்மையான முறையில் பாங்குத் தொழில் நடத்தத்' 
தலைப்படும் பாங்கு இவ்விரண்டு எதிரான கொள்கைகளையும் 
ஆராய்ந்து எந்த அளவு. கடனுக்கானத். தொகையை விட்டு 
வைக்க வேண்டும் என்று கண்டு கொள்ள வேண்டும், 

இக்.தியா வில் பாங்கு hel Bid atch அடி க்கடி ஏற்ப்ட்டள்ளது 
நினைவிலிருக்கிறது. .. இம்மாத்ரியான நெருக்கடியின் 
காரணங்களில் ஒன் று கையிருப்பு போதிய ரொக்கம் வைத்திரா 

. மையே. முன் நாட்களில் பாங்குகள் wade சிறிதளவு ரொக்கம் 
வைத்துக் கொண்டிருந்து. அதன் விளைவாக. நெருக்கடியில் 
சமாளிக்க... ' இயலாது... சதவடைப்புச் செய்தனர். .. எனவே 
meetin தட் என்க்கு இழிக்கவேண்டும் அசன்
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குறித்துச் சட்டட்பீரிவ இயற்றப்பட்டது, 

அயல் நாட்டில் இணைக்கப்பட்டு இந்தியாவில் தொழில் 
புரியும் பார்கு மேலே கூறப்பட்ட த௨ணை, ௩டப்புப் பொறுப்பு 
களில் இன்ன சதவிகிதம் வைப்பாக ரொக்கமாகவோ: 
பொன்னாசவோ, வீள்லங்சமற்ற செச்யூரிட்டிசளாகவோ 
வவைச்திருச்சல் ௮ன்றியும் காலாண்டு முடிகிற வெள்ளிக்கிழமை 
யன்று அவர்சஞனடடய ஆள்திகள் பொறுட்பின் கூட்டுத்தொகை 
யில் 72 சதவிகிதத்திற்கு குறையாது இருக்க வேண்டும் நடம் அ 

. திருவாங்கூர் நேவன்ல் கொல்லம் . பாங்கு (716 178௧100016 
Naticnal & & பில 211) திடீரென்று முறிவு பெற்றதன் 
விளைவாக. இந்தப் பிரிவைக் கொண்டுவர நேர்ந்தது. எனலாம். 
அக்காலத்தில் இந்த பாங்கியிள் ஆஸ்திகள் அனைத்தும் இந்திய 
இராசதகானியின் நீதி மன்றங்களுக்குள்ள எல்லைக்கப்பால் 
இருந்தன. ஆயினும் மேற்படி பாங்கியின் வைப்புதாரர்கள் 
அனைவரும் இந்திய  இராசதானிப் பகுதியில் இருந்தனர். . இம் 

மாதிரியான சங்கடங்கள் பிற அயல்நாட்டு பாங்குகளில் ஏன் 

ஏற்படக்கூடாது பொதுவாக இங்கு சம்பாதித்த நிதியை 
தத்தம் நாடுகளில் ஆவணங்களில் போடுவதால் இம்மாதிரி நிலை 

ஏற்படலாம், 1944ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தில் ஆஸ்திகளில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட சதவிகிகம் இந்தியாவில் -ஆண்டின் இறுதியில் 
இருக்கவேண்டும். என்று சொல்லியிருக்கிறது, 1946.95 
ஆண்டின் . மசோதாவால் . இப்பிரிவை மார்றி இந்தியாவில் 
ஒவ்வொரு காலாண்டினிறுகியிலும். . எவ்உசாவு. சதவிகிதம் 
வைத்திருக்க. வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இந்தக் காரணத் 
தினால் '-இந்தியாவிலுள்ள. ஆஸ்தி”யின் நிலை மாற்றம் பெற்று 
வருகிறது. 

பிரிவு ன்படி பாங்கு சம்பெனிகள் அளைத்தும் நடந்து 
வருகின்றனவா என்று கண்காணிக்க ஒவ்வொரு பாங்கு கம்பெனி : 
யும் (பின் அனுபந்தத்தில் *அ'பிரிவில்) மாதிரியாகக் காட்டப் 
பட்ட அட்டவணையின் ஓவ்வொரு காலாண்டு முடிந்த ஒரு மாதத் 
திற்குள்ளாக அது பெற்றுள்ள ஆஸ்திகளின் விபரம், தவணை, 
நடப்பு வைப்புகளிள் பொறுப்புகள் இவ்வளவு என்று எழுதி 
ரிசர்வு பாங்கிற்கு அனுப்ப வேண்டும். இந்தப். பிரிவின் விளக்க 
மாக இந்தியாவில் இல்லாது அயல் நாட்டில் சொத்தாக இருப் 
பினும் கூட இந்தியாவில் உள்ள ஆஸ்தி என்று கருதலாம், 

- இந்தப் பிரிவின் கீழ் ஐய ஆஸ்திகள். அல்லது அசலை 
சொத்துகள் காட்ட வண்டும் என்று விளங்கவில்லை,
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ரிசர்வு நிதியும், ரொக்க ரிசர்வும்:-- இந்திய கம்பெனிகள் 
சீர்திருத்தச் சட்டம் 1899ன் பிரிவுகள் 877, 277௭ல் (8)ஐயும் 

சேர்த்துப்பார்க்கின் ஒவ்வொரு அட்டவணைப்படுத்தப் படாச 

பாங்கும் ரிசர்வு நிதி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் 
அந்த பாங்கு ஆண்டுதோறும் பெறும் இலாபத்தில் ஈளீத்துக் 

கொடுக்கும் முன்னரே 20 சதவிகிதத்திற்குக் குறையாமல் ரிசர்வு 
. நிதியில் சேர்சது, மேற்படி நிதி செலுத்தப்பட்ட மூலதனத் 

.திற்குச் சமமாக ஆக்க வேண்டும். இவ்வாரறாகிய நிதியை அரசின 
சின் செக்யூரிடிகளிலோ அல்லது வேழ, ஒரு அட்டவனை ப். டுத்தப் 
பட்ட பாங்கிலோ போட்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்திய 
ட்ரஸ்ட் சட்டம் 1682ன் 30வது பிரிவைக்காணவும்., 17ஆம் பிரிவை 
ம் பார்க்கவும் 

(1) 29ஆம் பிரிவின்படி பாங்குக் கம்பெனி இலாப 
கட்டப் பட்டியல் தயார் செய்து, காணப்படும் 
இலாபம் எஈவித்துக் கொடுக்சம் முன்னரே 

- அதினின்று 80 சதலகிதம் ரிசர்வு நிதிக்கு மாற்றிவிட 
வேண்டும். எனவே இந்தியாவில் இணைக்கப் 
பெற்ற ஓவ்வொரு பாங்கும் ரிசர்வுநிதி அமைத் 
திருக்க வேண்டும், 

(1௮) ரிசர்வு பாங்கின் பரிந்துரையின் பேரில் ஏன்கூறிய 
உட்பிரிவு (1) இன்படி பாங்கு கம்பெனி ரிசர்வுகிதி 

வைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசினர் 

வலியுறுத்த மாட்டார்கள். ரிசர்வு பாங்கு மேற்படி 
பாங்கன். செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் ரிஈர்வுநிதி 
இவை அதன் .பொறுப்புகளுடன் ஒப்பிட்டு நன்கு 

பரிசீலனை செய்த. பின்னர்த்தான் பரிந்துரை 
செய்யும். 

உட்பிரிவு (ன் கூறப்பட்ட ரிசர்வுநிதியும், பங்கு 
, வட்டக் கணக்கின் கூட்டுத்தொகையும் . ஒன்று 

.. சேர்ந்து. அந்த பாங்கினுடைய செலுத்தப்பட்ட 
. மூலதனத்திற்குச். சமமாக இருக்க. வேண்டும் 
- அவ்வாறு இருப்பின் மேலே. கூறியவாறு . ரிசர்வு 
_ பாங்கு பரிந்துரை செய்யக்கூடும். 

(2) ரிசர்வு நிதியிலிருந்தோ அல்லது. பாங்கு வட்டக் 
கணக்கிலிருந்தோ ஒதுக்கீடு செய்தால் செய்த 21 
நாள்களுக்குள் ளாக.ரிசர்வுபாங்கிற்கு ஏன் ஒதுக்கீடு 
செய்யப்பட்டது? எந்தச் சூழ்நிலையில்... செய்யப் 
பாட்டது?. என்று தகவலளிக்க வேண்டும்...



முள்னுரை at 

மேற்படி தகவல் தெரிவிப்பதற்குக் கால தாமத 

மானால், 21 நாள்களுக்கும் அதிகமாக ரிசர்வு பாங்கு 

ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் காலத்தை 

நிர்ணயம் செய்யலாம். 

சில நிபந்தனைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் அடங்கி இலாபத் 

தில் 20 சதவிகிதத்தை ரிசர்வுநிதிக்கு மாற்ற பாங்கு கம்பென்க்கு 

அதிகாரம் இப்பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. சிலகாலம் முன்பு 

ஆசிரியர் இது சம்பந்தமாகக் கொடுத்த யோசனைகளை மேற் 

'கொண்டு இந்தச் சட்டத்தில் அதை இணைத்து, சிசர்வு நிதியைப் 
பராமரித்து அத உபயோகிப்பதில் எளிதில் மாற்றும் ws wes 

களைக் கொள்ள. இடமுண்டு. அமெரிக்க ஜக்கிய காடுகள், 

சுவீடன்,சுவிசர்லாந்து இவைகளில் உள்ளதுபோல இர௫்காட்டிலும் 

ரிசர்வு நிதியை அமைத்து அதை மேன்மேலும் வளரவிட டியமங் 

கள் செய்திருப்பது வரவேற்கத் தக்கதே. 

ரொக்க ரிசர்வு:--. இந்திய கம்பெனிகள் சட்டம் 1918ன் 

277(L)e ® பிரிவின்படி : 277(8) கேயில் சொல் லப்பட்ட 

ஒவ்வொரு பாங்கு கம்பெனியும் தனது 1$ சதவீதத்திற்கு சுறை 
யாத நடப்பு வைப்புகளின் மீதும் உள்ள தொகையை ரெ க்க 
ரிசர்வாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த விவரதக்தை 

கூட்டுப்பங்கு கம்பெனிகள் பதிவாளரிடம் பதிவு செய்ய 
வேண்டும். இதை ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதிக்குள்ளாக 

நடந்த மாதத்தின் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையன்று சையிருப்பு 

இருந்த ரொக்கரிசர்வு தவணை, நடப்புப் பொறுப்புகள் எவ்வளவு 
தொகை என்று எழுதியனுப்ப வேண்டும். 78வது பிரிவின் விபரம் 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: : 

அட்டவணைப்படுத்தாத பாங்குக் கம்பெனிகள் ஒவ் 
வொன்றும் ரொக்க. ரிசர்வாக இந்தியாவில் தன் வச 
மாகவோ அல்லது ரிசர்வ் பாங்கியிலோ அல்லது 
இராச்சிய பாங்கியிலோ. அல்லது வேறு எந்த பாங்கி 
யிலோ மத்திய அரசின் உத்திரவுக்கிணங்க நடப்பு 
வைப்புக் கணக்கைத் திறந்து பகுதி ரொக்கமாகலும், 
பகுதி கணக்கிலுமாக தனது தவணை, கடப்பு, பொறப்டு 
களின் கூட்டுத் தொகையில் குறைந்த: அளவு மூன்று 
சதவிகிதத்திற்கு வைத்திருக்க வேண்டும். இத்தகவலை 
ஒவ்வொரு மாதத்தின் 75-வது தினத்தின் முன்னரே 
ஒவ்வொரு வார இறுதி வெள்ளிக்கிழமை முடிவடையும் 
கணக்கின்படி தவணை, ஈடப்பு, வைப்புப்பொறுப்புகளின் 
தொசை எவ்வளவு என்றும், இந்திய செலாவணி மூறிச்,
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elug#er (Negotiable Instruments Act 1881) கீழ் 

வெள்ளிககிழமை விடுமுறை தினமாக இருப்பின் 
கொழில் மூடிவு தினத்திற்கு முன்தினப்படி வீவரம் 

கொடுக்க வேண்டும். 

விளக்கம் 

இப்பிரிவிலும் 24-வது பிரிவிலும் ஆக இந்திய நாட்டில் 
உள்ள பொறுப்புகள் என்பவனவற்றின் கீழ்ச் சேர்க்கப் 

படாதவைகள் வருமாறு: 

(௮) செலுத்தப்பட்ட மூலதனம் அல்லது சிசர்வு நிதி 

அல்லது இலாப நட்டக் கணக்கில் காணப்படூம் வரவு 
இருப்பு ஆ. ரிசர்வ் பாங்கு, சட்டம் 1984 ப இரண்டாவது 
1924) இதில் பிரிவு 42-ள் உட்பிரிவு 1-ன் சி பிரிவில் 
கண்டுள்ளபடி ரிசர்வு பாங்கியிலிருந்ககோ இராச்சிய 
-பாங்கியிலிருந்ததோ அல்லது தொழிற்கென நிதிவசதி 
அளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு நிதிவழங்கும் கார்ப்பரேஷன் 
(Refinance corporation for indus ry limited) அல்லது 

மத்திய அரசினரின் அவ்வப்பொழுது கூறப்பட்டுள்ள 

பாங்கு கிறுவன த்திலிருக்தோ பெற்ற முன்பணம் 

டரிசர்வ் பங்குச் சட்டத்தின் 42-வது பிரிவின் ஒன்றாவது உட் 
பிரிவின்படி ஒவ்வொரு. அட்டவணைப் பரத்தப்பட்ட பாங்கும் 
இந்தியாவில், ரிச'வ் பாங்கியிலோ இராச்சியப் பாங்கியிேோோ 
அல்லது மத்திய. அரசினரால் அறிவிக்கபபட்ட பாங்கியிலோ: 
வரவு நிகரத்தில் மேலே கூறப்பட்டவாறு அதன் பொறுப்புகளின் 
சதன்கிதத்தில் போடடிருக்க வேண்டும். மேற்படி பாங்கு தன் 
வசம் வைச்துள்ள ரெக்க. இருப்பு, இந்தப் பிரிவின் கீழ் 
கணக்கிடப்படுவதில்லை) | (ரிசர்வ் பாங்கு இந்தியக் ெஜட்டின் 
மூலம் ரிசர்வ் விகிதத்தை அதிகப்படுத்தித் கசகவலை வெளியிடுவது 
உண்டு. ' அவ்வாறு அதிகட்படுத்தப்பட்ட ரிசர்வ் விகிசம் நடப்பு 
௯வப்புப் பொறுப்பில் 30 தவிகிதத்திற்கு மேற்படாமலும் தவணை 
வைப்பில். ச சதமகிதத்திற்கு மேற்படாமலும். இருக்கும். 
அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்கு. வாரந்தர” அறிக்கையை 

.. வெளியிட வேண்டும். மாதாந்தர. அறிஈஃகை . தேகையில்லை, 
இவ்வா ராந்தர அறிக்கைகள் கீழ்க்கண்ட விபரங்களைக் கொடுக்க ': 

ேபண்டும். '. கடன்கள், முன் பணங்கள் . கழிவு. தள்ளப்பட்ட 
மாற்றுண்டியல்கள் ரிசர்வ் பாங்கியிலிருந்தும் இராச்சிய பாங்கி 
பிலிருநதும் பெற்ற கடன்கள், இதர பாங்குசளுடன் இந்தியாவில் 
ந்வத்கப்பப்டுள்ள். கடப்புக் கணக்கு Bag hei, அழைப்புப்பணம்
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(காள் கிலுவைப் பணம்), அரசினர் செக்யூரிட்டியில் இடப்பட்ட 
ஆவணங்கள், அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பாங்குகள் இதரப் 
பாங்குககாவிட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதால் அதன் முழு 
விவரங்களையும் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது: 

ரொக்கம் வைத்திருத்தலைப் பற்றி உள்ள பிரிவு எல்லா 
தாள்களிலும் வைத்திருப்பதைப் பற்றிக் கூறுகிறது. வெள்ளிக் 
கிழமை அன்று மாத்திரம் என்று குறிப்பிடவில்லை, இது 
சம்பந்தமாக வெளியி_ப்படம் அறிக்கை வெள்ளிக்கிழமையன் று 
உள்ள கை இருப்பு ரொக்ஃத்தையே குறிக்கும். 

ரிசர்வு பாங்கியின் அதிகாரங்கள்- பிரிவு 27 கூறுவதரவது:-- 

(2) பொதுமக்களின் நலனைக்கோரியும். வைப்பாளர்களின் 
மீதுள்ள ௮க்;ஃரை காரணமாக, சந்தர்ப்பம் சூழ்ஙிலைக் 
கேற் , பாங்கு கம்பெனிகள் எவ்விதத்தில் முன்பண 
வசதியளிக்்5லாம் என்றும். சனிப்பட்ட. ஒரு பாங்கு 
கம்பெனி எவ்வாறு செய்பலாம் என்று. ui Pav dor 
செய்நு அதனை ஒரு கொள்கையாக அமைத்து நடத்த 
ரிசர்வு பாங்கிற்கு அதிகாரம உண்டு. ரிசர்வு பாங்கு 
விதிக்கும் முறையை எல்லா பாங்குகம்பெனிகளும் ஏற்று ' 
அதன்படி நடக்க வேண்டும். ஏதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு 
பாங்கு கம்டெனிக்கு மாத்திரம் விதித்திருபபின் அதன் 
படி.மேற்படி கம்பெனி ஈடந்துகொள்ள வேண்டும்... 

(2) தனக்கென. (ld உட்பிரிவில் . அளிக்கப்பட்டுள்ள 
அதிகாரத்தைக். தவரான. மூறையில் செலுத்தாத 
வரையிலும் ரிசர்வு பாங்கு பொதுவாக எல்லா பாங்கு 
கம்பெனிகளுக்கும் நடைமுறை விதிகளை எூத்துரைத்து 
நடக்கும்படி செய்யச். சொல்லலாம் அல்லது ஒர குறிப் 
பிட்ட பாங்தக்.. குழாத்திற்கு விதிகளைச் சொல்லி 
கடக்கச் செய்யலாம்-- அவை 

(௮). எந்த வகைகளுக்காக மூன்பணம். கொடுக்கப் 
படலாம் அல்லது கொடுக்கட்படக் கூடாது. 

(ஆ). ஈடுகாட்டிய முன் பணங்கள் பெறத்தக்க 
| வரையறை, கண்ட 

(இ) அதி ஈப்படியான முள்பணமோ அல்லது பண 
வழியோ. அளிக்கம் முன்னர், அந்த கடன். வழி. 

்.. பெறும் கிறுவனத்தின். செலுத்தப்பட்ட மூலதனம்.
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நிசர்வுகள் இவைகளைக் கண்ணுற்று அதன் அடிப் 
படையில் பாங்கு கம்பெனி தர முன்வரலாம் 

(ஈ) அதிகப்படியான அளவு பணவசதி அளிப்பதைப் 

பற்றி (இ)பிரிவில் கூறியவாறு அதற்கு உத்திர 
வாதம் தரும், பாங்கு கம்பெனி, கூட்டு gaa, 

மக்கள் சங்கம், அல்லது தனிநபறநின் பெயரும் 
விபரமும் 

(௨ வட்டி விகிதமும், இதரவிவரங்களும் நியமங்களும்- 
இவ்வகையில் உள்ள கடன் வசதிக்கு ஏற்பட்டவை 
கஃப் பற்றிய விளக்கம்; 

(2) இப்பிரிவின் கீழ் ரிசர்வு பாங்கு இடும் உத்திரவுகக£ 
எந்த பாங்கு கம்டெனியும் .மேற்கொண்டு அவ்வாறே 
நடக்க வேண்டும். 

ஊகவர்த்த முறையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியும் பாங்குகள் 
தான்தோன்றித்தனமாகக் கடன்தரும் முறையைக் கண்டிக்க 
வேண்டியும் ரிசர்வு பாங்கிற்கு இவ்வதிகாரம் கொடுக்க இப்பிரிவு 

ஏற்பட்டது, 

_ 7வது பிரிவின் கீழ் ரிசர்வுபாங்கு, முன்பணம் கொடுக்கும் 
மூறையைப் பொது. ஈலளைக் குறித்துக். கடடுப்படுத்த முன் 

- வருகிறது. ரிசர்வுபாங்கு. பாங்கு. கம்பெனிகள் குழாத்திற்கோ, 
அல்லது ஓரே ஒரு பாங்கு கம்பபெனிக்கோ பொதுவாகவோ, 
தனிப்பட்ட முறையிலோ எந்த அளவில் முன்பணம் கொடுக்கலாம் 

அல்லது. கொடுக்கக் கூடாதென்றும், அவ்வாறு கோரப்படும் 

முன்பண த்திற்கான ஈடு வகைகள் எவ்வளவில் இருக்க வேண்டும் 

என்றும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 

பிரிவு 21ன் உட்பிரிவு 8ஜச் சீர்திருத்திய சட்டப்படி பாங்கு 
கம்பெனிகளுக்கு விதிககா வலியுறுத்தும் அதிகப்படியான 
அதிகாரம் ரிசர்வு பாங்கு பெற்றுள்ளது. அதன் கீழ்:-- 

(4) எக்காரணங்களுக்கென முன்பணம். கொடுக்கலாம் 
அல்லது கொடுக்கக்கூடாது என்றும் ve 

(ஆ) ஈடுகாட்டிப் பெறப்பட்ட முன்பணங்களுக்குக் காட்டி 
யுள்ள வரையறை 

(இ) மூன்பணவசதி அல்லது இதர முறைகளில் பண onal 
பளித்தலுக்கான வட்டி விகிதம் . இவ்வள3வென்று



முன்னுரை 95 

. நியமனம் செய்தும், உத்கிரவாதம் அளித்தலுக்கான 

தரகு அல்லது கமிஷன் இவ்வளவென்றும் வரையறை 
செய்கிறது. 

நிசர்வு பாங்கு இதர பாங்குகளுக்கு உத்திரவு இட 

கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள்: ப | 

(ஈ) முன்பணமாக அதிகப்படியான தொகை அல்லது இதர 
வகையில் பணவசதி கொடுக்க . ஒரு பாங்கு மூன் 

_ வந்தாலும் அல்லது உத்திரவாதம் ஏற்கத் தயாராக 

. இருப்பினும் அது சம்பந்தமான செலுத்தப்பட்ட 
மூலதனம் ரிசர்வுகள், வைப்புகள் இவ்வளவு அளவென் 
பதைப் பற்றி தாக்கீது. விடலாம். 

இந்தப் புதிய பிரிவு 4 இ* உட்டிரிவில் கூறியதுபோல, சட்டப் 
படி கட்டுப்பாடு முறையை அமெரிக்க ஐக்கிய காடுகளில் 
காணலாம். அங்கு உள்ள பாங்குகள் தனிஈபருக்கு முன்பண 
வச தியனி$ தம் போது அதனுடைய மூலதனத்திற்கும் ரிசர்வு 
களுக்கும் உள்ள குறிப்பிட்ட விகிதத்தை மீறக் கூடாதெள்பதாம்;. 

பாங்கு கம்பெனிகளுக்கு உரிமம் வழங்கு முறை--பிரிவு 

னை படி;-- | பா் | 

(1) Gel எதிராகக் கூறப்போவதைத் தவிர. எந்தக் 
- கம்பெனியும் . இந்திய நாட்டில் பாங்குத் தொழிலை 
நடத்த வேண்டுமானால் ர்சர்வு. பாங்கியினால் வழங்கப் 

. பட்ட உரிமத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும், . உரிமத்தை 
வழங்க Mery பாங்கு எவ்விதக் கட்டுப்பாடுக௯£ 
வேண்டுமானாலும் நியமனம் செய்யலாம். 

(௮) இந்தச்சட்டம் தொடக்கம் பெற்றபொழுதுதொழிலாற்றி 
- வரும் எந்தப். பாங்கு கம்பெனியும் இனி அத்தகைய. 

தொடக்கத்திலிருந்து ஆறு மாதங்கள் முடியும் முன்பும் 
பாங்குத் தொழில் நடத்த வீழையும் பாங்கு கம்பெனி 
களும் எழுத்து மூலம் ரிசர்வு பாங்கிற்கு இந்தப் பிரிவின் 
கீழ். உரிமம் வழங்க ee என்று மனுச் செய்து. 
கொள்ள Ae era | 

உட்பிரிவு... (1)ல். கூறப்பட்டது... போல. . இச்சட்டம் 
தோன்றும் முன்னே நடந்துவரும் பாங்கு கம்பெனிக்கு 

- உரிமம் வழங்காவடிலும் தொடர்ந்து தொழில் செய்ய
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லாம், குறிப்பாக ரிசர்வு பாங்கு எழுத்து மூலம் 
தொழில் ஈ௩டத்தக்கூடாது என்று. கூழினால்தான் 
பாங்குத் தொழில் நடத்தக்கூடாது, 

மேலும், அம்மாதிரி நடந்துவரும் ஒரு பாங்குகம்பெனியை 
முன் கூறியது போல இச்சட்டம் வருமன்னர் இருந்த நிலையில் 

அவ்வாறு எழுத்து மூலம் தடைட்படுத்தாது. பிரிவு 11ன் உட் 

பிரிவ ன்படி: மூன்ராண்டுகளோ அள்லது அதழ்கும் அதிகமான 

கால வரையறையை தன் விருப்பத்திர்கு ஏற்ப ரிசர்வு பாங்கு 

வற்புறுத்தும். 

(3) 

(4) 

இட்பிரி பின் கீழ் உரிமம் வழங்குமுன் கம்பெனிகணக்குப் 
புத்தகங்களை ரிசர்வு பாங்கு பார்வையிடு. அல்லது 

கீழ்கண்ட நிபந்தனை ள் அசைத்தும் அல்லது ஒரு 
்- சிலவற்றையாவது ஆமோதிது அதன்படி நடக்க 

வேண்ழ்ம், 

(௮) தனது வைப்பாளர்களின் முழு உரிமைமக் 

கோரிக்கைகளைத் கற்போதாவது அல்லது வரும் 
காலத்திலாவது கொடுக்க வேண்டிய நிதிவசதி 

(ஆ) நடப்பிலுள்ள . அல்லது... வருங்கால வைப்பாளர் 
களின் நலனைப் பேணது. தீய வழியில் பாங்தத் 

தொழில் நடத்தா திருத்தல். 

(இ) அபல் காடுகளில் இணைப்புப்பெற்று இந்தி பாவில் 
தொழில் கடத்தும் பாங்க கம்பெனிகள் இக்காம்டின் 
பாங்க கம்பெனி. சட்டத் நிற்குட்பட்டும். பொது 
மக்களுக்குப் பாதகம் விளைக்காது நடந்தும், இந்த 

நாட்டில் இணைப்புபபெற்று அக்கிய.. நாட்டில் 
வர்த்தகம்புரியு॥ இந்தியப் பாங்குகளை அந்நாட்டில் 
விரே!தமாகம்வா பிரித்தாளும் முறையைக் 
கையாளாதிருப்பின் அந்த கம்டெனிகளுக்கு உரிமம் 
வழங்கப்படும். 

கீழ்க்கண்ட காரணங்களால் உரிமம் கொடுப்பது சிசர்வு 
_பாய்கியினல் தடை செய்யப்படும்: 

(2) இந்தியாவில் அந்த பாங்க கம்பெனி பாங்கு : 
வர்த்தகத்தை கிறுத்தியிருப்பின் . அல்லது 

(2) உட்பிரிவு (1)ன் படி அந்த பாங்கு கம்பெனி ரிசர்வு 
பாங்கு . இட்ட நிபந்தனையை நிறைவேற்றாது. 
இருப்பின் அல்லது ft pbs of |
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(3) உட்பிரிவு (அன்படி இடப்பட்ட. சிபந்தனை களை 
நிறைவேற்றாது இருப்பின் 

(4) உட்பிரிவு (2) அல்லது (3)ன்படி உரிமத்தை ரத்து 
செய்யும் முன்னரே குறிப்பிட்ட பாங்கு கம்பெனி 
யின் வைப்பாளர்ரின் நலனைக்கோரி, அந்த பாங்குக் 

கம்பெனியின் நிலைமையை சரிசெய்ய அவகாசம் 
கொடுத்தல், 

(8)  ரிசர்வு பாங்கியினல் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் 
"என்ற. முடிவை அறிந்துகொண்ட .பாங்கு. முடிவு 

செய்யப்பட்டு. தகவலளிக்கப்பட்ட முப்பது நாட் 
களுக்குள்ளாகவே மத்திய : அரசினர்க்கு . Cow 
முறையீடு செய்து கொள்ளலாம். 

(9) உபிரிவு (ன் கீழ் மத்திய - அரசினர்க்கு முறை 
யீடு செய்யப்பட்டு அதன் விளைவாக அவர்களுடைய 

மூடிவும், அல்லது மூறையீடு . செய்யப்படாத 

8 பாங்கு கம்பெனிக்கு ரிசர்வு பாங்கியிலிருந்து வெளி 
யிடப்பட்ட முடிவே இறுதியாகும், 

இந்தியாவில் தொழிலாற்றும் இதர நாட்டு. பாங்குகளுக்கு 
உரிமம் : வழங்கும் தேவையை. விளக்குகிறது. இந்தப் - பிரிவு. 
இந்திய மத்திய பாங்கு விசாரணைக் குழுவின் பரிந்துரைக்கிணங்க 
இந்தியகாட்டு பாங்குகளா இதர நாட்டில் வேற்றுமையுடன்... 
நடத்தி வருகிறர்கள் எனில். .அக்காட்டிலிருந்து இந்தியாவில் 
தொமில் நடத்தும் பாங்குகளுக்குத். தடைவிகிக்கப்பட வேண்டும். 

... இந்தியாவில் இணைப்புப் பெற்ற பாரங்குகளுக்கு நிதிநிலைமை 
செம்மையாக. இருக்க வேண்டும்... அக்சிய மக்களுக்கு. இதனோடு 
“கூட தங்கள் காடுகளிலுள்ள இந்திய பாங்குகளுக்கு வேற்றுமை 
காட்டக்... கூடாதென்பதாம். ரிசர்வு பாங்கு . நிபந்தனையுடன் 
உரிமம். apis அதிகாரம் உண்டு. . இம்மாதிரியான சட்டம் 
சுவீடன், சுவிசர்லாந்து, அமெரிக்க ' ஐக்கிய நாட்டு பாங்கு 

give geal உள்ளன. இப்பிரிவின் oe மூன்று பபரும் ae 
கள். கூறப்பட்டுள்ளன. 

ழி உரிமம். வழங்கலுக்கான தேவையும் அதற்கு அனுப்ப 
செய்து 0 கொள்ளும் முறையும் eo 

ae (a) உரிமம் : வழங்க : நிபந்தனைகளும், எ தவத்து த 

| ; - தற்று ஈட்த்தலும்.



உ... இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும். நனட்முறையும்' 

(இ) உரிமம் ரத்து முறைகளும் அதற்கென மேல் மூர்றையீடு . 
களும் “3 

எந்த பாங்கு கம்பெனியும். ரிசர்வு பரங்கினுடைய உரிமம். பெறாது 

பாங்குத் தொழிலை இந்தியாவில் நடத்தக்கூடாது.  புதியதாகத் . 

தொடங்கப்படும் பாங்கு கம்பெனிகளுக்கு உரிமம் வழங்குமுன்னர் 

பிரிவு ன் உட்பிரிவு ன்படி எல்லா பக்தன் கையா கத 

அல்லது சில நிபந்தனகளையாவது சிரமேற் கொண்டு நடந்து 

வருகிறதா என்று கண்காணிக்கிறது. தொழில் கடத் திவரும் 

பாங்கு ஒன்றின் உரிமத்தை ரிசர்வு: பாங்கு. ரத்து செய்தால் 

அந்த பாங்கு?மல் முறையீடு செய்யலாம். புதியதாகத் திறக்கப் 

பட. வேண்டிய பாங்கு கோரியுள்ள .உரிமத்தை நிராகரித்தால் 

அது மேல் முறையீடு செய்ய அனுமதியில்லை. மேல் முறைமீட்டின் 

ர மத்திய. அரசினர் கூறும் முடிபே இறுதியானது. 

... .நிசர்வு பாங்கிற்கு எதிராக சஜ்ஜன். பாங்கு (பி) லிமிடெட் 

தொடர்ந்த வழக்கில் (சி.சி. வால் 50 ப.146) பாங்கு கம்பெனிகள் 

சட்டம் 1949ன் 83வது பிரிவின் கீழ் உரிமம். வழங்கு முறையை 

மட்டும் கூறப்பட்டுள்ளது. .பாங்குத் தொழிலை நடத்த வழிமுறை 

கா வகுத்துள்ளது. அடிப்படையில் எந்த நபரும் பாங்குத்., 

'தொழில் ஈடத்துவதைத் தடை செய்யவில்லை எனலாம். பிரிவ 

, ன்.கீழ் ரிசர்வு பாங்குக்குக் கொடுத்துள்ள அதிகாரம் அதன். 

சாதாரண அதிகாரி: (அலுவலர்க்கு)க்குக் கொடுக்கப்படவில்லை, 

பிரிவு. சன் . கிழ் .ரிசர்வு பாங்கு: புதிய அலுவலகங்களைத் 

 திறக்கவோ,. நடப்பிலுள்ள பாங்கு என்னட வ ior Spt 

செய்யவோ ஆத்பபட்டுள்ள் இர ட் : 

(2 roe பாங்கியினுடைய சம்மதத்தை முதலில் ஏற்காது, 

(அ). எந்த பாங்கு கம்பெனியும் இந்தியாவில். புதிய. 

இடத்தில் திறப்பதோ, அதே  ஈகரில் மாற்றம் 

செய்வதோ, அல்லது கிராமத்திலோ அவ்வாறு . 

நிலையான: இடத்தை . விட்டு மாற்றம் செய்யக் , 

கூடாது... 

(௮) எந்த பாங்கு கம்பெனியும் இந்தியாவிற்கு பெளியே 

்.. பூதியதாக .ஆரம்பிக்கவோ, அல்லது அவ்வாறான 

நகரில். இடம் மாற்றம். செய்யவோ கூடாது. nals 

Bes உட்பிரிவில்: கறப்பட்பது: “போல் அல்லாமல், இரு. 

pede ஊர்ப்புரத்தில் அல்லது: கிரரமத்தில். ஒரு.மாத: காலத். 

2 திற்கு. மேற்படாமல். மேற்படி ஊர், கிராமம் கரம்: இவற்றில்
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் முன்னரே ஒரு அலுவலகம் இருப்பின்; தா.ற்காலிகமாகப் பொது 

' நலனளைக்கோரி, கண்காட்சிகள், திருவிழா, மாநாடு.அல்லது மேளா 

எவவ இவற்றில் கிளைகள் திறக்கலாம் 

(2) இப்பிரிவின் கீழ் அனுமதி கொடுக்கும். முன்னர். பிரிவு 

26ன்கீழ் மேற்படி கம்பெனியின் கணக்குகளைப்.பரிசீலனை 

செய்து அதன் பொருள் வசதி, கம்பெனியின்: வரலாறு, 

நிருவாக நிலை, போதும் தன்மையுள்ள. - மூலதனம்; 
வருமானம் பதக்க டய வழிகள் . மேற்படி மனுதாரர் 

கம்பெனி இடமாற்றம் செய்வதனால் .எந்த..;இிலையில் 

தொழில் அமைப்பு ஏற்படும் என்று ரிசர்வு அரங்கு 

ஆராயலாம், 

(8) முதலாம். உட் 9ரிவில் காணப்பட்ட : இபக்தளை களின் 

அடிப்படையின் கீழ்ப் புதியதாக அலுவலகம். திறக்க 

அனுமதி கொடுக்கலாம் அல்லது கனிப்பட்ட- காரணத் 
ட தின் கீழ்த் திறக்க அனுமதியளி-கலாம். சி 

(4) ிசர்வு ums Aggy eeu as தீர்மானப்படி எந்த: ஒரு பாங்கு - 
கம்பெனியாவது இடப்பட்ட நிபந்தனைகளில் ஏதேனும். 
ஒன்றையாவது ஏற்று நடக்கத் தவறினால் எழுத்து.மூலம்:. 

ஏன் நிபந்தனையை மீறி நடந்தது. என்றும்... மேற்படி . 

பாங்கு கம்பெனிக்கு அவகாசம் அளித்து. அதன்பிறகும். 
தவறு செய்யின் அனுமதியை ரத்து செய்துவிடக் கூடும். . 

| (6) இப்பிரிவின் கண்வரும் தொழிலிடம். எனப்படுவது கீழ் 
. திலை அலுவலகம், பணம் கொடுப்புஅலுவலகம், ஆழ்நிலை” 

பணம் கொடுப்பு-௮லுவலகம் அல்லது எவ்விடத்தில் ட 

வைப்புகள் ஏற்றுக் - -கொள்ளப்பட்டும், செக்குகள் 

மாற்றப்பட்டும், கடனுக்கு ' வசதிகள் அளிக்கப்பட்டும் 
வருமோ அவ்விடத்தையும் Ger Pelt. எனக் கூறலாம். 

(ypu கிளைகளைத் . திறப்பதற்கான அனுமதி பெறவேண்டும் 
என்று முதன் முதலாக 1940ஆம். ' ஆண்டு. பாங்கு கம்பெனிகள் 

(கிளைகள் கட்டுப்பாடு): சட்டம் இயற்றப்பட்ட்து. இப்பிரிவின் 
் விளக்கத்தில் “கொழிவிடம்”. என்பதற்கான” இலக்கணம் கூறப் 
படவில்லை. : குறிப்பிட்ட-. தொழில்க்ளைச் “செய்யுமிடம் எனக் 
கூறுவதால் அவைகளைத். தொழில் : இல்லை” என ஒதுக்கி விட 
முடியாதாகையால் இவற்றை இலக்கணமாகக் கொள்ளலாம், 

் எடுத்துகீகாட்டாக;.. இரு. “ இட்திதில் . வெறும் ப்ணம் மட்டும் 
் பட்டுவாடா - செய்வதாக” எடுத்துக்”. கொள்வோம், பணம்
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பட்டுவாடாச் செய்யுமிடம் பாங்கு என கருதுமாறு hud இல்லை, 
'ஆயிலும் பணம் கடனாகக் கொடுத்தால் அது பாங்குத் தொழிலா 

கிறது. : *“செக்குகள் ரொக்கமாக மாற்றப்படுகின்றன'' என்பது : 

ஒரு. குறிப்பிட்ட இடத்திலிலுள்ள பாங்கின் மீது எழுதப்படுவது 
என்று பொருள். தொழிலுள்ள ஒரே ஊரிலோ ஈகரிலோ உள்ள 

இடமாற்றத்தைக் குறித்து இப்பிரிவு ஏதும் கூறுவதில்லை, ஒரு 
பாங்கு கம்பெனியின் தொழிலிடம் ஒரு ஊரிலோ, நகரத்திலோ 
இருப்பின் ௮ந்த இடத்தில் நடக்கும், மாநாடு, திருவிழா, சந்தை 
அல்லது மேளாவைக் குறித்துப் பொது ஈலனைக்கோரி தாற்காலிக 
மாக ஒரு மாத காலத்திற்குக் கிள அலுவலகம் திறக்கலாம். 
இதற்கு ரிசர்வு பாங்கினுடைய முன் அனுமதி தேவையில்லை. | 

தொடங்கியபோது இந்தப்பிரிவு இந்தியாவிற்கு வெளியில் 
Sarasin s திறக்க யாதொரு விதமான தடங்கலையும் இடவில்லை.. 
பின்னர் சரியான செல்வ கிலையை ஈடுகாட்டும் எண்ணத்துடன் 

பாங்கு நடைமுறைகளுக்கான மேம்பாட்டு வழிகளை அயல்நாட்டு 

இந்திய பாங்குக் கிகாகள் மீது திணிக்க எண்ணங்கொண்டு 
இந்திய நாட்டின் பண்பாட்டுகளையும் புகுத்த எண்ணி, 
புதியதாகத் தொடங்கவரும் இர்திய பங்குகள் ரிசர்வு பாங்கி 
னிடம் அனுமதி கோரவேண்டியது.] ஒவ்வொரு அபல் நாட்டி 
லுள்ள இந்திய பாங்குகள் மாத அறிக்கைகள் மூலம் தங்கள்வசம் 
உள்ள ஆஸ்திகள் பொறுப்புகள் இவ்வளவு: எனக் குறிப்பிட்டு 

_ எழுதி அனுப்ப வேண்டும்.) 

ரிசர்வ் பாங்கிற்குப் பணிந்தனுப்பும் அறிக்கைகள் 22வது 

அன்னப் — 

ம ச்வ்வொரு பாங்கு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு மாத இறுதி 
யிலும் அறிக்கையொன்றைத் தயார் செய்து (அதற்கான 
அமைப்பு இதன் அனுபந்தம் *₹௮!' பிரிவில் மாதிரி 18 
ஆகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 27 ஆம். பிரிவின் 
கீழ்வரும் மாதிரி. அட்டவணை) இந்தியாவில் உள்ள 

ஆஸ்திகள் பொறுப்புகள் இவ்வளவு. என்றும் அந்த 
மாதம் முடிவடைகிற . வெள்ளிக்கிழமையன்று இன்ன 
அளவில் உள்ளன என்றும், வெள்ளிக்கிழமை மாற்றுச் 

்.. செலாவணித்தாள் சட்டத்தின் :1881ன்: கீழ் விடுமுறை 
நாளாக இருப்பின் அதற்கு. முந்தியநாள் : :கணக்கிற் 
கிணங்கக் குறிப்பிட வேண்டியது. 

(2) எந்தக். சமயத்திலும் . Shenae ib Mei bs UIE 

ப "சம்பெனியையும் தனது 'தந்தொஞ்தலிலையையும் இதரத்



முன்னுரை 9ம்... 
உட ட, 

தொழில் பெருக்கத்தைப் பற்றியும் குறிப்பிட்ட காலத்தி 

னுள் ஒரு அறிக்கையை அனுப்புமாறு ரிசர்வு பாங்கு 

சந்தர்ப்பத்தை அனுசரித்து உத்திரவு இடலாம், மேலே 

கூறப்பட்ட பிரிவிற்கு எதிராக இல்லாது ரிசர்வு பாங்கு: 

ஆறுமாதங்களுக்கு ஒருதடவை நிலைமையை அனுசரித்து 

பாங்கு கம்பெனிகள் கொடுத்துள்ள முன் பணத்தின் 

அளவு தொழில், வர்த்தகம், விவசாயம் என்ற பிரிவு 

களின் கீழ் இவ்வளவு என அறிக்கை அனுப்ப உத்திரவு 

இடலாம். 

இப்பிரிவின் சிற்சில மாற்றங்களை 1948ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பாங்கு 

கம்பெனி மசோதாவில் காணலாம். 1944ல். ஏற்பட்ட மசோதா. 

வில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பாங்கு அறிக்கையில சொத்துகள். 

பொறுப்புகள் விபரம் இருக்க வேண்டும் என்றுள்ளது, 
விவசாயம் தொழில் வர்த்தகம் இவைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட . 
மூன்பணவுதவி: ஆவணங்களில் இட்ட முதல் இவைகளைப் பற்றிய 
தகவல்ககளை ஆறுமாதங்களுக்கு ஒரு முறைதான் ரிசர்வு பாங்கு : 
கேட்கலாம் என்றுள்ளது. பாங்கு கம்பெனிகள் கட்டுப்பாடு 
அவசரச் சட்டம் 1949ல் 1944ஆம் ஆண்டு மசோதாவில் உள்ள 

பிரிவுகளைக் காணலாம், 

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி அட்டவணையில் கண்டபடி, ஆஸ்தி: 
களையும், பொறுப்புகளையும் ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதி: வார 
முடிவடைகிற வெள்ளிக்கிழமையன்று வரையுள்ள.கணக்கெடுத்து 
(வெள்ளிக்கிழமை மாற்றுச் செலாவணித்தாள் சட்டத்தின் கீழ் 
விடுமுறை காளாக இருப்.9ன் அதற்கு முதல்காள் வரையிலுள்ள 
தொழில் கணக்கு எடுத்து) அந்தமாத அறிக்கையை அடுத்த 
மாத இறுதிக்குள்ளாக ரிசர்வு பாங்கிற்கு அனுப்ப வேண்டும். 
97வது பிரிவின் (2)வது உட்பிரிவின்படி ரிசர்வுபாங்கு அட்டவனை 
களுடன் .இந்த அறிக்கையைக். கேட்க அதிகாரம் பெற்றுள்ள து. 
பழைய உட்பிரிவில் ரிசர்வு பாங்கு எழுத்து மூலம்: கேட்க உரிமை .... 
பெற்றுள்ளது . எளக்கருதலாம். . ஆயினும் புதிய பிரிவின்படி _ 
“எழுத்து. மூலம்! என்ந வாசகம் Bde. . இதன் முடிவாக... 

. அவ்வப்போது ரிசர்வு பாங்கு அதிகாரிகள் வாய்முகாந்திரமாகச் ், 

கொடுக்கும் உத்திரவுககா மேற்கொள்ள வேண்டி நேரிடும். இந்தக்... 
குன்றமைப் போக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்தல். வேண்டும். ப 

வர்த்தக. பாங்குகளிடமிருந்து: தகவல்களையும் அட்டவணைகளை 
யும் அவ்வப்போது அனுப்புமாறு தாக்கீது. இடுவது பல.நாடு . 

களில். இப்பொழுது அப்கிசரிகப்பட்ட்காகும். | அதுபோல் டர் 
இங்கும்... அருப்க்கிட, ; SHUR RA TIE: OT ஆஃப்...
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இங்கிஸிந்து: சட்டம் 7948. படி இங்கிலாந்து நாட்டில் CG Reeves 

பட்ட எந்தத்: துசஉல்சகயும், புள்ளி விவரங்களையும் Galea 

அதிகாரம் உண்டு. இதனால் சணக்கு வெளிப்படையாகாது, 

ட் நிலையில் இருப்பது பாதிக்கப்படுவதில்லை. 

ஆம் பிரிவின் 8வது. உட்பிரிவின்படி . ஒவ்வொரு பால்கு 

கம்பெனியும் மாதம் முடிந்த. பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக ரிசர்வு 

பங்கிற்கு. கடந்த மாதத்தில் .நடந்த தொழிலின் விபரத்தைக் 

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் தயார் செய்து அனுப்ப வேண்டும். 

இது 24ஆம் பிரிவின் கீழ் தரப்பட வேண்டிய விபரங்கள், அவை... 

தவணை, ன் நடப்பு வைப்புகளுக்கான பொறுப்பு விபரங்கள், 

இந்தியாளில். வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைகிற . இறுதி வாரம் - 

வரையிலும் மாற்றுச் செலாவணி முறிச் சட்டத்தின் கீழ் (1881ன் ' 

படி) வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறையானால் அதற்கு முதல்நாள். 

வரையுள்ள தொழிலின் விபரங்களைக் கொடுக்க வேண்டும், 

உரிமை த் கோரப்படா . வைப்புகளின் விவரமடங்கிய 
அறிக்கை பணிந்தனுப்புதல்: -— பிரிவு 26 oir கீழ் கூறப்பட்டது. 

வருமாறு:-- 

ஒவ்வொரு பாங்குகம்பெனியும் தத்தம் ம்ண்க்காண்டிறுகி 

“யில்” கடந்த. பத்தாண்டுகளாக நடப்பில் இல்லாமல் 
“எள்ள் கணக்குகளின் விளைவுகளை அந்தக்கணக்காண்டிறு 
“தியில் ரிசர்வு பாங்கிற்கு. அது பகர்ந்த முறையில். அட்ட. 
“வணைப்' படுத்தித் தகவலை வெளிப்படுத்த வேண்டும். 

பணம் தவணை வைப்பாக இடப்பட்டதில் இவ்வளவு 
ண்லவளவு' என்பதற்குத் தவணைக்கெடுகடந்தகாள் முதல் 
பத்தாண்டுகள். எனக் கணக்கிடல். Bale Oi. ர 

். உரிமை கோரி. வைப்புகள் எவ்வளவு இருக்கும் என்று: 

avin aneade ரிசர்வு. பாங்கிற்கு.. இந்தப்பிரிவு வழி காட்டு. 

கிற்து: தவணை வைப்புக்கெடுக் கழிந்த நாள்முதல் கணக்கிடல்... 

வேண்டும்; “இம்மாதிரியான . சட்டப்பிரிவு கனடர் நாட்டு: craig 

FEL SHO aca. வைப்புகளும், 'கோரப்படாத இலாப ஈவுப் 

பங்குகளும் : நற்றும் பாங்கு 'வீடுத்துள்ள மாற்றுண்டியல்களும் 

சீ.ஆண்டுகள் வீரை. “கொடுக்கப்படாது.- இருப்பின் அவைகக£ப்: 

பந்றிய விபரங்களை த் தர வேண்டும்... மேலும் அம்மாதிரியாகக் 

கொடுபடாத்' “கோரப்படாத தொகை குறிப்பிட்ட. காலத்திற்கு 
மேற்படி” ere 'அரசினரிடம். SUM, AEE” வேண்டும். 

paced வெளியிட அதிகாரம் pl ee Mtoe Sib Samar).
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பட்ட் தகவல்களை. பாங்கு கம்பெனிகளிடமிருந்து கோர: நிசர்வு “ 

பாங்கிற்கு. . அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எக்காலமும், 

எந்த நிலையிலும் பாங்கு கம்பெனிகள் சம்பந்தமான தகவல்களை : 

தனித்தனியே . அல்லது கூட்டாக, ரிசர்வு பாங்கு விரும்பிய 

வண்ணமே பொது மக்சளின் கலனைக் கோரி relia waste ட 

“மும் உரிமையும் உண்டு (பிரிவு 29). 

இந்தப் பிரிவு 28 தகவல்களை வெளியிட அலுமபில்க்தற், 

ஆனால் விளம்பரப்படுத்தக் கூறவில்லை. பிரிவு. 4சன்கீழ் எல்லாத் . 

தகவல்களையும் தெரிவித்துக் குறிப்பாக பொறுப்புகள், 

ரொக்கம், கடன், முன்பணம், கழிவு கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுண்டி : 

யல்கள் என்ற. பல தலைப்புகளின் கீழ் வாரமொரு. முறை அட்ட 

வணைப் படுத்தப்பட்ட பாங்குகளினால் விளம்பரம், 43வது பிரிவின். 

கீழ்ச் செய்ய அனுமதிக்கிறது. எட்டி Ug 

ரிசர்வு பாங்கிதுடைய 'இதர ப அன்காரங் கலை _ மேலே. கூறில்: ட 

வைகளுடன் இன்னும் பெருமளவில் ரிசர்வு பாங்கிற்குத். தனிப் . 

. பட்ட அளவில் பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம் 1949ன் கீழ் .தேவை 

யுள்ள போது கட்டளைகள் இடவும், தகவல்கள் உத்திரவுகள் ் 

போடவும் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது... இந்த உத்திரவுகள் 

கட்டளைகள் முதலியன மேற்படி பாங்கு கம்பெனிகளை & அடிப்! 

படுத்தும்; அவை இறுதியானவை, 

க நாலாவது பிரிவின் இதனியிது உட்பிரிவின்படி இச்சட்டத்:. 

தின் எந்தப் பிரிவையும் அறுபது நாட்கள்வரை அமுலாக்காமல்::; 

ஒத்திபோடுமாறு ரிசர்வு. பாங்கு மத்திய அரசினருக்கு முறை.. 

யிட்டுக். கொள்ளலாம். 'நெருக்கடி . நிலையில். ரிசர்வு.. பாங்குக் :. 

சவர்னரோ அல்லது அவரில்லாத காலத்தில் துணைக் கவர்னரோ - 

மேல். கூறியவண்ணம் மேலும் முப்பது நாட்களுக்குத் தள்ளிப்... 
போட்டு. மத்திய அரசினர்க்குத். தெரிவிக்கலாம்.) ஒன்பதாம்; , 
பிரிவின் கீழ் பாங்கல்லாத வர்த்தகச்சொத்துகளை உடைமை நீக்க : 

ழாண்டுக்காலம் கெடு கொடுக்கலாம். அல்லது. வைப்பாளரின் 3 
a CGogb 5 ஆண்டுகள் வரை : . நீட்டலாம்.-. 

புதிஜென்றாவது பிரிவின் ஆராவது ee rere Lunt B 
டைய குறைந்தஅளவு செலுத்தப்பட்ட மூலதன மும் ரிசர்ஏ.நிதி... 

யும் எவ்வளவு. இருக்க வேண்டுமென்பதை ரிசர்வு: பாங்குதான்... 
| - இவ்வளவு: அளவென்.று. மதவாதக்: கூற உரிமை பெற்றுள்ளது: - 

பனிரெண்டா, ம் பிரிவின் முதலாவது” (1) : உட்பிரிவின் படி (செலு.த் :' 
தப்பட்ட மூலதனம், அளிக்கப்பட்ட மூலதனம்: இவை சம்பந்தப் : 
பட்ட ஒழுங்கு. Cpe s ban அனுசரிக்கும். கால்க. அர்கம்.



104 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்க அனுமதிக்கிறது... ரிசர்வு நிதியைப் 
பற்றி முன்னர் கூறியதுபோல 7வது பிரிவின்கீழ் ரிசர்வு 
பாங்கிற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட முறை 
யில் இந்திய நாட்டிள் எல்லைக்கப்பால் பாங்கு வர்த்தகம் செய்ய . 

விரும்பும் ஒவ்வொரு பாங்கு கம்பெனியும் இதற்கெளனத் துணைக் 

கம்பெனியை நிறுவி 79வது பிரிவின் கீழ் அதற்கான அனுமதியை 

ரிசர்வு பாங்கியினிடமிருந்து எ.முத்து மூலம் பெறல் இன்றியமை 
டயாதது.. வைப்போர்களின் நிலையைச் செம்மையாக அறிந்து 

ரிசர்வு பாங்கு 20வது பிரிவின் 2 வது உட்பிரிவின் கீழ் எழுத்து 
மூலமாக பாங்கு கம்பெனி மீது கட்டுப்பாடு செலுத்தி அதைக்... 

. தொடர்நது முன்பணம் கொடுத்தல், கடன்வசதியளித்தல் இவை . 

களத் தடை செய்யலாம் அல்லது மேற்படி பாங்கு அனுப்பும் 
அறிக்கைகளை ஆய்ந்து இந்த முடிவைக் கட்டகசாயாக இடலாம். 
91 பிரிவின் கீழ் எந்தப்பாங்குக் கம்பெனியும் அதன் இயக்குநர் 
பெற்றுள்ள கடனை வஜா (அல்லது குறைத்தல்) செய்வதற்கு ரிசர்வு 
பாங்கினிடமிருந்து எழுத்துமூலம் உத்தரவு வரவேண்டும். 22வது ' 
பிரிவின்கீழ் பாங்குகம்பெனிகள் பெறவேண்டிய உரிமத்கிற்கான 
முறைகளை முன்னரே கூறியுள்ளோம்;!!!22ஆவது . பிரிவின் கீழ் 
நடப்பிலுள்ள அலுவலகங்களை மாற்றம்செய்யவும். பு.தியஇடங் 
களில் காரியாலயம்திறக்கவும் பி*வு 99ன் கீழ் ரிசர்வுபரங்கு இடும் 
கட்டுபாடுகளையும் பெற்றுள்ள அதிகாரங்களையும் கூறியுள் ளோம், 
மாதாந்திர அறிக்கைஈகா ஆய்ந்து அகன் படி பாங்குகம்பெனிகள்: 
இருப்பு, சொத்து, பொறுப்புகள் இவைகளைக் காணவேண்டிய 
அதிகாரம் பிரிவு 24ல் ரிசர்வு பாங்கிற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள து. 
காலாண்டு ஆறிக்கையின் மூலம் இந்திய நாட்டிலுள்ள. ஆஸ்தி 

களின் விவரம் 28வது. பிரிவின் கீழ் கொடுக்க வேண்டும், 28வது 

பிரிவின் கீழ் உரிமை கோரப்படாதுள்ள வைப்புகள் எவ்ளவவு 
என். பதை ரிசர்வு பாங்கு பாங்க கம்பெனிகளின் அறிக்கைமாலம்: 
கண்ணுற்றுத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிரிவுகள் 

27) மின்: கிழ் தேவைப்பட்ட விபரங்களைக் கேட்கவும், அவை 
சம்பந்தமான  அறிக்கைகள£த் தயார். செய்து அனுப்புமாறு 
பாங்கு "கம்பெனிகளுக்குக் கட்டளை. இடவும் ரிசர்வு.. பாங்கிற்கு .. 
அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை முன்னரே. கண்டுள்ளோம். . 
கணக்காண்டு முடிந்த மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாகக் கணக்கு 
விபரங்களையும், ஐந் தொகையையும் ரிசர்வு பாங்கிற்கு: அனுப்ப 
வேண்டும்... தேவைப்படின் இந்தக் காலக். கெடுவை மேலும் 

மூன்று: மாதங்களாக நீட்ட ரிசர்வு பாங்கிற்கு அதிகாரம் உண்டு, 
962 பிரிவின் கீழ் பாங்கு கம்பெனிகளுக்குக். கட்டகா பிறப்பிக்க 
நிசர்வு பாரங்கிற்கு அதிகாரம் உண்டு; 8சபீ, பிரிவின் கீழ். நிருவாக 
Hudson Buwer "செய்ய Han oy Ege veneer
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Sows பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், fate பாங்கு, பிரிவு 
28ன்' உட்பிரிவு (1)ன் கீழ் : 

(௮) 

(ஆ) 

(இ) . 

பாங்கு கம்பெனிகளளைத்தும். அல்லது குறிப்பிட்ட 
பாங்கு கம்பெனி ஏதாவது ஒன்று மட்டும் குறிப்பிட்ட 
வர்த்தகத்திலோ அல்லது தொடர்ந்து சில பல வர்த்த 
கத்திலோ ஈடுபடக் கூடாதென்று எச்சரிக்கை செய்ய 
வும் அல்லது தடுக்கவும் அல்லது வர்த்தகம் செய்வது 
சம்பந்தமாக முறைகளை தெளிவு படுத்தலாம். 

கம்பெனிகளின் வேண்டுதலின் பேரில் 44 பிரிவின் 
குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உதவியளிக்க முன்வரலாம். 
அல்லது நடுவராக இருந்து, அல்லது வேறு முறை 
களில் முன்நின்று பாங்கு கம்பெனிகளைப் பிணைக்கலாம். 

ரிசர்வு பாங்கு எந்த பாங்கு கம்பெனி பண உதவி 
கடஞகைக் கோரினாலும் அல்லது முன்பண உதவி 
 கேட்டம்லும் ரிசர்வு பாங்கு சட்டம் 18ஆம் பிரிவின் 
lag உட்பிரிவின் 3வது வகுப்பின். கீழ். உதவி 
யளிக்கலாம், 

(ஈ)- 88வது பிரிவின் கீழ். ஆய்வு (பரிசீலனை): நடத்திய 
பின்னரேர அல்லது. அவ்வமய(மோ.. எழுத்து மூலம் 
ரிசர்வு பாங்கு. கீழ்க்கண்ட aaa se நிபந்தனைகளை 
விதிக்கறைம். 

6. ஆய்வு me eerie - பாங்கு கம்பெனியின் 
-இயக்குகர்களை அழைத்து கூட்டம் கூட்டி: ஆய்வில் ' 
கண்ட தகவல்களில் சர்ச்சைக் குரியவற்றை கலந்து 
ஆலோசிக்கவும் அல்லது பாங்கு கம்பெனியின் 
அலுவலர் .ஒருவர் ரிசர்வு பாங்கு அலவலருப்ன்் 
பேச்ச வார்த்தை நடத்தவும் 

(ம). ஒன்றல்லது. அதற்கு. மேற்பட்ட அலுவலர்களை ர 

திசர்வு:பாங்கு அனுப்பி, இந்த பாங்கு: கம்பெனி... 
யின் . இயக்குகர் கூட்டத்தில் இருந்து அவர்கள்... 
செய்யும் பேச்சு வார்த்தைகளைச் சரிவர கவனித்து... 
ரிசர்வு பேங்கிற்கு தகவல் அனுப்பவும்,... அல்லது... : 
அவ்வாறு அனுப்பப்பட்ட அலுவலர்கள், சொல்லும் .. 
கருத்துகளை நன்கு தீவிரமாகச். செவி .சாய்த்தல்: ... 

“இன்றியமையாதது என்று. , மேற்படி... ட்டு 

- இயல்குகர்களை (குமூவிளை).. - வற்புறுத்தலாம்.... ்



799 ... இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடை முறையும்... 

. "மேற்படி: கூட்டத்தில் ஈட்ந்த .விவரங்களை'ரிசச்ஏ :.... 
பாங்கிற்கு அந்த அலுவலர்கள் தகவல் என்டு 
"வேண்டும், | 

(131) 'கெறியாளர்கம்' | குழாத்தை அல்லது "மேற்படி 
»  UTHG கம்பெனி நடத்தும் சழுவினரைத் தாங்கள் 

_ £டத்தும் கூட்டங்களின் விவரங்களை அவ்வப்போது 
ப. ரிசர்வு பாந்கு அலுவலர்களுக்கு அவர்களுடைய 
தனிப்பட்ட. முகவரிக்கு . அனுப்பவும், மேலும் 
அவ்வப்போது கொடுக்கப்பட வேண்டிய விபரங் 
காயும் தகவல்களையும் அனுப்புவதும். கட்டளை. 
WL oth 

ப (iv) . பாங்கு. கம்பெனியின் தொழிலையும். அதன் கிளை 
அலுவலகங்கள் நடத்தும் தொழிலையும் மேற் 

் பர்ர்வை செய்து அவ்வப்போது. ரிசர்வு பாங்கிற்கு 
_ தகவல் அனுப்ப ஒன்றல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
அலுவலர்கள் ரிசர்வு பாங்கு அனுப்பிவைக்கும்.. 

(9) ஆய்வுக் காலத்தில் கண்ட. நிலையை அனுசரித்து 
 ரிசர்வு பாங்கு முடிவு செய்து அந்த முடிவின் படி 

_ யாங்கு: கம்பெனியில் மாற்றங்களைச் செய்யக் கால 
வரம்பளித்தோ அல்லது உடனே...  செய்யுமாறோ 

| கட்டளை பிறப்பிக்கலாம். 

8வது பிரிவின் 8வது  உட்பீரிவின்படி fetal பாங்கு தத்கல். 
_ களை நியமித்து, வட்டார வழியாகவோ இடவசதியை அனுசரித்து, 
ஆங்காங்கே. உள்ள பாங்குகளின் அறிக்கைகள் அட்டவணைகள் 
Boones Sor uy tb மற்றும் பாங்கு: சம்பந்தமான :. தகவல்களைப் 
பரிசீலளை. செய்ய உத்திரவு இடும். இதன் முடிவாக் சீரிய :.. 
முறையில் பாங்கு அலுவல்கள். நன் கு. கவனிக்கப்படும், 86 ஏ.ஏ 
36 ஏ.பி. பிரிவுகளின் கீழ். நிருவா கி மற்றும் "இதர அலுவலர்களைப் 
பதவி ரீக்கம்"செய்யுமாறு.. உத்திரவு. இடலாம். ் அவ்விடங்களில் 

- அ'திகப்பீடியர்கம் "கூடுதல்: இயக்குநர்களை. நியமிக்கக் கூடும், 
(89வது. 'பிரிவின்..கீழ் பாங்கு. கம்பெனியின். கலைப்பு அதிகாரியாக 
நியமன.ம்: நலம். ஒரு பாங்கு கம்பெனி . தாமகவே கலைப் - 
பதற்கு: (பிரிவு 44) வேண்டிய :ஆயு;த்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் 
பேரது, பிரிவ சன்: கீழ் ரிசர்வு :பாங்கு.. நீதிமன் றத்திற்கு மனு 
செய்து : நீதிமன்ற. மேற்பார்வையில். குலைக்க. கோரலாம். . ஒரு... 

- பிரங்குல "கம்பெனி: : தனது: கடன் 'கொடுப்போர்களுடன்:. பேசி. 
Benes Che: செய்வதையோ அல்லது: டட பாங்கு கம்பெனி...



முன்னுரை ம. 

யுடன் பிணைப்பு அடிகோலிடுவதையோ குறித்து நீதிமன்றத்திற்கு ' 
மனுச் செய்துகொள்ள வேண்டுமானல் ரிசர்வுபாங்கு அதற்கான 
அனுமதியைச் சான்றாக அனுப்ப வேண்டும், பிரிவு 84ன் கிழ் 
ரிசர்வு .பாங்கோ அல்லது அதனதிகரரிகளோ. நேர்மையுடன் 
செய்துள்ள அலுவலினால் ஏற்படும் வழக்குகளின் நிமித்தம்' 
காப்பீடு அளிக்கப்படுவார்கள். அதாவது சட்டப்படி அவர்கள் 

். மீது நடவடிக்கை எடுக்க வியலாது., உல சி ் 

-பாங்குகள் கம்பெனி சட்டம் 1949ன்படி ரிசர்வு பாங்கிற்குக் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூடுதலான அதிகாரங்கள் வருமாறு:-- 

(2) - பாங்கு பினைப்புக் திட்டத்தை ரிசர்வு. பாங்கு ஒப்பளித் 
_.. தல் (சேகீ.ஏ. பிரிவு) - ல் ட உர் டர 

(9). ஏதாவது பாங்கு கம்பெனி கடனைத் திருப்பித் தர 
முடியாத நிலையில் இருப்பின் மத்திய அரசினருக்கு, 
கடன் வசூலைச் சற்று ஒத்திப் போடச்சொல்லி உத்திரவு 

- வாங்கிக் கொடுத்து மேற்படி பாங்கு கம்பெனியை உர 
மாற்றம் செய்தல் அல்லது பிணப்பிற்குத் திட்டம் 

வகுத்தல் (பிரிவு 45) பட தடட அல 
(9). ரிசர்வு பாங்குச் செயல்முறை விதிகளை . ஆய்ந்து, பாங்கு. 

..... கம்பெனியை ஒடுக்கம். செய்யும். செயல்முறை விதிகளைத் 
- கெளிவுபடுத்தும் (பிரிவு 45 பி) கவ் 

(4) பாங்கு ஜடுக்கம் செய்வதற்கு oot Aero பாங்கு. 
| ஆய்வு செய்து. முடிவை பற்றிய அறிக்கையைக்: 

கொடுக்கும் (பிரிவு45 கிய) தன்ட தத நக கல ந டக் 

(8). பாங்கினை. ஒடுக்கம் செய்ய வந்த . அதிகாரியீடமிருந்து.. 
் .. அறிக்கையைக் கேட்டுவாங்க அதிகாரம்: (பிரிவு.கீ5 ஆர்), 

  

1 மத்திய அரசினர் அங்கிகரித்துள்ள 'சிறுபான்மைக் தொழில்களுக்கு அவர் 
கள் பாங்குகளிலிருந்து பெறும். கடன் வசதிகளுச்சு -உத்திரவாதமாக, ரிசர்வு 
பாங்கு: இருக்கும், 'இச்சிறுபாள்மைத் தொழில்கள்: சீரிய. முறையில். வர்த்ககம் 
செய்யத். தவறினால் மேற்படி கட்ள் வசதியளிக்கும் பாங்கு அல்லது. நிதிவச தி. 
ளிக்கும் நிறுவனம்'உத்திரலாதம் செய்யும்" ரிசர்வு'பரங்குகள், .மீ.து சட்டப்படி 
வழக்குக் தொடரலாம். . இராச்சிய நிதி கார்ப்பரேஷன் (State financial 
Corporstion. மற்றும். இதர நிதி நிறுவனங்களுக்கு இடைக்காலக் கடன். 
(18 மாதங்களுக்கு “மேற்படாது); வழியை “மத்திய  அரசினரின்: அதிவீப்பிற் கிணங்க இதர நிதி நிறுவனங்களுக்கும் மொக்க கடன் தொல்க” அந்திநிறுவனங் - 
களின் செலுத்தப்பட்ட மூலகள த;தில்'ஐவ்கொரு: சம்யலும்: 60% மேல் பேர்கச் கூம்ரது., ச சவர படர சென்ம் பண்டல் அட நட உக eee eer} on 6 dake “பப்பி :



டவ இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும்' - 

(8)- சீசர்வு பாங்கியிலிருந்து எழுத்துமூலம்வரும் புகார்களை 
யனுசரித்து வேண்டாக்குற்றமாக நீதிமன்றம் முடிவு 

செய்யும் (பிரிவு 47) 

(2) deta urge அனுமதித்தாலன்றி எந்தபாங்கும் பெயர் 
மாற்றம் செய்ய இயலாது. (பிரிவு 49 பீ) 

(8) கம்பெனிச்சங்க அமைப்பில் மாற்றம் ஏதாவது ஏற்படின் 
அதை ரிசர்வுபாங்கு அனுமதித்தால்தான் (பிரிவு 49 ஸி) 

(9) பாங்கு சம்பந்தமான சட்டதிட்டம் வகுக்க மத்தியஅரசு 
.... நிசர்வுபாங்குடன்ஆலோசித்துவரும் (பிரிவு 52) 

(10)- பாங்கு கம்பெனிச்சட்டத்தின் (10948) பிரிவுகளிலிருந்து 
எந்த பாங்கியையும் விதிவிலக்கு செய்யுமாறு :ரிசர்வு 

பாங்கு மத்திய அரசினருக்கு பரிந்துரை செய்ய 

அதிகாரம் -- (பிரிவு 9). 

wing நியமங்கள் (பல்வேறுபிரிவுகள்) சட்டம் 1985-ன் படி 

ரிசர்வு பாங்குச்சட்டத்தில் 111 பி என்ற புதிதாக இணைத்துள்ள 
அதிகாரத்தின் கீழ் பிரிவுகள் 45 எச், முதல் 45 Su, ves 
உள்ளன. அவற்றிற்கிணங்க  -பாங்கல்லாத கிறுவனங்கள் 
விளம்பரம், அல்லது . தங்கள். தகவல் தொகுப்பின் மூலம் 
பொது. மக்களிடமிருந்து வைப்புகள் கோருவதைக்.. தடை 
செய்யவும், அல்லது அனுமதிப்பின், அந்த விளம்பரங்கள் 
தகவல் தொகுப்புகள் எந்த நிபந்தனைக்குட் பட வேண்டும் one 
ரிசர்வு. பாங்கு கட்டளை மிடும்,. 

மத்திய அரசிற்கான அதிகாரங்கள்:-- ரிசர்வு பாங்கிற்கு 
அளிக்கப்பட்டுள்ள. அதிகாரங்களை . முன்னரே கவனித்தோம். 

பிரிவு. 22ன்படி மத்திய அரசினர் விதிகளை அருத்த அதிகாரம் 
பெற்றுள்ளனர்... 

(1) மத்கிய அரசினர் ரிசர்வு பாங்குடள்கலந்து ஆலோச 

"செய்து பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் பிரிவுகளின்படி 
பாங்குகளை நடத்த விதிகளை வகுத்து வெளியிடுவாச்கள்.. 

(2) குறிப்பாக. முள்கூறிய பிரிவில் எதிர்ப்பு இன்றி, அந்த 
- விதிகள் எவ்விதமான முறையில் அறிக்கைகள் எழுதப் 

- பெற வேண்டும் என்றும், அவை. எவ்வகையில் சட்டத். 
தின். அடிப்படையில் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் என்றும் . 

(9. erat செய்த வெளியீட்டின் நிபந்தனைகளை. 
யொட்டியே. இந்த விதிகள் அமைந்திருக்கும் எனலாம்; -.
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- எந்தத் தேதியிலிருந்து அமலாகிறது: என்றறியப் 
பொதுப் பிரிவுகள் சட்டம் 1897 (10வது 18972) (General 
கொ ௧௦ 1897). 28வது பிரிவின் 3வது உட்பிரீவின் 
கீழ் முன்னதாகவே தயாரிக்கப்பட்ட விதிகள் ஆறு 
மாதங்களுக்கு மேல் போகக்கூடாது. 

மூதல் முறையாக இந்த விதிகளை . அமலாக்க வேண்டி 
_ யிருப்பின் முன்கூறிய உட்பிரிவு தேவைப்படுவதில்லை , 

(4) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதிக்கிணங்க மத்திய 
அரசினர் 4வது அட்டவணை (அனுபந்தத்தில்) யில் உள்ள 
வற்றைக் கூட்டவோ குறைக்கவோ மாற்றியமைக்கவோ 
அதிகாரம் உண்டு. 88வது பிரிவின்படி மத்திய அரசு 
ரிசர்வு ப்ரங்கு: செய்யும் பரிந்துரையை அனுசரித்து 
இந்தச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் அனைத்தும் அல்லது ஒரு 
சில மட்டும் எல்லாப் பாங்கு கம்பெனிகளையும் அல்லது 
ஒரு குறிப்பிட்ட பாங்குக் குழாத்தை மட்டும் பொது 
வாகவோ அல்லது குறிப்பிட்ட கால வரையறையில் 

மட்டும். செல்லுபடியாகாதென அரசிதழலில் அறிக்கை 
மூலம்: தெரிவிக்கலாம். 89வது பிரிவின்: tag or 

 பிரிவிற்கிணங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தின் அடிப்படை 

யில் பாங்கு கம்பெனிக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமம் நீக்கல் 
(ரத்து) செய்யப்படின், நீக்கம் செய்யப் பெற்ற. முப்பது 
நாட்களுக்குள்ளாக . மத்திய அரசினருக்கு மேல் 
முறையீடு செய்து கொள்ளலாம், அவ்வாறான நிலையில் 

மத்திய அரசினர் தீர்த்து வைக்கும் முடிவே... இறுதி 
யானது. தேசீய நலனைக்கோரி, இரண்டல்லது மூன்று 
பாங்குக். கம்பெனிகளை ஒன்றாகப் பிணைக்க மத்திய 

-  அரசினர்க்கு. . அதிகாரம். பிரிவு 48ஏ(1)ல். விளக்கப் 
. பட்டுள்ளது. ஆயினும் கம்பெனிகள் சட்ட்ம் 1956er 

9968வது பிரிவிற்கிணங்க, ரிசர்வு பாங்குடன் 
. தலந்தாலோசியாமல் . முடிவு செய்ய .. அதிகாரம் 

கிடையாது; ரிசர்வு பாங்கு, பண. . வசூலைத் ' 

தாற்காலிகமாக ஆறு மாதத்திற்கு மேற்படாமல் நிறுத்தி 
வைக்குமாறுகோறிய மனுவையேற்றுப்- பிரிவு 45ன் கீழ் 
அனுமதிக்க... அதிகாரம். பெற்றுள்ளது. அதேபோல் 
பாங்குகளைச் சீராக்கி உருமாற்றவும்,' இணைக்கவும் ரிசர்வு' . 
பாங்கினுடைய திட்டத்தையும் ஏற்றுக்... 'கொள்ளுகிறது.. 

_ வவகணத்குகளும் ்ர்தோகைகளும் -மிரவபஅன். கூற்றாவது 
அரும்சது வ...



710 

(ம) 

6. 

இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

'நாளட்டவணை (பஞ்சாங்க) ஆண்டு முடிவின்போது, 
. இந்தியாவில் இணைக்கப்பெற்ற பாங்குக் கம்பெனிகள் 
அவர்கள் நடத்திய வர்த்தகக்: கொடுக்கல் வாங்கல் 

தகவல்களையும், வெளிகாடுகளில்  இணைக்கப்பெற்ற 
பாங்குக் கம்பெனிகள் : செய்யும் வர்த்தகத் தொழில் 
மூழூவதையும் இந்தியாவில் உள்ள கிஃாகள் அனைத்தும் 
செய்யும் வர்த்தகம் சேர்த்து: மேற்படி ஆண்டின் : 

இறுதியில் கடைசி நாளின்போது உள்ள கணக்கு 
நிலையை மூன்றாவது அட்டவணையில் (அனுபந்தம் ௮” 
வைப் பார்க்கவும்) கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் இலாப 
நட்டக்கணக்கும், ஜந்தொகையும் அமைத்தும் 

இக் தியாவீற்கு வெளியே இணைக்கப்பட்ட பாங்கு 
கம்பெனிகள் மட்டும், ஆண்டு முடிவடைய இரண்டு 
மாதங்களுக்கு முன்ன?ர இலாப நட்டக் கணக்கைத் 
தயார் செய்து அனுப்ப வேண்டும். 

ஐந் தொகை, இலாப 'நட்டக் கணக்கு இவ்விரண்டும் 
கையொப்பம் இடப்பட வேண்டும். — 

(௮). இந்தியாவில் இணைக்கப்பெற்ற பாங்குக் கம்பெனி 
யாக இருப்பின் அதன் கிருவாகி, அல்லது தலைமை 

. அலுவலர், மேலும் 8 இயக்குநர்களுக்கு அதிகம் 
. இருப்பின் அந்த மூன்று இயக்குகர்களும் 8.இயக்கு 
.நர்களுக்குக் குறைவாகவே. இருப்பின் எல்லா 

- இயக்குநர்களும் கையொப்ப்ம் இடவேண்டும். 

... இ அயல் நாட்டில் இணைக்கப்பெற்ற பாங்கு கம்பெனி 

(3) 

- - இருப்பின், அதற்கான சட்டப். பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப. 

-யாக இருப்பின் அதன் நிருவாகி, தலைமை 
அலுவலர்... (இவர்கள் இந்தியக் கிளையில். இருப் 
பவர்) கையொப்பம் இடல் வேண்டும். 

பகுதி 1 அட்ட்வரள் 6a விளக்கப்பட்டது. போல் 
இலா ப.௩ட்டக் கணக்கும் ஐந் தொகைகளும் முதல் உட் 
பிரிவில் கூறப்பட்டதுபோல் அல்லாமல் இதர வகையில் . 

பாங்கு... கம்பெனியின் இலாப நட்டக். என்க Re 
ட் தொகையும். அமைய வேண்டும். 

: 8வது : அட்டவணையில் - கொடுத்துள்ள. மாதிரியை 
_ மாற்ற. வேண்டிய எண்ணம் தோன்றிஞல் மத்திய 

2 அரசினர்... மூன் று... மாத காலுத்ட் தவணைச்குள்ளாக 

at
i,

 

அரசிதழில் ஜொண்றட்டு. விட்டு' மத்தம் செய்வார்கள்...
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~ ப்". ஏன்ற படிவம் ஒவ்வொரு: கம்பெனியாலும் . தயார் 

பசய்து அனுப்பவேண்டிய ஐந்தொகையின் மாதிரி' எனலாம். . 

கொத்துகளையும்,. . பொறுப்புகளையும். இந்த .ஐந்தொடைப் 

படிவத்தில் எழுதும்போது பலவகையான மாற்றங்களுக்கும் 

இடமளிக்க வேண்டி நேரிடுகிறது என்பது வல்லுநர்கள், பாங்கு 

விசாரணைக் குழுவினர், இவர்களுடைய அபிப்பிராயம். பாங்கு 

சமிபெனிகள் சட்டத்திற்கிணங்க மேற்படி ஐந்தொகை வீளக்க 

மாக அமையவில்லை யாதலால், பாங்கு கம்பெனிகளுக்கெனத் 

தனி நழனாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. சட்டத்தின் 

மூன்றாவது அட்டவணையில் இந்த மாதிரிகள் உள்ளன. இரக்கி 

யாவில் இணைக்கப்பெற்ற பாங்குகளுக்கிடையே, புறப்பகட்டிற்கு 

வண்டி, ஐந்தொகையமைப்பில். செய்யும். சோதனைகளை நீக்க 

. வேண்டுமென்ற கோக்கத்துடன் ஆண்டு முடியும் காளன்றே 

- பங்கு கம்பெனிகள் அனைத்தும். தங்கள் கணக்குகளை முடித்து 

இருப்புக் கட்ட வேண்டும் எனக்கட்டஜையிடப்பெற்றது. இந்தியா 

விற்கு வெளியே இனைக்கப்பெற்ற பாங்கு : கம்பெனிகள் 

'காளட்டவணையாண்டு. இறுதியாக இரண்டு மாதங்கள் முடிவடையு 
முன்னரே இலாபடட்டக் கணக்கினைத்' தயாரிக்கவேண்ம், 

் ஆயினும். ஆண்டு முடிவடையும்” இறுதிப்பணியாற்றும் நாளின் 
போது ஐந்தொகை தயார்செய்யப்படவேண்டும். உட்பிரிவு 

மன். வாசக விளக்கம் தேவைப்படுகிறது, 

"இந்தியாவிலேயே பதிவு செய்யப்பெற்ற பாங்கு' "கம்பெனிகள் 
ee உள்நாட்டு அயல்காட்டுக்கிளாகள் அனைத்தும் 

சார்ந்த. தொழிலின் மொத்தகணக்கினைத் : தயார்செய்து . 
் சமர்ப்பித்தல் (வேண்டும். ஆயினும் "அயல். நாடுகளில் பதிவு 

- செய்ய்ப்பெற்ற பாங்கு கம்பெனிகள் , தங்களுடைய இந்திய நாட்டுக் 
கிளைகளுடைய பாங்குத் தொ ழிலின் கணக்கினை மட்டும். கொடுக்க 
வேண்டும். 2ம். அட்டவணையில் கொடுக்கப் பெற்ற ஈமுனக் 
களையும் படிவங்களையும் மாற்றியோ திருத்தியோ நடைமுறையில் 
வருமன்னரே. மூன்று மாத. காலத்திற்குள்ளாக. இந்திய 
அரசிதழில் வெளியீடுசெய்யப்பட வேண்டிய அல்கல் மத்திய ் 
அரசினருக்கு es 

. 1926ஆம் அன்டு, கம்பெனிகள் சட்டத்தின் ஆராவது அட்ட 
வையில். மாதிரியாகக். கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்தொகையும்: . 

i இலாப நட்டக் உண்க்கிளையும் தழுவி பாங்கு கம்பெனிகள் எழுதிச் 
் சம்ர்ப்பிக்கக்கூடாது. ' எனவே பாங்கு” கம்பெனிகள்: , சட்டம் 
 79த9ன்-மூன் ரூவது அட்டவணையின்: gr”? “மி?! என்ற படிவங்களை ன் 
அனுசரித்து எழுதிச். சமர்ப்பித்தல் : Ge Susur sg.
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தணிக்கை: பிரிவு 20ல் கொடுக்கப்பட்ட . விவரம் 

வருமாறு .. 

(1) -29ஆம் பிரிவை அனுசரித்து எழுதப் பெற்ற இலாப 

(2) 

(8) 

ஈட்டக் கணக்கும் ஐந்தொகையும் கண்டிப்பாகத் 
தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும், 

(௮). இந்தியாவில் இணைக்கப் பெற்ற. கம்பெனியாக 
இருப்பின் நடப்பிலுள்ள சட்டப்படி தகுதி. பெற்ற 
கம்பெனித் தணிக்கையாளர் அவர்களாலும் 

(ஆ) அயல் நாட்டில் இணைக்கப்பெற்று . இந்தியாவில் 
தொழில்புரியும், பாங்கு கம்பெனிகளின் கணக் 
குத் தணிக்கை முன்பிரிவில் குறிப்பிட்டவாறு 
தருதியுள்ளவரோ அல்லது இணைப்புப் பெற்ற 
நாட்டின். நடப்பிலுள்ள. சட்டப்படி. தகுதி 
பெற்றவரோ தணிக்கை செய்தல் வேண்டும், 

கம்பெனிகள் சட்டம் 19568 9272வது பிரிவிற்கேற்பத் 
தணிக்கையாளர். அதிகாரம் பெற்றும், அதனடிப்படை 
யில்: செயுலாற்றியும் கடமை. வழுவாதும், இவற்றின் 
.விகாவாக ஏற்படும் BLT b eee es கண்டக்களுக் 
கும் ஈடுபடல் வேண்டும். 

மேலே. கூறியவைகளுடன் அடுத்து, தணிக்கையாளர். 
இந்தியாவில் இணைக்கப்பெற்ற பாங்கு கம்பெனியைப் 
பற்றிய அறிக்கையில் 

(௮) அவர் . கோரிய தகவல்களும், விளக்கங்களும் 
நிறைவதரும். முறையில். அமைந்தனவா அல்லத! 
இல்லையா. என்றும் 

(gy) கம்பெனியின் வர்த்தகக் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் 
அந்த கம்பெனியின் அதிகா FeSO CSE Eee 
அல்லது மீறினவா? என்றும் . 

(இ) . தணிக்கைக்கு வேண்டியஅளவில் . பாங்கு கம்பெனி 
களின் கிளைகளிலிருந்து அவ்வப்போது. அனுப்பப் 
பட்ட அறிக்கைகளும் தகவல்களும், பயனுள்ளவை 

தான அல்லது இல்லையா என்றும் . 

(es குணக்காண்டின் இறுதியில் காட்ட ப்பெற்ற. Boru 
வதய ட்கி கணக்குச் சரிவர உண்மையான: : இலாப 

அல்லது..நட்ட நிலையைக். BALEDS pan அல்லது 
இல்லையா என்றும்
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(௨) கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் பார்வைக்குக் 

கொண்டுவரத் தகுதியானவை என்று கருதப்படும் 
இதரத் தகவல்களும் விபரங்களும் 

. இந்தப் பிரிவு கம்பெனிச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 9,8யும் 
9௮7யும் ஓட்டியுள்ளதைக் காணலாம். இந்திய காட்டிலினைப்புப் 
பெற்ற பாங்கு கம்பெனிகளாயிருப்பின் அவை கஈடப்பிலுள்ள 
சட்டப்படி தகுதிபெற்ற கம்பெனித் தணிக்கையாளரால் அதாவது 
பட்டயககணக்கர் (மேோ1220 &00௦ய18101)சட்டம் 1949ன் இனைப்பு 

பெற்ற நபரால் தணிக்கை செய்யப்படல் வேண்டும். அயல் 
நாட்டில் இணைப்புப்பெற்ற கம்பெனியாக இருப்பின், அந்நாட்டின் 
நடப்பிலுள்ள சட்டத்தை யனுசரித்துக் தணிக்கை செய்யப்படல் 
வேண்டும், 

கம்பெனிகள் சீர்திருத்கச்சட்டம் 1969-ள் படி கிளையலுவல ங் 
களின் கணக்குகளைக் கூடப் பட்டயக் கணக்கர்தாள் தணிக்கை 
செய்தல் வேண்டும் என்றுள்ளது. மேலும் கணக்காண்டு முடிந்த 
ஆறு .மாதங்களுக்குள்ளாக ஐந்தொயையையும் Boru erg 

கணக்கினயும் அங்கீகரித்தல் இன்றியமையாதது, 

| பல்வேறு. . நாடுகளிலுள்ள சட்டங்களில் இம்மாதிரியான 
.. பிரிவுகள்: காணப்படுகின்றன. . எடுத்துக் காட்டாக. பெல்ஜிய 

: நாட்டில், தணிக்கையாளர் நியமனத்தை பாங்குத் தொழில் 
அலுவலர்கள் அனுமதித்தல் வேணடும். 5 wl sane ur ort 
தொடர்ந்து, அவர் தணிக்கை செய்யும் பாங்கினுடைய, தொழிலைக் 
கண்காணித்து வருதல் வேண்டும். மூறைதவறிப் பாங்குத் 
தொழில் செய்து .வருகிறது. என்ற ஐம் ஏற்படின். உடனே 
அதனுடைய தொழிலை நிறுத்த ஏற்பாழு செய்ய அதிகாரம் 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறார். தனித்தியங்தம் தணிக்கையாளர்கள் 
இருவர் பாங்கினுடைய கணக்கைப் பார்வையிட்டுத் தணிக்கை 
வேண்டுமென்ற நியதி கனடா. நாட்டில் வழக்கிலுள்ளது, 

- இரண்டாண்டுகளுக்கு மேல் தொடர்ந்து அவர்கள் தணிக்கை 
“செய்யக்கூடாது என்றியம்புகிறது அவ்வூர்ச் சட்டம். Diora. 
சட்டத்திலும். இம்மாதிரியான : தணிக்கையைப் பற்றிய பிரிவு 

- இருப்பின். எவ்வளவு பயனுள்ளதாக. இழக்கும் என்று கூறவும் 
வேண்டுமா? சுவீடன். நாட்டிலுள்ள. பாங்கு. . இபலில் மூன்று 
தணிக்கையாளர்கள் நியமனம் செய்யப்படல் வேண்ம். மூவரில் 
ஒருவர் .. -பாங்குப் பரிசோத.க ஆய்வாளர். . சூழத்தால்... 
அமர்த்தப்பட. வேண்டும். இதரர் இருவரும் பொதுக்கூட்ட 
மொனறில் பங்குதாரர்சளால் நியமனம் செய்யப்படல் வேண் டும் 

~ ம்



‘114 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

தணிக்கை செய்யப்பட்ட ஐந் தொகைகளை காட்சிப் படுத்தல் 
பிரிவு 223 கம்பெனிகள் சட்டத்தின்படி பாங்கு கம்பெனிகள் 

தங்கள் உறுப்பினருடைய பார்வைக்கு வேண்டி அட்டவணைப் 

படிவமும், தணிக்கை செய்யப்பட்ட ஐந்தொகையையும் 
வைத்தல் வேண்டும். அடுத்த அட்டவணை வரும் காலம் வரை 
நடப்பிலுள்ள அட்டவணை, தணிக்கை செய்யப்பட்ட ஐந் தொகை 
இவைகளைப் பசட்டாகத் தெரிகிற பதிவு செய்யப்பட்ட 
அலுவலகத்தில் அனைவரின் கண்களிலும்படும்படியான பகட்டான 
இடத்திலும், அந்த பாங்கு தொழில் கடத்தும் பற்பல இடங்களின் 
அலுவலகங்களிலும் தெளிவாக வைக்கவேண்டும். அட்டவணை 
(860106) ன் நமுன “எஃப்” மாதிரியில் அல்லது கிட்டத்தட்ட 

- அந்த அமைப்பில் ஒத்த ஒரு தணிக்கை செய்யப்பட்ட 
ஐந் தொகையை, தொழில் நடத்தும் இடம் ஒவ்வொன்றிலும் 
ஃபிப்ரவரி மாத முதல் திங்கட்கிழமையன்றும் ஆகஸ்டு மீ” முதல் 
திங்கட்கிழமையன்றும் கண்டிப்பாகக் காட்சிக்கு வைக்க 
வேண்டும் என்று மேற்படி பிரிவு கூறுகிறது. 

அயல் நாட்டில் இனணைப்புப்பெற்ற பாங்கு கம்பெனியாக 
இருப்பின் இந்தியாவில் அதனுடைய முதன்மையான அலுவலகச் 
திலும், இதரக் கிள அலுவலகங்களிலும் ஒவ்வொரு ஆண்டின் 
ஆகஸ்ட் மீ முதல் திங்கட்கிழமையன்று, 299௮ம் பிரிவின் அடிப் 
படையில் தயார் செய்த இலாப நட்டக் கணக்கு ஐந்தொகை 
இவற்றின் படிவங்களை எல்லோரும் காண்பதற்குச் செளகரிய 
மான இடத்தில் மாட்டிவைக்க வேண்டும். அயல் நாட்டு பாங்கு 
கம்பெனியாக இருப்பின் அவற்றின் . ஒருங்கே திரண்டுள்ள 

- வர்த்தகத்தைக். குறிக்கும் ஆண்டிறுதி இலாப  நட்டக்கணக்கு, 
ஐந்தொகை எவ்வமயம் தயாராகியதோ அவ்வமயம் அவ்வாறு 
காட்சிக்கு வைக்க வேண்டும். அடுத்த ஆண்டின் இறுதிக் 

கணக்குப் படிவங்கள் மாட்டப்படும் வரை ௩டப்பிலுள்ளவை 
இருக்கும் (பிரிவு 95) இச்சட்டம் வருமுன்னர் நடந்த ஆண்டின் 
இறுதியில் கைக்குமுறை, தணிக்கை, ஐந்தொகை தயாரிப்பு 
இவைகளைப் பற்றிக் கட்டுப்படுத்த இச்சட்டத்தில் எவ்விதக் 
குறிப்பும் இல்லை.) இச்சட்டம் வருமுன்னர். நடப்பிலிருந்த சட்ட 
ரீதியாக இவைகள் தயார் செய்யப்பட வேண்டும். (பிரிவு 84) 

_ கணக்கு அட்டவணைப் படிவங்கள் : தயார் செய்வதில் ஏற்படும் 
சிரமத்தைத். தவிர்க்க, கணக்கு ஆண்டு இச்சட்டம் ஆரம்பிக்கு 
முன்னர் முடிவடைந்து விட்டபடியால் இந்தப் பிரிவு 84வது பிரிவு 
ஏற்பட்டது. பாங்கு கம்பெனிகள் சீர்திருத்தச் சட்டம் (/9560,ல் 
(84 என்ற பிரிவைச் சேர்த்துள்ளனர். இதன்படி ஐந் தொகை 
யிலோ, இலாப நட்டக் கணக்கிலோ ஏதேனும் ஒரு தகவல்
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காண்பிக்க வேண்டியதின் அவசியம் இல்லையானால் மேற்படி 

தகவலைத் தொழில் தகராறுகள் சட் டத்தின் கீழ் பல்வேறு 

அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டிய கிர்ப்பந்தம் இல்லை. 

அகில இந்திய பாங்கு ஊழியர்கள்சங்கத்திற்கு எதிர/க தேசியத் 

தொழில் ட்ரிபுனல் (பாங்கு தகராறுகள) பம்பாயும் இதரர்சளும் 

என்ற வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் (சி. சி.. 1962 (9) பக் 409) 

கொடுத்த தீர்ப்பில் பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம் 1949ன் 34ஏ 

பிரிவு எனப்படுவது, தொழிற் சங்கங்களுக்கு இந்திய அரசியல் 

அமைப்பின்கீழ் பிரிவு 19 (1) (0ல் அளிக்கப்பெற்ற அடிப்படை 

உரிமையை அழித்து விடுவதில்லை. 

, ஆய்வு -பிரிவு 22 கூறுவதாவது:-- 

(2) கம்பெனிச் சட்டத்தின் 285ஆவது பிரிவில் கூறப்பட்டது 
எதிராக இருப்பினும், ரிசர்வு பாங்கு, மத்திய அரசின 
ரின் உத்திரவின் பேரில் அதனுடைய ஒன்றல்லது பல 
அலுவலர்களைக் கொண்டு எந்த பாங்கு நிறுவனத்தை 

யும் ஆய்வு செய்பலாம் அதன் கணக்குகளையும், புத்தகங் 

களையும் பாசீலனை செய்யலாம். அவ்வளவு ஆய்வு 
செய்தவுடன் ரிசர்வுபாங்கு மேற்படி பாங்கிற்க ஆய்வின் 

- அறிக்கைப் படிவம் ஒன்றையவூப்பி வைக்கும், 

(2) பாங்கு கம்பெனியின். இயக்குநர், இதர அலுவலர், 

ஊழியர் யாராகினும் ஆய்வு நடத்தும் அலுவலர் (ம் 
உட்பிரிவின்படி) காரும் கணக்குப் புத்தகம், கணக்கு 

கள், இதர தஸ்தாவேஜாுகள். இவைகளைக் காண்பிக்க 
வேண்டும். அவரது அதிகாரத்திற்தட்பட்ட. தகவல் 

களைத் தெரிவிக்க வேண்டும். ஆய்வு நடத்தும் அதிகாரி 
பாங்கு. கம்பெனியின் வர்த்தகத்தைக் குறித்துக் 
கோரும் தகவல்க விவரப்படுத்த வேண்டும். 

(2) முதலாம் . உட்பிரிவின் கீழ். ஆய்வு நடத்துபவர் 
பிரமாணம் செய்யச் சொல்லி இயக்குகர், செயலர்கள் 
மற்றும் இதர ஊழியர்ககத் தேர்வு செய்யலாம். 

(4) மத்திய... அரசினரின் BLL Gor Ui Lily, ரிசர்வு பாங்கு 
நடத்தும் . போதும், . . தானாகவே. ஆய்வு நடத்திய 
காலத்திலும் இப்பிரிவின் கீழ் மத்திய அரசின ருக்கு 

- அறிக்கையை. அனுப்பிவைக்கும். மத்திய அரசினர் 
மேற்படி அறிக்கையை சறிவர ஆராய்ந்து, மேற்படி 
பாங்கு கம்பெனிகள். அதன் வைப்பாளர்களின்,
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நலனுக்கு தீங்கிழைக்கும் வகையில் தொழில் செய்து 

வருகிறது என்று அது காரணமாக அந்த பாங்கு . 

கம்பெனிக்குப் போதிய அவகாசம் கொடுத்து அதனுள் 

ளாக முறையீடுகள் செய்யுமாறு கூறிய பிறகும் 

சீர்திருத்தம் பெறாத நிலையில் தங்கள் உத்திரவை 

எழுத்து மூலம் ப 

(௮) புதிய வைப்புகள் வாங்கக் கூடாதென்று பாங்கு 
கம்பெனியைக் கட்டுப்படுத்தும் 

(ஆ) 88 gH பிரிவின் கீழ் மேற்படி பாங்கு 
கம்பெனியை. முடித்தற்கான Geum Meio 

பாங்கியை நடத்தக் கட்டளையிடும் 

மத்திய அரசின் காலவரையறையைத் தங்கள் 
விருப்பப்படி தள்ளிப் போடலாம் அல்லது. இத 
உட்பிரிவின் கீழ் போடும் உத்திரவை நிபந்தனை 

களின் அடிப்படையில் மாற்றியோ, அல்லது... 

நீக்கியோ, குறைத்தோ. போட அதிகாரம் 
உண்டு 

(இ) பாங்கு கம்பெனித் தகுந்த அவகாசம் கொடுத்த 
பின்னர்  ரிசர்வு பாங்கியின் . அறிக்கையை 
முழுவதுமோ அல்லது மிகவும் இன்றியமையாதது 
எனறு கருதும் பகுதியையோ மத்திய அரசினர் 
வெளியீடு செய்யலாம், 

57 
“ Ser&ab— 'பாங்கு கம்பெனி என்றபதங்கள், . இப் 

பிரிவின் கீழ். 

(i) அயல் நாடுகளில் இணைப்புப் பெற்ற பாங்கு கம்பெனிகள் 
இந்தியாவில் உள்ள கிளைகள் அனைத்தும் 

(0. இந்தியாவில் இணைக்கம். பெற்ற. பாங்கு கம்பெனி... 
களாயின் | | 

(௮) அவற்றின் . துணைக். கம்பெனிகள் பாக்குத் 
தொழில்களை அயல் நாட்டில் நடத்தும் நிறுவனம் 

(ஆ). அதன். கிளைகள் இந்தியாவில் இருக்கலாம் 
அல்லது வெளியே "இருக்கக்கூடும், 

பார்து கம்பெனிகளின். ப்குகாரர்களும்,. ப்பான ர அணக
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செய்துள்ள மூலதனம், வைப்பு இவைகளைக் காப்பளிக்க 

வேண்டி இந்தப் பிரிவை இணைத்துள்ளனர். இதன் விகாவாக 

பாங்கு இயக்குகர்களும். : நிருவாகிகளும் மிகவும் எச்சரிக் 

கையுடன் இதன் டிதிக௯£ப் பயன் படுத்துவார்கள். 

பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949 ன் பிரிவு 45 க்யூ பிரிவின் 
படியும் கம்பெனிகள் சட்டம் 1988 ல் 997 வது பிரிவின் படியும் 

மத்திய அரசினரும், ரிசர்வு பாங்கும் இருவருமாக ஆய்வு 

நடத்தலாம் என உள்ளது. :. பொதுவாகக் கம்பெனிகளில் 

நடந்து வரும் தகாத முறைகளையும் குறிப்பாகக் கம்பெனிகளில் 

நடந்துவரும் . தவறான முறைகளையும் கட்டுப்டுத்திக் கண்டிக்க 

இந்தப் பிரிகளை இணைத்துள்ளனர். பாங்கு கம்பெனிகளுக்கு 

உரிமம் வழங்குதலில் இவற்றின் முலம் கன்மை யேற்படுகிறது. 

ஆய்வின் க£ரணமாக ௮கேக பாங்குகளுக்கு உரிமம் அழங்குதல் 

ரிசர்வு பாங்கு தடுத்து மறுத்துவிட்டது. . 

. இயக்குநர்களும், கணக்குகளைப் பார்வைக்கு MOUS FEN 
அவர்களுடைய பொறுப்புகளும்:--கம்பெனிகள் சட்டம் 1988ன் 
766 வது பிரிவின் 2வது உட்பிரிவின் கீழ் கம்பெனி இயக்குகர்கள் 
பொது ஆண்டுக் கூட்டத்தை. நடத்த வேண்டும். அவ்வமயம் 

மேற்படி சட்டத்தின் 2/0 ஆவது பிரிவின் கீழ் மேற்படி கூட்டத் 
தில் இப்பிரிவின் உட்பிரிவு சீல் கூறிய கால வரையறையுள்ள 

கணக்காண்டு விவரம். கொண்ட இலாப ஈட்டக் கணக்கையும் 
ஐ தொகையையும் ... சட்டப்படி சர்ச்சைக்சுக். கொண்டு வர 

வேண்டும... 2290வது பிரிவில் கண்டுள்ளது போல் இலாப நட்டக் 
கணக்கட்டவணை, ஐந்தொகை இவற்றின். மூன்று படிவங்களைக்' 
கம்பெனிப் பதிவாளரிடம் கோப் பிட வேண்டும். இதைச் 
செய்யத் தவறினால் தண்டம் விதிக்கப்படும், | "இதனுடைய அடிப் ' 
படையில்... பார்க்கின். இயக்குநர்களின்” பொறுப்பு மிகவும். 

அதிகரித்துள்ளது எனலாம். . பல்வேறு: கம்பெனிகளின் . 
நிதியாண்டு பல்வேறு திங்களில் முடிகிறபடியால், கம்பெனிச் 

... சட்டத்தை நன்முறையில் எல்லாக் கம்பெனிகளுக்கும் ஒரே 
கால வரையறையில் ஆண்டு முடிவு காளைக் குறிப்பிட்டுச் சீர் 

திருத்தம் செய்ய வேண்டியது. இன் திய்மையா ததன் மரக: டல் 

(இக்தாகைய் படிவங்கள் மூன்றும் இதரச் ச்ண்கீகுப்் படிவங் 
_ களையும், 29வது பிரிவின் கீழ்த் தயார் செய்து 80.ஆவது பிரிவின் 

கீழ்த் தணிக்கையாளரின் அறிக்கை நகலைச் சேர்த்து ஆண்டு ' 
முடிந்த 8 மாதங்களுக்குள்ளாக ரிசர்வு பாங்கிற்குப் பணிந்தனுப்.ப 
வேண்டும். . (பிரிவு 31) ரிசர்வு. பாங்கு : சம்மதித்தால் மேலும்:
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மூன்றுமாத காலம் நீட்டிக் தரப்படும். (மலும் பரங்குக் கம்பெனி 
கள் விதிகளின் 10940ன் 18வது விதிப்படி பாங்குக் கம்பெனி 
யுடைய கணக்குகளையும் ஐந்தொகசையையும் தணிக்கையாள 
ருடைய அறிக்கையையும் இந்த பாங்குக் கம்பெனியின் தலைமை 
முதலிட அலுவலகம் உள்ள வட்டாரத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் 

தினசரித்தாளில் ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளாக வெளியிட 
வேண்டும். பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 59ஆம் பிரிவின் 
படி ஒவ்வொரு பாங்குக் கம்பெனியும் கம்பெனிப் பதிவாளரிடம் 
தங்கள் கணக்குப் படிவங்கள் ஐந்தொகை இவற்றின் 8 படிவங் 
களைக் கட்டாயம் கோர்வையிட வேண்டியது. அநேக நாடுகளில் 

இம்மாதிரியான சட்டப் பிரிவுகள் உள்ளன. எடுத்துக் காட்டாக 
டென்மார்க் காட்டில் காலாண்டிற்கு ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு. 
செய்தித்தாளில் மாதாந்திர அட்டவணையை 8 மாதம் முடிவடை 
யும் மாத இறுதியில் வெளியிடல் வேண்டும். பாங்கினுடைய 
கிலாகள் எங்கெங்கெல்லாம் உண்டோ ஆங்காங்கே. உள்ள 
செய்தித்தாள் களில் ஆண்டுக் கணக்கு அட்டவணைப் படிவத்தை 
வெளியிடல் இன்றியமையாதது, சட்டப்படி மாதாந்திரக் 
கணக்குகளை வெளியிட வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் இல்லையெனினும் 
{London Clearing Bafks) லண்டன். பாங்குத்  தீர்வகங்கள் 
மாதாந்திரக் கணக்குகளை அவ்வப்போது செய்தித்தாள் களில் 
RS nS ee eh" 

லாப ெப்பதுகுக்க் பெய்டிள்வில் சொத்தாக மாற்றப்பட்ட 
செலவினங்கள். (பங்கு விற்பனை கமிஷன், .. தரகு, கம்பெனித் 
துவக்கச் செலவு) அனைத்தும் இலாப நட்டக். கணக்கில் அளவுக் 
கேற்ப நட்டமாக எழுதி. முடிவுபெற்ற பின்னர் அந்த பாங்குக் 
கம்பெனியின் பங்குகளுக்கு இலாப ஈவுப் பங்கு. கொடுக்கலாமே 
ஒழிய அதற்கு முன்பு கொடுத்தல்கூடாது. பிரிவு 18, பாங்குக் 
கம்பெனிகள் சட்டம்.. 1949, திட்டமாக. எல்லாச்... சொத்தாக 
மாற்றப்பட்ட. செலவினங்கள் அளைத்தும். நட்டமாகத் தள்ளப் 

- பட்ட பின்னர்த் தான். பங்குகளின் மீது இலாப ஈவு. கொடுக் 
லாம். எனக் கூறுகிறது. ஆயினும் ..1959ஆம் . ஆண்டு பாங்குக்... 
கம்பெனிகள் சீர்திருத்தச் சட்டத்தின்படி பாங்குக் கம்பெனிகள் ' 
தங்கள் பங்குகளின் மீது. இலாப ஈவு. கொடுக்க வேண்டுமானால் 
அதற்காக முதலாக்கப்பட்ட சற அகக் சள்ளுபடி செய்ய 
ச அவசியமில்லை. 

“a அல்கீகள்ரம்பெற்ற வணங்கல் உள்ள அவ்ணங்களில் 
: தேய்மானத்திற்கெனத்.. தொகையை : முதலாக்காது 

பஅிரிவப்போது ஈட்டமாக ஈழுதிபிருப்பின் “gets Gite
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(11) பங்குகளிலும், கடன் பத்திரம் என்ற டிபெஞ்சரிலும், 

பத்திரங்களிலும் (அங்கீகாரம் பெற்ற ஆவணங்கள் 

நீங்கலாக) தக்க அளவு தேய்மானத்திற்கான முதலீட் 

டிருப்பு, தணிக்கையாளரின் திருப்திக்குரிய அளவில் 

இருப்பின் | ் 

(114) வாரக்கடன் ஒதுக்கு ஏற்பட்டவிடத்தில், அவ்வப்போது 

ஏற்படும் வாரக்கடன் இவ்வொதுக்குத் தொகை 

தணிக்கையாளரின் திருப்தியை அனுசரித்ததே. 

கம்பெனிகள் சட்டம் .. 1988ன் 208 ஆவது பிரிவையும் 

அனுபந்தம் 11ல் உள்ள அட்டவணை *'ஏ'£யில் 78வது பிரிவையும் 

சேர்த்து வாசித்து நோக்கின் தெளிவாவது; பாங்குக் கம்பெனி 

தேய்மானக் கணக்கிற்குப் போதிய அளவு கொடுபடாதபாக்கிகளை 

அந்த ஆண்டு இலாபத்தில் கழித்து எஞ்சியதைத்தான் இலாப 

ஈவாக்கலாம். இலாப ஈவு. கொடுத்தல் இலாபமிருந்தால் தான் 

ஒழிய இதர முறைகளைப் பயன் படுத்துதல் கண்டிப்பாகக் 

கட்டுட்படுத்தப்படும். டதிவு பெற்ற பங்குதாரர்களுக்கோ, 

அல்லது அவர்களுடைய உத்திரவு பெற்றவர்களுக்கோ அல்லது 

அவர்களுடைய பாங்குக் கணக்குள்ள பாங்கு நடத்துபவரிடமோ 

தான். இலாபப்.. பங்கைக் கொடுக்கலாம். என்று. கம்பெனிகள் 

சட்டம் 1956ள் ,208வது பிரிவு கட்டுப்படுத்துகிறது, இலாப ஈவுப் 

பங்கு. இவ்வளவு என்று கம்பெனி திட்டமாகப் பறை சாற்றிய 

49. நாட்களுக்குள்ளாக ரொக்கமாக. இலாப. ஈவுப்பங்கைக் 

கொடுக்கவில்லையானால் கம்பெனிகள் சட்டம் 1986ன் 80/வது 

பிரிவின் கீழ் மேற்படி கம்பெனி தண்டம் கட்ட வேண்டும். 

தாற்காலிகத். தொழில் முடக்கம்:--பகுதி 9 முதல் 5:ஏ' 

"வரையிலுள்ள பிரிவுகள் 87முதல் 42 எக்ஸ் வரையிலுள்ள பாங்கு 
கள் கம்பெனி சட்டத்திலும் அதற்கு ஈவ்விதமும் மாற்றமில்லா-து 

கம்பெனிகள் சட்டத்திலுள்ள (1966) பிரிவுகளும் மேலேகூறியுள்ள 

தலைப்பைப் பற்றி விளக்கம் செய்கின்றன. தாற்காலிகமாகத். 

தமது பொறுப்புகளைக் கொடுக்க இயலாத நிலையில் . உள்ள 

பாங்குகள் 47வது பிரிவின்கீழ் ரீதிமன்றத்திற்குத் தம்மீது எந்த 
வித நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாமென்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட 

காலம்வரை வழக்குத் தொடர வேண்டாமென்றும் அதற்கான 

நிபந்தனைகளையும் விவரங்களையும் எழுதி மனுச்செய்து கொள்ள .. 

வேண்டும். மேன்மேலும் இந்தக் காலத்தை நீட்டிக் கொடுக்கு 
மாறு மனுச் செய்யலாம். ஆயினும் காலவரையறை ஆறு மாதங் 

- களுக்கு. . மேல். அதிகப்படக்கூடாது.,. ery பாங்கு. இது



420 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

சம்பந்தமான அறிக்கையில் இம்மாதிரி மனுவையேற்றுக் 
கொண்டால்: மேற்படி பாங்குத் தனது பொறுப்புக் ஒழுங்கான 
முறையில் தீர்த்துவிடும் என்று கூறிய அறிக்கையை இந்த மனு . 
வுடன் சேர்த்துப் பாங்கு அனுப்பினால் தான் நீதிமன்றம் இதைக் : 
கவனிக்கும். பாங்கு செய்து கொண்ட மனுவில் நியதியான 

கோரிக்கைகள் உள்ளதென்று கண்டுகொண்ட பின்னர் நீதி. 
மன்றம் ரிசர்வு பாங்கினுடைய அறிக்கையை எதிர் நோக்காது 
பாங்கிற்கு அனுமதி அளிக்கும். கோரும் நிவாரணம் அளிக்கும் 

முன்னர் நீதிமன்றம் ரிசர்வ் பாங்கின் மேற்படி பாங்கு சம்பந்த 
மான அறிக்கையை அலுப்பச் செய்து அதனடிப்படையில் உதவி 
யளிப்பதற்கான உத்திரவை இடவோ அல்லது மறுக்கவோ 
நிலமையை அனுசரித்துச் செய்யும், 

ஒரு பாங்குக் கம்பெனியை ஒடுக்கம் ஆக்க. நீதிமன்றம் 
கட்டகா இடும், எந்தச் சமயத்தில் ஒரு பாங்கு தான்பட்ட 
கடன்களை அடைக்க முடியவில்லையோ, ரிசர்வுபாங்கின் அறிக்கை 
Wer படி இழுத்து மூடவேண்டும் என்று இருக்கிறதோ அந்த 
நிலைமையில் மேற்படி முறை அமலாக்கப்படும்.  ரிசர்வ பாங்கி 
னுடைய கிளை, வட்டார அலுவலகம் அல்லது பதிலாள் நிறுவனம் 
உள்ள் இடத்தில் இருக்கும் எந்த பாங்குக் கம்பெனி, அதன் 
தலைமை அலுவலகம், கிகயலுவலகம் இவற்றில் (ஏதேனும் 
'ஒன்றிலாவது) . வாங்கிய கடனை இரண்டு நாட்களில் கொடுக்க 
இயலாவிடின் அல்லது ரிசர்வு urges Dirac இல்லாதவிடத் 
'தில் உள்ள பாங்குக்கிளைகளில் ஐந்து நாட்களாகியும் நியாயமான 
கோரிக்கையை. ஈடு. செய்ய முடியாது போலுல் அந்த பாங்கு 
தனது கடனைக் கொடுக்க . இயலாது போகும் என்று கருத இட 
மாகிறது. பிரிவு 85ன் உட்பிரிவு 4ன்கீழ் ரிசர்வு பாங்கு மேற்படி 
பாங்கு. தான்பட்ட. கடன்களைக் கொடுக்க இயலாது. என்று 
சான்றளிப்பின் அவ்வாறே.பாங்கு தனது கடன்க&£க் கொடுக்க 

“இயலாது எனக் கருதப்படும். பொதுவாக. 28-வது பிரிவின்கீழ் 
- மட்டிலுமே ரிசர்வு பாங்கு மேற்படி: பங்கை மூடுவதற்கான 
நடவடிக்கை எடுக்கும்; இதரக் காலங்களில் அவ்வாறு செய்வ. 
"தில்லை, மேற்படி மனுவில் கண்டவாறு . நிசர்வு பாங்காவது, 
இராச்சிய  பாங்காவது ணர் அதிகாரியாக (110010௧100) 
நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்... . பிரிவு. 88. அல்லது 89-ன்- 
கீழ்க் கலைப்பு அதிகாரி செய்ய வேண்டிய முறைகளைக் கம்பெனி 
கள் சட்டம் 1966-ல் கொடுக்கப்பட்ட கலைப்புவிதிககை அனுசரித்து. 

அமைந்திருக்கும். பாங்கு... ஐடுக்கும் முறையை மேற்கொண்ட் 

கர்லத்தில் எந்த நீதிமன்றமும் மேற்படி கலைப்பு அல்லது ஒடுக்கப் 
. பணிகளுக்குத் தடுப்பணை Guns a eT g நீதிமன்றத்தார்
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பாங்கினுடைய கோரிக்கை நியாயமான தென்றும், பாங்கு பெற்ற 

கடன்கள் அனைத்தும் ஒழுங்குபெற, குறைவின்றித் தீர்த்து 
வைக்க இயலுமென்றும் அறிந்த பின்னர் அவ்வாறு செய்யலாம். 
நீதிமன்றத்துக் கலைப்பு௮அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் இரண்டு 
மாத காலத்திற்குள்ளாக துவக்க அறிக்கை ஒன்றை நீதி மன்றத் 
தார்க்குப் பணிந்து அனுப்ப வேண்டியது, அவ்வறிக்கையை 
ஆய்ந்து போதிய அளவு சொத்துக்கள் இருப்பின் துவக்க ஈவுப் 
பங்குகள் கொடுக்க உத்திரவு இடும். ஒடுக்கம் செய்வதற்கான 
செயல் முறைகளின் பொழுது கடன் கொடுத்தோர் கூட்டமோ 
அல்லது வைப்பாளர்கள் கூட்டமோ கூட்டி முடிவெடுக்க வேண்டு 
மென்று நிலை ஏற்படின் அதனால் செலவு கூடுமே ஒழியப் பலன். 
ஒன்றுமில்லையென்று நீதிமன்றம் தெரிந்து கொண்டால் அவற்றை 
வேண்டாமென்று மூடிவு செய்யும். எந்த பாங்குக் கம்பெனியும் 
தாமாகவே கலைத்துக்கொள்ள அனுமதியில்லை, எனினும் ரிசர்வு 
பரங்கு மேற்படி பாங்குக் கம்பெனி பட்ட கடன் முழுவதையும் 
ஒழுங்குபெறக் கொடுக்கும் என்று சான்றிதழ் அளித்தால் அந்த 

பாங்கு தோமாகவே கலைத்துக்கொள்ள இடமுண்டு. தாமாகவே 
கலைத்துக்கொள்ள வேண்டிய செயல் முறையின் போதும் கூட 
ரிசர்வு பாங்கு நீதிமன்றத்திற்கு மனுச் செய்துகொண்டு மேற்படி 
பாங்கினைக் கட்டாயக் கப்பு முறையின் . pa ery our 

மூயலும். 

பாங்குக் கம்பெனிகளை ஒடுக்கும் முறை (1471000102 1) 

முற்காலத்தில் 'பாங்குகளை முடிக்கும். செயல். முறைகளில் ' 
பெரும் இடையூறுகளும் . தவறுகளும் இருந்த. காரணத்தால் 
அதைப் பரிசீலனை செய்யும் பொருட்டு 1942-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 
மாதத்தில். சர்க்கார். ஒரு. விசர்ரணைக் குழுவினரை . நியமனம். 
செய்து அதற்கான செயல் முறைகளையும் சீர்த்திருத்தம் செய்ய 
ஏற்பாடு: செய்தனர்.  அக்குழுவினரின். .. பரிந்துரைக் கேற்ப 
1929-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர். மீ ஒரு. அவசரச். சட்டத்தை 
அரசினர் பிரகடனம் செய்தார்கள். இதன் மூலம் வைப்பாளர்கள் 
பங்கு தாரர்கள் இவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டி, . 
காலதாமதம் இன்றிச்" செயல். முறைகளை' வகுத்தனர். 
அவசர்ச்.. சட்டத்தின் பிரிவுகளிள் சுருக்கம் (AGT OI 
(1) சேமிப்பு வைப்பாளர்கள் இட்ட முதல். நூறு ரூபாய் வரை 
'சலுகை யாளர்களாகவே கருதப்படுவர். அதே. போல் நட ப்பூ 
வைப்புதாரர்களில் முதல் 'ஜர்.நூறு ரூபாய்க்கு மேற்படா தவர்கள் : 

சலுகையாளர்களாகவே கருதப்படுவர். (2) கடன் வாங்கியவர் 
களின் கடன் அதல கேத் BA shite அலபமான - முறையைக்
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கையாண்டுள்ளனர். ஐடுக்கத்திற்கான உத்திரவைக் கொடுத்த 
ஆறு மாதங்களுக்குள்ளாக நீதி மன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட 
கலைப்பு அதிகாரி பாங்கிலிருந்து கடன் பெற்றவர்களின் விவரம் 
அடங்கிய பட்டியல். நீதி மன்றத்தில் சமர்பிப்பார். 

(கோவைப்படுத்துவார்) நீதி மன்றம் அன்னாருக்குத் தக்க 

அறிவிப்பு அளித்து கணக்கைக் தீர்ப்பதற்கான முறைகளைக் 
கையாளும், ரூபாய் 6000க்குக் குறைந்த கடனாக இருப்பின் எந்த 
விதமான அப்பீலையும் நீதி மன்றம் ஏற்காது, மேலே கூறிய செயல் 
முறை நீதி மன்ற முடிப்பதிகாரிக்கும் உண்டு, ஆயினும் ஈரு 
காட்டிய கடனாக இருப்பின் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட சொத்தை 
மேற்படி அதிகாரி எடுத்துக்கொள்ள. உரிமை இல்லை, 
(2) கலைப்பு அதிகாரி இடும் தீர்ப்புச் சுருக்கங்களை அவ்வப்போது 
சாதாரன நிலவரி நிறைவேற்றுக் கட்டளையின் கீழ் முடிப்பதற்கு 
நீதி மன்றங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு, (4) தங்கள் விருப்பத்திழ் 

கிணங்கி நீதி மன்றங்கள் அந்த பாங்கு இயக்குநர்களை விசாரணை 
நடத்தலாம். சிவில் அல்லது குற்ற வழக்குச் செயல் முறைகளில் 
வைப்புதாரர்களை விசாரணையின் போது சாட்சியாக ஏற்றுக் 
கொள்ளுவார்கள். விசாரணையின் முடிவில் மேற்படி இயக்குநர் 
தகுதியற்றவர் அல்லது பயனற்றவர் என்று நீதி மன்றம் கண்டு 
கொண்டால் அவரை இயக்குகர் பதவியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் 
வரை விலக்கி விடுவார்கள். (8) நீதி மன்றமும், அரசினரும் 
ரிசர்வு பாங்கை ஆய்வு செய்யுமாறு உத்திரவு இட்டு, அதற். 

கிணங்க கலைப்பு நிலையில். உள்ள. பாங்குகள் அனைத்தும் 
அவ்வாறே ஆய்வு செய்யப்படும், . இதனால் மேற்படி  பாங்குகள் 
செய்து வரும் தவறான முறைகளை. எடுத்துக். காட்டுகின்றது 

. இதனடிப்படையில் கலைப்பு அதிகாரியும் நீதி மன்றமும். . முடிவு 
செய்ய இயலும், கலைப்பு சம்பந்தமாகத் ரிசர்வு பாங்கு கலைப்பு 
அதிகாரிகளிடமிருந்து தகவலைக் கோர அதிகாரம் உண்டு, 

கேரள இராஜ்யத்திலுள்ள பாலாயி மத்திய பாங்கு. (Palai 
"லோகி இக!) நொடித்ததினின்று நாம் அறிந்த பாடம் என்ன 
வெனில், .ரிசர்வு... பாங்கிற்குப் போதிய அளவு அதிகாரம் 
கொடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான்... தேவையான போது சிசர்வு 
பாங்கு முன்வந்து பாங்கு நொடிப்பைத் தடுக்காது போனதைக் 
குறித்துப் பெரும் குறையாகக் கருதப்பட்டது. அவ்வமமம். . 
அரசினர் முன்வந்து பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம 1949ஐ சீர் 
திருத்தம் செய்து பாங்குகம்பெனிகள் (இரண்டாவது சீர்திருத்தச் 

- சட்டம்) 1960, 1960 செப்டம்பர் மாதத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது. 
பாங்குக். கம்பெனிகளை ஆதியில் மூடுவதற்கான ஏற்பாட்டிளை. 
வேகமாக வைப்பாளர்களுக்குக் குறைந்த அளவில் வைப்புகளைச்
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திருப்பவும் ஒடுக்க முறைகளை எளிதாக்கவும் இச்சீர்திருத்தச் 
சட்டம் பயன்பட்டது. புதிய பிரிவு 21(ஏ)யின்படி நீதிமன்றக் 
கலைப்பு அதிகாரி சலுகை. பெற்ற டைப்பாளர்களிடமிருந்தும் 
கடன் கொடுத்தவர்களிடமிருந்தும் ஈடுகாட்டியதின். பேரில் கடன் 
கொடுத்தவர்களிடமிருந்தும் ஈடில்லாக். கடன் கொடுத்தவர்களிட 
மிருந்தும் அவறவார்களுக்குச் சேரவேண்டியகதொகை விவரங்களை த் 
தெரிவிக்குமாறு . கட்டளையிடுவதற்கு ரிசர்வு பாங்கு அவரை 
ஆணையிடும். புதிய பிரிவு 43(ஏ) பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தில், 
பழைய: .பிரிவிற்குப் பதிலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது, பழைய 
கீ ஏ பிரிவில். சலுகையாகக் கொடுக்கப்பட வேண்டியவை 
என்பதின் கீழ் ரூ, 100/- சேமிப்பு வைப்பாளர்களுக்குக் 
கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. புதிய பிரிவில் குறைந்த 
அளவு சலுகைக் கொடுப்பு ரூ. 280/- ஆக அதிகரித்துச் சேமிப்புக் 

கணக்கும் இதரக் கணக்கு உள்ளவராக இருப்பின் போட்ட 
வைப்பில் 50% அல்லது ரூ. 989/- எது குறைவான தொகையோ 
அந்தத் தொகையை அடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், 
கூறுகிறது. பண வரலை நிறுத்தியோ நீட்டி வைக்கவோ உள்ள 
முறையை பாங்குக் கம்பெனிகள் சீர்திருத்தச். சட்டம் எளிய 
வழியில் புலனாக்கியிருக்கிறது. மேலும் கம்பெனிகளைக் திருத்தி 
யமைக்கவும், பிணைக்கவும் உள்ள முறைகளுக்கு விளக்கம் இந்தச் 
சீர்திருத்தச் சட்டத்தில் விளக்கமாகத் தந்திருக்கிறது. . பாங்கு 
கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 4சவதுபிரிவின்கீழ் மத்திய அரசிளருக்கு... 
பாங்குக் கம்பெனியின். தொழிலை நிறுத்தத் தகவல் கொடுத்து, 
அம்மாதிரியானவற்றை மாற்றியமைத்தோ பிணத்தோ நடத்தத் 
திட்டம். வகுத்து அனுப்ப அதிகன் SUED Os Reg. 

. பாங்குக் கம்பெனிகளைக் கலைத்து முட்க்கும் ‘g daniis 
பரப்பு மாகாண உயர் நீதிமன்றத்திற்கு. மட்டும் உண்டு. எந்த 

- பாங்குக். கம்பெனி மீதோ. அல்லது. அதன் கிளைகள். மீதோ 
போடப்படும் : உரிமைக் கோரிக்கைகளையும், இந்தியாவிற்கு 

. வெளியில் உள்ள கிககள்ரீங்கலாக, சொத்து முதலியன சம்பந்த 
மான. பிரச்சினை கை. உயர்ரிதிமன்றம்தான் முடிவுசெய்யும். சட்ட. 
சம்பந்தமான அல்லது சட்ட நுணுக்கம் சம்பந்தமான: பிரச்சினை. 
களையும், ஒடுக்கம்: செய்தல் சம்பந்தமான விவகாரங்களையும் 

முடிவு. கட்டக்கூடியது உயர்நீதி. மன்றம்... ஒவ்வொரு கட்ட, 
உத்திரவு, முடிவு இவையளைத்தையும் எதிர்த்து மேல் முறையீடு 
என்கிற. அப்பீல் செய்ய் உரிமை உண்டு. உயர்நீதி. மன்றம். 
கொடுக்கும் தீர்ப்பு ஒவ்வொரு. வகையிலும் முரண் இன்றி 
அமையும். எவ்வகையில். அப்பீல் செய்யக்கூடும் என்று உயர் ae 
pepe முடிவு செய்யும்,
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உயர் கீதிமன்றம் கொடுக்கும் (ig. Bou gi pistes dy: 
எல்லாச் செயல்களிலும், பாங்குக் கம்பெனியையும் அதன் மேல் 
எதிர் வழக்காடிடும் எல்லா நபர்களையும் கட்டுப்படுத்தும். த தேவை 
எனத் தோன்றினால் நீதிமன்றம் வழக்குக்தொழித்து, . சுருக்க 
விசாரணை மூலம் குற்றச்செயல் புரிக்ததாகப் புகார் செய்யப்பட்ட 
நபர்களைத் தண்டிக்கும், மேற்படி நபர் பாங்குக் கம்பெனியை 
உருவாக்கிய போதும், தோற்றத்தின் போதும் தொடர்பு 
கொண்டவராக இருக்கலாம். அல்லது முன்னாள் இயக்குநராக 
இருந்து பின்னர் பாங்கு கம்பெனியை ஓடுக்கம் செய்தபோது 
அவரை விசாரிக்கலாம், அவர் செய்த குற்றத்திற்கு இரண்டாண் 
டிற்கு மேற்படாமல் சிறைவாசம் செய்யவும் அல்லது. அபராதம் 

நூ, 1000% குறையாமல் இருக்கக் கூடிய வழக்குகளை இவர்கள் 

விசாரிப்பார்கள், சுருக்க விசாரணையின்போது சில சாட்சிகள் 
கூப்பிடாமலே முடிவு. செய்யக்கூடும். கவனிக்கப்பட வேண்டிய 
சாட்சியாயின்.. கூப்பிட்டு விசாரண . நடத்துவார்கள். மேலும் 
அம்மாதிரியான சுருக்க விசாரணையின் போது அதிஃப்படியாக 
வழக்கு விசாரணையைத் தள்ளிப் போடமாட்டார்கள். : அவ்வாறு 
ஒத்திப் போடுவதால் நீதி சரிவரக் கிடைக்காது என்பதாம். 

பாங்குக் கம்பெனி ஒடுக்கலின் போது குற்றம் செய்யப்பட்ட 
தாக கூறப்படும் புகார்ககா யேற்குமுன், அந்த பாங்கு உருவாக் 
கும் போதோ, நடத்தும் போதோ. இரந்த இயக்குகர்கள், 
நிருவாகிகள், அல்லது அலுவலர்கள் எவரானாலுமசரி அவர்களின் 
மீது சுமத்தப்படும் குற்றங்களைச் சுருக்கு விசாரணை மூலம் ஈடத்து 

- வதில்லை... ஒடுக்கலை. மேற்கொளஷம் நீதிமன்றம். . அல்லாத 
வேறொரு நீதி மன்றத்தில் இவ்விசாரணை நடத்தப்படும். நீதிபதி 
யவர்கள் இதை விசாரிப்பார்கள். எனவே இக்குற்றம் வழக்காக 

எடுத்துக் கொள்ளப்படும், குற்றவாளியாகக் கருதப்படுபவர் 
. நீதிமன்ற. விசாரணைக்கு அனுப்பப் படமாட்டார்... மேலும் இவ் 

வழக்கில் ஜூரர்களின் தீர்ப்பும் தேவைப்படுவதில்லை. 

பாங்குக் கம்பெனியை ஒடுக்கும் செயல் முறையில் நிசர்வு 
பாங்கு அல்லாத இதர நபர். யாரேனும் ஒருவரை நீதிமன்றக் 

- தலைப்பு அதிகாரியாக நியமனம் செய்யின், நீதிமன்றம் அவரை 
Meta பாங்குடன் . கலந்து அலோகிந்து? செயலாற்றுமா:று 
பாணித்தால், அதற்கேற்ப ரிசர்வு.. பாங்கு. தஸ்தாவேஜுகளை 
பார்வையிட்டு தங்களுடைய ஆலோசனைகளைக் தெரிவிப்பார்கள். 
கலைக்க வேண்டும் என்று உத்திரவிடப் பெற்ற பாங்குக் கம்பெனி 
வினுடைய... சொத்துக்கள், கணக்குப் புத்தகங்கள். வழக்கிட்டு 

| ae ee Quin ger er (Actionable claims) இவையனை த்தும்
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கலைத்தல் அதிகாரியிடம் சேர வேண்டும், அவர் அந்த வட்டார 

மாவட்ட மாஜின்திரேட்டிற்கு மனுச் செய்துகொள்ள வேண்டும். 
மேற்படி மாவட்ட ம் ஜிஸ்திரேட் அந்தச் சொத்துக்களையும், 
கணக்குப் புத்தகங்களையும், இதர தஸ்தாவேஜாுகளையும் மேற் 
கொண்டு களைப்பு அதிகாரிவசம் ஒப்புவிப்பார், 

கலைப்புச் செய்தல் வேண்டுமென்று போடப்படும் ௨க்திர 
விற்கு முன் கடந்த ஓர ஆண்டுக் காலத்தை வழக்குப் பதிய 
வேண்டிய அவகாச த்துடன் பாங்கு கம்பெனி கூட்டக்கூடாது, 

கம்பெனிகள் சட்டம் 19568 பிரிவுகள் 452 அல்லது 888ன் 
கீழ் பாங்குக் கம்பெனிகள் கலைக்கப் பெற்றால் அந்த முறையை 
பாங்குக் கம்பெனிகள சட்டப் பிரிவுகள் எதிர்ப்பதில்லை. 

கம்பெனி கூட்டுப் பிரிவிலுள்ளவைகளும் பாங்கு கம்பெனிச் 
சட்டப் பிரிவுகளும் எதிர்ப்பினறி ஒன்றையொன்று ஒட்டியே 
செல்லுகின் நன. 

சில சந்தர்ப்பங்களில் ரிசர்வு பாங்கு உயர்நீதி மன்றத்திற்கு 
மனுச் செய்துகொண்டு பாங்குக் கம்பெனிகளைக் கலைக்க பாங்குக். 
கம்பெனிகள் சட்டம் அனுமதித்தது. தாமாகவே கஃப்புச் 
செய்ய முன்வரும் பாங்குக் கமபபெனி தனது கடன்களைக் 
கொடுக்க இயலாது போய், இந்தத். தகவல்களை அனுசரித்தும் 
வைப்புதாரர்களின் நலனைக். கோரியும் நீதிமன்றத்தின். மேற். 
பார்வையில் கலைப்புச் செய்ய உத்திரவிடும், 

பிணைப்பு:-பிணைக்கப்பட வேண்டிய இரு பாங்குக் கம்பெனி 
களும் எந்த நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு பிணைப்பை விரும்புகின்றன. 
என்று ஒர படிவம் தயார் செய்து அந்தக் கம்பெனி தம் பங்கு 
காரர்களைக் கூட்டி, . அவர்களுடைய... சம்மதத்தையேற்றுல் 
கொண்டு, அதற்கான தீர்மானத்தை மொத்த பங்குதாரர்களில் . 
பெரும்பான்மையோர் :. & அளவு. எண்ணிக்கை.  நபராவது 
அவருக்குப் பதிலாக. வேறுளாக . இருந்து சம்மதம் பெற்ற. 
arts grat Garis செய்ய இயலும். பிணைப்புச் சம்பந்த 
மாக ௩டத்தப்பட வேண்டியதை  எல்லாப்' பங்குதாரர்களுக்கும் 

தெரிவிக்க. வேண்டும். அதற்கென நடத்தப்படும் கூட்டத்தை,. 
கம்பெனியின் உள் ஆட்சி (&110165:01 5500181101) - விவரத்தை - 
யொட்டி, இடம், காலம் சோக்கம் இவை. விளக்கமாகச்' சுற்றறிக் 
கையை எல்லாப்  பங்குதாரர்களுக்கும் அனுப்புவதோடு பதிவு: 
செய்யப்பெற்ற அலுவலகம் உள்ள வட்டாரத்தில்  ஈடந்துவரும் 
இரண்டு செய்தித்தாள்களிலும் வெளியிட வேண்டும், அவற்றில் 

ஒன்று அந்த வட்டார மொழியில் ஈடபபதாய். இருக்க. வேண்டும்.
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அம்மாதிரியான முறையில் 9 வாரங்களுக்குத் தொடர்ந்து 
விளம்பரம் செய்தல் வேண்டும். கூட்டத்தில் பிணைப்புத் திட்டத் 
திற்கு எதிராக வாக்களித்த பங்குதாரருக்கு அல்லது கூட்டத்தில் 
தலைமை தாங்குபவரிடம் எழுத்துமூலம். தான். அப்பிணைப்பு 
முறையை எதிர்ப்பதாக எழுதிக் கொடுக்கும் பங்குகாரருக்கு, 
fiery  பாங்கினால் அனுமதிக்கப்பட்ட பிணைப்புத். திட்டம் 
உருவானால், அவரது பங்குத் தொகைகளைத் திருப்பித் தர 
வேண்டும். ரிசர்வு பாங்கு, அம்மாதிரி திருப்பித் தர வேண்டிய 
பங்குகளுக்கு இட்ட மதிப்பு முடிவானது. போதிய அளவு பெரும் 
பான்மையோர் கூட்டத்தில் சம்மதம்தெரிவிப்பின் அத்திட்டத்தை 

ரிசர்வு பாங்கினிடம் பணிந்து அனுப்பப்படல் வேண்டும், 
Rete பாங்கு அந்தத் திட்டத்தை அனுமதித்தால் அந்த 
உத்திரவு இரண்டு பாங்குக் கம்டெனிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் 
இதன்.ஒந படிவம் கம்பெனிப் பதிவாளர்க்கு அனுப்பப்டடும் 
அந்தக் கம்பெனிப் பதிவாளர் வட்டாரத்தில் இந்த இரண்டு 
பாங்குகஞம் முன்னர்ப் பதிவு செய்யப்பட்டிறாக்க வேண்டும், 
கம்பெனிப் பதிவாளர் மேற்படி. உத்திரவைப் பெற்றவுடன் 
பிணைப்பினல் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் காரணமாகத் தொழில் 
ஈடத்தாத பாங்குக் கம்பெனியின் பெயரை அடித்துவிடுவார். 

... பிணைப்பிற்கான திட்டத்தை வகுத்து அதை ரிசர்வு பாங்கு 
அனுமதி செய்ததும், பிணைக்கப்படும் பாங்கு கம்பெனியின் 
சொத்தும், பொறுப்புகளும். அதைப் பிணை த்தக்கொள்ள வரும் 
பாங்குக் கம்பெனியின் சொத்துக்களுடனும் பொறுப்புகளுடனும் 

- இணைத்து அந்த திட்டத்தில் வகுத்துள்ள கிபந்தனைகளுக்கேற்ப 
உத்திரவு இடப்படும், 

பாங்கு கம்பெனியும் அதன். கடன் . கொடுத்தோரும் 
அவ்வாறு. கடன் கொடுத்தோரின். . பல... வகையினர் களும். 

- தமக்குள்ளாக ஏதாவது ஒரு கடன் தீர்க்கும் முறையை வகுத்துக் 
கொண்டால், மேற்படி முறையை : அல்லது தயாரிக்கப்பட்ட 

திட்டத்தை ரிசரீவு பாங்கு சம்மதித்துச் சான்றளித்தாலன் றி நீதி 
- மன்றம் அனுமதி : கொடுக்காது. ரிசர்வு . பாங்கு அளிக்கும் 
"சான்றிதழில் இந்தக் கடன் தீர்க்கும் முறை வைப்பாளர்களின் 
நலனைப் பாதிப்பதில்லை என்று கூறும், 

முன்பெல்லாம் ரிசர்வு பாங்கு சம்மதமின்றி எந்த பாங்குப் 
eee நடத்தக் கூடாது என்று பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டம் 
கூறுகிறது . உட்பிரிவு 1 பீ,. பிரிவு. 80ல் கண்டுள்ளவாறு 
‘Peo 119 3a நாடும் பாங்குகள் ரிசர்வு பாங்குக்கு மனுச்செய்து
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கொண்டு தங்கள் கம்பெனிகளைப் பிணைகச்க நடுவராக இருந்து 
உதவி புமிய வேண்டும் என்று கோரினால், உதவி புரிய முன் 
வருகிறது, கம்பெனிகள் சட்டத்தில் கண்டுள்ள பினைப்புச் 
செயல் மூறைகள் காலம் கடத்துவதாக உள்ளன. மேலும் 
மீதி மன்றங்களின் மூலம் தாம் பிணைப்புகள் செய்யப்பட வேண்டி 
யிருந்து, பிணைப்பினால் இலாபம் பெறும் கம்பெனிகள் இருப்பினும், 
பெரும்பான்மை பங்குதாரர்கள் எதிர்ப்புக்கூறி இத் திட்டத்தை 
ஏற்க மறுத்து, அதன் விளைவாகப் பிணைப்புச் செய்யக் 
காலதாமகம் ஏற்படும். 1959ல் ஏற்பட்ட புதிய சீர்திருத்தப்படி 
நீதி மன்றங்களுக்கும் சென்று நீதி காடுதலையும், சட்டமுறைகக£ ' 
மிகவும் குறைத்தும், எதிர்ப்புக் கூறும் பாங்குதாரர்களால் கால 
தாமதம் விளைவிப்பதை தடுத்தும் பிணைப்பை அமலாக்குகிறது., 

கம்பெனிகள் சட்டம் 198ன் பிரிவுகள் 8941ம் 3986ம் 19/8, ஆம்' 
ஆண்டு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 168,ஏ 156 பீயையும் 

சடுபடுத்தியுள்ளன., இவைகள் பிணைப்புக்கான நடைமுறையைக் 
கூறுகிறது. பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தில் இதற்கான நடை 
மூறை மிகவும் விளக்கமாகக் கூறியிருக்கிறபடியால் கம்பெனிகள் 
சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நடைமுறையைவிட அதிகப்பயனுள் எ 
தாக: உள்ளது, ' தேசிய நலனைக்கோறி இரண்டல்லது மூன்று 
கம்பெனிகளை  அரசினரின் தலையீட்டினால் பிணைப்புச் செய்ய 
பிரிவு 896 கம்பெனிகள் சட்டம் கூறியுள்ளது, 

பண்டையக் காலத்தில் சிலஇராச்சியங்களில் இருந்த ஆதார 
மற்ற சில பாங்குகள் ரிசர்வு. பாங்கு கூறிய பிணைப்பு முறைக்கே 
செவி சாய்க்க மறுத்து, சட்டத்தில் அதற்கான பிரிவுகள் இல்லை 
என்று கூறி வந்தன. இதற்கான சட்ட வரம்பளித்து முழுப் 
பிணைப்பினை முறையை கேராக்க பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தில் 
சீர்திருத்தம் செய்தும், கம்பெனிகள் சட்டத்திலும் சீர்திருத்தம் 
செய்துள்ளனர். 

கடைசியாக பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் பிரிவு சசஏ 
சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டது. அதன்படி ரிசர்வு. பாங்குப் 
பிணைப்பு முறையை அம்கிகரித்ததும், பிணைக்கப் பெற்ற பாங்கு 
கலைக்கப்படும். ' 

தண்டங்கள்:--49 ஆவது பிரிவின் 7 ஆவது உட்பிரிவு ௨ இல் 
கூறியவாறு எந்த. ஈபரரவது வேண்டுமென்றே அறிந் திருக்ஷ்ஷ்வூ.. 
கூட அவ்வழியில் செல்லுதல் (5) அறிக்கைகளிலும் ஐந் தொகை. ~ 
களிலும் தவறான அட்டவணைகளைக் கொடுத்தல், இவற்றின்
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அடிப்படையில் சட்டப்படி மூன்றாண்டுகள் சிறைவாசமும் 
அபராதமும் விதிக்கப்படும், 82 வது பிரிவின் 2வது உட் 
பிரிவின்படி எந்த ஈபராவது கோரிய புத்தகங்கள் கணக்குப் 
படிவங்கள் அல்லது. இதர தீஸ்தா£வஜாகள். கொடுக்கவோ 
அல்லது விவரப்படுத்தவோ தவறினால் அவர் செய்த ஒவ்வொரு 
குற்றத்திற்கும் 209 ரூ. பய் அபராதம் விதிக்கப்படும். கோரிய 
வாறு செய்வதற்க மறுத்தால் ஒவ்வொரு மறுப்பிற்கும் HESGD OW 
நடைமுறையில் இரக்கும் காலத்தில் நாள் ஒன்றிற்கு 60 ரூபாய் 
Hust § ors வசூல். செய்பப்படும், 25 ஆவது பிரிவின் 
சீவது உட்பிரிவின் உஇன்படி பாங்கு& கம்பெனியின் இயக் Herr 
அல்லது அலுவலரோ எதிராகவும் தவறான முறையிலும் 
வைப்புகள் வாஙகினாலும் அவருக்குத் தெரியாமலே தவறான 
செயல்கள் நடந்தும் அவைகளைத் தூக்கப் போதிய செயல்களைப் 
புரிபாத காரணத்தால் அன்னாரை குற்றம் செய்தவராகக் குற்றம் 
சாட்டப்பட்டு வைப் (கள் பெற்ற அளவில் இரட்டடிப்பாக 
அபராதமாக வசூல்செய்யப்படும், சட்டத்தின் எந்தப் பிரிவையும் 
எதிர்த்து கடக்கும் இயக்குகர், அலுவலர், கலைப்பு அதிகாரி 
யாராக இருப்பினும் சட்டவீரம்பிற்கு எதிராக. நடப்பவர் 
ரூ500/- அ.ராதம் செலுத்தும்படியும், குற்றம் தொடர்ந்து கடந்து 
வருமானால் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ 60/- அபராதம் விதிக்கவும்படும்....) 

%



2. பாங்கு நடத்துபவரும். 

வரடி.லக்கைக்காரரும் 

பாங்கு நடத்துபவர்-- இலக்கணம் 

செம்மையான இலக்கணம் தேவை :--- பாங்கு நடத்து 
புவருக்கும் வாடிக்கைக்காரருக்கும் உள்ளதொடர்பை ஆராயப் 
புகுமுன். இவர்களுக்கான இலக்கணமென்ன எனக்கூற 
முற்படுவோம். இவ்விரண்டு. பேர்கரக்கும் சட்ட முறையில் 
உள்ள பொரு நோக்க வேண்டியது இன்றியமையாததாகிறது. 

முன்னால் கூறப்பட்ட வரைப் பற்றி திருப்திகரமான முறையில் 
சட்ட ரீதியாக இலக்கணம் MO TULL RVD. இந்தியக் 
கம்பெனிகள் திருத்தச் சட்டம் 1986-ல் தான் 'முதலாமவருக்கு: 
இலக்கணம். தோற்றுவித்தது எனலாம். பலதரப்பட்ட வழக்கு 
களில் எழுந்த வாதங்களில் கூறப்பட்ட. விளக்கங்களையும் நீதி 
மன்றத் தீர்ப்புகளைக். கொண்டும் ஆராய்ந்தால். ரரியான. 
இலக்கணம் இயம்பப்படவில்லை எனலாம். பின்னால் கூறப்பட்ட 
வரைப் பற்றியோ இதுகாறும் சட்டத்திலோ அல்லது நீதிமன்றத் 
தீர்ப்புகளிலோ . எங்கும் விபரமாக இலக்கணம். கொடுக்கப் 

படவில்லை எனலாம். ' 

முன்னுரை-- பாங்கு. முறை என்பதென்ன என்று விளக்கத் 
துடன் இலக்கணம் எழுத. முற்படின் கேரம் மை, பே, காகிதம் 
peau er scant (Stationery) வீணாகிப் போகின்றன, பாங்கு 
வர்த்தகத்தைப் பற்றி ஈன்கறிந்த மேதைகளும், விற்பன்னர்களும் 

.. சீரிய முறையில் இலக்கணம் கூறமுடியாது அவதிப்படுகின்றனர்- 
பலவகையான அலுவல்களை பாங்கு நடத்துபவர் .. செய்து. 
வருவதால்... இன்னதுதான். :அவ்ரது தொழில் :: ' என்று 
வரையறுத்துக் கூற இயலாது... பாங்குத். தொழில் செய்பவர். 
கூட்டுப். பங்குகளிலும்,  சொத்துககா. நிர்வகிப்பவராகவும், 
பொறுப்பாள்மையராகவும் :. பலசியாற்றுகிறுர். எனேவ. 

9 | |
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தற்காலத்தில் உள்ள நவீன பாங்குகள், பாங்குத் தொழிலுடன் 

மேலே கூறிய பணிகளையும் கூட்டிச் செய்கின்றன. அகேக 

இலக்கணங்களில் பாங்கு நடத்துவோர் எதிர் மறைப் 

பொருளாகவும், இல்லாமையை அடிப்பிடமாகவும் அமைத்து 

வீளக்கப்பட்டுள்ளார் அல்லது கொடுக்கப்பட்ட விளக்கம் முழு 

விபரத்தை அளிக்க இயலாது கேள்வியை ஐயப்பாடாக்கி 

விடுகிறது. எடுத்துக் காட்டாக செலாவணி சட்டம் (1162011801 

Intruments Act) 188l-e மூன்றாவது பிரிவைக் கவனிக்கவும். 

பாங்குஎன ப்படுவது, அதைநடத்தும் சபர் அல்லது கார்ப்பரேஷன் 

என்னும் கூட்டு நிறுவனம் அல்லது கம்பெனியாகலாம். 

மேற்படி நபரையோ அல்லது கூட்டு நிறுவன த்தையோ, 

அல்லது கம்வெியையோ பாங்கு நடத்துபவர் என்று கூறலாம். 

இவ்விலக்கணம் எவ்வகையிலும் நமக்கு பலன் அளிப்பதன்று 

இவ்வாறு உள்ள கூற்றை அர்த்தமற்ற பேபேச்சு. என்று 

கொள்ள வேண்டும், மேலும் பாங்கு நடத்துவோர் புத்தகம் 

சான்றுச் சட்டம் (Bankers? Book Evidence Act) 

1891-Gr படியும், (இந்திய . முத்திரை வரிச்சட்டம் 

1899 (indian Stamp Act 1899) இயற்றியவர்களும். கூட 

பாங்குகளின் இலக்கணத்தைத் தெளிவுடன் கூறவில்லை, 

இதுகாறும் ஆங்கில சட்டங்களும் பாங்கு. நடத்து பவருக்கும் 

அவரது வாடிக்கைச்காரருக்கும் உள்ள இலக்கணங்களை த். 

தெளிவு படுத்தவில்லை. ண் ் : 

பாங்குத் தொழில் ஒரு பரிணாமக் கொள்கை ....... 

அமெரிக்கர் கூறும் இலக்கணம் ;: பாங்கு நடத்துபவர் என்ற 

பெயரைப் பரந்த அளவில் மிகவும் அகலமான முறையில்,. 

மூலதனம் பெற்ற முதலாளி, ..நிதி அளிப்பவர், பங்குத்தரகர், 
இன்னும் பாங்குகளில். பணியாற்றிவரக் கூடிய. பெரிய 
அதிகாரிகளைக் குறிப்பிடப். பயன்படுத்துகின்றனர். இப் 
பதத்தைச் சீரிய முறையில் விளக்கம் தரமுயன்று கைகூடாது 

போய் விட்டது. ஐக்கிய அமெரிக்கநாடுகளில் ௨ள்ள சட்டசபை 

அங்கத்தினர்கள் ஆச்சரியப் படத்தக்க முறையில்வெற்றிகரமான 

ஒரு இலக்கணத்தை முதன் மலாகக்கொண்டுவக் களர். அதன் 

கருத்து வருமாறு: 

பாங்கு முனற. "எனப்படுவது வரவுக் கணக்கினைப் பயன் 
படுத்தும். ஒரு ரவகை.வர்த்தகம், பாங்கு எனப்படுவது நனி நபரோ, 
கூட்டுநிறுவன மோ... அல்லது சம்பெனியோ.. ஆகலாம், மேற்படி 
இடத்தில் பணம், பணத்தால் இவைகளைக்: கொடுத்து வரவுக்
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கணக்குகள் திறக்கப் பட்டு, செக்கு: உண்டியல் மூலம் பணம் 

பட்டுவாடா செய்யவும் அனுப்பவும், முன்னதாகப் பணம் 

கொடுத்தாலும், கடனாக, பாண்டு, பாங்கு, கூட்டுப்பங்குகள், 

பொன் வெள்ளி இவற்றின் ஈடாகக் கொடுத்தும், பத்திரம், 

பொன், வெள்ளி, பங்கு, உண்டியல், புரோ கோட்டு இவைகளை 

வாங்கி விற்பனை செய்யவும் விழைகிறது. (ஃபிண்ட்லேஷிராஸ் 
எமுதிய இண்டியன் பைனன்ஸ் அண்ட் பாங்கிங் 8ஆவது பதிப்பு 
ui, 886— Indian Finance & Banking by Findley. Shirraz- 2nd 

ரானை p. 336). 

. விமரிசனம்: மேலேகூறப்பட்ட இலக்கணம் வெறும் விளக்க: 

உரையே எனலாம், இதுமிகவும் கச்சிதமாக விளக்கம் கொடுக்க 
வில்லை, வரையறுத்துக் கூறப்புகின் பாங்கு வர்த்தகர் எனப் 
படுபவர் பிறருடைய நிதியையும் வரவினங்களையும் பயன் படுத்து 
வதால் கடன் வியாபாரி எனக்கொள்ளுதல் நியதி, ௮லர்: 'பாங்கு. 
நடத்துபவர் மட்டும் அன்று: அவர் முதலளிப்பதால் முதலாளி 
எனக்கூற இடமுண்டு. ஆயினும், தனது நிதிப் பயன் படுத் 
தாது பிறருடைய செல்வத்தைப் பயன். படுத்துவதால் கான்” 
பாங்கு வர்த்தகர் எனக்கூறுகிறோம். ஜப்பானிய காட்டுப் 
பாங்குச்சட்டம் 1927. இது 19,8-ம் ஆண்டு ஐனவரி மாதம் 1ஆம் 
தேதி அமலாகியது, அதன்படி * கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் 

வரவினங்களைப் பெற்ற நிறுவனங்கள் *? என்று இலக்கணம் 
கூறியுள்ளது. (கமர்ஷியல் இந்தியா, நவம்பர் 1928 ws, 452 
Commercial India, November 1928 P 452). 

அனுமதி பெறாத எவரும் தமது பெயரை அடுத்து 'பாங்கு”' 

என்ற .. சொல்லைச் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது. .. என்று 
அர்ஜென்டின,  பெல்சியம், கனடா, டென்மார்க், செர்மளி 

இத்தாலி நாடுகளில் சட்டமியற்றிளர். | 

aoe (Zurich) safied ‘urmgG’ என்ற பெயரை எவர் 
வேண்டுமானாலும் உபயோகித்துக்கொள்ளலாம் என்று ௮னுமதி 

இருந்தது. ஆயினும், கூட்டரசுச் சட்டம். (1208781 1.85) 7944 
நவம்பர் 8ஆம் தேதி உருவானபிறகு எந்த ஏிறுவனம் வைப்புகள் 
வேண்டுமென்று பொது மக்களிடம் நிதி வேண்டுகிறதோ அது 

மட்டும்தான் * பாங்கு என்ற பெயரை உபயோகிக்கலாம். 

ஆங்கிலச் Po th ஆங்கில. மாட்டில் இதுகாறும் சட் ச் 
மீதியாக. இலக்கணம் கூறப்பட்வில்லை.. Bia, was நீதி 

மன்ற வழக்கு முவகளைக்கொண்டு பல அறிஞர்கள் முக்கியமான
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கருத்துகள் ப் பகுத்தும் தொகுத்தும் உயரிய இலக்கணத்தைக் 

கூறியுள்ளனர்... அவர்களுடைய முயற்சிகளின் முடிவோ கிழே 
விளக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன, 

மாட் அவர்கள் கூறிய இலக்கணம் 'பாங்குமுறைச்சட்டம் 
என்ற... நூலை இயற்றிய டாக்டர் எர்பர்ட் எல், ஹார்ட் 
(Dr. Herbert L. Hart) என்பவர் மேற்படி புத்தகத்தின் முதலா 
வது பக்கத்தில் கூறியுள்ள இலக்கணம்வருமாறு :-- *பிறருக்காக 

_ வும், அவர்களுக்கு வேண்டிய நடப்பு வைப்பில் பணம் பெற்று 
அவர்கள் சேரும்போது தம்மீது வரைந்துள்ள செக்குககை 
மதித்துப் பணம் கொடுப்பவரே பாங்கு நடத்துபவர் ஆகும்'. 

இந்த இலக்கணம் ஆங்கில நீதி மன்றங்களில் ஈடந்த பல வழக்கு 
ஈளின் முடிவில் கொடுக்கப்பட்ட முடிவை அனுசரித்து எழுதப் 
Jeg 4போலியும் அவர்க்கெதிராக ஹில்லும் (17014 7 3111) 
சான்ற வழக்கில் (1945) 2. எச்,சால்.எி. 29-இந்த இலக்கணத்தின் 
படி தரு பாங்கு வர்த்தகரின் முக்கிய தொழில் என்னவெனில், 
ஈடப்பு வைப்புகள் பெற்று அவர்பால் எழுதப்பட்ட செக்குகளை 
ஆதரித்துப் பணம் கொடுப்பதேயாகும். . இந்தக் கொள்கையைக் 
ஏற்றுக்கொண்டு ஜஸ்டிஸ்பக்லி (800116 1) பீர்பெக் பர்மனென்ட் 
பெனிஃபிட் பில்டிங் சொஸைட்டி என்ற வழக்கில். (1919) 2 ௮. 
183 [In re: Birbeck Permanent Benefit Building Society (1912 
4 (ch. 188] user mare gi. 

“அந்த நிறுவனம் நடப்பு வைப்புக். கணக்குகளைத் திறந்து 
பாங்கு நடத்துவது போலவே செய்தது. . மேலும் தமது 
வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு பாங்கு காட்டும் சலுகைகளையும் 
செளகரியங்களையும் செய்து வந்ததெனலாம்', 

௩டப்பு வைப்பில் உள்ள பணம் பெற செக்கு முறை . 
உடப்பு வைப்பில் உள்ள பணத்தைப் பெற செக்கு எழுதி பெறல் 
வேண்டும் என்ற முறையை இங்கிலாந்து காட்டிலுள்ள தொழில் 
இலாகாவினர். வரைந்த GP ber Getto (Memorandum) 
சர்க்கார் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. மேலும், *பரங்கு" என்ற 
அடைமொழி எந்த நிறுவனம் நடப்பு வைப்புக் கணக்குகள் « 
வைத்துப் பணம் கொடுத்த. செக்குகளை. அனுமதிக்கிறதேோ 
அவைகள்தான். 'பாங்கு” எனக் கருதப்படும். (பாங்கு: நடத்து 
பவரும், wry éasésary ah - Banker and Customer) சாஸ், ௪: 
தாமல் 5. 2, 100049), க 

௩ ஸர். ஜான் பேகெட்டின் இலக்கணம் {Sir John Paget's) : 
மேலே கூறியுள்ள கொள்கையை இன்னும் ஆகரித்து லர்ஜான். 

ஆ



பாங்கு ந௩டத்துபவரும் வாடிக்கைக்கரறரும் மமக 

பேகெட் என்ற நூலறிஞர் கூறியுள்ளார். அவர் நான்கு முக்கிய 
அலுவல்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு பாங்கு ஈடத்துபவர் 
இன்னாரென்றும் அவர் என்னென்ன பணிகள் செய்யவேண்டும் 
என்றும் கூறுகிறார். 

நான்கு முக்கிய அலுவல்கள்: பிர்பெக் பில்டிங் சொஸைட்டி 
வழக்கை நன்கு ஆய்ந்தும் மற்றும் இதர சட்டமுடிவுகளைக் கூர்ந்து 
ஆராய்ந்து கூறியது வருமாறு 2 (1) தவணை வைப்பு, (5) நடப்பு. 
வைப்பு, (2) செக்குகளை கொடுத்தும், வாங்கியும், (4) கோடிட்ட 
அல்லது கோடிடப்படா செக்குககாத் தன் வாடிக்கைக்காரரிட 
மிருந்து வசூல் செய்தல் இந்த கான்கு அலுவல்களைப் புரியா 
எந்த ஈபரோ, கூட்டு நிறுவன மோ, சம்பெனியோ பாங்கு எனக் 
கூறப்படமுடியாது, (பரங்கு முறைச் சட்டம்--தி லா ஆஃப் 
பாங்கிங், ஸர் ஜான்பேகட் எழுதியது. The Law of Banking By 
Sir John Paget-4th Edn. P. 51). ஸர் ஜான் இன்னும் இயம்புவது. 
என்னவென்ருல் பாங்கு நடத்துபவர் தன்னை பாங்கு நடத்துபவர் 
என்று வாடிக்கைக்காரர்கள் அறிந்துகொள்ளவேண்டும். பொது 
மக்களும் இதை அறிந்து பாங்குத் தொழில் மூலம் .இவர் பணம் 
சம்பாதிக்கிறார். என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த 
இலக்கணம் மிகவும் பொருத்தமானது. ஆயினும், தற்காலம் 
நடப்பிலுள்ள.. பாங்குத் தொழிலில். உள்ள இதர வகையான. 
தொழில்கள். இதில் காணப்படவில்லையெனலாம் . எனலே, 
இந்நிலையில் பாங்கு வர்த்தகர் நடத்தும் தொழில்களை : இரு 
கூறுகளாக்கி . (1) ஏடுஜன்ஸி அல்லது முகவரின் பணிகள்- 

- குறிப்பாக உண்டியல், புரோ கோட்டு, டிவிடெண்ட் வாரண்டு, 
ஈட்டுறுதிக் கட்டணம், பொறுப்பினர்,.. அட்டார்னி . அல்லது 
வழக்கறிஞர், நிருவாக பணம் இவைகளை . ங்கசுல். செய்து 
கணக்கில் வரவு வைத்தல், (2) பொது உதவிப் பணிகள்-கடன் 
பத்திரங்கள் வழங்குதல், அக்கியநாட்டுச் செலாவணி வர்த்தகம், 
தீ, கள்வர் முதலியோரிடமிருந்து காப்பாற்றிக்தர பொருள்களைப் 
பத்திரப்படுத்து தல், ஐயம்  ௮ற. மேலே கூறிய ' பணிக் 

சர் ஜான் பேகெட் சொல்லியதுபோல ஆங்கில காட்டில் பாங்கு 
ஈடத்துபவர்கள் செய்து வருகிறார்கள், 

கடன். கொடுப்போர் பாங்கு நடத்துபவர். அல்லர் ;-- 
பாங்குக் கம்பெகிகள். சட்டம் 7949ஆம் ஆண்டில். தோன்றும் 
காலம் வரை கடன் கொடுப்போர் பாங்கு நடத்துபவர் என்று... 
தங்களைக் "கூறிக்கொண்டார்கள். இதை இந்திய. அரசினர்... . 
தடுக்கவில்லை... : சட்டம் தோன்றிய பின் இரண்டாண்டுகளுக் 
தள்ளாக. “பங்கு! Lame நடதீதுபவர்'!?  பாங்குத்்தொழில்” ...:
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என்ற அடைமொழியை பாங்குத்தொழில் செய்யும் நிறுவன்ங்கள் 
மட்டும்சான் மேற்கொள்ளலாம் என வரையறுச்கப்பட்டது. 
இங்கிலாந்தில் ஆங்கிலேயே கடன் கொடுப்போர் சட்டம் 
7971-ன் படி அக்நாட்டில் உள்ள எல்லா கடன் கொடுப்போரும் 

தங்கள் பெயர்களைப் பதிவுசெய்துகொள்ள வேண்டுமென்றும் 
“பாங்கு என்று பெயர் உள்ள கடன் கொடுப்போர் அம்மாதிரி 
பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை. எனவே, பாங்கு 
வர்த்தகம் புரியும் கடன் கொடுப்போர் பதிவு செய்துகொள்ள 
அனுமதிக்கப்படவில்லை், தவறான முறையில் ஏமாற்றத்தகு 
அறிக்கை அல்லது வாக்குமூலம் கொடுத்து பாங்கு வர்த்தகர் 
என்்௨ உண்மை தெரியும் பட்சத்தில் அன்னர் இரண்டாண்டு 
சிறைவாசம் செய்யவேண்டி வரும். அபராதம் விதிக்கப்படும், 
நீதிமன்றம் அன்னாரின் சணக்குகளைப் பரிசீலனை செய்ய “அதிலு 
(ரிறப்பிக்கலாம். 

._இக்திய நாட்டில் கடன் கொடுப்போர் பிரச்சனை மிகவும் 
கடுமையாக ௨உ.ள்ளது. இம்காடு முழுமையும் மூன்று லட்சத்து 
ஐம்பதாயிரம் கடன் கொடுப்போர் பரவி வாழ்ந்து வருகின்றனர் 
மகாராஷ்டிர குசராத் இராஜ்யங்களில் மட்டும் சற்றேறக்குறைய 
20,090 பேர்கள் உன்ளனர். நாட்டில் பாங்குக் தொழில் வளர்ச்சி 
பெற்றாலும்கூட உள்றாட்டுக் கடன் கொடுப்போர் (Indigenous 

4 100102. கடன் கொடுத்து வருவதை கிறுத்தமுடியவில்லை, 

இந்தியாவில் : — 79/9ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் கடும் 
வட்டிக்கடன் சட்டம் உருவாகியது. இந்தச் சட்டத்திற்கு 
முகப்பில் முன்னுரை எழுதிய சர் செஸில்வால்ஷ் (Sir Cecil 
ரவி) என்ற அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி! இதை 
ஆங்கில காட்டுக் கடன் கொடுப்போர் சட்டம் 1900ஐ அனுசரித்து 

எழுதப்பட்டதென்று கூறியுள்ளார். இந்தியச் சட்டத்தின்படி 
கடன் கொடுப்போர் தங்கள் பெயர்க&£ப் பதிவு செய்துகொள்ள 
வேண்டியதில்லை. தங்களை :பாங்கு'த் தொழில். புரிபவர் என்று 
கூறிக்கொண்டாலும் யாதொரு தடையும் விதிக்கப்படுவதில்ல், 
எனலாம். ஆயினும், .. சிவில் நீதி மன்றங்கள் ஐயப்பாடுள்ள 
SLersi மறுமுறை ஊன்று ரோக்கி வட்டி விகிதம் அதிகம் 
என்று. கண்டு நியாயமான வட்டி விதிக்க உத்திரவு. போட 
அதிகாரம் 8 (௨) (5) பிரிவில் கடு வட்டிக் கடன்கள் சட்டத்தில் 
கூறுப்பட்டுள்ளாது. 1949ஆம். ஆண்டு தோன்றிய பம்பாய் கடன் 
கொடுப்போர் சட்டப்படி பம்பாயில். உள்சா எல்லா: கடன் 

... கொடுப்போரும் தங்கள் பெயர்ச&£ப் பதிவு செய்துகொண்டு 
அதற்கென அரசாங்க. உரிமம் . பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்,
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முன்பு கூறியது போல பாங்குத் தொழிலை நடத்த விருப்பப்படும் 

கம்பெனிகள் இந்தியக் சம்பெனிகள் திருத்தச்சட்டம் 1658-ன் 

(முன் பகர்ந்தபடி) 277 பிரிவின்கீழ் பதிவு செய்துகொள்ள 

வேண்டியது, இச்சட்டம் கல்தத்தா நகரில் அமலாக்கப் 

படுவதில்லை. வங்காள இராச்சிய சர்க்கார் விருப்பபடின் இதர 

நகரங்களையும் இச்சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து விலக்கி அந்த 

நகரங்களில் தொழில் வளர்ச்சிக்கான நிதியைத் திரட்ட 

மூயலுவர். 

இந்தியச் கட்டம் 

பாங்குக் கம்பெனிச் சட்ட அமைப்பில் இலக்கணம் : முதன் 
முதலில் பாங்குத் தொழிலுக்கான இலக்கணத்தை ஹில்டன்யங் 

குழுவினர் (131140 320002 Commission) gas அறிக்கையின் 
189-வது . புத்தியில் பரங்கு, பாங்குத் தொழில், பாங்கு 
நடத்துவோர் என்ற பதங்களுக்கான விளக்கம் கொடுத்து 

- பாங்கு, பாங்கு நடத்துவோர், பாங்குத் தொழில் எனக் 
கூறப்படுவது, SM Gur, கம்பெனி அல்லது கூட்டு ரிறுவனமாக 
இருக்கும். இவர்கள். வைப்புகளின் பேரில் பணம் பெற்றுச் 
செக்குத்தாள், உத்திரவுப்படிவம்,. அல்லது ட்ராஃப்ட் இவைகள் 

காண்பித்தவுடன் பணம் தருவார்கள். இந்தியக் கம்பெனிகள் 
(திருத்த)ச் சட்டம் 7988, இவ்விலக்கணத்தின் முற்பகுதியை 
ஒதுக்கிப். பின்பகுதியை ஏற்றுக்கொண்டனர். பாங்குக் 
கம்பெனிகள் சட்டம் 1949 பாங்குக் கம்பெனிக்கான இலக்கணம் 
கூறுகிறது, "இந்தியாவில் எந்த ஒரு கம்பெளி பாங்குத் தொழிலை 
நடத்தி வருகிறதோ அது பாங்குக். கம்பெனியாகும். : பாங்குத் 
தொழில் எனப்படுவது கடன் கொடுப்பதற்கோ அல்லது முதனீடு 
செய்வதற்கோ பொது மக்களிடமிருந்து வைப்புக்களாகப் பெற்று 
அவர்கள் கோரியபோது அல்லது. தவணையின் முறையில் 
செக்குத்தாள்,. ட்ராஃப்ட் அல்லது உத்தரவுப்படிவ உருவில் 

காண்பித்தவுடன் திரும்பப் பெற வழி செய்வது-பிரி 8 (ி) & 
- (சியயையும் காண்க, 8-வது பிரிவின்படி பாங்குத் தொழிலுடன் 
இணைத்து ஒன்றல்லது பலதரப்பட்ட வர்த்தகங்களைச் (கீழ்க் 
கண்டவைகளைச்) செய்யலாம். அ௮அவைவருமாறு ; 

(௮) நக்கக் கடனாகவோ, கடனெழுப்பியோ .அல்லது 
பணம். பெற்றுக்கொண்டும் மாற்றுண்டியல்களை . எழுதியோ. 
தியாரித்தோ ஏற்றுக்கொண்டதாகச் சம்மதம் தெரிவித்தோ | 
கழிவு நீக்கிக் கொடுத்தோ .வாங்கியோ, . விற்றோ, . அவற்றை 
வசூலித்தோ, . மாம்றுண்டியல்கள், . பிராமிசரி . நோட்டுகள்.
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கூப்பன்கள், டி ராஃப்ட்டுகள், கப்பலில் சரக்கனுப்பும் ரெசீது,. 

ரயில்வே ரெசீது, பணம் கொடுக்கும்படியான உத்திரவுகள், 

டிபெஞ்சர் கடன் பத்திரங்கள், ரொக்கச்சான்றுப் பத்திரங்கள், 

பங்கு பத்திரங்கள், மற்றும் இதர முதலீடு . செய்யவேண்டிய 

பத்திரங்கள், மேற்படி பத்திரங்கள் மாற்றத்தக்கவைகளோ. 

அல்லது மாற்றுரிமை இல்லாதுகூட . இருக்கலாம், . கடன் 

கற்ரோலை..அளிக்கலாம். . பயனார் காசோலை, மற்றும் சுற்றோலை 

இவைகளை வெளியிட்டும், பொன் வெள்ளி இனம் இவற்றில். 

வாங்கி விற்பனை செய்தும், அயல்காட்டுச் செலாவணியில் 

வர்த்தகம் செய்து அயல்நாட்டு பாங்கு கோட்டுகளை ' வாங்கி. 

விற்றும், கூட்டுப் பங்குகளையும், நிதிகளையும், பங்குகளையும், 

டியபெஞ்சர். கடன் பத்திரங்களையும், பாண்டுகளையும், பொறுப்பு 

களையும், ஆபரண முதலீடுகளையும், சம்பாதித்தும், சேமித்தும்; 

முதலீடு செய்தும், வெளியிட்டும், ஈட்டுறுதி செய்தும், 

தங்களுடைய வாடிக்கைக்காரர்களுக்காக வேண்டி . வீற்பணளை 

செய்தும், வாங்கிக் கொடுத்தும், முன் பணம், கடன் முதலிய 

வழிகளை அளிக்கவும், நட்ட பயமின்றி காப்பளிக்கும் வகையில் 

எல்லா வகையான பத்திரங்கள், பங்கு பத்திரங்கள், வைப்புகள், 

இவற்றைப் பெற்றும் வாடிக்கைதாரருக்கு வேண்டி காப்பு வைப்பு 

நிலவரை (Safe Deposit Vaults) ஏற்படுத்தி அவற்றில் 
ரொக்கத்தையும் ஆவணங்களையும் வைத்துக்கொள்ளலாம், 

(ஆ தனி. நபருக்கோ,. நபர்களுக்கோ, . உள்மாட்டு. 

அரசினருக்கோ, அ௮ரசினருக்கோ, . பதிலாளாக இருந்து பணி 
யாற்றலாம், பதிலாள் வர்த்தகராக சரக்கு ஏற்றுமதி செய்தும்; 

துறைமுகத்தினின்று சரக். க. வெளியேற்றம் செய்யவும் 

வாடிக்சைக்காரர்களுக்கு. . வழக்கு நடத்துபவராக முன்நின்று 

ரசீதுகள் கொடுத்தும் ஆயினும் பதிலாள் நிறுவனம் போன்று 

அல்லது செயலராகவோ, கருவூலக் காப்பாளராகவோ நின்று 

கம்பெனிக்கென தொழில் புரிதல்கூடாது 

(இ) பொது, தனியார். கடன்களை ஒப்பந்தத்தின் கீழ். 

மாற்றுரிமையுடன் பெற்று வெளியீடு செய்தும், 

(ஈ) பொது, தனியார், இராச்சிய, ஈகராட்சி வெளியீடுகளை 

நடத்தியும்,  ஈட்டுறுதியரித்தும், உத்தரவாதமாக இருந்தும், 
நிருவாகம் செய்தும், அவற்றின் காரணமாக கடன்கள், பங்குகள்... 

_. பங்குக் -கூட்டுகள், டிபெஞ்சர் கடன்கள் : இவற்றை. வெளியீடு 

்.... செய்தும், இவற்றிற்கென்று கடன். வசதியளித்தும், - 

ட்டர், (௨). உத்திரவா தமும், ஈட்டுறுதி வர்த்தகத்தை. மேற். 
are கெர்ண்டும், ் i . ட er
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(ஊ) பாங்கு கம்பெஸி உரிமைப். பொருளாக முழுவது 
மாகவோ அல்லது குதையுவ்விலோ வந்த அசையாப் alah iach 

நிருவாகம் செய்தோ அல்லது விற்ரோ 

(௭) கொடுக்கப்பட்ட முன்பண அல்லது. கடனுக்காக 
ஈட்டாக வந்துள்ள அசையாப் பொருகா பெற்றோ, தமது 
அதிராரத்தின்கீழ் கொண்டு வந்தோ அல்லது அவ்வாறு வந்த 
சொத்திற்கான உரிமை, காட்டப்படும் அக்கறை, பொறுப்பு 

Qasr git gb, 

(7) wudel. Greta og HOGS Se up Ton ssw, 

(ஐ) One gout உடைமைககாக் சண்காணிக்க மிருவாகி 
யாகவும், ட்ரஸ்டியாகவும் மற்றும், 

(ஒ) தங்கள் ஊழியர்கள், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் 
இவர்களுடைய ஈநலனைக்கோரி அதற்கெளத் தனிப்பட்ட. 
நிறுவனமோ, கிதி?யா, அமைப்போ. ஒன்றை நிறுவி, ஊக்கு 
வித்து, உகவியளித்து அவற்றின் மலம் ஊழியர்களும் அவர்களைச் 
சார்ந்தவர்களும், வழித்தோன் றல்களஞம் நன்மையெற ஏற்பாடு 
செய்தும், ஓய்வுக்கால ஊதியமும், படியும் கொடுக்கவும், 
கரப்பீட்டுறுதி அளிப்பதற்கு வழியும், தரும நிறுவனங்களுக்குப் 
பணத்திற்கான உத்தரவாத பொறுப்பேற்கவும், ஈகன்மைபயக்கும் 
செயல்களுக்கு மிதி உதவியளிக்கவும் மற்றப்படி பொது செயல் 
கறக்கும் கண்காட்சிகளுக்கும் நிதி உ தவியளிக்கவும், 

(ஓ) கம்பெனியின் செஎகசியங்களை யனுசரித்துக் 
கட்டிடத்தை வாங்கியும், மாற்றியும், புதுப்பித்தும், செம்மையாகப் 
பழுதின்றிக் காத்துவரவும், 

(ஒள) கம்பெனிக்கான உரிமைகளையும், : சொத்துகளையும் 
முழுவதும் அல்லது பகுதியாகவோ விற்கவோ உயர்ந் தமுறையில்: 
அமைக்கஷிம், நிருவாகம் செய்யவும், . மேன்மேலும் அதிகப் 
படுத்தவும், இன்னொரு சொத்துபெற்று அதற்கு மாற்றாக இதைக் 
கொடுத்தும் அதைக் குறிப்பிட்ட கரலம்வரைக்கும் கூலிக்கு 
விடவும், அடமான த்திலிடவும், வந்த விலைக்குத் தள்ளிவிடவும், 
கம்பெனியின் பிரியதீதிற்கேற்ற முறைபில் என்ன வழியில் 
வேண்டுமானாலும் முடிவு கட்டவும், பள் 

(%) இந்த உட்பிரிவின்கிழ் எந்த வர்த்தகத்தைப் ip ae 
குறிப்பிட்டு, இருந்தாலும் அந்தவர்த்தகத்தை அசைத்தும் அல்லது 
பகுதியையோ வாங்கியும் அல்ல! முழுவர்த்தகத்தை அப்படியே 
பெற்றுக்கொண்டும்,
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(க) கம்பெனியின் தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுசரித்து 
என்னன்ன ab தருபவைகள் உண்டோ அவைகளைச் 
செய்யவும், 

(ஙு) சட்ட அனுமதியுள்ள இன்னென்ன தொழில்க& 
பாங்குக் கம்பெனி செய்யலாமென்று அவ்வப்போது அரசினர் 
வெளியீட்டில் வரும் தகவல்ககையொட்டி அந்தந்த தொழில் 
நடத்தவும் உரிமையண்டு. 

விளக்கங்கள் : இந்திய கம்பெனிகள் சட்டம் 1946.ன் 
பிரிவுகள் 27₹ எஃப் முதல் 977 ஜி (9) வரையில் விடுதல்களும் 
சேர்ப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன, வெகுவாக முன்னேற்றமடைந்த 
நாடுகளில் நடப்பிலுள்ள பாங்குத் தொழில் முறைகளையும், சட்ட 
இயல்புகளையும் அனுசரித்தே இந்தப் பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டு, 
பாங்கு நடத்துமுறைகள் அனைத்தையும் ஒருங்கமைத்து நடத்தக் 

கூடிய வழியில் உள்ளது. இவை, பாங்கு வர்த்தகத்திலும் 
ஊகவர்த்தகத்திலும் ஈடுபடக்கூடாதென்று தடை விதிக்கின்றன-. 
பாங்குக் தொழிலுடன் சாதாரண வர்த்தகத்தையும் கலந்து 
நடத்துவதையும் தடைசெய்கிறது. இரண்டாம் உலகப்போரின் 
முன்னர். ஐரோப்பிய கண்டத்தின் நாடுகளான . பெல்ஜியம், 
சுவிஜர்லாந்து, இத்தாலி மற்றும் செர்மனி போன்ற காடுகளில் 
உள்ள பாங்குகள் வர்த்தகத்தொழிலை இணைத்து நடத்தி வந்தன: 
அதிக  முன்னெச்சரிக்கையுடள் பாங்கு. ஈடத்த வேண்டிய 
தொழிலுக்கான இலக்கணம் கூறி கட்டுபாடு இட்ட பின்னரும்கூட 
சில பாங்குகள் தனியார் கம்பெனிகளின். பங்குகளில் முதலீடு 
செய்தும், தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப. ஆவணங்களில். முதலீடு 
செய்தும் வருகின்றன. கம்பெனிகள் சட்டம் 1988-ன் 2984ஆவது 
பிரிவின் எந்தபாங்குக் கம்பெனியும் நிர்வாகியாக வர்த்தகத்திற்கு 
நியமனம் செய்யக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு இடப்பட்டுள்ளது. 
பாங்குக் கம்பெனிகள். சட்டத்தின் பிரிவுகளை அனுசரித்து நம் 
நரட்டிலுள்ள . பாங்குக் கம்பெனிகள் கடும். ஊக வர்த்தகத்தில் 
ஈடுபடாது முன்னேறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வாடிக்கைக்காரர் என்பவருக்கான தகுதி5 eae 

ஸர் ஜான் பேகெட் அவர்களின். கொள்கை: இங்கிலாக் 
திலோ. அல்லது இந்தியாவிலோ. இதுகாறும் சட்ட வடிவில் 
வாடிக்கைக்காரர் என்பதற்கான இலக்கணம் ஏற்படவில்லை, 
ஆரம்பகாலத்தில் நீதிமன்றங்களின் முடிவுகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று 
முரணாக இருந்தன. பின்னர் வந்த நீதிமன்ற முடிவுகள் விளக்கம் 
தருவதாக. அமைந்துள்சாள.... முன்னட் கொள்கைகளின்படி.
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ஸர் ஜான் பேகெட் கூறியவண்ணம் ஒரு வாடிக்கைக்காரர் என்று 
சொல்லப்படுபவர்' பொதுவாக அனைவருக்கும் புரியும் விதத்தில் 
வழக்கமாக பாங்குத் தொழிலில் எஈடுபட்டிருப்பார் எனக் 
கூறலாம். அவர் பாங்குடன் எத்தனை தடவைகள் கொடுக்கல் 
வாங்கல்களில் ஈடுபட்டார். ஒரே ஒரு தடவை கொடுக்கல் 
வாங்கல்களில் ஈடுபட்டிருப்பாரா இல்லையா என்று விளக்கம் 
கொடுப்பது சிரமமாக இருக்கிறது. இலக்கணப்படி குறைந்த 

அளவு பழக்கமான முறை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட கொடுக்கல் 

வரங்கலுக்கு எதிரிடையாக அமைந்துள்ளது. பொதுவாக 

வர்த்தகர்கள் வாடிக்கைக்காரர் என்பவரையும் எப்பொழுதாவது 

வாங்க வருபவர் என்பவரையும் நன்கு பிரித்துக்காட்டும் 
தன்மையைப் பெற்றள்ளனர், இந்தக் கொள்கையின்படி ஒரு 
பாங்கிற்கான வாடிக்கைக்காரர் இரண்டு நிபந்தனைகளை (மற் 
கொண்டு நடக்கவேண்டும். ஒன்ற பாங்கினுடன். அவர் 
எல்லோருக்கும் புரியும் விதத்தில் தொடர்ந்து கொடுக்கல் 
வாங்கல் செய்துகொள்ள வேண்டும், இரண்டாவதாக அவர் 
பாங்கினுடன் செய்யும் கொடுக்கல் வாங்கல் அன்ருடம் செய்யக் 
கூடிய பாங்குத் தொழிலாக அமைதல் வேண்டும்“முதலில் ௯.றிம 

நிபந்தனையையொட்டி மாத்யூஸ் எதிராக வில்லிம் ப்ரெளன் 
கம்பெனி. என்ற வழக்கில் நீதி மன்றத்தார் கொடுத்த முடிவு 
வரவேற்கத்தக்கது... பாங்கினுடைய வாடிக்கைக்காரர் என்று 
'சசொல்லப்படுபவர் முதன் முதலாக ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு 
சணக்கு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். . ஆரம்பத்தில் கணக்கு 
திறப்பதனால் மட்டும். அவரை வாடிக்கைக்காராகவும் பாங்கு. 
நடத்துவோருக்கும்.. அவருக்கும் இடையே தொடர்பு ஏற்பட்டு 
விட்டதென்று சொல்வதற்கிடமில்லை. அவர் தொடர்ந்து அடிக்கடி 
பாங்குடன். கொடுக்கல் . வாங்கல்களில் ஈடுபட்டாலன்றி 
வாடிக்கைக்காரராக சொல்லமுடியாது, இந்த முடிவின். அடிப் 
படையை ஒட்டியே முடிவாக. அநேகம் பாங்குகள் வரையிடப் 
பட்ட செக்குகளுடன் முதன் முதலில் கணக்குகள் திறப்பதை 

ஏற்றுக் கொள்வதில்லை 

பருவக்கொள்கை பிசுபிசுத்தது -- சர். ஜான் . பேகெட் 
சீரிய முறையில் விளக்கிய பருவம் அல்லது. காலக் கொள்கை 
உயர் நீநிபதி பெயில்ஹேக் (9811118016) அவர்களால் தவறு என்று 
தெற்றென. விளக்கப்பட்டது.  லெட்ப்ரோக் எதிராக டாட். 
(Ladbroke V, Todd) டி.லா, ரா. (1974)482, என் றவழக்கில் அவர் 
செய்த தீர்ப்பு வருமாறு: பாங்கு நடத்துவோரும். வாடிக்கைக் 
காரரும். தம்மிடையே உள்ள... உறவு தொடக்கம் பெறுவது : 
எப்போது என்றால் வாடிக்கைச்காரர் தனது முதல் செக்குத
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தானாகச் கொடுத்ததும் அதை. வரூல் செய்து கணக்கில் 
வைப்பதாக பாங்கு நடத்துபவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த 

நிலையை ‘ema அமைந்தது எனக் கூறக்கூடும், இதே 
கொள்கையை வலியுறுத்தி டியுனடின் பிரபு அவர்கள் (1,௦௦0 

Dunedin) Gila Osorat ale குழுவினரின் முன்பு கமிஷனர் ஆஃப் 
டாக்ஷேன் எதி. இங்கிலிஷ் ஸ்காடிஷ் ஆண்ட் ஆஸ்ட்ரேலியன் 
wTae (Commissioner of Taxation Vs. English & Australian 
Bank «rer apadish (1920 o.a8 688) '(வாடிக்கைக்காரர்' என்ற 
பதம் பாங்கு நடத்துவோருக்கும் வாடிக்கைக்காரர் என்ற 
இருவருக்குமிடையே உள்ள உறவிகா நீண்ட கால அல்லது 
பருவத்தையொட்டியேற்பட்ட தன்று. 

ஒரு ஈபர் பணம் செலுத்தியவுடனே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 
பாங்கு அன்னருடைய செக்குகக மதித்து கணக்கில் வரவில் 
உள்ள பண அளவு வரை கொடுக்க முன்வந்தால், நீதிபதி 
கருதுவதுபோல சட்ட முறையில். வாடிக்கைக்காரர் எனக் 
கூறலாம். இதில் நீண்ட அல்லது குறுகிய பருவ அல்லது கால 
அளவையைக்கொண்டு முடிவு கூ.றவியலாது. 

பாங்கு நடத்துவோருக்கும் வாடிக்கைக்காரருக்கும் இடையே 
உள்ள உறவினை சேவரீ ௮ண்டு கம்பெனிக்கு எதிராக லாயிட்ஸ் 
பாங்கு லிமிடெட் (887003 & மே., 45 11% $க% 150.3) (1932) 
டி. எல். ஆர். 224, என்ற வழக்கு பிரபுக்கள் உள்ள சட்ட மன்றக் 
தில் விவாதிக்கப்பட்டபோது வழக்கில் வந்த கட்சியினர் சட்ட 
அுணுக்கங்களைப் பற்றிய பிரச்சினையை .எழுப்பாவிடினும், & Aus 
கள் கீழ்க்கண்ட பத்திகளில் கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளைக் 
தெரிவித்துள்ளனர். ' | 

ஏதேனும் ஒரே ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலின் காரணத்தால் 
கூட ஒரு ௩பர் பாங்கினுடைய வாடிக்கைகாரராகக் கருதலாம் 
வழக்கில் வரும் வாதிகள் லண்டன் நகரிலுள்ள கூட்டுப்பங்கு 
வர்த்தகர்கள், அவர்களிடம் பெர்கின்ஸ் என்றும் ஸ்மித் என்றும் 
பெயர் கொண்ட இரு எழுத்தர்கள் பணியாற்றி வந்தனர். 
வாதிகள் கணக்கு வைத்துள்ள மிட்லண்ட் பாங்கு லிமிடெட்டின் 
செக்குத்தாள்ககக் குறிப்பிட்ட நபர்கள் பெயரில் எழுதி அனுப்பி 
யும் அல்லது எவரேனும் வாங்கக் கூடிய செக்குத்தாள்கக்ா. இவ் 

வெழுத்தர்களில் ஒருவராள பெர்கின்ஸ் வசமும், ஸ்மித்து வசமும் 
- கொடுத்து தபாலில் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தனர். பெர்கின்சம் 

- ஸ்மித்தும். இந்த செக்குத்தாள்களைத் திருடிக் கொண்டு போய் 
லண்டனில் உள்ள லாயிட்ஸ் பாங்கியின்.. கிகா ஒன்றில்மாற்றி. ்
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பெர்கிள்ஸாக்குச் சேர வேண்டிய தொலையை வாகிங்டன் 

(வித) பகுதியிலுள்ள லாயீட்ஸ் பாங்குக் கிகாயில் வரவு 

செய்ய வேண்டியது என்றும், ஸ்மித்துக்குச் சேர, வேண்டிய 
தொகையை ரெட்ஹில்லில் (%601411)உள்ள லாயிட்ல் பாங்கு கிளை 
அலுவலகத்தில் அவனுடைய மளைவியின் சணக்கில் வரவு C செய்ய 

வேண்டுமென்று ஏற்பாடு செய்து கொண்டனர். இந்த செக்கு 

தாள்களின். முதல் செக்கைத் திருமதி ஸ்மித் றன்னை அ 
ஆகும் முன்னரே பெற்றுக் கொண்டனர். சிறிய காலங்கழித்து 

வாதிகள் தங்களுடைய எழுத்தர்களின் ஏமாற்று வித்தையைக் 

கண்டுபிடித்து பிரதிவாதி லாயிட்ஸ் பாங்குமீது வழக்குத் 

தொகுத்து, அந்த பாங்கு கைமாற்றுத்தனமான களவிற்கு 
உடந்தையாக இருந்ததென்று வாதிக்கப்பட்டது. 

அடிக்கடி வரும் தன்மையை எதிர்நோக்கியிகுத்தல் :- 
முடிவாக சோர்குமிடத்து ஒரு ஈபர் பல்வேறு கொடுக்கல் 

வாங்கல்களைப். பாங்கினுடன் அடிக்கடி வைத்துக் கொண்டால் 
தான் வாடிக்கைகாரர். என்று கருக இடமில்லை, ஆயினும், 
தனது உண்மையான நிலையை செம்மையாக்கும் பொருட்டு 
அவர் பாங்கினுடன் அடிக்கடி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் 
வைத்துக்கொள்ள வேண்டி நேரிடுகிறது. இதன் பொருளாவது 
பாங்கு நடத்துபவர் முதன்முதலில் ரொக்கம் பெற்றாலும், வசூல் 
செய்து கணக்கில் வரவு செய்யச் செக்குககளை ஒரு. நபரிடமிருந்து 
பெற்றாலும், கீழ்கண்ட தீர்மானங்களுடன் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப் 
படுகின்றன. (4) (௮) செக்குகள் தீர்வகம் சென்று வசூலாகி வரவு 
செய்யும் காலம்வரை மேற்படி நபர் அந்தத் தொகையைப் பெறச் 
செக்குகள் எழுதித்தருதல் கூடாது. (ஆ) செக்குகள் சம்பந்தமான 
பரங்கு நடத்துபவர் எடுத்துக்கொள்ளும் முன்னெச்சரிக்கையி 
லிருந்து அவருக்கும் வாடிக்கைக்காரருக்கு மிடையே உள்ள 
வர்த்தக உறவில் ஐயப்பாடுகள் ஒன்றுமில்லை என்று வலியுறுத்தி 
யும், (8) எந்தக்காரணத்தை முன்னிட்டும் பாங்கு ஈடத்துபவரும் 
வாடிக்வகைக்காரரும் தம்மிடையே உள்ள உறவை வெட்டிப்பிரிந்து 
போக நியதியுண்டு. . புதிதாக வரும் வாடிக்கைகாரர்களைப் 
பொறுத்தமட்டிலும் அவர்கள் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானவர் 
கள். என்றும் கெளரவம் உள்ளவர்கள் என்றும் எண்ணித்தான் 
பாங்கு நடத்துபவர்கள் தொடர்பு செய்து கொள்ளுகிரர்கள், 
மேலே குறிப்பிட்ட முன்னெச்சரிக்கைகளை மேற்கொண்டு பாங்கு 
நடத்துபவர்கள் புதிய சணக்குகளைத் திறந்து. வாடிக்கையைப் 
பெறிள் செலாவணி முறிச் சட்டம். 798/ன் சட்டப் பிரிவின்கீழ் 
பாங்கு நடத்துபவரு. க்கு காப்பு அளிக்கப்படுகிறது எனலாம்,
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பாங்கு . நடத்துவோருடன். உள்ள தொடர்பு பாங்குத் 
தொழிலையொட்டியிருத்தல் இன்றியமையாதது: பாங்கு நடத்து 
பவரும் வாடிக்கைகாரரும் எனக் கூறப்படுபவர்கள், தம்மிடையே 
உள்ள தொடர்பை வலியுறுத்த பாங்குத் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட 
தாரக இருக்கும் தொழிலைச் செய்தல் இன்றியமையாதது எனக் 
கருதப்பட்டு வருகிறது. பாங்கு நடத்துபவர் தமக்கு அறிமுக 
நட்பு பெற்றவர்களுக்காக உதவி அளிக்கும் வகையில் செக்குகளை 
மாற்றியும், பணத்தாள்களை மாற்றி ரொக்கமாக்கியும், விலை 
மதிப்புள்ள பண்டங்களைப் பாதுகாப்பு செய்து கொடுத்தும், 
கோரும்போது ரெவின்யூத் தலைகளை விற்றும் செய்யக் கூடிய 
பணிகள் மூலம் அன்னாரை வாடிக்கைகாரர் எனக் கொள்ளுதல் 
சரியில்லை என்று கூறப்படுகிறது. : கமிஷனர். ஆஃப் டாக்ஸேஷன் 
எதி, தி இங்கிலீஷ் ஸ்காட்டிஷ் அண்ட் ஆஸ்டிரேலியன்ஸ் பாங்கு 
என்ற வழக்கில் முன்னர்க் கூறியபடி, புதியதாக சேரவரும் 
வாடிக்கைக்காரருக்கும் வழக்கமாக வந்துபோகும் அறிமுகமான 

வருக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை இங்குக் காட்டப் புகவீல்லை: 
அதற்குப் பதிலாக. ஏதாவது உபகார... முறையில் பாங்கு அற்ப 
சொற்பமாக அளிக்கும் உதவியைப் பெறுபவருடன் ஒப்பிடப் 
படுகிறது எனலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாடிக்கைக்காரர் 

. இன்ஜெரு நபரை பாங்கு ௩ஈடத்துபவருக்கு அறிமுகம். செய்து 
வைத்து எப்போதாவது. அவருக்குச். செக்குகளை . மாற்றிக் 
கொடுக்கலாம். — வ | a oy - 

பாங்கு நடத்தபவர் தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டி 
ஒரு சிறிய.கணக்கினைத் திறந்தும், அல்லது சில்லரைக். கணக்கில் 
இம்மாதிரியான வரவினங்க& எழுதி வருவதால் . அந்த நபருக் 
கான வரவினங்கள் எழுதப்படுவதால் அவர் வாடிக்கைகாரராகக் 
கருதப்படமாட்டார். ப | 

வைப்புக் கணக்கினைப் பற்றிய நிலை: பாங்கு நடத்துபவருக் 
கும் வாடிக்கைகாரருக்கும் இடையே உள்ள உறவு நடப்பு 
வைப்பு கொண்டுதான் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் என்ற 

கொள்கை பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்.படுவதில்லை.. ஆயினும் 
தவணை வைப்புகளைப் பற்றிய சட்ட. விளக்கங்கள்: சரிவர 

இலக்கணப்படுத்தப்படவில்லை எனலாம். தவணை வைப்பு போட 
வரும் நபரிடம் அறி ழகக் கடிதமோ, பழக்கமுள்ள வாடிக்கைக் 

காரரின் சான்றிதழழோ கோரப்படவில்லை யாதலால் பாங்குகளில் 
தவணை. வைப்புதாரர்களுக்கு' இவ்வகையான கட்டுப்பாடுகள் 
உண்டாவதில்லை, முதன் முதலில் செக்குத்தாளைக் கொடுத்துக் . 
கணக்கு வைத்துக்கொள்ள. விரும்பும் நபரிடம் செக்கு. பெற்றுக்
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கொள்ளப் போதிய உரிமை. உண்டா இல்லையா என்று அறிந்து 
கொள்ளக் கூடிய நமிலைபாங்கு நடத்துவோருக்கு ஏற்படவில்லை 
எனலாம். அம்மாதிரியான நிலைமையில் பாங்கு நடத்துபவர் 
எவ்வித முன்னெச்சரிக்கையும் செய்யாது அன்னாரை வாடிக்கை 
தாரராக ஏற்றுக் கொண்டால் சட்டப்படி அவருக்குக் காப்பளிப் 
பது  தடைபெறும் எனக் கூறலாம். ஆரம்பத்தில் கணக்கு 
வைத்துக்கொண்ட பின்னர் மேற்படி செக்கை பாங்கு ஈடத்துபவர் 
வாங்கி வசூல் செய்ய முற்படின் சட்டப்படி அவருக்குக் காப்பு 
உண்டு. வைப்புக் கணக்கு வைத்துக்கொண்ட காலத்திற்கும் 
மேற்படி வாடிக்கைக்காரருக்காகச் செக்குத்தால் வகூலிப்பதற் 
கான. (சட்ட மூறையில் காப்பு கோரும்) கால எல்லையைப் 

- பொறுத்தும் இதை அனுமானிக்கலாம். 

பொது உறவு 

பாங்கு நடத்துபவர் பெறும் டிரஸ்டி அல்லது நிதி 
வைப்பிடமும் அன்று : ஒரு நபர் பாங்கு நடத்துபவருடன் 
நடப்புவைப்புக் கணக்கு வைத்துக்கொள்ளுவதால், அவர்கள் 
இருவரிடையே ஓர் ஒப்பந்த உறவு ஏற்படுகிறது. என்பது 
தெரிந்ததே. , பண்டு பொது மக்களுடைய கெொள்கையாதெனில் 
பாங்கு நடத்துவோர் விலையுயர்ந்த பண்டங்களைப் பாதுகாப்பு 
செய்பவர் என்பதேயாம், . இங்கிலாந்தின் வரலாற்று வாயிலாக 

- இதை. நாம். கண்டிருக்கிறோம், அக்காலங்களில். பொன்: 
- வர்த்தகர்கள் (00௦14 501118) என்ற வியாபாரிகள் ஆரம்பத்தில் 
வைப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு வட்டியின்றி ரசீது கொடுத்தனர், 
நிதி வைப்பிடமாகக் கருதப்படுபவர் எந்த நிதிப் பொட்டலத்தை 
yb அவிழ்க்காது. கொடுத்தபடியே. திரும்பக் கொடுக்க 
வேண்டும்.  பாங்குகள் நிதி காவலராகப் பணியாற்றுவது 
என்பது உண்மைதான். ஆயினும், இப்பணியைப் பாங்கினுடைய 
பெரும்பணியாகக் கருதாது. அதனுடைய உட்பணியாகவே. 
கருதலாம், பாதுகாக்க  வாடிக்கைக்காரர்களிடமிருந்து 
பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு அதைப்பணப்பெட்டியில் வைத்துப் 
பூட்டிப் பாதுகாத்துப் பினனர் உரியவருக்குத் திருப்பிவடுவதால், 
அது . பயணற்றுப்போய் விடுவதோடல்லாது. பாங்கு நடத்து 
வோருக்கு எவ்வகையிலும் லாபம் தரும் நிலையில் இருக்காது. 
பாங்கு. நடத்துவோர் டிரஸ்டியாக இருப்பதாக அனுமானம் 
செய்யின். அவர் தம்மிடம். ஒப்படைக்கப்பட்ட நிதியை 

_ எவ்வகையான . ஆவணங்களில் முதலீடு செய்தார். என்ற 
கணக்கை ' அவ்வப்போது டிரஸ்ட் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குக் 
காட்டவேண்டிய கியதியேற்படுகிறது. எனவே, அதன் பொருஞுக்
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கேற்ப. பாங்கு நடத்துபவர் செய்யவியலாமையால், . அவலர 

டிரஸ்டியாக இலக்கணங் கூறுவது பொருத்தமில்லையெனலாம், 

சடன்பட்டபறுக்குல் கடன் கொடுத்தவருக்கும் இடையே 
உள்சா உறவ: (பாங்கு நடத்துவோருக்கும் வாடிக்கைக் 
காரருக்கும். இடையே உள்ள உறவு wt ஜுன் பேகெட் 
(Sir John Paget) அவர்களின் கூற்றுப்படி கடன்பட்டவருக்கும் 

கடன். கொடுத்தவருக்கும் இடையே உன்ள உறவைப் போன்றது 
எனலாம், அது பாங்கு  நடத்துபவருடைய கணக்கினை 

யனுசரித்தே விவரப்படுத்தப் படலாம். வாடிக்கைக்காரர் 
கொடுக்கும் பணத்தை இரும்புப் பெட்டியில் பூட்டி வைப்பதற்குப் 
பதிலாக, பாங்கு நடத்துபலர் தான் பட்ட கடன் என்று பொறுப் 
பாளியாக நிற்கிறார்.  பாங்கியில் செலுத்தப்பட்டத் தொகை 
பாங்கு கடத்துபவருடைய சொத்தாக மாறுகிறது. எனவே, 
ஒருவர் தானடைந்த சொத்தை எவ்விதமாவது செலவிட உரிமை 
-பெற்றுள்ளதுபோன்று பாங்கு நடத்துவோரும் அவ்வாறு . தன் 
விருப்பத்திற்கேற்ப அவர் எடுத்து. செலவீடமுடியாது. தனது. 
வாடிக்கைக்காரடமிருந்து பெறும் . பணத்தை. அல்லது அவரது 
கணக்கில் கட்டப்பட்ட பணத்தை பாங்கு ஈடத்துபவர் ஒரு கடன். 
பட்டவர் போல லவத்துக்கொண்டு அதற்கு மேலாக இன்னொரு 
பொறுப்பையும் மேற்கொள்கிறார். . தமது வாடிக்கைக்காரர் 
கொடுக்கும் செக்குகளை மதித்து உடனே பணம் கொடுக்க முன் 
வருகிறார். .. அவ்வாறு . மதித்துக். கொடுக்கப்படும் தொகை 
வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கில் உள்ள தொகை வரையில்தான், 
அதற்கு மீறிக். கொடுக்க. இயலாது,  (ஃபோலி எதி. ஹில் 
Folley Vs Hill 1848 2 எச்.எல்.ஸி. 89) இதே அடிப்படையில் 
தர்ம்தாஸ் எதி. கங்காதேவி. என்ற வழக்கைப் பார்க்கவும்: 

(79. ஏ. 742). சுப்பிரமணியஞ் செட்டியார் எதிராகக் கதிரேசன் 
89, எம். /081, இச்சா எதிராக நாதா 19 பீ 8989; இஷர் எதி 
Sure 16 of 26, ௮ஃபிஷியல் அனஸனி ஆஃப் மதராஸ் எதி. 
ஸமித் 92 எம்.69, பாங்கியில் பணம் கட்டியவுடன், அந்தப் பணம் 
வைத்துக்கொள்வதற்கான பாத்தியதை பாங்கு . பெறுகிறது. 
இம்மாதிரி சுட்டிய பணமனைத்தின்மீது பாங்கு கொண்டுள்ள 
உரிமை. . உரிமையே (11655) அன்றி. மீள் உரிமையாகக். கருத 
முடியாது (அஃபிஷியல்லிக்விடேடர், அனுமன் பாங்கு லிமிடெட். 

- எதிராக கே. பி. டி. நாடார் மற்றும் இதரரும் (01416181 140ம்சதர0 
The Hanuman Bank Ltd., Vs K.P. T. Nadar & Others). 
சி.சி. வால். 96, பக் 81) . “பாங்கு நடத்துபவர் தமது வாடிக்கைக் 
erp hi lots பணம் . பெற்றுக்கொண்டு. அதற்கு வட்டி தர 
ட id eine ee கொள்சையாதெனில் தான். அப்பணத்தைக் தன்   
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விருப்பத்திற்கேற்பப். - பயன்படுத்திக்கொள்ளவும், 2 & Zw 

வட்டிக்கு விட்டுப் பொருளிட்டுவதற்கான உரிமையேற்படுகிற.து. | 

இதன் விளைவாக அவர், தனது. வாடிக்கை , வைப்புதாரருக்கும் 

வட்டி கொடுக்வும் "முடிகிறது, லாபம் பெறவும் முடிகிற்து, " 

தனது  வாடிக்கைக்கரரருக்கு வட்டியே கொடுப்பதில்லை 

என்றாலும், அவர் கடன் பட்டவராகக் கருதப்படுவாரேயன் நி. 
அடகு வாங்குபவராகக் கருதமுடியாது, ஏனெனில்," wart 

கோரியபொழுது போட்ட தொகையைக் திருப்பிக் கொடுத்து . 

விடுஅருர். வாடிக்கைக்காரர் தர்ன் கொடுத்த அதே இலக்கமிட்ட. 

பணத் தாள்களையும் நாணயங்களையும் திருப்பிக்கொடுக்க. 

வேண்டும் என்று வற்புறுத்த மடியாது.. சட்டமுறையில் கடன் 
தீர்ப்புக்தரிய ௩ாணய முறையில்தான் அவர் திருப்பிக்கொடுக்கக் ' 

கூடும். ன ப் 

Cade லக்கம்ஸே அண்ட் கம்பெனிக்கு எதிராக டாக்டர் 

பானாஜி: (761/1 ககம & Co., Vs, Dr. Banaji) SiC uel 

வழககுகள் வால் 25 (1955) us 895) பம்பாய் உயர் நீதிமன்றத்தில் 

இது சம்பந்தமாக அதிகப்படியான விபரங்கள் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. பாங்கு கடத்துபவருக்கும், வாடிக்கைக்காரர் 

இருவரிடையே உள்ள உறவு கடன் பட்டோரையும் கடன் 

. கொடுத்தோரையும சார்ந்துள்ள  தொடர்புபோல் ஆகும். 

பாங்கு நடத்துபவர் வாடிக்கைக்காரரிட மிருந்து . பெற்றுக் 

"கொண்ட தொகையைத் தனிச் சலுகை. பபற்ற. . கடன் 

" கொடுத்தோரைப்போன்று- உடேன கொரடுக்ஃப்பட வேண்டும் 

என்று பாங்கு முறிவு ஏற்பட்ட காலத்தில் கோர நியாயமில்லை. 

ஆயினும், வாடிக்சைக்காரர். தனது பாங்கு நடத்துவோருக்குச் 

தனிப்பட்ட கட்டளைகளையிட்டுத தனக்குப் பதிலாளாக நியமிக்க 

உரிமையுண்டு. அவ்வாறு பதிலாளாக. அமர்ந்த. பாங்கு 

நடத்துபவரை, கடன் பட்டவராகக்கொள்ள இயலாது. ஆயினும், 

வாடிக்கைக்காரருடைய- நம்பிக்கைக்குப். பாத்திரமாக... இருக்க 

- வேண்டியது இனறியமையாததாகிறது, பதிலாள் உறவு முடிவு 

பெறும்வரை. அவர் - நம்பிக்கையைப் பெறுகிறார். -எடுததுக் 

காட்டாக, . ஒரு வாடிக்கைக்காரர் தனது அறிமுகமான. பாங்கு 

" நடத்துவோரிடம் ஒரு: குறிப்பிட்ட தொகையை ஏதோ. ஒரு 
“குறிபபிட்ட  நபர்வசம்:. சேர்க்கவேண்டும் எனறு. கட்டளைப். 

. பிறப்பித்தார் எனகெகாள்வோம். Qa SH ral oh, அடிப்படை -, 

யினின்று ,நோக்கின் பாங்கு நடத்துபவர் மேற்படி இதாஷகையைப். . 

பாதுகாப்பாக.வைத்திருந்து, டிர்ஸ்டி போன்று அதை குறிப்பட்ட: 

"நபரிடம் சேர்த்துவிடுவது' வரை பொறுப்பாளியர்கிறார்; 
10
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பாங்கு நடத்துவோர் பட்ட கடன் தெர்கையை வாடிக்கைக்- 
. காரர் தேதேவையெனக் கோர, வேண்டியது இன்றியமையாதது : 

கடன் பட்டவர், கடன் கொடுத்தவர் உறவு போன்று 
, ;இவ்விருவரிடையே அமைந்தது என்று கூறின் அது முழு 

கருத்தையும் விளக்குவதன்று வர்த்தகக் கடனுக்கும் இவ் 
... வகையான கடனுக்கும் ஒரு வேற்றுமையை நன்கு. காணலாம். 
கடன். கொடுத்தவர் கடனைத் திருப்பிக்கொடு. என்று Garg. 
வேண்டியதில்லை ஆயினும் பாங்கு, நடத்துவோருக்கும் 

._ வாடிக்சைக்காரருக்கும் இடையே உள்ள முறையின் கீழ் கடனைத் 
. திருப்பிக்கொடு என்று கேட்க வேண்டியது இன்றியமையாதது 

எனக் கூறுகிறார்கள். இந்த விளக்கம் ஜோவாகிம்ஸன் எதி, 
ஸுவீஸ் பாங்கிங் கார்ப்பரேஷன் (7 8௦மம்00801 Vs Swiss Banking 
Cre poration) (1921) 3G@e, 9. 110 carp apstad முடிவு 
செய்யப்பட்டது. *'ஒரு பாங்கியிலிருந்து வரவேண்டிய கடனாயின் 
அதைக்கொடு என்று கேட்டுப்பெற . வேண்டும். அக்கடன் 

- “உண்மையில் இயல்பாக பாக்கி''யாக .. இருக்குங்கால் 
_ வாரடிக்கைக்காரரால். கோர . வேண்டியது. இன்றியமையாதகு 
-சன.லாம். இல்லையெனில், பாங்கு. நடத்துபவர் தக்க அறிவிப்பு 

- இல்லையென்ற ' காரணத்தால் வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கை 
மூடிவிடுவார். இ.தனல் அவருடைய ' செக்குத்தாள்௧ளை 
அவ்வப்போது கேட்டபோது கொடுக்க மறுத்து மேற்படி 

- வாடிக்கைக்காரரின் கெளரவத்தை பாதிக்கும் அளவில் நடக்கக் 
- கூடும். உயர்நீதிபதி அட்கின் (கபி 1, 7.) ie? Deer ei afl of or 
உறுப்பினர் மிகவும் தெளிவாகப் பயன் படும் வகையில் தனது 

| தீர்ப்பை விளக்கியுள்ளார். . 

“தமது வாடிஃகைக்காரருக்கான கணக்கிற்குப் பணம் 
பெற்றும், மாற்றுண்டியல்ககா முன்னின்று வசூல் செய்து 
வரவு வைக்கிறது ' பாங்கு. இவ்வாறு. பெற்ற பலவகைக் 
தொகைகளை ட்ரஸ்டாக வைக்கப்படவில்லை, அத்தொகைகளை 
பாங்கு கட்னாகப்பெற்று ஒழுங்காகத். திருப்பிக்கொடுக்க 

, பொறுப்பேற்கிறது. அவ்வாறு கூறப்பட்ட பொறுப்பாவது 
எந்தக் கி அலுவலகத்தில் பணம் கடனாகப். பெற்நதோ.. 
அதே கிளையலுவலகத்தில் பாங்குத். தொழில் நடக்கும் 
ம வையி.ல் திருப்பித் தர சம்மதிக்கிறது. இவ்வாறு 

- ஏற்கப்படும் பொறுப்பில் வாடிக்கைக்காரர் கட்டியுள்ள : 
தொகையின் எந்தப் பகுதியையும் எழுத்து மூலம் பிறப்பிக்கப் 

- பட்ட கட்டமாயை அனுசரித்து அதே கிளையில் இரண் டல்லது . 
ட் ன்று. 'தினங்களுக்குள்ளாக இயல்பாகவே. . வுர்த் தக. 

முறையில் கொடுக்க முன் வரலாம். 'சிர்யர்ரக முறையில்:    



பாங்கு நடத்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும் தீ? 

அறிவிப்புக் கொடுக்காமல் பாங்கு மேற்படி : வாடிக்கைக்- 
காரருடைய கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட கொடுக்கல், வரங்கலை 

நிறுத்திஷீடாது. இது ஒப்பந்தத்தின் ஒரு தலையாய பிரிவு 
எனலாம். வாடிக்கைக்காரர் எழுத்தில் பிறப்பிக்கும் 
கட்டளைகள் பாங்கு. ஈடத்துபவரை ஐயத்தில் ஆழ்த்தி 
விடாமலும் பொய்க் கையெழுத்தை வளர்த்து அதன் 
விளைவாக பாங்கு நடத்துபவரைக் தவறான பாதையில் 
செலுத்தக்கூடாது. நடப்பு வைப்புக் கணக்கு வைக்கப்பட்ட 
கிளை யலுவலகத்தில் வாடிக்கைக்காரர் செலுத்திய முழு 
தொகையையும் கொடுக்க எழுத்து மூலம் தேவையெனக் 
கோருதல்: அன்றி, கேட்டவுடன் முழு. தொகையைக் 
கொடுக்கவேண்டும் என்று ஒப்பந்தப்படி கூறப்படவில்லை, 
எ.முத்துமூலம் தேவையைக் கோரவேண்டுமா. என்ற 
முடிவைப்பற்றி இப்போது eae வேண்டிய சேல் 
யில்லை! 

உயர் நீதிபதி அட்கின் வியக்கத்தகு முறையில் details 
பாங்கு வாடிக்கைக்காரருடைய கணக்கு உள்ள கிளையலு 
வல்கத்தில் மட்டில்கான் கோரியபின் பணத்தைக்கொடுக்கலாம் 
என்றும், இது அந்த பாங்கு நடத்துபவர்  சிரமேற்கொள்ள 
வேண்டிய கடமையெனக் கூறியுள்ளார், . இதே விபரம் முன்னர் 
பிரச்சினையாக , எழுப்பப்பட்டு க்ளோர் அண்ட் கோ எதி, 
டிரெஸ்ட்னர் பாங்கு (01275 & Co. Vs. Dresdner Bank) 1915— 
2, கே.பி. 87, என்ற. வழக்கில் தீர்பபளிக்கப்பட்டது. அதன் 
விபரச் சருக்கம் வருமாறு; இங்வழக்கில் வரும்: வாதிகள் பிரதி. 
வாதி பாங்கினுடைய பெர்லின். கிளையில் கணக்கு வைத்துக் 
கொண்டிருந்தனர். பெர்லின்கிளையல்லாது அந்த பாங்கிலுடைய 
லண்டன் ககர் கிஃயில் தங்களுடைய கணக்கிலுள்ள பணத்தைக் 
கோரினர். லண்டன் கிள மறுத்ததும் வழக்குத் தொடர்க்தளர். 
வரடிக்கைக்காரர் எந்தக் கிளையில் கணக்கு வைத்துக் 
கொண்டுள்ளன ரோ அந்தக் கிளைக்கு மட்டும்தான் பணம் கோரிய 
போது திநப்பவேண்டிய பொறுப்பு உண்டேயன்றி இதர... 
'கிளயலுவலகங்ககை க் கொடுக்கும்படி வற்புறுத்த வாடிக்கைக் 
காரருக்கு அதிகாரம் இல்லை என முடிவு PECL, i 

| Lit 'அண்கோ எதி. மிரக்ஷன் Our ப்ஸ்ல்ண்டேட்் , 
கஸல்ஷாப்ட் (Leader & Co., Vs, Direction der Disconto 

. Gesellschaft) 51 டி. எல்.ஆர். 830 முன் கூறிய வழக்கில்: வநீத 
அதே விளக்கங்கள் இருந்தன. ஆயினும்; ஒரே ஒர பேதமென்ன 
“வெனில்; களட்டி பாங்குக் GS “i பணம்
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கேட்கப்பட்டு மறுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் விதிக்கப்பட்ட 
சடன்பட்டோர்' எந்தப் பகுதியிலிருந்துகொண்டு தொழில் 
நடத்துகிறாரோ . அதுதான் சட்டபடி ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியது. 
கடன் வேறோர் அயல்நாட்டில்தான் கொடுக்கப்படவேண்டும் 
என்ற கொள்கையினை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. ரிச்சர்ட்ஸன் 
எதி figete ener (Richardson Vs Richardson) 1927 என்ற 
வழக்கில் மேற்படி வழக்கை ஆதாரமாகக் காண்பித்து உயர் 
ரீதிபதி ஹில் (1111 7) நல்ல முடிவுரையைக் கூறியுள்ளார். 
'வரடிக்கைக்காரரின் வேண்டுகோளின்படி ஒர கணக்கிலுள்ள 
தொகையை இன்ஜெரு கணக்கிற்கு மாற்றுவது பழக்கம். 
வாடிக்கைக்காரரின் விருப்பத்திற்த இணங்கச் செய்வதால் 
இகிலுள்ள தொக்கிய கருத்து பாகையில் இம் “மாற்றத்தி 
லேற்படும் செ.லவினங்களை வாடிக்கைக்காரர்தான் ஏற்றுக் 

கொள்ளவேண்டியது. அதே போன்று ஒரு வகை செலாவணி 
யிலுள்ள கணக்கை வேரொந செலாவணி முறைக்கு. மாற்றினால் 
நடப்பு மாற்று விகிதத்தில்தான் மாற்றப்படுமேயன்றி . பழைய 
விகிதத்தில் மாற்றயியலாது". 

எடுத்துக் காட்டு : இக்கொள்கையின் iin daub சமாதான 
காலங்களில். பொருத்தமாக இருக்கும் எனக்கூற இடமில்லை. 
யுத்த காலத்தில். இது மிகவும் ஏற்றதாக அமைந்துள்ளது. 
எடுத்துக். காட்டாக, ஏப்ரல் 19140க்கு முன்னர். ஜெர்மானிய 
ஆக்கிரமிப்பு: நடப்பதற்கு முன்னர் '௮”. என்ற இந்தியர் 
ஹாலந்தில் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம், 4௮" என்ற 
மேற்படி இந்தியர் டச்சு, பாங்கியினுடைய ஆம்ஸ்டர்டாம் 

(கற!) கிளையில் உள்ள தன் பணத்தை மேற்படி டச்சு 
-பாங்கினுமபைய பமபாய்க் கிளைக்கு மாற்றும்படி . கோருகிநர். 
செலாவணி மாற்றக் கட்டுப்பாடுகளாலும், போக்குவரவு சாதன 

மின்மையாலும் தடைபடுகிறது. *௮' என்ற ஈபர் பம்பாய் உயர் 
நீதிமன்றத்தில் - வழக்குத் தொடர்ந்து. பம்பாய்க் கிளையைக் 
கொடுக்கும்படி உத்திரவு பிறப்பிக்கலாம். இதில் கவனிக்கத் 
தக்கது என்னவெனில், ஆம்ஸ்டர்டாம், பம்பாய் இவ்விரு 
கிளைகளும் ஒரே சட்டப் பிணைப்பு பெற்றவைகளாக இருக்க* 

வேண்டும். 

உயர் சதி மன்றங்களிடையே ஏற்பட்ட அம்ப்ஸ்ண பேகம் 
நீக்கம்பெற காலவரையறை. சட்ட 60ஆம் பிரிவின் திருத்தம் : 

காலவரையறைச் சட்ட 1908-ன் பிரிவுகள் 29, 6/-ன் வாசகங்களை 

பயொட்டியே பரிசீலனை செய்யப்பட்டு மு௨வு தெரிவிக்கப்பபட்டது. 
பிரிவு Dar Ug ஆரம்பத்தில் திருப்.பிக்் கொடு என்று தோரும்.



பாங்கு நடத்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும் 149 

தொகை கடனாகக் கொடுக்கப்படுமானால், அதற்குக் தவணை 

2 ஆண்டுகள் எனக்கூறியுள்ளது. . பிரிவு 60-ன் படி ஓர் 
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வைப்பாக விடப்பட்ட தொகை தேவையென 
சோரிய சமயத்திலிருந்து 3 ஆண்டுகள் என்று -: கூறுகிறது 
1908ஆம் ஆண்டின் இந்தியக் காலவரையுறைச், சட்டத்தின் 
பிரிவுகள் 59-ம் 60-ம் ST WOU I LEM DSF சட்டம் 1963—cir பிரிவுகள் 

91-ம் 29-மாக அமைந்துள்ளன. பம்பாய், அலகாபாத் உயர் 

"நீதி மன்றங்களின் விவரப்படி இச்சா எதி...நாதா (10௨ 7. 
Natha 13 ந, 338). தரம்தாஸ் எதி, கங்காதேவி. (98 488 
V. Gangadevi 29 A. 773) படி நாட்டு பாங்கு நடத்து வோருக்கும் 
வாடிக்கைக் காரருக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு.கடன் பட்டோ 
ருக்கும், கடன் கொடுத்தோருக்கும் உள்ள நிலையைப் போன்றும் 
59-ஆவதுபிரிவின் விளக்கத்தின் கீழ் வருகிறபடியால் காட்டுபாங்கு 
நடத்துவோரிடமிருந்து எழுத்து மூலமாகக் கடனை திருப்பிக் 

கொடு என்று கோரவேண்டிய நியதி இல்லை. இக்கொள்கைக்கு 
எதிராக கல்கத்தா, சென்னை இவ்விரு நீதி மன்றங்களும் 

வேறொரு விளக்கம் கொடுத்து பிரிவு 60-ன் கீழ் காட்டு பாங்கு 
நடத்துவோருக்கும், வாடிக்கைக்காரருக்கும் உள்ள உறவு 
வைப்பாளருக்கும், வைப்பு மேற்கொள்ளுவோருக்கும் போனறு 
தொடர்பு உள்ளதால் தேவை என்று வழக்குத் தொடரும், 
முன்னரே கோர. வேண்டியது இன்றியமையாதது, (Isher 
9, ர்வ) இஷர் எதி ஜிபன்-16 சி 28. பெருந்தேவித் தாயார் எதி 
நம் Fetungeveaye Vs. Nam 18 ori 390. 

இந்த அபிப்பிராய பேதத்தை நீக்கும் Gur GeO 60ஆவது 
ம்ரிலைய் திருத்தி 'வாடிக்கைக்காரறின் பணத்தை பாங்கு 

நடத்துவோர்களிடம் கொடுத்திருப்பின்', என்ற. வாசகத்துடன் 
. கோரியபோது கொடுக்கப்படும் என்று இணைக்கப்பெற்றது', 
இந்தத் திருத்தத்தின் காரணத்தினால் விளக்கமாகப் பணம் 
தேவையெனக் கோரப்படவேண்டும் என்ற. . நிபந்தனையை 
ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் பாங்கு நடத்துபவர் கடன் பட்டவர் 
என்ற ..காரணத்தின் அடிப்படையில்: வழக்குத் தொடரலாம்: 
ஜாக்கி எதி. கிஷென் 47.ஏ. 99) பீமா எதி. வேணி 98 பாம் 
ar ரி.88; மோடி. எதி. நாரஞ்சி 27. பாம் லா. ரி 442, சீதாபாய் 
சதி. பாஞ்சி பாம் லா. ரி 427; சுப்பிரமணியன் எதி, கட் 
89-ளம். 10 81. 

ig abe ec: பாதுகாப்பிற்கு விடப்பட்ட - வைப்புகள் : 
பர:ங்கு கடத்துவோரிடம் பாதுகாப்பாக . வைக்கப்படும் 
ஆவணங்களும், “திதியும் விலையுயர்ந்த ஈகைகளும் வைக்கப்படின்
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அதன் காரணத்தால் பாங்கு ௩டத்துவோரின் நிலை முன் 
கூறியதைப்போன்று இல்லாது வேறொரு உறமுறையாக 
அமையும். அவ்வாறு பாதுகாப்பிற்குக்கொண்டுவரும் வாடிக்கைக் 
கரரரின் மேற்படி பொருள்களின்மீது உள்ள உரிமை அவரிடமே 
இருக்கும். தேவைப்பட்டபொழுது ௮வர் திரும்பிப் பெறலாம், 

எடுத்துக் காட்டாக, ஒரு வாடிக்கைக்காரர் இன்னொரு பாங்கின் 
மீது உத்திரவிடப்பட்ட செக்குத்தாகளைத் தனது கணக்கின் மூலம் 
வசூல்செய்து வரவு வைக்கக்கோரின் அவர் விருப்பப்படின் 
aged செய்யும் பாங்கினிடமிருந்து அந்தச் செக்கைத் திருப்பிப் 
பெறலாம். ஒருக்கால். வசூலிக்கும் பாங்கு முறிந்துபோகும் 
தருவாயில் இருக்கும்போதுகூட அந்தச் செக்கை அவர். திருப்பி 
வாங்கலாம். வாடிக்கைக்காரர் ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காக : 
வைப்புகளை பாங்கு நடத்துவோரிடம் கொடுத்திருப்பின், 
அப்பணிக்கு இவ்வைப்பைப் பயன்படுத்தாது பாங்கு நடத்துபவர் 
சிறுத்திக்கொண்டாரானல் வாடிக்கைக்காரர். பவைப்பைபத் 

திருப்பிக் கோரமுடியாது. HEADY வாடித்சைக்காரர் 
களுடன் கொடுத்தவராகக் கருதப்படுவாரன்றித் ' தனிப்பட்ட 
சலுகை பெறுவதில்லை. பார்நார்ட்டு பாங்கு கம்பெனி வழக்கு 

(4874) நாற்பது லா.ஐ.,௮. 730 (In re Barned’s Banking Co., 
[4874] 40 1.7. நே. 780) குறிப்பிட்ட பணியில். பகுதியை 
நிறைவேற்றியிருப்பினும்கூட  இஷ்வழக்கு வேறு விதமாக. 
மாதியிருக்கக்கூடும்.$'*ஃபார்லே ஸதி. டர்னர் (1871) 22 லா.ஐ. 

_ 4 710 (Farley V. Turner (1871 66 L.J,, ரே. 210) என்ற வழக்கில் 
ஒரு வாடிக்கைக்காரர். அ. என்ற பாங்கியில் % 9842 தனது 
கணக்கில். வைத்திருந்தார். £ 707 ஐ. மேற்படி கணக்கில் 
செலுத்தி ் 800ஐ ஆ'. என்ற. பாங்கிற்கு வரவு வைக்கும்படி 

கட்டளை. எழுத்துமூலம் தெரிவித்தார். இந்த மாற்றுண்டியலின் 
கெடு. தேதி வரும் முன்னரே அ! என்ற பாங்கு முறிந்தது. ‘we 
என்ற பாங்கு: £ 500-ஐ . திருப்பிவீட்டது. வாடிக்கைக்காரர் 
தனது. தீ 200-ஐ கொடுக்கும்படி, வழக்காடிஞர்... இறுதியில் 
நீதிமன்றம் [அப்பணம் அவருடையது என்றும் கடன் கொடுத்த 
வரார்கக் “கருதக்கூடாது என்றும் முடிவு செய்தது”. (பாங்கிங். 
அண்டு. நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமன்ட்ஸ் எழுதியவர். ராங்க் 
டில் யார்டு 4ஆவது பதிப்பு பக்கம் 96 அதே போன்று அ! என்ற 
ப்ரங்கின் கிளை] அலுவலகம் ஒன்றில் *ப" என்ற ஈபரிடமிருந்து 
மாற்றுண்டியல்கள் வசூலுக்காக வந்தது என்று. வைத்துக் 

கொள்ளுவோம். மேற்படி நபர் அந்த பாங்கியீல் கணக்கு 
வைத்திருப்பவர் அல்லர். மேற்படி. பாங்கு மாற்றுண்டியலை. 
HOO OFS அதைக். _கொடுக்கும். மூன்னரே தனது தொழிலை 
நிறுத்திவிட்டது - என்று இவக்துக்தொள்ளுவோம். HBS
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நிலையில் அந்நபர் மேற்படி பாங்கை ஈம்பிக்கைக்குப் பாத்திர 

மாக தொடர்பு கொண்டதால் அத்தொகை முழுவதும் 

அவரிடம் சேர வேண்டிய உரிமை, பெற்றிருக்கிறார். பாங்கு 

முறிந்தாலோ அல்லது வர்த்தகத்தைக் தொடர்ந்து நடத்தாமல் 

இருந்தாலோ அவருக்கு எள்ளளவேனும் சிரமமில்லை. (ஷா . 

வாலஸ் கம்பெனி எதிராக அம்ரிட்ஸ்ஸர் கேஷனல் பாங்கு 
(சலைப்பு நிலையில்) 7 லாகூ 188 பக் 158] [Shaw Wallac: & மே... 
V. Amritsar National Bank] [In liquidation) 7 Lah, 166 
at P, 168). BO 

'வாடிக்கைக்காரரிள் uiendih ஒரு பாங்கு நடத்துபவர் 
தனது. வாடிக்கைக்காரருக்காக Ca ea ஆவணங்களை 
வாங்கியோ அல்லது விற்பளை செய்தோ உதவீயளிப்பின் அதன் 
நிமித்தம் அவர் பதிலாளாகப் பணியாற்றுகிறார். அத போன்று 
தனது வாடிக்கைக்காரருக்காக வேண்டி செக்குகள், லாப. சவுப் 
பங்குகள், மாற்றுண்டியல்கள், புரோ கோட்டு இவைகளை. வசூல் 
செய்து கொடுப்பின் அப்பொழுதுகூட பதிலாளாகவே கருதப் 
படுவார். பதிலாளாகப் பல்வேறு துறைகளில் அவர் ஈடுபடச். 
கூடும், எடுத்துக்காட்டாக. ட்ரஸ்டியாகவும் சொத்துக் காவல . 
கவும் இறந்தவர் சொத்தை நிர்வகிக்கவும் பணம் அனுப்பு 
எழுத்தராகவும். இன்னெருவருடைய பதிலாளாகவும் பணி. 
யாற்றலாம். ... ச உ ட் 

அரேக கணக்குகளை ஒன்று சேர்க்க பாங்கு நடத்து. 
வோருக்கு. உள்ள உரிமை -- வெகு அண்மையில். பலர் :! 
கொண்டுள்ள எண்ணப்படி. . பாங்கு நடத்துபவர் ஒரே. 
வாடிக்கைக்காரர் பெற்றுள்ள பல கணக்குகளையும் ஒன் நு;சேர்க்க : 
உரிமை உண்டு. என்றும் எழுத்துமூலம், வர்த்தகத்தையொட்டி 
அவைகள் தனிப்பட இருக்கவேண்டும் என்று நிபந்தளையிட்டால் * 
அவ்வாறே வைத்திருக்கவேண்டும். இக்கொள்கை கார்னெட்டு' 
18. Qné@ateurer (Garnett V. Mckervan) (1872) 27. எல் டி, 

ஈ560-இவ்வழக்கில் வாதி பல காலங்களாகவே பெற்ற கடன் ஓவர். 
ட்ராஃப்ட் அடைக்கப்படாமல் . கிடந்து வந்தது. அவர் தனது 

வர்த்தகத்தை நிறுத்தியபின்னர் மேற்படி பாங்கியுடன் தொடர்பு: 
கொண்டிருக்கவில்லை. சில. ஆண்டுகள் கழித்து மேற்படி... 
பாங்கினுடைய வேறொரு .கி& அலுவலகத்தில் பணம் இட்டு - 
கணக்கு வைத்துக்கொண்டார். இப்புதிய. கணக்கிலிருந்த. 
தொகை பற்றின மாயிருந்த. ஓவர் apnea கடனைவிட- சிறிது 

- அதிகப்படியாகவே இருந்தது, "முதல் கிளை அலுவலகத்திலீருக்கு , 
_- கடன் தொகை. வரவினத்தில் இருக்க சணக்கு வைக்கப்பட்ட
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கிள அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு ஓவர் டிராஃட்டுக் கடனைக் 
கழித்து மீதித் தொகையை கணக்கில் வரவு காட்டினர், 
வாடிக்கைக்காரர் அவ்வப்போது விடுத்த செக்குகளைக் கணக்கில் 
போதிய பணம் இல்லை என்று கொடுக்க மறுத்துப் பெரும் தீங்கு 
விளைவித்தனர். இந்த வழக்கில் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு பாங்கு 
நடத்துவோருக்குச் சாதகமாகவே விளங்கியது. ஏனெனில், 
வாடிக்கைக்காரருக்கும் பாங்கு நடத்துவோருக்கும் இடையே 
யாதொரு விதான தனிப்பட்ட ஓப்பந்தழம் ஏற்பட்டு அதன். 

விளைவாக கணக்குகளை இணைக்காது, தனியே. வைக்கும்படியான 
நிலைமையை ஏற்படுத்தவில்லையாதலால் பாங்கு நடத்துபவர் தன் 
வசதிக்கேற்ப, தனிப்பட்ட ஒப்பந்தம் இல்லாத காரணத்தால் 

_ கணக்குகளை ஒன்று சேர்க்கலாம், மேலும், பாங்கு நடத்துபவர் 
கணக்குககளா  இனைப்பதாகத் தனது விருப்பத்தை. ' விளக்க 
மாகவோ. எழுத்து. மூலமாகவோ wale Rie ince 5, சட்ட 

- முறைப்படி கடமைப்பட்டவர் அல்லர். 

வாடிக்கைக்காரரின் அனுமதியும் அவருக்கு விடப்படும் 
அறிக்கையும் ; முற்றிலும் மாறுபாடான கொள்கையை கீரீன்லா 
எதிராக யூனியன் பாங்கு ஆஃப் 'மான்்செஸ்டர் (0661118121 
V. Union Bank of Manchester, (1924) 2 K.B. 153) என்ற 

. வழக்கில் உயர் நீதிபதி வேறு ஒரு கொள்கையைக் கூறியுள்ளார். 
: “ஒரு... பாங்கு நடத்துபவர் வாடிக்கைக்காரருடன் ஒப்பந்தம் 
செய்து கெண்டு அதன் அடிப்படையில் இரண்டு கணக்குகளைத் 

- தனியேவைக்க முற்படின் தனது -வாடிக்கைக்காரரின் . அனுமதி 
யின்றி சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் ஒன்றையொன்று 

தீர்த்துக் கட்டுவதற்கு அனுமதியில்லை, இன்னும் அகேகர் இந்தத் 
தீர்ப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் -தீர்ப்பாகக் கருதுவதில்லை. பொதுப்... 
படையாக. முன்னறிவிப்பின்றி பாங்கு நடத்துபவர் வாடீக்கைக் 
காரரின் ' தனிப்பட்ட இரண்டு கணக்குகளை இணைப்பின். .அவர் 
தொல்லைகளுக்கு ஆளாகக்கூடும். இம்மாதிரி ஒன்று சேர்த்த 

_ பின்னர் வாடிக்கைக்காரர்: கொடுத்துள்ள செக்குகளை : ஏற்க 
மறுத்து அதன் விளைவாக வாடிக்கைகாரரின். நற்பெயரைக் 

் கெடுத்து : விடுவார்... ஆயினும், . இரண்டு :. கண்க்குக்காயும்- 
ஒன்றாக இணைப்பதற்கான. தகவலை அனுப்பியதாகவும். வர்த்தக 
முறையில் சருபத்தாகளையித் ae கட்சில: வலுப்படுத்திக் 
கொள்ள முடியாத: eG 

  

my . 

ஷ் ஒரு "*க்கம்தரிக்கக் «  இத்தொல்லையினின்று விடுபட 
வேண்டுமாயின், பாங்கு நடத்துபவர் Berg வாடிக்கைகாரர். 

ஞ் . களிடமிருந்து. பற்று. .. வரவை -, மாற்றிக் கொள்ளுவதற்கான ..
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கட்டசயுள்ள கடிதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும், 

இக்கடிதத்தின் ஆதாரத்தின் கீழ் பாங்கு நடத்துவோர் தன் 

வசதிக்கு ஏற்ப, வேண்டிய காலத்தில் பற்றுத் தொகையை 

வரவிலுள்ள. தொகையில் கழித்து சிகர இருப்பு மட்டிலும் 

இவ்வளவு என்று பேரேட்டில் காட்டலாம். இதனால் இரண்டு 

பயன்கள் உள்ளன. ஒன்று பாங்கு நடத்துபவர் பற்று வரவை 

முன்னின்று கழித்துக் கொள்ளத் தனிப்பட்ட உரிமையைப் 

பெறுகிறது, இரண்டாவது தனிப்பட்ட முறையில் வாடிக்கைக் 

காரருக்குத் தகவல் அனுப்ப வேண்டிய பொறுப்பும் கிடையாது 

எனலாம், 

வருங்காலக் . கடன்களுக்கும் எதிர். நோக்கியிரா கடன் 
களுக்கும் இது பொறுந்தாது: ஒரே ஒரு .வாடிக்கைகக் 
காரருக்கான இரு தனிப்பட்ட கணக்குகக் இணைப்ப செய்யும் 
உரிமை பாங்கு ௩ஈடத்துவோருக்கு இருக்குமாயின், அவ்வுரிமை 
ஈடப்பில் வாடிக்கைக்காரர் பட்ட கடன்களையே தீர்க்க பயள் 
படுத்துமேயன்றி இனி வருங்காலத்தில் எ.திர்மோக்கிவரும் என்ற 
எண்ணத்துடன் உள்ள கடன்களை. அனுமானித்து. அதற்காக 
இணைக்க முற்படுவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. தவை. 
தினம் முடிவடையாத ஒரு மாற்றுண்டியலை பாங்கு ஈடத்துபவர் 
பெற்றிருப்பின், மேற்படி மாற்றுண்டியலின்கீழ் பணம் கொடுக்க 
வேண்டியவர் பாங்கில் கணக்கு வைத்திருப்பதா.க: அனுமானிப் - 
போம். இந்த. மாற்றுண்டியல். கொடுபடமாட்டாது போகும் 
என்று எண்ணி. பாங்கு நடத்துபவர் :.வாடிக்கைக்காரரின் 
கணக்கில் பற்றெழுதக்கூடாது. ன் ் 

ஈபூரங்குகளின் மீள் உரிமையும் ஒரே. நபரின் பல 
கணக்குகளும் : . இந்திய ஒப்பந்தக் கூட்டம் .1972-ன். .177ஆவ்து 
பிரிவின்கீழ் நோக்கின், ஒரு பாங்கு , கடத்துவோருடன் a 
வாடிக்கைக்காரர் எண்ணிறந்த கணக்குகள் வைத்திருப்பினும், 
ஒரு கணக்காகக். கருதப்படும்... ராதாராமள், எதி... சோட்டா . 
நாக்பூர் பாங்கிங் அசோசியேஷன் ௮: இ.சி. 1944, ws. 368 
(Radha Raman Vv. Chota Nagpur. Banking Association A.LR 
hoa 868) 

ல்ற்வில் உள்ள தனிப்பட்ட குண. நலன்கள் - 

aT, இந்தியாவிலுள்ள - 'பாங்குகள் சட்டப்படி இட்ட. கட்டுப் 
பாடுகள்--செக்குகளை 'கெளரவித்துப் பணம் கொடுத்தல் : ஒரு. 
நபர் பாங்கியில் நடப்பு வைப்புக் கணக்கைத். திறந்துகொண்டு 
அவரது கணக்கில் பணம் இருக்கும்வரை பர்ங்கு. நடத்துவோர்



154 இந்தியாவில் -பாங்கியல் சட்டமும் ஈடைமுறையும் 

அவருடைய செக்குகளை ஏற்றுக்கொண்டு பணம் கொடுக்க முன் 
வருகிறரர், இதில் சில நிபந்தனைகளை நன்கு அறிய வேண்டும். 
செக்குகள் குறிப்பிட்ட தேதியன்றரோ. அல்லது அதற்குப் 
பின்னரோ நியாயமான காலத்தினுள் பாங்குகளில் கொணர்ந்து : 
காட்டிப் பணம் பெறவேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவின். பேரில் 
அவர் கணக்கிலிருந்து பணம் கொடுக்கக்கூடாது என இருக்கக் 
கூடாது. செலவாணிமுறைச் சட்டம் 7891-ன் 81/ஆவது பிரிவின் 
கீழ் ன இக்கடமையை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்று: 
விதித்துள்ளனர். அதன் வாசகம் வருமாறு: 

ஒரு செக்கினுடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற 
வேண்டியவர், செக்கு எழுதியவர் கணக்கில் போதிய 
தொகை. இருப்பின், அந்தச் செக்குத். தொகையைக் 
கொடுக்கவேண்டும், அவ்வாறு கொடுக்கத் தவறினால் 
செக்கு எழுதியவருடைய மதிப்பைக் குறைத்து 
விடுவதோடல்லாது அதன் விளைவாக ஏற்படும் cw 
களுக்கும் : பொறுப்புகளுக்கும் பாங்கு ஈடுகட்ட 
வேண்டியது”. 

இக்கொள்கையை விளக்கக்கூடிய பிரிவு. இங்கிலாந்திலுள்ள 
பில்ஸ்ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ஜ் சட்டம். 1982-ல் இல்லை. இங்கிலாந்தில் 
உள்ள . பாங்குகளுக்கான இலக்கணம். கிட்டத்தட்ட அதே 

்.. போன்று இந்தியாவிலுள்ள சகபாடிகளுக்கான இலக்கணத்தைப் 
போன்றுள்ளது. 

சட்டப்படி ஏற்பட்ட கடமையைப். பெருக்குதல் 
(விரிவாக்குதல்) : பாங்கு நடத்துவோர் தனது" வாடிக்கைக் 
காரரின். கணக்கின். நிலையை. அனுசரித்து . அவருடைய 
செக்குகளைப் பெற்றுப் பணம் கொடுப்பது சட்டப்படி அவருடைய 
கடமையென்பதை வேறு. ஓர் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பாங்கு. 
நடத்துவோரிடம் வாடிக்கைக்காரர் ஓவர் டிராஃப்ட் (Overdraft), 

கடன். பெற்றால் அப்போதுகூட. ஒப்பந்தத் தொகை. வரையிலும். 
செக்குகளைப் பெற்றுப் . பணம் கொடுக்கவேண்டும். - இந்த 
ஒப்பந்தம் . இல்லையெனில், பாங்கு நடத்துவோர் வாடிக்கைக் 
காரருடைய செக்குகளுக்குப். பணம். கொடுக்க மறுத்துச் 
திருப்பிவிட உரிமை உண்டு. சட்டப்படி பாங்குக். கணக்கில் 
பரகத். Oe. என்று இரிவீத்துக் அறிக்க மறுக்கலாம், 

i gis நடத்துபவர் தனது வாடிச்சைக்காரரின் செக்கு 
ஒன்றை. ஏற்றுப். பணம் எக்கிக் காரணத்தினால் வாடிக்கைக்
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காரரின் கணக்கு ஓவர் டிராஃப்ட் நிலையையெய்தியது என்றால், 

உடனே பாங்கு நடத்துபவர் அவருக்குக் கடிதம் எழுதும்போது 

“தயைகூர்ந்து இந்த நிலையைத் திருத்திச் செம்மையாக்குக?. 

என்று எழுதவேண்டும் தவறாக கட்டடம் கொடுத்த பின்னர் 

கொடுக்காவிட்டாலும் வாடிக்கைக்காரர் . *ஏன், கணக்கில் 

பணமில்லாதபோது என் செக்குகஸ£க் கொடுக்க முடிந்தது; 

இப்போது மாத்திரம் இவ்வாறு நிறுத்தக் செய்யப்பட்டுள்ள து" 

என்று வழக்காடலாம். 

செக்குகளைக் கால தாமதமின்றி பாங்கியில் கொடுத்துப் 

பணம் கோரவேவண்டும்: செக்கு எழுதப்பட்ட தேதியிலிருந்து 

நியாயமான கால எல்லைக்குள் பாங்கியில் கொண்டு கோரப் 
பட்டனன் நி பாங்கு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் 
இல்லை. : பொதுவாக. கோக்கின் ஒரு செக்கு எழுத: பட்ட 
தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் கழிந்த பின்னர் பாங்கியில் 
நீட்டினால் மறுக்கப்படும். _ இங்கிலாந்தில் ஒரு சில பாங்குகள் 
செக்கு எழுதிய தேதியிலிருந்து பன்னிரெண்டு மாதங்களுக்குப் 
பின்னர் பாங்கியில் கொடுக்கும்படி கோரினாலும் கொடுக்கிறார்கள், 
ஆயினும், இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் பொதுவாக ஆறு 
மாத காலத்திற்குமேலான செக்குகளைப் டழைய செக்குகள் என்ற 

காரணத்தைக் காட்டிக் கொடுச்க மறுத்துவிடுவார்கள். 
நியாயமான . கரல. வரையறைக்குள். செக்குககை .' பாங்கு 
ஈடத்துவோர் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். பழக்க. வழக்கத்தை 
யொட்டி பாங்கி ஈடத்துவோர் நியாயமான காலத்தை நிர்ணயம். 
செய்யக்கூடும்... தேதியிடா. செக்குகளை பாங்கு நடத்துபவர் 

ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டிய உடன்பாடு இல்லை. [கிரிஃபித்ஸ் era. 
டால்டன். (Giniffishs Vs Daltor) (1940) 2. Ga 4. aba). 

Sadao வரவு. வைப்பதற்கு . முன்னரே - பணத்த. 
கோருவது பாங்கு: நடத்துபவரின் நியாயமான கால எல்லையைப் 
பொறுத்தது : எந்த பாங்கு ஈடத்துபவர்மீது செக்குத். தொகை 
கொடுக்குமபடி கட்ட&£.. பிறப்பிக்கபடுகிறதோ அந்த. பாங்கு . 

நடத்துபவர் போதிய கால எல்லைக்குள் மேற்படி வாடிக்கைக் : 
காரரின் கணக்கிற்கான பண த்தை வசூலித்து வரவு. செய்யும்வரை . 
பொறுத்திருந்து அதன் பின்னர்தான் பணம் கொடு என்று கோர, 
உரிமையுண்டு, இயாயமான .. காலம்: : எவ்வளவு: என்பதா 
தனிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களைப் : பொறுத்து அமைத்திருக்கிறார். 
எனலாம். நடைமுறையில் யாதொரு சிரமமும் தோன்றுவதில்லை; . 
சீரிய. முறையில் அமைந்த பாங்குகள் கால தாமதமின்றி. உடனே 

தமது ERE Ae: வரவு . emp g என றனர்... சனிப்பட்ட



124: இந்தியாவில், பாள்கிதுல் சட்ட்மும் கன்பமுறையும் 

ஒப்பந்தம் இல்லாத நிலையில் ஒரு பாங்கு தனது வாடிக்கைக் 
காரருடைய கணக்கில் பணம் வளலாகும் முன்னரே மேற்படி. 
தொகையை வரவு வைக்கமாட்டார். வசூலுக்கு வரும் 

-செக்குகளையும்,  டிராஃப்ட்டுகளையும் கொடுக்கவேண்டிய 
பாங்குகளில் காட்டிப் பணம் பெற்ற பின்னர்தான். கணக்கில் 
வரவு வைப்பார்கள். பாங்கு நடத்துபவர் வசூலாகிய பின்னர் 
காலதாமதமின்றி உடனே வரவு வைத்துவிட வேண்டும். பேரும் 
புகழும் பெற்ற ஈபர்களின் : பெயருக்கு .. வரும்  செக்குகளா 
யிருப்பின், உடனே வசூலிப்பதற்கு முன்னரே வரவுவைத்து 
அவர்கள் . விடுத்த செக்குகளையேற்றுப் பணம் கொடுப்பதும் 

. உண்டு. இவ்வாறு செய்வதின் கோக்கமென்னவெனில் வசூலாகா 
வரவுத் தொகையினின்று இந்த செக்குகளைக்' கொடுப்பது ஆகும். 
வசூலுக்கு வரும் செக்குகளை ரொக்கமாகக் கருதி வரவு NUSE 

.. வேண்டுமென்ற ஒப்பந்தம் இல்லையானால், வாடிக்கைக்காரர்கள் 
_ வசூலாகுமுன்னரே உள்ள வரவுகளின் மீது செக்குகள் எழுதக் 
கூடாதென்று பணம் செலுத்தும் ' தாளிலும், கணக்குக் கைப் 
புத்தகத்திலும் நிபந்தனையைக் கூறியுள்ளார். . அண்டர்வுட் எதி. 
பார்க்ளேஸ் பாங்கு(994) 1 கி.பெ. 772 [Underwood Vs Barclay’s 
Bank (1924: 1 KB 775] அப்பீல் நீதிமன்றத்தின் முடிவு வருமாறு: 

- விபரமாகவோ, எழுத்துமூலமோ அல்லது . மறைமுகமாகவோ 
செக்குகளை வசூலிக்கும் முன்னரே ரொக்கமாக வரவு வைத்துவிட 
வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தம் இல்லாது போனால் வசூலாகா வரவுகத் 

| தொகைகளின்மீது எழுதப்பட்ட செக்குகளையேற்றுக்கொள்ள 
மறுத்து ee முழுவதும். area செய்யப்படவில்லை” என்ற 

குறிப்பிட்டுத் திருப்பிவிடுவார்கள். பழக்கமாக பாங்கு 
நடத்துவோர் தங்களுடைய. வாடிக்கைக்காரருடைய 'செக்குகளை 
வசூலிக்கும் . (முன்னரே ।ரொக்கமாகக் கணக்கில் வரவு 
வைக்கப்பட்ட பின்னர் வந்த அசன். ஏற்க மறுத்தால் அது 
'கேர்மையன்று. சட்டப்படி. SAD. ஆயினும், ஏதேனும் 
குறிப்பிட்ட. வையில் எழுத்துமூலம் | ஒப்பந்தமிருப்பின் 

; ஆர்ந்து பேச்த சலாம் 

- செக்குகளைக்.. கொடுக்கல. தவறாக. மறுத்தலின். வி     

      

மறுப்பதா 
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பாங்கு நடத்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும். — «187 

'ப்க்சிட்மிருநீன் நட்டஈடாகப் பணகட்டம் 'மட்டும்சோரப்பட்வில்லை. 

மரற்றுண்டியல் செலாவணி முறிசட்டம்' 1961ன் 8ீ7ஆவது பிரிவில் — 
கூறப்பட்டுள்ள . *ஈஃடமும், சேதமும் என்ற வாசகங்களில் 

கண்டுள்ள பொருளாவது கட ன்பெறும் . தன்மை. இழப்பும் : 

வர்த்தகத்.துறையில் உள்ள புகழ் மங்குதலும். இதனால் ஏற்படும். 
பின் விளைவுகளாதலால் வாடிக்கைக்காரர், தவறாக மறுக்கப்பட்ட 

செக்கின் பின் விளவாகப் போதிய தொகையை நட்ட ஈடாகக் 

கோர உரிமையுண்டு. . செக்கு மறுக்கப்பட்டதால், பண இழப்பு 
மிகக் குறைவாக இருப்பினும் தனக்குள்ள கெளரவ ழம் அந்தஸ் . 

தும் பறிபோயின. என்று சதி மன்றத்தில் தக்க சான்றுகளுடன் 
நிரூபித்தாராகில் நட்ட ஈடு அவர்நிலைக்குத் தக்ஃவாறு கொடுக்கப் 

். படும். போதிய அளவு: ஈட்ட ஈடு கோர உண்மையாகவே Ce sm. 
கள் ஏற்பட்டன என்று சான்றுகள் காட்ட வேண்டிய அவசியம் 

இல்லை. ராபின் எதி. ஸ்டீவர்ட் (1984) /4 சி.பி 595) (1௩௦1௩ 7, 

81901810 (1854), 14 0.1. 595) வாடிக்கைக்காரர் வர்த்தகராகவோ 
வியாபாரியாகவோ இருப்பின், அவருக்கான நட்ட ஈடு. அதிகப் 

படி. அளவில் . கொடுக்கப்படும்... . வர்த்தகரல்லாதவர்களின் 
செக்குகளை மறுப்பின், போதிய அளவு நட்ட ஈடு கொடுக்கப்பட் 
மாட்டாது என்று சட்ட முறையில் ஏற்பட்ட நிலை. - ஆயினும், 
மேற்படி தனிநபர் தவரு முறையில் செக்கு மறுத்த கார ண்த்தால் 
தனக்குப். பெரும். சேதம் ஏற்பட்டதென்று நிரூபித்தாராகில் 
ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். ' ஒப்பந்தத்தின் உடைப்பினால் of Zon wy tb 
சேதத்தைப்' பொதுவாகக் கருதி குறைந்த அளவிலேயே மதிப்: 
பிடுவார்சள், வாதி. தனக்கு. ஏற்பட்ட இயல்பான: கட்ட த்தை 
விளக்கி நீதி மன்றத்தாரை ஏற்றுக்கொள்ளும் முறையில் ' வாதாட 
வேண்டியது முறை. "இல்லையெனில், : அவருக்கு. மிகக் குறைந்த 
அளவிலயே நட்ட ஈடு, கிடைக்கும்; இம்முறைக்கு” இரண்டு 
விதி: விலக்குகள்" உள்ளன. (1) ம்ணம்செய்து கொள்வதாக 

வாக்குறுதி கொடுத்து, அதை மீறுவது. இரண்டாவதாக ஒரு 
வர்த்தகருக்கு பா ங்குக் கணக்கில் போதிய வரவிருப்பு உண்டான 
போதிலும் அவரது. செக்குகளைத் தவராக ஏற்க மறுத்தல். 
வில்ஸன் எதி. யுனைடெட் கெளண்டீஸ் பாங்கு விமிடெட், 2, 

g. & 102 (Wilson V. United Counties Bank Ltd (1920) A. Cc. 
102) என்ற வழக்கில் அட்கின்ஸன் பிரபு இம்மாதிரி வழக்குகளில் 

வர்த்தகருக்கு தனிப்பட்ட விதி விலக்கான முறையில் நட்ட ஈடு. 

கொடுப்பது. வர்த்தகர்களுக்கேயன்றி இ தரர்.களுக்கு அல்ல. என்று. 
கூறினர், ஆயினும், வர்த்தகர். அல்லா தாருக்கு... இம்மா திரி, 

தனிப்பட்ட முறையில் கட்ட ஈடு கொடுக்க : ஏற்றுக். கொள்ளப்பட 

வில்லை என்ற தீர்ப்பு... உயர். நீதிபதி. லாரென்ஸ். அவர்கள். 

விசாரித்த கிப்ஸ் எதி, வெஸ். மினிஸ்டர் பாங்கு (1989) 28, Qu



"158 .... இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும்: கடைமுறையும் . 

882 (0105 V. Westminster Bank (1939) 2%.ந. 882) இவ் 
வழக்கில் வர்த்தகர் அல்லாத திருமதி. மார்கிரேட் கிப்பன்ஸ் 
என்ற ஒரு பெண்மணி வெஸ்ட் மினிஸ்டர் பாங்கு செக்குத்தாளில் 
£ 9-16-0ஐ எழுதிக் தனது வீட்டு வாடகைக்காகவேண்டி வீட்டுக் 
காரரிடம் கொடுத்தார். பாங்கு கவனக் குறவரக மேற்படி 

- பெண்மணியின். கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதை மதந்து இந்தச் 
செக்கை ஏற்க மறுத்தார்கள். 

ரீதி மன்றத்தில் வர்த்தகரல்லாதவர் என்ற காரணத்தைக் 
காட்டி 40 ஷில்லிங்குகள் மட்டும். நட்ட ஈடாக கொடுக்கும்படி , 

தீர்ப்புக் கூறினர். பொதுவாக வர்த்தகரல்லாதவர் தனிப்பட்ட . 
முறையில் நட்ட ஈடுகோர உரிமையில்லை. தனிப்பட்ட முறையில்: 
சேதம் விகந்திருப்பின், அதை நிரூபித்தாலன்றி, நட்ட ஈடு 
-கொடுக்கவியலாது, 

ஸ்டர்லிங் எதி பார்க்ளேஸ் பாங்கு லிமிடெட் (8111௩2 78. 

நவாலிஹுஉ கா 162; (தி அக்கெளன்டென்ட் ஜர்னல் செப்டம்பர் 
மாதம் 1980, பக் 8672) என்ற வழக்கில் பார்க்ளேஸ் பாங்கு முன் 
Ger யோசியாது வாடிக்கைக்காரரின். செக்கிற்குப். பணம் 
கொடுக்கமறுத்தனர். திருமதி ஸ்டர்லிங் என்ற பெண்மணிக்கு 

நியாயமான நட்ட ஈட$்தான் கொடுக்க இயலுமே யொழிய 

நிலைமைக்குத் தக்கபடி அதிகப்படி நட்டஈடு கொடுக்கவியலாது, 

ஏனெனில், திருமதி ஸ்டர்லிங்கி இரு செக்குகள் முன்பு -மறுக்கப்' 

பட்டது. வாதிக்கு சாட்சியாக வந்த ஒரு நபர் மன்றத்தில் கூறு 

கையில் குறிப்பிட்ட அந்த வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் 

(பொதுப்படையாக செக்குகள் . கொடுபபதை மறுத்து விட்டால் 

கூட் அவ்வளவாக பாராட்டுவதில்லை, ஏனெனில், அவர்களுடைய . 

அன்றாட வாழ்க்கை மிகவும் எளிய நிலையில் இருந்து வந்தது. 

“சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் நடந்த நீயூ சென்ட்ரல் ஹால் 

எதி, யுனைடெட் கமர்ஷியல் பாங்கு லிமிடெட் (சி. சி. வால்யூம் 

29,ue 78) என்ற. வழக்கில் வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கில் 

பணம் இநந்துங் கூட பாங்கு நடத்துபவர் செக்குகளை ஏற்க 

மறுத்தால் வாடிக்கைக்காரருக்கு நட்டஈடு கோர உரிமையுண்டு... 

gis வாடிக்கைக்காரர். வர்த்தகராக, இல்லாது இருப்பின் 

அவருக்குச் . சிறிதளவு.தான் நட்டஈடு கொடுக்க இயலும். 

அவர். தக்க சான்றுகளுடன் தனது அந்தஸ்து சே தமடைந்திருக் 

கிற்து: என்று ருசுப்படுத்தினல் பெருக்92தாகை கட்ட ஈடாகக் 

கொடுக்கலாம், தக்க சான்று இல்லையேல்: 'சா.தாரிண. நட்ட ஈடு 

we அனுமதிக்கப்படும்... ட்ப



- பாங்கு கடத்துபவரும்- வாடிக்சைக்காரரும் oO “189 © 

சகேதத்தின் அளவை மதிப்பிடுதல் : மறுக்கப்பட்ட sé Ber 
தொகையின். அளவைப் பொறுத்துச் சேதத்தைக் கணக்கிட 
முடியாது. செக்கின் தொகை மிகவும் சிறியதாக இருந்து 
வாடிக்கைக்காரருக்கு ஏற்படும். சேதம் மிகவும். அதிகமாக 

_ இருக்கக்கூடும், டேவிட்ஸன் எதி, பார்க்னேஸ் பாங்கு லிமிடெட். 
(1940) 7, ஆல், @). fi. 816 (Davidson Vs. Barclays Bank Ltd.; 
(1940) 1 AML E.R. 8/6 என்ற வழக்கில் உள்ள வீபரங்கள் 

. வருமாறு: arg கடனில் குதிரைப் பந்தயம் நடத்துபவர் 
. அவருடைய: கணக்கில் போதிய தொகை வரவில் உள்ள்போதே 
அவர் கொடுத்த செக்கு £ 9-9-9 ஐ கவனப் பிசகாக பாங்கு ஏற்க. 
மறுத்தது. (ஹில்பரி பிர 7). என்ற நீதிபதி இந்த வழக்கை 

. விசாரித்து, கடன் சம்பந்தமாக இந்தத் தொழிலில் உள்ள : 
சிக்கல்களை அறிந்துங்கூட பாங்கு மேற்படி . :செக்கின் 

். தொகையைக் கண்ணுற்றுங்கூட கொடுக்க: மறுத்தது தவறு 
என்று கூறி வாடிக்கைக்காரரின் சேதம் பெரியது என முடிவு 
செய்து நட்ட ஈடாக £ 240 ஐ விதித்தார். சேதத்தின் அளவைக் 
கணக்கிடும்போது . நீதிமன்றங்கள் நிதிநிலை, வாடிக்கைக்.. 
காரருக்குடைய- புகழ், வர்த்தகத்திலுள்ள வாடிக்கை Peper, 
கண்ணுற்று நட்ட ஈட்டைக் கணக்கிடுவர், 

.... இடங்குறித்த உண்டியல்களைக் கொடுப்பதுபற்றிய நிலை : 
வாடிக்கைக்காரருடன் எழுத்துமூலம் ஒப்பந்தம் இல்லையானால், 

. பாங்கு ஈடத்துபவர் அவருடைய பெயரில் வரும்:உண்டியல்களைக் 
கொடுக்கவேண்டும். என்ற ௫ிர்பந்கம் இல்லை, பொதுப்படையாக : 

- எல்லா பாங்கு நடத்துவோரும் இக்த வகையில் உதவியளிக்க. 
“முன்வருவது தெரிந்ததே, எனவே, கடுகளவேனும்...சான்று .. 
உண்டானால், பாங்கு நடத்துபவர்கள் தங்களுடைய பாங்கி. 

_ மினுடைய பெயரைக் குறித்திருப்பின்,. அது தங்களுடைய 
பார்வைக்கு வரின் அதன்படி அந்த உண்டியலை ஏற்றுக்கொண்டு 
பணம் கொடுத்துவிடுவார்கள்.  வாடிக்கைக்காரர். தொகையைக். 

கணக்கில் கட்டியதும். அந்தத் தொகையை ஏதோ வரும் 
உண்டியலை ஈடுகட்ட என்று கூறி பாங்கு நடத்துபவர் மறுக்காது 
ஏற்றுக்கொண்டால், அதன்படி நடப்பவர்க்கு இதுவே... தக்க. 

.. சான்று ஆகும். வழக்கமாகவே வாடிக்கைக்காரரின் உண்டியல். 

. களையேற்றுப் பணம் கொடுத்துவரின் அதுவே இன்னும் அசைக்க . 
* வியலா ருசுவாகும், அவ்வாறு செய்ய மறுப்பின், அதற்கான 

அறிவிப்பை உடனே எழுத்துமூலம் படபட அக்க ச்ட் ட 

0. பாங்கு நடத்துபவரின். பொது மீள் உரிமை — 
fs - பாங்கு ஈபத்துபவருக்கும் வாடிக்கைக்காரருக்கும். இடையே.



160 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

உள்ள உறவின். மற்றொரு தனிப்பட்ட குண௩லனவது மீள் உரிமை 
pan எழுத்துமூலம் பிறிது ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படாது உள்ள 
 நிலைவரை, பாங்கு நடத்துவோர் ஈடாக சணக்கில்உள்ள பாங்கித் 
தொகைக்கு வேண்டி, விற்பனைக்கான சரக்குகளை ' காப்பாற்ற 
வைக்கப்பட்டவைகளை : திருப்பாது இிறுத்திக்கொள்ளலாம், 
(இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் 1872, AA. 171) காப்பாற்றித் 

். திருப்பிக். கொடுக்கவேண்டிய , சரக்கை திருப்பாது நிறுத்திக் 
கொள்ளும் உரிமையை பொது மீள் உரிமை'! என்று பெயர், . 
இவ்வுரிமையைப்1பெற்றவர்கள் பாங்கு: நடத்துவோர், சரக்குடைப் 

- பதிலாள்கள், கப்பல்துரை சரக்கு காப்பாளர், உயர்ரீதிமன்றத்து 
- அட்டார்னிகள், பாலிஸி தரகர்கள், இப்போது மீள் உரிமை 
. தனிப்பட்ட . மீள் உரிமையினின்று வேறுபட்டது, ஒரு 
கைவேலைக்காரர்' ஒரு. பொருள் உற்பத்தியில் காலம், , பணம், 
உழைப்பு. இவற்றைச் செலவிட்டு, எடுத்துக். காட்டாக . ஒரு 
கெசவாளி தனது வாடிக்கைக்காரரிடமிருந்து. நூலைப்பெற்று 

_ உழைத்து அதற்கான கூலியைப் பெறவில்லையானால். அவர். 

அந்தத் துணியைத் திருப்பாது நிறுத்திக்கொள்ளலாம். இம்... 
மாதிரியான தனிப்பட்ட உரிமைக்குத்தான்.. தனிப்பட்ட மீள் 
உரிமை'' என்று கூறுகிறோம். 

பாங்கு. நடத்துவோரின் பொது மீள் உரிமை. என்பது 
ஆவணங்களைத் திருப்பிக்கொடுப்பதை நிறுத்தி வைக்கும் உரிமை 
எனலாம். ” இவ்வுரிமை வாடிக்கைக்காரர் கடனைத். திருப்பாது ' 
இருக்கும்பொழுது செயல்படுத்தும் முறை. ஆகும். மேற்படி 
ஆவணங்கள். இன்ன .இன்ன் கடன்களுக்காக நிறு.த்திவைக்கப் 
பட்டுள்ளன என்று இச்சயமாக கூறவியலாது. ..பரங்கு 
ஈடத்துபவர் வசம் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா "ஆவணங்களையும் : 
இது கட்டுப்படுத்துகிறது. அவைகளில்: உள்ள தொகையைப் 
பெற்று பாங்கு நடத்துபவர் . "தனக்குச் சேரவேண்டிய... கடன் 
தொகையை. அதில் - சரிசெய்துகொள்ளலாம். ஆவணங்களை 
வாடிக்கைக்காரர்.. பாங்கு நடத்துவோர். வசம் சேர்க்கும் 
பொழுது. அல்லது. பின்னர். சட்டப்படி அவற்றைத். 
உடைமை ஆக்கிக் கொள்ளலாம். இது சம்பந்தமா 

டடப்படி பாங்கு. நட்த்துவோர் தமது மீள் உரிமை டி 
மலாக்குவதை ஆவணங்கள் மட்டுமல்லாது Dar “விற்பனைக்கு 

உரிய சரக்குகள். . பாங்கு. : ஈட்த்துபவர் வசம்... இருப்பின் 
அவைகளையும் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. மீள் . உரிமைக்கு 
் i isthe i Bes பண்டங்களை த். தது கடம். ஆக்கித் 

ட் இருப்பீள், 

  

       

  

   

  

து மிள் உரிமை: ஏற்றிக்கொள்ள இயலாது...



பாங்கு ஈநடத்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும், 161, 

மீள் உரிமை என்பது ஒருவகை மறைமுகமான அடகு 

முறை: பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைக்காலம் முதலே: 

- திர்ப்பளிக்கப்பட்ட பல்வேறு வழக்குகளிலிருந்து காணக்கூடிய . 

உண்மையாதெனில், பாங்கு ஈகடத்துவோர் 'எவ்வித ஐயப்பாடு 

மின்றித் தன்வசம் பாதுகாப்பிற்கு வைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

மேற்படி வாடிக்கைக்காரரின் பாக்கித் தொகையை ஈடுகட்டவே 

பயன்படுத்தக் கூடிய உரிமை அல்லது பொது மீள் உரிமை 

எனலாம். ஆயினும், பாங்கு நடத்துவோரும் வாடிக்கைக்காரரும் 

செய்து: கொண்ட ஒப்பந்தப்படி மீள் உரிமைக்கு எதிராக. 

இருப்பின், ௮ம்: மீள். உரிமை பயனற்றதாகிப் போகும்: 

(பிரான்டாவ் எதி. பார்னட் 1864, 3 #19, 519) (Brandao Vs. | 

Barnett (1984), 2 பே. 519). பாங்கு நட த்துவோர் பெற்றுள்ள 

பொது Ser உரிமை. அடிப்படையில் சாதாரண மீள் 

உரிமையைவிடச் சற்று அதிகம் மேம்பாடுடையது. சுருங்கக் 

கூறின், அதை மறைமுகமாயுள்ள அடகுமுறை எனலாம்; 

மாற்றுண்டியல்கள், செலாவணித்தாள்கள், ்ெெசக்கு'க:ள் 

முதலியவற்றைப் பொறுத்தமட்டில் இவ்வளவு வேற்றுமை 

புலப்படுவதில்லை. இந்தியச் செலாவணி முறிச் சட்டம் 1881- ன். 
பிரிவு. 99-ன் கீழ், பாங்கு கடத்துவோர் மீள் உரிமையின்கீழ் 

பெற்றுள்ள உண்டியல்களை gar பண _மதிப்பிற்காக 
வைத்திருப்பதால், WbS உண்டியல்களைக் கெடுவின். போது 
மாற்றிக்கொள்ள உரிமை. கிடைக்கிறது. இதர மாற்றுண்டி 

யல்களைப் பொறுத்தமட்டில், எடுத்துக்காட்டாக,வைத்திருப்போர் 

பணம்கோரும் பாண்டு, கூப்பன்கள், பங்கு மாற்ற உண்யடில்கள் .. 
ஆகியவை. பாங்கு. நடத்துவோர். கையில் வரின்,. அவை மீள் 
உரிமையாக இருப்பின், அது. அடகினைப் போன்ற நிலையை 

எய்துவதால், பாங்கு நடத்துபவர் தனக்கு வரவேண்டிய கடன். 
கொடுபடாவிடின். எப்போது. . வேண்டுமானாலும் - விற்றுப். 

பன:மாக்கிக் கொள்ள உரிமையுண்டு. குறிப்பிட்ட கால எல்லை 
ஒன்றும் 'கொடுக்கப்படாதிருப்பின், பாங்கு . . நடத்துவோர் 

நியயமான கால வரையறை வரை. பொறுத்திருந்துப் பின்னர். 
ட விர்கப்போவ.தாக அறிக்கைவிட்டு . மேற்படி. பத்திரங்களை 

"விற்றுப் பணமாக்கிக். கொள்ளலாம். .[ (பர்டிக் எதி, செவெல் 

188 t. 13 Huy .9.4.. 189, Burdick Vs. Sewell 1884-13 Q.B.D. 159] 

HYEary MHD ubs தொகையைத் தனக்குச் சேரவேண்டிய 

தொகைக்கு வரவு வைத்துவிடுகிறார். - இவ் விற்பளை உரிமை: 

- அவர் வசம் உள்ள எல்லா ஆவணங்களையும் செக்யூரிடிகளையும் ன 

பகம் 9ப்படுத்தும். ஆயினும், வாடிக்கைக்காரரின் உடைமையைக் 
காட்டும் அசையரப் பொருள் பத்திரக்கள் பாங்கு நடத்துபவர் 

“Ul



162 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் : 

ய்ரதொள்றும்' . செய்யமுடியாது. அவர் அந்த... உடமைப் 
பத்திரங்களைத் தம் வசம் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளத்தான் 

முடியுமே ஒழிய அவைகளை விற்க உரிமை கிடையாது. 

மீள் உரிமையை ஏற்படுத்த எந்த வகையான ஓப்பந்தமும் 

தேவையில்லை : மீள் உரிமையைத் தோற்றுவிக்க. எவ்வகையான 

ஒப்பந்தமும் தேவையில்லை. இந்திய சட்ட நிலைக்கேற்ப 

இவ்வொப்பந்தம் தொக்கி கிற்கிறது. இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் 

பிரிவு. 121-ன் கீழ் இது தொக்கி நிற்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

அதை எழுத்துமூலம் விலக்காத மறைமுகமாக இருப்பதாகக் 

கருதப்படும், மீள் உரிமை உற்பத்தியாகப். பல. நிபந்தனைகள் 

இருக்க வேண்டும்... அவையாவன : (4) பாங்கு ஈ௩டத்துவோர் 

கையில் சொத்துகள் பாங்கு நடத்துவோர் என்ற முறையில் 

கிடைக்க வேண்டும், (9) மீள் உரிமைக்குப் புறம்பாக 

சொத்துகளைப் பாதுகாவலுக்காக இருப்பதாக ஒப்பந்தம் 

கூடாது. (8) சட்டப்படி சொத்துகளை பாங்கு. நடத்துவோராக : 

வைத்துக்கொள்ளும் உரிமை கிடைத்தல் இன்றியமையாதது. 

(4) Sor உரிமையை நீக்க எறிவிதமான் ஒப்பந்தமும் இருக்கக் 

pial ctl ; 

Oe பாதுகாப்பிற்கு விடப்பட்ட. த்றுப்பள்ளின் மீது. பாங்கு 

ந்டத்துவோருக்கு மீள் உரிமை இல்லை: Gur gars 

பாதுகாப்பிற்கு என்று பாங்கு. ஈகடத்துவோரிடம் கொண்டு 

வைக்கப்பட்ட . மதிப்பில் சிறந்த பொருள்கள், : ஆவணங்கள், 

தஸ்தாவேஜுகள், உடமைப் பத்திரங்கள், நகைகள் இவைகளை 

மீள் உரிமையின்கீழ் பரித்துக்கொள்ள பாங்கு நடத்துவோருக்கு 

உரிமையில்லை, தனிப்பட்ட பணிக்காக விடப்பட்ட பொருள்களின் 

மீது பொது மீள் உரிமையில்லை ஏனெனில், இதற்கு எதிரான 

ம்றைழக ஒப்டந்தம் உள்ளதைக் காண்க. - (கத்பெர்ட் : எதி. 

ராபர்ட்ஸ் [/909] 2. அதி. 86 of eo. Cuthbert Vs. Roberts. 

[1909] 2 ch 226. C.A.) சட்டப்படி நிலைமை வருமாறு: பாங்கு 

நடத்துவோர் பாதுகாப்பிற்கென்று பெரும் விலை மதிப்புள்ள 

“பொருள்களை: பெய்லி (ஒப்புக்கொள்பவராக இருப்பதால் அவர்: 
அவ்வமயம் பாங்கி நடத்துபவராகக் கருதப்படமாட்டார் அல்லது 

பாங்கு. நடத்துவோரிடம் தனிப்பட்ட பொறுப்பில் விடப்பட்ட ஒரு 

பணியாதலால்... அவைகளின்மீது மீள் உரிமைக்கோர உரிமை 

இத்தி, மாற்றுண்டியல்களை . பாங்கு நடத்துபவர்... பெறின், 
றைத் “தன். விருப்பப்படி பயன் படுத்தி மீள் உரிமையைக் 

நியாயம் உண்டு. ஆவணங்களையும், விலையுயர்ந்த நகைகளை 

   

   
   

= யும் oo பேழையில் இட்டு அதை, நன்கு சீல் செய்து .பாங்கு
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நடத்துபவர் வசம் : காப்பாற்றும்படி கொடுப்பின், . பாங்கு 
நடத்துபவர் அதை அப்படியே Ones gs சீலை 

உடைக்காது பெட்டியைத் திறக்காது திருப்பிவிடவேண்டும். 
காப்பாற்றி வைக்கக் கொடுத்தவருக்கு. உரிமையில்லையெனில், 
பாங்கு நடத்துபவருக்கும் அதன்மீது எவ்வித . அதிகாரமும் 
கிடையாது. காப்பாற்றி வைக்கக் . கொடுத்தவர் : அதைத் 
திருடியதாகக் கொண்டால், பின்னர் 'அவருடைய : ரசீதின் றியே: 
பாங்கு நடத்துபவர் நியாயமான உரிமையாளர்வசம் சேர்த்துவிட 
வேண்டும். பத்திரமாகப் பாதுக்காக்க வேண்டிக் கொடுக்கப்பட்ட 

சசீதே தக்க சான்று என்றும் அதன் அடிப்படையில் பாங்கு 

நடத்துவோர் அப். பண்டங்களைக் தம். மீள் உரிமையின் கீழ் 

கொண்டுவர உரிமை கிடையாது எனலாம். . மேலும், 

பாதுகாப்பிற்காகக் கொடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் என்று பாங்கு 
நடத்துபவர் வலியுறுத்தலாம். லீஸ் எதி, மார்டின்... (1879) 
லா,ரி. 37 ஈக் 224 [Leese Vs. Martin (1873) L.R. 17. Eq 224] 

என்ற வழக்கில் லண்டனிலுள்ள பாங்கு ஈடத்துவோருக்கும். 
பங்குதாரர்களுக்கும் இடையே பழக்கமாக. முன் பண வசதி 
கொடுக்கும் முறை நிலவியிருந்தது. SITS வைத்துள்ள 
பாங்குகளின் ஈட்டின் பேரில் முன் பண வசதி அளித்து வந்தனர்- 
சிற்சில காலங்களில் இதர சொத்துகளின் எட்டில் . கூடதான் 
கொடுத்து வந்தனர், ஆயினும், :பசங்கு  கடத்துவோர்.. வசம் 
பாதுகாப்பிற்காகத்தான் பங்குத் தரகர் விட்டுவைத்துள்ளள ரே. 
அன்றிக் கடன் வாங்க அன்று. அதே போன்று பாங்க். ஆஃப் 
ஆஃப்பிரிக்கா எதி. கோஹன் (1909) 3 அதி. 129-0 (Bank of 

Africa Vs. Cohen (1909) 2 Ch. 129) பாங்கியில் ஒரு வாடிக்கைக். 

காரர் தஸ்தாவேஜாகளையும் டாக்குமெண்டுகளையும் பத்திரமாகப் 

பாதுகாக்க விட்டுவைத்துள்ளனர். அவருக்கு. அந்த டாக்கு.. 
மெண்டுகளின்மீது எவ்வித. ஒப்பந்த உரிமையும் சட்டப்படி 
இல்லையானால், ௮ந்த. பாங்கு நடத்துவோர் அதன்மீது மீள்: 
உரிமைகோர நியாயமில்லை, 

தனிப்பட்ட பணிக்கென விட்டு வைக்கப்பட்ட உண்டியல் 
கள், இதர பத்திரங்களின்மீது மீள். உரிமை.கோர இயலாது: 

_ மீள் உரிமைக்குப்: புறம்பான ... தனிப்பட்ட பணிக்காக எனக் 
- கூறும். எடுத்துக்காட்டு ஒன்றை திரீன்ஹால் ' எதி. ஆனியன் 

_ பாங்க் ஆஃப் மாஞ்செஸ்டர், . 1924, 2 கே.பி. 158. _ Greenhalgn 
V3.. Union Bank of Manchester (1924) 2 K. B53. ereirp 
வழக்கில் ௮! என்ற wut ‘1. என்ற. ஒருவருக்கு விற்பனை, 
செய்தார்... கடன். விற்பளாயான : காரணத்தால் *அ' என். பவர் 
உண்டியலை எழுதி, அலகை “ப” - என்பவர் ஒத்துக்கொண்டார்.
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மேற்படி சரக்கைப் (ப என்பவர். *க' மீது உண்டியல் எழுதி, 
அத *க' ஒத்துக்கொண்டார்,  “ப' தனக்கு வந்த, :க' ஏற்றுக் 
கொண்ட உண்டியல்களை பிரதிவாதி பாங்கியில் போட்டு 
இவற்றைத் தனியே வைத்திருந்து கான் ஒத்துக்கொண்ட :௮" 
சான்பவர் உண்டியலை பாங்கு ஏற்றுப் பணம் கொடுக்கவேண்டும் 
என்று கட்டளையிட்டு வைத்தார். பாங்கு இந்தத் தனிப்பட்ட 
பணிக்காக 'S என்பவர் ஒத்துக்கொண்ட - உண்டியல்களை த் 
தாற்காலிக... உண்டியல்கள் கணக்கு. என்ற கணக்கில் வரவு 
வைத்துவிட்டது. இந்தக் கணக்கில். வரவு வைக்கப்பட்ட 4௧” 
என்ற Bur ஏற்றுக்கொண்ட உண்டியல்கள்மீது பாங்கு 
நடத்துவோருக்கு மீள் உரிமை கிடையாது. ஏனெனில், இது 
தனிப்பட்ட பணிக்கென பாங்கு. நடத்துவோர் வசம் விடப் 
பட்டது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதே போன்று 
டாக்குமென்டரி உண்டியல்களில் வரும் உண்டியல்கள் கொடுக்க 
மறுக்கப்படின், அதற்காகக் கொடுக்கப்பட்ட ஈட்டுத் தொகையை 
பாங்கு: எடுத் துக்கொண்டு வேறு எந்த கடனுக்கும் வரவு செய்து 
கொள்ளக்கூடாது, தனது வாடிக்கைக்காரருக்கு வேண்டி பாங்கு 

"நடத்துவோர் மேற்படி உண்டியலைக் கழிவு நீக்கிக் கொடுத்தாலும் 
அந்த ஈட்டுத் தொகையைப் பயன்படுத்த உரிமையில்லை, org 
எதி, சார்ட்டர்டு பாங்கு ஆஃப். . இந்தியா [1874] 77. ms 205 
Latham Vs. Charterd Bank of India (1874) 17 Eq 205) ஒரு - 
வாடிக்கைக்காரர் : தனது. ஆயுள். . இன்சூரன்ஸ் பாலிஸியின் 
ஈட்டின் பேரில் £.4,000க்கு அதிகப்படாது ஓவர் டிராஃப்ட்கடன் 

பெற முயன்றால், அதற்கான வட்டி, தள்ளுபடி, இதர சில்லரைச் 
செலவு: அனைத்தும் இதற்குள் இருக்கவேண்டும் என்று பாங்கு 

, தடத்துவோருக்கு விபரத்தை அறிவிப்பின் அது அந்த பாங்கு 
கடத்துவோர். தறி பிட்ட தொகையில்தான் மீள் உரிமை 
பெறலாம் என்ற உயர் நீதிபதி திரு, நார்த் (7. [ரம்ப என்பவர் 

் தீர்ப்பளித்தார். [பெளவஸ், ஏர்ல் ஆஃப் ஸ்ட்ராத்மூர் எதி. 
வேன் 1996-33. அதி. டி. 558. 3 டைஜன்ட் 299, 589 (B wes, Earl 
of Strothmore Vs. Vane 1886-33 Ch. D. 586, 8. Digest 28y, 5993] 

தம்மிடம். வசூலுக்கு வந்துள்ள பாண்டுக்கேயுக கப்கள். 
களையும் கட்டுப்படுத்தி மீள் உரிமையின். கீழ் கொண்டுவர 
பாங்கு: நடத்துவோருக்கு. உரிமை: பாங்கு. நடத்துவே-ரிடம் 
பரண்டுகளையும, 'கூப்பன்களையும் வசூலுக்கு விடப்பட்டால் 

பாங்கு நடத்துவோர் அவற்றின்மீது மீள் உரிமை பெற்றுள்ளார். 

னல், .பாண்டுகளைப் பாதுகாக்க மட்டும் கொடுக்கப்பட்டு 
திலுள்ள. கூப் ளை நீக்கி பாங்கு ஈடத்துவோரிடம் கொடுத்து 

வ்சூலிக்கக்'' அணக எச்சல். 'கூப்பனை மீள் உரிமையின் கீழ் 
     
  



பாங்கு நடத்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும் op rede, 

ஆட்கொள்ள பாங்கு நடத்துவோருக்கு உரிமையுண்டு. ஆயினும், 
சார்லீ பிரபு இந்த தீர்ப்பு தவறென்று கருதுகிறார். பாண்டுகளைப் 
பாதுகாக்கக் கொடுத்திருப்பின், மறைமுகமாகத் தனிப்பட்ட 
முறையில் பாங்கு நடத்துவோருக்கு எவ்வகை உரிமையும் இல்லை. 
ஜோன்ஸ் எதிராக பெப்பர்கார்ன்.. 1858. 26 லா,ஐஜ.௮.: 158 

[Jones Vs. Peppercorne (1858) 981.7. 0. 128]. என்ற வழக்கில் 
பொது மீள் உரிமை உள்ளதென்று முடிவு செய்யப்பட்டது: 
ஏனெனில், ஈட்டில் வைக்கப்பட்ட ஆவணங்களை விற்பதற்கான 
அதிகாரம் தரகர்கரூக்குக் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆயினும்; 
பாண்டுகளின்மீது மீள் உரிமை ஏற்படுவது இவர்கள் கொடுக்கும் 
ர்சீதில் கண்ட. நிபந்தனைகளைப். பொறுத்து அமையும். 
கொடுக்கப்பட்ட ரசீதில் மேற்படி ஆவணங்கள். காப்பாற்றப் 
படுவதற்காக விடப்பட்டன. என்றிருப்பின், அதன்மீது பொது 
மீள் உரிமை, உண்டியல்கள், செக்குகள், பண வரவுகள் அல்லது 
இதர விற்பனைச் சரக்குகள் பாங்கு நடத்துபவர் வசம் பாங்கு 
நடத்துபவர் என்ற முறையில் பெற்றாராகில் அவருக்கு மீள் 
உரிமை உண்டு. [மைசா எதி கர்ரி (1876) லாரி. 1 ஏ,பி,பி. 
கேஸ் 284 (181885 Vs. 01௨ 7876) 1௩. 7 கரா. (025. சசி]. 

தனிப்பட்ட முறையில் வைப்பாக விடப்பட்ட பணத்தின் 
மீது மீள் உரிமை இல்லை: ஓர் வாடிக்கைக்காரர் தனது 
கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்தியோ 
அல்லது மேற்படி கணக்கில் வரவிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட 
தொகையை. இன்ன பணிக்கென்று எழுத்து மூலமாகவே 
அல்லது மறைமுகமாகவோ . பாங்கு. நடத்து வோருக்குத் 
தெரிவீத்தால்பாங்கு நடத்துபவருக்கு அத்தொகை மீது மீள் 
உரிமை கிடையாது. கணக்கின்  இருப்பிலுள்ள தொகையை 
மறைமுகமாக . பாங்கு நடத்துபவர் மீள் உரிமை . ஆக 
மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது. . குறிப்பிட்ட கடன்களுக்கு ஈடாக 
அமைந்தாலும்கூட பாங்கு. நடத்துபவர் வாடிக்கைக்காரருடன் 
தனிப்பட்ட முறையில் இதை வைத்திருப்பதாக ஒப்பந்தம் செய்து 
கொண்ட காரணத்தால் அவரது. பொது மீள் உரிமைக்கு 
எதிராக அமைந்துள்ள து, ் 

> ஈடுகாட்டிய கடன் கொடுபட்ட பின்னர். பாங்கு நடத்துபவர். 
வசம் விடப்பட்ட ஆவணங்களின்மீது மீள்உரிமை: ஈடுகாட்டிய. 
கடன் ஒன்றின் தொகையை பாங்கு நடத்துவோர் வசம் சேர்த்த 
பின்னர், அக்கடன் கழிந்தது எனலாம். வாடிக்கைக்காரர் தன் 
வசமுள்ள.ஆவணங்களை மேற்படி பாங்கு நடத்துவோரிடம் ஈடாக 
வைத்திருக்கிறார்; மேற்படி பாங்கு நடத்துவோருக்கு வேறு:



166 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

அதாவது கடன் இருப்பின், இந்த ஆவணங்களை மீள் உரிமையாக 
எடுத்துக்கொள்ள உரிமை உண்டா என்பதைப்பற்றி இன்னும் 
ஐயப்பாடாகவே உள்ளது.  இவ்வையப்பாட்டை முன் கூறிய 
ஜோன்ஸ் எதி, பெப்பர்கார்ன் என்ற வழக்கிலும் (10168 VY. 

உற 001118) வில்கின்ஸன் எதிராக லண்டன் அண்டு கெளண்டி 

பாங்கு. (1884) 1 டி.எல்.ஆர், 88 [9/11110500 V. London and 
County Bank (1994) 111௩.) என்ற வழக்கில், குறிப்பிட்ட 

முன் பணத்திற்காக விடப்பட்ட. ஈட்டுப் பத்திரங்களைக் கடன் 
பத்திரங்களாகத் திருப்பிப் பெற்றுக்கொள்ள வாடிக்கைக் 
காரருக்கு உரிமை உண்டு. பாங்கு நடத்துவோரிடம் அவருக்கு 

இதர கடன்கள் இருப்பினும், இக்த ஈட்டுப் பத்திரங்களை அவர் 
பெற்றுக்கொள்ள அதிகாரம் உண்டு. முடிவாக லண்டன் அண்டு 
குளோப்ஃபைனன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் (190.9) 2 98, 416 in Re 
London and Globe Finance Corporation (1902) 2 ch. 416 என்ற 
வழக்கில் கடனுக்கு ஈடாக. வைக்கப்பட்ட ஆவணங்களை கடன் 
தீர்ந்த... பிறகும்கூடத் திரும்பப் பெறாவிடில், பாங்கு 
நடத்துவோருக்கு இதர கடன் பாக்கிகளுக்காக அவற்றின் மீது 
மீள் உரிமை உண்டு... இதன் பொருள் என்னவெனில், மேற்படி 
ஆவணங்களை . பாங்கு ஈடத்துவோர் மறுமுறை அவற்றை ஈடாக 
“வைக்க முற்படுகிறார் என்று பொருள், 

யப் - கவனக் குறைவாக பாங்கு நடத்துவோர் வசம் விடப்பட்ட 
- மதிப்பிற்குரிய பொருள்கள்மீது பாங்கு நடத்துவோருக்கு மீள் 
உரிமை கிடையாது: டாக்குமெண்டுகளோ. விலையுயர்ந்த 

-பொருள்களோ கவனப் பிசகாக பாங்கு நடத்துவோர் வசம் 

விடப்படின், அவற்றைத் தம். வசமாக்கி மீள் உரிமை கோர 
அதிகாரம் இல்லை. எந்த சொத்தோ அல்லது ஆவணங்களோ: 

மூன் பண. வசதியின் காரணம் கொடுக்கப்பட்டு மேற்படி caper 
பண வசதி அளிக்கப்படாவிடின், அந்த ஆவணங்களை நிறுத்தி 
வைத்து மீள் உரிமை கோர பாங்கு நடத்துவோருக்கு அதிகாரம் 
இல்லை, [லூகாஸ் எதி, டொர்ரெய்ன் .19 ஆர்.ஆர். 480 (11085 
Vs; Dorrein, 78. ௩.௩, 490] ஈடாக. வைக்கப்படும் ஆவணங்கள் 
தமது வாடிக்கைக்காரரின் சொத்து அல்ல. என்று பாங்கு 
ஈடத்துவோருக்குத் தெரிந்திருப்பின், அவர் மீள் உரிமையைப் 
பெறமாட்டார். மேற்படி . சொத்தின். நியாயமான : உரிமை 
யாளரிடம் . பாங்கு ' நடத்துவோர். தமக்கு அவற்றின்மீது மீள்: 
உரிமை. உண்டு .என்று வலியுறுத்திக்... "கூறும். சந்தர்ப்பம் 
் யாமுது. எனில், உரிமையாளர் : தனது அனுமதியைக். 

| Ss OSD GES வேண்டும். அல்லது பாங்கு, நடத்துவோர் வசம் 
இவை. ஈடாக. வைக்கப்பட்டுள்ளன. eT eT அறிந்திருக்க. 

  

  
  

  

   

 



பாங்கு ஈடதம்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும் «167 

வேண்டும். வழக்கமாக மூன்றாமவரிடமிருந்து வந்த மாற்று 
உண்டியல்களை பாங்கு நடத்துவோர். வைத்துக்கொண்டு. மீள் 
உரிமையைக் கொண்டாட முடியும். இது சம்பந்தமாகப் 

பிறருடைய உரிமை பாங்கு நடத்து பவரைப் பாதிக்காது, 

வரவும் பொறுப்பும் அதே உரிமைகளில் இருக்கவேண்டும்: 
ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தின் கடன். பொறுப்பை முன்னிட்ட 
கூட்டு தரகரின் நடப்பு வைப்புக் கணக்கோ. அல்லது தவணை 
வைப்புக் கணக்கிலோ உள்ள தகொகையை ஈடுபடுத்த பாங்கு 
நடத்துவோருக்கு உரிமையில்லை. கணக்கில் வரவிருப்பது: ஒரு 
நபருடையதும் பொறுப்பு. காட்டுவது வேறொடு டிறுவனத் 

துடையதும் ஆனதால் ஒன்றை ஒன்று ஈடுகட்டுவது முறையன்று. 
[உல்ஸ்டன்ஹோம் எதி. ஷெஃபில்ட் பாங்கு (1696) 64, எல்.டி. 
476. (Wolstenholm Vs. Sheffield Bank (1886) 64, L.T. 746)]. 
aCe போன்று தனி கூட்டுதாரரின் கடனுக்காகக் கூட்டு 
நிறுவணத்தின் சணக்கில். உள்ள வரவு தொகையைச் சரிக்கட்டக் 
கூடாது. 

கால வரம்புச் சட்டமும் . பாங்கு நடத்துவோரின் மீள் 
உரிமையும் : கால வரம்புச் சட்டத்தினல் பாங்கு கடத்து 
வோரின் மீள் உரிமை பாதிக்கப்படுவதில்லை. கால வரம்புச் 
சட்டதீதின் குணமென்னவெளில், .. சட்டப்படி சீராக்குவதற்கான 
வழியைப் பகருமேயன்றிக். கடனைச் தீர்த்துக்கட்ட முடியாது. 
ஆதலால், பாங்கு . நடத்துவோர். சொத்தின்மீது. கொண்ட 
உரிமையைப் பரிக்கயியலாது. 

-பாக்கியில்லாத தொகைகளின்மீது மீள் உரிமை இல்லை : 
கெடுவு தேதிக்கு முன்னர் எந்தத் தொகையையும் பாக்கியாக : 
இல்லாத காரணத்தால் மீள் உரிமை முறை ஏற்படவில்லை, 
அந்தத் தேதி வரையில் கடன் : ஏற்படாததால், பாங்கு 
நடத்துவோர் கெடுவு தேதி ' வராத கழிவு. நீக்கப்பட்ட 

_.. உண்டியல்காரருக்காக வேண்டி, வாடிக்கைக்காரரால் கணக்கில் 
.. உள்ள... தொகையை நிறுத்தி அவற்றின்மீது மீள் உரிமை. 

. உண்டென்று கூறமுடியாது. விதிவிலக்காக வாடிக்கைக்காரர் 
திவால். நிலையை அடைந்தாராகில் இம்மாதிரியான முறையை 
அனுசரிக்க இடமுண்டு, 

“டிரஸ்ட் கணக்கின் மீது மீள் உரிமை இல்லை: பாங்கு 
ஈஉடதீதுவோரிடம். வாடிக்கைக்காரர் . தனிப்பட்ட கணக்கு : 
வைத்திருந்து. மேற்படி கணக்கு ட்ரஸ்ட் வடிவில். அமைந்
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திருப்பின், அந்தக் கணக்கை மீள்: உரிமையின்கிழ் பாங்கு 
நடத்துபவர் தமதுடமையாக்கிக் கொள்ள' இயலாது, [ஏக்ஸ் 
பார்ட்டி கிங்ஸ்டன். வழக்கு லா. ரி. 6. அதி. 632 (Ex Parte 
Kingston L.R. 6 ch. 632) ஓ.ஆர்.எம். எதி. காகப்ப செட்டியார் 
29 பம் லாரி, 880 (பி.க.)] வாடிக்கைக்காரரின் நிலையை அறிந்தும் 
அல்லது இதரர்களின் நிலையைத் தெரிந்துகொண்டதாலும் 
அவர்கள் தங்கள் வாடிக்கைக்காரரின் பணத்தில் வர்த்தகம் 

. புரிகிறார் என்பதால் மீள் உரிமை நீங்காது. (எடுத்துக்காட்டாக 
பங்குத் தரகர்) [தாம்ஸ்ன் எதி க்ளைட்ஸ்டேல் பாங்கு லிமிடெட் 

: (1892). எ:ஸி. 292, 8 டைஜெஸ்ட். 188, 380 (Thomson Vs, 
் ஜெம்680216 Bank Ltd., 1892 A.C. 282.8 Digest. 198, 880)] 
வைக்கப்பட்ட நிதிக் கணக்கில் உள்ள நடப்பின்போது ட்ரஸ்ட் 
முறையில் இருப்பதாக அறிவிப்பு வராவிடினும், அல்லது 
பாங்கிற்கு 65 மாதிரி உறவு முறை தெரியாவிடினும் பாங்கு 
அதன். மீது மீள் உரிமை பெற்றுள்ளது. அந்த மீள். உரிமையை 
உடனே அமலாக்க பாங்கு நடத்துபவருக்கு அதிகாரம். உண்டு, 
[யூனியன் பாங்க் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரேலியா. லிமிடெட் ஏதி, 
மர்ரே ஐன்ஸ்லே. 1899 எ.ஸி. 899 (1/பாம்௦0 Ltd, Ys. Aynsley 
1898. A.C. 698)]. 

(114) பாங்கு நடத்துவோரின் கடமை-வாடிக்கைக்காரரின் 
கணக்கு நிலையை வெளிவிடாதிருத்தல் 

- வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கு நிலையை. - வெளிப்படுத்திஞல் 
gars செல்வநிலை வர்த்தகத்தில் தாழ்ந்துபோய் அதன் 

நிமித்தம் அவருக்குக்] கடன் வாங்க! இயலாது போய்விடும், 
பாங்கு. நடத்துவோர் இந்த வழக்கத்தை . மேற்கொள்ளா 

_ திருந்தனர். பின்னர் . 1925ஆம்!'ஆண்டிற்குப் பிறகுதான் [சட்ட 
முறையாக: இந்தக். கடமையைத் திட்டமாக. வகுத்தனர், 
[(டெளஸியர் வழக்கு (19.24). 1 கி,பெ, 491) Tousier Case 1924, 1. 

KB. 461). அதன்படி ஒப்பந்தத்தில் தொக்கி நிற்கும் முறையில் 
- (மறைவாக) பாங்கு நடத்துவோருக்கும் வாடிக்கைக்காரருக்கும் 
உள்ள உறவு. இருக்கும்வரை. எனக் கூறியுள்ளார்... பாங்கு 
ஈடத்துபவர் எக்காரணத்தைக் கொண்டும்,  நியாயமானதும் * 
அரியானதுமான காரணங்கள் . இல்லையேல் தமது வாடிக்கைக் 
காரருடைய கணக்கு நிலையைப் பிறருக்கு அறிவித்தல் கூடாது 
மேற்படி வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கு 'மூடப்பட்டாலும்கூட இந்த 
ரகசியத்தை” அம்பலப்படுத்தக்கூடாது. : 
   

  

| பளிப்படுத்த நியாயமானதும் சரியானதும் 6 என: கருதப்பட 

2 “வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் - Pee சரியானதும்: என்று & 
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கருசுப்படவேண்டிய : சமயம் அல்லது சந்தர்ப்பம் எது? 
உத்திரவாதம் கொடுக்க முன் வருபவர் கேட்கும் கேள்விகளுக்குச் 
சட்டப்படி கடமைப்பட்டு பதில் கூறவேண்டியது நியாயமான 
சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்றாகும், ஓவர் டிராஃப்ட் கடன் அனுமதிக்கப் 
பட்டவுடன் அதற்கான உத்திரவாதம் ஏற்க யாரேனும் 
முன்வரின் உத்திரவாதம் கொடுக்க முன் வருபவர் கோரும் 
கேள்விகளுக்குப் பதில் கூ.ற வேண்டியது இன்றியமையாதது. 
உத்திரவாதம் கொடுப்பவருக்கு. ஓவர் டிராஃப்ட். கடன் 
பெற்றவரின் பொறுப்பு எல்லை எவ்வளவு என்றும் வாடிக்கைக் 
காரருடைய கணக்கு. இவ்வளவு என்றும் சொல்லவேண்டியது 
பாங்கிறுடைய. பொறுப்பு. . வாடிக்கைக்காரருடன் வர்த்தக. 
உறவு பெறவிழையும் நபருக்கு அவருடைய செவ்வ கிலை, . குணம் 
இவற்றைப் பற்றி பாங்கு நடத்துவோர் கூறவேண்டியது கடமை, 
[ராப்ஷா எதி, ஸ்மித் /978-ம்சி, எல்.டி. 494 } (Robshaw Vs. Smith 
1978-88. L.T. 423)). 

பாங்கு நடத்துவோரின் கடமைகளில் ஒன்றாகிய கணக்கின் 
விபரத்தை அம்பலப்படுத்தாதிருத்தல்-- இதற்கான தடங்கல்கள் 

வர்த்தகப் பாதுகாப்புக். குழுவினர் சோரும் கேள்விகளுக்கு 
வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கு. நிலையைப்பற்றிப் பதிலளிக்க 
வேண்டுவது சரியா அல்லது தவரு என்று ஐயப்பாடான நிலையை 
சிலர்" ஆமோழித்தும், . பலர். எதிர்த்தும் கூறுகின்றனர்: 

_ வர்த்தகப் பாதுகாப்புக் குழுவினர் கேட்கும் நிதி நிலையைப்பற்றி - 
பாங்கு நடத்துவோர். கூறுவதில் தவறொன்றுமில்லை. என்று. 
கருதுவது. சிலர் பொது விதிகளின்கீழ் யார். எவ்வகையான 
தகவல்களைக் கோரினும். கொடுக்கக். கூடாதென்று பலர் 

- எதிர்க்கின்றனர். முன்பு ஏற்றுக்கொண்ட முடிவானது பாங்கு 
நடத்துவோர்மீது, . தம்ைம எவ்வகையிலும் திரித்துக் 
கூறியதாலும், -இழிவுப்படுத்திக்' கூறியதாகவும். கொண்டு 
வரப்பட்ட வழக்குகளில் . ஈடுபடும் அளவில் உண்மையான 
நிலையை. விளக்சக்கூடாது என்பது அவர்கள் தக்க காரணங் 
களுடன். உள்ள : நிலையைமட்டும். விஎக்கவேண்டுமே. ஒழிய வேறு 
தேவையற்ற விளக்கங்களைக் கூறக்கூடாது. டெஎளஸியர் ஏதி: 
நேஷனல் .ப்ரோவின்ஷியல் . ௮ண்டு யூனியன் பாங்க் ஆஃப் 
இங்கிலாந்து (1924) 1 கே.பி, 481, - இது காலம் வரை கணக்கை 
அம்பலப்படுத்தாது இரகசியமாக வைக்கவேண்டியதைப்பற்றிய 
சட்ட வழக்கு ty இது தன்றே சான். Bboy Bide விபரம் 

வருமாறு : 

ப வாடிக்கைக்காரரின் கணக்க: எப்போது - வெளிப். 
படுத்தலாம் ?:; பாங்கு நடத்துவோருக்கும் ' வாடிக்கைக் '



170 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

காரருக்கும் ' இடையே . உள்ள மறைமுகமான ஒப்பந்தம் 
யாதெனில் மூன்றாமவருக்கு பாங்கு நடத்துபவர் வாடிக்கைக் 
காரரின் கணக்கை வெளிவிடக்கூடாது, ஆயினும், வாடிக்கைக் 
சாரர் எழுத்து. மூலமாகவோ, அல்லது  மறைமுகமாவோ 

தெரிவித்திருப்பின் பாங்கு நடத்துபவர் . கூறலாம், எடுத்துக் 
காட்டாக, ஒரு வாடிக்கைக்காரர் தனது பாங்கு நடத்துவோரை 
நடுவராக அமைத்து எழுதினால், இவர் சம்பந்தமாக வரும் 
வர்த்தகக் கேள்விக்கெல்லாம் பாங்கு நடத்துபவர். தமது 
வாடிக்கைக்காரரைப்பற்றிக் குறிப்பிடலாம். மேலும், தமக்கு 
உத்திரவாதக்காராக நிற்க முன். வருபவரை ure 
நடத்துவோருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைப்பின், பாங்கு 
ஈடத்துபவர் அவ்வப்போது தமது வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கு 
நிலையை உத்திரவாதத்தை முன்னிட்டுக் கூற. வேண்டிய 
நிர்ப்பந்தம் உண்டு. நீதிமன்றத்தின் உத்திரவை அனுசரித்து 
பாங்கு ஈடத்துவோர் தங்கரஞடைய வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கை 
வெளியிட வேண்டிய கடமையுண்டு. மாட்டின் பொது நலனைக் 
கோரி, வாடிக்கைக்காரர் நாட்டிற்கெகிராக தீங்கு விளைவிப்ப 
வராகக் இருப்பின், அவ்வமயம் அவரது கணக்கைப் பொதுக் 
கடமையாகத் தெரிவிப்பதால் அதை அவருடை ய: நற்பெயரைக் 
கெடுக்கும் எண்ணத்துடன் அல்லது அவரை இழிவுப்படுத்தும் 

நோக்கத்துடன் விடப்பட்டது என்ற குற்றத்திற்கு ஆளாக 
மாட்டார். யூத்த காலத்தில் வீரோதியுடன் [வர்த்தகம் புரியும் 
நபர்களைத்.  தெரிந்திருப்பின், அந்தத். தகவலை உடனே 
தெரிவீத்து இராஜ்திய விரோதமான குற்றம் என்று விளக்கலாம். 
கடைசியாக பாங்கு ஈடத்துவோர் தமது சொந்த ஈலளைக்கோரி 
சட்ட ரீதியாக (பாக்கிக்காக வேண்டி வாடிக்கைக்காரரின் மீது 
சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க. உரிமை) வாடிக்கைக்காரரின் 
கணக்கு நிலையைக்கூறி. தன்னை பொறுப்பில் ஈடுபடுத்தமாட்டார்- 
உத்திரவாதம் அளிப்பவரை. பணம் கட்டச்சொவ்லும் போது 
தமது. வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கை: கூறுவது நியாயமானது. 

“ பொது. நற்பண்பு : விதிவிலக்கான சமயத்திலும் நியாயமான 
தோரிக்கையின்போதும்தான் பாங்கு நடத்துபவர் தமது 
வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கை வெளிப்படுத்துவார். இதன் மூலம் . 
-பரங்கு நடத்துபவர் . தனது வாடிக்கைக்காரரிடம் நற்பண்புடன் 
நட்ந்துகொள்கிருர். - பாங்கு நடத்துபவர்கள் ஒருமிக்க இந்த 
செய்ல் முறையை பொது ஈற்பண்பு" என்று விளக்குகின்றனர். 
(அனுபந்தம் ஆ. வில் ஈபூனு 10ஐக காண்க.) ஒரு பாங்கு தனக்குத் 

ட் தேவைப்படும். தகவலை(எடுத்துக்காட்டாக,-உத்திரவாதம்'ஏற்கும் 
mane. வரவ இலை, கழிவு: நீக்கிய உண்டியலில் சம்மதித்து!



பாங்கு நடத்துபவரும் வாடிக்கைக்காரரும்.. .... ர் 

ஏற்றுக்கொண்டவரின் கணக்கு நிலை, இன்ஜெரு: பாங்கியின் 
வாடிக்கைக்காரரால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட உண்டியல்) வேறு 
ஒரு . பாங்கிற்கு எழுதிக் கேட்கலாம். அம்மாதிரி வரும் 
தகவல்களுக்கு பாங்கு நடத்துபவர் மிகைப்படுத்திக் கூறாமலும் 
மிகவும் இரகசியமான முறையில் பொது நிலைமையை தக்க 
பதங்களைப் போட்டு எழுதுவா ரே ஒழிய தமக்குத் தோன்றியதை 
எல்லாம் எழுதமாட்டார். . இம்மாதிரியான விசாரணைக்கான 
சந்தர்ப்பங்களையனுசரித்தும், வாடிக்கைக்காரரின் முழு அனுமதி 
பெற்றும் பாங்கு நடத்துபவர். பழக்கமாகக்" கொண்டுள்ள 
சான்றுகளுமே இதற்கு ஆதாரமாக அமையும் எனலாம். Ho. 

. சண்டர்லண்ட் எதி, பார்க்சேஸ் பாங்கு (தி. டைம்ஸ் 240 
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். £4 & 26th November 1958) தான் குதிரைப்பந்தயம் ஈட த்துபவர் 

களுக்கு. செக்குகள் கொடுப்பதாகத் . தம்மைப்பற்றி. தம் 
'கணவருக்கு பரங்கு கூறியதாக திருமதி சண்டர்லண்டு புகார் 

- கூறினள். இதையடுத்து அந்தப் பெண்மணி உடுப்புகள் 
உற்பத்தியாளருடைய பெயருக்குக் கொடுத்த. செக்கு ஏற்றுக் 
கொள்ளப்படவில்லை. பாங்கு நிர்வாகி முன்னர் வந்த குதிரைப் 
பந்தயங்களின் பெயரில் வந்த செக்குகளை மனத்தில். இருத்தி 
இதைக் கொடுக்க மறுத்துவிட்டனர். கணவனின் தூண்டுதலின் 
பேரில் மனைவி பாங்கு நிர்வாகிக்குத் தொலைபேசியின் மூலம் ஏன்: 
அந்த செக்கு கொடுக்கமறுக்கப்பட்டது. என்று. வினவினாள். 
இட்பேச்சிற்கிடையே. கண வன் : தொலைபேசியின் :. மூலம் 

பாங்கியின் நடத்தை சரியன்று என்று கண்டித்தபோது பின்னர் 

பாங்கு . நிர்வாகி குதிரைப்பந்தயம் நடத்துபவருக்கு. அவரது . 

மனைவி கொடுத்த செக்குகளைப்பற்றிய விபரத்தைச் தெரிவித்தார். 

பாங்கு நிர்வாகியின் சாட்சியப்படி திருமதி சண்டர்லாண்ட் ஏன்: 

செக்கு நிராகரிக்கப்பட்டது என்ற காரணத்தை விளக்கும்படி 
தன்னைத் தொலைபேசியில் கூப்பிட்டார் என்றும், அதற்கு 

மூன்பு . குதிரைப்பந்தயம் ௩டத்துபவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட 

'செக்கிற்குப் பணம் கொடுத்த பின்னர் வந்த செக்கிற்குப் போ திய. 

பணம் இல்லையாதலால், செக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்று. . 

கூறினர். நீதிமன்றம் பாங்கு நிருவாகியின்: வார்த்தைகளை: 

ஏற்றுக்கொண்டது. தமது . வாடிக்கைக்காரரின் அனுமதி: 

"பெற்றே அவர் சாட்சியம் கொடுத்தார் எனலாம்... பாங்கர்ஸ் 

ABankers L: J.) என்ற உயர் நீதிபதி இந்த வழக்கில், முடிவு 

- கூறும்போது பாங்கு தனது நிலையைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டி, 

ஈற்பண்பு நிலையினின்றுநீங்காதிருக்கத் தமது வாடிக்கைக்கா ரரின் 

"செல்வ நிலையைச்: காட்டி. அவர்- கொடுத்த செக்கை - ஏற்க



் 142 இம்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

ம்றுத்தது சரி என்றும், கணவன் மனைவி இருவரிடையே உள்ள 
தனிப்பட்ட . உறவை விளக்கிக் குறிப்பாக, மணவியின் கணக்கு 
நிலையை கணவனிடம் தெரிவிப்பதை இதரர்களுக்குத் 
தெரிவிப்பது போன்று கருதக்கூடாது என்று முடிவு கூறிஞர். . ' 

வெறும் உண்மை நிகழ்ச்சிகளே: தமது வாடிக்கைக் 
 ஜாரரின் பொருளாதார நிலையைக் கூற விரும்பும் பாங்கு. நடத்து 
, வோர். வெறும் உண்மையான நிலையைக். குறைத்தும் மிகைப் 

படுத்தியும் கூறாது. கணக்கில் உள்ள நிலையை உள்ளவாறே. கூற 

முயல வேண்டும். . (அநுபந்தம் ஆ..நமூனா. நீர் 16.௮. காண்க,) 
அவர் தம் காதில் விழும் ஆதாரமற்ற செய்திகளைக் கூறக்கூடாது” 
இரண்டாவதாக . இவ்வாறான செய்திகளை அவர் இன்ஜெரு 
பாங்கு. ஈடத்துவோருக்கோ அல்லது  .வரடிக்கைக்காரரின் 

- அனுமதி பெற்ற தனிஈகபருக்கோ தெரிவிக்கலாம். இந்தத் தகவல் 
.. வெளியீடு பொதுவான தாகவும் பாங்கு நடத்துபவரைப் பொய்த் 
தகவல் கொடுத்ததாகவோ அல்லது. வாடிக்கைக்காரரை இழிவு 

படுத்தும் பிரச்சாரத்தில் . ஈடுபட்டதகாகவோ குற்றம் கூறாத 
வண்ணம் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ரரம் வகையில். கூற 
வேண்டும். பாங்குகடத்துபவரும் அவர்கீழ் பணியாற்றும் இதரர் 
களும் சமூகத்தின் . அங்கத்தினராகவே இருக்கிறபடியால் அவர் 

_ களுக்கு சமூகத்தின் மீதுள்ள பொறுப்பு குறையவில்லை. கேர்மை 
யற்ற தகவல் வெளியீட்டினுல் பாங்கு. நடத்துபவர் . வாடிக்கை 
காரருக்குப். பொறுப்பாளி ஆவதோடல்லாது . பிறருக்குக் 
கொடுத்த ஆதாரமற்ற தகவல்களின் பின் விவாக வரும் நட்டங் 
கஞக்குக் காரணமாகிறார். இவர் நட்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டிய 

நிலையை எய்துகிறுர், நீதிமுறையில் பாங்கு. நடத்துபவர் அறிந் 
திருந்தும் கூட: வேண்டுமென்றே தவறான தகவல்களைக் கொடுத் 
தார். என்று நிரூபிக்கப்பட்டால். இவர் நட்ட ஈடு கொடுக்க 

வேண்டியவர் ஆகிறார். எடுத்துக் காட்டாக பாங்கு நடத்துபவர் 
- ஒருவர் .தன்க்கு வேண்டிய வாடிக்கைக்காரரின் உதவிக்கென 
அவர் வறிய நிலையில் இருந்தும் கூட பாங்கு நடத்துபவர் ௮வரை 

- உயர்ந்து நிஸையில் இருப்பவராக. தகவல் அளிக்கிறார் என்று 
வைத்துக் கொள்வோம். இச்செய்தியின் அடிப்படையில் இவரு 
பன் வர்த்தகம் புரியும் நபர். கடனுதவி அளித்துப் பெருத்த நட்ட 
.மடைகிரார், இந்த நட்டத்தை ஈடு செய்ய வேண்டியது பாங்கி 
்.மினுடைய பொறுப்பு. .. ஒரு வாடிக்கை அல்லாதவர் பாங்கு 
- நட்த்துவோரை இம்மாதிரியான விசாரணை கேட்பின் பாங்கு 

் நடத்துபவர் தமது. விருப்பம்: போல்: தகவல் அளிக்க உரிமை 
1 உண்டு ஏனென்றால், வாடிக்சை. அல்லாதவர். பாங்கு. ஈடத்து 
- பவரைக் கட்டுப்படுத்த எவ்வித ஒப்பந்தமூம் இல்லை. . ஆனால்...
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வாடிக்கைக்காரரிடம் பாங்கு நடத்துவோர் தவரான. முறையில் .. 

நடம்து கொண்டால் தம்மை இழிவுபடுத்தியதாகச் . குற்றம் சாட்டி 
வழக்குத் தொடர உரிமையுண்டு. (லா ஆஃப் பாங்கிங் எழுதியவர் ' 
ஆர். எஸ். டி. சோர்லே ;1988 பக், 902) (Law of Banking by 

%, 8. T. Chorley 1938, 1. 202). ் 

இங்கிலாந்தில் பாங்கு நடத்துபவரைக் குற்றம் சாட்டி 
அவதூரான முறையில் நடந்து கொண்டார் என்று . நிரூபிக்க 
வேண்டுமாயின், பாங்கு நடத்துபவர் எழுத்து மூலம் செய்த 
விளக்கங்களைக் கையொப்பமிட்டுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும், 
ஒரு பாங்கியீல் பணியாற்றும் நிருவாகி அம்மாதிரி எழுதி 
கையொப்பம் இட்டுக்கொடுத்தால், அது பாங்கு நடத்துவோரைப் 
பாதிக்காது. இது டெண்டர்டன். பிரபுவின் சட்டத்தின் 
வாயிலாக வந்த முடிவு ஆகும். [Lord Tenterdan’s Aet (9 Geo, 
1, 0. 14)] தனியார் தீங்கின் அடிப்படையிலோ அல்லது வேண்டு 
மென்றே தவரான முறையில் விளக்கம் கொடுத்தலோ இச்சட்டத் 
தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க இயலாது கடமையினின்று வழுவிய 
நிலையில்தான் இச்சட்டத்தின்கீழ் : நடவடிக்கை : எடுக்கலாம். ' 
மேலும் அறியாத்தனமாக பாங்கு நடத்துபவரால் செய்யப்பட்ட 
தகவல் வெளியீடுகள் டென்டர்டன் சட்டத்தின்கீழ் கட்டுப்படுத்த 
மாட்டா. (பான்பெரி எதி. தி பாங்க் ஆஃப்.மாண்ட்ரீல் 1979) 
er.4, 626) (Banberry V The Bank of Montreal -[1918]-A.C. 62,9 
OQuer_tter சட்டத்தின் கீழ். தங்ககர ஈடுபடுத்திக்கொள்ள 
பாங்கு ஈடத்துவோர் தமது வாடிக்கைக்காரர்களைப் பற்றி வரும் 
விசாரணை ககா கையொப்பமிடாது பூர்த்திசெய்து அனுப்புவார் 
கள். கையொப்பமிடாது பூர்த்தி செய்வதால் சட்டப்படி இவச் 
களமீது வழக்கு தொடரும் உரிமை போய்விடுகிறது. ஹெட்லே . 
பெர்ன் அண்ட் ௨.ம்பெனி லிமிடெட் எதி. ஷெல்லர் அண்ட் பார்மட். 

“னர்ஸ் லிமிடெட் என்ற வழக்கில் (16/18 Byrn: & Cy, Ltd. 37 . 
Heller & Partners Ltd., (C. C. 1964. (34) 2.96) அக்கரையில்லா 
தவனும், தெரியாத்தனமாக. தவரான விளக்கம் கொடுத்ததால் ... 

(இதரரைப் பாத் த்து அவரை நட்டத்தில் ஆழ்த்தியது. நிதிநட்ட 
ஈடாகக். கோர. உரிமையுண்டு. இதன்கீழ் ஈம்பிக்கைக்கான 
ஒப்பந்தம் இல்&ஃ௦ யென்று காண்க. சட்டப்படி தகவல் கொடுப்ப 
வ நேர்மையாசவும் மிகைப்படுத்தாம்லும். கூற வேண்டி௰: மறை : 
மூக ஒப்பந்தத்திற்கு அடிபணிய வேண்டி இருப்பதால், கவனப் 
பிசகாக அவர் யாதும் கூற முடியாது. தகவல் கோரும் .ஈபரும் 
“அவரை அதக் இருப்பது அவ்வொப்பந்தத்தின்- அடிப்படைத் 

“கொள்கை எனலாம். பாங்கு நடத்துபவர், மீது அவர்தம் pe: 
, நம்பிக்கையையு 6 அனுமானத்தையும் வைத்திருக்கிறார், ஆயினும் '
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தமக்கு. அம்மாதிரியான பொறுப்பு. ஏதுமில்லையென்று பாங்கு 
நடத்துபவர் விளக்கமாக மறுத்துவிடுவதால், : இம்மாதிரியான 
பொறுப்பு அவர்மீது ஏற்றப்படுவதில்லை, ஒரு வாடிக்கைக் 
காரரின் கணக்கு நிலையில் இன்ன வரவு உள்ளதென்று தன் 
அபிப்பிராயத்தைச் சுருக்கமாக ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகளால் 

கூறி பாங்கு நடத்துவோர் முடித்துவிடுவார். இதைவிட அதிகப் 
படியானதும் மிகவும் பொறுப்பு வாய்ந்ததுமான் பணியை பாங்கு 
நடத்துபவர் ஏற்கமாட்டார். அவர் நேர்மையான பதிலைத்தான் 
கூற முற்படுவார். | ‘ 

எவ்வளவு தேவையான தகவல்கள் வேண்டுமோ அவற்றை 
மீறி பாங்கு நடத்துபவர் கொடுக்க முன் வரமாட்டார்... எழுதப் 

பட்ட செக்குகள் கொடுபடாமல் போனால் அவற்றிற்கான 

காரணங்களைச் சுருக்கமாகக் கிழ்க்கண்ட காரணங்களை பாங்கு 
நடத்துபவர் கூறுவதுண்டு. அவையாவன: போ. கி. இ. (போதிய 
88 @oremw) (Not Sufficient Funds) செக்கு எழுதியவரை 
கேட்க (Refer to Drawer) ௩.ற. (9௪, or. Ga.) இதற்கான 
குறியீடுகள் : அதே. முடிவைக் கொடுக்கும்: செக்களைத்தும் 
UG O' ரக்கப்பூடவில்லை, 811.0 (டு Not படத்த எ பத 
தும் வரவில்லை, N.E. (No Effects) 

eds, ம்யனளியாக் கணக்குகள் -- "சில்லரைச் செல்வுள்ஸ் 
வாடிக்கைக்காரருக்கும் . பாங்கு... நடத்துகவோருக்கும்  உள்.ள 
உறவின் .இன்னெரு தனிப்பட்ட .குணகலனவது பாங்கு.நட்த்து 
பவர் மேற்படி sud  கணக்கையேற்று. எழுதி வருவதற்காக 
சில்லரைச் செலவுகளைக் கோரலாம். இங்கிலாந்திலும். இன்றும் 
அகேக. அயல்காடுகளிலும் ஒரு கணக்கில் பயன்: அடையும் 
அளவிற்கும் குறைவாக பணம் இருப்பின், அந்தக் கணக்கு 
உடைய. வாடிக்கைக்காரர் ஆண்டுவரை நடைபெறும் வரவு 

'செலவைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் அதாவது % அல்ல்து: 
சதவிகிதம் பாங்கு நடத்துவோருக்குக் கொடுத்துவிட வேண்டும். 
இந்தியாவில். பாங்குஈடத்துவோர்கள் அரையாண்டுக்கு அளவுக்கு . 
மீறி ஓவர் டிராஃப்ட் கணக்குகளின் மீது ரூபாய். 1 முதல் சீ வரை 
வசூல் செய்வார்கள். இதனால் அதிகப்படியான ஆதாயம். கிடைக் 

கும்'என்று கூறுவதற்கில்லை; இதற்கான காரணமென்ன வெனில் 
இங்கிலாந்தில் பாங்குகளில் அதிகப்படி செக்குத்தா.ள்கள்: Geni. 
முறையில் உள்ளன. இங்கிலாந்தில் உள்ள. பாங்கு:நடத்துவோர் 
அதிச அளவில். அனுப்வம் பெற்றுள்ளதால் வாடிக்கைக்காரர்களை 

பகத ள்ரல் செம் பயன்படுத்த... உதவுகின்றனர். : ஆயினும், 
இந்தியாவிலோ செக்குகளை. அவ்வளவாகப் பயன்.படுத்துவதில்லை 
எனக் இவ்வளவு குறைவான... கட்டணம் வசூலிப்பதற்கு
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"இன்னொரு காரணமும்: உண்டெனலாம். இந்தியாவிலுள்ள 

பாங்கு நடத்துவோர் தமது வாடிக்கைக்காரர்கள் பெருத்த 
அளவில் நடப்பு வைப்புக் கணக்குகள் வைத்துக் கொள்ளத் 
தூண்ட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கட்டணம் வசூலிப்படுவ 
தில்லை அல்லது அவ்வாறு வசூலித்தாலும் மிகவும் குறைந்த 
அளவில்தான் வருலிக்கக்கூடும். 

*. தொடர் வட்டி வசூல் செய்யப்படவேண்டியது : பட 

அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கொடுக்கவேண்டியது 
என்ற விதி இவ்வுறவில் தொக்கி நிற்கிறது எனலாம். எழுத்து 
மூலமாகவோ அல்லது வழக்க. அடிப்படையிலோ "செய்து 
கொள்ளும் ஒப்பந்தத்தின்படி தனி நபர்கள் பெற வேண்டிய 
சடன் தொகைக்குச் சாதாரண வட்டியையே கோரவேண்டியது 
முறை. ஆயினும், பாங்கு நடத்துபவர் அரையாண்டு முடிவில் 
உள்ள நிகரத்தின்மீது வட்டி கொடுத்தும் தொடர்ந்து வட்டி 
கூடிய தொகைக்கு அடுத்த அரையாண்டின் நிலுவையில். வட்டி 

கணக்கிட்டு, கூட்டி எழுதுகிறார்கள்.. இதைத் ' தொடர். வட்டி 
முறை எனலாம். ஆயினும், சாதாரண வட்டிதான் கணக்கிடப்பட 
வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தம் இருப்பின், அதற்கேற்ப” “பாங்கு 
ஈடத்துவோர் வட்டியைக் கணக்கிடுவார்கள். ஓவர் டிராஃப்ட் 
கடன்... கொண்ட கணக்குகளின் இருப்பை மாத “முடிவிலோ 
அல்லது காலாண்டுக்கு ஒரு முறையோ கணக்கிட்டு” ் வட்டி 
வசூலிப்பது சில பாங்குகளின் வழக்கம். ஆயினும், மேற், கூறிய 
வண்ணம் வாடிக்கைக்காரர் பாங்கு நடத்துவோருடன் ஒப்பந்தம் 
செய்து கொண்டாலன்றி பாங்கு ஈடத்துவோர் தம் விருப்பத்திற் 
கேற்ப.மாதத் தவணையிலோ, காலாண்டுத் Sud BG or வட்டி 
வசூலிக்கக்கூடாது. ' இது .சம்பந்தமா.க நீதிமன்றங்கள். தக்கபடி 
பார்வை செலுத்தி கட்டுப்ப்டுத்தியிருப்பது. நோக்கத் தக்கதே. ய் 

-. ஐ.பி. யூனியன் பாங்கு லிமிடெட் எதி. Paws ராஜாராஈம். 
மி.சி, வால் 2%. us 433. (U.P. Union Bank Tht. Ys பஷில், 
Rajaram C. C. Vol. 28. 1 492). . 

Mi. , காலவரம்புச் சட்டமும் வைப்புகளும்.: 

“முடிவில் கருதப்பட வேண்டிய நியமம். என்னவெனில், 
OTS MESSI ரர்... தான் கொடுத்துள்ள , வைப்புக்கள்ல். 
கொடுக்கும்படிகோரிய சமய முதல் 'கரல்வரையறைச். சட்டம் 

WOT Bug இத்தனிபட்ட. Osrares பாங்கு” நடத்து 
வோருக்கும் அவர்களுடைய வாடிக்கைக்காரர்.ளுக்கும்: : இஸ்ட்யே 

one வைப்புகளை அலுசரித்தது- gigi, பொதுவாகக்



176. இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

கடனினின்றும். வேறுபட்டது என்ற நீதிபதியின் .தீர்ப்பை நாம் 

முன்னர் ஜோ. ஆ. இம்ஸன் எதி, சவிஸ் பாங்கிங் கார்ப்பரேஷன் 
என்ற வழக்கில் கண்டோம். இந்த வழக்கின் விபரம் வருமாறு : 
1014-ஆம். ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 4-ஆம் தேதி கூட்டு 

வர்த்தகத்தில் ஒரு கூட்டுதாரர் மரித்ததால் அவ் வர்த்தகத்தை 

இழுத்து மூடவேண்டிய நிலைமை வந்தது. அந்தத் தேதியில் 

கூட்டு வர்த்தக டிநுவனத்தின் ஈடப்பு வைப்புக் கணக்கின் 

வரவில் 4 2921/-1 இருந்தது. ௮ந்த பணத்தைக் கொடுக்கும்படி 

கோரவில்லை. எனவே, சட்டப்படி வழக்குத் தொடர்ந்து 

நடவடிக்கை யெடுத்துக்கொள்ள மேற்படி. கூட்டு வர்த்தக 

நிறுவனம் முடிவு செய்தது. மேற்படி வழக்கில் நீதிமன்றத்தின் 

அபிப்பிராயத்தை உயர்நீதிபதி பாங்க்ல் (8௨1105, 1.7..) வெளிப் 

படுத்தியதின் விபரம் வருமாறு: *எங்கள் முடிவான கருத்து 

என்னவெனில், பணத்தைக் கொடுக்கும்படி கோரவேண்டியது 

௯ ட்டு நிறுவனத்தின் உரிமை, அதன் பின்னர்தான் .இதை 

வழக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்'. இந்த பொருள் பற்றிய 

சட்டமே அடியோடு மாற்றமடைந்தது எனலாம். கோரியபோது 

கொடுக்கிறேன் சன்று சத்தியம் செய்து தருகிறேன் என்று ' 

வாசகமிட்ட கடனுக்கு இதுகாறும் கொடு எனக் கோரவேண்டிய 

அவசியம் இல்லை. காலவரை பணச் சட்டம் அது எழுதிய 

தேதியினின்று தொடங்கும். எனேவ, கடன் எழுதிய 

தேதியினின்று தொடங்குமே ஒழிய கோரப்பட்ட தேதியினின்று | 

தொடங்குவதன்று. வாணிபத் துறையில் மேம்பாடடைந்தீ 

வழக்கறிஞரும் நீதிபதியுமான ரோஷ். (Mr Justice ௦01௦) இக்த 

வழக்கை மீதிமன்றத்தில் வீசாரணை செய்து முடிவில் எந்த 

விதமான கோரலுமின்றி உடனே . பணத்தைத் திரும்பிப் 

பெறலாம் என முடிவு செய்தார், ஆயினும், நீதிபதி பாங்கஸின் 

(Justice Bankes) Stuy மிஃவும் உயரிய தாகக் கருத இடமுண்டு. 

ஏனெனில், பாங்கு ௩டத்துபவரிடம் உள்ள பெரும் பகு கிகளான 

வைப்புகள் கோரப்படாமல் கிடக்கின்றன. அவை வாங்கப்பட்ட 
அல்லது ஒப்பந்தம் செய்துசொள்ளப்பட்ட தேதியினின்று 

காலவரையறைச் சட்டம் அமலாகிநது என்ற பயனை அனுபவிக்க 

முடியாது. இது சம்பந்தமான சட்டம் 49ஆவது பிரிவின்கீழ் 

காலவரையறைச் சட்டம். 1963 (Limitation Act 1922ல் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.. அதன்படி வாடிக்கைக்காரர் கொடுத்த 

வைப்பைத் திருப்பும்படி கோரிய மயம் முதல் மூன்று ஆண்டுகள் 

காலம் நீடிக்கும் என்பதாம், பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 

(1949) (26-a' 5) பிரிவின்கீழ் பத்து. ஆண்டுகளாகக் கொடுக்கல் 
‘RED = இல்லாத - "கணக்குகளின் .. பட்டியலைத். தயாரித்து



பாங்கு கடத்துபுவரும் வாடிக்கைக்காரரும் 477 

ஆண்டறிச்கையாக அனுப்பவேண்டியது என்று கூறியுள்ளது. 
அம்மாதிரியான கணக்குகளின் வரவில் எவ்வளவு தொகையுள்ள 
தென்றும். எந்த குறிப்பிட்ட தேதி முதல் ௮வை கொடுக்கல் 
வாங்களின்றிப் பயனற்ற : நிலையில் உள்ளன. என்றும். கூற 
வேண்டும். குறிப்பிட்ட .தவண வைப்புகளுக்கு மட்டும் கெடு 
தேதியினின்று பத்தாண்டுகள் கணக்கிடப்படவேண்டும். 

ஒரு வினோதமான வழக்கு : கால.வரையறைச் சட்டத்தை 
யொட்டி டாயகியின் வைப்பிலுள்ள பணத்தைத் திரும்பப் 
பெறுவதற்காகக் கொண்டு வரப்பட்ட ருசிகரமான ஒரு வழக்கு 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. ஆங்கில நாட்டு நீதிமனறங்களில் 
தொடர்ந்து விசாரிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. 7808ஆம் 
ஆண்டில் 'எஃப்* (8) என்ற ஜ்ரு நபர் ஒந பெரும் தொகையைப் 
பிரதிவா தி பாங்கியில் டைப்பாகப் போட்டிருந்தார். தேவை 
ஏற்பட்ட பொழுது 4 நாள்கள் முன்னறிவிப்புக் கொடுத்து 
வாங்கிக் கொள்வதாக நிபந்தனை போடப்பட்டிருந்த து. 
எஃப்” (1) இறந்தார். அவர் இறந்த 67 ஆண்டுகள் கழித்து. 
அவர் சந்ததியில் வந்த ஒருவர் இந்த வைப்புக்கான ரசீதை 
'எப்்ஃீபினுடைய (1) பழைய தஸ்தாவேஜஐூ.களிலிருந்து 
கண்டெடுத்தார். இந்த ரசீதின் ஆதாரத்தில் அவர் மேற்படி 
பாங்கியின் மீது வழக்குத். தொடுத்தார். இந்த வழக்கில் கால 
வரையறை ஏற்படவில்லை. ஏனெனில், . குறிப்பிட்ட அதிகப் 
படியான காலம் கடந்துங்கூட எஃப் (1) பணத்தைக் கொடுக்க. 
வேண்டும் என்று. கேோ.ரியதற்குப் போதிய... சான்றுகள் 
ஏற்படவில்லை. ஆயினுர், அதிருட்ட வசமரக.பரங்கு இத்தளை 
காலம் திருப்பிக் கொடுக்காது இருந்திருக்க முடியாது என்ற 
அனுமானத்துடன். நீதிமன்றம் முடிவு செய்து தொடரப்பட்ட 
வழக்கைத் . தள்ளுபடி செய்தது, ருசுப்படுக்த. வேண்டிய. 
புத்தகங்கள் அவ்வளவு. நீண்ட காலம். வரை வைத்திருப்பது 
என்பது எல்லையை மீறியது எனலாம், நடப்பிலுள்ள 
பாங்கியினுடைய குறிடப்பேடுகளைக் கொண்டு Main psf Ser 
எளிதில் முடிவு செய்வது இல்லையென்ற காரணத்தால் வாதியின் 
வழக்கு ஏற்கத் தருந்தது. அன்று என்று நீதிமன்றத்தார் . 
வழக்கைத் தள்ளிவிட்டனர்... டக்ளஸ் எதிராக லாயிட்ஸ் பாங்கு. 
லிமிடெட் 384 சி.சி 268 (Douglas V. Lloyds. Bank Ltd. 840 பொதித்து 7 ப | 

.. வைப்புக் கணக்குகள் : தவணை NAILS ES இந்த. கால 
வரையறைச் சட்டத்தின்கீழ். மாற்றம் ஏதேனும் உண்டா 
என் பதைப்பற்றி.உள்எ அபிப்.பிரரயம் முன்னுக்குப்பின் OCT Dor. 
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170 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும்- நடைமுறையும் 

தீர்கும்படி பல்வேறு கொள்கைகள் கூறத்தக்கவையாக உள்ளன. 

சிலர் கொள்கையாவது தவணை வைப்புகளுக்கும் நடப்பு வைப்பு. 
களுக்கும் யாதொரு வேற்றுமையில்லையென வாதித்து நடப்பு 
வைப்பைப்போன்று வாடிக்கைக்காரர் பணத்தை திருப்பிக் 
கொடுக்கக்கோரிய பின்னர்தான் கால வரையறைச் சட்டம் 
அமலாகிறது என்பதாம். இன்றும் சிலரின் கருத்துப்படி தவணை 
வைப்பின்கீழ் வாடிக்கைக்காரர் கால எல்லைக்குள் பணத்தைத் 
நிரும்பிப்பெற விழைவதால் அது முதல் காலவரையமைச் சட்டம் 
அமலாகிறது. இக்கொள்கைகள் இரண்டினும் பின்னர் கூறி 
யள்ளதே சற்று நேர்மையான கொள்கையெனக்கருத இடமுண்டு. 
பணம் திருப்பும் முன்னர் தவணை வைப்பின் ரெசீதைத் திருப்பித் 
தர வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இருப்பின், அதன்படி கால வரை 
யறைச் சட்டப்படி அன்று முதல் அமலாகிறது. கருஷலத்தையும்' 
ஆவணங்களையும் விலையுயர்ந்த பண்டங்களைப் பாதுகாப்பிற்கு 
வைக்கப்பட்டு திருப்பிக் கொடுக்கும்படி கோரிய காலம் முதல் 
இச்சட்டம் அமலாகிறது. 

ஒவர் டிராஃப்ட் கடன்கள்: ஒவர் டிராஃப்ட் கடன்களுக்குக். 
காலத்தின் வரையறை, பாங்கு நடத்துவோர். தனது வாடிக்கைக் 
காரருக்குக் கொடுத்து அவர் அதைப் பயனாக்கிக் கொண்ட. 
காலத்திலிருந்து தொடக்கம்பெறும். கடன்பட்டவரோ அல்லது 
அவருடைய. பதிலாளோ . கடன் வாங்கிய காலத்தை டீட்ட 
வேண்டும் என்று கையொப்பம் இட்டு எழுதிக் கொடுப்பின்... 
அந்தத் தேதியினின்று கால வரையறை. நீளும். இதன் அடிம். 
படைக் காரணம் என்னவெனில் பாங்கு ௩கடத்துபவர் கொடுத்தது 

கடனாதலால் இதன் முறையே. வேறு பாங்க நடத்த; பவரிடம் 
வைப்பாக இடப்பட்டதன்று : மோட்டிகொர்னி எதிராக 
நாரன்ஜி 99 பம். லா, ரி. 422 ப பபபல ப Vs. Naranji 29 Bomb 

L. R, 423+) 

கோரும்பொழுது தரவேண்டிய மாற்றுண்டியல் : (டிமாண்ட் 
டிராஃப்ட்) வாடிக்கைக்காரர்.. தனக்கு வந்த மாற்றுண்டியல் 
களுடன் டிமாண்ட் டிராஃப்ட்டுகளையும் சேர்த்து பாங்குக் கணக் 
கில் கட்டி, பாங்கு' மேற்படி தொகைகளைக். குறிப்பிட்ட ஈநபரிட 

மிருந்து வசூலித்து அவற்றைத் திருப்பும்முன்னர் தன தி.தொழிலை: 
நிறுத் துனாலும் கூட. சட்டப்படி டிமாண்ட் டிராஃப்ட் தொகையைத் 

திருப்பிப் பெற வாடிக்கைக்காரருக்கு உரிஎமயுண்டு. (ஃபர்ஸ்ட் 
சேஷனல் பாங்கு: லிமிடெட் எதிராக இண்டஸ்டிரியல். ஆகில்: 
கம்பெனியும். இதரர்களும் a. fl, 1962 (82) 116.995). -



4. பாங்கு நிறுவனங்கள் 

தனியார் பாங்குகளின் வீழ்ச்சி:-- “தக்கது ஆயின் ஒரு 
சில நன்றே'!' என்ற கோட்பாட்டினை மனிதன் எதக்துறையினும் 
மேற்கொள்ளுவது போல் பாங்கு நிறுவனத் தோழ்றுவாயிலிலும் 
இது ஓரு தவிர்க்க இயலா உண்மையென்லாம். பெருமளவில் 
தனித்தியங்கும் சிறு பாங்கு நிறுவனங்கள் இருப்பதைவிட 
வன்மையான ஒரு சில பாங்கு நிறுவனங்களின் மேற்பார்வையில் 
இந்தாட்டின் பாங்கு அலுவல்களை ஒப்புவித்து அவற்றின் 
கிளகளைப் பல்வேறு பகுதிகளில் திறக்குமாறு செய்வதே சாலச் 
சிறந்தது எனலாம். பெருவாரி வர்த்தக நிறுவனங்கள் உருவாகும் 
இந்காளில் பாங்கு. வர்த்தகத்தைத் தனி நபரோ, கூட்டு 
வ்ர்த்தகர்களோ அல்லது கார்ப்பரேஷன்களோ கூட நடத்தலாம். 
ஆயினும் செம்மையான முறையில் நேர்மையுடன் பாங்கு கூட்டு 
வர்த்தகம் செய்ய முன் வரும் தனி நபர் ஓரு சிலரே, ் 

தனியார் பாங்குகளின் புகழ் மங்கியதின். காரணம் :-- 
தற்போதுள்ள ஏிலைமையில் உலகின் பற்பல நாடுகளும், 

்... இந்தியாவும், கூட்டுப் பங்கு மூலதனக் . கொள்கையை 
வெகுவாகக் .. கடைபிடித்து . வருவதைக் காணலாம். பாங்கு 

வர்தீதக முறைக் கூட்டுப் பங்கு மூலதன முறையில் நடத்தப்பட்டு 
வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். கூட்டுப் பங்கு பாங்குகள் 

2? பெருமளவில் வியக்கத்தக்க. அளவில் முன்னேறிவரும் 
இந்காட்களில் தனியார் பாங்குகள் மட்டும் நடக்கக்கூடப் போதிய 
வலிமையற்றுத் தள்ளாடிக்கொண்டு பின் தங்குவதின்' காரணம் 
என்ன? இதன் காரணத்தை. வெகுவாக ஆராயவேண்டிய ... 
அவசியமே இல்லையெனலாம்.. முதன். மூதலாக இக்நாட்டில் 
பெருவாரியான தொழில்கள் தோன்றி, அவைகள் பெருமளவில் 
கடன்  வ௫௪தியைக் கோருகின்றன. கடன் வசதி. செய்து 
கொடுக்கப் போதிய பண வசதியும். இதியும். இத்தனியார். — 
பாங்குகளில் இருப்பது மிக்கும். அரிது. எனவே, அவைகளின்
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தேவையைக்கூட நிறைவு செய்ய முடியாது வர்த்தகப் 

பெருக்கமின்றி உழலுகின்றன, தனியார் பாங்குகளின் மூலதனம் 
மிகவும் குலவறவாகவே இருக்கக்கூடும் இம் மூலதனம் அந்த 
பாங்கின் கூட்டுதாரர்கள் செலுத்திய தொகையாகும். (இந்தியக் 

கம்பெனிகள் சட்டம் 1926 பிரிவு /1) பத்துக் கூட்டுதாரர்களுக்கு 

மேல் : இருக்கக்௬ டாத ' காரணத்தால் மூலதனம் மிகவும் 
குறைவாக இருப்பதில் ஆச்சரியமொன்றுமில்லை. ஆனால் கூட்டுப்... 
பங்கு பாங்குகளுக்குப் பெருமளவில் மூலதன வசதியுண்டு. 
அந்தப் பாங்குகள் எண்ணீலடங்காப் பங்குதாரர்களைப் 
பெற்றிருக்கலாம். இவ்வளவு பங்குதாரர்கள்தான் இருக்க 
வேண்டும் என்று சட்டம் வரம்பிடவில்லை. . பெருமளவில் திரட்ட 
வேண்டிய மூலதனத்தைச் சிறிய தொகையுருவில் வகுத்துப் 
பங்குகளை வெளிவி$கின்றன. மூலதனப் பங்குகள் சிறிய அளவுத் 
தொகையாக உள்ளதாலும், பங்குதாரர்கள் மேற்கொண்ட 
பங்குகளின் முகப்பு மதிப்புக்கு (17௨௦6 78106) மேல் அவர்களுக்கு .. 
பொறுப்பு இல்லையென்ற காரணத்தாலும் சாதாரண . மக்கள் 
தங்கள். சேமிப்புத் தொகையை இம் மூலதனத்தில்' போட 
வீழைகின்றனர். தனியார் பாங்குகளிலே. பெருக்தொகைகளை 
ஈடுபடுத்தக்கூடிய செல்வந்தர்கள் மட்டும் உறுப்பினராக 
இயலும், அம. | | 

-.. இங்கிலாந்திலும், . இந்தியாவிலும் உள்ள கூட்டுதாரர்கள் 
மேற்கொள்ளும் பொறுப்பு:-- கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தின். 
(மா  கூட்டுதாரர்களுக்கு. எல்லையற்ற பொறுப்பிளைச். சுமக்க 
கேரிடுகிறது. எனவே தனியார்... பாங்குகளில் நேர்முக. 
ஈருபாட்டை . மேற்கொள்ள. இதரர்கள் அளவு கடந்த 

பொறுப்புகளைக் கண்டு கலங்கிக் கூட்? தாரர்களாகச் சேர. முன் 
வருவதில்லை, . இந்தியாவில் . கூட்டு. வர்த்தகச் சட்டம் . [929 
வருமுன்னர் கூட்டுதாரரின் பொறுப்புகளையும், : கூட்டு 
வர்த்தகத்தின். கடன்களைப்பற்றியும் இக்தீயக் காண்ட்ராக்ட் 

சட்டம் 15/9 (1878ல் 9வது) 43ஆம் பிரிவீல் அத கறை வாத் 
eet SS Pe: 

இரண்ட ல்ல்து அதற்குமேல் அதிகப்பட்டநபர்கள் ஒருமித்து 
வாக்தக் கொடுப்பார்களேய।யின், வாக்குப் பெற்றவர், விளக்சம் . 
பெற்ற. ஒப்பந்தத்தின்படி எதிர்மாறாக. Qa லாதிருப்பின் . 
ஒர.மித்து ஏற்ற லாக்கை முழுஅளவில் நிறைவேற்ற வேண்டும் 
என்று. வாக்குக் கொடுத்த நபர் க6ரில். ஒருவரைபோ. அல்லது. 

ae Bi 1 Fat cso 5 யோ சட்ட முறையின் கீழ் ie ecco we
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Hand mauiaqpnmuier £ps (Bankruptcy Practice) «CG 
வர்த்தக நிறுவனத்தின் அஸ்தி அல்லது சொத்துகளை, கூட்டுக் 
கடன் அல்லது தனிக் கடன்௧க£க் கொடுக்க எவ்வாறு வழங்க 
வேண்டுமென்ற முறை சற்று மாறுதலானது எனலாம். இந்தியக் 
கூட்டு: வர்த்தகச் சட்டம் 1942-ஆம் ஆண்டின்படி பிரிவு 49ல் 
கூறியவாறு, கூட்டுவர்த்தகநிறுவனத்தின் செ.1த்துஉளை மேற்படி 
நிறுவனத்தின் கடன்களைக் கொடுக்க ஈடுபடுத்த வேண்டும். 
அப்பொதுக் கடன்சகா அடைத்த பின்னர் ஏதாவது எஞ்சியிருப் 

. பின் அந்தந்தக் கூட்டுதாரரின் கடன்களைக் சொடுக்கவோ ௮ல்லது 

அவரிடம் கொடுக்கவோ செய்யலாம். கூட்டுதாரரின் சொந்த 

ஆஸ் திகளைக்கொண்டு அவரது. தனிப்பட்ட கடன்களைக் 
கொடுக்க வேண்ரும்.. எஞ்சிய சொத்துக்களைப் பின்னர்க் கூட்டு 
வர்த்தக நிறுவனத்தின். கடன்சகக் கொடுக்க உபயோகிக்க 
வேண்டும். இந்தநியமனத்தை இந்திய இராசதானி நகரங்களின் 
திவால் சட்டம் 7901ன் 49 (4)ம் பிரிவிலும் மாகாணத் திவால் 
சட்டம் 7907ன் 81 (4)ம் பிரிவிலும் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 
இங்கிலாந்தில் வரம்பிட்ட கூட்டு வர்த்தகச் சட்டம் 1997-ன்படி 

(Limited Partnership Act 1907) ஒன்றல்லது ஒன்றிற்கு. மேற் 
பட்ட கூட்டுதாரர்களின். பொறுப்புககா அவர்கள். ஈடுபடுத்திய 
மூலதன அளவுக் கோட்டினுள் வரம்பிட .வேண்டும். . ஆயினும் 
அம்மாதிரியான நிறுவனத்தில் குறைந்த. பட்சம் ஒரு கூட்டுதார 
ராவ்.து' எல்லாப் பொறுப்பையும் அளவற்ற முறையில் . ஏற்க 
இருக்கவேண்டும். அவரது தனிப்பட் ட சொத்துக்களை மேற்படி 
நிறுவன த்தின் கடன் களுக்கு ஈடாகக் பயன்படுத்த வேண்டும். 
வரம்: 9டப்பட்ட கூட்டுதாரர் அந்த நிறுவனத்தில் எவ்வகையான 

வர்த்தகத்திலும் ஈடுபடக்கூடாது. என்று அறுதியிடடுக் கூறப் 
படுகிறார். அவ்வாறு அன்றாட வர்த்தகத்தில் ஈடுபட கேர்ந்தால் 

- அவர். பொறுப்பேறி வரம்பு கட்ந்த கூட்டுதாரராக எண்ணப் 

படுவார்... நிறுவனத்தின் பொறுப்புகளுக்கும்,: கடன் களுக்கும் 
அலர் இலக்காகிறார்.. . அவர். விருப்பப்படின் எப்போதாவது 
கணக்குப்... புத்தகங்களைப். பார்வையிடலாம். ...இதரக்...கூட்டு 
தாரருக்கோ. அல்லது கூட்டுதாரர்களுக்கோ ... ஆலோசனை 
கூறலாம்... செயலாற்றாக் கூட்டுதாரர் எனத் தெரியாதாகையால் 
அவர்' கூட்டு. வர்த்தகத்தினின்று '' வில்கும்போது. பொது 
அறிவிப்புச் ' கொடுக்க : வேண்டிய . கிர்ப்பர்தமொன்றுமில்லை. 
கூட்டுதாரராக ,இருந்த .. காலத்தில்: உள்ள கடன்களுக்கு 
அவருக்குப் பொறுப்பு உண்டு. அவர் விலகிய. பின்.னர் ஏ.ழ்பட்ட 
கடன் களுக்கு : பொறுப்பு.இல்லை. இவர் கூட்டுதாரர். என்ற 
தீகவல். இதரியா.த Cee இந்த aCe ee 
பலனுள்ள தன்று. கட
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பெருமளவில் மூலதனத்திற்கான தேவை: இரண்டாவ 
தாக பாங்கு வர்த்தகம் இக்கட்டானது. (82110816) - அத்ன் 
வைப்பாளர்களின் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாக இருக்க 

வேண்டிய சாரணத்தால் அதன் அமைப்பு அதற்கேற்ப நிலை 
பெத்றுள்ளது. வைப்பாசளர்களின் ஈம்பிக்கையை . இழப்பின், 

பரங்கின் அமைப்புக் தடாலென்று சின்னு பின்றாமாகச் சரிந்து 
சீச்கெட்டுப் போகும்.- பெருவாரியாக அளிக்கப்பட்ட மூலதனம் 

பெற்றுள்ள கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள், தங்கள் ஆண்டுக். Bom Ky 
களைச் செய்தில் மாள்களில் பிரசரிப்பதால் பொது மக்களுக்கு 
மேற்படி. பாங்குகளின் மீது அளவு கடந்த நஈம்பிக்கையேற்பட்டு 
அவர்கள் தங்களிடமுள்சா பெருக் -தெொரகைகளை வைப்புகளில் 
போடுகிறார்கள். அனால் தனியார்  பாங்குகளோ உள்கூரில் 
பெயரும் புகமும் சம்பாதிக்கல் கூடும். அவை மூலதனத்திற்கும், 
வாடிக்கையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும், போதியநிதி சேர்த்துக் 
கொள்ளவும் நாடு மு: மூமைக்கும் விண்ணப்பித்; துக் ator gh 
இயலாது எனலாம். பட 

பெரிய பாங்குகளில் குறைந்த ered நட்டம் ; ae 
agra பெரிய பாங்குகளில் சராசரியின் நியதி (குறிப்பாக... 
கட்டத்தை பொருத்தமட்டிலும், அதன் கொடுக்கல் வாங்கல்களை 
அனுசரித்துள்சாது. ஆஸ்திகள் அல்லது சொத்துகள் அதிகமாக . 
இருப்பின் ஈட்டத்தின் விகிதம். மிகவும் குறைவாக இருக்கும். 
இதன் காரணமாகப் பெரும். கூட்டுப் பாங்குகளில் வைப்பாளர் 
களுக்குக் காப்பாகவே அடிகள், 

பெருமளவில் கடன் வச௪தியளிக்கவன்மை :--கான்கா வதாசக் 
கூட்டுப் பங்கு பாங்குகள் செயலுக்கான  மூலதனத்தைப் 
பெருமளவில் பெற்றிருப்பதால், பெருமளவில் வைப்புகளில் 
தங்கள் பணத்தைப் போட்டு வைத்துள்சா வாடிக்கைகாரர்களின் 
தேவையய நிறைவு. செய்ய முடிகிறது.” இதர காலங்களில் 
அவர்கள் கோரும் பெருங்கடன்களைம் கூட அளிக்க மூன் 
வருகிறது. அம்மாதிரியான வகையில், தனியார் பாங்குகள் 
எத்தகைய வசதியும் செய்ய முடிவதில்லை, அம்மாதிரியான... 
வைப்புதாரரால் தனியார் பாங்கின் அன்றாட வேல சீர்குலைந்து. 
போகும். பெரும் தொகையை ௯வப்பில் வீட்ட பல. வாடிக்கை 
தாரர்கள் கூட்டுப்பங்கு பாங்குகளில் பணம் போட்டிருந்தாலும், 
சராசரிக் சட்டபடி. அமையும். எனவே ஒரு. சிலரின். கையில்... 
மூலதனம் அடர்த்தியாக... அமைகிறது, - வரணிபத்துகறையில் ... 

ட் Dis மாதிரியான அமைப்புகள். தோன்றுதல் இயல்பு எனலாம் 4
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இணைத்தல்: இந்திய பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 
பிரிவு 44 (4) எ்படி சிசர்வு: பாங்கின் எழுத்து மூலமான 
அனுமதி பெற்ற பின்னர்த்தான் பாங்குகளைப் பிணைக்க இயலும். 
ஆயினும் மேற்படி சட் தத்தின் உட்பிரிவு ன்படி மத்திய அரசினர் 
நாட்டின் நலனைக்கோரி இரண்டல்லது அதிகப்படியான 
பாங்குகளை, ரிசர்வ் பாங்கின் ஆலோசனைக்கேற்பப் பிணைக்க 
மன் வரலாம். இந்திய கம்பெனிகள் சட்டம் பிரிவு 896-ன் கீழ் 
இம்முறையைக் கடைப்பிடிக்கலாம், இதன் மூலம் பல 
செளகரியங்கள், குறிப்பாக கூவறநீத செலவில் செம்மையாக 
-பாங்குகளை நடத்துவது, . அதிகப்படியான அளவில் வர்த்தகம் 
புரிவது, சீராகவும் சிறப்பாகவும் அலுவல்களை செய்வது 
பேரன்றவைகள் ஆகும், பிணைத்தல் முறையால் சுகதுக்கங்கள் 

பரிணமித்து மிளிர்வதைக் காணலாம், கிலர் கூறுவது போல, 
பாங்கு வர்க்தகத்தைப் பினைப்பதால் ஏகபோக உரிமையாகி 
ஒரு சிலரின் பிடியில் கிக்கிவிடும். இம்மாதிரி பிணைக்கப்பட்ட 
நிறுவனங்கள் நியாயமான முறையில் பாங்கு வர்த்தகத்தை 
நடத்திப் பொது மக்களுக்குத் தக்க முறையில் பணியாற்றுமா 
என்ற ஐயம் தோன்றுகிறது. தங்களுடைய தொழிலை செம்மை 
யாகவும் இலாபமாகவும் நடத்த சிரமப்படும் பிணைப்பு பெருத 

சின்னஞ்சிறு பாங்குகளை. பிணைந்துகொள்ளும்படி Metre 
பாங்கு . தாக்கீது கொடுக்கிறது, . தங்களுடைய அமைப்பை 

'வன்மையாக்கப். .. பிணைப்பு: இன்றியமையாதது எனலாம். 
வங்காள மாகாணத்தில் .கான்கு சிறிய  பாங்குகள்... தங்கள் 
வர்த்தகத்தைச் செம்மையாக நடத்த முடியாத நிலையிவிருந்தவை 
ஒன்றாகப் பிணைந்து யுண்டெட் பாங்க். ஆஃப் இஈுதியா . (16 
United Bank of 11018) வாகப் பரிணமித்தது. லட்சுமி பாங்கும். 
பாலாய் மத்திய பாங்கும் திடீரென்று சீர்கேடடைந்ததும், சிசர்வு 
பாங்கு, இந்தியக் கூட்டுப்பங்கு பாங்கு கம்பெனிகள் (இரண்டாம் 
சீர்திருத்தச் சட்டம் 1960ஆம் ஆண்டின் 45ஆம் புதிய பிரிவின் 
கீழ்த் தனி. அதிகாரம் கொடுக்கப்பெற்று அதற்கிணங்க. மத்திய 
அரசினர். ௮னுமதியைப்பெற்று கட்டாய பிணைப்புக்கு. உள்ள 
முறைகளையும், பாங்கு சிர்ப்படுத்தி அமைக்கும் முறையையும். 

திட்டம் வகுத்து கொடுக்க ஏற்பாடாகியது. - அம்மாதிரியான 
உத்திரவு பெற்றது மூதல் ரிசர்வு பாங்கு. அதிகமாக முயற்சி 

செய்து ஏகப்பட்ட. வறிய பாங்கு நிறுவணங்களைப். பிணைத்தும் 

- வருகிறது. பிலத்தலிஞல். பாங்கு வர்த்தகம் மிகவும் பலத்த 
போட்டியில் நிரந்தரமாக  நடக்கக்கூடும்.... . எப்பேர்ப்பட்ட 

இடமாயிருப்பினும். . சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக. இருப்பினும், 
பரிய பாங்கு. நிறுவனங்கள் தங்கள் கிகாகளை அம்மாதிரியான 
இடங்களில் திறந்து பினை க் எப்பட்ட. பாங்குகளுடன். போட்டியிட்
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மூன் வருகின்றன. இக்கொள்கையை ஆதரித்து இந்சாட்டின் 
பெரும் ஜந்து பாங்கு நிறுவனங்கள் நாட்டின் பல்வேறு 
பகுதிகளில் தங்கள் கிளைகளைத் திறந்து கொண்டு வருகின்.றன- 
தனிப்பட்ட ஒரு பாங்கினுடைய காப்பு அதன் கையில் மட்டும் 
இல்லாமல் நாட்டின் பாங்கு நிறுவங்களனை த்தையும் பாதிக்கும்... 
அளவில் ஏற்பட்டது. பிணைக்கப் பெற்ற. பாங்குகளில் ஒன்று 
தனிப்பட்ட முறையில் வன்மையாக அமைந்திருப்பினும் அதள் 
மற்றொரு பகுதி Aso கொடித்துபோய் :மூடக்கூடிய 
நிலையையெய்தியது என்றால் இந்த பாங்கும் தானாகவே 
கடையடைத்துக் கொள்ளும், . உள்ளுர் வர்.த்தகத்தை. வெகு 

செம்மையாக நடத்தினாலும்கூட  தலைமையலுவகலகம் . மூடின 
காரணத்தால் கிளைகளும் வன்மையான :. நிலையை அடைதந்திருக் 
தாலும்கூட தீ. தங்கள் கதவுகளை மூடி வர்த்தக்த்தை ஏறக்கட்டி 
விடவேண்டியது. ஒரு தனித்தியங்கும்: பரங்கு. . இன்னொரு 
பாரங்குகளின்' கூட்டத்தில் , சேோருமுன்னர் '. இப்பிணைத்தலால் 
பாங்கு இலாபம் பெறுமா அல்லது : பாங்கின் முன்னேற்றம் 
சீர்கேடு அடையுமா என்று ஆலோசிக்க வேண்டும். 1924. 
ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் நடந்த பாங்குப் பிணைப்பின் காரணமாக 
நடத்திய விசாரணையின் முடிவாக அந்நாம்டின் . பெரிய 

பாங்குகளும் வேல்ஸ் பகுதியிலுள்ள பெரிய பாட்குகளும் 
இங்கிலாந்து நாட்டு நிதி இலாகவின். (114181 71:285ப3) முன் 

அனுமதியின்றி பாங்கு பிணைப்புகளைச் een என்று 
உறுதி செய்து கொண்டார்கள். 

இந்துச்களின் கூட்டுக் குடும்ப முறை: .இக்நாளில் பெரிய 
நகரஙகளில். கூட்டுப் பங்கு பாஙகுகள் தோன் றியிருந்பினும்கூட 
பாங்கு. வர்த்தகம் தனியாரின். பாங்குகள் ' மூலம் நடைபெற்று 
வருவதைக் காணலாம், இம்மாதிரியான பாங்குகள் கூட்டு 
வர்த்தக முறையின்கீழ் ஏற்பழித்தப்பட்டவையல்ல.. அவைகள் 
இந்துச் : கூட்டுக் குடும்ப முறையின்கீழ் உருவானவை; 
'இம்மாதிரியான பாங்குகள், நாட்டின் பல பகுதிகளில் . சிதறி 
வாழ்ந்துவரும். வைசிய ஜெயின,. மார்வாடிக் குடும்பங்களால் 
கடத்தப்பட்டு வருகின்றன, : சென்னை. மாகாணத்தில். காட்டுக் 
கோட்டை ஈகரத்தார் சமூகத்தினராலும், பஞ்சாப் மாகாணத்தில் 
கத்திரி, அரோரா குடும்பத்தினராலும், குசராத், உத்திரப் 
பிரதேசங்களிலுள்ள மூல்தானியராலும் .. தனியார். பாங்கு 
நிறுவனங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. நவீன அமைப்பில் 
உள்ள கூட்டுப் பங்கு பாங்குகளைப்போல் இந்தத் தனியார் 

- நடத்தும். . பாங்கு. வர்த்தகமும் நிறுவனங்களைப்: - போன்று 
தொடர்ந்து. ஈடந்து வருகின்றன. சட்டத்தின்கீழ் .. இந்த.
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நிறுவனங்களுக்குத் தனிமாக இருக்கும் . நிலை அமைந்துள்ள 
படியால் தனி நபர் குடும்பத்தில் சேர்ந்தாலும் அதைவிட்டு 

விலகினாலும் பாங்கு வர்த்தகம் மாற்றம் பெறுவதில்லை. இது 

எவ்வாறென்ருல் பாங்கிங் கார்ப்பரேஷனில் பணியாற்றுப்வர்கள் 
மாற்றமடைவதால் பாங்கிங் கார்ப்பரேஷன் மூடப்படுவதில்லை. 

இந்துக் கூட்டுக் கூடும்ப அமைப்பை ஏற்று கடத்துபவர் 
கர்த்தாக்கள் (நாவ) சானப்படு பவர்கள், ஆவர்கள் 

குடும்பத்திற்கான வர்த்தகக்தைக் சுவனித்துக் கொள்ளுவார்கள். 
குடும்பத்திலுள்ள ஏக யோர் சந்ததிக்கான உறுப்பினராகத் 
திகழ்கின்றனர். பபொதுவாச ஆண் சந்ததியினரே ' 
சணக்கிடப்படுவர். 

நன்மைகளும் தீமைகளும் :--கூட்டுக் குடும்ப முறையின் 
காரணமாகக் குடும்பத்தின் மூலதனம் சிதறிப்போய் 
விடுகிறதில்லை, இதனால் அந்தக் குடும்பத்தைப்பற்றிப் பொது 
மக்களுக்கு பெரும் நன்மதிப்பு ஏற்படுகிறது, 7986ஆம் ஆண்டு 
இந்து வழியுரிமைச் சட்டம் ௮அகேக அடிப்படை மாறுதல்கள் 
செய்த. காரணத்தால் பழைய முறையின்கீழ். இந்துக் கூட்டுக் 
கும்ப வர்த்தகம் செய்வது மிகவும் கடினம். எனவே. - இந்துக் 
கூட்டுக் குடும்ப வர்த்தகம் புரியும் தனி நபர் இம்மாதிரியான 
சட்ட ரீதியான இடையூற்றைத் தவிர்க்க எண்ணி தங்களுடைய 
வாடிக்கைக்காரர்களுடன் இன்முகமாகப் .. பழகி தங்கள் 
வர்த்தகத்தைப்  பெருக்குகின்னறர். ... இம்மாதிரியான. செயல் 
முறைகளைக் கூட்டுப் பங்கு பாங்குகள் செய்ய இயலுமா. என்பது. 
சற்று ஐயம்தான் ! எவ்வாறிருப்பினும், இங்கிலாந்திலும் ஏனைய 
இதர மேலை நாடுகளிலும் உள்ள தனியார் பாங்குகள் நவீன 
காலத்தையொட்டி ஈடப்பதுபோல இந்நாட்டிலுள்ள தனியார் 
'பாங்குகள் .  நடந்துகொள்ளுவதில்லை. எடுத்துக் காட்டாக 
இம்தியாவில் ஒரு சில. தனியார் பாங்குகள். இப்போதுதான் 

- திங்கள் வாடிச்கைக்காரர்களுக்குச் செக்குப் புத்தகம் அச்சடித்து 
வழங்கியுள்ளது. லகு. காலமாக உண்டியல் வர்த்தகத்தை 
மட்டும் அனுசரித்து அவை நடந்து வருகின்றன; -. மேலை 
நாடுகளில் உள்ள இம்மாதிரியான தனியார் பாங்குகள் 'தங்கள் 
வாடிச்கைக்காரர்களூக்குச் 'செக்குப் புத்தகம். அளிப்பதோடல் 
லாமல் பெரிய பாங்குகள் செய்துவரும் _ உதவிகளையும். செய்ய 
முன் வருகிறது. ... ஆங்கிலத் தனியார் பாங்குகள் தீங்கள்மீது 
கம்பிக்கை ஏற்படவேண்டி, தங்கள் ஐந்தொகையைப்: பொதுக் 
கணக்கர்களைச் கொண்டு பரிசிலளை செய்யுமாறு ஏற்பாடு செய்து | 
அதளை Oe ee
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இந்தியத் தனியார் பாங்கில் உள்ள கூட்டாளிகளின் 
எண்ணிக்கை :-- இங்கிலாச்தில் உள்ளதேயபோல் இந்தியாவிலும் 
பாங்கு: வர்ச்தகத்தில் 10க்௫ மேற்கொண்ட கூம்டுதாரர்கள் 
இருக்கக்கூடாது ஆயினும் கம்பெனிகள் ஈட்டம் 1088ல் பிரிவு 
42ன்.. உட்பிரிவு ன்படி. கூட்டும் குடிம்ப முறை இருப்பின் 
இரண்டல்ல மூன்று. குடும்பங்கள் ஒன்றுசேர்ந்து கூட்டுத் 
Ar ATS, sori, அந்தக மாதிரி வயதடையாதவர்கக்£க் 

கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். மேற்படி பிரிவின் 4-வது 
அட்பிரிவில் அம்மாதிரியான அங்கம், சம்பெனி அல்லது கூட்டு 

வர்த்தகத்தின் உறுப்பினர் அவரும் பெொறுப்பாளியாகிக் 
தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பேற்க வேண்டிவரும். 2-வது உட் 
பிரிவின்படி முன் கூறியதற்கு விரோதமாக நடந்தால் அவர்களைத் 
தண்டித்து விடுவதென்றும் சண்டனளையாக . அபராதம் ரூ. 1000 
ஆயிரம்) விதிக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது. 

ஆங்கிலத் தனியார் பாங்கு சில: விபரங்களைக் கொடுக்க 
வேண்டும் :--இங்கிலாந்திலும். வேல்ஸிலும் பாங்குக் தொழில் 
புரியும் எந்த ஈ௩பரும் ஆண்டுதோறும் geal” 18ஆம் 
தேதிக்குள்ளாகத்: தங்கள் பெயர், விலாசம், செய்யும் தொழில், 
வட்டாரம் இவைகளைக் குறித்து அறிக்கை தயார் செய்து அதை 
முத்திரை வரிக் கமிஷனர்களுக்கு அனுப்பவேண்டும். (பிரிவு 27, 
ீல்ஸ் சட்டம் 18448 86021. 962176 &௦. 3044)... ட 

இந்தியாவிலோ  பாங்குக் கம்பெரிகள். சட்டம் தனியார். 
பாங்குகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. அந்த . பாங்குகள் 

சாச்சியத்திலுள்ள கடன். கொடு போர் சட்ட்த்தை அனுசரித்து 
நடக்கின்றன. அதுகூட பாங்குத் Oar Pas கட்டுப்படுத்து 
வதன்று. . என ேவே மத்தயசர்க்கார்... தனியாகக். கடன் 
கொடுப்போர் சட்டம். கொண்டுவருதல் வேண்டும். .எல்லா 

இசாச்சியங்களிலும்  . அதே... முறையை... அனுசரிக்கும்போது : 
தனித்தனிச். சட்டங்களூக்கு தேவையே கிடையாது எனலாம். 
இங்கிலாந்தில் உள்ளதுபோலக் கடன் கொடுப்போர் a, 500/- 
வீதம் வருமான வரி கட்டுபவரானால் அவர் ரிசர்வ். பாங்கிற்குத் 
தங்கள். . வர்த்தகத்தைப்பற்றிய . அறிக்கையைம்... சமர்பிக்க 
அதன்பின் கர என்று சர்க்கார் தீர்மானிக்கவேண்டியது. af 

வெளியீடு : Guage lig தகவல்களை முத்திரை வரிக் 
குழிஷனர்சகள வெளியீடு செய்து அந்த. பாங்குகள். உள்ள 
வம்டார்த்தில் பரப்பிவிடுகிறாரி.. இதனால் ௮ந்த பாங்கைப்பற்றிய. 
எல்லாத். த௫வல்களூம்... ஈன்று. விளங்கும். . செய்தித்தாள்கள், 

் இச்த்கவுல்கள். வெளியிடும். இதன் ஜலம், அக்த பாங்குயன்
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கொடுக்கல், . வாங்கல் வர்த்தகம். புரியும். நபர்களுக்கு .. அந்த 

பாங்கிவுடைய உண்மையான நிலை தெரிய வந்து அதற்கேற்ப 
நடந்துகொள்ளலாம், ஆயின் இக்காட்டிலோ கனியார் பரங்குகள் 
எவ்விதமான தகவல்கஷம் கெரடுக்கவேண்டியா அவசியமில்லை. 

எனினும் கங்கள் நிதி நிலையை வீளக்கி அறிக்கை தயார் செ ய் 
HES வட்டார த்திலுள்ள சள செய்தித் தாள்களில் வெளியிட்டால் 
மிகவும் சாலச் சிறந்ததெனலாம். ன் கி. சட பஷரி? 

:.... கூட்டு. வர்த்தக. எழுத்து ஓப்பந்தம்--அதனால் ஏற்படும் 
நன்மைகள் ௨ . ஒரு நபருக்குமேள் பலர் ௯:டி வர்த்தகம். புரியத் 

தொடங்கினால். அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு ஒப்பந்தம் எழுத்து 
மூலமாகத். தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டும்... ஆரம்பத்தில் 
மிகவும் கெருங்கிய நட்பின் காரணமாகச் கூட்டுதாரர்கள். ஓன்று 

சேர்ந்து எந்தவித ஒப்பந்தமும் இன்றி வர்த்தகம் புரிகிறார்கள். 
பொதுவாக ஓப்பக்தமில்லாது போனால் சன்மையின்றித் தியமையே 
அதிகரிக்கும் எனலாம், .. எழுத் த்து மூலம் ஓப்பந்தம் ஏற்படுவதால் 

உள்ள நன்மைகள் வருமாறு: முதலாவதாக உண்மையாகவே 
இரு கூட்டுதாரருக்கு.. கூட்டு... வர்த்தகத்தின் . விவரங்கள் 

தெரியாமல் இருந்தால் அந்த ஐயத்தைப். போக்க... இது 

பயனுள்ளதாகிறது. இம்மாதிரி எழுதப். பெற்ற ஒப்பக்தத்தை 
sag வாசித்து. ames: saver Pu புரிந்துகொண்டு 
அதற்கிணங்க. நடக்கலாம். இரண்டாவதாக, ஒரு மாற்றத்தை 

ஏற்படுத்த எண்ணி அதன் வீணளைவாக யாரேனும் ஐரு கூட்டுகாரறர் 
இலாபம் சம்பதிக்கலாம் சான்ற ஐயம் தோன்றலாம். 

உண்மையாகவே . மாற்றம் ஏற்பட்டு seer அடிப்படையில் 
இலாபம். இயல்பாக ஏற்படக்கூடும். ஆனால் முன்னரே முடிவு 
செய்து மாஜ்றம் ஏற்படும் முன்னரே அபமாதீரி எழுதிவைத்தால் 
இதரப் பங்குதாரர்கள் வெகுவாக ஆலோசித்தே இம்முடிவுக்கு 
வரக்கூடும். . மூன்றாவதாக கூட்டுதாரர்களுக்குள். பிற்காலத்தில் 
ஏதாவது மனத்தாங்கலின். காரணமாகச் சச்சரவு ஏற்பட்டால் 
அது... ராவுக்கு மீறி நீண்டுவிடாமல். உடனே. மூடிவு காணும் 
வகையில் தீர்க்கும். . சூளென்றுல் எழுத்துமூலம். ஏற்படாது . 
இருப்பின் ஒவ்வொரு கூட்டுதாரரும். தத்தமக்கு. தோன்றிய 
வாறு விளக்கம் கூற முன்வரலாம். கூட்டு வர்த்தக. ஐப்பந்தப் 
பத்திரத்தை வாணிக நிறுவனப். பதிவாளரிடம் (8150௧7 of 
firms) - பதிவு. செய்துகொள்ளலாம். பதிவு . செய்யப்படா 
நிறுவனங்கள். தங்கள் பேரில் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளைப் பதிவு 
செய்யவோ. வழக்காடவோ' முடியானது.  இக்திய . Sper 
cone ee இவர் களுக்குச் “தில். a peo aet 5 Otay
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கூட்டு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய உட்பிரிவுகள் :-- 

கூட்டுதாரர்கள் இடும் முதல், எந்த விகிதத்தில் இலாபப் 
பிரிவினை. என்றும், முதலுக்கு வட்டி விகிதம் எவ்வளவு என்றும் 
யார் யார் கூட்டுதாரராக இருக்கவேண்டியது என்றும் ஐயந்தீர 
எழுதவேண்டும். இலாப நட்டம், கூட்டுதாரரின்மீது கட்டுப் 
பாடுகள் ஏதேனும் உண்டென்றும், இன்னாருக்கு அதிகாரம் 
கொடுக்கப்பட வேண்டுமென்றும், ஓய்வு பெறும் கூட்டுதாரர், 
மரணமடைந்த கூட்டுதாரர். இவர்களுக்குக் கணக்குத் தீர்க்கும் 

முறையையும், புதியதாகக் கூட்டுதாரரை எந்த நியமத்துடன் 
் சேர்த்துக்கொள்ள வேன் டுமென்றும் விவரமாகக் கூறப்படும். 

கூட்டு. வர்த்தகச் சட்டத்தின் முக்கியமான சில 
கொள்கைகள் :-- : பாங்கு நிறுவனத்தின் கூட்டுதாரர்களையும் 
அவர்களுடைய வாடிக்கைதாரர்களையும் சம்பக்தப்படுத்தியுள்ள 
சில கொள்சைகளை இந்தியக் கூட்டு வியாபார (வர்த்தகச்) சட்டம் 
2922லிருந்து கீழே விளக்கியிருக்கிறோம். 

1. கூட்டுதாரர் மேற்படி நிறுவனத்தின் முகவராக 
அமைகிறார் :-- கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தின் வியாபாரத்தை 

எடுத்து : நடத்துவதால் கூட்டுதாரர் அதன் பதிலாளாகிருர். 
(இந்கியக் கூட்டு வர்த்தகச் சட்டம் 198.2 பிரிவு 18) (1% வது 1952, 
ஆயினும் அந்த நிறுவனத்தைக் கட்டுப்படுத்திப் பொறுப்பினை 
'ஏற்கச்.. செய்யவேண்டுமானால், . அந்தக் கூட்டுதாரர். அந்த 
நிறுவனத்தின் பேரிலேயே செயலாற்றி, முறியெழுதி அல்லது 
எந்த. முறையில் ஊகமாகவோ (Implied) வெட்ட. வெளிச்ச 
மாகவோ இந்த நிறுவனத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் என்ற முறையில் 
செயலாற்ற வேண்டும். (பிரிவு 22 இந்தியக் கூட்டு வர்த்தகச் 
சட்டம் 1982) இந்த 28ஆம் பிரிவானது செலாவணி முறிச்சட்டம் 
1881 - (Neg tiable Intruments Act I68/)e@r 47ஆம். பிரிவுக்கு 
உட்பட்டது. மேலும். இயல்பான முறையில் .௮ந்த நிறுவனம் 
நடத்திவரும்: தொழிலையே நடத்தி வரவேண்டும்... (பிரிவு... 19 

இந்தியக். கூட்டு வர்த்தகச் சட்டம் 1932) ஒரு.. கூட்டுதாரர். 
சாதாரணமாகக் கூட்டு வர்த்தக. நிறுவனத்தின் தொழிலை. 
இயல்பாகச் செய்து வருகிறார். அவர் தம் சொந்த எண்ணத்தில் 

ஏதாவது செய்தால் .பார்த்த மாத்திரத்தில் அது அந்த 
நிறுவனத்தையும் . கட்டுப்படுத்தும். எடுத்துக். காட்டாக 
வைத்தியாவும் ஜோஷியாவும் என்ற. இரு. கூட்டுதாரர்கள் 
சேர்ந்து... பவைத்யாஜதோஷி”... என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி 
வருகின்றனர். . வைத்தியா இயல்பாக ஒரு மாற்றுண்டியலில், : 

_ நிறுவனத்தின் பெயரிலுள்ளதைப்பின் எழுதி௮தை ஜோஷிக்குத்
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தெரிவிக்காமல் : தேசாய் என்பவருக்குத் தள்ளுபடி செய்து 

கொடுத்துப் பணம் பெறுகிறார். இந்த மாற்றுண்டியல் 

ஜோஷியின் கையொப்பமில்லாத காரணத்தால் மறுக்கப்பட்டு 

அதனல் ஏற்பட்ட பண நட்டத்ைை இ$த கிறுவனம்கான் ஏற்க 

நேரிடும் . இதன் முடிவாக இந்தப் பண நட்டத்தை ஜோஷி 

வைத்தியா இருவரும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டியேற்படுகிறது 

இன்ஜெரு உதாரணம், ஜோஷி, மிறுவனத்திற்காக வந்த 

பணத்தைக் தன் சொந்தச் செலவிற்கு எடுத்துக்கொள்கிறுர். - 

இந்தத் தகவல் வைத்தியாவிற்குத் தெரியாது. பணம் கொடுத்தவர் 

இந்த நிறுவனத்தின் மீதுதான் வழக்கிடுவார். அப்போது 

மறுக்கயியலாமலே நிறுவனம் கொடுத்தாகவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் 

கோன்றுகிறது. 

வி, பெருமாளுக்கு எதிராக ஏ. முகம்மது என்ற வழக்கில் 
. Q ரி. 19268 கேரளா 250) கூட்டு வர்த்தகம் .கலைக்கப் 

at ied பொது அறிவிப்பு. செய்யப்படாவிட்டால். கடன் 
பளுவைச் சுமப்பதற்கு முன்னால் அந்த கூட்டுதாரர்கள் ஊகமாகக் 
கட்டுப்பட்டவர்களாகின் றனர். Tar Gal அவர்களுடைய | 
செய்கைகள் அந்தக் கூட்டு நிறுவனத்தைப் பாதிக்கும். என்று: 

தீர் ப்பளிக்கப்பட்டது. 

மேற்கூறிய. நியமனத்திற்கு. விதிவிலக்கு :--. மேலே 
கூறியதற்கு விதிவிலக்கு உண்டு, . கூட்டுதாரர்கள் தங்களுக் 

குள்ளளாக ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டு அதற்கேற்பத். தங்கள் 

அதிகாரங்களையும். சலுகைகளையும் குறுக்கிக்கொள்ளக்கூடும். 
தமக்கு, அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டாத ஒரு கூட்டுதாரர் அளவுக்கு 

மீறி ஏதாவது. காரியம் செய்யப்புகின் ௮து அந்த நிறுவனத்தைப் 
பாதிக்காது. அவரைக் தனியே பொறுப்பிலாழ்த்தும் (பிரிவு £0 
இந்தியக் கூட்டு வர்த்தகச் சட்டம் 1982. (12-வது 1944) முன்பு. 

"கூறிய எடுத்துக் காட்டில் ஜோஷி மட்டும் ஒப்பந்தப்படி பண 

விவகாரங்களைச் செய்யவும், மாற்று. உண்டியலில் ஒப்பிடவும், 
கையெழுத்துப் போடவும், உண்டியல்களைத் தள்ளுபடி செய்து 
பணம். பெறவும் அதிகாரம் பெற்றிருப்பின் வைத்தியா மேற்... 

ட கூறியவாறு ஏதாவது மாற்றுண்டியலின் பின். கையெழுத்திட்டுப் 
பணம் வாங்கினால் அது நிறுவனத்தைப்.பாதிக்காது.  வைத்தியா 
தான் தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பாளி. (கோலன் எதிராக 
ரைட் என்ற வழக்கில் (0௦1181. 75. Wright) (1857) 7. ஈ அண்ட் 8 
ப் 26 எல். ஜே ஓ. பி. 14) ஒரு கூட்டுதாரருக்கு அதிகாரம் 
ட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகவல் மூன்றாவது. நபருக்கு. தெரியாத. 

பட்சத்தில் அப்போதுகூட அந்த நிறுவனம் பொறுப்பைத்தம்டிக்
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சுழிக்க முடியாது, அக்க ிறிவன தீலதைப் பெப்ரறுப் புள்ளதாக ஏற்க 
வேண்டுமென் நிருப்பின், அம்தல் கூட்டு தாரர் அந்த 
நிறுவனத்தின் "இயல்பான _ வர்த்தகத்தை எ டுத்துர் செய்ய 
வேண்டும். அட் நிறுவளத்திற்குத்' தொடர்பு இல்லாத் 
வர்த்துகத்லதம் செய்யின் அழை இயல்பான தொழிலாகக். கருத 
இயலாது. அதேபோல் பாங்க் கொழில் புரியும் ரிறுவனம் 
ச்ம்பந்தப்படா த ஒரு பொறுப்பை அந்தம் கூட்டுதாரரே ஏற்க 
வேண்டும். பாங்கு நிறுவனத்திற்கு அது பொறுப்பன்று. முன்பு 
கூறியவாறு வைத்தியா பருத்தி வில்யேற்றத்தை எண்ணி 600 
பேல்கள் பருத்தியை வாங்கினார் என்று கொள் வேரம். பின்னர் 
ஏதிர்பாராதவிதமாக விலைசரிந்தால் அந்த நட்டம் பாங்கு 
நிறுவன த்தைச்  சேர்ந்ததன்று, ஏனெனில் sax goin enh uid 

($060ய181100) பாங்குத் தொழிலுக்கு புறம்பானது. 

“2. வெளியேறும் உள்ளே வரும் கூட்டுதாரர்களின் 
பொறுப்புகள் : — ஓவ்வொரு கூட்டுதாரரும் அவர் கூட்டாளியாக 

இருக்கும் காலத்தில் ஏற்பட்ட் கடன்களுக்கு. அவரும் பொறுப்பு 
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது இயல்பான முறையில் 
வர்த்தகத்தில் நிகழ்ந்த கடன், ௩ட்டம் இவைகளைக் குறிப்பதே 
ஆகும். . ஆயினும் ஓர் கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தில் புதியதாகச் 
சேர்.தீ்துக்கொள்ள ப்பட்ட கூட்டுகாரர்.. அவர் கூட்டு சேரு 

முன்புள்ள அட் நிறுவனத்தின் பொறுப்புகளுக்குப் பாத்திரமாகார், 
(பிரிவு 81 இந்தியக் கூட்டு வர்த்தகச். சட்டம் 1982) அல்லது... 
முன்னதாகவே நடந்த ஒப்பந்தஙகஞுக்கான பொறுப்புகளை 
யேற்றுக்கொள்கிறார். ஒரு .கூட்டுதாரர். ஓய்வு பெற்றாலோ 
அல்லது இறந்தாலோ . அவருடைய சொந்தச் சொத்துகள் 
கூட்டுகாரராக இநந்த காலத்தில் கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தின் 
பொறுப்புகளுக்கும் கடன்கஷக்கும ஈடாகப் பயன் படுத்தப்படும், 
அல்லது கடன் கொடுத்தவரோ, வைப்பு தாரர்களோ எழுத்து 
மூலம் அவரது சொத்துகளுக்கு விடுதலை யளித்தாலன்றி அல்லது.. 
புதிய கூட்டு நிறுவனத்தில் அவர்கள் சேர்ந்து கொண்டாலன்றி 
அப்ருக்குட் பொறுப்பு நீங்கரது (பிரிவு 22) 

.. ஓரு எடுத்துக் காட்டு :-- முகர்ஜீ அண். கோ என்ற ஒரு 
பாங்கு. கிறுவனத்தில் திரு. தே ஸீ. போஸ் என்ற. ஒரு நபர். 
ரூ 500ஐ ஓர் ஆண்டுத். தவணையில் வைப்புக் கணக்கில்: 
போட்டிருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். மேற்படி பாங்கு 

.. நிறுவனத்தின் கூட்டுதாரர் திரு. பி. முகர்ஜி வைப்புக் கிடைத்த. 
. ஆறு:-மாதங்களில்' இறந்தார். திரு: ஜே. ஸீ. போல். தவணை: 
வைப்பும்- oer een si புதுப்பிக்கிறார் அல்லது: அதை” நடப்பு
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வைப்புக் கலாக்கிற்கு மாற்றிக்கொள்கிறார். பாங்கு நிறுவனம் 
நிலைமையைச் சமாளிக்க இயலாது முறிந்தால். அப்போது 

9. முகர்ஜியின் சொத்துகளிலிருந்து ஜே. ஸி. போஸாக்கு: 
யாதொரு தொலையும் கொருக்க வேண்டிய பொறுப்பு இல்லை. 
மூனெனில், திரு. Curso அவர்களுக்கு முகர்ஜீயின் மரணம் 
தெரிந்திருந்நும்உூட ௮வர் வைப்புககை புதுப்பித்தார் அல்லது 
மாற்றினார். புதிய ஓப்பற்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டபோகோ அல்லது 
மாற்றப்பட்டபோதோ தோன்றுதலால் பி முகர்கீ பட்ட கடன்: 
பொறுப்புப் பழைய ஒப்பற்குத்துடன் நீங்கியது. முகர்ஜியின் 
சொத்துக்கும் புதிய. ஒப்பற்தத்திற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் 
இல்லை. இம்மாதிரி நிலைமையில் பழைய ஒப்பந்தம் இருந்த 
இடத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் நுழைகிறது. கூட்டு நிறுவனம் பட்ட 
கடன்களுக்கும் பொறுப்புஈளுக்கும் . கூட்டுதாரர்கள் எவ்வாறு 

பாதிக்கப்படுகிரார்கள் என்று முன். கூறிய கொள்களைக்கான 
எடுத்துக் காட்டும். கொடுக்கப்பட்டது... கூட்டு நிறுவனத்தின் 

பொது வர்த்தகத்தின்போது கவனப்பிசகாகளும் . ஏமாற்றும் 
நோக்கத்துடனும் உள்ள கூட்டுதாரர் செய்யவேண்டிய நட்டஈடும் 
கடமைகளும் சாவை... என்று அடுத்துவரும் பகுதிகளில் 
கூற்ப்பட்டுள்மான . 

3. கூட்டுதாரரின் ஏமாற்ற முறைகளாலும் கவனிப்புக்' 
குறைவாக நடப்பதாலும் ஏற்படும் பொறுப்புகள் :-- இந்தியக் 
கூட்டு வர்த்தகச். சட்டம். 1932-cr 28-வது. பிரிவின் . சருக்கம் 

- வருமாறு- சாதாரணமாக வர் த்தகமுறையில் . ஈடுபட்ட . ஒரு 
கூட்டுதாரர் தவறா முறையில் வர்த்தகம் புரிந்தாலும் ௮ல்லது 
விடுதலாலும் மூன் ரூமவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விகவுகளுக்கும் 
நட்டங்கஞக்கும் அக்கூட்டு நிறுவனம் எல்லாக் கூட்டுதாரர்கள் 

உட்படப் பொறுப்பேற்க வேண்டியது ஆகும், இம்மாதிரிப் 
பொறுப்பில் ஆழ்த்த முக்கிய சிபந்தனைகளரவன: பொதுவாக 
வர்த்தகத்தின்போது ஈடுபட்ட காலத்தில் குற்றம் கூறப்படும் 
விடுதகலோ தவறுதலோ ஈ௩டந்திருக்ஃ வேண்டும் : மேலும் எல்லாக் 

, கூட்டுதாரர்களின் உத்திரவு பெற்ற நிலையில் இக்குற்றம் 
. கடந்திருக்கவேண்டும். எடுத்துக் காட்டாக ஒரு... பாங்கு 

கிறுவனத்தின் கூட்டுதாரர். சில அவணங்களில் முதவீடு 
செய்யுமாறு தம் வாடிக்கைக்காரர்களை ஊக்குவிக்கிளுர். அதற்குச் - 
செவி ini aa பின்பு பெரும் நட்டம் அடைகீரூர்... இந்த. 
நட்டம்... கூட்டு. கிறுவனத்தைப்.. பாத்க்காது. எனில்: 
அவைகளில் முதலீட் பெய்யுமாறு தமது வாடிக்கைக்காரர்களை த். 
தாண்டுவது .பாங்குத் தொழிலின் oo Ia அன்று (user 
எதி. பாங்க் ஆஃப் .மாண்ட்ரில். 19/9 ஏ. சி, 628) (Banberry -Vs~-
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Bank. of Montreal 1918 A C. 626) பிஷப். எது, கெளண்டஸ். 
ஆஃப் ஜெர்ஸி. (7884) 9, ட்ரா 143 ws 162. 23 or. ap. a A 836d 
(Bishep. Vs. Countess of Jersy 1854 2 Drew 143. Page 162. 23 
L.J. Ch. 483) இந்த. நிலை விளக்கமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

_ **தங்கள் வாடிக்கைக்காரரின் பணத்தை முதலீடு செய்யப் பொது 
எமுத்தராகவோ. பதிவாளராகவோ நடப்பது. மிகவும் 
வேடிக்கையாக உள்ளது. ஆயினும் ஒரு. வாடிக்கைக்காரன். 
தனது பாங்கிற்குக் கடிதமெழுதிக் கூட்டுப் பங்குகள் வரங்க 
அதிகரரம் கொடுத்து இன்ன இன்ன வகையாகக். கூட்டுப் 

பங்குகளை வாங்க வேண்டும் அல்லது விற்க வேண்டும் என்று 
நிபந்தனைகளைக் குறித்து அனுப்பினால் பாங்கு நடத்துபவர் 
அவ்விதமே நடப்பார்.  இம்மாதிரிச் சந்தர்ப்பங்களில் பாங்கு 
ஈடத்துபவர்' தனிப்பட்ட செக்குகளை எதிர்பார்ப்பது இல்லை. 
கடிதத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய . கணக்கில் பற்று 
எழுதுவார்கள். பாங்கு. நடத்துபவர்கள் முதலீட்டில் பணம் 
போடுமாறு தூண்டுவது அவர்களுடைய. தொழிலின் 
தகுதியன்று'*. ஆயினும் ஒரு வாடிக்கைக்காரர் தமது பரங்கு 
கடத்து வோருக்குக் கடிதம் எழுதிப் பணத்தைக் குறிப்பிட்ட ஒரு 
முதலீட்டில் போடச் சொல்லி அதைக் கவனிக்காமல் வேறு ஒரு: 
முதலீட்டில் பணம் இட்டால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நட்டத்தை 
nee கூட்டு நிறுவனம் ஏற்க வேண்டியது... 

ot பாங்குக் "கம்பெனிகள் . அல்லது 'கார்ப்பரேஷன்கள் : வ 
பாங்குக் கம்பெண்த் தொழிலைக் கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள் அல்லது 
கார்ப்பரேஷன்கள் நடப்பில் செய்து வருகின்றன. 

அரசினர் . பட்டயத்தின். அடிப்படையிலும் தனிப்பட்ட 
சட்டங்களின் அடிப்படையிலும் பாங்குகள். தோற்றுவித்தல்:-- 
இந்திய நாடாளஞம்மன்றம் அவ் வபப்போது ஏற்படுத்தும் தனிப்பட்ட 
சட்ட அடிப்படையில் கார்ப்பரேஷன்கள் தோன்றலாம். அல்லது 
அவைகள் கம்பெனிகள் சட்டம் 1926-ன் கீழ்ப் பதிவு செய்பப் 
பெற்று பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949-ன் பிரிவின்படி 
நடக்கலாம். அரசுரிமை பெற்ற நாட்டில் தனிப்பட்ட பட்டயங்கள் 
வழங்கப்பெற்று அதில் இன்ன இன்ன இடங்களில் போட்டி 

மின்றித் தொழில் செய்யவும், உரிமை, தனிப்பட்ட சலுகைகள் 
இவற்றின் எல்லையைக் குறிப்பிட்டும் அவை நடத்தலாம் என்று 

விளக்கப்படுகிறது. கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி இவ்வாறான ஒரு 
நிறுவனம், தனிப்பட்ட உரிமையை விளக்கும். இலாஞ்சினை 

பொறித்த. HGEpssHoH (Letters Patent) அரசினரால் ஆணை 
oe 'பிற்ப்பிக்கப்பட்டு தனிப்பட்ட. சலுகையை அளிக்கும். வண்ணம்...
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“எல்லோரும் அறியும் வண்ணம் இதைக் கொடுக்கிறோம்” என்ற 
வாசகங்களைக் காணலாம். சட்ட மன்றங்களாலும் புதிய 

. நிறுவனங்கள் தோற்றுவிக்கப்படலாம். அவை கம்பெனிகள் 

சட்டத்தின்கீழ்ப் பதிவு செய்யப்படவேண்டிய நியமம் இல்லை, 
எடுத்துக்காட்டாக பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாக்து--இதை ஆங்கில 
நாட்டு காடாளும்மன்றம் தோற்றுவித்தது. இது தேசியமயமாக்கப் 
பட்டவுடன் பாங்குதாரர். நடத்திவரும். பாங்கு நிறுவனம் 

இர்பீரியல் பாங்க் ஆஃப் இக்தியா (இப்போது ஸ்டேட் பாங்க் 

அல்லது இராச்சிய பாங்கு) இது இம்பீரியல். பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா சட்டம் 1910-ன் கீழ் உருவாஃயது. அதே. நீபரன்று 
ரிசர்வ் பங்க் ஆஃப் இந்தியா சட்டம் 1924, 8. ஆஃப் 1934) 
என்பது, 

இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ்ப் பதிவு செய்யப் 
பெற்ற பாங்கு நிறுவனங்கள் :--முன். கூறியவாறு தனியார் 
பாங்கு நிறுவனங்கள் பிற்போக்கடைந்து வருகின்றன... கூட்டுப் 

பாங்குகள் முன்னேறி வருகின்றன. ane பொது மக்களிடையே 
மிகுந்த செல்வாக்குப் பெற்றுள் தேதி வாரியாக 
கம்பெனிகள். சட்டத்தின்கீழ்மப். பதிவு - செய்யப்பெற்ற பண்ட் 
நிறுவனங்களின் பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

7. அலகாபாத் பாங்கு லிமிடெட் 

2. பஞ்சாப் கேஷனல் பாங்கு லிமிடெ 

9, பாங்க் Boo இக்தியா லிமிடெட் 

4, பாங்க் ஆஃப் ae, லிமிடெட் 

ப சென்டிரல் பாங்க் ஆஃப் இட்தியா லிமி ட ம் 

6. யுளைடெட் கமர்ஷியல் பாங்க் விமிடெட் ri 

7. யுனைடெட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் 

இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டத்தின். 

பிரிவுகளைப்பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் செய்துள்ளோம்... 

இங்குக் ஈம்பெனிகள் சட்டம் .1936-ன் தேவையான பிரிவுகளை 
மட்டும் விவரிப்போம். . அவை பாய்குக் கம்பெனிகள் பரவக் 
அரிவிகளுட்ன் CP th ty A , 

eden bund: “தேவைப்படுகிறது: பகம் Quah sot சம அதின் rE 
2939 அவது பிரிவின் 1, 2 உட்பிரிவுகளில் கூறப்பெற்ற விபரத்தை 
பொரட்டி . -கமடுப்னிகள்... சட்டம் - 1920 ன். அனுபந்தம் . மான்: 

ம. | ப
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அட்டவணை. எஃபில் உள்ளவாறு தயரர் செய்து ஃபிப்ரவரி: ors: 
. மூதல் திங்களன்றும் ஆகஸ்ட் மாத முதல்  திங்களன்றும் 
அலுவலகத்தின் தலைமைமக்கிளையில் பலரும் காணத் 

 தகுந்தவிடத்தில் மாட்டிவைக்கப்படல் வேண்டும். இதையடுத்து 
பரங்குச் கம்பெனிகள் தங்கஞ்டைய வாடிக்கைக்காரர்கள் 
தெரிந்துகொள்வதற்குக் கணக்கு நிலையையும் விளம்பரப்படுத்த 
வேண்டும். முதலாவதாக இம்மாதிரிச் செய்வதால் பாங்குக் 
கம்பெனி. தமது வாடிக்கைக்காரரிடம் வைப்புகளைப் பெறுகிறது, 
அவர்களுடைய மனதில் நம்பிக்கையை. உண்டு. பண்ண. இது 
தனது. கணக்குகளை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தித் தனது. நிதி 

_ நிலையைத் தெரிவிக்கிறது. வேறுவகைக் கம்பெனிகள் அவ்வளவு 
சிரமப்படவேண்டியதில்லை. இன்றும் பல்வேறு. அயல் நாடுகளில் 
ஆண்டிற்கு இருமுறை கணக்கு நிலையை விளம்பரபடுத்திய 
பாங்கு நிறுவனங்கள் மாதமொருமுறை வெளியிடுகின்றன. 
இம்மாதிரி கணக்கு. நிலையை . விளம்பரப்படுத்துவதால் : பயன் 

உண்டென்று கண்டுகொண்ட. தனியார். பாங்குகள்... சட்டப்படி 
தங்கள் . கணக்குகளை விவரப்படுத்தவேண்டிய. நிர்ப்பந்தம் 
இல்லாவிடினும்கூட கூட்டுப் பங்கு பாங்குகளைப். போன்று 

தாமும் கணக்குகளை வெளிமீடு செய்கின்றன. இரண்டாவதாக 
நாட்டின் மூலையில் ஒரு பாங்கு முறிந்தது என்ற ஆதாரமற்ற 
இரகசியச் செய்தியைக் கேட்டவுடன் பொது மக்களுக்கு எல்லா 
பாங்கு நிறுவனங்கள் மீதும் நம்பிக்கைக் குன்றி நல்ல- நிலையில் 
உள்ள பாங்குகளின்மீதும். வாடிக்கைக்காரர் . படையெடுத்து 
உடனே பணம் தரவேண்டும் என வற்புறுத்துவர், இந்த 
நிலையைப் போக்கத்தக்க. விளம்பரம் தேவை எனலாம். 

மூன்றாவதாக பாங்கு நிறுவனங்களுக்கும் தொழில். வர்த்தக 

நிறுவனம்களுக்கும் உள்ள. உறவை: நாம் கண்டிருக்கிறோம். 

எனவே பாங்கு நிறுவனம் முறிந்தால் அதன் விக வாகத். தொழில் 

வர்த்தக Rarer seer சீர்கூஸையும் என்று! சடலம் பபப eens ் 

பலரும் காணுமிடத்தில் கணக்கு நகல்கள் வைக்கப்படல் - 

ேவண்டூம்:- பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 81வது பிரிவு, 

'சீசீவது (1ரிவுகளில் கூறியவாறு பாங்குகள் நடக்க வேண்டும். 

அவற்றோடு. கூட 883வது. பிரிவின் 8வது உட்பிரிவிற்யேற்பக் 

"தம்பெனீச் சட்டம் 1928ல் கூறியவாறு அட்டவணை ஒன்று எழுதிக் 

.தடைசிமல் ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஐந் தொகை, கம்பெனி உறுப் 

" பினர்கள் முன். வைக்கப்பட்ட . ஈகல். ஆகியவை. கம்பெனிப் 

 பதிவாள' ர்க்க அனுப்பப்படல் வேண்டும். கம்பெனியின் பதிவு 

செய்யப் பற்றற அலுவலகம். உள்ள ராச்சியக் கூட்டுப் பங்கு 

pee பதிவாளருக்கு. அதும் பட்ட. வேண்டும், : இதன், 
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மூன்று ஈகல்களை ரிசர்வ் பாங்கிற்கும். அனுப்ப வேண்டும். இந்த 

ஈகல்களே தலைமைக் காரியாலயம், கிளை அலுவலகம் இவற்றிலும் 

பலரும் காணத்தக்க இடத்தில் வைக்கப்பட்டோ அல்லது ஒட்டப் 

பட்டோ இருக்கவேண்டும். இம்முறைகளால் இந்த பாங்குகள் 

தொடர்பு கொண்டுள்ளவர்களுக்குப் பாங்கியினுடைய செல்வ 

நிலையை. நன்கு தெரிந்துகொள்ள இயலும், அதே பிரிவில் 

கூறியுள்ளது போலக் கடன் கொடுத்த ஒவ்வொரு நபரும் 

80 பைசேக்கு அதிகப்படாத கட்டணத்தைச் செலுத்தி இந்த 

நகல்களைக் கட்டணம். செலுத்திய ஏழுகாட்களுக்குள் பெறலாம்& 

அட்டவணைகள் பிழை .திருத்தங்களின்றி உள்ளதென்ப 
தற்கு உத்திரவாதம் £-பாங்குக் கம்பெனி கணக்கு வைத்திருத்தல். - 
ஐந்தொகை தயாரித்தல்,” இலாப நடக் கணக்கு உருவாக்குதல் 
இவற்றை பாரங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949ல் கொடுக்கப்பெற்ற 
கட்டளைக௯ா அனுசரித்து. நடப்பதோடல்லாமல் கம்பெனிகள். 
சட்டம் 1986ன் 2/2ஆவது பிரிவின் படியும் பாங்குக் கம்பெனிகள் 
29வது பிரிவின் முறையை ஒட்டியும் கணக்குகளை வைத்துக் 
கொள்ளல் வேண்டும். பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டதீதில் கூறப் 
பட்டவை க் “1 daraG on! கம்பெனிகள் சட்டம், 1986ல் கொடுக்கப் 

பட்ட சலுகைகள் யாவும் கம்பெனிகளுக்குப் பயனாகா. எடுத்துக் 
காட்டாக. .ஐந்தொகையில் நிருவாகி, நிருவாகப் பதிவாளர் 
என்று கையெழுத்துப் போடுவத ஏற்பதில்லை, இயக்குகர்கள் 
ஐந் கொகையில் கையொப்பம் இடுவதை அநுமதிப்பதில்லை, 

இங்கு “தலைமை அதிகாரி! என்றே கருதப்படல். வேண்டும், 

Faia நாடுகளில் உள்ள கிளை அலுவலகங்கள்:-அயல்காடு 
களிலுள்ள இந்தியப் பாங்குக் Dares தங்கள் ஆஸ்திப் 
பொறுப்பு விபரங்ககை.மாதாந்தர அறிக்கையாக Hereura a Be : 

முகி அனுப்ப வேண்டும். ட 

-.. வராத  ஐயப்பாடுள்ள.. கடன்கள் :--வராத . கடன்களை . 
நட்டமென்று எழுதி அவற்றை பற்றிய விபரத்தை ஐந்தொகை 

களில். காட்டாமல் இருந்து வருவது .பாங்குகளில் தொடர்ந்து 
- வரும் பழக்கம். அவைகள் அவ்வாறு. ஈட்டமென்று எழுதப்படா 

விடின் தனிப்பட்ட வகையில் இலாபத்திலிருந்து. ஒதுக்கம்செய்து 
அல்லது feta நிதியிலிருந்து ஒதுக்கம் செய்துவராத ஐயப் 
பாடுள்ள கடனைக் கணக்கிடுவர், 1997ல். பம்பாய் உயர்நீதி 

“மன்றம். இம் முறையைச் சட்டபடி செல்லாது னன கூக்றி 

முடிவு. செய்தது. . (டி.டி. ஷாம் Gar ooh எதிராக போச். 

சாணாவாலா 29 பாம்பேலா. ரி.722 ற. ற... ‘Shamdasani Vs
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Pochkhnawalla 29ம் 1. ௩. 722) வராத கடன்கள் கணக்கி 
லுருந்து தீர்க்கும் காலம்வரை ஐந்தொகையில் இதற்கான 

ஒதுக்கு நிதியை ஒரு பக்கத்தில் காட்டப்படல் வேண்டும். உயர் 
நீதி மன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பையொட்டி கம்பெனிகள் சட்டம் 
19/2ன் 182 (2) பிரிவின் கீழ்க் கொடுக்கப் பெற்ற அட்டவணை 

எஃப்பின் கீழ் அரசினர் வெளியீட்டின் மூலம் தேவைக் கேற்ப 
மாற்றம் செய்யப்பட்டது. மூலதனமும் பொறுப்புகளும் என்ற 
பத்தியின் கீழ் வராத ஐயப்பாடுள்ள கடன்களுக்கான ஒதுக்கு 
நிதி. என்ற உட்பிரிவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திகளும் 

சொத்துகளும் என்ற தலைப்பின்கீழ் வரும் பத்தியில் கடன் 
பட்டவர்கள் என்ற உட்பிரிவு ஒன்றைப் புகுத்தியுள்ளது.-- 
(ஆய்வாளர்கள் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ஒதுக்கி 
வைத்த வராத ஐயட பாடுள்ள கடன்கள் அல்ல) மேலே கூறிய 

அளைத்தும் பயன்படுவதில்லை. ஏனெனில் சரியான ஐந் தொகை 

நமூனா (ஈமனா எஃப். மூன்றாவது அனுபந்தத்தில் மாடு ‘‘F”) 
29வது. பிரிவின் கீழ் பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம். 19409ல்.. 
கொடுக்ஈப்பெற்று எவ்வசையில் ஐ௩்தொகைகள் தயாரிக்கப்பட 
வேண்டும் என்றும். அவற்றில் ஐயப்பாடுள்ள கடன்கள் என்ற 

தலைப்பில் இவற்றிற்கு ஒதுக்குகிதி இல்லை எனக் காட்டப்படல் 
வேண்டும். 

புதிய பாங்குகள் திறப்பதற்கான தகவல்கள் 

புதிய பாங்குகளைத் . தொடங்குவதற்கான. முயற்சியில் 
- தோன்றும் பல பிரச்சினைகளை இப்3பாது கருதக் தொடங்கு 

.. வோம், 

பெயர்:---பாங்குக் கம்பெனிகள். சட்டத்தின் 7வது பிரிவின் 
கீழ் பாங்குத். தொழிலை நடத்துபவர் தமது பெயருடன். இணைத்த 
பாங்கு!” *பரங்கு நடத்துபவர்! .. பாங்குத் தொழில்'' என்ற 
தொடர்களைக் கொள்ள வேண்டும். கம்பெனிகள் சட்டம் 19:8ல் 
கண்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் இங்கு செல்லுபடியாகும்  புதியதாகத் 
திறக்கப்படும் கம்பெனி கடப்பில் உள்ள வேறு கம்பெனியின் 

பெயரைப் பெற்றிருத்தல். கூடாது, நடப்பில் உள்ள கம்பெனி. 

-மூடப்பட்டுவிடின் இம்மாதிரிப் பெயரை மேற்கொள்ளலாம் 

... அல்லது. பதி வாளரின் அனுமதியுடன் அப்பெயரைக் 

    

= கொள்ளலாம். கீழ்க்கண்ட வார்த்தைகள் கொண்ட பெயருடன் 
4. தம்பெனிகளை த் திறக்கப் பதிவாளரின் முன் அனுமதி தேவை. 

ன் மகுடம் . : 1க்ரெளன்) சக்ரவர்த்தி (எம்பரர்। சக்கரவர்த்தினி 

acne), “Let OLD ஆட்சி Ascott) bed uc அரசண்
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(கிங்) அரசி (க்வீன்) ராயல் ஃபெடரல், ஸ்டேட், :'ரிசர்வ் பாங்கு" 
ப்ரங்க் ஆஃப் பெங்கால், பாங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ், பாங்க். ஆஃப் 
பாம்பே, . இங்கிலாந்து நாட்டரசன், காட்டரசி ஆதரவு 
கொடுக்கும் பெயர்கசகாயோ அரச குடும்பத்தினர் ஆதரவு 
கொடுக்கும் பெயர்களையோ இந்திய ௮ரசினரோ அல்லது 

அவர்களுடைய. தனிப்பட்ட கிள அலுவலகமோ கொடுக்கும் 
ஆதரவு உள்ள பெயர்களை எழுதிப் பதிவு செய்யு முன்னர் 
அவர்களுடைய சம்மதம் பெற்றுப் பீன்னர்த் தாம் பதிவு செய்து 
கொள்ளவேண்டும்... இப்போது நம்நரடு மக்களாட்சியைப் 

பெற்றதால் (ரிபப்ளிக்) %ஜும11௦ என்ற சொல்லைப் பெயருடன் .. 
இணைக்கக்கூடாது. என்று பதிவாளர் மனுவைத் தள்ளீவிடலாம். . 
பட்டயம் பெற்ற” (ேோோர்ராகம்) “முனிசிபல்! (வட்டார ஆஃ சி) 
என்ற பொருள் தரக்கூடிய சொற்களையும் பயன்படுத்தக் 
கூடாதென்றும் . அரசவின். பட்டயம் பெற்ற நிறுவனத்தின் 
பெயரைக்கொள்ளக்கூடாதென்றும் கண்டிக்கலாம் 1986-ஆம் 
ஆண்டிற்கு முன்னர்ப் பதிவு செய்யப்பெற்ற பாங்குக் கம்பெனி 
களுடைய பெயரில் “ஃபெடரல்!'' “MG “flere பாங்கு'”, 
பாங்கு ஆஃப் பெங்கால்”, பாங்கு ஆஃப் மெட்ராஸ், பாங்க் 

ஆஃப் பாம்பே”, என்ற சொற்களைப் பெயருடன் கொள்ளுவதில் 
எந்தவித எதிர்ப்பும் கூறபபடவில்லை, 

ஏதேனும். ஒரு  பாங்குக் கம்பெனி பாங்கு வர்.த்தகத்தை 
நிறுத்திககொண்டு வேறு வர்த்தகம் புரிய எண்ணினால் முதலில் 
அது பாங்கத் தொழிலை விலக்கிக் கம்பெனியின் பட்டயமாகிய 
மெமோரண்டம். ஆஃப். . அஸோஸியேஷனில. நீக்கி பாங்குக் 
கம்9 பண்கள் சட்டத்துன் 5 (1) “ஆவில்'” இலக்கணம் கூறப்பட்டது 
போன்று பாங்குத் தொழிலை நிறுத்துவதாலும் பெயர மாற்றிக் ' 
கொள்வதாலும். யாதொரு. எதிர்ப்பும் இல்லை. aarp 
சான் றிதழைப் பெற்றுக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1966-ன் . 9/-வது 
பிரிவின்கீழ் மத்திய அரசினருக்கு மனுச்செய்து - கொள்ளல் 
வேண்டும், i , Pf 

நடப்பில் உள்ள கம்பெனிக்கு இடைஞ்சல் Geko :— 
மூதல் கட்டுப்பாட்டைப் பொறுத்தாட்டிலும் பெயர் மாத்திரம்... 

- ஒரே மாதிரி அமைவதால் தடங்கல் ஒன்றும் கூறுவதில்லை. பதிவு - 
செய்யத். தடங்கல். கூறுவதின் காரணம் என்னவெனில் இந்தப் 
பெயர். முன்னோடியாக உள்ள இன்னொரு பாங்குத் தொழிலுச்கு 
இடைஞ்சலாக -.. உள்ள. காரணத்தினால். தான். மறுப்புத் 
தெரிவிக்கப்படும், ஒரு பாங்கியினுடைய பெயர் இன டுனாரு 
பாங்கியல்லா த. கம்பெனியிலுடைய பெயருடன்  ஒத்திருப்பின்
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அதற்கு. மறுப்புத் தெரிவிக்கக்க டாது. பெயர். ஒற்றுமை 

கரச த்தர ல் ௮ம்மாதீரி மறுத் ச் றல் தவறு. 

கருத்தை விளக்கும் பெயர் :-- சட்டப்படி - உள்ள கட்டுப் 
பாடுகளை மட்டும் கருதியது, ஒரு பக்கம் இருந்த பரங்கியினுடைய 
பெயரை எஏனளியதாகவும் ஞாபகத்தில் இருத்திக்கொள்ள 
வழியாசவும் இருக்கவேண்டும். அந்தப். பாங்குஅதிகப்படியாக 
ஈடுபட்டுள்ள தொழிலை மட்டும் பெயருடன் சேர்த்திருப்பின் 
நலமெனலாம். ஒரு .பாங்குத் தொழில்களுக்கு நிதி வழியளிக்கு 
மானால் அதன் பெயரையடுத்து “தொழில்”. என்த சொல்லைச் 
சேர்ப்பது விரும்பத்தக்கது. 

மூலதனம் றன்ன பாங்குக் கம்பெனிகள் : சட்டம் 
1949-6 11-ஆவது பிரிவின்கீழ் எவ்வளவு. குறைந்த மூலத்னம் 
இருக்கவேண்டும் என்றும் மூலதனத்திற்கும் ரிசர்வ் ' நிதிக்கும் 
உள்ள விகிதத்தையும் அதிகாரம். பெற்ற மூலதனத்திற்கும் 
அளிக்கப்பட்ட ' மூலதனத்திற்கும் செலுத்தப்பட்ட மூலதனத் 
திற்கும் உள்ள விகிதம் எவ்வளவு. இருக்கவேண்டும் என்று 
19.ஆவது பிரிவில் கூறியவாறு அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும், 
புதியதாகத் திறக்க விரும்பும் பாங்குக் கம்பெனி விடப்பட்ட 
மூலதனம் 28 லட்சத்திற்கு மேற்கொள்ள விரும்பினால் மூலதன 
இவளியீட்டுக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் A பினு செய்து 
அனுமதி பெற வேண்டும்; 

அதிகாரம். பெற்ற : மூலதனத்திற்கும் அளிக்கப்பட்ட 
மூலதனத்திற்கும் aca குறைந்த விகிதம் கொடுக்கப்பட்ட 
மூலதனத்திற்கும் அளிக்கப்பட்ட . மூலதனத்திற்கும்: உள்ள 
குறைந்த  விகிதம்:--பாங்குகளைத் துவக்குங்காரலத்தில் சில 
விரும்பத்தகாத: . முறைகளைக் கையாளுகின்றனர். அதிகாரம் 
பெற்ற .. .மூலதனத்தைப் . பெரும்..தொகையாகக் காண்பித்து 
முடிவில் பணிக்கப்பட்ட மூலதனம் மிகவும் சிறுத்துப் போய்வீடும். | 
ஒவ்வொரு பாங்கும் தனது மூலதனம் வெகு அதிகம். எனப்பறை 
சாற்றாதிருக்க இந்தியக் கம்பெனிகள் (திருத்த) சட்டம் 1944ன் படி 
1987 ஜனவரி மீ” 15ம் தேதிக்குப் பின்னர் தோன்றிய பாங்குக் 
கம்பெனிகள், இச்சட்டம் உருவான இரண்டாண்டுகளுக்குள்ளாக 
அளிக்கப்பட்ட. 'மூலதன்ம் அதிகாரம் பெற்ற மூலதனத்தில் 
பாதியாகவும்' கொடுக்கப்பட்ட .. மூலதனம் அளிக்கப்பட்ட. 

மூலதனத்தில் பாதியாகவும்: இருக்க. 'வேண்டும் என்று வரை. 
.யறுக்கின்றது. இந்த பிரிவின் பொருள்,” பர்க்குக்கம்பெனிகள் 
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" பாங்கு மூலதனமும் மக்கள் தொகையும்:--அமெரிக்க ஐக்கிய 

.நரடுகளில் தேசிய பாங்குகள் சட்டத்தின் கீழ்(112110081 Banks Act) 

ஏதேனும் ஒரு பாங்கு பதிவு செய்து கொள்ளவேண்டுமானால் 

அதற்கான மூலதனம் இன்னதென்று வரையரை செய்யப் 

பட்டுள்ளது. 8000 பேர்கள் உள்ள ஊரில் $ 25,000, 5,000 பேர் 

களுக்கு மேல் "ஆயினும் 8000 பேர்களுக்குக் குறைவான ஊரில் 

$ 60.000, 6000 முதல் 60,000, வரை மக்கள் வசித்து வரும் ஊரில் . 
$100,000. 50,000 பேர்களுக்கு மேற்படின் $ 8000,000. ஒருமில்லியன் 

“யென் மூலதன மின்றி பரங்கு தொடங்க ஜப்பானில் அனுமதி 

கிடைக்காது. ஆயினும் 10,000 ஈபர்களுக்கு குறைந்த மக்கள் 

தொகையுள்ள ஊர்களில் 600,000 யென் மூலதனம் கொண்டீ. 

_ பாங்குகளைத் திறக்கச் சம்மதம் கொடுக்கப்படுகிறது. பெரிய 

கரங்களில் திறக்கப் படவேண்டிய பாங்கிற்கு மூலதனம் 

எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதை நிதி உறுப்பினர் முடிவு 

(செய்வார். எந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டும் அது 8 மில்லியன் 

இயன்னிற்கு குறையாமல் இருக்கும். கானடா காட்டில் குறைந்த 

(மூலதனம் $ 6000,000 அதிற் (பாதி கொடுக்கப்பட்ட மூலதனமாக 

வர்த்தகம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே வந்திருக்க வேண்டும். 

(இந்தியாவில் பாங்குகளின் கொடுக்கப்பட்ட மூலதனம், பாங்கு 
எந்த எந்தப் . பகுதிகளில்: தொழில் செய்கிறதோ அதை 
அனுசரித்து (ஓரே ஓரு ராச்சியத்தில் மட்டும் தொழில் செய்வது 
அல்லது பல. ராச்சியங்களில் தொழில் செய்வது.) தொழில் 

நடத்தும் இடங்களைப் பொறுத்தும் (பம்பாய் (௮) கல்கத்தா தரல் 

களில்) குறைந்த மூலதனம் ரூ, 50 ,000//- 

மூலதனத்திற்கும் ரிசர்வு. நிதிக்கும் ஸவைப்புகளுக்கும் 

ஏதேனும் ஓற்றுமை இருப்பது வரவேற்கத் தக்கது:--. 
வைப்புகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மூலதனமும் மிசர்வு நிதியும் 
அதற்கு தகுந்தாற்போல அதிகரிக்க வேண்டும். என்பதில்லை, 
ஆயினும். குறைந்த சதவிகிதம் இவ்வளவென்று மூலதனம், 
வைப்பு, ரிசர்வு நிதி. இவைகளிடையே இருக்க வேண்டும். சட்டப் 
Ly. வற்புறுத்தப்பட வேண்டும். ஆங்கில நாட்டு பாங்குகள் 
இந்தக் கொள்கையைக். கடைப்பிடித்து வருவதுடன் தங்கள். 

; பாங்குகளின் மூலதனத்தை அவ்வப்போது . அதிகரித்து 
ல் இருகின்றன. இதனால். வைப்புதாரர்களுக்குப் போதிய : ஈடு 
கிடைத்து வருகிறது எனலாம். வைப்புகள் -அதிகப்படிள் 
் அதற்கேற்ப மூலதனத்தையும் ரிசர்வு நிலையையும். அதிகப்படுத்த 

மண்டும். என்று இங்கு வற்புறுத் தப்படவில்லை, 

் இதரக் கொள்கைகள் :--முன்னர்க் கூறியுள்ளவாறு பெரும் 
arash) eer Gores அதிகமாய் இருப்பின் பாங்கு மூல



490. இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் உடைமுறையம் 

தனமும் அதிகப்படுத்தப்பட . வேண்டும். மேலும் வரும் 

வாடிக்கைக்காரரின் வருகைசள். பாங்குசெய்துவரும் குறிட் பிட்ட 

தொழில் இவற்றையனுசரித்தும் மூலதனம் இவ்வளவென்று 
முடிவு செய்யப்டடல் வேண்டும். 

பங்குசளின் வகைகள் :-பொதுவாக பாங்கு கம்பெனிகள் 
சாதாரணப் பங்கு மட்டிலும் வைத்துக் கொண்டுள்ள தெனினும் 
இதர சில பரங்குகள் இரண்டல்லது மூன்று வகையான பங்குகளை 
வெளியிட்டிருக்கின்றன. சாதாரணப் பங்கு ரூ. 80/- அல்லது 
ரூ. 700/- அளவிலும் நிருவாகப் பங்கு (டெஃப்பெர்ட் ௨5ம் 
511876) ரூ. //-. இவையனைத்துக்கும் சமவாக்சுரிமை. பெற்று 
பாங்கு கிருவாகத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வழியைப் 
பெற்றுள்ளன. ஆயினுர் 1984ல் இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டம் 
தேவைக்கேற்பத் திருத்தம் செய்யப்பட்டது. சலுகைப் பங்கு 
களையும் நிருவாகப்பங்குகளையும் (££701௨106 800 136660 Shares) 
வெளியிழவகைக் தடை செய்தனர். சாதாரணப் பங்கு 
வெளியிடலாம் என்றும் பங்குதாரரின் பங்கு அளவைக் குறித்து 

வாக்குரிமை இருக்க வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்தது. இந்தப் 
பிரிஃகள் அனைத்தும் பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் /949ல் /வேது 
பிரிவின் உட்பிரிவுகள் 2, 8, 4 இவற்றுள் காணப்படுகின்றன. 

பிரிவுகள் 88 மூசல் 89வரை கம்பெனிகள் சட்டம் 1958ல் 

பங்குகளைப் பற்றிக் கூறுகின்றன. கம்பெனிகள் சட்டம் 19சன் 
பட இரண்டு வகையான. பங்குகள், சாதாரணப் பங்குகள் 
கல்விப் பங்குகள் மட்டும் வெளியிடலாம். 

பங்குகளைக் கொடுக்கும் முறை::- ஐ.ஈகிய அமெரிக்க. நாடு 
களிலும் ஜெர்மனி நாட்டிலும் பங்குத் தொகை. முழுவதையும் 
உடனே கொடுக்கமாறு பாங்கு. நிருவாகம் கோரும் ஆயினும் 
ஆங்கில நாட்டு பாங்குகள் தங்களுடைய மூலதனத்தில் of PF 
தொகையை மட்டிலும் கோருவார்கள். பங்கின் முகப்பு மதிப்பில்... 
50: சதவிகிதம். மட்டும்தான். கோருவார்கள். எல்லாவற்றிலும் ' 
இந்தியா இங்கிலாந்தைப். பின்பற்றுவது போல் இதிலும். பின் 
பற்றுகிறது. சில இந்திய பாங்குகள் அண்மையில் தங்களுடைய 

மூலதனத்தில் பாதித் தொகையை மட்டும் விளித்துப் பின் 
பகுதியை ரிசர்வுப் பொறுப்பாக வைத்துக் கொண்டு பாங்கை 

- -மூபவேண்டி௰ சமயத்தில் அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது, 
தி சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் பெரிய ஆங்கில் 
orig sesh போன்று விளிக்கப்படாத, மூலதனத்தை ிசர்வுப் 
பொறுப்ப க கொண்டுள் வது. இதனால் அதன்: வைப்பாளருக்கும்      



பாங்கு நிறுவனங்கள் : 304 

போதிய ஈடு கிடைக்கிறது, அந்தத். திவால் மிளையில்லாமல் 
மூடும் நீலையேற்படும் போதுதான் ane விளிக்கப்படாத மூலி 

தனம் பயன்படுத்தப்பெறும். 

இயக்குநர்குழு 
நியமனம் :--பரங்குக் கம்பெனி தனது தொழிலைச் 

செம்மையாக ஒவ்வொரு கூட்டுப்பங்கு கம்பெனி நடத்தி 
வருவது போலச் செய்து வருவது அறிந்ததே. பங்குதாரர்கள் 

_ ஒரு. குறிப்பிட்ட எண்ணுள்ள இயக்குடகர்களைத் தேர்ந்து . 
(9 பேருக்கு குறையாமல்) அக்குழுவிவினிடம் நிறுவனத்தை 
நடத்துமாறு . ஒப்புவிப்பார்கள். கம்பெனிகள் சட்டம். 1950ல் 
உள்ள பிரிவுகளில், நியமனம், தேதர்வு, நீக்கம், விலகல் 
போன்ற விவரங்கள் இயக்குஈர் பொறுத்த மட்டில் உள்ளதுடன் 
பிரிவு 104 கண்டுள்ளவாறு சிலஈபர்க&£ நியமிக்கக். கூடாதென்ற 

தடுப்பும் செய்துள்ளது. சில வகையான வேலை முறைகளைச் 

செய்யக் கூடாதென்றும் தடை செய்துள்ளனர். பிரிவு 12 & 
_ என்பது புதிய இயக்குகர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதப் பற்றி கூறு 

கிறது. பிரிவு 6 பொது இயக்குநர்கள் இருக்கக் கூடா தன்று . 
சொலியிருக்கிறது, : பிரிவுகள் 86 யும் 98 கறியும். இயக்கு 
நர்களை நியமித்தலையும் நீக்கம் செய்தலைப் பற்றியும் குறிக்கிறது. 
பிரிவு 20 (1) பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் கடன் முன் பண வசதி 
கொடுப்பது பற்றி எந்தெந்த .நிறுவனங்களம் கம்பெனிளும் ஈடு 
பட்டுள்ளனவோ அவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம் என்று கூறு 

_ கின்றது. | பது அவிக 

இயக்குரர்களுள். முதல்வர் நிருவாக. சம்பந்தமான. வீதி 
&@52@e pu (Articles of Association) @uwerbh செய்யப்படுவார். 
இ.தரர்கள் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் வாக்கெடுப்பின்போது தேர்ச் 

. தெடுக்கப்படுவர் இதில் .ஒரு பகுதியினர் முறைப்படி ஆண்டு 
தோறும் பணியினின்றும் பதவியினின்றும் ஓய்வு. பெறுவர்; 
அந்தந்தக் காலியிடங்களுக்குத் தேர்வின் மூலம் : இதரர்கள் 

் தேர் தெடுக்கப்படுவர். . பாங்குக் கம்பெனிகளின் இயக்குநர்கள் 
* பொது மக்களின் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாக விளங்குபவர்கள், 

. யாங்கின் வெற்றியும் முன்னேற்றமும் . இவர்களுடைய நம்பிக்கை 
ட யின் அடிப்படையில்தான் அமைவது. .இயக்குநர்களாக வருபவர்... 

பொதுமக்களிடையே : நன்னம்பிக்கையைப். பரப்பக். கூடிய 
ட ஆற்றல் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். 

    

  

கம்பெனிகள்சட்டம் 1956ல் இயக்குகர்களை Auliver செய்வது 
எறிய என: விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. '



90.2 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

பிரிவு 288ன்படி தனிநபர்கள் மட்டுமே இயக்குகர்களாக 
நியமிக்கப்படலாம். பிரிவு 928 இயக்குகர்கள் பொதுக்கூட்டத்தில் 
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ௮த்தகையோரில் ஒரு. பகுதியினர் 
கிரமப்படி ஓய்வு பெறுதல் வேண்டும், 2688ஆவது பிரிவின் படி 
தனிநபர் வாக்குரிமையின் கீழ் இயக்குநர்கள் 264 ஆம் பிரிவின் 
படி. இயக்குநராகப் பணியாற்றச் சம்மதம். தெரிவிக்கும் கடிதத் 
தைக் கம்பெனியில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும், அந்தக் 
கடிதத்தைக் கம்பெனிகள் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்ய 
வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது. : 288 ஆம் பிரிவின்படி இயக்குகர் 
களைப் பற்றிய நியமனம், விளம்பரம் இவைகளைக் அட்டுப்பாடு 
செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 819-ன்படி இயக்குகர் தமது இடத் 
தைப் பிறருக்கு மாற்ற அதிகாரம் இல்லை, ஒரு இயக்குகருக்குப் 

- பதிலாக மாற்று . இயக்குநர் இருப்பின் அவருக்கான அலுவல், 
காலம் முதலியன 8.18ஆம் பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளன. பிரிவு ,269ள் 
படி. மத்திய அரசினரின் அனுமதி பெற்று இயக்குகரை முழுக் 
கால வேலையினராக நியமனம் செய்யலாம், 

ரிசர்வு. பாங்கியின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி பின்க் 
கம்பெனிகள் சட்டம் 1949ன் பிரிவு 19கன் படி இயக்குகர்கள்£த் 
தேர்க்தெடுக்க வேண்டும். ் 

்... ஒரு பாங்குக் கம்பெனி நிர்வாக இயக்குநரை நியமனம். 
செய்ய வேண்டுமாயின் ரிசர்வு பாங்கிற்குத் தகவல் தெரிவித்து 

அனுமதி பெற்று அதற்கிணங்கக் கம்பெனியின் விதிகளை மாற்றி. 
றுழுக்காலப்.பணி அல்லது. குறை காலப் 'பணியென அமைக்க 
அன்த கம்பெனிச் சட்டம் 1949ன் 835 பிரிவு கூறுகிறது. ' 

- இயக்குநர் குழுவில் வைப்புதாரர்களின் பிர திநிதித்வம் : - 
ப்ரங்குக் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களைக் காட்டிலும் வைப்புதாரர் 
களுக்கு... தங்களுடைய வைப்புகளின் மீதுள்ள அக்கரையின் 
காரணத்தால்,  வைப்புதாரர்களின் பிரதிநிதிகளாக : இயக்குநர் 
குழுவில். ஒன்றல்லது. இரண்டு நபர்களை நியமனம்: செய்வார்கள்' 
நார்வே நாட்டிலுள்ள பாங்குக் கம்பெனியின் இயக்குகர் குழுவில், 
பிங்குதரரர்கள் தேர்ந்தெடுத்த நபர்கள் முக்கால் பங்கும் வைப்பு 
த்ர்ரர்கள்: சேர்ந்தெடுத்த நபர்கள் கால் பங்கும் இயக்குரர்களாக .. 
ெயமனம்-பெறுவர். “இது சக்பந்தகமாக இன்சூரன்ஸ் சட்டத்தைக் 
(Insutance Act) காண்க. பாலிசிதாரர்கள்.. (2௦11 11௦14879)... 
தங்கள் பிரதிநிதிகளை இன்சூரன்ஸ் சம்பெனியின் கல்ச்சர் 

மூழூவிற்குத் தேர்ந்தனுப்புவது தெரிந்தே... - ப 

திவால்: நிலையினின்று ' நீக்கம். பெருதவர் இயக்கூநராகப். 
பணியாற்ற. முடியாது: திவால் நிரடிவின்று. நீக்கம்: Ques ச
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கடன்பட்டவர் கம்பெனியின் நிருவாகியோ,; இயக்குநராக்வேர், 
நிருவாகப் பதிலாளாகவோ நியமனம் பெறின் அந்நியமனத்தைக் 
குற்றமாகக் கருதப்பெற்று கியமித்தவர்களைச் சிறைப்படுத்தியும் 
ரூ. 1000 அபராதத் கொகை வரூலித்தும் விடுவார்கள். மேத் 
கூறிய விளக்கங்களை இந்தியக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1918ள் 9614, 
பிரிவில் காணலாம். இந்தியா அல்லாத அயல் நாடுகளிலுள்ள 
கம்பெனி. நிறுவனங்களுக்கும் இந்தக்... கம்பெனிச் சட்டப் 
பிரிவுககாப் பயனாக்குவதற்கு மேற்படி கம்பெனியின் . கிர 
நிறுவனம் இந்தியாவிலும் இருக்க வேண்டும். பாங்குக் கம்பெனி 
சட்டம் 19409ன் 70வது பிரிவில் "இத்தகவல்கள் வம் eras 
மாகக் கூறிப்பெற்றுள் என, 2 

"கம்பெனிகள் சட்டம் 2968ள் 2274ம் பிரிவின் கீழ் திவால் 
நிலையினிள்று நீக்கம் பெறுக் கடன்பட்டாரை . இயக்குகராக 
நியமிக்கக்கூடாது. ஆயினும் கம்பெனிகள் சட்டம் 19130 உள்ள ... 
96.4. பிரிவின் கீழ்த். தண்டனை. கொடுக்கப்படவில்லை, ஒரு 
இயக்குகர் திவால் எனச் சட்ட முறையில் தீர்மானிக்கப்பட்டால் 
அவரை இயக்குகர். குமுவினின்் று நீக்க வேண்டும். என்பதாகக் 

"கம்பெனிகள் சட்டம் 1928ன் 992 (4) பிரிவு கூறுகிறது. ப 

-பரங்கு. கம்பெனிகள் நிருவகிக்கும் எந்த் ' முதில்வ்றையேோ; 
இயக்குரகரையோ, நிருவாகியையோ ட்ரிபுயுனல் : தீர்ப்பின் படி. 
சட்ட வரம்பை மீறி நடந்தார். என முடிவு செய்யப்பட்டால் 
அவரைப் பதவியினின்று நீக்க Ae rey பாங்கிற்கு அதிகாரம் 
"உண்டு என பங்குக். கம்பெனிகள்” திருத்தச்சட்டம் 1989ல் 
கொடுக்கப்பட்டுள் எது, தக்க மேலதிகாரிகளாலும் Perey 
பாங்கியினாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை பதவியில் இருத்தி 
வைப்பதால் பரங்குக் கம்பெனியின் தொதழிலுக்குக் கெடுதலேற் 
படும் எனக் கருதினாலும் விலக்க உரிமையுண்டு. எந்த: ஒருஈபரை 
யும் மேற்கூறிய ' காரணங்களால் ஐந்தாண்டுகள்... வரை பாங்! 

- தடையுத்தரவு போட fete பாங்கிற்கு அதிகாரம் உண்டு. 
- அண்மையில் புகுத்தப்பட்ட பிரிவுகள் S6AAU ib S6A Bua ரிசீரிவு 

ல் பாங்கிற்குத் தனிப்பட்ட அதிகாரங்களை வழங்குவதால் சில் 
நிருவாக அலுவலர்களையும், இயக்குகர்களையும்' சிற்சில சந்தர்ப்பம் 

ம் எனை யனுசரித்து நீக்கவும் நிய்விக்க்வுல் செய்யலாம். pie’ 
; wai, 

- வயதின் வரம்பு :-- இந்தியக் 'சம்பென்கள் சட்டம்! 1956- ௬ | 
அடதவ்து பிரிவின்கீழ் இயக்குஈரின் கூடிய வயது -ரீச்க்குமேல் 

. போகக்கூடாதென்பது, 291-ஆவது .. பிரிவில் கண்டுள்ளவாறு. 
தீர்மானம் கொண்டுவந்து அதற்குப் பிறகும்கூட. . இவா். 

. இயக்குரரர்க. இருக்கலாம். . இரு .இயக்குகர் ;்திமது . வய்தை



404 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் றடைமுறையும் 

வெளியிட மறுத்தால் பிரிவு 282-ன்கீழ் அவர். தண்டனைக் 

குட்படுவர், சில நடர்கள் தமக்குள்ள செல்வாக்கையும், 

கம்பெனியின் மீதள்ள கட்டுப்பாட்டையும் பயன்படுத்திக் 
கொண்டு திரும்பத் திரும்பத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வருவதால் 
இப்பிரிவின் உயர்வான இலட்சியம் நசித்துப் போய்விடுகிறது. 
66 வயதிற்கும் மேற்பட்டவர் தனிப்பட்ட தீர்மான த்தைக்கொண்டு 

வந்து ஆண்டுப் பொது கூட்டங்களில் தங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துக் 

கொள்ளுகின்றனர். 

செல்வ நிலையும் இதரத் தகுதிகளும் :-- (தி ஹஸ்டரி 
பிரின் ஸிபிள்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டீஸ் ஆஃப பாங்கிங் எழுதியவர் 
ஜே. டபிள்யூ கில்பர்ட்) The History Principles and Practice of 
Banking by J. W. Gilbart என்ற நூலில் கில்பர்ட் கூறுவதாவது: 
“an பாங்கினுடைய இயக்குநர் நல்ல செல்வ நிலையில் இருக்க 
வேண்டும். எக்காலத்தும் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் தமது 

_ கணக்கில்: உள்ள. தொகைக்கு. அதிகமாகப். பணம் பாங்குக் 
கணக்கிலிருந்து பெறச் சம்மதிக்கக்கூடாது.. இதைச் சட்ட 
நியாயமாகவே கருதவேண்டும். இம்மாதிரி அளவுக்கு. மீறி 

மிதமிஞ்சித் தமது கணக்கிலிருந்து பணத்தைப்பெற்றுப் பல 
இயக்குநர்கள். பல வர்த்தக . நிறுவனங்கள் முறிவதற்காக 
அடிகோலினர்'*, - இந்தியாவில். . பாங்கு முறிவுகளுக்கான 
வரலாற்றை. . நோக்கின்:  இவ்விளக்கத்திலிருந்தேே. உண்மை 
புலப்படுகிறது. . ஒரு. கம்பெனியின் : இயக்குநருக்கு உள்ள . 
செல்வநிலைத் தகுதி அவர் வைத்துக்கொண்டுள்ள. பாங்குகளின் 
கூட்டு மதிப்பே ஆகும். இந்தத் தசதி அவ்வளவு உயர்வெனக் 
கருதவேண்டியதில்லை. கம்பெனியின் பணிகளில் அவர் 

நம்பிக்கைத் துரோகம் இன்றிச் செம்மையாக நடந்துகொள்ள 
வேண்டியதுதான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான பொறுப்பு ஆகும், 
கம்பெனிகள் சட்டம் 1966-6 970-ஆவது . பிரிவின் கீழ் 
இயக்குகராகத் தேர்ந்தெடுக்கப். பெற்றவர் இரண்டு மாத 
காலங்களுக்குள்ளாக கம்பெனி நிருவாக விதிகளில் Articles of 
,&8900151100) கூறப் பெற்ற பங்குத் தகுதியைப் பெறல்வேண்டும். 
இயக்குரர் அல்லாத . தனி நபர் . மேற்படி . அதிகப்படியான... 
பங்குகளைப் பெற யாதொரு தடையும் இல்லை. . வர்த்தகரஸலாத 
அரசியல்வாதிகளையும், நீண்ட பட்டங்களையும், கெளரவப் 

பெயர்களையும்: பெற்ற நபர்களையும் இயக்குகர்களாகச் செய்யும் 
_ இயமனம். அவர்களுடைய பட்டங்களையும், அரசியல் 

  

... ஈடுபாட்டையும் கண்டு செய்தல் பெரும். பிசகெனலாம்... இந்த 
.: நூற்றாண்டில், முதல். பத்து. ஆண்டின் காலத்தில் பம்பாயில் 
அதன் ae மருத்துவர் ஒரு சக் முதல்வர் : அக்கு 
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ஏற்றார். . சிறிது காலத்திற்கெல்லாம் அந்த பாங்கு மறிவு 

பெற்றது. மக்களின் நாடித்துடிப்பை ஆராயக்கூடியவர், பணச் 

சந்தையின் நாடித்துடிப்பை ஆராய்ந்து அதற்கான மருந்துகளைக் 

கொடுத்துச் சீர் செய்ய இயலவில்லை. பாங்கு நிருவாக 

ஊழல்களைப் புரிந்துகொள்ள இயலாததால் பரங்கை இழுத்து 
மூடவேண்டியதாயிற்று. 

வல்லுநர் பயிற்சி பெற்ற மனதும் சாதாரண மனதும் 
இரண்டறக்கலத்தல் நலம:-- திரு. பேகாட் (Begehot) 
அவர்களின். கூற்றாவது: . * இயக்குகர்கமை் நியமனம் செய்யும் 

போது கவனத்தில் இருத்திக்கொள்ள வேண்டியதாவது நன்சூ 
avast பயிற்சி பெற்ற மனதுடையவர்களும் பொதுவாகச் 

சாரகண மனதுடையவர்களும் ஒருமிக்கப் பணியாற்றின் பாங்குத் 
தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பதை மேம்பாடான, 
கொள்கையாகக் கருதலாம். இலண்டன் மாககரின் கூட்டுப்பங்கு 
பாங்குகளின் முதன் மையிடம் பெறும் பாங்குகளில் இக்கலவைக் 
கொள்கையைப் புகுத்தியதால் அண்மையில், பெரும் புகழும் 
பலனுடையதுமான வளர்ச்சியேற்பட்டதில் ஐயமொன்றுமில்லை, 
பாங்குத் தொழிலை * மேற் ரார்வை புரிபவர்கள் பாங்குத் 
தொழிலையே அறிச்திராத .பொது மக்கள் .இயக்குநர் குழுவில் 
பணியாற்றவும் அன்றாட நிரூவாகத்தைச் சீரிய . முறையில் 
கவனித்துவர பாங்குத் தொழிலில் ஊறித்திளைத்த வல்லுகர்களும் 
உள்ளனர். இக்ஃலவைக்குழு நடத்திவரும் கலவை பாங்குகள், 
தொன்றுதொட்டு நடந்துவரும் வல்லுகர்ககாக்கொண்ட 

பாங்குகளையும் போட்டியில் திற அடித்து முன்னேறிவிட்டன. 
இம்மாதிரிக் கலவைக்தழு பாங்குகள் வர்த்தகச் சந்தையை ஈன்கு 
ஆராய்ந்து அதற்ேேற்பத் தத்தம் கொள்கைகளை அவ்வப்போது 

சீராக்கி உதவி புரிக்தன. ஆயினும் பாங்குத் தொழிலையே நடத்தி 
வந்த பழையகால பாங்கு நடத்துபவர்கள் குறுகிய கோக்குடன் 
பாங்கச் தொழிலின் கோட்டத்கோடு. அதன் சாளரங்களின் மூலம் 
காணத் தொடங்கியதால் முன்னேறவில்லை”. (இங்கிலீஷ் 
கான்ஸ்ட்டியூஷன்.. இரண்டாம். பதிப்பு பக்.. 1972) பேகாட். 

* நாட்களில் கூறப்பட்டவை இன்றும் உண்மையாகவே நிலவுகிறது. 

தனிப்பட்ட முறையில் . பணியாற்று% பாங்குகளுக்கு 
“அத்துறையில் . தகுதிபெற்ற இயக்கர்கள் தேவை:-- பொது 
அறிவு, மசேர்மை சீலம், எளிதில். புரிந்துகொள்ளக்கூடிய நிலை, 
உடனே... தீர்மானம். எூக்கக்கூடிய தன்மை, . இவைகளுடன் 
HEI  குறிட்பிட்ட துறையிலும் அனுபவம் பெற்ற... இயக்கு 
கர்களாக இருப்பின் 'பாங்குத் தொழிலுக்குப். போதிய ஊக்கம்
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கிடைக்கும்” “என்பதில் ஐயம் இல்லை; : ஒரு பர்ங்கு , நீண்ட 
அனுபவம் பெற்ற கெசவாளடத் தொழிலுக்கு முன் பணம் 
அல்லது கடன் வசதி அளிக்க முற்பட்டால், அத்தொழிலுக்கு 
வேண்டிய நிதி நிலை. எவ்வாறுள்ளது என்று தெரிக்தும், 
அத்தொழிலின் நுவுக்கங்களை. நன்கறிந்தும் உள்ள நபர்கள் 

இயக்குகர். குழுவில் பணியாற்றினால் .மேம்பரடாக இருக்கு 
மென்பதில் ஐயமில்லை. ஒரு பாங்கு மிகவும் அதிகப் பரப்பளவு 
உள்ள வட்டாரத்தில் தொழில் புரிய. விரும்பினால், அந்த 

- வட்டாரத்திலுள்ள Gulu நகரங்களிலிருந்து பிரதிநிதிகள் 
இயக்குர் குழுவில் பணியாற்ற வேண்டுவது இன்றியமையாதது 

எனலாம். 

.... ஒரு பாங்கியிலியக்குநராகப் பணியாற்றுபவர் வேறொரு 
பாங்கியினுடைய இயக்குகர் குழுவில் பணியாற்றக்கூடாது. 

் ஐரே ஒரு பாங்கு அல்லாது பல. பாங்குகளின் இயக்குகர் . 
குழுவில் ௮தே நபர்கள் பணியாற்றுவதை விரும்பத்தகாத 
செய்கையெனக் கண்டிக்கப்படவேவேண்டியது. அமெரிக்க ஐக்கிய 
நீரடுகளில் . க்ளேடன் (080101 &௦() சட்டம் 1912-ன்கீழ் பிணைப்பு 

- இயக்குநர்: முறை (1ர1011௦0111த 04 1017001016”) தடை செய்யப் 

ப்ட்டுள்ளது. ஃபெடரல் ரிசர்வ் முறையின் (1%604681 1₹658116 

ஆமம். . நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பாங்கு ஒன்றில் பணி 

செய்பவர் வேரொரு பாங்கு நிறுவனத்தில் இயக்குஈராகவோ 
அலுவலராகவோ,  அதிகாரியாகவோ . பணியாற்றக்கூடாது; 
இவ்வாறு தடைபோடப்பட்ட பாங்கியின் வைப்புகள், 
மூலதனம், இலாபம் இவைகளனைத்தும் மில்லியன் டாலர்களுக்கு 
மேல் இருக்கவேண்டும். இம்பீரியம் பாங்க் ஆஃப். இந்தியா 

சட்டம் 19.20-ன் பிறிவு 29 (2). அட்டவணை 11 (1711 எண் ஆண்டு. 
1920) திருத்தம் 11-வது சட்டம் 1988-ல் வந்ததின் விவரம் 

வருமாறு :. we ட ஆ 

“எந்த ஒரு நபர் கூட்டுப் பங்கு பாங்கியினுடைய 

தாற்காலிக. இயக்குகர், . உ.ருவாக்கிபவர், நிறுவனம் 
செய்தவர். நிருவாகியாக இந்தியாவிலோ அல்லத 
பர்மாவிலோ அல்லது . 8மற்படி- பாங்கியினுடைய 
கிகாகள். இந்தியாவிலோ அல்லது. பர்மாவிலோ. இனி 
திறக்கப்படும் என்று விளம்பரப்படுத்தப்பட்டால், அந்த 

eur உள். ஆட்சி இயக்கு குழுவில் : இயக்குநராகப். : 
ப பணியாற்றவோ. பலக ராக இருக்கவோ தகுதி. . 

ட | இங்கை எனலாம்...
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29-ஆவது” பிரிவின் 7-ஆவது உட்பிரிவின் 1.ஆவது 
வகுப்பின் கீழ், எந்தக் கூட்டுப். பங்கு பரங்கு 
இயக்குகரை இந்த உள் ஆட்சிக் குழுவில் நியமனம் 
செய்யப்பட்டால் மேற் கூறிய தகுதியின்மை விலக்கப் 

படுகிறது. 

. அரசினரின் சம்பளம் . பெறும் அதிகாரியாக .இருந்து 
சட்டபடி ஏற்றுக்கொள்ளாது மத்திய அரசினரால் 
செக்ஷன் 28 1ஆவது உட்பிரிவு ஆவது பிரிவின் படியோ 
உறுப்பினராக நியமிக்கப்படின் தகுதியின்மை விலக்கப் 
படுகிறது. 

இம்மாதிரியான பிரிவுகள் 1985-ஆம் ஆண்டு ஸ்டேட் 
பாங்க் ஆஃப். இந்தியா சட்டத்தில் இணைக்கப் 

.. பட்டுள்ளன. 2௬ 

அதே போன்று ரிசர்வு பாங்க் ஆஃப் இந்தியா. சட்டம் 
7924ன் 70வது பிரிவும் கூறுகிறது. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 
அல்லது மத்திய அரசினர் அறிக்கையில் வெளியிடப் பெற்ற 
பாங்கு. இவற்றின் இயக்குநராகவோ கூட்டுறவுச் சங்கச் சட்டம் 
1912 கீழ் இயக்குஈராக நியமனம் பெற்றவர்களைத் தவிர இதரர். 
இய்க்குகரரகத் தகுதியில்லை. என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.' 
பாங்குக் கம்பெனியின் ஓட்டுரிமையில் (வாக்குரிமை). 90 ௪. 
விகிதம் வரை பயன்படுத்தக் : கூடிய பாங்குக் கம்பெனிகளின் 
இயக்குநராக உள்ளவரை : நியமிக்கக்கூடாதென்று ' பாங்குக் 
கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 18ஆவது பிரிவில் கண்டவ a 

.... பிணைக்கும் - இயக்குநர் முன்றயின்.. ஏற்கத்தகா முறை: — 
பிணைக்கும் இயக்குகர் முறையை நாம் குறை கூறுவது ள் ரிச்ததே. 
இதனால் தனிப்பட்ட நபர்களின் சொந்த உரிமை, பலாபலன்கள் 
இவைகள் போட்டியிட ஆரம்பித்து நாட்டின் பொதுக் காரணங் 
களை ஈடேற்ற முடியாமல் தியாகம் செய்து விடுகின்றனர், மத்திய' 

உள்ளூர்ச். குழுக்களில். இதர. பாங்குகளில் இயக்குநராக 
பணியாற்றுபவர்களைச் சேர்க்காசதின் காரணங்கள் Cages 
இருக்கலாம். ஒரு நபர் வர்த்தக. பாங்கியின் . இயக்குநராக 
இருந்து மத்திய பாங்கு நிறுவனத்திலும் இயக்குநராக இருப்பா 
நரகில் மேற்படி மத்திய பாங்கு இதர பாங்குகள் கொண்டுள்ள 

வர்த்தக ' உண்டியல்களை கழிவு நீக்கம் பெற்ற தாள்களின் மீது 
முன்பண வச தியளிக்க முற்படின் ௮வ்வியக்குஈர் உள்ள காரணத். 
தரல் இம்மாதிரி , முன்பண வசதி கோரிவரும், ௨ கர்ப அக
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நேர்மையான முறையில் உதவி செய்ய இயலாது போகும். 
வர்த்தக பாங்குகளுக்கும் கெடுதமீல அன் நி நலன் ஏற்படாது. 

இக்கொள்கைகள் அனைத்தும் பாங்குக். கம்பெனிகள் சட்டம் 
1942ன் 18வது பிரிவில் ௯ றப்பட்டுள்ளன. 

பாங்குகளில் இயக்குநர்களின் சட்டப்படி உள்ள நிலை :-- 
பாங்கு இயக்குநர்களை ''டிரஸ்டிகள்'' என்று கூடின் அது தவரான 

கருத்தையே காண்பிக்கும்: குறுகிய எல்லையில் விளக்கின் . 
அவர்களை டிரஸ்டிகள் எனலாம். “வர்த்தகர்கள் ஒன்றுகூடித் 
தங்களுடைய நலனுக்கும் பங்குதாரர்களுடைய -௩ன்மைக்கும் 

பாங்குத் தொழிலை இயக்குவதால்'' இவர்களை நிருவாகிகள் 
எனக் கூற இடமுண்டு, சட்ட அடிப்படையின் ஆதாரத்தில் 
இவர்கள் பதிலாளுக்கான சட்ட நிலையில். பகுதியும், டிரஸ்டி 
களுக்கான சட்ட உரிமைகளில் சிறிதும் பெற்றுள்ளனர் எனலாம், 
பங்குககசா. வழங்கும்போதும், ஒதுக்கீடு. செய்யும்போதும் 
அவற்றை மாற்றும்போதும் இவர்கள் பங்குதாரர்களுக்கு . 

டிரஸ்டியாக பணியாற்றுகிறார்கள். பாங்குத் தொழிலை மேற் 
பார்வை செய்து நடத்தும் ரது இவர்கள் பதிலாள் போல் 
நடக்கின்றனர். பாங்குக் கம்பெனி செய்புமாறு குறிக்கப்பட்ட 

தொழில்களை இவர்கள் கண்காணிப்பின் பாங்குக் கம்பெனியச் 
கட்டுப்படுத்தலாம், 

gh Dual sar சட்டம் 193. -ன் கீழ் இ.புக்குகர் டிரஸ்டியாகவும் 
பதிலாளாகவும் நட க்திரர், கம்) பனிபிள் பணத்த பாது 
காப்பதால் டிரஸ்டியாகவும் கம்பெனியின் வர்த்தகத்தை 
நடத்துவதால்: . அதன். பதிலாளாகவும் நடக்கிறுர், 
இர. ஈ. ரெயில்வே எதி டர்னர் பக். 265. பால்மர் 16ஆம் பதி 
G. E. Railway Vs. Turner P. 565 Palmer 16 ம). “இயக்கர்கள் 
SHOQuUMESETE . வேண்டி பணியாற்றும்போது ஏற்படும் 
நியாயமான செலவுகளையும், நட்டங்களையும். பொறுப்புகளையும் 
கம் பெனியேற்றுக் கொண்டு அவர்களை அத்தொல்லையினின்று 

- விடுவிக்க. வேண்டியது (யங் எதி, கேவல் ௦002 72. Naval 
பக், 888, பால்மர். 19ஆம் பதி), 

தாங்கள் டிரஸ்டி எனக் கருதி கம்பெனிபின் பணத்தைத் 
-தவருன.. வழிகளில் வீணா கிபதைத் திருப்பித். தரவேண்டும் 
என்ற நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் அடுத்து. அடத்து வந்துள்ளதையும் 

் ete வேண்டியது இன்றியமையா த்து -
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இயக்குநர்களின் சமயோசித முடிவுகள் :-- 

பொதுவாக கோக்கின் ஒரு கம்பெனி ஏதாவது ஒரு பொதுக் 
குறிக்கோள்கொண்டு இருக்கும், அதையொட்டி அகேக சிறிய 
கோக்கங்களும் இருக்கும், பாங்குக் கம்பெனியில் இவைகளைக் 
கரணலாம். பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949ன் 6வது பிரிவில் 
மேற்படி கோக்கங்கள் விளக்கம் பெற்றுள்ளன. பாங்குக் 
கம்பெனிகள் இ$த நோக்கங்களை மீறி வேறொரு கோக்கத்தைக் 
தமது அமைப்பு யதாஸ்த்தில் (Memorandum of Association) 
கூறினும், கம்பெனிப் பதிவாளர் அதையேற்றுக் கொண்டு பதிவு 
செய்ய மறுப்பார்... இயக்குகர்களின் திறன், செயலாற்றும் 

வன்மை உருவாக்கும் தன்மை பணியாற்றும் முறை, சமயோசித 
கோக்கு இவையனைத்தும் அமைப்பு யதாஸ்த்து, பாங்குக் 
கம்பெனிகள் சட்டம் இவற்றால் சுற்றி மேவேலியிடப் 

பட்டுள்ளன. . பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் 1949-ன் 6-ம் 
பிரிவின் 1-ம் . உட்பிரிவின் ‘n’ என்ற வகுப்பைக் காண்க: 
“கம்பெனியின் தெதொழிலை மூன்னேற்றமடையச் . செய்ய 
துணை யாகவோ, அல்லது அடிப்படையாகவோ செய்ய வேண்டிய 

இதரத் தொழில்கள் அணைத்தும்” என்று கூறுகின்றது. 
இயக்குகர்கள் தத்தம் விருப்பம் போல் எதையும் செய்யக் 
கூடாதவாறு ஆறும் பிரிவின் 3வது உட்பிரிவு கட்டுப்படுத்துகிறது. 

“உட்பிரிவு. (1ல் கூறியுள்ளதைத் தவிர வேறெந்தத் 
தொழிலிலும் எந்த பாங்குக் கம்பெனியும் ஈடுபடக்கூடாது", 

இயக்குநர்கள் எனவே தமது விருப்பம்போல் சட்டத்தில் 
கூறியதற்கு எதிராக எதையும் செய்ய முடியாது. கம்பெனியின் 
பங்கு காரர்களுக்கு டிரஸ்டிகளாக இருந்து கொண்டு,கம்பெனியின் ' 
நலனைக் கோரி உழைக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது. : 

இயக்குநர்களின் சிவில் பொறுப்புகள் ;--. இயக்குநர்கள் 
தவரான முடிபுகளைச் செய்தாலும் பாங்குப் பணிகளில் ஏமாற்றப் 
பட்டாலும் அவர்களைப் பொறுப்பாளிகளாக்க இயலாது. சட்டம் 
அவர்களைச் சிறந்தமுறையில் பாங்குகளுடைய : செயல்களைப் 
பதிலாள். போன்று செய்யவேண்டும் என எதிர் நோக்குகிறது. 
பக்கப், அடிப்படையில் . அவர்களுடைய சிவீல் பொறுப்புகளை 
மூன்று பெரும் பிரிவுகளில் அமைக்கலாம் (1) ) பாங்குடன் தொடர் 
புள்ளவர்களுக்கு அவர்கள் பெற்றுள்ள.பொறுப்;(புகள் (ii) பங்கு 
.தாரர்களுக்கு இவரது: பொறுப்பு. (111) பாங்கு நிறுவன த்திற்கே 
இவர் பட்ட. பொறுப்புகள். ் 

14.
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பாங்குடன் தொடர்பு கொண்டவர்களுக்கு :--கம்பெனியின் 
நியமிக்கப்பட்ட தொழில்களுக்குப்புறம்பானது என்று முடிவாக் 
கப்பட்ட. செயல்களில் இயக்குநர்கள் ஈடுபட்டால் அது 
கம்பெனியைக் கட்டுப்படுத்தாது, பாங்குடன் தொடர்பு 
(கொண்டவர்களுக்கு இயக்குகர்கள் பொறுப்பாளிகளாகிறார்கள். 
எடுத்துக்காட்டாக ஓரு பாங்குக்' கம்பெனியின் இயக்குநர்கள் 
முன்னோக்கிய பேரமாக 7,800 பருத்தி பேல்களை வாங்கி விலை 
யேற்றத்தை எதிர் நோக்கி யிருக்கும் போது. ஒரு வேளை நட்ட 
மேற்படின் அந்த. நட்டத்தை பாங்கு ஏற்காது. ஏனெனில் 
பாங்குக் கம்பெனியின் கொள்கையில் பருத்தி வர்த்தகம் 
ஊகவர்த்தகம் போன்றது என்று தவிர்க்கப்படுகிறது. எனவே 
இயக்குகர்கள் தாம் பொறுப் பேற்க வேண்டும். பாங்கியிளன் 
செயல்களாக்குப் புறம்பாகச் செய்தபணியைப் பங்குதாரர் 
கூட்டத்தில் சரியான தென்று முடிவு. செய்தாலும் பாங்கு 

முறைப்படி அது ஏற்று கொள்ளத்தகுக்தது அன்று. (இர்விங் 
எதி. யூதியன் பாங்கு பி. ஸீ, 8 கல் 980,282 Irving V. Union 

Bank, P. C.3 cal 280, 285) இம்மாதிரியான . ஒப்பந்தம் 
இயக்குநர்களை. மட்டுமே கட்டுப்படுத்தும். ஏனெனில் அவர்கள் 
அதில் ஈடுபட்டார்கள். எந்த ஓரு ௩பர் இன்னெருவரைத் 
தூண்டிதாம். வேறு. ஒருவருடைய முகவராக . இருப்பதாகத் 
தெரிவித்து அவரைத்தம்முடன் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளு மாறு 
முயன்றால், இந்தக்கூற்றுத் தவறானது என்று. அறிந்து அதனால் 
ஏற்படும் ௩நட்டத்தைத் தூண்டியவர். ஈடுபடுத்த : வேண்டும், 

(கோலன் எதி. ரைட் (1867) 8. எல், உம். பெல். 647 Collen 37. 
Wright [1857], 8 El. and Bl. 647) Quwé@atacr gé5b அதி 
காரவரம்பினைக் கடந்து. நடந்தாலும், கட்டுப். பாடுகளை மீறி 

நடந்தாலும் கம்பெனியின் ௩டை முறை விதிகளை மீறவில்லை என்று 
அறிக்திருப்பின் பாங்குக் கம்பெனி. அவர்களுக்கு பொறுப்பாக 
நிற்கும். . (ராயல் பிரிட்டிஷ் பாங்கு எதி. டார்க்கண்டு, ப. 628 
பால்மர் 16 gers ugly Royal British Bank V. Tarquand, P. 
564 Palmer 16th Ed) அதே போன்ற நிலைமையில் ஒர் இயக்குநர் 
ஒரூ. உண்டியலில் தனிப்பட்ட முறையில் கையொப்பமிட்டாரா 
அல்லது பதிலாளாக இட்டாரா. என்று விளக்கப்பட வில்லை 
யால். பாங்கு பொறுப்பாகிறது.. எடுத்துக் காட்டாக ஒரு 
உண்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு . பின் எழுதப்பட்டு. வருகிறது. 
**எச்..எல் அவாரி நியூ இண்டியன் எகஃ்ஸ்சேஞ்ஜ் பாங்க் லிமி 
டெட்டின்  இயக்குகர்” . இந்த. நிலைமையில் அந்த நபரையே 

பொறுப்பாளியாக்கலாம். இவர். பாங்யினுடைய பதிலாளாகப் 
"பணியாற்றிய... தாகக்கூறப்படவில்லை, ' உண்மையில் அவர்
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பாங்கியினுடைய: உண்டியலுக்கு அதற்காக வேண்டிப் பணியாற் 
றியதால் இதனால் எற்படும் ௩ட்ட ஈட்டைப் பாங்கு செய்ய 
வேண்டும். இந்தத் தவற்றைப் பெரியதாகக்கருதக் கூடாது. 

பங்குதாரர்களுக்கும் கடன் கொடுத்தோருக்கும் :- முன்பு 
கூறியது போல் . இயக்குநர்கள், gage செய்கைகளில் 
ஈடுபடுதல் திரித்துக் கூறல் போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுதல் 
குறிப்பாகக். கம்பெனிப்பிரகடன .. வெளியீட்டில் பெபொய்க் 
கூற்றுகள் சொல்லுதல் போன்ற செயல்களில் எஈடுபடின் 

அவர்கள் பங்குதாரர்களுக்குப் பொறுப்பாகிறார்கள். தனிப்பட்ட 
முறையில் இவ்வாசகங்களால் உந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு 
இவர்கள் பொறுப்பாளிகளாவார்கள். தவறான. முறையில் 
விளக்கம் கொடுத்து பாங்குக் கம்பெனியில் பணம் போடச் செய்து 
அது நட்டமடைந்தால். பணம் போட்டவர் இயக்குகர் மீது 

வழக்குத் தொடரலாம். நேர்மையுடன் - இயக்குகர்கள் பாங்கு 

நடத்துவது சம்பந்தமாக .. தவறான. முடிவைச் செய்யின் அது 

சம்பந்தமாக நீதிமன்றம் தலையிடுவதில்லை. ' | 

பாங்கு நிறுவனத்திற்கு :--மூன்றாவது பகுதி ஆகஇயக்கு 
_ நீர்கள். பாங்கு நிறுவன த்திற்குப் பொறுப்பாளிகள். இதை 

மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். இயக்குநர்-பரங்கு நிறுவனத் 
தைப் பொறுத்த மட்டிலும் டிரஸ்டியாக இருப்பதால் வரக் 
கூடிய பின் CF For ay Sr rtd. rey Se . 

ரகசியமான இலாபப் பாங்கு :-- கம்பெனியைத் தொடங்கு 
பவர் ரொக்கப். பாங்கு வெகுமதிகளைக் கொடுப்பின் இயக்குநர் 

ஏற்கக்கூடாது. கம்பெனியின் சம்மதமின் றி இவர்கள் பதிலாளாக 

. நடப்பதற்காக இலாபம் பெறமுயலக்கூடாது. (கார்த் “ஆஸ்ட் 
ரேலியன் டெரிடரி கம்பெனி . வழக்கு ஆர்ச்சர் வழக்கு). 1899. 7. 

அதி, 992 North Australian Territory Company, Arche’s ‘Case 
(1992) 7. 04892) கம்பெனியுடன் இவர்கள் போட்டி வர்த்தகம் 
செய்யக்கூடாது... போட்டி வர்த்தகம் . செய்யினும். போட்டி 

வர்த்தகம் செய்வதாக ஐயம் தோன்றினும் தவறு, YOST EST 
எதிராக ஆடோ மாடிக் டெலிஃபோன் கம்பெனி (1900) 3. அதி. 
56 [5772] கம்பெனியைக் கடன்: அனுமதிக்கச் செய்ய ஒருஈபர் 

- இயக்குநருக்கு இலஞ்சம் கொடுத்து; அந்தத்தகவல் கம்பெனிக்கு - 
எட்டினால்,.. கம்பெனி, அவ்வாறு இயக்குகருக்குக். கொடுத்த 

தொகை தமக்குச் -சேரவேண்டியது... _எனக் கோர. உரிமை 
உண்டு. fi
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கையாடலும் தவருக (கைப்பிசகாக) பணமாற்றமும் ;-- 
பாங்கியிகினுடைய பணத்தைக் கையாடல் செய்ததற்கும் தவராக 
மாற்றம். செய்த குற்றத்திற்கும் பாங்கு இயக்குநர் பொறுப் 
பாளியாவார். பங்குதாரர்களுக்கு மூலதனத்திலிருந்தேத இலாப 

ஈவுப் பங்குகள் கொடுத்தால் அதைக் கொடுத்து ஆமோதிக்த 

இயக்குநர்கள் அனைவரும் அதற்குப் பொறுப்பு. அவர்கள் 
அவ்வாறு பங்குதாரர்களுக்குக் கொடுத்த இலாப mari 
பங்குகளைத் திருப்பிவிட வேண்டும். தவரறுகப் பணத்தைப் 
பிறருக்குக் கொடுத்த பணத்தை இயக்குகர் தம். கையைவிட்டுக் 
கட்டிவிட வேண்டியது. ஆயினும் தற்போது கம்பெனிகள் சட்டம் 
1956-er பிரிவு 898ன் கீழ் இயக்குஈருக்குக் காப்பளிக்கப்பட்டது. 
சட்டத்திற்குப் புறம்பாகச் செய்த காரியம் எதுவானாலும் அது 
நேர்மையுடன் இயக்குகரால் செய்யப்படின் இப்பிரிவின். கீழ் 
காப்பளிக்கப்படுகிறது.. Fs இயுக்குநரோ. இதர. பாங்குச். 
சிப்பந்திகளோா தனிப்பட்ட முறையில் நம்பிக்கை மோசம் 
செய்தாலோ பண மோசடி செய்தாலோ இயக்குநர் அதற்குப் 
பொறுப்பாளியல்ல, இவரும் அதற்கு உள்ளூர உடந்தையாக 
இருந்தார் என்று நிரூபித்தால் இவரும் பொறுப்பாளியாவார். 
பாங்கு இயக்குநர்கள் அனைவரும் பங்குப் பணத்தை மூலதனத்தி 
விருந்து திருப்பியும் அல்லது மூலதனத்தை சந்தையில் (மோசடி) 
அல்லது ஏற்றி இறக்கும் முறையில் பங்குகளை வாங்கியோ. 
விற்ரோ.. அல்லது பங்கு. வாங்கத் . தனிப்பட்ட “கமிஷன் 
கொடுத்தாலோ இவர்கள் தனியார் தீங்குச் சட்டத்தின்கீழ் 
பொறுப்பாளிகளாவார்கள். : தவறாகப். பணம் மாற்றம் செய்த 
குற்றத்தின் கீழ் எல்லா இயக்குநர்களும் பொறுப்பாளிகள் ஆவர். 
இவர்கள் கூட்டாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பொறுப்பு ஆவர். 
பாங்கு  இயக்குகர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி பாங்கியின் நிதி 
திலையை மோசமாக்கி அதன் விளைவாகப் பங்குதாரர்களும் கடன் 

கொடுத்தோரும் பணச்  செலவுச் செய்து . இவர்க 

நீதிமன்றத்திற்கு இழுத்து வழக்குத் தொடுத்தல் பலனில்லை 
'என்று வாளாயிருந்துவிடுவர். கம்பெனியின் நிலை படுசூனியமாகிக் 

கணக்குகளைத் : தவறாக எழுதி, ஏமாற்று முறைகளை. இவர்கள் 
கையாண்டு வருகிறார்கள். இம்மாதிரி இயக்குநர்களை சும்மா 
விடக்கூடாது. இராச்சிய அரசினரே இதைப் பெருங் குற்றமாகக் 
கருதி. அவர்களின்மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து முதலீடு. 
ட மக்களைக் காப்பாற்றவேண்டும், 

@: அளவு. “கடந்த அசட்டையின் விளைவாக ஏற்படும் 
் நஷ்டம். .- ஏதாவது ஒரு இயக்குகர் :காண்பீத்த அசட்டையால். 

r2 இட்டமேற்படின் கம்பெனி நிறுவனம் அதை. அவரிடமிருந்தே
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வசூலித்து விடலாம். கூட்டாக எல்லா இயக்குகர்களும் par ges 
செய்யின் அதன் விளைவாக அவர்கள் கூட்டமாக இக் 
குற்றத்திற்குக் காரணமாகி பொறுப்பாளிகளாகிறுர்கள். எந்த 
அளவு அசட்டையின் காரணத்தால் இயக்குகர்கள் பொறுப் 
பாகிறுர்கள் என்பதைக் குறித்து லின்லே எம். ஆர், 
(1181 18. ௩.) லாகுனஸ் நைட்ரேட் கம்பெனி எதி. லாகுனஸ் 
ஸிண்டிகேட் (1899) 2, 98. y. 826. Lagunas Nitrate Coy Vs. 
Lagunas Syndicate (1899) 2. ch. D. 325) என்ற வழக்கில் 
கூறியுள்ளது, Ths அளவிற்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் 

் என்று இலக்கணம் கூறவியலாது. இயக்குநர்கள் புரியும் எல்லாத் 
தவறுகளுக்கும் ௮வர்கள் பொறுப்பாகமாட்டார்கள்., கவனப் 
பிசகாக ஏதாவது குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்ய மறந்தது 
பெருந்தவறாகாது. அவர்கள்மீது வரிகள் வருமளவிற்குச் 
செய்யப்பட்ட அசட்டை வர்த்தக முறையில் அது தண்டிக்கத் 
தக்கதும் பெரியதும் ஆகும். |, இதைவீட விபரமாக விளக்கம் 
செய்ய என்னால் இயலவில்லை'', [ஓவர்லாண்ட் கர்னே அண்டு 
கம்பெனி எதி. இ.ப (1878) 2 இ ஐ.ஏ. 480, Overland Gurney & 
Co. Vs- Gobb (1872) 5 E. I. A. 480] 

- இழப்பீடு வகுப்பு சட்டப்படி செல்லாது:-- சங்க விதிகளில் 
(கா(10185 01 4850011100) இழப்பீடு வகுப்புகளைக்கூறி அதன்படி, 
இ.பக்குகர்கள் தங்களைப் பொறுப்பினின்று . விலக்கிக் 
கொள்ளுவார்கள். ஆயினும் ஆங்கிலக் கம்பெனியின் சட்டம் 
1929 இவற்றைச் சட்ட ரீதியாகச் செல்லாது என்று கூறி, 
நீதிமன்றங்களை விசாரணை செய்யச் சொல்லிப் பொறுப்புகளை 
அளவைப்படுத்தி இழப்பீடு எந்த முறையில் அமைய வேண்டும் 
என்று விதித்துள்ளது. கம்பெனி இயக்குநர், : நிருவாகி, 
அலுவலர், ஆய்வாளர் இவர்ளுடைய அசட்டையை அனுமானித்து 
அவர்களுடைய நிலைக்கேற்ப இழப்பீடு கோரும் வீண்ணப்பத்தை 
நோக்கி அவர் நேர்மையாக நடந்துள்ளாரா என்று முடிவு செய்த 
பின்னர் அவரைத் தக்க. காரணத்துடன் மன்னித்துவிட 

* வேண்டியது, ஒரு இயக்குகர் பாங்குக் கூட்டங்களுக்கு : ஒரு 
போதும் வராத காரணத்தால் அவருடைய ௪க இயக்குநர்கள் 
செய்த தவறுகளுக்கு அவரையும் பொறுப்பில் ஆழ்த்தக்கூடாது.. 
கம்பெனியின் வழிகளில் இழப்பீடு வகுப்பு. ஏற்றுக்கொள்ளக் 
கூடியதன்று என்று தள்ளிவிட முடியாது. "இந்தி இழ்பீபீட்டைக் 
கம்பெனிகள் சட்டம் 1958-ன்  207-ஆவது 'பிரிவின்சீழ்க் 
கட்டுப்பாடு ,செய்யப்பட்டுள்ளது. . பிரிவு, 207. வெளியில் உள்ள 
அட்டார்னிகள் (410௦26) இதைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு 
பணியாற்றுவதைத் தடுக்கிறது. ப BS
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கம்பெனிச் சட்டத்தின் கீழ் இயக்குகர்களுக்கான 
பொறுப்புகள் :-- கம்பெனிகள் சட்டம் 1988-ன் கீழ்ப் பதிவு 
செய்யப் பெற்ற கம்பெனியின் இயக்குஈர்க்கான. பொறுப்புகள் 
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன : 

கீ 

10... 

Lis 

பத 

ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டம் கடத்தவேண்டியது (பிரிவுகள் 
166, 189) 

இலாபம் பெறத் ங்கும் பதவிகளையேற்கக் கூடாது 
(பிரிவு 8.14) ; 

இயக்குநராகப் பணியாற்றச் சம்மதம் தெரிவித்ததைப் 
பதிவாளர்க்கு அனுப்பத் தாக்கல் செய்தல் (பிரிவு 264) 

இயக்குஈராகச் சேர்ந்த இரண்டு மாதங்களில் பங்குத் 
த்குதி பெறல் (பிரிவு 970) 

20 பொதுக் கம்பெனிகளில் _ இயக்குஈராக இருத்தல் 

(9 feys ar: 276-277) | 

தமது. வயதைக் குறித்துத் தகவல் கொடுத்தல். 
(49 flay 282) 

மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை. இயக்குகர் 
குழூவிற்கான கூட்டம் கூடல் (பிரிவு 285) 

கம்பெனியுடன். ஏற்பட்ட ஒப்பந்தங்களில் தமக்குள்ள 
ஈடுபாட்டைக் தெரிவித்து அந்தக் கூட்டத்தில் விவாதம் 
வரும்போது சேர்ந்து வாக்குரிமையைப் பயன் படுத்தக் 
கூடாது (299-200) 

இயக்குநராக நியமனம். பெற்ற இருபது நாட்களுக் 
குள்ளாக இதர நிறுவனங்களில் தாம் வகிக்கும் 
பதவிக&ாத் தெரிவித்தல் வேண்டும், (805) 

கம்பெனியுடைய சொத்துக்களின். ஈட்டில் ் உள்ள 
கடன்களைப் பதிவு செய்தல் (184). 

கம்பெனியில் ௪ பங்குகள் . தர்க்கம்? தெரிவித்தல் 

(208) - 

தம் பதவியைப் பிறருக்கு மத்தில கொடாதிருத்தல் ena)
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138. கம்பெனியின் பெயரை வெளியீடு செய்தல் (147) 

74, அதிகாரம் பெற்ற மூலதனம், செலுத்தப் பெற்ற 
மூலதனம் இவற்றை வெளியீடு செய்தல் (148) ee 

15 குழுவின் கூட்டத்தின்போது சில அதிகாரங்களைமட்டும் 
கையாளுதல் (294) 

16. கம்பெனியின். பொதுக் கூட்டத்தில். கடன் .வாங்க 
அனுமதி பெறாது கடன் வாங்கக்கூடாது. (298) 

17. சட்டப்படி  'சிப்பர்திகளின் வருங்காலச் சேமிப்பு 

இதியையும் பிணையத்தையும் (5680111886) சட்டத்தில் 

கூறியவாறு முதலீடு செய்ய வேண்டும் (217-456) 

மேலே கூறிய கம்பெனிச் சட்டத்தின்கீழ் உள்ள 

பொறுப்புகளுடன் பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டம் /949-ன் 48-வது 

பிரிவின்கீழ் இவர்கள் பொறுப்பு ஆகிறார்கள். அவற்றைப்பற்றிய 

விளக்கங்களை வேறு பகுதிகளில் கூறியுள்ளோம். அண்மையில் 
அரசினர் தவரான முறையிலும் பிரயோசனமற்ற முறையிலும் 

நிர்வகிக்கப்பட்டு. வரும் கம்பெனிகளின்  இயக்குநர்களைப் 

பொறுப்பாக்கிச் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து கம்பெனிச் 
சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கான : ஆலோசகஃாகளைச் செய்து 
வருகின்றனர். இம்மாதிரியான முயற்சிகள் ஈன்கு ஆராயப் 

பெற்று ஆங்கில காட்டில் கோஹன் குழுவினரால் (Cohen 

Committee) uflégiom செய்யப்பட்டது. இந்தியக் கம்பெனிகள் 

சட்டம் (1956-ஸ். பிரிவு 288-ன்படி இயக்குகர் எண்ணிக்கையில் 

மூன்றில் இரண்டு பகுதியை விகிதாசாரப்படி குழுவின். பிரதி 

நிதித்துவத்தை ஒற்றைமாற்று வாக்கினால் (811216 transferable 

7016)... அல்லது. ஒன்று திரண்ட வாக்குகளால் ஏற்படுத்த 

வேண்டுமோ அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நியமனம் 

செய்தும் எப்போதாவது ஏற்படும் காலியிடங்களைக் சம்பெனியின் 

விதிகளின்படி பிரிவு 262-0 தக்க கற்கக். செய்யலாம்: 

இயக்குநர்களுக்கு பாங்கின்மீது [கட்டுப்பாடு இருப்பினும் 
அதன் அன்றாடத். தொழிலை முழுநேரஃ வேலை. செய்யும் 
சிப்பந்திசளிடமும் அதிகாரிகளிடமும் ஓப்படைக்கவேண்டும். 
இம்மாதிரியான பொறுப்பை ஏற்க முன்வரும். அதிகாரிகளின் 

தகுதி,  கொடுக்கப்படவேண்டிய௰ அதிகாரங்கள், அவற்றால் 

ஏற்படும். பொறுப்புகள் இவற்றையும் ஆலோரித்க வேண்டுவது 
இன்றியமையாதது. எனலாம்,
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பொது நிர்வாகி 

* நிர்வாகி! அல்லது டுபாது கிர்வாகி'”. என்ற பதங்கள் 
“கிலா நிர்வாகி!” என்ற சொல்லினின்று வேறுபட்டவை, 

எந்த நபர் பொதுவரகப் பணியாற்றி வருகிருரோ அவரை 
“அலுவலர்” “Officer” crarg கம்பெனிகள் சட்டம். 1986-ல் 
கூறப்படும் “apgeérenw sayouat” ‘Principal Officer” ere my 

பாங்குக் கம்பெனி சட்டம் 1949.ள் 29 (2) (௨) பிரிவிலும் 
கூறப்பட்டுள்ளது. “நிர்வாகி!” “முதன்மை அலுவலர்! என்ற 
சொற்களுக்கான இலக்கணம் பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 
5-வது பிரிவில் கூறப்படவில்லையாதலால் கம்பெனிகள் சட்டம் 

1925-ன் 2-வது பிரிவின் 84-வது உட்பிரிவில் கொடுக்கப்பட்ட 
இலக்கணம் இங்கும் பொருந்தும். அது வருமாறு: எந்த ஒரு 
நபர் இயக்குநர்களின் மேற்பார்வைக்குக் கட்டுப்பட்டு நிறுவனம் 
முழுமையும் அல்லது பெரும் பகுதியையும் தம் நிருவாகத்தில் 
இருத்தி, கம்பெனியின் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் அனை த்தையும் 
கட்டுப்படுத்தும் ஒரு இயக்கு௩கராகவோ அல்லது நிருவாகப் 
ப.தவியிலுள்ள எந்த நபராகவோ ஆவது இருக்கலாம்; மேற்படி 
நபர் பணி புரிவதற்கான. ஒப்பந்தம் பெற்றோ  பெறாமலோ 
இருக்கலாம். 98 (1) (0) பிரிவின் கீழ்ப் புதிய நியமனம் அல்லது 
மறு நியமனம் செய்யப்படின், மேற்படி நிருவாகி, நிருவாக 
இயக்குஈர், அல்லது தலைமை கிருவாகி அதிகாரியின் நியமன மோ 
மறு நியமனமோ ரிசர்வ் பாங்கியினுடைய. முன் அனுமதியுடன் 
செய்யப்படவேண்யது; இல்லையேல் செல்லாது. - 

மேலும் பிரிவு: 85 யின் இரண்டாவது உட்பிரிவின்் கீழ்க் 

கம்பெனிகள் சட்டம் /956-ன் பிரிவுகள் 268, 269, 809, 310, 11, 

387, 299 இவற்றிலுள்ள நிருவாகியைப்பற்றிய விவரங்கள் ' இங்கு 
பொருந்தாதாகையால் உட்பிரிவு 7-ன் விளக்கப்படி ரிசர்வ் 
பாங்கியின் முன் அனுமதி கோர வேண்டியதில்லை, 

கம்பெனிகள் சட்டம் 1986-ன் 8848-ஆம் 8885-ஆம் கூட்டு 
நிறுவனமோ, சில. நபர்களோ . இதரக் கார்ப்பரேஷன்களோ 
பாங்கு கம்பெனியுள்பட நிருவாகியாக .. நியமனம் செய்யச். 
கூடாது. பிரிவு 888. இரு கம்பெனிகளில்தான் ஒரு நிருவாகி 
இருக்கலாமே ஒழியப் பல கம்பெனிகளுக்கு ஒரே. நிருவாகி 
இருக்கக்கூடாது. 887-ன்படி நிருவாகிக்குக் கொடுக்கப்படும் 
ஊதியம். நிகர லாபத்தில் 8 சதவீதத்திற்கு. மேற்படக்கூடாது, 

- அதை அதிகப்படுத்த விரும்பினால் மத்திய அரசினரின் அனுமதி 
தேவை. இது சம்பந்தமாக பாங்குக் கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 
ape பிரிவையும் காணலாம்,
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தகுதிகள் :-- “நல்ல முறையில் பாங்குத் தொழில் 
நடத்துபவர் அறிவு மேம்பாட்டுடன் சத்திய முறையில் நடக்க 

வேண்டும். இத்தொழில் புரிபவர் அறிவுத்திறனே மேம்பாடான 
பயிற்சியோ. இருக்க. வேண்டும். என்பதில்லை. அவருக்குப் 
பகுத்தறிவு இருந்தால் போதும், மேம்பாடான பயிற்சி 
எனப்படுவது மனதின் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் அதிகப்டியான 
பயிற்சி பெற்றதைக் குறிப்பிடுகிறது. பகுத்தறிவு எனப்படுவது 
மனதில் பல்வேறு நண்ணிய மனவெழுச்சிகளை. ஒரே சீராக 
வளர்தீது வருவது. பாங்கு ஈட த்நுபவர் கவிதை புனைபவராகவோ 
தத்துவ. மேதையாகவோ இருக்கப் போவதில்லை. . அல்லது 
விஞ்ஞானம், இலக்கியம் இவற்றில் கரைகாணப் போவதில்லை: 
இதர மக்களிலிருந்து இவரைச் தனியே பிரித்து. மேதையாகக் 
கூறும் அளவு அறிவுச் சுடராக இருக்கவேண்டியது இல்லை 
தனிப்பட்ட உயரிய  த௫ுதிகள் இருக்க வேண்டுமென் பதில்லை. 
சாதாரணமாக எல்லா மக்களைப் போன்றிருப்பினும் அதுவே 
போதிய தகுதி எனலாம். பொது அறிவு இருப்பின் அது ஒன்றே 
போதும். ஒரு ஈபருக்கு வேண்டிய எல்லாக் குணங்களும் சீராக 
ஒருங்கே அமைந்தால் அந்த நபர் பாங்குத் தொழில் நடத்தத் 

தகுதியைப் பெறுகிறார். ஏதாவது ஒரு குணத்தின் சிறப்பினால் 
மட்டும் கல்ல பாங்குத் தொழிலைச் செய்பவராகக் கருதமுடியாது 

பாங்குத் தொழில் மிகவும் அற்பமானது, அது புரிபவருக்குக் 
கல்வியும் சாமர்த்தியமும் தேவையில்லை என்று. கருதுவதும் 

ஒருதலைக் கொள்கை, கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக பாங்குகளின் 
பூறிவு.. ஏற்பட்டதிலிருந்து அறியக் கிடப்பது என்னவெனில் 
இதரத் துறைகளில் நல்ல உயர்வு பெறத்தக்க முதல்வர்கள் 
போல பாங்கு நடத்துபவர்களும் மல்ல சாமர்த்தியம் பெற்றிருக்க 
வேண்டும்”'. (தி..இலாஜிக் ஆஃப் பாங்கிங்--எழுதியவர் 
ஜே. டபிள்யு, யல் The Logic of Banking by J. W. Gilbert) | 

பொது ச்குகங்த்கள். களது பதவியை. முன்னிட்டு 
பாங்கு... நிர்வாகி கூடியமட்டும் செயல். முறையனுபவமும் 
கொள்கையனுபவமும் பெற்று மனதையும் மூளையையும். பயன். 
படுத்திச் செயல் புரியவேண்டுவது இன்றியமையாதது எனலாம். 
பாங்கு நிர்வாகி பரந்த அனுபவம் பெற்றிருக்கலாம். நிறைந்த 
கல்வியறிவு. உளம் கலந்த தீவிரத் தன்மைகூட இருக்கலாம். 
ஆயினும்... இவற்றைத். தக்க. காலத்தில் பயன்படுத்தித் தாம் 
அந்தப் பதவிக்கு ஏற்றவர் என்று நிரூபிக்க வேண்டும், இனிய 
சுபரவத்துடன். பழகுகிற தன்மை அவருக்கு வெற்றியைத் தேடிக் 
கொடுக்கக்கூடும் . அல்லது பார்த்த மாத்திரத்திலேயே 

... பிரச்சினைகளை. Pere பரிக்துக்சொன்டு அதற்கான மாற்று
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என்னவென்று உடனே ஊகித்து நடப்பதால் வெற்றி கிட்டலாம், 
உடனே உதவியளிக்கும் நோக்கத்துடன் காலதரமதமின் றிக் 
கேட்ட உதவியைச் செய்ய .முள்வரலாம். மனிதனுக்குக் 
கிடைத்துள்ள களன்கொடைகளான நிதானத் தன்மை, தயை, 
தன்னம்பிக்கை, முடிவெடுக்கும் தன்மை, பலரும் சான்றோன் 
என்று கூறக்கூடிய குணநலன், இனிய முகம். சுத்தம் இவைகஆப் 
பெற்ற ஒருகிருவாகி முன்னுக்கு வருவதில் ஐயம் உண்டோ! 
உடைகளும் ஆடைகளும் மட்டும் மனிதனை உயர்வாகக் காட்டு 
வதில்லை. முகம், கைகள் இவற்றையன்றி வேலை நேரங்களில் 
உடையும் ஆடைகளும் கவனிக்கத் தக்கவை. இனிய மனதுடன் 
பண்போடும் தக்க குணங்களுடனும் நடக்கும் நிர்வாகி பாங்கின் 
சொத்தாகக் கருதப்படுவதில் தவறு ஓன்றும் இல்லை எனலாம். 

தனிப்பட்ட தகுதிகள் :-- மேலே கூறிய பொதுத் 568 
களுடன் ஒரு பாங்கு நிர்வாகி தனிப்பட்டதகு திகளும் பெறல் 
வேண்டும், ட் | 

சுறு சுறுப்பான தன்மை :--ஒருதலையான எண்ணமின்மை- 
மத, சமூக அரசியல் துகவல்களில்--கவனிக்கத் .. தக்கவை 
மனிதன்ன். நிலையை அனுசரித்து நோக்கின் ஒருதலை எண்ணம் 
இல்லாது இருப்பவரே குறைவெனலாம், தமது வாடிக்கைக் 
காரர்களின் சமூகமத அரசியல் கோட் பாடுகளைப் பற்றி பாங்கு 
நிர்வாகி தமது கவனிப்பின் அறிய தசவல் எனக்கருதக்கூடாது, 
தமது  ஈண்பர்களுக்குக் தனிப்பட்ட சலுகைகள் காட்டுதல் 
கூடாது, எல்லா வாடிக்கைக்காரர்ககாயும் ஒரேமாதிரியாகச் 
சீராக நடத்தி வர வேண்டும். தனிப்பட்ட நபர் ஒருவர். அதிக 
ஈடுபாடு காட்டக் கூடாது. அதேபோல் பிறர்பால் கடமைப் 
பட்டும். இருக்கக்கூடாது. .. பெரியவர், சிறியவர், ஏழை, 
பணக்காரர், அறிவுடையவர், அறிவாளி என்ற பாகுபாடுகளைக் 
கருதாது பொதுவாக அனைவருடனும் நம்பிக்கையுடன் பழக 
வேண்டும், 

சீக்கிரம் முடிவெடுத்தலும் தாமதமின்றி பணியாற்றலும் :-- 
கால தாமதம் செய்யாமல் பாங்கு நிர்வாகி உடனே பரிசீலளை 
செய்து கவனப் பிசகின்றிச் சந்தர்ப்பத்திற் கேற்றவாறு . 
வரடிக்கைக்கரர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். உடனுக்குடன் 
செயல்களை முடிவு கட்ட வேண்டும், வர்த்தகத்தின் உயிர் நாடி 
போன்றது. . “அனுப்புதல்... Gets”. எவன் ஒருவன் 
ஐயப்பாடுடன். முன் பின் ஆலோசிக்கிருனே. அவன் பாங்குச்.. 
தொழிலில் பின்தங்குவான் என்று கூறவும் வேண்டுமோ 
ஆயினும் அவன் ஆம்' என்ர “இல்லை' என்றோ கூற வேண்டும்
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அதற்குக் கூடச். சொல்லத் தயங்கினால் அல்லது ஆழ்ந்த 

முடிவுக்குப்பின் கூற விருப்பப்படாது இருப்பின் அது பெரும் 
பிசகாகும். நிருவாகி ஒரு குறிப்பிட்ட தகவலில் பெரும் பாதகம் 

ஏற்படும் என்று அறிந்திருப்பின் அதைக் கூறப் பயப்படக் 
கூடாது. ஐயத்தின் விவாக ஏற்படும் பலனை பாங்கு பெற 
அவர் முயல வேண்டும், 

தம் சொந்த முடிவுகளும் கண்ணியமாக நடத்தலும் :-- ஒரு 
பாங்கின் மற்றும், ஒவ்வொரு வர்த்தக, தொழில் கிருவன 
பொதுகிர்வாகிக்கும் . . இருக்கவேண்டிய . மற்றுமொரு. குணம் 
என்னவெனின் ஒரு பொருள் குறித்து தனக்கு முழு அறிவும் 

சக்தியும் இல்லாத பொழுது அதுபற்றி புத்திமதி கூற முன் 
வருதல் கூடாது. அவ்வாறு செய்யின் அவர் அறியாத்தனமாகப் 
பிசகூகள் செய்து நட்டத்திற்கும் பொறுப்பாளியாகக் கூடும் 
அதே போல் சக பாங்கு கடத்துபவர் இவரது வாடிக்கைக் 

காரரைப் பற்றிய நிதி நிலையைப் பற்றிச் சான்றிதழ் கொடுக்கக் 

கோரினால், தவறு, தீங்கு தண்டிக்கத் தகு குற்றங்களுக்குள் 
சகபாங்கோ, வாடிக்கைக் . காரரோடு தம்மை எடுபடுத்தி 

வழக்காடும் நிலைக்குள் கொண்டுவிடாத முறையில் பதில் எழுத 
வேண்டும். அம்மாதிரிச் சந்தர்ப்பங்களில் . ௮வர் எழுதும் 

கடிதங்கள் சுருக்க மாகவும் புரியும் வகையிலும் மிகவும் அடக்க 
மாகவும் எழுத வேண்டும். 

ஒஷேவேலையைப் பிறரைக் கொண்டு செய்தல்:-- பொது 
நிர்வாகி. தமது அலுவலகத்தில் உள்ள சிப்பந்திகளைக் கட்டுப் 
படுத்தி அவர்களைக் கொண்டு பாங்கு வேலையை நடத்தி வருவார்; 
பாங்கு நடத்துதலை மிகவும் திறமை வாய்ந்த உதவி யாளர் 
களையும் எழுத்தர்களையும் கொண்டு செய்ய வேண்டும். ஆகவே 
தக்க உதவியாளர்களைப் பொறுக்கித் தமது பொறுப்புகளையும் 
விவரங்களையும் ” அவர்களிடம் ': பிரித்துக். கொடுத்து . ஈன்கு 
மேற்பார்வை செய்தல் வேண்டும், நிர்வாகி பெரிய 
பாணிகளையும் பாங்கியின் கொள்கை சம்பந்தமான வற்றையும் 
கண்காணிப்பார். பொது நிர்வாகி எல்லாப் பணிகளையும் 

செய்வார் என எதிர்பார்ப்பது ஈல்லதன்று. தவிர்க்க முடியாத 
பெரிய செயல்களை மட்டுமே அவர் கவனித்து வருவார். தலைமைக் 
கணக்கர் இவருடைய .மேற்பார்வையில். உள் ளார், அவர், 

கணக்கு சம்பந்தமான பிரிவைக் கவனித்து வருவார். இதரத் 
- துறைகளைக் கண்காணிப்பாளர்கள். கவனித்து வருவர், 
அவர்களைப் பொது நிர்வாகி மேற்பார்வை செய்வார், அகண்ட 
பரப்பில் . உள்ள ica a வேலைகளையும் மேற்பார்வை 
இதக் சடம். ௬ இ
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சட்டக் கொள்கைகளைப் பற்றித் தெரிந்திருத்தல் :-- கில் 
பர்ட் விரிவுரைககா நிகழ்த்திய திரு ஆர், டபிள்யு. ஜோன்ஸ் 
என்பவர் கூறியதாவது “செயலாற்றும் பாங்கு நடத்துபவர் 
போதிய சட்ட நுணுக்கங்களையும் அறிவையும் பெற்றுச் சட்டப்படி 
எவ்வாறு நடத்தப்பட . வேண்டும், எந்தெந்த காலங்களில் 
அனுபவத்தை அநுசரித்துச் சட்ட வழியினின்று பிறழலாம் என்று 
முடிவு செய்யக் கூடும்.” இதிலிருந்து போதிய கல்வியும் தேர்ச் 
சியும் பாங்கு நிர் வாகிக்குத் தேவை. எனக் கூறாமலே விளங்கும்; 

தொழிலில் பற்றுணர்ச்சி:-- தம்முடன். . போட்டியிடும் 
பாங்கு நடத்துபவருடன். மிகவும். மேலான. .முறையில் நட்புப் 
பூண்டு அவர்களுடன் செய்து கொண்ட தீர்மானங்களில் நேர்மை 
யுடனும் பற்றுணர்ச்சியுடனும் நடந்து வரவேண்டும். : 

உள்ளூர் மொழியையும் நிலைமைகளையும் அறிதல் வண்டும்;- 
மேலேகூறிய தகுதிகள் நீங்கலாக நிர்வாகி எனப்பபடுவர் உள்ளூர் 
மொழியையும் தலைமை அலுவலகம் உள்ள வட்டார மொழியையும் 
அறிந்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும். . இவற்றுடன் இந்தி 
மொழியும் கற்றிருக்க (வேண்டும். பம்பாய். ஈகரில் குஜராத்தி 
மொழி வர்த்தக வட்டாரத்தில் . இன்றியமை யாததெனலாம். 
இதனால் ஆங்கில மொழிப் பயிற்சியற்ற இதர வாடிக்கைக் காரர் 
களுடன் நல்ல. தொடர்பு கொள்ளுவது இவருக்கு மேலும் ஒரு 
பெரும் தகுதியல்லவா. 

நிர்வாகி தமது. நலன்களை முன்னிட்டு உள்ளூர் பணச் 
சந்தையின் நிலையையும் வர்த்தகப் போக்குகளையும் ஐயந்திரி பற 
நன்கு. பயிலுதல் இன்றியமையாததெனலாம்.. என்றும் சன் 
வாடிக்கைக்காரர்களுடனும் சிப்பந்திகஞடனும் இனிய 
முறையில் பழகி இன்சொற்களால் உரையாடல் நிகழ்த்தியும் 
சந்தர்ப்பங்களை அனுசரித்து என்றும் பணி ஆற்ற முன் வரின் 
அவர் அந்த வட்டாரத்திலேயே மிகவும் மெச்சத்தக்க பாங்கு. நிர் 
வாகி யெனப்பெயர் பெறுவதுடன் அவர் தொழிலும் சிறப்பாகும். ் 

திரு. பி.ஈ. ஸ்மார்ட் (1. 5, ரல!) எழுதிய வாசகங்கள் இங்குக். 
குறிப்பிடபட்டுள்ளன. விவாகரத்து செய்ய எண்ணும் கணவனும் 
மனைவியும், சைக்கடங்காத குழைந்தைகளின் பெற்றோர்களும் 
பேச்சு சுருக்க மூடைய . நிருவாகியைக் கலந்து ஆலோசிப்பது 
ஆச்சரிய மாகத்தோன்றும், . காலதாமதம் செய்யாது குறித்த 

Go nes - வேலைத். தவறுதலின்றித். தமது. MMAR. 
இ _ஜார்ஜீரே. (060126. 86). என்ற. புகழ், பத 
பா ங்ஞு த்தப் கூறுவதாவது; yp Bud Cine ys 
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கவுண்ட்டர்கள் போன்று பாங்கு வேலை நேரங்களில் நிர்வாகியும் 
ஓரு தளவாடம் போன்றிருக்க வேண்டும்.” சுருங்கக் கூறின் கிர் 
வாகியெனப்படுபவர் நன்கு பிணைந்து மாற்றங்களுள்ள பல்வேறு 
பணிகளைப்புரியும் வாய்ப்பும் தன்மையும் பெற்றவர்”? எனக் 
கூறினால் மிகையாகாது. 

நீக்க வேண்டிய தவறுகள் முடிவெடுக்க. இயலாத நிலை :-- 
பாங்கு நிருவாகி சிலதவறுககா உடனே நீக்கினால் தான் சீரிய 
முறையில் பணியாற்றவியலும். அவர். வழக்கமாகப் பெரும் 
ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு முடிவெக்க இயலாத வராக இருப்பின் 
அவர் தமது மல்ல வாடிக்கைக்காரர்களைக் காக்க வைத்தாலும் 
பாங்கு செயல் புரிவதில் காலதாமதமேற்பட்டாலும் பொன் 
போன்ற  சமயத்தைக்களைவதால் வேலையில் தடங்கல் 
ஏற்படுகிறது. இவரது முடிவுக்கு வந்த கோரிக்கைகளைப் பற்றி 
மனச்சிர் தணையில் ஈடுபட்டு முடிவெடுப் பதில் தாமதம் ஏற்படின் 
மேலும். மேலும் வேலைகள். குவிந்து போய்ச் சீரிய முறையில் 
முடிவு. செய்ய முடியமால் அவசரமாக ஏனோ தாஜே என்று 

முடிக்கவும் . அல்லது வரும் வர்த்தகத்தைத் தடை செய்து 
விடவும் கூடும். 

கண்டிப்பு, உறுதியின்மை :-- இரண்டாவதாக எக். கொள் 
கையைக். கொண்டாலும் வன்மையாகக். கடைப் பிடித்தல் . 
இன்றியமையாதது, எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் ஒரு கடன் 
விண்ணப்பத்தைக் கருதி அனுமதிக்கப். போவதில்லை. என்று 
முடிவெடுத்தபின், விண்ணப்பதாரர் வந்து. அவ்விண்ணப் 

பத்தைத்தம் வசமாக்கி மாற்றித், திரும்பக் கருதுமாறு செய்து, 
கடன் அனுமதி செய்தால் அந்த நிர்வகி கண்டிப்பான 
கொள்கையற்றவர் . எனலாம். இதனால் இவரது சொந்த 
எண்ணத்திற்கு மதிப்பில்லாது போவ தோடல்லாமல் மதிப்புள்ள 
காலமும் நேரமும் வீணாகி வாடிக்கைக் காரரின் உரையாடலில் 
செலவிடப்பட்டு விடுகிறது. மேலும் வாடிக்கைக்காரர் அவ்வாறு 
வாதம். செய்வதின் நோக்கம் என்னவெனில் பாங்கு நிர்வாகியின் 
மனது உறுதியானதாக இல்லை என்றறிந்துகொண்டதலனால்தான். 

- அதிகாரத்தின் வரம்பு 

முகவராகக் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது :--பாங்கியினுடைய 

பொது நிருவாகியை. அதனுடைய பொது பதிலாள் எனக் 
கூறலாம். அவர் தமது அதிகாரங்களை எல்லையின்றிச் செலுத்த 
முடியாது. அதைக் கட்டுப்படுத்த இயக்குநர்கள் உள்ளனர்.
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ஆயினும் அவர் தம் செயல்களால் பாங்கு நிறுவனத்தைக் கட்டுப் 
படுத்துவர். அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அதிகார எல்லையை 
அவர் மீறினும் வெளியார்கள் பலர் பொது Agar Auer 
அதிகார எல்லையைத் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை. ஆதலால் 
தமது செய்கைகளால் ஆதாயத்தைக்கோரி மனுச் செய்தாலும், 
பொது நிருவாகி பாங்கு நிறுவன த்தையும் கட்டுப்படுத்துவார்., 
பாங்க்... ஆப் நியூ Georg வேல்ஸ் எதி. ஓளஸ் டன் 1879 
அப். கேஸ். 20 (289) Bank of New South Vales Vs 
Owston 1879. Appcas 270 (289} Smith J) carn €Hugd மேற் 

கண்ட கொள்கையை ஆதரித்துக் கூறுவதாவது''. பாங்கு 
நிர்வாகி தமது. முதலாளிகளுக்காக பாங்குத் தொழிலைச் 
செம்மையாக நடத்திவரும் நிலையில் அவர் . இயல்பாகப் 

பணியாற்றும்போது. செய்யப்பட்ட. செயல்கள் அனைத்தும் 
முதலாளிகளைக் கட்டுப்படுத்தும். ஆயினும் அவர் தமக்குக் 
கொடுக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பை மீறி நடந்ததை விளக்கிக் 
காட்டினால். முதலாளிகள். அம்மாதிரியான  செய்கைகளுக்குப் 
பொறுப்பு ஆகார். அந்த கிருவாகத்தில் செய்யப்பட்ட தீங்குகள்; 
பிழைகள். . குற்றங்களஞுக்கெல்லாம் சில குறிப்பிட்ட சந்தர்ப் 
பங்களில் மட்டும் முதலாளிகள் பொறுப்பேற்க நேரிடும். 

குற்றமான செயல்கள் :- பணியாளர் செய்யும் குற்றங்கள் 
எசமானரைக் ' கட்டுப்படுத்திப் பொறுப்புகளில் . ஈடுபடுத்தும் 
என்ற கோக்கம் ஐயப்பாடுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. 

குற்றம் செய்த காரணத்திற்காக வேலையாளை உத்தியோகத் 
தினின்று நீக்கிவிட்டால் எசமானரின் பொறுப்பு நீங்கிவிடாது. 
(காலின்ஸ் என்ற நீதிபதியின் தீர்ப்பு ஷெர்டிவ் எதிராக பெய்லி 
என்ற வழக்கு (1905) 1. Q).en. 287u& 241 Peroclins M.R. in 
Chertive Vs Baily1905 1K.B. 237 P.241) Qs wud HE 
எதிராக பல்வேறு வழக்குகளில் வேலையாட்கள் செய்த குற்றச் 
செயல்கள் எசமானர்களைக் கட்டுப்படுத்தும் என்று தீர்ப்பளிக்கப் 
பட்டுள்ளன. . பணிஆள் தனி நபர் ஒருவருக்குத் தீங்கிழைப்பின் 
(Tortwons) அது குற்றமாகக் e@Gsuurrwoed (Criminal) அது 

அந்தத் திங்கிழைத்ததின்பின் வில்வும் குற்றம் இழைத்தபின் 
விளைவு. இவ்விரு செயல்களால் எஜமானரைப் பாதிக்குமா 
ere SUL Bg உற்று ஐயத்துடனே கருதவேண்டியிருக்கிறது. 

லா. ஆஃப் பாங்கிங் என்ற புத்தகத்தில் (1,௧௨௭. ௦7 $411210த நர 
௩.௫. 8. 0௦014) திரு. ஆர். டி. எஸ். ஷோர்லே கூறுவதாவது 

ES ரபிக்கப்பட்ட தகவலில் அது குற்றமற்ற செயல் என்று 
£டு... அந்தச்செயல் புரியப். பணியாளுக்கு. அதிகாரம் 

ண்டா எனக்கருதி. அத்ற்கு உண்டெனப் பதில் கிடைத்தால் 

    

    

   



பாங்கு நிறுவனங்கள் தறி 

அப்போது எஜமானரும் கட்டுப்பட்டிருக்கிறார் என்பது. 
விளங்கும். பாங்கு ஊழியர்களும் சிப்பந்திகளும் நடத்திய 
தீச்செயல்களும் குற்றங்களும் பாங்கு நிறுவனம் பிறருடைய 
உரிமையான பொருள்களை கைமாற்றம் செய்த குற்றத்திற்கு 
ஆளாகவேண்டி நேரிடும். 

பாங்கு கம்பெனியின் பொது நிர்வாகியின் பொறுப்புகளும் 
உரிமைகளும் :--பாங்கு கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ்ப் பொது 
நிர்வாகி என்று கூறப்படுபவர் (தலைமை அதிகாநி'' என்று 
பெயறரிடப்படுகிறார். சட்டப்படி அவர் பொறுப்பாக இருக்கிருர் . 
எனவே அவர் செய்யவேண்டிய பணிகள் சட்டத்தினுள் 
கட்டுப்பட்டவையெனலாம், இது சம்பந்தமாக சர்தார் குலாப்சிர் 
எதிராக பஞ்சாப் ஜமீன்தார் பாங்கு லிமிடெட் ஆ..இ,ரி. 1942 
லாஹார் 47- Sardar Gulab Singh Vs. Punjab Zamindar Bank 
Ltd Ari 1942 Lah. 47) என்ற வழக்கில் கூறப்பட்ட தீர்ப்பு 
வருமாறு :--கம்பெனி செய்துகொண்ட ஓப்பந்தத்தைச் சிதைக்க 
எண்ணி அது. தனது சங்க & Hazér (Articles of Association) 
மாற்றி அமைத்தாலும் செல்லாது... இவ்வழக்கில் சுங்க விதிகளின் 

கீழ் சர்தார் குலாப்சிங் என்பவரை நிர்வாக இயக்குநராக 
நியமித்தனர். . பணி ஒப்பந்தம் தொக்கி நிற்கும் ஓப்பந்த 
(Implied terms) or sare கம்பெனி தனது நிர்வாக இயக்குகஈரின் 
உரிமைகளைப் .. பாதிக்கும்வண்ணம் . சுங்க விதிகளை மாற்றி 
அமைக்க இயலவில்லை. . அவ்வாறு அந்த விதிகளை மாற்றியமைத் 
தால் ஒப்பந்த முறிவு ஏற்பட்டு அதன் பின் விவாக நிர்வாக 
இயக்குநர். பணி ஒப்பந்தமுறிவிற்குக் கம்பெனியின் மீது வழக்குத் 
தொடரலாம் என்றும் பரங்கு அந்த நிர்வாக இயக்குநரைப் பணி 

செய்வதினின்று நீக்கம் செய்ததை அல்லது தடுப்புச் செய்ததைக் 
குறித்து பாங்கு நிர்வாக இயக்குநர். பாங்குக் கம்பெனியைக்கட்டுப் 

படுத்த முடியாது. இந்த வழக்கின் முடிவு தற்போது பாங்கு 
கம்பெனி சட்டத்தின் 10வது பிரிவின்கீழ் மாறி அமைகிறது. 
அதன்படி பணி ஓப்பந்தமும் ஊதியமும் இன்ன காலம்வரை 
அமைய வேண்டும் என்று வரையறுக்கப் படகின் து; 

இரகசிய earns தரகுகளும் :--பாங்கு சம்பந்தமான 

பணியில் ஈடுபட்ட பொது நிர்வாகி பாங்குத் தொழிலில் பெற்ற 

இலாபத்தைக் கணக்கு. செய்துவிட . வேண்டியது. . ஒரு 

வாடிக்கைக் காரருக்கு பரங்கு பணசெளகரியம் செய்து கொடுப் 
பதற்காக தரகு பெற்றால் அந்த தரகுத் தொகையை பாங்கியில் 
சேர்க்க : வேண்டியது. அதைத் தம் சொந்தச். சொத்தாகப் 

பரவிப்பது தவறு. தான் பணியாற்றும் பாங்கை... இன்னொரு
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பாங்குடன் . பில்ாக்ம ஏற்பாடு செய்ததில் தரகு கிடைப்பின், 
அதையும் அவ்வாறே பாங்கியில் சேர்க்க வேண்டும். ஜெனரல் 
எக்ஸ் சேன்ஜ் பாங்கு எதிராகஹார் நர் (19/0) லா. ரி. 9 ஈக் 495 
(General Enchange Bank Vs Horaner) (1870) L.R. 9. EG 485, 
என்ற வழக்கில் உயர்கீதிபதி ரோமில்லி பிரபு கூறிய 
தீர்ப்பாவது **அவர் ஒரு நிருவர கி, வம் கம்பெனியின் பங்கு 
தாரர்கக£க் கண்டிப்பாக N06 தாமேலோசனை. நடத்தி 
அவர்களுடைய அக்கரையைப் பெரிதாகக் கருதிப் பாடுபட 

வேண்டும். இது சம்பந்தமாக எனது அபிப்பிராயம் யாதெனில் 
விடைத்த ரொக்க இலாபத்தைத்தம் சொந்தப் பணமாக்க கருதி ' 
எடுத்துக் கொண்டால் அவர் நிருவாகி என்ற நிலையில் செய்வது 
தவறு. இந்தத்தகவல் பாங்கு தாரர்களுக்குத் ெதெரியாது 
அனக்கு அனுமதியும் பெறவில்லை”. 

- கம்பெனிசட்டம் 1956ன் கீழ் :-- கம்பெனியை 1998ன் கீழ்ப் 
பொது . நிர்வாகி எனப்படுபவர். இயக்குகர்களின். பதவியை 

வகிப்பதால். இயக்குகர்கள் . கம்பெனி சட்டத்தின் கீழ்ப் 
பெற்றுள்ள பொறுப்புகளை இவரும் பெறுகிருர். , 

கிளை நிர்வாகி :-- கி&ர நிலையங்களில் நடைபெறும் வர்த்த 
சத்தைப் பொறுத்தமட்டில் இவர் அதிகாரம் பெற்றுள்ளார். 
தன்கிளை . முன்பணமாகக் கொடுத்துள்ள பணத்தை உடனே 
கட்டுமாறு தாக்கீது கொடுக்கலாம். ஆனால் வேறு கிளைகளேர; 
தலைமை அலுவலகமோ கொடுத்த முன்பணத்தைப் பொறுத்த 
மட்டில் இவருக்குப் பொறுப்பு இல்லை. எதேனும் கடன். மனுக்கள் 

.. வரின் அவற்றைத் திருப்பும் போதுதலைமைக். காரியாலயம் தான் 
திருப்பியது என்று: கூறி பழியைத் தலைமை அலுவகைத்தின் மீது 

, போடுவது தவறு. அது தாம் செய்த சிபார்சு என்று தெரிந்து 
இருந்தும் கூட அவ்வாறு செய்தல் பிசகு, 

“கிளை! அல்லது “கிளை அலுவலகம்'' எனப்படுவது 

பிரிவுச்ன் உட்பிரிவு. (1) உயில் பாங்கு கம்பெனிச் சட்டத்தில் 
| இலக்கணம் கூறப்பட்டது. 

_ பாங்கு கட்டிடம், சிப்பந்தி, சாதல் வார் மற்றும் இதர நவீன 
சாதனங்கள் பாங்கு கட்டிடம் :-- பாங்கியினிடைய அந்தஸ்தைப் 
'பொறுத்து அதன் கட்டிடம் இருக்க வேண்டும். பாங்கு மிகவும் 
'மேம்பாடாக . உயர்ந்திருக்கும் என்று கூறவும் வேண்டுமோ 
பெரிய பாங்கு இருப்பின் கட்டிடமும் மிகவும். மேம்பாடாக 

உயர்ந்திருக்கும். -பரங்கு பெரிய: கட்டிடமாக இருப்பின் பாங்கு
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அதனைத் தனது நிரந்தர இடமாக வைத்துக்கொண்டு 
தொழில் கடத்தும், மேலும் செளகரிய வழிகளுடன் இருப்பதாலும் 
கவர்ச்சியான வகையில் மிகவும் அமுகுறக் கட்டப்படின் அதுவே. 
போதிய விளம்பரமாக அமையும். வாடிக்கைக்காரர்களுடைய 
இடங்களுக்கு அருகாமையில் இருப்பதாலும் வர்த்தகப் Lets 
அமைந்திருப்பதாலும் போதிய ததெொரழில். முன்னேற்றம் 
ஏற்படுவது திண்ணம், பாங்கு ஈடத்துவதற்கான பல நன்மைகளைக் 
கோக்கு மிடத்து கட்டிடத்தில் மு.தல் முடக்குவது தவறு என்றும் 
அதனின்று குறைந்த வருவாய் வருவதாகப்புகார் செய்வார்கள் 

். சிலர், பாங்கு . நடத்துபவர்கள் பொதுவாக இலாபத்தினின்று 
கட்டிடத்தின் தேய்: மானத்தை ௩நட்டமாக எழுதி வருகின்றனர். 
லண்டனில் மிகவும் மதிப்புக். கூடியுள்ள பெரிய நிலப் பகுதியின் 
விலை. பாங்க் ஆஃப். இங்கிலாந்து உள்ள கட்டிடம், பாங்க் ஆஃப் 
இங்கிலாந்து சொத்துக்களில்  காட்டப்படுவதில்லை.. . அதே 
போன்று பல நாடுகளில் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப். இந்தியா 
பெற்றுள்ள. கட்டிடங்கள் கணக்கில் வராமல் முடங்கிய சரக்கு 
போன்று உள்ளன. அவற்றின் புத்தக விலை நிலவில் உள்ள 
விலையை -விட மிகவும் குறைவாக உள்ளது. கட்டிட. அமைப் 
பையும் உருவத்தையும் பொறுத்து பாங்கியின் தேவைகளும் 
அதற்கான முதலீடும். இன்னதென்று கூறலாம். (திஃபண்.ட 
மெண்டல்ஸ் ஆஃப் குட் பாங்க் பில்டிங். எழுதியவர் ஆல்ஃபிரட் 
ஹாப்கின்ஸ், '1106 Fundamentals of good Bank Building by Alfred. 
Hopkins) கட்டிட்த்தில் : முதலீடு... செய்யப்பட்ட, தொகை 
கொடுக்கப்பட்ட: மூலதனத்திற்கும் .ிசர்வு நி திக்கும். ஒரு 
விகிதத்தில் : இருக்க . வேண்டும். Ura Aud er வளர்ச்சியை 
மனதில் இருத்தியே ட RRL Bi eee செய்தல் 
வேண்டும்; . : 

பொதுவாக சிப்பந்திகளைப்பற்றி பொது நிர்வாகி, &) Zor 
நிர்வாகி இவர்களின் . கடமைகளையும் பொறுப்புகளையும் பற்றி 
வேறொரு. பகுதியில் கூறியுள்ளோம். இர்வரகியின் திறனல்தான் 
பாங்கு மிகவும் உயர்ந்த முறையில் தொழில்' புரிகிறது என்பது 
இருதலைக் கூற்று. இதர அலுவலர்கள், கணக்கர் மற்றும். உள்ள. : 
Aju AS ofl or ஒன்றியப். பணியினால்தான்.. அத்தகைய 

. முன்னேற்றம் ஏற்படும், தங்களுடைய சிப்பந்திகளுக்குப் போதிய 
பயிற்சி இல்லாமலும் அவர்களுடைய: நலன்களைச் . சற்றேனும் 
தட பரக் பல ரங்கு. கம்பெனிகள் இருந்து eee 
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அவற்றைக் கண்காணிக்க அனுபவம் நிறைந்த முதிர்ந்த 
அலுவலர்களை கியமிக்கவேண்டி அதற்காகப் பழைய பாங்குகளில் 
உள்ளவர்களுக்கு அதிகச் சம்பளம் கொடுத்துத் தங்கள் வசம் 
இழுத்துக்கொள்கின்றனர். பழைய பாங்குகளும் தொழில் 

வளர்ச்சியின் காரணங்களால் இவர்களை கிறுத்திக்கொள்ளப் 

பாடுபடுகின் றனர். அகவிலையின் . கடுமையான . ஏற்றத்தின் 

காரணத்தால் பாங்குச் சிப்பந்திகளிடையே அமைதி குலைந்து மன 
நிறைவின்்றி வாழ ஆரம்பித்துள்ளனர். வங்காளப் பகுதியின் 

இம்பிரீயல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் சிப்பந்திகள் 1946-ல் ஒரு 

மாதம் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இதைக் தொடர்ந்து 
இதர பாங்குகளிலும் இந்த கோய் பரவியது. . இதையடுத்து 
இந்திய அரசினர் பாங்கு கம்பெனிகள், இன்ஷுரன்ஸ் 

கம்பெனிகள் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவி 

யிருப்பதால் அந்தந்த இராச்சியங்கள் தத்தம் விருப்பப்டி சட்ட 
மியற்றுவதையும் துண்டு துண்டாகச் சட்டமிடுவதையும் தடுத்து 
இந்தப் பூசலைத்தீர விசாரணை புரிய ஒரு பொது ட்ரிபூுயுனலை 

(Tribunal) நியமனம் செய்து அவசரச். சட்டமொன்றைப் 

பிரகடனம் செய்தனர். இந்த ட்ரிபுயுனலின் தலைவராகக் காலஞ் 
சென்ற திரு. சாஸ்திரி அவர்களும் பேராசிரியர் வி. எல் 
டிஸெளசா. அவர்களும் இப்புத்தகத்தின் ஆசிரியரும் 

உறுப்பினராக அமர்ந்து இந்தத் தகவலை அடியிலிருந்து மறுமுறை 

அலசி விசாரணை செய்தனர். இந்த ட்ரிப்யுனலின் தீர்ப்புகளை 
பாங்குச் சிப்பந்திகளும் பாங்கு நிருவாகிகளும் ஏற்க மறுத்தனர், 
ட்ரிப்யுனலின் சில தீர்ப்புகள் உயர்திரு ஜஸ்டிஸ் ராஜாத்யக்ஷா 
(Justice 8]௨013810512) அவர்களால் மறுமுறை பரிசீலனை செய்ய 
விடப்பட்டது. பரிசீலனையின்போது அவர்.இறந்த காரணத்தால் 

உயர்திரு ஐஸ்டிஸ் கஜேந்த்ர கட்கர் (71081106 02082௨0187) 
அவர்கள் இதை நன்கு ஆராய்ந்து. முடிவுகளைத் தெரிவித்தார். 
gat கொடுத்த மாற்றங்களுடன் இந்த ட்ரிப்யுனலின் தீர்ப்பை 
இந்திய அரசினர் ஏற்றுக்கொண்டனர், தற்போதுள்ள பாங்கு 
ட்ரிப்பயுனலின் உறுப்பினராக உள்ள ஐஸ்டிஸ் கே, டி. தேசாய் 

பாங்கு தொழிலுக்கும் அதன் சிப்பந்திகளுக்கும் தோன்றிய 

தகராறை விசாரித்தார். இம்மாதிரியான தொழில் தகராறுகளை 

-நிகழவிடாமல் பாங்கு முதலாளிகள் சற்று நிலைமையை. ஆய்ந்து: 

தங்கள் சிப்பந்திகளுக்கு காலா. காலத்தில் செளகரியங்களையும் 
| seit eteruy tb அவ்வப்போது கொடுத்து வந்திருப்பின் இந்த 

ie சமான. நிலையெய்திருக்காது. மேலும் அலுவல் .புரிபவரை 
ராக. மதித்து. நடத்து தற்குரிய நிலையில் அவர்களைக் காணத் 

தவச். அடக்கக் arene ere வேறுபாடுகள்
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தோன்றின எனலாம். சில அயல் காடுகளில் உள்ள பாங்கு 
நிறுவனங்கள் தங்களுடைய சிப்பந்திகளுக்கும் அவரது 
குடும்பத்திற்கும் சிகிச்சை அறுவைச் சிகிச்சை, பல் வைத்தியம், 

குடும்பத்திற்குத் தேவை ஏற்படும் காலத்தில் மருத்துவ வீடுதியுள் 
வைத்து வைத்திய உதவி கொடுத்தல் போன்றவற்றை உயரிய 
முறையில் இலவசமாக அளித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக 
ஐக்கிய அமெரிக்க காடுகளில் பாங்கு நிர்வாகிகள் தங்கள் 
சிப்பந்திகளின். நலனைக் கோரி காண்டின்களையும் நுகர்வுப் 
பொருள்களையும் வாங்கிக் கொடுத்து உதவுகின்றனர். எனவே 

சிப்பந்திகள் தங்கள் நலனுக்காகத். தொழிற் சங்கங்களை நிறுவ 
மூயலுவதில்லை. இதைத் தொழில் நடத்தும் ஃபாக்டரித் 
தொழிலாளிகளுக்குத்தான். தேவைப்படும் என்று ஸ்ு்ர்டூவு செய்து 
கொண்டுள்ளனர்... ரிசர்வு பாங்கியின் கவர்னராகப் பணியாற்றி 
வந்த சர் சிந்தமண் தேஷ்முக் ($1 பே்றர்கா ௨0 க 060) அவர் 
சளின் உழைப்பால் ரிசர்வு பாங்கு பம்பாயின் அலுவலகத்திற்கு 
நல்ல காண்டினும் (கோ௫2ய) மருத்துவ மளையில் சிலபடுக்கை 
களும் ரிசர்வு பாங்குச் சிப்பந்திகளுக்கென எற்பாடு செய்யப்: 
பட்டுள்ளது. இது சம்பந்தான. தங்கள் பொறுப்புகளை 
உணர்ந்த சில பெசிய பாங்குகள்கூட இப்போது : இவ்வாரான 
வசதிகள் அளிக்க முன் வந்துள்ளன. எக்காலமும் எழுத்து 
வேலையில் . ஈடுபட்டு. . மனச் சோர்வு அடைந்த பாங்கு 
ஊழியர்களுக்குப் பெரழுது போக்குக்காக விளையாட்டுப் 
போட்டிகளை நடத்தி. ஊக்கம் அளித்து .. வருகின்றனர். . இவர் 
களுடைய அறிவுத்திறனைச் செம்மைப்படுத்த வேண்டி . ஞாபக 
மூட்டும். பயற்சிககாயும் தேர்வுகளுக்கான ததக களையும், 
நூல் நிலையங்களையும் நிறுவி வருகின்றன .இண்டியன் ஃபைனான்்.ஸ் 
(மம்தா 11080௦௧௦) காமர்ஸ் (00053010௦6) எகானமிஸ்ட் (880010- 

mist) போன்ற பொதுத். தாள்களையும் படிக்கச் சந்தர்ப்பம் 

- அளிக்கின்றனர். பரங்குச் செலவில் சிப்பந்திகளையும் அதிகாரி' 
களையும் ஒன்றாக உல்லாசப் பிரயாணம் செய்ய எற்பாடுகள் 
செய்து அதன் மூலம் ஓற்றுமை யுணர்ச்சியை. வளர்த்து 

வருகின்றனர். மனமகிழ்ச்சியும் நிறைவும் கொண்ட ஊழியர்கள் 

ஒரு பாங்கிற்குக் கரூவுல மென்றால் மிகையாகாது. : பாங்குகளின் 

(வேலை நேரம் கடை கிறுவனங்கள் சட்டத்தை ஒட்டிக் கட்டுப்படுத் 

தப்படுகிறது. அவ்வப்போது பாங்குத். தீர்ப்புகளை ஒட்டியும் 

ப். படுத்தப்படுகிறது. விடுமுறை, தற்செயல் விடுப்பு, 
் டிய... விடுப்பு, உடம்பு. சரியின்மையால். கோரும் ரஜா 

Qe are or டிரிப்யுனலின் (Tribunal) தீர்ப்பின்படி மூடிவு செய்யப் 
ம். காற்று... நிறுவனங்கள் தங்கள் கிப்பக்திகளக்காக 

   
      

  

 



2.98. ....... இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் கடைமுறையும் 

அறிவூட்டும் புத்தகங்களையும், கைப்புத்தகங்களையும் . வாங்கி 
வைத்துள்ளனர். பாங்கு சம்பந்தமான பிரச்சினைகளைத் தங்கள் 
அலுவலக மாத வெளியீட்டில் விளக்கமாக எழுதி வருகின்றனர். 

ergeeurit:-- (Stationery) பேரேடு, மற்றும் இதரப் 
பதிவுப் புத்தங்களாகிய, உள்ளேவரும் மாற்றுண்டியல் புத்தகம், 
வெளியேறும்  மாற்றுண்டியல் புத்தகம், தேவையான. கைப் 
புத்தகங்கள் இவைகளை என்றும் கையிருப்பில் வைத்துக்கொள்ள 
வேண்டும். செக்குப் புத்தகங்கள், பணம் செலுத்து ஏடுகள், 
செலவுச். சான்றிதழ்கள், கணக்குத். திறப்பதற்கான நமூனாக்கள் 
உத்திரவாத நமூனாக்கள், இழ்ப்பீடு ஈமூனாக்கள் இவைகளையும் 
கைவசம் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். கவர்ச்கியாகவும் 

அழகு பெறத்தகு முறையிலும் அச்சிடப்பட்ட திருமுகத் தாள்கள் 
அவற்றில் பாங்கியின் பெயர் கெட்டியெழுத்தில். இருப்பதை 
தொடர்ந்து தந்தி. முகவரி, தொலை பேசி எண், தலைமை 
யலுவலகத்தின் முகவரி இவற்றையும் காணலாம். எழுதப்பட்ட 
கடிதத்தைக் காண்பவர் இப்புற அழகின் மூலம் சற்று உயர்ந்த 

் எண்ணம் கொள்ள வழியாகும் எனலாம். மேலான முறையில் 
உருவாகிய கடிதமெழுதும் காகிதத்தை உயர்ந்து அமுகு பெற 
விளங்கும் ஒரு கட்டிடத்திற்கு ஒப்பிடலாம்,அக்கடிதத்தின் கவர்ச்சி 

அந்த பாங்கியின்  நிதிவன்மையை நன்கு எடுத்துக் காட்டும் 
பாங்கு சதால்வர்களில் தனித்தன்மை பெற்று விளங்கும் உயர் தர 
ஒவியரிடம் திருமுகத்தாள். அமைப்பு. வேலையை ஒப்படைப்பது 
நலமேயாகும். தன்னுடைய அனுபவம், வசதிகள் இவற்றின் 
துணைகொண்டு அவர் தனக்கு. கொடுத்த வேலையை பாங்கியின். 
விருப்பப்படி செய்து முடிப்பார். செலாவணி. வர்த்தகத்தில் 
ஈடுபட்ட. பாங்குகள் . அனைத்தும். தனிப்பட்ட தந்திக் குறியீடு 
களையும் வாசகங்களையும் பெற்றுள்ளன. . இதனால் தந்திக் 
கட்டணம் குறைகிறது எனலாம், இவற்றுடன் தத்தம் கிலகள் 
அனுப்பும் தந்திச் செய்திகளை உண்மையான இடத்தினின்று 
வந்தவை என்று கொள்ளவும்... இடமாகிறது, .. கொடுக்க 
வேண்டிய தகவலைத் தெரிவித்ததும் தனிப்பட்ட பொருள்படும் 
சொல்லை அடை .மொழியாகச் . சேர்க்கப்படும். . இதனால் 

. அனுப்பப்பட்ட . தகவல் . உண்மையான தென்று கண்டு 

“கொள்ள . இயலும். தனிப்பட்ட பொருள்படும் சொல்லின் 
- விளக்கம் அனைவருக்கும் தெதரியாத வண்ணம் ere eer தலைமை 
அதிகாரியிடம். வைக்கப்பட்டிருக்கும் 

ல் நவீன சாதனங்கள் :-- இலுவல்கக்திற்கு மிக வு ம் 
டன். சாதனங்களுடன். கணக்குகளைக் படம் 
கடு 'இயக்திரங்கள்.. நிறுவப்பட்டு வருகின் நன். 
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இயந்திரங்களைக் CarenQ: soréQsygsih Yon BTEeG 
நாள் நடைமுறையில் வருவதாலும் அதனால். பல நன்மைகள் 

உண்டென்று கருதப்படுவதும் வரவேற்கத் தக்கதே. இந்த 

ஈவீன யுகத்தில் இயந்திரத்தின். மூலம் பல மாறுதல்கள் 
ஏற்படுகின்ற காரணத்தால் இந்திய பாங்குகள் கூட அவற்றை 
நிறுவலாம். இதனால் ஏற்படும்- நன்மை தீமைகள் பின்வரும் 

பகுதிகளில் விளக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

வாலாயப் பணியினால் ஏற்படும் மனச்சோர்வினின்று 
விலக்குபெறல். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்-- 
இயந்திர யுகமாகி உள்ள இந்த நிலையைக் காணும்போது 
பல்லாண்டு காலமாக மக்கள் வாலாயப் பணியில் எடுபட்டு 
மன உ௯சச்சலுடன் அவதியறுபவர்களை அந்தச்சிரமத்தினின்றும் 
நீக்கி, அவர்கள் இதுகாறும் கைக்கொண்டு செய்து வந்த 
வேலையை வேகமாகச் சிறு. சிறு இயந்திரங்கள் மேற்கொண்டு 
பாங்குப் பணியைத் திறம்பட செய்ய முன்வந்துள்ளன. பிழை 
திருத்தமின்றியும், தூய முறையிலும் நுண்ணிய விவரங்கள் 
உ.ள்ள  பதிவுக்கட்டுகளைக். கண்ணிமைப்போதிலே கோரிய 
தகவல்களை கோத்து எழுதிவிடுகின்றன. பழங்கால முறையில் 
பயன்படுத்தப்பட்ட பேறை-மை கொண்டெழுதப்பட்ட பேரேடுகள் 
கைப்புத்தகங்கள் இவை மறைந்து வருகின்றன எனலாம். 

பயிற்சி . பெற்ற அலுவலர்கள் கிடைக்காத காரணத்தால் 
வர்த்தக, கூட்டுறவு பாங்குகளின் தொழில் முன்னேற்றமடைய 

வில்லை. எனலாம், ரிசர்வு பாங்கு. இதற்கான முயற்சிக் 
- எடுத்துக் _தக்க பயிற்சி கொடுத்து. வருகிறது. பம்பாய் 
மாகாணக். "கூட்டுறவு நிலையத்தின் சார்பில், கூட்டுறவுப் பயிற்சி 
நிறுவனம் ஒன்றை, பூனாவில் ரிசர்வு பாங்கியினால் உதவித் 
தொகை அளிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. . இதுவரை 
பூனாவின் நிலையத்தில் 90-ராச்சியங்கள் இந்தப்பயிற்சி வசதியைப் 

: பெற்றுள்ளன. இவற்றில் பயிற்கி . பெறுபவர்களில் .$ பகுதி 

GY ha ராச்சியங்களிலிருந்தும் . ** ஸி.'' டக ்இராச்சி 
தரன விருக்கும் வந்தவர்கள். ire!    

  

   ப்ட் கக: பாங்குகளில் உள்ள்: சிப்பந்திகளுக்குப் . பயிற்சி ் 
அற்ப பலைப்பற்றிக் கொஞ்ச காலமாகவே. feta. பாங்கு. 
ஆலே. சித்து. வருகிறது. இந்திய பாங்குகள். சங்கத்தின் பிரதி. 

dD இந்திய. பாங்கு. . இிலையத்துடனும் பேச்சு 
. 1952-ல். கடத்தப்பட்டது. 'இதையடுத்துப் பயிற்சி. 

நிலையம். ஒன்றைத் தொடங்கி, EDR திட்டங்கள் வகுத்து 
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அதை அட்டவனைப்படுத்தப்பட்ட பாங்குகளுக்குச் சுற்றறிக்கை 
யாக அனுப்பியது. . இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா முதலிய நாடு 
களில் அமைந்துள்ளது போன்ற பாங்கு எழுத்தர் (சிப்பந்திகள்) 
கல்லூரி ஒன்றை பம்பாயில் தொடங்கி யுள்ளனர். . அந்தக் 
கல்லூரியில் நேர்முக வகுப்பில் பாங்குத்தொழில் நடத்தும் 
முறைககை£க் கற்றுக் கொடுத்து, கடன் சம்பந்தப்பட்ட செலா 
வணிப்பத்திரம், உண்டியல் இவற்றின் மாதிரிகளைக் காண் 
பித்து செயல் முறைக்கென பெயரளவில் பயிற்சிக்கான மாதிரி 
பாங்கு ஒன்றை நடத்தி. வருகிறார்கள். அந்தப் பெயரளவில் 
பயிற்சிக்கான மாதிரி . பாங்கியில், நவீன : பாங்கியில் உள்ள 

- பகுதிகள் துறைகள் இவைககக் காட்டி நடத்திவருகிறார்கள்- 
இப்போதைக்கு மேற்பார்வையிடும் அலுவலர்களுக்குத்தான் 
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது... இன்னும் பல்வேறு பெரிய 
ஊர்களிலும் இதன். கிளைகள் திறக்கப்பட்டு அங்குள்ள பாங்குச் 
சிப்பந்திகள் அனைவருக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

இன்னும் சில: பெரிய பாங்கு நிறுவனங்கள் அவற்றின் 
அதிகாரிகளுக்குப் போதிய பயிற்சி வசதி அளிக்க பாங்கு 
அலுவலர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்காத காரணத்தால் 
தங்கள் சொந்த முயற்சியிலேயே தங்கள் வசதிக் கேற்பத் 
தனிப்பயிற்சி கல்லூரிகக£த் திறந்துள்ளனர். 

பாங்கு. கணக்குமுறை இயந்திரமாக்குதல்-ஈன்மைகள் 
பாங்கு கணக்குமுறையை இயந்திரமாக்குதலால் கீழ் - கண்ட. 
நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. 

சிப்பந்தி சாதல்வார் : இடம் இவை சிக்கனமாகப் பயன் 
படுத்தல் :-- இயந்திரக். கணக்கு: முறையைப் பெற்றுள்ள 
பாங்கு அதிகப்படியாகவும், கூடுதலாகவும் உள்ள. தொழிலைக் 

_ குறைந்த சிப்பந்திகளுடன் எளிதில் நடத்த இயலும். சிப்பந்தி 
க அதிகரிக்காமல். கூடுதல் எண்ணிக்கையில் கிளைகளைத். 

திறக்க. முற்படலாம். தொழில் பெருக்கத்தின். காரணத்தால் 
அ.திகச்சிப்பக்திகளை நியமனம் செய்ய வேண்டி  யேற்பட்டு .., 
அதன் விவாக இடநெருக்கடி யேற்படுகின்றது. எனவே. 

- பாங்கு நிறுவனங்கள் தங்களுடைய . கட்டடங்களைப். பெருக்க 
இயலாது. போகிறது. : இயந்திரங்களை நிறுவியதும் போதிய 
: இடவசதி யேற்படுகிறது., சாய்வு மேஜைகளையும், கால்வைக்கும் ... 

ங்க களையும் "குறைந்த. எண்ணிக்கையில் பயன்படுத்தலாம். 

றந்த... எண்ணிக்கையில் ,பேரேடுககைப்பயன் படுத்துவதால் .. 
ao புத்தகங்களும் துணைப்புத்தகங்களும். கை யேடுகளும் — 

மாகவே வக்ர கப்பன் வருகின் றன. ப் 
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நேரத்தின் சிக்கனம் :-- வாடிக்கைக்காரர் தனது சணக்கு 
கிலையனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் அறிந்துகொள்ளவியலும். 
குறிப்பிட்ட தேதிவரையிலும் . ஒருகண . நேரத்தில். தெரிந்து 
கொள்ள வசதிப்படுகிறது. கையேடு அல்லது கைப்புத்தகத்தை 
எழுதிக்கொடுப்பதில் ஏற்படும் கால தாமதம் இல்லாது 
போகிறது. 

வேகமாகவும், பிசகின்றியும், தூய முறையிலும் கணக்குகள் 
எழுதப்படுகின்றன :-- .அன்ராடம் குறைந்த கால அளவையில் 
நிறைந்த பக்கங்கள் கொண்ட பேரேடுகள் இருப்புக்கட்டப்படு 
கின்றன. விரல் தட்டு விசை கெம்புகள், அழுத்துவதற்கான 
பொத்தான்கள், விசைக்குமிழ்கள் இவற்றின் உதவியால் 

_ கணக்குப் புத்தகங்கள் எழுதப்படுகின்றன.. .அன்றாடப்பணியில் 
ஆழ்ந்து. மூளைக்கு வேலைதரும் எழுத்தர் தமது கண்களுக்கர்ன 
தொல்லையை நீக்கி நிரந்தரச்சுகம் பெறுகின்றனர். மனிதனால் 
செய்யப்படும் தவறுகள் பல, ஆனால் இயந்திரம் தவற்றை 
நீக்கி சீரான வகையில் பணியாற்றும் என்று கூறினால் மிகை 
யாகாது. எழுத்தர் எவ்வளவு ஆழ்ந்த கண்றணோக்குடன் கவனித். 
தாலும். குற்றமின்றி எழுதஇயலாது. .. பழைய முறையின் 
கீழ் எவ்வளவு சீரியமுறையில் எழுதிவந்தாலும் தவறுதல் 
ஏற்படும். பு.தியமுறையின் கீழ். தூய நிலையில் பிசகின்றி எழுத 
முடியும். ஏனெனில் புதிய முறை தாமாகவே இருப்புக் கட்டவும் — 
-பிசகுகளைக் களையவும் செய்கிறது. Osi இயர்திரவேலையாதலால் ... 
அடிதீதல் திருத்தலின்றி தூய Ge gae அழகாக அமையும். 

ல் செம்மையான பயிற்சியும் சிப்பந்திகளை பல்வேறு துறை 
“களில் பயன்படுத்தலும் :-- முன்னர், .. பாங்கு எழுத்தர் 
இத்தொழிலைப்பற்றிய முழுவிபரங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுவ 
தற்காகப் பட்டியல் படுத்தலிலும், பேரேட்டுகளைப்பதிவு 
செய்தலிலும், கூட்டுதலிலும், செக்குக்கணக்குத் தீர்வகங்களுக்குச் 
சென்று... எழுதியும். பலகாலம். உழன்று. ,வந்தனர்: Bow 

 தற்போதோ் வெகுவிரைவில் இந்த நிலையில் ' பாங்குத். தொழில்... 
அனைத்தும் தெரிந்து கொள்ள் முடிகிறது. இயந்திரம் போன்று ' 

ரும்பத்திரும்ப் அதே பணியைச் செய்யவும், தாமாகவே ஈடு. 
படுத்தி. முடிவு. செய்யும். தன்மை : உடையதும் ஆழ்ந்த 

- “யோசனையின் வாயிலாக செய்யத். தேவையற்ற: பணிகளையும் 
இயந்திரத்தின் - மூலம் "இயக்குதலே கலம்... இப்ெபரும் 
'பணிகளிலிருந்து . விடுபட்ட. எழுத்தர்  குழாத்தைப் பயனுள்ள : 
முறையி: ) புத்திக் கூர்மையுள்ள வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்தி 

. அவர்களுடைய : சேவையை உயரியமுறையில் கொள்ளலாம்.
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இவர்களுக்கு இந்தப் பல்வகைப் பயிற்சிகளில் இயந்திர இயக்கு. 
வேலையையும் கற்றுக் கொடுத்தால், இயக்குநர் (000810) கள் 
வராத காலங்களில் இவர்களே இப்பணியைத் திறம்பட 
செய்யக்கூடும். 

தீமைகள் 

சிப்பந்திகளைக் குறைத்தல்:-- மபேேரடுகள் பதியும் 
இயந்திரங்கள். அமைத்தவுடனேயே . ஆட்குறைப்பு ஏற்படக் 
கூடும் என்று சொல்லாமலே விளங்கும். கைப்புத்தகங்களூக்குப் 
பதிலாக. கையேடுகள் நிலவிவரும். முதலாவதாக சான்றுச் 
சீட்டு (700௦18) களிலிருந்தும், பேரேட்டுக் குறிப்புகளினின்றும் 
கையேடு கைப்புத்தகம் . எழுதுபவர்களுக்கு வேலையின்மை 
யேற்படுகிறது. ஆயினும் பாங்குத் தொழில் மேன் மேலும் 
வளர்ந்து கொண்டு. போவதால் இவற்றினின்று நீக்கம்பெற்ற 
சிப்பந்திகளைப் பயன் படுத்த முடியும், என்றாலும் மனித 
வேலையினின்று இயந்திர வேலையாக மாற்றம் செய்யும் போது 
சற்று மந்தநிலை யேற்பட்டுப் புதிய சிப்பந்திகளை நியமிக்க 
இயலாது போகும்.  பாங்குகளுக்குத் தற்போதுள்ள. நிலையில் 
தொழில் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறபடியால் வேலையில்லா 
நிலைமைமாறி அவர்களுக்கும் வெவ்வேறு பணிகளைச் செய்யுமாறு 
ஏற்படுத்தலாம். இரண்டாவதாக, இயந்திரமுறையின் கணக்கு 
தயாரிக்கும். முறை பிடிபட்டு பழக்கத்தில்: வருவதற்குப் பல 
ஆண்டுகள் பிடிக்கும். . மூன்றாவதாக, வாடிக்கைக்காரர்கள் புதிய 
முறையின் கீழ்க். கணக்கு எழுதப்படுவதை. யேயற்றுக் 
கொள்ளுவார்களா என்பது ஒரு பிரச்சினை. 

'இந்தியாவில் 

நாளிது தேதிவரையில் "இந்தியாவின். பாங்குகளில் இயந்திரங் 
கஞ்க்குப் பேனா கட்டுப்பட்டதாக தெரியவில்லை, 

கணக்குப் பதிவு இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதில் இந்திய - 
பாங்குகளின் - பின்தங்கியுள்ள நிலைக்கான காரணங்கள் :-- - 
முதலாவதாக, இக்தியக்கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள் தொடங்கியதே 
வெகு அண்மையில்தான். எனவே, . ௮வைகள் இயந்திரங்களைப் 

ன்ப்டுத்த. முடியவில்லை... இந்திய ... பாங்குகளின். மூலதனம் 5 
கத்திய நாடுகளின் UALR RS Ott மூலதனத்துடன். ஒப்... 

ய: நிலையில் , இல்லை. எனலாம். : இந்திய பாங்குகள் : 

ய வர்த்தகம். (பாக்குக்தொழில்) அளவிலும் தொக”. 
eth Ons எனலாம்; = 
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இந்தியப் பழமைக் கொள்கை :-- பழமை வாதத்தில் ஈடு 
பட்டு நன்கு ஊறிய இந்தியர்கள் புதுமை முறைகளை மனமுவந்து 
ஏற்க மறுக்கின்றனர். இதுகாறும் .தடித்த பைண்டு செய்த 

பேரேடுகளில் எழுதிவரும் முறையைமாற்றி பிரித்துக்கோத்து 
எளிதில் அமைக்கக்கூடிய பேரேடுககை நடப்பில்கொண்டுவர 

பாங்குகள் இன்னும் தீவிரமாக ஆலோசனை செய்து வருகின் றன 
இயந்திர கணக்கு முறையைப் புகுத்துவதில் எவ்வளவு தடங்கல் 

“இடர்ப்பாடு. என்று கூறவும்வேண்டுமா? முன்னேற்றப் பாதை 
யில் செல்ல விருப்பப்படாது, இயல்பாகவே ஐயத்துடன் நடந்து 
செல்லும் இந்திய பாங்குகள், புதியமுறையை அமலாக்க 
விருட்பப்பட்டும், அனுபவமின்மையாலும், போதிய தகவல் 
களின்மையாலும் புள்ளி விபரமின்மையாலும் ஈடேர மூடிய 
வில்லை. 

குறைத்த சம்பளம் பெறும் சிப்பந்திகள் :--மேனாடுகளுடன் 
ஒப்பிட்டு கோக்கின் இந்திய பாங்குகள் தமது சிப்பந்திகளுக்கு 

. மிகவும் குறைந்த சம்பளம் கொடுத்து வருவதால் இயந்திரமுறை 

அதைவிட அதிகச்செலவைக் காண்பிப்பதால் இயந்திரக்கணக்கு 
முறை சிக்கனமில்லை எனக்கருதப்படுகிறது. 

இயந்திரக் கணக்குமுறை வந்தேதீரும் :--முன்னர்க். கூறி 
யுள்ள எதிர்ப்புகள் நீண்டகாலம் நீடிப்பது. கடினம். இந்தியக் 
கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள் அதிவிரைவில் முன்னேற்றம் . அடைந்து 
வருகின்றன. எழுத்தர் - பாட்டாளிகளின் உழைப்பின்: அடக்கச்: 
செலவு நாளுக்குமாள் ஏறிக்கொண்டே போவதால் இன்று 
வேடிக்கையாகவும். வினோதமாகம் தென்படும் மேனாட்டு இயந்திர 
முறை எதிர்காலத்தில் மிகவும் இயல்பானமுறை போன்று 
மாறிவிடக்கூடும். Gum, மை இவற்றால் எழுதப்பட்டுவரும் 
பேரேடுகளும் கைப்புத்தகங்களும் அன்று பழங்காலக் கதையாக 
அமையும் என்பதில் ஐயமின்று. 

இதர நவீன சாதனங்கள் :-- பேரேடு பதியும். கணக் 
கெழுதும் இயந்திரங்கள் நீங்கலாக இதர நவீன சாதனங்களும் 

. பாங்கு நடத்துவோருக்குத் தேவைப்பட்டு வருகின்றன. இவை 
களால் பாங்கு நடத்துபவரின் தொழில் எளிதாக்கப்படுவ 
தோடல்லாது முன்னெச்சரிக்கையுடனும் நடந்து கொள்ளப் 

- பயன்படுகிறது. புகைப்படப்பதிவு இயந்திரங் (Photo recording) 
கள் . மூலம் புகைப்படமெடுத்து செக்குகள்,: மற்றும் இதர 

- ஆவணங்களை நகலெடுக்கலாம். . * பாகுபாடு *... இயந்திரங்களை 
Sorter Graph) கொண்டு சிவப்பு ௭.தா ஒளிக்கதிரைச்- செலுத்தி 
உண்மையான செக்கு,  பாங்குத்தாள், முதலியவற்றை, ஏமாற்று 
(றையில் சவாரிக்கு பொய்யான ஆவணந்களிலிருந்து எஸிதில்
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_ பிரித்து பாகுபாடு செய்யலாம். பாதரச ஆவி விளக்கின் ஒளிக் 
கற்றையின் மூலம் ஊடுருவி கோக்கி கள்ளமுறையில் அச்சடித்த 
பாங்குத்தாள்களையும் ஆணணல்கரைரும், பற்றுத்திருமுகங்களையும் 
கண்டுபிடிக்கலாம்; 

பாங்கிற்கான விளம்பரம். 

இது விளம்பரயுகம் :-- கடுமையான போட்டி நடக்கும் 
இக்காளில். . தற்பெருமையைப்.. பறைசாற்றாத . எந்த நபரும் 
கவனிப்பாரின்றி மடிய வேண்டியதுதான். வாடிக்கைக்காரர்களை 
தம்மால் கவர்ந்திமுக்கப் பயன்படுவது விளம்பர முறையென்று 
பாங்குகள் தெரிந்துகொண்டுள்ளன. எவ்விதவிளம்பர. முறை 
களைக் கையாளவேண்டும் என்பதைக்குறித்து பாங்குகளிடையே 
பலவகையான. அபிப்பிராய. பேதங்கள் நிலவி வருகின்றன. 

பலவகையான பாங்கு விளம்பரங்கள் :-- நிதி சம்பந்தமான 
செய்தித்தாள்களிலும், வர்த்தகப் பொதுத்தாள்களிலும் பாங்கு 
விளம்பரம் செய்தால் மிகவும் போற்றத்தக்கதெனலாம். வாசகர் 
கள் எண்ணிறந்தவர்கள் அந்தச் செய்தித்தாள்ககா வாகித்து 
வருவதால் விளம்பரம் செய்யும் பாங்கியில்  வாடிக்கைக்காரர் 
களாக வரக்கூடும், அநேக பாங்கு நிறுவனங்கள் ஏதாவது 
காரணத்தை முன்னிட்டு விளம்பரமின்றியும் தொழில் புரிந்து 
வருகின்றன. சில பகுதிகளில் விளம்பரம் செய்வதற்கு தகுதியான 
செய்தித்தாள்கள். இல்லாமலும் சிலவகை வாடிக்கைக்காரர் 
கா. கவர்ச்சி செய்யத்தகும் செய்தித்தாள்கள் இல்லாமலும் 
போகும். சில. தினசரித்தாள்கள் விதிக்கும் விளம்பரக் கட்டணம்: 
மிகவும் . அதிகமாகயிருக்கிற காரணத்தால். பாங்குகள் பயந்து 
விளம்பரம் செய்ய மறுக்கின்றன. அண்மையில் . இவ்வகையான 
விளம்பரம் பெருகிவருவது। நோக்கத்தக்கதே. . பாங்குகளும் 
விளம்பரம் செய்ய பெருந் தொகைகளைச் செலவ . செய்து 
வருகின்றன. இத்துறையில் போதிய திட்டங்களையும் முறை. 
களரயும், வகுக்கவேண்டுவது இன்றியமையாதது. பாங்கு. திறப்பு 
விழாவை விமரிசையாக நடத்தி பாங்கியினுடைய சிறப்புகளைப் 

_ பற்றி விளக்கம் செய்து விஎம்பரப்படுத்துவார்கள். இவை செய் 
.தித்தாள்களில் தகவலாகவும் வெளியிடப்படும். தனிப்பட்ட, 
Apuga sprasaybd (Souvenirs) வெளியிடுவர். பாங்குகளின் கால 
அளவையை. ஒட்டி வெள்ளிவிழா, பொன்விழா இவைகளைக் 
கொண்டாடிச் சிறப்பாக நடத்தியும் விளம்பரப்படுத்துவார்கள், 

சுற்றறிக்கைத் திருமுகம் பாங்கு விளம்பரத்தின் ஒரு 
அமைப்பு--. புதிய. வாடிக்கைக்காரர்களைக் கவர்ந்திழுக்க: 

- அச்சடித்த கடிதங்களைப் பலருக்கு அனுப்புவார்கள்... சேமிப்பு.
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பாங்குக். கணக்குத் திறப்பு நமூனா (அனுபந்தம் ஆ நமூனா 18.) 
மிகவும் பயனுள்ளது எனலாம். நடப்புவைப்புக் கணக்கும் மற்றும் 
இதரக் கணக்குகளைத் திறக்க விரும்புபவர்களுக்குத் தனிப்பட 
கடிதம் எழுதப்படும். சம்பள உரைகளில் கவர்ச்சிகரமான 
முறையில் “மழை நாட்களுக்குச் சேர்த்து வைக்க வேண்டாமா”? 
என்ற சொற்க&£ப் பயன்படுத்தித் தொழிலாளிகளைச் சேமிப்பு 
பாங்குக் கணக்கில் சேர்க்க முயலலாம், 

மாதவெளியீடுகளும் காலாண்டு வெவளியீடுகளும். 
புத்தகங்களும்:--மேனாடுகளிலுள்ள பெரிய பரங்கு நிறுவனங்கள் 
மாதவெளியீடுகளையும், காலாண்டு வெளியீடுகளையும் அச்சடித்து 
வழங்குகின்றன, . இவை வர்த்தக, பாங்குக் தகவல்களைப் 
பெற்றுள்ளன. கஈடப்பிலுள்ள நிதி, வர்த்தகம் சம்பந்தமான 
பிரச்சினை பற்றி விவாதிக்கும் கட்டுரைகள். இவற்றில் காணப் 
படுகின்றன. இன்னும் அநேக பரங்குகள் இவ்வாறான 
பிரச்சிணாகளைக் கட்டுரைப் புத்தகங்களாக அச்சிட்டுத் தங்களது 
வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு வழங்குகின்றன. நியுயார்க். நகரில். 
உள்ள பாங்கர் ட்ரஸ்ட் கம்பெனி (௧188 1ம் Coy) சில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பல நாட்டிலுள்ள பொது மக்களின் நிதி 
நிலையைப் பற்றி ath ee ஆறு பதத தவனை அத்ய தல் 

அக்சியபிலுக்ள் பெரும். பாங்கு நிறுவனங்கள் மாதக். 
தாள்களை வெளியிடுகின்றன. அவற்றில். பாங்கு, நிதிச் சந்தை, 
இவற்றின் 'நிலைமையை விவாதித்தும், நிலவில் உள்ள வர்த்தகக் 
செய்திகளையும் வெளியீடு செய்கின்றன, இதர. பாங்குகளும் 
இவ்வழியைக் கடைப்பிடித்தல் . இன்றியமையாதது. . பாங்க் 
ஆஃப் பரோடா... (0கற% ௦7 3௨7௦௦8) வாராந்திர. அறிக்கையை 
வெளியிடுகிறது. 

தேசப்படங்களும், காலண்டர்களும் :--  தேசப்படங்கள் 
காலண்டர்கள், பணத் தோற்பை, தினக்குறிப்பு. போன்ற 
அன்பளிப்புகல£த் தமது... வாடிக்கைக்காரர்களுக்குப் . பெரிய: 
பாங்குகள் கொடுத்து வருகின்றன. அமெரிக்க ஐக்கிய oe 

i t | BHO கில... 

   நாடுகளிலுள்ள நிதி வர்த்தக. நிலையை விவாதித்து த 
. வாடிக்கைக்காரர்களுக்குத். தகவல் கொடுத்து (வருகின்றன. 

... தங்கள் [வட்டாரத்தில் சாகுபடியாகும் உயர்ந்த: ரகக்கோதுமை 
- தானியம், பருத்தி இவைகளை. ஆய்ந்து cies) ere Babb! : 

் தொடுக்கும் பாங்குகளும் உள்ளன; -



226... . . இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

வில்லியம் பரோ சேமிப்பு பாங்கு . (1/1111கர0பாஜ் இவர 

௨112) - £ 100/-க குறையாது சேமிப்புக் கணக்கு வைத்துக் 
கொள்ளும்  வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு, .வாணால் சட்டி, மேசை 
விளக்குப் போன்ற அ௮அன்பளிப்புககைக் கொடுக்கின்றது. 

சாளரங்களில் புறக்காட்சி:-- ஒரு பெபரிய வர்த்தக 

நிறுவனத்தின் புறக்காட்சிக்கான அதே மூறைககா பாங்கு 
நிறுவனங்களும் கையாளுகின்றன. இருவருடைய கோட்பாடும் 

ஓன்றே--அதாவது விற்பனை செய்தல்--முதலில் கூறப்பட்டவர் 
வர்த்தகச் சரக்குகளை விற்கிறார். பின்னர்க் கூறப்பட்டவர் தமது 
பணியைவிற்க முன்வருகிறார். தையற்காரரால் உருவாக்கப்பட்ட 

சிறிய பொம்மைகளை அழகு பெற அமைத்து விற்க முன்வருபவர் 
வர்த்தக நிறுவனத்தின் உரிமையாளர். இங்கோ சேமிப் 
பியக்கத்தின் வாசகங்களை அழகுற எழுதி, மூதுரைககா நாடக 
உருவில் வடிவம் கொடுத்து... வருகிருர்.- “*ஏு.ழ்மையினின்று 

விடுவித்துக்கொள்” என்ற வாசகத்தைப் பசியுடன் உள்ள ஓநாய் 
ஒன்று இரையைக் கண்டும் அடித்துச் சாப்பிட முடியாது 

நிற்கிறது. காப்புடன் உள்ள . ௮ழகிய குடிசையில் போதிய 
வசதிகளுடன் ஒரு குடும்பம் இருப்பதாகவும் மாரிக் காலத்தில் 
கூட தனது நிலை மோசமில்லை என்ற விவரங்களையும் சித்தரித்து. 

" காட்டப்பட்டுள்ளது. 

"இந்திய முல்துகள் செய்ய வேண்டியதென்ன :--தனம்: தேடி 
உண்ணாது. புதைத்து வைக்கும் கொள்கையைக் கண்டிக்கும் 
நிலையில் :பாங்குகள் முயற்சி செய்யலாம். சேமிப்புப் பெட்டியில் 
ஒருவன் ரூ. ச,000/-ஐ.ப் போடுவதாகவும் இன்னொரு துவாரத்தின் 
வழியே ரூ. 80.25/- பெறுவதாகவும் சித்தரித்துக். சாட்டலாம்: 
இன்னொரு. படத்தில் ஒருவன் 1 ரூ. பணத்தாள்களை, . இரும்புப் 
பெட்டியிலிட்டு வைத்தும் அதுத்துருபிடித்தும், எலிகள். அந்தப் 
பணத்தை தம். வஃகளுக்குக். .கொண்டுபோவதாகக் காட்டி 
அவன் தலையில் கை வைத்துக்கொண்டு மனம் கொந்து போவது 
போலக் காட்டலாம். இன்னும் சில பாங்குகள் தங்கப் பாளங்களை 
அடுக்கியது. போன்றும். : இதரகாட்டுச் . செலாவணிக்கான.. 
சித்திரங்களை ன: வரைந்து. . காட்டலாம். . செக்குத்தாளின் 

ட தருவதைப் பெரியதாகப் படம் பிடித்து அதை ஈன்கு. எழுதி 
அதனடியில் “பொன் போன்றது நல்ல பாதுகாப்பு. பெற்றது” 
என்று... எழுதினால் பார்ப்பவர்களுக்கு புரியக்கூடும்.. “கல்வி 

- வரசனையற்ற. கிராம. வாசிகளுக்கு ஒளிப்பட மூலம் விரிவுரைகள். 
.... நிகழ்த்தலாம்... கிராமக் கடன் கொடுப்போரின் தீச்செயல்களை: 

. விளக்கி அதிக. வட்டி . கோரல், : பணத்திற்குப் பதிலாக, 
  



பாங்கு நிறுவனங்கள் 2. 

தானியத்தை தமதாக்கிக்கொள்ளுதல், நீதிமன் றத்திற்குப்போய் 

அவர் வழக்காடிக். கடன்பட்டோரை வீடு. காடு இன்றி அனுதை 

யாக்குதல் போன்ற செயல்கஉைப் படமாக்கிக்காட்டலாம். சற்று. 

புத்திக்கூர்மையுள்ள விவசாயி கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தில் 

உறுப்பினராகிக் கடன் பெற்று, மாதத் தவணைகளில். கடனைத் 

திருப்பி குடும்பத்துடன் சுகமாக வாழ்வதாகக் காட்டலாம், 

பாங்கு கணக்கியல் 

அடக்க விலைக் கணக்கியல் :--வர்த்தகக் கணக்கு எழுதும் | 

மூறை எவ்வளவு முக்கியமானது என்று. இங்கு. கூறப்புகின் . 

gag மிகைப்படுத்திக் கூறியதாகக் கொள்ளக்கூடாது. 

- தவறின்றி எழுதப்படும் கணக்கைத்தான் அனைவரும் விரும்பு 

கிறார்கள்... அதனால் பாங்கு வெகுவாக முன்னேறும் என்று 

கூறஒம்வேண்டுமா? இந்த காட்களின். போட்டா போட்டி 

மிதமிஞ்சி நிறைந்துள்ள சமயத்தில் எந்த வர்த்தகமோ, வாணிக 

நிறுவனமோ, . அல்லது தொழிலோ உற்பத்தி விலை அல்லது 

அடக்கவிலையைக் கருதாது. முன்னேற முடியாது... சில நபர்கள் 

இத்துறையில்: ஈடுபட்டு வல்லுநர்களாகள். திகழ்கின்றனர்]... 

சிலவகைப்பட்ட உற்பத்தித் தொழில் நிறுவனங்களில் இந்த: 

அடக்கவிலைக் கணக்கியலைப் புகுத்தி நல்ல விரிவான முறையில் 

கண்காணித்து வருகின்றனர். நிலவில் சில தனிப்பட்ட. 

நிறுவனங்கஞம் சங்கங்களும் தோன்றி இந்தக்கணக்கியலைச் . 

சீர்ப்படுத்தி வருகின்றன.  அடக்கவிலைகள் தொழில் கணக்கர் 

நிலையம், - லண்டன், (1811710016 ௦08 ௦0818 8ும் 80115. 0000481016 

1,௦௦௦) தேசியத் - தொழில் அடக்கவிலைக் கணக்கர் சங்கம், 

நியூயார்க் (1481100821 5500181101 of cost Accoutants, Newyork) > 

"இவை இதில் வல்லுநர் பயிற்சி கொடுக்கின்றன. , இந்தியாவிலும் 

 அடக்கவிலைத்தொழில். . கணக்கர் நிலையம், (1251111076 of costs 

ஹம் 970718 ௦௦௦101௧015). கல்கத்தாவில் ... இருந்துகொண்டு 

மெச்சத்தக்க அளவில் . பணியாற்றி வருகிறது. இதை இந்திய 

அரசினர் ஏற்புச்செய்துள்ளனர். (1600211110) பாங்குத்தொழில் 

நடத்துபவர்  சரக்குக்கொள்முதல் செய்வதும் இல்லை, விற்பனை 

செய்வதும் இல்லை. யாதலால் அடக்கவிலைக் கணக்கைப்பற்றிய 

பிரச்சனை எழவில்லை பாங்கு : தனது வாடிக்கைதாரர்களுக்குச் 

சில ஈற்பணிகள் புரிந்துவருவதால். அவைகளால். epee 

குறைவா, .அ.திகமா, அல்லது இலாபமா கட்டமா. சனக ் 

-வேண்டிவருகிறது. . சில வாடிக்கைக்காரர்களின் A ஊக்குகளில் 

af பாதில. ஆதாயம். வராவிடில் அவர்கவுக்ற். Bele. அறிக்கை... 

  

    



928 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் கடைமுறையும் 

செம்மையான பாங்குத் தொழில் நடத்த மிக இயல்பான 
தேவை :- அடக்கவிலையைக்காண மட்டும் கணக்குகள் தேவைப் 
படுகின்றன என்பதன்று; தொழில், வர்த்தக கிறுவனங்கள் எவ் 
வளவு நமக்குப்பாக்கியென்றும் நாம் எவ்வளவு தொகைகொடுக்க 
வேண்டும் என்றும் காணவே இவை பயன்படுகின்றன. மேலும் 
தவரான. முறையில் கணக்குகள் வைத்துக் கொள்ளுவதாலும் 
சரியானபடி அவ்வப்போது கணக்குகள் எழுதப்படாவிடினும் 
பாங்கு: நடத்துவேோரின் கடன்கிலைமை பாதிக்கப் 
பட்டதோடல்லாது சொல்லொணாத் துன்பங்களிலும் பாங்கு 
நடத்துவோரை ஆழ்த்திவிடும். 'ஏ' என்பவர் தம்கணச் 
கில் வரவு வைக்குமாறு பாங்கு நடத்துவோருக்குப் பணம்கொடுப் 
பின், பாங்கு எழுத்தர் அந்தத்தொகையை ஞாபகப்பிசகாக 8 
என்பவருடைய கணக்கில் வரவு வைத்தார், . “பீ தன் 
கையேட்டின் (2858 ௦௦%) கணக்கை அனுசரித்துப் பணம் பெற்ற 
தாகக்கூறி நிரூபித்தால் பாங்கு நடத்துவோர் ::8!* அதிகமாகப் 
பெற்ற பணத்தைத் திரும்பிப்பெறுவது கடினம். அதேபோன்று 
“ஏ'' கணக்கின் தவற்றின் அடிப்படையில் அவருடைய செக்கு 

கக் கொடுக்க மறுத்து அதள் பின். விளைவாக அவருக்கு நட்டஈடு 
கட்டவேண்டிவரும். வர்த்தகர்களும், வியாபாரிகளும் இந்த 
பாங்கு கணக்கு. முறையை ஈம்பியிருப்பதால், இந்தக்கிளையைச் 
செம்மையாக கடத்தத். தகுதியான நீண்ட காலப்பணியிலீடுபட்ட 
அதிகாரியை நியமிக்கின்றனர். 

சரியான கணக்கு வைப்பதின். கொள்கைகள் :- சரியான 
முறையில் கணக்குவைப்பதின் கொள்கைகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு. 
கருதலாம். 

(௮). பாங்கியினால் நடத்தப்பபட்டுவரும் எல்லாக்கொடுக்கக் 
வாங்கல்களையும். தேதிவாரியாக பாங்கு வைத்துக்து 
கொண்டு நாள்தோறும் எவ்வகையான . தொழில் 
புரிந்தது என்று நிரூபிக்கவேண்டும்.. நடப்பில் உள்ள 
கணக்குகள் மிகவும் அவசியம் எனக்கூறலாம். 

(ஆ). ஒருபாங்கியின் கணக்குகளின் மூலம் எந்தெந்த நபர் 
பாங்கிற்குப்பாக்கி அல்லது மேற்படி ஈபருக்குப்பாங்கு 

்.. எல்வளவு பாக்கி என்றும், சண்டுகொள்ளவேண்டும் 

தனது வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு கணக்கில் எவ்வளவு 
பாக்கிஎன்று தெரியாத நிலைமையில் பாங்கி இருப்பின் 
பாங்கு நடத்துபவர். அவர்களைச் சடுதியில் கணக்கைத், 
தீர்த்துக்கட்டிவிடுமாறு . தாக்கிது விடவும், அவர்கள் ”
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் அனுப்பிய செக்குகளை மதிப்புக்கொடுத்து எழுதியனுப் 
பியவற்றைக் கொடுக்கவும் மறுப்பார்கள். இதனால் 
மற்றையோருக்குக் . கொடுக்கவேண்டியவை கவனிக்க 
படாது போய்க்கொண்டிருக்கின்றன. 

(இ) எல்லாக்காலங்களிலும் உள்ள சரியானநிலை யென்ன 
என்றும் புதிய வர்த்தகம். தன்போக்கில் முன்னேறி 
யுள்ளதா fe ae eee ar BF என்றும் அல அத்து 
வரலாம். 

வர்த்தகக். கணக்குமுறை பாங்குகளுக்குப் பாது 
கொள்கைகளாகப் பயன் படுகின்றன :- .. எவ்வகையான வர்த் 
தகத்தொழிலுக்கும் வர்த்தகக் கணக்கு முறையின். பொதுக் 
கொள்கைகள் பயன்படுவதுபோல பாங்கியினுடைய கணக்குகளை 
வைத்துக்கொள்ளவும்' பயன்படுகிறது. கிட்டதட்ட எல்லா 
பாங்குகளிலும் ஒரே சீரான. கணக்குமுறையின் விதிகளைக் .. 

கொள்ளூவதால் பொதுவாக ஒரே மாதிரியான கணக்குப் - 
புத்தகங்ககாக் கொண்டுள்ளனர். எம்முறையில். புத்தகங்களை 
எழுதிவருகின்றனர், புத்தகங்கள் பதிவு செய்யப்படு 
கின்றன என்பதெல்லாம் அந்தந்த பாங்கு கையாஞும் முறை 
களைப். பொருத்தது. 

பாங்கியினுடைய ரிகார்டுகள்:- எல்லா பரங்குகளும் பயன் 
படுத்திவரும் எல்லாப் புத்தகங்களையும் பற்றி இங்கு அடுக்காகக் 
கூறி. விளக்குவது எளிதன்று. பாங்கிகளுடைய தேவையை 
அனுசரித்துப் புத்தகங்கள் மாறும் எனலாம். கணக்குப்புத்தகங் 

- கள். தவறின்றி எழுதப்பட்டும், விடுதலின்றிப் பதிவு செய்யப் 
பட்டும்வந்கால் அதன் முடிவுகளைப்பற்றி இங்கு கூறத்தேவை 
யில்லை. கணக்குப் பதிவு மூைறழைய. எலிதாக்கியும், 
தரப்.படுத்தியும் சீரமைக்கப் பல முயற்சிகள் நடந்துவருகின்றன. 
முன்னேற்ற மடைந்த பாங்கியின் முறைகளை இதரப்பாங்குகள் . 
கடைப்பிடித்து வருகின்றன. மூன்றுவகை ரிகார்டுகளை 

4 maine எழுதி வருகின்றன. ப ம டட ப 

rib கூட்டு நிறுவன. ரிகார்டு 

(ஆ). நிதி சம்பந்த ரிகார்டு 

(இ) புள்ளி விபர ரிகார்டு



240 ட் "இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

கூட்டு நிறுவன ரிகார்டு:- பாங்குகளுடைய . கூட்டு 
அமைப்புச் சம்பந்தமான தகவல்களைக் கொடுக்கும் ரிகார்டுகள் 
ஆகும், இவை (1) பாங்குப் பேரேடு, . (11). பாங்குச் 
சான்றிதழ்ப் புத்தகம் (அனுபந்தம். ஆ. நமூறா. எண் உஜக்காண் ௧) 
ய) பங்கு. மாற்றும் புத்தகம். (1) இலாப எவுப்பங்கு 
புத்தகம். (37) நிகழ்க்கிக்குறிட்பேடு, பாங்குப்  பேரேட்டில் 
அநேகம் பங்குதாரர்களின் கணக்குகள்: எழுதப்பட்ட அவர் 
களுடைய பங்குகளின் எண்ணிக்கை அவற்றின் முகப்பு மதிப்பு 
அவற்றின் வகையாகக் கொடுத்துள்ள பணம், ஒரு கணக்கி 
லிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கை. ஒரே 

'பங்குதாரரின் பெயரில் பல கணக்குகள் இருப்பதை நன்கு 
கவனித்துக் கொள்ளவேண்டும். பலவகையான .பங்குகைப் 
பெற்றாலும், பல சந்தர்ப்பங்களில் தமது நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு 

. பங்குகள் பெற்றிருப்பின் வெவ்வேறு கணக்குகள் ஒரே நபரின் 
பேரில் இருக்கலா மேயேன்றி வேறெந்தச் சந்தர்ப்பங்களிலும் 
அவ்வாறு வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. இதனால் ஐந் தொகை, 
ஆண்டறிக்கை .ஈகல்கள் பல அனுப்பமேவேண்டியது இல்லை. 
அதனால் அச்சுக் கூலியும், . தபால் கூலியும் குறையக்கூடும்... 
பங்குச்சான்றிதழ்ப் புத்தகத்தில் சான்றிதழின் . அடிச்சீட்டுகள் 
இருக்கும்... பங்கு மாற்றப் புத்தகத்தில் இலாப எவுப்பங்கு 
கொடுப்பதற்கான கட்டகயின். அடிச்சீட்டுக்கள் இருக்கும். 

- இயக்குகர் குழுவின் கூட்டமும் பாங்குக்குமுவின் கூட்ட நிகழ்ச்சி 
"விவரமும் ' நிகழ்ச்சிக்குறிப்பில் எழுதப்படும். 

.. -தம்பெனிக் கூட்டம்... 7926-ன் பல பிரிவுகளின் விபரப்பட்டி 
.. இயக்குகர்களின் பட்டி, இயக்குநர்களின் பங்குகள் விவரப்பட்டி 
ஒப்பந்தப்பட்டி என்ற புத்தகங்களும் ரிகார்டுகளும் வைக்கப்படல் 

- வேண்டும். | ப 

நிதிசம்பந்தமன' ரிகார்டுகள் :- 'பாங்கியின். தம்பி ஹரன் 
ரிகார்டுகள் தவீர்க்க. வியலாதவை. அன்ரறுடத் தொழிலுக்கு 
அதை பெரிதும் பயன் அடுக்க, 

் கீழே அ th ai ait oa ப்ர்க்த்மில் முதன்மைப் புத்தகம். 
பன Se ae et 

  

    

   

ரொக்கப் பகுதி : 

புண்ட்டர் (மேவி - ரொக்கச்சிட்டா அல்லது. 
கம். பெறும் புத்தகம்... க ்
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பணம்பெறும் திளக்குறிப்பு அல்லது வேஸ்ட் புத்தகம் 

(Waste Book). 

பிரிவுரொக்கப் புத்தகம், 

பணம் தருவதற்கான ரொக்கப் புத்தகம், 

நாணய இருப்புப் புத்தகம். 

பணம் கொடுப்பதற்கான வேஸ்ட் புத்தகம். 

“உள்ளே *' வரும் செக்குத் தீர்வகப் புத்தகம். 

அயலூர் செக்குத் தீர்வகப் புத்தகம் camer 
உள்ளே”: என்று அறியவும்) 

செக்குத் தீர்வக இருப்புப் புத்தகம் 

ரொக்க இருப்புப் புத்தகம் 

2. உண்டியல் பகுதி 

14. . குறுகிய கால உண்டியல் புத்தகம் 

12. உண்டியல் ஜர்னல் அல்லது தினக்குறிப்பு 

42... கழிவு நீக்கப்பட்ட உண்டியல்கள் புத்தகம் 

24. கழிவு (தள்ளுபடி) பேரேடு, சம்மதம் பெற்ற பேரேடு 

19, சம்மதம் விவரப் புத்தகம் 

3. ஆவணங்களும் முதலீடுகளும் உள்ள பகுதி 

76. ஆவணங்கள் பதிவுப் புத்தகம் 

(௮) பொது 
(ஆ) வாடிக்கைக்காரரின் கடன் 

(இ) கூட்டுப் பங்குத்தாரர்களின் மற்றும் 
இதரக் குறுகிய காலக்கடன்கள் 

(ஈ). நிரந்தரக் கட்டளைப் புத்தகம் 

“4. வாடிக்கைக்காரர்களின் பகுதி 

17... நடப்பு வைப்புக் கணக்குகள் 

18. தவனை வைப்புக் கணக்குகள் 

19, கடன் கணக்குகள்... | 

20, கடன் ரரொக்கக் கணக்குகள்.
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5. "இலாப நட்டக் கணக்குப் பகுதி 

21 நடப்புக் கணக்குப் பிரிவுப் புத்தகம் (பற்று அல்லது 

வரவு) அல்லது சுருக்கம் 

தரி. வாடகைகள் பேரேடு 

95.  வாடிக்கைக்கார்களுக்கு விற்ற ஆவண விபரம் 

24, வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு என்று வாங்கிய ஆவண 
விபரம் 

95. சம்பளப் புத்தகம் 

6. கிளை அலுவலகங்கள் பகுதி 

98. பற்று ஜர்னல் 

27... வரவு ஜர்னல் 

- ந9, செக்குகள் அனுப்புதல் 

29. : செக்குகள் பெறுதல் 

புள்ளி விவரரிகார்டுகள் :-- இன்றைய நிலையில் ஓவ்வொரு 
வர்த்தக பிறுவனமும் தவறில்லாது தகவல்களைச். சேகரித்து 

முன்னேற்றத்தை அறிய ஆவலுள்ளதாக இருக்கின்றன. 
அதற்கான புத்தகங்களைப் புள்ளி விவரரிகார்டுகள். எனக் 
கூறலரம். எடுத்துக் காட்டாக ஒரு பாங்கு முன்னேறி வருகிறது 

அல்லது பின்தங்கியது என்று அறிய அதற்கான காரணங்களை | 

ஆராய முற்படலாம். சிலவகையான பாங்கு. : தகவல்களைப் 
பற்றிய புள்ளி விவரங்கள் நாட்டு மக்களுக்குப் பெரும் 
படிப்பினயாகவும் உதவும். குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாட்டின் 
பொருளாதார நிதி நிலைமையை அறியப் பெரிதும் . பயன் 
படும். 

அவற்றின் பயன்கள் :-- . புள்ளியியலின் மூலம் அதிகப் 
படியான தகவல்கள் சேகரிக்கப் பெற்ற தகவல்களைத் திரட்டி 
வர்தீதகத்தைக் கட்டுப்படுத்தி நடத்துபவர்களுக்குப் பெரிதும் 
பயன். . படுகிறது, பாங்கு வர்த்தகத்தை நல்லமுறையில் 
கண்காணித்துவர பாங்கியின் தொழிலைக் கடன்கள், வைப்புகள், 

வரவு, செலவு என்று வகைப் படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 
புள்ளியியலைக் கொண்டு பாங்கு நிர்வாகி இலாப ஏற்ற 
இறக்கத்திற்கான காரணங்களை எளிதில் கூறுவார். கீழ்க்கண்ட 

வகைகளில் புள்ளிவிவரம் க் சரியான நிலையைப் புரிந்து 
கொள்ள. இயலும்,
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17, திறக்கப்பட்ட புதிய கணக்குகளும் அவற்றில் இடப்பட்ட 
முதல் வைப்புகளின் சாரசரியும் 

9. தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகளும் அவ்வாறு மூடுவதற்கான 

காரணங்களும் 

(௮) வைப்புகளின் மொத்தத் தொகை மாத முழுவதும் 
பெற்றதும் திருப்பிக் கொடுத்ததும், அந்த வைப்புகளின் 
பலவகைகளை விபரப்படுத்த வேண்டும் 

(ஆ) விடுத்த பற்றுத் திருமுகங்களின் எண்ணிக்கையும் 
அவற்றின் அடிப்படையில் வந்த சாரசரி தொகையும் 

வம
்
 

2, கொடுக் கப்பட்ட செக்குகளின் எண்ணிக்கை 

2. செக்குகள், உண்டியல்கள் மற்று.ம் இதரவகைகள் 

மாதவாரியாக பாங்கியினால் வசூலிக்கப்பட்ட etary ub 
எண்ணிக்கையும் 

இந்தியாவிலுள்ள பாங்குகளைப் பற்றிய புள்ளி விபரம் ஏற்கக் 
கூடிய நிலையில் இல்லை :-- பாங்குகக£ப் பற்றிய தகவலைக் 
கொடுக்கும் . புள்ளி விவரங்கள் வருந்தத்தக்க. மூறையில் 
அமைந்துள்ளன. குறிப்பாகக் கூட்டுப்பங்கு 'பாங்குகளைப்பற் றின 
புள்ளி விவரம் நடப்பு நிலையை விளக்காது. இரண்டாண் டுகளுக்கு 
முன்னர். உள்ள நிலையைக் காட்டும். 1988ஆம் ஆண்டில் 
வெளியிடப்பட்டபாங்கு அட்டவணை 1984ஆம் ஆண்டின் விபரங்க 
விளக்குகின்றது. ரிசர்வு பாங்க இது சம்பந்தமாகக் காட்டும் 
அக்கரைக்கு நாம். நன்றி செலுத்தக்கடமைப் பட்டுள்ளோம். 
அரசினரின் : வர்த்தகப் புள்ளிவிபர டிபார்ட்மெண்டு இந்த 
விபரங்களைத். தொடர்பற்ற முறையில் கொடுத்து வந்தது, 
ஆயினும் ரிசர்வு பாங்கு அயரா உழைப்புடன் எல்லாப் புள்ளி 

விபரங்களையும் . ஈன்கு ஆய்ந்து, காலதாமதமின்றித் திரட்டி 

அனைவருக்கும் விளங்கும் வண்ணம் அட்டவணைப்படுத்தியுள்ளது- 
இப்புத்தகத்தின். முன் பிரதிகளில், இந்திய. பாங்குகள் விடுத்த 
எத்தனை. செக்குகள் செக்குத் தீர்வகத்தின் மூலம் மாற்ற. பட்டு 
எவ்வளவு தொகை மாறியது என்ற விவரத்தை. வெளியிட 
வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி வந்தோம். இப்பபாது அம்.மாதிரித் 

தகவல்கள் கூட அரசினரால் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது . 
என்பதை நன்றிகலந்த பெருமிதத்துடன் கூறுகிறோம். வாராந்திர 
விபரம். கொடுப்பதுடன் கடந்த ஆண்டின் முன்வார . பின்வார 
விபரங்களையும். ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வசதி ne pane aes 
மிக Pe AGES.
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5. பாங்கு நடத்துபவர் 

கடன் பெற்றவரானபோது 

முன்னர்க் கூறியபடி பாங்கு நடத்துபவரும் அவரது 

வாடிக்கைக்காரரும் பெற்றுள்ள உறவு முறை கடன் 

கொடுத்தவரும் கடன் பெற்றவரும் பழகும் தன்மையைப் 

போன்றது. வாடிக்கைகாரரின் கணக்கின் நிலையை அனுசரித்தே 

இது அமையும். பாங்கு நடத்துபவரின் இரண்டு முக்கியக் 

கடமைகள் கடன் வாங்குவதும் .கடன் கொடுப்பதும். ஆகும்: 

முதலாவதாகக் கடன் வரன்கும் முறையைப் பற்றி விளக்கம் 

- கொடுப்போம், ் 

பாங்கு நடத்துபவர் கடன் பெற விழையும் போது:-- 

தற்காலத்தில் எந்தப் பெருவாரி வாணிபமும் உரிமையாளர்களின் : 

சொந்த நிதியைக் கொண்டு கடத்தப் படுவதில்லை. ஆனால், பாங்கு 

வர்த்தகத்திலோ கடனாகப்: பெற்ற பணம் மிகவும் இன்றி 

யமையாதது. பாங்கு நடத்துபவர் அதிக லாபம் பெறவிரும்பினால் 

குறைந்த வட்டியில் கடன் வாங்கி அதிக வட்டியில் கடன் கொடுக்க — 

வேண்டும். : இன்றும் தரகு என்னும் கமிஷன், நாணயப் 

பரிவர்த்தனை காப்பறைக்கான வாடகை இவைகள் மூலமாகவும் 

லாபம் உண்டாகும். இந் நாட்டிலுள்ள பெரிய வணிக பாங்குகள் 
பெறக்கூடிய அமித லாபத்தில் மேலே கூறிய வகைகள் ஒரு சிறு 

. பகுதியே ஆகும். லாபத்தில் பெரும்பகுதி அவர்களிடம் வைப்பில் 

விட்டுவைத்திருந்த நிதியை பயனுள்ள வகையில் ஈட்டில் விட்ட 
காரணத்தால் ஏற்பட்டதாகும். பொதுவாகச் செலுத்திய 
மூலதனம் பெரும் வைப்புகளின் குறைந்த விகிதத்திலிருப்.பின் ... 
அது. அளிக்கும். லாப ஈவுப்பங்கு கூடுதலாக இருக்கும், இதை 
விளக்கும் அட்டவணை 9824ஆம் பக்தத்தில் பர்க்க. 

..... கடன் வாங்கும் வகைகள்:-- பாங்குவர்த்தகர் வைப்புகளைப் 
“பெற்றும், ரொக்கச் சான்றுகள் மூலமாகவும், டிபைஞ்சர் என்ற 
கடன் பத்திரங்களை வெளியிட்டும், பத்திரங்கள் மூலமாகவும்



246 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

மாற்று உண்டியல் எழுதியும் போதிய கடன் பெறுகிறார், ஆயினும் 
பாங்கு நோட்டு (08% 11௦16) வெளியிடும் முற்றுரிமை நாட்டின் 

மத்திய பாங்கின் பத்திரங்கள் இவை வணிக பாங்குகளில் மிகவும் 
வீருப்பத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளப் படவில்லை யாதலால் வைப்பு 
களின் மூலம்தான் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இந்த உண்மை 
இந்திய நாட்டு .பாங்குகளில் உள்ளங்கை கெல்லிக்கனி போல் 
விளங்குகிறது, 

இங்கிலாந்தில் பாங்கு நோட்டு வெளியீடு:-- கடந்த 
நூற்றாண்டின் இரண்டாம் கால்பகுதியின். ஆரம்பத்தில் இங்கி 
லாந்து நாட்டின் பாங்குகள் அளைத்தும். முக்கியத் தொழிலாகப் 
பணம் பெற பாங்கு மகோட்டுக&£ வெளியிட்டு வந்தன. 1828ம் 
ஆண்டுவரை. பாங்க் ஆஃப் . இங்கிலாந்து. (381 ௦71 130284) 
நீங்கலாக இதர கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள். பாங்கு நோட்டுகளை 
வெளியிட அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதன் விவாக பாங்க் 
ஆஃப் இங்கிலாந்து மட்டிலும் தான் கூட்டுபங்கு. பாங்கு 

"வர்த்தசம். செய்ய அதிகாரம் பெற்றிருந்தது என்று தவருகப் 
பொது மக்கள் கருதி வந்தனர். பங்குகளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட 
பணத்தாள் வெளியிடும் முற்றுரிமை லண்டன் மாஈகரிலிருந்து 
மைல். வட்டாரத்துக்குள்ளாக.. இருந்த படியால். /892ஆம் 
ஆண்டுவரை எந்தக் கூட்டுப்பங்கு பாங்கும் திறக்கப் படவில்லை. 
இந்த நிறுவனங்கள் பணத்தாள் வெளியீடு முற்றுரிமை பெறாது . 
இதர பாங்கு அலுவல்கசீளச். செய்து வெகுவாக லாபம் பெற 
ஆரம்பித்த வெற்றிப்புகழ் காட்டின. 1844ஆம். ஆண்டில் பாங்குச் 
சட்டம் உருவாகியது, . பணத்தாள் வெளியிடும். உரிமையுடன் 
புதிய. பாங்குகள் . திறக்கக்கூடாதென்றும், பணத்தாள். 

வெளியிடும் உரிமைகள். பெற்றுள்ள பாங்குகளின் மீது கட்டுப் 
பாடுகள் கொண்டுவரப்பட்டன... 1084-ஆம் ஆண்டு. ஏப்ரல்மீ” 

27-ஆம். தேதிக்கு முன்னர்க். கடந்த: பன்னிரெண்டு வாரங்களில். 
| உருமாற்றமாகவுள்ள பணத்தாளின் மதிப்பளவில்தான் வெளியீடு. 
செய்யலாம். என்று முற்றுரிமை ஈந்தது. பணத்தாள் வெளியீ 

டின்றி. இதர பாங்குத் தொழில் புரிய போதிய இடவசதி. இருந்த 
காரணத்தால் புதிய : பாங்குகள். திறக்கப்பட்டன: சட்டம் 
கட்டுப்பாட்டினை ஏற்படுத்த வில்லை. பாங்கு கோட்டு வெளியிடும் 

- உரிமை. பெற்றிருந்த பாங்குகளும், கிராமப்பகுகிகளிலிருந்து 
கோட்டு. வெளியிடும் பாங்குகளும் தங்களுடைய முற்றுரியமயை 
வேண்டாமென்று சாதாரண  பாங்குகளாயின. . சில: பாங்குகள் 
“லண்டன். மாககர பாங்குகளுடன் பிணைத்துக்கொண்டன. கிராம 

ஆ பாங்குகள் பண்த்தாள் வெளியிடும். உரிமையை வேண்டாமென்று... 
a eee Siete Boar இறக்க. erage: .. யணத்தாள்.. 
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வெளியிடும் உரிமை நீங்கலாக இதர வர்த்தகம் அளவுமீறி 
வளர்ந்தகாரணத்தால் பாங்க் ஆஃப். இங்கிலாந்து நீங்கலாக 
ஏனைய இருதூற்றெழுபத் தொன்பது பாங்குகளும் கோட்டு 
வெளியிடும் உரிமையை திருப்பித்தந்தன. 

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளும் ஐரோப்பாவும் :-- பணத்தாள் 
வெளியிடும் இந்த முற்றுரிமை தேசீய பாங்குகள் மேற்கொண்டன 
ஆயினும், இந்தக் கொள்கை ஐக்கிய நாடுகளில் மறைந்து 
கொண்டு வருகிறது. ஐரோப்பிய நாடுகளான ஃபிரான் ஸிலும் 

பெல்ஜியத்திலும் பாங்கு நோட்டு வெளியிடும் வழக்கம் நடை : 
முறையிலிருந்து வருகிறது. இவற்றால் சில வகைகளில் வரி 
கொடாமை முறைகளைக் கையாளலாம். . ஆயினும் நடப்பில் 
செக்குமுறை செலாவணியாக அமைந்துள்ளது. 

இந்தியா :-- இத்தியாவில் 1869-ஆம் ஆண்டிற்கு முன் 
அதாவது. அரசினர் பணத்தாள் வெளியிட முன்வருவதற்கு 
முன்பு மூன்று மாகாண பாங்குகள் (112510௦009 ௨0%) பணத்தாள் 
வெளியிடும் முற்றுரிமை பெற்றிருந்தன. ஆயினும் இந்தப் 
பணத்தாள்களுக்குப் போதிய பழக்கம் அதிக அளவில் ஏற்பட 
வில்லை. அரசினர் ஏற்றெடுத்துக்கொண்ட பிறகும் கூட மக்களுக்கு 
இந்தப்பணத்தாளில் அதிக நம்பிக்கையேற்படவில்லை யாதலால் 
அதிக அளவில் பயன்படாது நிலவியது. நாட்டில் கல்வி வளர்ச்சி 
யும், வர்த்தகப் பெருக்கமும் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க, பணத் 
தாளின் செலாவணி பெருக ஆரம்பித்தது. இப்போது நாட்டின் 
செல்வகிலையின் ஒருபிரிவாகப் பணத்தாள் இயங்கிவருவது 
தெரிந்ததே. பல்வேறு அயல்காடுகளில் உள் எதேபோல், மத்திய 
பாங்கினுடைய மேற்பார்வையிலும், பிடியிலும். பணத்தாள் 
செலாவணி இருத்தல் வேண்டும். இது ஒரு. பெருங்குஎறயாக 
நம்நாட்டில் இருந்தது. இக்தக்குறை. 1925-ஆம் ஆண்டு ரிஸர்வு 
பாங்கு தோன்றும்வரை இருந்து வந்தது.  இரட்டையாட்சி 
போன்று அக்காளில் இருந்த இம்பீரியல். பாங்கு LIT GE 
செலாவணிக் கட்டுப்பாடு (Credit Control) Prgms மேற் 
கொண்டு. பாங்குகளைக் கண்காணித்தது.. அரசிளர் பணத்தாள் 
வெளியீட்டினை மேற்கொண்டனர்.மூன்று மாகாண பாங்குகளையும், 
(Presidency Banks) பிணைத்து 1920-ஆம் ஆண்டில். இம்பீரியல் 
பாங்காக உருவாக்கினர். அப்போதாவது பாங்குச் செலாவணிக் 

- கட்டுப்பாடு முறையையும் மத்திய பாங்கு - செய்யவேண்டிய 
பணிகளையும் அதன்வசம் ஓப்புவிக்கப்படும் எனக்கருதப்பட்டது. 
ஆயினும் அரசினர் வாளாயிருந்து. பின்னர் 1988.ஆம் ஆண்டு 
ரிஸர்வு பாங்கு உருவானபின்னர்தான் மத்திய புாரங்கிற்கான
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எல்லா பொறுப்புகளையும் அதற்களித்தளர். எனவே. ஈம் 
நாட்டின் பாங்கு வரலாற்றில் முதன்முதலாக பாங்கிச் செலாவணி 
யின் முழு பொறுப்பை 19827 ஆம். ஆண்டு ரிசர்வு பாங்கு 
மேற்கொண்டது. 

பாங்குகளால் ரொக்கப் பத்திரங்களும் பிணையப் பத்திரமும் 
வெளியீடு செய்யப்படுதல் :-- ஒருசில மமேலை நாடுகளில் 
குறிப்பாக இரண்டாவது உலகயுத்தத்திற்கு முன். செர்மனி 

. நரட்டின் பாங்குகள் பொதுமக்களிடமிருந்து பெரும் கடன் 
வாங்கியது. அவை டிபெஞ்சர் என்ற கடன் பத்திரங்களையும் 
ரொக்கப்பத்திரங்களையும், பிணையப்பத்திரங்களையும் அளவிற்கு 

மீறி வெளிவிட்டனர். இவை ஒருசில ஆண்டுகள் கழிந்தபின்னர் 
திருப்பித்தரப்படும். இம்முறையை பிரிட்டன் நாட்டில் அறிந்திலர், 
அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு பாங்குகள் ஒருசில மட்டும். இம் 
முறையை வழக்கில் கொண்டுவந்தனர். இந்தியாவில் வைத்திருப் 
போர் தவணைக்கடன் பத்திரங்கள் வெளியிடுவதை (Issue of 
11106 005 0806 0011௦ 56812) சட்டமுறையில் தடுக்கப்பட்டது. 
ஆயினும் தனிப்பட்ட ஒரு நபரின் பெயரில் மேற்படி பத்திரம் 
வழங்குவதைத் தடைசெய்யவில்லை. ரெொக்கச் சான்றிதழ்கள் 
பாங்குகளினல் வெளிவிடப்படுகின்றன. தவணையை அனுசரித்தும் 
காலத்தை யொட்டியும், குறிப்பிட்ட தொகைகள் திருப்பித்தர 
பாங்கின் நியமம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே. ரொரக்கச் 
சான்றிதழ் விற்பனையின் மூலம் கிடைத்த தொகையை தவணை 
வைப்புகள் என்று கொள்ளவியலாது. குறிப்பாக நெருக்கடி 
தோன்றிய காலத்தில் நட்டத்திற்குக் கூட இந்த ரொக்கச் 
சான்றிதழ்களை விற்க அனுமதிஉண்டு. ஆயினும் மேற்படி ரொக்கச் 
சான்றிதழ்கள் . குறிப்பிட்ட காலத்திற்குமுன் கொடுக்கப்பட 
மாட்டா. ரொக்கச்சான்றிதழ்கள் மிகவும் புழக்கத்தில் கொண்டு 
வர வேண்டுமானால் மக்களை வசப்படுத்தும் வகையில் வட்டி 

விகிதம் உயர்த்தப்படவேண்டும். ப 

பாங்கு வைப்புகளின் அமைப்புகள் ௮. இந்தியாவில் மூன்று 
வகை வைப்புகள் உள்ளன, அவையாவன-தவணை, அல்லது 

காலவைப்பு, சேமிப்பு வைப்பு, நடப்பு வைப்பு. 

விளக்கம் :-- தவணை வைப்பு அல்லது காலவைப்பு 
என்பது மூன்றுமாதம் முதல் ஐந்தாண்டுக்குள்ளாக. வைப்பு 
தாரருக்குத்  திருப்பப்படுகிறது. * தவணை. வைப்புகள் ஒரு 

... மாதத்திற்குக். குறையாமல் மூன்று மாதத்திற்குள்ளாகத் 
்.. திருப்பித் தரக்கூடிய வைப்புகளும் உண்டு... நான்கு காள்களில்
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திருப்பித்தர அறிவிப்பு விடுத்தவுடன் திருப்பித்தர வேண்டும் 

என்ற வைப்பும் உண்டு. அதற்கு 8% (மூன்று சதவீதத்திற்கு) 
மேல் வட்டி. இல்லை. இங்கிலாந்தில் *தவணைவைப்பு'”என்ற வழக்கு 
நடைமுறையில் இல்லை, மேலும் அக்காட்டு பாங்குகள் 14முதல் 
91 நாள்களுக்குள்ளாக அறிவிப்பின் பிறகு திருப்பித்தருவார்கள். 
தவணைவைப்பிற்குக் காலவரையறை அந்த ஓப்பந்தம் செய்து 
கொள்ளும் போது இன்ன தவணையென்று முடிவு செய்து 
கொள்ளுவார்கள். காலவரையறை செய்வதால்தான் பாங்கு 

நடத்துபவர் இந்தத் தொகையை எவ்வளவில் புழக்கத்தில் 
விடலாம் என்று முடிவு. செய்ய இயலும். இல்லையெனில் 

அதற்காக ஒரு அளவு ஒதுக்கு நிதியை (652776) வைத்துக் 
கொள்ள வேண்டும். இந்தப் பெயர் இந்திய பாங்கர்களுக்கு 
ஏற்றதாகவும் உகந்ததாகவும் உள்ளது எனலாம். நடப்பில் அதை 

“தவணைப் பொறுப்பு' என்று பெயரிட்டுள்ளனர். அதன் 

பொருளாவது. தேவை. யேற்பட்ட போது தக்க அறிவுப்புக்: 
கொடுத்துப் பெற வேண்டும். நடப்பு வைப்புப் போன்று 
கேட்ட போது கொடுக்கப்படுவதில்லை எனலாம், இந்தியக் 
கூட்டுப் பங்குபாங்குகள் கம்பெனி சட்டம், 1949ல் 
எப்பகுதியிலும் தவணை வைப்பு'' என்ற பெயர் காணப் 
படுவதில்லை. 

தவணை வைப்பு, நடப்பு வைப்பு இரண்டினுக்கும் . உள்ள . 
விகிதம் :-- சற்றேறக்குறைய காட்டின். எல்லா பாங்குகளும் 
தவணை வைப்புகளை வாடிக்கைக்காரரிடமிருந்து பெறுகின் றன - 
இதன் மூலம் கடனாகப் பெருக் தொகைகளைப் பெறுவது நிச்சயம். 
கொஞ்சகாலம் முன்னர் எந்தபாங்கும் தன் ஐந்தொகையை வெளி 
யிட்டபாங்குகளும் வைப்புகள் ஏன்ற தலைப்பின் கீழ் விபரமாக 
பிரித்துக் காண்பிக்கவில்லை... ஆகவே, . . தவணைவைப்பிற்கும் 
நடப்பு வைப்பிற்கும் என்ன விகிதம் இருக்கலாம் என்று 
அனுமானிக்க இடமில்லை, மிகவும் உன்னத நிலையில் கீர்த்தியு 
யுடன் நடந்துவரும் ஒருசில பாங்குகளின் ஐந்தொகையைப் 
பரிசீலனை செய்து பார்த்ததில் ஈடப்பு வைப்பிற்கும் தவணை 
ை வப்பிற்கும். உள்ள விகிதம் 7:8 முதல் 1:4. ஆக 
அமைந்துள்ளது. இம்மாதிரி, பெருமளவில் விகிதத்தில் பேதம் 
ஏற்படப் பல. காரணங்கள் இருக்கலாம், குறிப்பாக இந்த 

பாங்குகளில் வைப்புக் கணக்குகள் கொண்டவர் செக்குத்தாளைப் 
பயன்படுத்தவில்லை எனக் கூறலாம். ஏனைய இதர பாங்குகளில் 
செக்குத். தாகப் பெரிய அளவில் பயன் படுத்தியிருக்கக் கூடும்.. 
இரண்டாவதாக, ஒரு சில பாங்குகள் குறிப்பாக மாவட்டக் 
கூட்டுறவு. பாங்குகள் தங்களுடைய நிதியை நீண்டகால
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ஆவணங்களில் எடுக்க இயலாத முறையில் வைத்து விடுகின்றன. 

எனவே, அவைகள் தங்கள் தங்கள் வர்த்தகத்திற்கு நடப்பு 
வைப்புகளைத் தேடிக் கொள்ள போவதில்லை, ஆயினும் தற் 
போதுள்ள நிலையில் நடப்புப் பொறுப்புத் தொகை இந்திய 
பாங்குகளில் கூடிக் கொண்டு வருவது காணலாம், இதனால் 
வரவர மக்கள் செக்குத்தாள்கக£ப் புழக்கத்தில் விட்டு 

வருகிறார்கள் என்பது வெள்ளிடைமலை, 
! 

தவணை வைப்பு முதலீடாகப் பயனாதல் :-- வாடிக்கைக் 
காரர்கள் பொதுவாதத் தங்கள் பணத்தைத் தவண வைப்பாக 
விட்டுப் போகிறார்கள். இதன் பயனாக அவர்கள் அதிக வட்டியைப் 

பெற்றுக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பின்னர்த் திரும்பப் 
பெறுகிறார்கள். இம் முறையினால் அவர்களுடைய பணம் 
பலனளிக்கும் முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறு முதலீடு 
செய்பவர்கள் இந்நாட்டில் இன்று வரை இம்முறையையே 
அனுசரித்து வருகின்றார்கள். தொழிலில் ஈடுபடுத்தி அதனால் 

மூதல் தெரிந்தோ ௩ட்ட பயமாகவோ அடைவதை விரும்பவில்லை. 

இந்தியாவில் வைப்புகளுக்கான வட்டி விகிதம் :-- மாரிக் 
கால: வைப்புகளைத் தவிர இந்தியாவில் இதர காலங்களில் 
பணத்தேவை ஏற்படும். விறுவிறுப்பான . காலங்களில் 
பணத்தட்டை நீக்க அதிக. வட்டி கொடுக்க பாங்குகள் முன் 
வருகின்றன. பணப்புழக்கம் அதிகமான காலத்தில் $ முதல் 2$ 
சதவிகிதத்திற்கு மேலாகவட்டி கொடுப்பதில்லை. இது 8 முதல் 
l2urg காலத் தவணைக்காகும். நடப்பில் இந்தக் காலவரை 
யறைக்கு பாங்குகள் 8-முதல். ச-சதவிகிதம் வட்டி. கொடுத்து 
வருகின்றன. ஆயினும் வைப்புகளின் காலநிலையை ஆனுசரித்தும் 
பணச் சந்தையின். நிலையைக் கண்ணுற்றும் வைப்பாகக் கொடுக் 

கப்படும் தொகையின் அளவை . யொட்டியும் பாங்குக் 

_ கம்பெனியுடைய செல்வகிலையின் அடிப்படையாலும் வட்டிவிகிதம் 
அமைகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக இக்காட்டின் பாங்குகளில் 
நடப்பு வைப்புதாரர்கள் தங்கள் தொகைகளில் பெரும் பகுதியை 
விளி. அல்லது கூப்பிடுதல் வைப்பு (வே.1 ௦5118) களாக 
மாற்றிக் கொண்டனர். இதனால் அவர்களுக்கு 91 முதல் சசத 
விகிதம் வரை வட்டி கிடைத்துவருறது. எனவே, . அதிக வட்டித் 

. தொகையைக்கொடுக்க ' நேரிட்டது. . பாங்குகள் . தம்மிடையே . 
இந்தக் கூப்பிடுதல் வைப்பு அல்லது விளிவைப்பு. (01 1௦8118). 
முறையைக். கடைப்பிடித்தனர். வைப்புக் கணக்கிலிருந்து 
பணத்தைப்பெற நான்கு. நாள்கள் her அறிவிப்புத்தேதேவை . 
-பாங்குக் கடன். வர்த்தகம் நாளடைவில் பெருகியபடியால் —
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ஒவ்வொன்றும் நான்கு நாள்களுக்கு அதிகப்படாமல் கடன் 
வாங்கித் திருப்பித்தர முயலுவதாலும் 8-முதல் சீ சதவிகிதம் 
வட்டி கொடுக்க முன்வருசின்றனர். - இந்தியாவின் வட்டி 
விகித அமைப்பு. பொதுப்படையாகப் பண மூட்டுதலையும் 
வழங்குதலையும் பொறுத்து உள்ளது என்பது அறிந்தது. அகில 
இந்திய பாங்குகள் தம் இடையே உள்ள ஒப்பந்தப்படி (41! 
India Inter Bank Agreement) வைப்புகளுக்கான வட்டி 
விகிதத்தைக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளனர். முதல் முதலாக. 1968-ம் 
ஆண்டு. ௮அக்டோபர்மாதம் இந்த ஒப்பந்தம் அமுலுக்கு வந்தது. 
வட்டி விகித மாற்றம் /959-லும் இருமுறைகள் 1980-ம் பின்னர் 
7961 மார்ச் மாதத்திலும் அண்மையில் 1984-லும். மாறுதல்கள் 
செய்யப்பட்டன. இந்த ஒப்பந்தம் தோன்றாவிடில் அகேகம் பெரிய 
பரங்குகள் வைப்புக௯ை அதிகம் பெறவேண்டும் என்ற போட்டா 
போட்டியில் வட்டி விகிதத்தை அதிகப்படுத்திக் சிறிய பாங்கு 
களையும் அளவுக்கு மீறி வட்டிகொடுக்கத் தூண்டி இருக்கும், 

இங்கிலாந்தில் :-- இயல்பாக உள்ள பாங்கு வட்டி விகி 
தத்தைவிட $ சதவிகிதம். குறைவாள வட்டியை . 1991-ஆம் 
ஆண்டு வரை ஆங்கிலேய காட்டு பாங்குகள் தங்களிடம் வந்த 

வைப்புகளின். மீது கொடுத்து... வந்தது. இந்த வட்டி விகிதத். 
திலும் கூட ஏறியவட்டியும் மிகவும்  சூறைந்த வட்டி 
விகிதமும் அமைந்திருந்தன. நிர்வாகச். செலவுகள் நாளுக்கு நாள். 
ஏறிய காரணத்தால் நாட்டின் வட்டி விகிதத்திலும் 2 சதவிகிதம் 
குறைவாகவே வைப்புகளுக்கான வட்டி விகிதம் கொடுத்து 
வந்தனர். உண்மையான நிலையென்னவெனில் லண்டன் நகரத்து 
பாங்குகள் தான். அவ்வாறு . சூறைத்தன, வெளியூர் நாட்டு 
பாங்குகள் இன்றும்கூட நாட்டின் பாங்குவிகிதத்தில் ./$ சதவிகி 
தம் குறைவாகக் கொடுத்து வருகின்றன. பாங்கு விகிதத்தில் 
இந்திய முறையிலும், இங்கிலாந்து முறையிலும் பெருத்த 
வேற்றுமை உண்டெனலாம்,. குறிப்பாக இங்கிலாந்து பாங்குகள் 
.தங்களிடம்வந்து மாற்றுண்டியல்களில் கழிவு நீக்கியவற்றின் 

மீது பணம் செலுத்துகின்றன. ஆயினும் இந்திய. பாஙகுகளே 
2% முதல் 8$ சதவிகிதம் அதிகமாயுள்ள வட்டிவிகிகத்தில் கடன் 
உதவி செய்கின்றன. இங்கிலாந்துமாட்டு பாங்குகள் விகிதத்தை 
விட 3%. அதிக. அளவில் கொடுத்து. .வருவது தெரிந்தது 
-மாற்றுண்டியல்களின்மீது: பண. . உதவியளிக்கின்றபடியால் 

வைப்பாளர் கேரரிய குறைந்தகால. அளவிலும்கூட பாங்குகள் 

அவர்களுடைய வைப்புகளைத் திருப்ப முடிகிறது. ஆயினும் 

Maser adorn 23 Yad 8 சதவிகிதம் ae tre வட்டியின்
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கடன்களாக கொடுப்பதால். குறைந்தகால அறிவிப்புற்குள்ளாக 
மாற்றவியலாது அவதிப்படுகின்றனர். . எனவே, இந்தியா 
விலுள்ள பாங்குகள் நீண்ட காலத்தில் திரு ப்பிக்கொடுக்கதான் 
அறிவிப்புக்கோருகின்றன. ப 

சட்டநிலை :-- பாங்கு நடத்துவோர். பெற்ற தவணை வைப்பு 
களைக். குறிப்பிட்ட பருவத்திற்கு முன்பு திருப்பிக் கொடுக்க 
வேண்டியதில்லை யாதலால் அவர் கடன்பெற்றுர் போன்றுள்ளார். 
சிலபாங்குகள் குறிப்பிட்ட பருவத்தின் முன்னரே. தக்க 
அறிவிப்பைக் கொடுத்துத். திருப்பவேண்டிய ஒரு. நியமத்தைத் 

. தமக்கென ஒதுக்கி உள்ளன. இந்த நிபந்தனா தவணை வைப்பு 
சசீதின் பின்புறம் அச்சடித்துக் கொடுக்கப்படுவதால்- வாடிக் 

கைக்காரர் அதை நன்கு தெரிந்துகொண்டு அதற்கு ஏற்ப 

ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். : இம்மாதிரியான 
நிபந்தனையை விளக்கமாகக் கூருவிடின் பாங்கு தனது விருப்பம் 
போன்று வாடிக்கைகாரரின் சம்மதத்தைப் 'பெருது முன்னறி 
விப்பின்றி வைப்புகளைத். திருப்ப முடியாது, பாங்கு நடத்து 
பவர் கடன் பட்டவராகையால் குறிப்பிட்ட பருவம் தாண்டியதும் 
கூடவைப்பைத் திரும்பப்பெறாது இருப்பினும் பாங்கு ஈடத்துபவர் . 
கடன் பட்டவர் தான். ஆயினும் அதன்பின்னர் அதற்காக வட்டி. 
யைத்தர.. வேண்டிய . கெடுபிடி. இல்லை, ஒப்பந்தப்படி காலம். 
முடிவுபெறின் தன்வசமுள்ள வைப்புகளை அவர். அடைகாக்கும் 
ட்ரஸ்டியாகார். பியர்ஸ் எதி. க்ரெஸ்விக் ௨106 776, Creswick 
(1848 3 ஹேர் 286--அஃபிஷியல் அனஸைனி ஆஃப் மதராஸ் எதி, 
ஸ்மித் (1908) இலா. ரி. 82 மட் 68 அடுத்து . சுப்பிரமணியன் எதி: 
கதிரேசன் 89 (மத 1081) பாங்கு. நடத்துவோரிடம் வைப்பில் 
விடப்பட்ட ஒருவருடைய தொகையை மூன்றாமவர் ஒருவர் வந்து 

. தம்முடையது. என்று தக்க அறிவிப்புக் கொடுத்துப் பணத்தைப் 
பெற . இயலாது,  இம்மாதிரியாக விடப்பட்ட அறிவிப்புத் 

eee பாங்கு எவ்வகையிலும் பொறுப்பாளி யன்று. 

.தவணையிறுதி நாஞக்கு முன்னரே தவணை வைப்புகளைத் - 
திருப்பிக் கொடுத்தல் :-- தனது வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு ' 
நன்மை செய்யும்.கோக்கத்துடன் கெடு நாளுக்கு முன்னரே பணம் 
பெற அனுமதிக்கிறார். இம்மாதிரி நிலையில் வாடிக்கைக்காரர ் 

அந்தத் தவணை வைப்பில் சேரக் கூடிய . வட்டியை இழந்து 

விடுகிறார். .. அல்லது. தவணை வைப்பின் riage Curd 

.. கடனெடுத்து வைப்பிற்குக். கிடைக்கும் வட்டியைவிட. 2 முதல் 

ab சதவீதம் அதிகமாக கொடுக்கிறார். அம்மாதிரி செய்யும்போது
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வைப்பு நசீதின் பின்புறம் ரெவின்யு வில்லையை ஒட்டிக் 

கையெழுத்துப் போட்டுக் கொடுக்கும்படி பாங்கு நடத்துபவர் 

விடுப்பு (015ஸ்.லாஜ) முறையை ஏற்பாடு செய்கிறார். இவ்விதம் 

பின்னர். கூறப்பட்ட முறையினால்பாங்கு ௩டத்துபவ ர் 

கொடுக்கும் முன் பணவசதிதக்க ஈட்டுடன் கொடுக்கப் 

படுகிறது. இதைவிட இன்னும் மேலான ஈடு பாங்கு 

நடத்துபவருக்குக் கிடைப்பது மிகக்கடினம். பாங்கு நடத்து 

பவர் குறித்த காலத்திற்கு முன்னரே தவணை வைப்பைப் பெற 

அனுமதிப்பதால் தமது ரொக்க ஆதாரங்களைச் சிதைவு செய்து 

கொள்ளுகிறார். இதன்விளைவாக பணச் சந்தையில் ஏற்படும் 

பணமுடையில் மிகவும் அவதிப்படுவார். நடப்புவைப்பு தாரர்கள் 

வந்து கோரினால் கொடுக்கத் தயாராக உள்ள பணத்தைத் 

தவணை வைப்பு தாரர்களிடம் கெடுவு தேதிக்கு முன்னரே 

கொடுப்பின், ௩டப்பு வைப்பு தாரர்களுக்குக் கேட்ட பொழுது 

திருப்ப முடியாது போய்: அவதிக் குள்ளாக கேரிடும். நிதி 

இக்கட்டின் . போது : தவணை வைப்பைக் கெடுத் தேதிக்கு . 

முன்னரே திருப்பிக் கொடுத்துப் பின்னர் மறுப்பின் பாங்கி 

யினுடைய . நல்ல பெயர். கெடக் கூடும், .19/8ல். ஏற்பட்ட 

நெருக்கடி நிலையில் பஞ்சாப்பில் பெயர் பெற்ற ஒரு பாங்கு 

இவ்வாறு நடந்து சிரமப்பட்டது. அந்தமாதிரி காலங்களில் 

பாங்குகள் தங்கள் கைவசம் நிதியை ரொக்கமாகப் பெருமிதமான 

அளவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம், தன் 

கைவசம் உள்ள . செல்வ நிலையை : பல்வேறு . துறைகளில் 

செலவிட்டுக் கோரியவருக்குப் . பணம் தரமுடியாது போகும் 

எனவே சிறிதளவான வட்டியை மிச்சம் செய்யும் நோக்கத்துடன் 

பெருந்தொகைககைக் காலத்திற்கு முன்னரே கொடுப்பதால் 

பெரும் தொல்லைகள் ஏற்படும் என்று கூறவும் வேண்டுமா. 

தவணை வைப்பு ரசீதுகள் :-- தமது. பணத்தை பாங்கு 
நடத்துபவரிடம் வைப்பாகக் கொடுத்தவுடன் வாடிக்கைக்கார் 

ஓரு வைப்பு ரசீதைப்பெறுகிறுர். அதன்மேல் *மாற்றுரிமை 
யற்றது” என்று அ௮ச்சிடப்பட்டுள்ளது (அனுபந்தம் ஆ நமூனா நீர் 
42 காண்க) ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு ஒப்படைக்கலாம் 
jae pop மாற்றுரிமை முறையில். செக்குகளை மாற்றுவதுபோல் 
'செய்யமுடியாது, ஏனெனில், இந்த வைப்பு ரசீது மாற்றுரிமை 
உண்டியன்று. இந்த ரசீதை மாற்ற முயலுபவருக்கு என்ன 
உரிமை. உண்டேடோ அதற்குமேலாக. மாற்றப்படுபவருக்கு 
யாதொருபலனும் உரி மயம் கிடைக்காது. வைப்புரசீது 
மாற்றுரிமை உண்டியலாக என்றுமே கருதப்படவில்லை. மாற்றப் 
பட்டவருக்கும் பாங்கியின் மீது அவர் தம்பெயரில் வழக்குத்



2b 4 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுநையும் 

தொடுக்க முடியாது (டில்லிவழக்கு (1890) 44 அதி. டி. 76, மீட் 
வழக்கு (8ல்) 75. அதி, டி, 62, (In.re. Dollion (1890) 44 D 76 
1015 14௦80 (1980) 12 00.1. 657) வைப்புரசீதுகளுக்கு முத்திரை 
வரியினின்று விலக்கு உண்டு. 

மாற்றுரிமை இல்லை :-- அப்துல்ரகிமான் ஹாஜிஉஸ்மான் 

எதி, சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் மற்றும் இதரர்களும் 

- Abdulrahiman, Hajiosman Vs. Central Bank of India & 
௦0ம்25 (இந்தியன் பாங்கு நடத்துபவர்கள் நிலைய வெளியீட்டுத் 
தாள் ஜனவரி 1980 பக் 84 1195 7௦0108] ௦17116 10181 Institute 
of Bankers January 1930 P.54) காலஞ்சென்ற திரு. கே. எம். 
ஜாவெரி, முன்னாள் தலைமை நீதிபதி. அவர்கள் பம்பாய் ஸ்மால் 
காஸ் கோர்ட், கொடுத்த தீர்ப்பில் கூறியதாவது:- தவணை 
வைப்பு ரசீதின்மேல் “* மாற்றுரிமை இல்லை ” என்று அதன்மேல் 
அச்சிடப்பட்டால் அது மாற்றுரிமை உண்டியல் ஆகாது, அதன் 
பின்பகுதியில் மாற்றப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டதனால் அது 

மாற்றப்படத்தக்க நிலையை அடையாது. இவ்வழக்கில் இரண்டா 
வது பிரதிவாதிக்கு, அவர் நன்னம்பிக்கையுடன் செய்யவேண்டிய 
ஊழியத்திற்காக நன்கு மதிக்கப்பட்டு இந்த வைப்பு ரசீதை 
வாதி கொடுக்கிறார். வைப்பில் உள்ள பணத்தை இன்ஜெரு 
வருக்கு மாற்றும் எண்ணத்துடன் இந்த ரசீது மாற்றம் செய்யப் 

படவில்லை ஒருவேளை பாங்கு ரசீதையே மாற்றக்கூடிய வகையில் 
் (மாகவீரல்16) அமைத்திருந்தால் பின்னர் உரிமை சம்பந்தமாக 
எழும் வாதத்திற்கு மறுப்புக்கூற . அனுமதி இல்லை, ரசீது 
மாற்றத்திற்கு அனுமதி. இல்லை. என்றாலும். அதனைச். சார்ந்த 
கடன் மற்றெந்தக்கடன்களைப்$ பால மாற்றக்கூடியவை, எனவே 
கடிதம் ஒன்றை எழுதி உரிமை ஒப்படைப்புச் செய்துவிடலாம் 
இவ்வாறு உரிமை. ஒப்படைப்புச் செய்வதற்கு முன்னர் 
பாங்கிற்குத்தக்க காலத்தில் அறிவிப்பு விடுத்தல் இன்றியமை 
யாதது. இவ்வறிவிப்புக் கண்டவுடன் பாங்கு தன் வைப்பாளர்... 
பெயரிலுள்ள உரிமையைப் பொறுத்து ஆவன செய்வார்கள்.” 
இங்கிலாந்தில் வைப்பு ரசீதின் பின்பகுதியில் செக்கு நமூனாலவை 
(௦௯) - அச்சிட்டிருப்பார்கள். இம்மாதிரியான நிலைமையில் 

முன்னறிவிப்பு, போன்ற நிபந்தனைகள் ஓழுங்குபெறக் கவனிப் 
புடன் செய்யப்படின்.. பாங்கு நடத்துபவர், இந்த ரசீதுத் 
தொகையை , இன்ஜெருவருக்கு மாற்றியதாயிருப்பினும்கூட 
மறுப்பின்றிக் கொடுத்துவிட . வேண்டும் .. (மீட் என்ற வழக்கில் 

(1980, 78 அதி. டி. 851. In re.Mead (1880) 15 Ch D. 651) 
கையொப்பமிட்ட வைப்பு. ரசீது. தவறான. முறையில் ஒருவர் 
வசம்: இருப்பின் பாங்கு ஈடத்துபவருக்கு அதளை கொடுக்க



பாங்கு நடத்துபவர் கடன் பெற்றவரானபோது | 256 

உரிமைகிடையாது. ஆயினும் உண்மையில் வைப்பாளர் 
கையெழுத்திட்டுக் கொடுத்தபின்னர் அதை மறுத்து வழக்காட 
அவருக்கு உரிமையில்லை, (ஈவான்ஸ் எதிராக நேஷனல் 
ப்ரொவின்ஷியல் பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து (1904) 12 டி. எல், 
ir, 429) Evans Vs National Provincial Bank of England (1904) 
13 T. L. R. 429) எனவே, பாங்கு நடத்துபவர் வைப்பாளரைத் 

தவிற வேறு ஈபர்யாருக்காவது திருப்பும் நோக்கம் உண்டாயின் 
வைப்பாளரிடமிருந்து இன்னாரைப்பெற அனுமதிக்கிறேன் என்று 
கைப்பட உத்திரவுக்கடிதமொன்றை வாங்கி வைத்துக் 
கொள்கிறார். 

ப 

தவணை வைப்பின் பேரில் செக்குகளை எழுத அனுமதி 
இல்லை :-- ஒரு வாடிக்கைக்காரருக்குக் தவணை வைப்பு 
மட்டும் கணக்காக இருப்பின் அதன் இருப்பை அனுசரித்து 
அவர் செக்கு எழுதமுடியாது. இங்கிலாந்தில் பாங்கு கடத்துபவர் 
பொதுவாக வாடிக்கைக்காரருக்கு உள்ள உரிமை, அல்லது 

வரவு பற்றினம் இவற்றைக் கருதித்தட்டிக் கழித்து இன்ன நிலை 
என்று தெரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய செக்குகளை ஏற்றுக் 
கொள்ளுவார்கள், கெடுத் தேதி கழிந்த பிள்னர்க் கூடத் 
தவணை வைப்பில். உள்ள தொகையின் பேரில் செக்கு எழுத 
உரிமை இல்லை... அந்தத் தொகை நடப்பு வைப்புக் கணக்கிற்கு 
மாற்றும் படி உத்தரவிடப்பட்டு, அதன்பின்னர் : செக்குகள் 
எழுதலாம், 

வைப்பு ரசீது காணாமற் போயின் வைப்பாளருடைய நிலை :- 
வைப்பு ஓப்பந்தத்தின். நிபந்தனைகளை யனுசரித்துத்தான் வைப்பு 
ரசீதை பணம் திரும்பிக் கோரிய போது. காட்ட வேண்டுமா 
வேண்டாமா என்று கருத வேண்டும், பணம் திரும்பப் பெற 
வேண்டுமானால் வைப்பு. ரெசீது . கண்டிப்பாகக் காட்டப்பட 
வேண்டும் என்று நிபந்தளை இட்டிருப்பின், சட்டப்படி . எந்த 
வழக்கும் கடை பெற மியதி இல்லை, - வைப்பு ரசீதைக் கொண்டு 
வந்தால்தான் வழக்கிற்கே -இடமுண்டு  (அட்கின்ஸன் எதிராக 
பிராட். ஃபோரட் தேர்டு.. இக்விடபில் பெனிஃபிட் பில்டிங் 
சொசைடி (1890) 26. க்வி.பெ. டி, 877, டிட் எதி. ஒவெரெல் 
(1895) 3. 4B. 154. Atkinsonl Vs. Brodford, Third Equitable 
Benefit Buiiding Society [1890] 25 Q. B. D: 377. Inre. Tidd Vs. 

— Overell. [1893] 3. Ch. 154. இதே வகையில் 889 பம்பாய் 618 (60)ல் 
உயர் நீதிபதி ஸ்காட் . (50011) அவர்களின். தீர்ப்பைப் பார்க்க, 
நியாயமான வழியின்படி வைப்புப் பணத்தைப் பெற பாங்கு 
மறுத்தாலும் நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக் கூடும். பத்தும் வழக்கு
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(1890) 44 34)... 76) Inre Dillion (1890) 44 Ch. D 76] may | 
ரசீது மாற்றுரிமை உண்டியல் அன்று. எனவே இழப்பீடு பாண்டு 
(Indemnity Bond) கொடுக்கும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிடாது. 
மாற்றுபவருக்கு உள்ள உரிமை மட்டும் மாற்றப்படுபவருக்குக் 
கிடைக்கும் எள்பது மாற்றுரிமை உண்டியலின் சட்ட முறையில் 
உள்ள கோட்பாடு, 

. காலவரம்பு சட்டம்:-- வைப்பு . ரசீது. புதுப்பிக்கப் 
பட்டாலும், வட்டி. காலதாமதமாகக் கொரடுக்கப்பட்டாலும் 
காலவரம்புச் சட்டம் இந்தத் “தவணை வைப்புக்'' கணக்கைப் 
பாதிக்காது. ஆயினும் தவணை ரசீது புதுப்பிக்கப்படவில்லை, 
என்றால். காலவரம்பு நியமம், வைப்பு கொடுபட வேண்டிய 
தேதியிலிருந்து தொடங்குகிறது. . இன்னொரு விளக்கம் என்ன 
வெனில் தவ வைப்பு திரும்பப்பெற தவணை வைப்பு ரசீதும் 
உடேன. காட்டப்பட வேண்டுமென்று சிபந்தனையிருப்பின் 
காலவரம்புச் சட்டம் அந்த ரசீது வந்துசேர்ந்த பின்னர் தான் 
தொடங்கும். 

வைப்புகள் நீதிமன்றங்களால் ஜப்தி செய்யப்படுதல் :-- 
வைப்புத் தொகையைக் கடன் பட்டவரின் கடனை அடைக்க 
நீதிமன்ற உத்தரவு (கார்னிஷி உத்தரவு) Garnishee Order nisi). 
ப்படி ஐப்தி செய்லாமா கூடாதா என்பது நீதிமன்ற உத்தரவைப் 
பொறுத்தது... மேற்படி உத்தரவால் பாதிக்கப் படுவதற்கு அது: 
ஒரு கடனாக இருக்க. வேண்டும், அல்லது மேன் மேலும் கடன்: 
சுமை ஏறிக்கொண்டே போக வேண்டும். இக்நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட 
தேதியில் அவ்வாறு அமைய. வேண்டும், (வெப் எதிராக, 
ஸ்டெள்டன் (1888) 17 க்வி. பெ, டி. 618 Welb Vs Stenton (7988) 
11. 0,.. 518) இந்தியச் சட்டம் இது சம்பந்தமாகப் பிரிவு 60, 

சிவில் ப்ரொஸீஜர். கோடில் (Civil procedure Code 

காணப்பட்டுள்ளது “கடன் 0௦0) என்றசொல் மேற்படி கோடில் 
குறித்துள்ள படி அக்தக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் கடனாக இருத்தல் 
வேண்டும். வருங்காலத்தில் .கடனாக உருவாகும் என்றெண்ணி 
வழக்கிட்டால் அது ஏற்றுக்கொள்ள வியலாது, கூட்டுக்கணக்கில் 

வரவாக ஒரு தொகை யிருப்பின் அதைக் கட்டுப்படுத்த ரீதிமன்ற 
உத்தரவு கடன் பட்டவரின் பாக்கியைப் பெறப்போடப்பட்ட 
உத்தரவு (Garnishee 01000). செல்லாது, இந்த : உத்தரவை 
ஏற்காமல் பாங்கு. மறுப்புத் தெரிவிக்க “*இந்தக்கணக்கில் 
தீர்ப்பலிக்கப்பட்ட கடன் பட்டவரின் தனிப்பெயரில் வரவில் 
தொகையில்லை”' என்று பாங்கு. எழுதும். ஆயினும் “கடன் 
பட்ட தொகை ஈடுகட்ட சீதிமன்ற உத்தரவு (கார்னிஷி உத்தரவு.
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(Garnishee Order Nisi) mC@U Quwie இடப்பட்டால் தனி 
sur கணக்காயிருப்பினும் அனைத்தும் கட்டுப் படுத்தப்படும். 
சேமிப்பு வைப்புக் கணக்கில் உள்ள தொகையையேர தவ&ண 
வைப்பு ரசிதையோ பாங்கு விதிகளை யனுசரித்து பாங்கு 
கைப்புத்தகத்தையோ, அல்லது தவணை வைப்பு ரசீதையோ 
காண்பித்தால் ஜப்திக்கு போதுமா என்ற சட்டமுறையில் 
எழுந்த கேள்விக்கு சிந்து மாகாண. ஜுடீஷியல் கமிஷனர் ஏற்றுக் 
கொள்ளத்தகாது என்று கூறியுள்ளார். 

கீழ்க்காணும் வைப்புகளை ஜப்தி செய்யலாம் :...- 

(௮) கோரியவுடன் திருப்பித்தர த்தகு வைப்புகள், 

(ஆ) குறிப்பிட்ட காலம்வரை விடப்படும் வைப்புகள். 

(இ) குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்த பின்னர் வருங்கா 
அளவுள்ள வைப்புகள். ் 

வாடிக்கைக் காரரின் வரவுக் கணக்கில் உள்ள தொகை 
நீதிமன்ற உத்தரவை அனுசரித்து ஜப்தி செய்யப்படின், அது 
உத்தரவில் கண்ட நிபந்தனைகளை . யொட்டியிருக்கும், முழுத் 
தொகையும் ஐப்தி செய்ய. வேண்டியதா? .டிக்கிரியில் கண்ட 
தொகைக்கு மட்டிலும் ஐப்தி செய்ய வேண்டியதா என்று முடிவு 
செய்யப்படும். (ரோஜர்ஸ் எதிராக. விட்லே, [89.2] ஏ.ஸி 119 
Rogers Vs Whitelay [1892] A.C 118 

கொடையாளியின் மரணத்தைக் காரணமாகக் காட்டுதல் :-- 
(Donatio Mortis (Causa) e@matiy cfg கொடையாளியின் 
மரணத்தைக் காரணமாகக். கொண்டகாக இருக்கலாம், 
(டில்லன் டஃபின் எதிராக டஃபின் (1890) 2/4 ரூ 86] என்ற 
வழக்கில் இறந்தவரின் வாரிசுதாரர்களை இறந்தவர் கொடையாக 

* அளிக்கக் . கூறியதொகையைக் கொடை  பெறவேண்டியவர் 
(Donee) வசம் சேர்க்கும்படி நீதிமன்றம்  நிர்ப்பந்திக்கலாம், 
ஆயினும், வைப்புக். கணக்குப் புத்தகம் ஒன்றில் 

_ பாங்கிற்கும் வைப்பு தாரருக்கும் கொடை சம்பந்தமாக ஒப்பந்தம் . 
எதுவும் குறிப்பிடாதபோது. அந்தப் புத்தகம். நியாயமான 
காரணமாக மரித்த 'கொடையரளியின் வைப்பாக கூறுவது 

பொருந்தாது... | ன 3 ற ்
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முத்திரை வரியினின்று விலக்கு :-- பாங்கில் இடப்பட்ட 
வைப்பை இன்னொரு வரிடமிருந்து பெற்று, அல்லது இன்னர் 
கைகளால் பெறப்பட்டு, இதில் கூறப்பட்ட வரல்லாத வேறு 

ஒரு ஈபருக்குக் கணக்குக் காட்ட வேண்டியதில்லை என்றிருப்பின் 
அந்த வைப்புக்கு பாங்கு கொடுக்கும் வைப்பு ரசீ திற்கு முத்திரை 

வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை (இந்திய முத்திரை வரிச்சட்டம், 
79899 அட்டவணை பிரிவு8) வைப்புக்கான தவணை கூறப்படினும் 

இந்த விலக்கு நீடிக்கும். இதற்கு வட்டி கொடுக்கப் படுவதால் 

இந்த விலக்கு பா திக்கப்படுவதில்லை. 

கூட்டுப் பெயர்களில் வைப்புகள் :- இரண்டல்லது அதற்கு 
மேற்பட்ட நபர்களின் கூட்டுப்பெயரில் வைப்புகள் பாங்கு ௩டத்து 
பவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இதற்கான விதிகளை 
வகுத்துள்ளனர். இங்கிலீஷ் சட்டத்தின்படி கூட்டுக்கடன் 

கொடுத்தோரில் யாரேனும் ஒருவர்வசம் கடன் திருப்பப்பட்டால் 
கடன் பட்டவர் அப்பொறுப்பினின்று விலக்கம் பெறுகிருர், 

(வாலஸ் எதி. கெல்ஸலால் 7 எம். டபுள்யூ 864 *7811806 Vs Kelsall 

7 MW 364) இதேதீர்ப்பின் அடிப்படையில் சென்னை 
உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்த அன்னபூரணம்மா எதிராக 

அக்கய்யா (36 Geer 544 Annapoornamma Vs. Akayya 36 mad. 
544) என்ற வழக்கில் முழு பெஞ்சு தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. 

இத்தீர்ப்பை ஐயத்துடன் நோக்கி இரங்கூன் உயர்நீதி 
மன்றத்தில் முழு பெஞ்சால் மறுதலிக்கப்பட்டு (1987 ரங்கூன் 
997). பின்வந்த வழக்குகளில் தீர்ப்புமாறியது. இந்திய ஒப்பந்தச் 

சட்டத்கின் 48வது பிரிவின் வாசகம் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே 

விளங்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளதால் வாலஸ் எதி, கெல்சால் 
என்ற வழக்கின் விபரங்களும் தீர்ப்பும் இந்திய நிலைமைக்கு 
ஏற்கக்கூடியது அன்று என்றும் கூட்டுக்கடன் கொடுத்தோர் 
அனைவருக்கும் கடனைத்திருப்பிய பின்னர்தான் கடன்பட்டவர் 
விடுதலை பெறுகிறார். இங்கிலாந்திலும் பாங்கு நடத்துவோர்கள் 

கூட்டுக்கணக்கில்பணம் பெற்றுத்திருப்பினல் அதற்கு வாலஸ் எதி. 

கெல்சால் (9/811406 76, Kelsall) apsdor ஆதாரத்தினை. மேற் 
கொள்ளுவதில்லை. ஹஸ்பெண்ட் எதிராக டேவிஸ் (11௨10 78, 

வு) என்ற வழக்கில் (1851, 10 ஸி. பி, 445) ஆர்க்யூவெண்டோ 

(காஜல்) கூறியதாவது “இன்னெஸ் எதிராக ஸ்டீஃபென்ஸன் 

(Innes Vs Stephensnon 1 opt Gyre 145) என்றவழக்கில் 

உயர்கீதிபதி  டென்டர்டென் (ஊர) பிரபு கொடுத்த 
முடிவை இங்கு மேற்கோளாகப் காட்டலாம். கூட்டுத்தாரர்கள். 

(Partners) அல்லாத இரு நபர்களுக்கு மேலாக பாங்கியில்
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கூட்டுப்பெயரில் பணம் வைப்பாகப் போட்டால் பாங்கு தனி 
நபர் ஒருவரிடம் பணத்தைக்கொடுப்பின் பாங்கியின் பொறுப்பு 

நீங்குவதில்லை. ஆயினும், கூட்டுதாரர்களாகியிருப்பின் 
அவ்வாறில்லை. கூட்டுப்பெயரில் ஒருவர் இன்னொருவருடைய 
பெறும் அதிகாரத்தைப் பெற்றால் பாங்கு அவருக்குக் கொடுப்ப 
தால் அதன் பொறுப்பு நீங்கும்.” வைப்பு ரசீதில் கண்ட 
நிபந்தனைகளை யனுசரித்து கூட்டுவைப்பாளர்களில் யாரேனும் 
ஒருவர் பிறருக்காகவும் தமக்காகவும், பெறலாம் எனள்றிருப்பின் 
பாங்கு பொறுப்பாளியாகாது, ஆயினும், வைப்புக்கெடுவு தேதி 

வரும் மூன்னரே இந்த . அதிகாரத்தை ரத்துசெய்து 
விட்டதாகத் தகவல் தெரிவிப்பின் ஒவ்வொரு வைப்புதாரரும் 
கூட்டுப்பெயர்களில் உள்ளவர்கள். பாங்கு . பொறுப்பு இல்லை 
என்று எழுத்துமூலம் அறிவித்தல் வேண்டும். மெக்கெவாய் 
எதிராக. திபெல்ஃபாஸ்ட் பாங்கிங் கம்பெனி 1885 ௭. ஸி, 24 

(McEvoy Vs. The Belfast Banking Coy. 1935 A. C. 24) crarm 
வழக்கில் தலைமை நீதிபதி அட்கின் பிரபு மிகவும் விரிவாக 
இந்த வழக்கினை கருதினார். சட்ட பிரபுக்களின் பெரும் பலத்தில் 
(majority) பல்வேறு பிரச்சினைகள் முடிவு செய்யப்படவில்லை 

அங்கு எழுந்த பலபிரச்சினைகளில் ஒன்றாவது வருமாறு, “ஏ”! 
என்பவர் பாங்கில் தமக்கும் தமது. வயதுவராத குழந்தைக்குமாக 
_வைப்பாகப்: பணத்தைப் போட்டார். இதற்காக ஒரு வைப்பு . 
ரசீதைப் பெற்ரூர்.' பேற்படி ரசீதில் அவருக்கோ மரித்தபின் 
'அவரது.. வயதுவராக். குழந்தையிடமோ:... பணத்தைக் கொடுக்க 
வேண்டும் என்று நிபந்தனை யிடப்பட்டது. சட்டப்படி வயது 
வராப். பாலகனுடன் ஒப்பந்தம் செய்யத்தகுதி உண்டா என்ற 
கேள்வி யெழுந்தது. அந்தப் பாலகன் பணம்கொடு என்று 
கோரின் பாங்கு மறுத்தால் பாங்கியின் மீது சட்டப்படி வழக்குத் 
தொடரலாமா? என்ற பிரச்சினை எழுந்தது, wader பிரபு 
இந்தப்பிரச்சினைக்குப் ப தில் கூறும்போது, 5 வயதுவாரப் 
பாலகனுடன் ஒப்பந்தம் செய்துரொண்ட காரணத்தால் சட்டப்படி 
வழக்குத்தொடரலாம் என்ருர். '* ஏ! என்பவர் வயதுமுதிராப் 
பாலகனை ஒப்பந்தத்தில் பிணைக்காது இருப்பினும். பின்னர்க் 
கூறப்பட்ட வயது முதிராப் பாலகன் தனது தகப்பனார். செய்து 
கொண்ட ஒப்பந்தத்தை ஒப்புக்கொண்டிருப்பார், அவர் 
ஒப்புதல் தெரிவித்த காரணத்தால் அந்த ஒப்பந்தம் எழுதப்பட்ட 
தேதியிலிருந்து செல்லுபடியாகும். தாஙகர்ட்டன் பிரபு (Lord 
1௨01207101) . எடுத்துக்கொண்ட: நோக்கமாவதூ என்னவெனில் 
Se”? என்பவருடன் மட்டுமே பாங்கு ஒப்பந்தம் செய்து 
கொண்டது... வயது. முதிராப் மர த கன் ஈலனுக்காக- இது
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ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. வாரிங்டன் பிரபுவும் மாக்மில்லன் 

பிரபுவும் இந்த வழக்கில் இந்தப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வுகாணாது 

புறத்தெழுந்த வேறுஒரு பிரச்சினையைக் காட்டிக் கூட்டு வைப் 

பாளர்கள் கணவணும் மனைவியுமாக இருப்பின் அவர்களில் 

யாரேனும் பணத்தைத் திரும்ப வாங்க உரிமை பெறக்கூடும், 

கணவன் மனைவிக்கு முன்னேர இறந்தால் மனைவி 

அத்தொகையைப் பெறலாம், அல்லது மனைவி இறப்பின் கணவன் 

அத்தொகையைப்பெறலாம். இந்த ஏற்பாடு அவர்களின் 

செளகரியத்தையும், நஈலளையும் கோரி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. 

எனவே, உயிருள்ளவர் பெறலாம் என்ற கோட்பாட்டை நீக்க 

வியலாது. (ஃபோலி எதிராக ஃபோலி (1912) 1. ஐ. ரி: ப 254. 

Foley Vs. Foley (1911) 1. I. R. Page 281.) 

சேமிப்பு வைப்புகள்:-- சேமிப்பு வைப்புகள் பாங்கு 

நடத்துபவர்களுக்குத் தவணை, நடப்பு வைப்புகளைப் போல் 

அவ்வளவு பயனுள்ளது. அன்று எனினும் அதன் ஆரம்ப 

வரலாறு படிக்க மிகவும் ருசிகரமாக இருக்கும். 

டிரஸ்டி சேமிப்பு பாங்குகள்:-- சேசமிப்பு வைப்புக் 
கணக்குகள் முதன் முதலில் டிரஸ்டி சேமிப்பு வைப்பு பாங்குக் 
கணக்காகச் .. தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிறுவனங்கள் 
வைப்பாளர்களிடமிருந்து பணத்தைப் பெற்றுத் தமக்கு யாதொரு 

பலனும் பயனும் பெறாது டிரஸ்டிகளுக்கும் நடத்து வோருக்கும் 

யாதொரு நலனும் ஏற்பட வில்லை (டிரஸ்டி சேவிங்க்ஸ் பாங்க் 

ஆக்ட் (சட்டம்), 19653 [26. 27 விக். இ. 88] பிரிவி 2 
ஒரு வைப்பாளர் இதன் கீழ் இங்கிலாந்தில் ஒரே ஒரு பாங்குடன் 
தொடர்பு கொள்ளலாம். பல. பாங்குகளுடன். ஒரே சமயத்தில் 

கணக்குகள் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது. இந்த விதியைப் 

புறக்கணித்து  நடப்பின் சட்ட விரோதமாகப் போடப்பட்ட 
வைப்புகளை. தேசீயக் கடன் கமிஷனர்களின் (1848110021 Debt 

Commissioners)  தீர்மானப்படி பறி முதல் செய்யப்படும், 
சாதாரண வைப்பாளர் ஓரு ஆண்டில் டிரஸ்டி சேமிப்பு 
பாங்கியில் பணம் போட்டால் முன்னரே பணம். போட்டுத் 

திரும்பப் பெற்றிருப்பின். மொத்தத் தொகை £ 800க்கும் அதிகம் 
ஆகக். கூடாதென்பதாம். மணமான  பெண்களிடமிருந்தும் 
 குழந்தைகளிடமிருந்தும் வைப்புகள். ஏற்றுக் கொள்ளவும், 
அவர்கள் கோரிய போது திருப்பவும். வழி செய்துள்ளனர். 
இந்த. டிரஸ்டி .. சேமிப்பு. பாங்கின். மூலம் குறைந்த 
வருமானமுள்ளவர்களுக்குச் சிக்கன முறையைப் பயிலுவிக்கும்
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நோக்கத்துடன் குறைந்த வைப்புகள் ஏற்றுக் கொள்ளப் 
படுவதால் கூட்டுப்பங்கு பாங்குகள் இந்த வைப்புகளைப் பெரிய 
செளகரிய மான தொழிலாகக் கருதுவதில்லை. 

தபால் சேமிப்பு பாங்கு :-- முதன் முதலாக இங்கிலாக்தில் 
தபால் சேமிப்பு பாங்குகள் சட்டம், 1961 (24ஆம் 28ஆம், சி. கி. 
79) ன் கீழ் தபால் நிலையங்களில் இவை தொடங்கப்பட்டன. 
இங்கிலாந்திலுள்ள எல்லாப் பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் 
தபால் நிலையங்கள் ஏற்பட்ட படியால் இந்த வசதியும் 
பரவியுள்ளது. எனவே, சேமிப்பு பாங்குத் தொழில் நன்கு 
நடை பெற்றுவருகிறது. 

இந்தியாவில் சேமிப்பு பாங்குகள் :-- இந்தியாவில் டிரஸ்டி 
சேமிப்பு பாங்குகள் முதன். முதலில் இராசதானி. நகர்களில் 
1992-லிருந்து 18852-க் குள்ளாகக் தொடங்கப்பட்டுப் பின்னர் 
அதன் நிர்வாகம் பிரெஸிடென்ஸி பாங்குகளுக்கு 1865-88£ல் 
மாற்றப்பட்டது. 7670ஆம் ஆண்டில் குறிப்பிட்ட கருவூலங்கள் 
உள்ள மாவட்டங்களில் மட்டும் மாவட்டச் சேமிப்பு பாங்குகள் 
திறக்கப் பட்டன. பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பம்பாய் 
இராசதானியைக் தவிரமற்ற எல்லாத் தலைமைத் தபால் 
நிலையங்களிலும் தபால் நிலையச் சேமிப்பு பாங்குகள் உருவாயின. 
இவ்விதிவிலக்கிற்கும், கட்டுப்பாடுகளுக்கும் காரண மென்ன் 

வெனில். பிரெஸிடென்ஸி. பாங்குகளிட்ம்] இந்த நிருவாகம் 
ஒப்படைக்கப்பட்டுப். பழைய அரசினர் சேமிப்பு பாங்குக் 
கணக்குகளும் கொடுக்கப் பட்டன. ஆயினும், ஓர் ஆண்டு கழித்து 
இந்தக் கட்டுப்பாடு. நீக்கப்பட்டது. தபால் நிலையச் சேமிப்பு 
பாங்குகளும், மாவட்டச் சேமிப்பு பாங்குகளும் அடுத்தடுத்து 
மூன்று. ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பின்னர் மாவட்டச் சேமிப்பு 
பாங்குகள் எடுபட்டன. மூன்று. இராசதானி நகர்களில் .மட்டும் 

அரசினர். சேமிப்பு. பாங்குகள். 1998வரை நடை பெற்று வந்தன. 

அகேக வளர்ச்சித் திட்டங்களை ஈடேற்றவும், பணவீக்கத்தை 
எவ்வகை யேனும் குறைக்கவும், யுத்தகாலத்தில் தொடங்கிய 
சேமிப்புத் திட்டத்தை. இன்னும் பிரசாரம் செய்து வருகிறது 
நடுத்தர, தொழிலாளர், வகுப்புகளிலுள்ளவர்களிடமிருந்து 

பெற்ற சேமிப்பு தேசீய நலனுக்குப் ' பயன்படுகிறது, இந்திய 

அரசினர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேல் சம்பளம் பெறும் 

தங்கள் ஊழியர்கள், சிப்பந்திகளிடமிருந்து கட்டாய சேமிப்பு
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முறையைத் தொடங்கியுள்ளனர். மேலும் தபால் நிலையச்சேமிப்புக் 
கணக்குகளை ஈன்கு பிரபலப்படுத்தவெண்ணி ஒரு 
கணக்கிலிருந்து இன்னொரு கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றும் 

முறையை அனுமதித்துள்ளனர். இது சம்பந்தமான விதிகளைத் 

தபரல்தந்தி ,விதிகள் புத்தகம் (ேம்ம்6) பகுதி Ie கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளதன் விபரம் வருமாறு 

செலவின்றி ஒரு வைப்பாளர் தம் கணக்கை ஒரு 
தபால் நிலையத்திலிருந்து சேமிப்புக் கணக்குள்ள 
இன்னொரு தபால் நிலையத்திற்கு மாற்றலாம். மாற்றம் 
செய்ய மூன்று மாதங்கள் முன்பே அது திறக்கப்பட்டு 
நடப்பில் இருக்க வேண்டும், அல்லது மாற்றம் முடிந்த 

_ பின்னர் மறுமுறை திறக்கப்பட வேண்டும். இம்மாதிரி 
மாற்றம் செய்ய விரும்பும் நபர்தனது கைப்புத்தகக்தை 
தானாகவே கேரே தபால் நிலையத்திற்குச் சென்றும் 

அல்லது தபால் நிலையத்திற்குத் தன் கைப்புத்தகத்தைத் 
தக்க நபர் மூலம் அனுப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். 

இவ்விரண்டு செயலாற்றங்களிலும் அதற்கென உள்ள 

மனுவைப் பூர்த்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும். 
மாற்றத்திற்காகக் கொடுக்கப்பட்ட மனுவில் அரசினரின் 
ஆவணங்கள் வைத்துள்ளாரா என்றும் BJ OA 
அரசாங்கக் கணக்குத் துறைத் தலைவர் (4௦௦௦0018௩4 
General) வசம். உள்ளனவா என்றும். எவ்வகைக் 
கடன்களில் அவர் முதலீடு செய்துள்ளார் என்றும் 
அவ்வமயம் தம் கையொப்பத்தின் மாதிரி ஒன்று, 
இரண்டு, அல்லது. மூன்று பிரதிகளை எந்தத் தபால் 
நிலையத்திற்கு சணக்கு மாற்றப்பட வேண்டுமோ அதற்கு 
ஏற்றபடி தலைமை, கிகஉப அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப 
வேண்டியது. கைப்புத்தகம் பின்னர் வைப்பாளருக்குத் 
திருப்பிக்கொடுக்கப்படும். (ஆயினும் - குறிப்பு 8 ஐக் 
காண்க) வைப்பாளர் எந்தத் தபால் நிலையத்திற்கு ., 

அவருடைய .கணக்கு மாற்றப் பட்டதோ அங்குக் ! 

கொண்டு போய் காண்பிக்க வேண்டும். 

குறிப்பு 1 :--ஒரு தலைமைத் தபால் கிலையத்திலிருந்து இன்னொரு 
தபால் . நிலையத்திற்குக் கணக்குக். மார்ச் 

மாதத்தில் 16ஆம் தேதி முதல் 2/ம் உ, வரை மாற்றக் 

கூடாது, To tah
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குறிப்பு 2 :--கணக்கை முடிக்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டதை மாற்ற 
முடியாது. வைப்பாளர் இறந்த பின்னரும் மாற்ற 

முடியாது. 

குறிப்பு 3:--உப அல்லது கிளைத் தபால் நிலையத்தில் உள்ள 
கைப்புத்தகம் (வைப்பாளருடையது) மாற்றம் செய்ய 
வேண்டுமானால் முதலாவதாக அது (மேற்படி கிளை; 
அல்லது உப அலுவலகத்தின் தலைமை 
நிலையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு மாற்றம் செய்ய 
உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். அது புத்தகத்தில் 
பதிவ செய்யப்படும். 

குறிப்பு 4:-- ஒரு பெண்மணியின் கணக்கை மாற்றிக் கொடுக்கும் 
படி கோரும் விண்ணப்பமும், அல்லது வயது வந்த 
வரின் கணக்கினை மாற்ற வரும் நபரும் முதலில் 
கூறியவரின் பதிலாள், பின்னர் கூறப்பட்டவராக 

பெரியவர் (கார்டியன்) கீழ்கண்டவாறு சான்று 
கொடுத்து, மனுவின் கையொப்பம் இட்டு கொடுக்க 
வேண்டும் :' வைப்பாளர் இன்றைய தேதியில் 
உயிருடன். உள்ளார். என்று. சான்று தெரி 
விக்கிறேன்” 

குறிப்பு 5 -பித்தராக உள்ளவைப்பாளரின் கணக்கை மாற்றம் 

் செய்ய : அவரது கார்டியன். அல்லது நீதிமன்றம் 
நியமனப்படி வந்த நிர்வாகி மனுச்செய்தால் அதில் 
கீழ்க்கண்டதுபோல சான்று கொடுத்தல் வேண்டும். 
“வைப்பாளர் இன்றைய தேதியில் உயிருடன் புத்தி 
பேத மில்லாது இருக்கிறார். என்று. சான்று 
கூறுகிறேன்” 

குறிப்பு 6.:--முதல் தடவையாகத்தொடங்கப்பட்ட கணக்கைப் 
பொறுத்த மட்டில் கட்டுப்பாடு மூன்று மாதங்களுக்கு 
முன்னரே தொடங்கப்பட்டு .. இருக்க வேண்டு 

மென்பது போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் அவர்களால் 
விதிவிலக்காக இம் மூன்று மாதகாலம் . என்ற 

- தியமத்தை மாற்றலாம். விதிவிலக்கானவை கணக்கை. 

- மாற்றுவதில். காலதாமதம் ஏற்படுவதால் வைப்பாளர் 

களுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது, . தவிர்க்க இயலாத
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சில சந்தர்ப்பங்களில் தலைமை போஸ்ட் மாஸ்டர் 

இந்த மூன்று மாதஎல்லையைத் தனிப்பட்ட மனுக்களை 

ஆய்ந்து அனுமதிக்கக்கூடும். அவ்வாறு அனுமதிக்கப் 

படும் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டு மூன்று மாதங் 

களுக்கு மேலாகி இருக்க வேண்டும். இந்தியப் பாது 

காப்புப் படையினரின் நபர்யாரேனும் ஒருவர் 

தொடங்கியுள்ள கணக்கை மூன்று மாதங்கள் முடி 

வதற்கு முன்னரே மாற்றச் சொல்லக்கூடும். 

அல்லது அவருக்கு வேறொரு ஊருக்கு மாற்றப் 

பட்டதாக உத்தரவு வந்ததை காண்பித்து மாற்றம் 

செய்யும்படி விண்ணப்பிக்கலாம். 

குறிப்பு 7 :--இருநபர்களின் கூட்டுப் பெயரில் ஏதாவது ஒரு 

கணக்கு தொடங்கப் பட்டிருப்பின், மாற்றம் செய்யக் 

கோரப்படும் மனுவில் அந்த இருஈபர்களும் 

கைஎழுத்துப் போடவேண்டும். அவ்விருவரில் ஒரு 

நபர் இறந்து இன்ஜனெருவர் உயிரோடு இருப்பின் 

உயிரோடிருப்பவர் கையெழுத்துப் போட வேண்டும். 

தந்தித்தபால் துறை நெறியாளர் கூறும் நிபந்தனைகளுக்குட் 

பட்டுத் தபால் நிலையச்சேமிப்பு பாங்கு வைப்புக்கணக்கில் உள்ள 

நிலுவைத் தொகையை அந்நிய நாட்டிற்கும் அல்லது அக்நியகாடு 

களிலிருந்தும் மாற்றிக் கொள்ளலாம். . 1988ஆம். ஏப்ரல்மீ” 

Ib ௨ யிலிருந்து பணம் பெறச் செக்கு முறையைச் சில 

பிரிவுகளில் மட்டும் தபால் அதிகாரிகள் சில நிபந்தனைகளின் 

கீழ்ப்புகுத்தியுள்ளனர். 

அஞ்சல். சேமிப்பு பாங்குகளின் முன்னேற்றம் :--தபால் 

சேமிப்பு பரங்குகள் இந்தியாவில் எவ்வகையில் முன்னேற்றம் 

அடைந்துள்ளன என்பதற்கான விளக்கம். அடுத்துள்ள அட்ட 

வனையினின்று புலப்படும், அட்டவணையில் . தபால் நிலையங்களின் 

எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு, சேமிப்பு பாங்கு வைப்பாளர்களின் 

எண்ணிக்கையில் முன்னேற்றம் மொத்த வைப்புத். தொகையில் 

அதிகரிப்பு இவை காட்டப்பட்டுள்ளன.
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வர்த்தகப் பாங்குகளில் சே சமிப்புப் பாங்குத்துறை :-எவ்வளவு 
சிறிய தொகை வைப்பாகக் கொடுக்கப்படினும் வர்த்தக முறையில் 
இக்தக்கணக்கு பயனுள்ள தென்று பாங்குகள் முடிவு செய்தன 

இக்கணக்குகளின் கீழ் பணம் வேண்டுமென்று கோரிவருபவர்க். 

கெனக் குறைந்த ரிசர்வு தொகை அன்றாடம் ஒதுக்கி வைத்தால் 
போதும். ஓருவாரத்தில் ரூ.800 முதல்,ரூ 1,000 த்துக்கு மேல் 
ஒருவைப்பாளர் பணம் கோரமுடியாது. இரண்டல்லது கான்கு 
வார அறிவிப்புக் கொடுத்த பின்னர்தான் அதிகப்படியான 

தொகை திரும்பப் பெறலாம். மேலும், சிலபாங்குகள் இந்தக் 
கணக்கிற்குச் செக்கு முறையைச். புகுத்த விரும்புவதில்லை. 

அதனால், செக்குக் கொடுப்பதில் பாங்கு நடத்துபவர் ஏற்படுத்தும் 

பொறுப்புகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டி யேற்படும். தமது வாடிக் 
கைக்கைக்காரர்கள். பெயரில் வரும் செக்குகளை மட்டும்தான் 

வரூலிக்கப்படும். வட்டிக்கணக்கு மாதாந்திர நிலுவையின் 

பேரில் கணக்கிடப்படும். தினசரி நிலுவையின் பேரில் கணக் 
கிடுவதில்லை. மாத ஆரம்பத்தில் நான்காம் தேதிவரை வரும் 

வைப்புகளுக்குக் தபால் நிலையச் சேமிப்புக் கணக்குகளில் கூட 
வட்டி கணக்கிடுகிறார்கள், இதனால் கொஞ்சம் சம்பளம் பெறுபவர் 

கூட இதில் பணம் செலுத்திப் பலனடைவர். இக்கணக்குகளுக்கு 

என பாங்கு நடத்துபவர் செலவு ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை. 

எனவே வாடிக்கைக்காரர்களுக்கு அவர்களுக்கு வரும் செக்குகளை 

வசூலித்தும், அவர்களுடைய மதிப்புள்ள ஆபரணங்களை 

பாதுகாத்தும் உதவி புரிகின்றன. 

நடப்பு வைப்புகள் 

தவணை வைப்புகளைப் போன்று முன்னர் நடப்பு வைப்புகள் 
மூலதனத்திற்குப் போதிய தொகை அளிக்காவிடினும், இந்திய 
பாங்குகளில் நாளடைவில் நிலைமை மாறிக்கொண்டு. வருகிறது, 
அட்டவணைப் படுத்தப்பட்ட பாங்குகளில் இப்போதுள்ள விகிதம் 
28. முதல் 19 வரை எனக்கூறலாம். . இந்த விகிதம் பாங்குக்கு 
பாங்கு. காலத்தையொட்டி மாறி வருகிறது, நட்ப்புவைப்புப் 
பொறுப்புகள் தவணை வைப்பு பொறுப்புகளைவிட பாங்கு 
நடத்துவோருக்கு இன்னும் அதிகமாக ஏறிக்கொண்டே வருவது 
தெரிந்ததே. . இது சம்பந்தமாகச் சில. காலமாகவே . அநேக 
ஆசிரியர்களும் இப்புத்தகம் எழுதும் ஆசிரியரும் . . இந்த 
.வைப்புகளைப்பற்றி விளக்கம் செய்ததினின்று தெரியலாம். 

பாங்கு நடத்து. வோரின் கட்டுப்பாடுகள் :-- வாடிக்கைக் 
காரரின் கணக்கில் வரவு இருப்பு உள்ள வரையில் பாங்கு 
நடத்துபவர் அவரது செக்குகளை. யேற்றுக் கொண்டு பணம் 
கொடுக்க _£முன்வருகிறார். . கள்ளக் கையெழுத்திட்டு வந்த
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செக்குகளை ஏற்றுப் பணம் கொடுத்தால் இவரே அதற்கு 

பொறுப்பு வாடிக்கைக்காரர் இட்ட கட்டகாயை மீறிச் 
செக்குகளை ஏற்றுப்பணம் கொடுத்தாலும் இவர் பொறுப்பா கிருர். 
எடுத்துக் காட்டாகச் சாதாரணக் கோடுகளிட்ட செக்குகளை 
பாங்கு நடத்துபவரல்லாதார்வசம் கொடுத்தும், தனிப்பட்ட 
முறையில் கோடுகளிட்ட செக்குகளா அவற்றில் கூறப்படாத 

வேறொரு பாங்கு அல்லது அந்த பாங்கியின் பதிலாள் வசம் 
கொடுத்தும் பொறுப்பு ஏற்கிறார் (செலாவணி முறிச் சட்டம் 
7581. பிரிவு 29). இந்தச் செக்குகளின் மீது முத்திரை வரியை 
ஸ்டாம்புச் சட்டத்தின் கீழ் கொடுக்க வேண்டும் 
கைப்புத்தகங்கக£யும், செக்குப்புத்தகங்களையும் இனமாகக் 
கட்டணமின்றி வாடிக்கைக்காரர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டியது: 
இவரது கடமை, (அனுபந்தம் ஆ. நமூனா 77) தனது நடப்பு 
வைப்புதாரர்கள் கோரும் தொகையை முன்னறிவிப்புடன் 
கொடுக்க அவர் தயாராக இருக்க வேண்டியது அவருடைய 

கடமை. 

வட்டி :--பெரும் நகரங்களில் மட்டும் உள்ள பாங்குகள் 

நடப்பு வப் புகளுக்கு வட்டி அளிக்கின்றன. பொதுவாக 
எல்லா பாங்குகளும் வட்டி . கொடுப்பதில்லை அவ்வாறு வட்டி 
கொடுக்க முன்வரின், தனிப்பட்ட முறையில் ரூ லட்சத்திற்கு 

மேற்பட்ட தொகையிருப்பின் வட்டி கொடுக்க முன் வருவார்கள். 
சில சமயங்களில் வாடிக்கைக்காரர்கள் தங்கள் கணக்கில் 
குறைந்த அளவுத்தொகை எடுக்காமல் வைத்து இருக்க வேண்டும் 

தவறினால் ஆண்டு முழுவதும் போட்டெடுத்த : பணத்தில் 
கமிஷன் வசூலிக்கப்படும் அல்லது. அரையாண்டு முடிவில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட தொகையின் நிலுவையில் சகணக்கிடப்பட வேண்டும்- 
இந்தச் செய்கையால் குறைந்த அளவுத் தொகையினால் பாங்கு 
நடத்துபவர் தம்வசம் ரூ. 800 எடுக்கக்கூடாது. என்ற குறைந்த 
தொகை உள்ள. கணக்குகள் நூறு இருப்பின் அவர் ரூ 50,000 ஐ 
எளிதில் பயனாக்கயியலும். நடப்பு வைப்புகளுக்கு எவ்வளவு 
ரொக்க ரிசர்வு வைத்துக்கொள்ள. வேண்டியது என்பதை அவர் 
நடப்பு வைப்பாளர் வந்து கோருவதின் மூலம் தம் அனுபவத்தின் 
வாயிலாகத் தெரிந்து. கொள்ளுகிறார். தவணை வைப்புகளைப் 
பொறுத்த மட்டில் எந்தச். சமயத்தில் எவ்வளவு . தொகை 
திருப்பப்பட வேண்டு மென்று முன்கூட்டியே தெரியும் ஆயினும் 
நடப்பு வைப்பு நிலுவைகள் பொறுத்த மட்டில் ஒருமதிப்பீடு சரா 
சரி இன்னதென்று தோராயமாக அனுமானித்து எந்தச் சந்தர்ப் 
பத்தில் எவ்வளவு.கேட்கப்படுமோ என்று முன் எச்சரிக்கையுடன் 
அதிகப்படியான நிதியைக் கையில் வைத்துக்கொண்டிருப்பார்.
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லண்டன் ஈகரில் வட்டி கொடுப்பதில்லை :-- லண்டன் நகரில் 
கூட நடப்பு வைப்புக் கணக்குகளின் மீது வட்டி கொடுப்பதில்லை. 
தனிப்பட்ட முறையில் ஒருகணக்கில் அதிகப்படி தொகை 
என்றும் நிலுவையில் இருப்பின் வாடிக்கைக்காரரும் பாங்கு 
நடத்துவோரும் தனி ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டு . பாங்கு 
நடத்துவோர் சிறிதளவு வட்டியை அனுமதிப்பர். ஆயினும் 
மாதாந்திர நிலுவை குறிப்பிட்ட கொகைக்குக் கீழ்ப் போய் 
விட்டால் பாங்கு நடத்துவோர் ஒரு குறிப்பிட்ட கமிஷனை. 
வசூலிக்கலாம். அல்லது குறிப்பிட்ட தொகையில் 3% அல்லது 
$%  வரூலிக்கலாம். மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் நடந்த 

வைப்புகளின் மேல் $முதல் 3%வரை வசூலிக்கலாம். 

புதிய கணக்குத் தொடங்குவது - 

அறிமுகப்படுத்தும் கடிதம்:-- ஒரு புதிய கணக்கு 
தொடங்கப்படும். முன்னர். பாங்கு . நடத்துபவர் மூன்னெச் 
சரிக்கையுடன், கணக்குத் தொடங்க விருப்பவருடன் உரையாடல் 
நிகழ்த்தி, அவர் தமக்கு அறிமுக மற்றவராரயின் 
அவரது தொழில், அல்லது வர்த்தகம், தொடங்க விரும்பும் 
கணக்கு : இவற்றைப் பற்றிய விபரங்களைக் கேட்டுத் தெரிந்து 
கொள்ள வேண்டும். புதியதாக வருபவர் கொடுக்கும் அறிமுக 
மான நபர்களைக் கேட்டு, அவர் கொடுக்கும் தகவல்களை யொட்டி 

பாங்கு நடத்துபவர். முடிவு செய்தல் வேண்டும். கணக்குத். 
தொடங்க விரும்புபவர் ஈல்ல வாடிக்கைக் காரச் தானா, இல்லையா -: 
என்பதைத் தீர்மானிக்கத் தகுந்தவர். பாங்கு. நடத்துபவரே: 
சான்றாகக் கொடுக்கப்பட்ட நபர்களை பாங்கு நடத்துபவர் கண்டு 
மேற்படி புதிய வாடிக்கையாக வருபவரது குணம், செயல்முறை, 

- பண்பு இவற்றைப்பற்றிக் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளுதல் இன்றி 
யமையாதது . எனலாம், இம்மாதிரியான ஆரம்ப விசாரணை 
செய்யாததால், பாங்குக்கும் பெருத்த இடையறு, இதர பாங்கு 

_ களுக்கும் மற்றும் பொது மல்கணுக்றும் பேராபத்து. எனக் 
கூறினல் மிகையாகாது. 

எமாற்றஞ் , செய்யும் குற்றம் முன் ஜெச்சரிக் £க:-- 
கைவசம் செக்குப்புத்தகங்கள் வைத்துள்ளவர்கள் அடிக்கடி 
செய்துவரும் - சூற்றச்செயல்கள் பார்வைக்கு வந்துள்ளன. எடுத் 
துக்காட்டாகச். சில ஆண்டுகளுக்கு. முன்னர் . டெல்லி பாங்கு 
ஐன்றின் நிருவாகியிடம் ஒரு. நல்ல மேம்பாடடைந்த sur 
ஒருவர். வந்து அவருடன். அளவளரவி, தம்பேரில் கணக்கு 

. . ஒன்றைத். திறக்கும்படி கூறினர். கரன்ஸி கோட்டுள்ள தோல் 
பெட்டியைக் கொண்டுவர மறந்து விட்டதாகக்கூறி நிருவாகியை 
நம்பவைத்து . செக்குப்புத்தகம். ஒன்றைப் பெற்றுக்கொண்டு
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அதற்கான முத்திரை வரிச்செலவை அடுத்தநாள் அனுப்புவ 
தாகக்கூறிச் சென்றார். அந்த ஆசாமி டெல்லிச் சந்தையில் 

uo கடைக்காரர்களைக்கண்டு விலைபேசி சரக்குகளைப்பெற்றுச் 
செக்குகளைக் கொடுத்துச்சென்றார். இந்தச்செக்கு பாங்கியில் 
பணத்திற்கு நீட்டப்பட்டவுடன் பணம் இல்லை என்று திருப்பப் 
பட்டன. ஏனெனில், அந்த ஈபருக்கு பாங்கில் கணக்கு இல்லை. 
பாங்கு நடத்துபவர் ஒழுங்காக. அவ்வமயம் அநீத பரைப் 
பற்றி தீர விசாரித்து ஈல்ல வாடிக்கைக்காரா என்று அறிமுகம் 
செய்யப்படாத. காரணத்தால் இப் பின்விகாவுகள் ஏற்பட்டன. 
மேலே கூறிய முறையில் ஒரு விடுப்புப்பெறா நொடித்தவர் 
செய்யின் பாங்கு நடத்துபவர் கவனப்பிசகரக் அந்த கொடிதீ 
தவரைக் கணக்கில். மறுமுறை கொடுக்கல் வாங்கல் செய்து 
விட்டதாக ஏற்பட்டு அதனால் ஏற்படும் பின் விளைவுகளுக்கு 
பாங்கு நடத்துபவர் பொறுப்பாளியாகலாம். 

கவனக்குறைவாக ஏற்பட்ட ஓவர்டிராஃப்ட் கடன் காப்புமுறை 
இரண்டாவதாக, பாங்கு நடத்துபவர் கவனப்பிசகாக ஒரு 
வாடிக்கைகாரருக்குத். தமது விருப்பின்றி கடன்வகையாக ஓவர் ' 
டிராஃப்ட் வசதியளித்து விட்டாராகில் : அப்போது அந்த 
வாடிக்கைக்காரரின் குணகலனை அறியும் பொருட்டு பாங்கு 
பெற்றுள்ள அறிமுகக் கடிதம் மிகவும் பயனுள்ள தாகிறது. ஒரு 
பாங்கிலுள்ள. எழு தீதர் ஒரு புதிய வாடிக்கைக்காரரின் 
கணக்கைத். தவறுதலாகப். படித்துக்கொண்டு அவரூடைய 
.செக்குககா மதித்துக்கொடுத்து : அதன்பின் பார்த்தபோது 
அளவுக்குமீறி. பணம் கொடுத்ததாகப் புலப்படுகிறது. அவரது 
கணக்கில் பற்றாகக் காட்டும், புதிய வாடிக்கைக்காரர் கண்ணிய 
மானவராக. இருப்பின் இந்தப் பற்று நிலையை சீர்செய்வார். 
சில. சந்தர்ப்பங்களில் பாங்கு எழுத்தர் செய்த கோளாறினால் - 
தம்மால் அப்பணத்தைக்கட்ட வசதியில்லை யென்றும் தம்மை 
ஓவர் டிராஃப்ட். கடன்... பெற்றவராக அனுமதிக்குமாறும் 
கோருவார், இதனால் பாங்கு நடத்துபவர் அக்தப்பணத்தைத் 
திரும்பப் பெறுவது கடினம். ஒரு. வாடிக்கைககாரரின் .வரவுப் 
பகுதியில்  இடவேண்டியதொகையை இன்ஜெருவரின்: வரவில் — 
வைத்து அவர் .இந்தச்செய்தியை அறிந்துகொண்டு அந்தத் . 
தொகையை  செக்குப்போட்டு. பெற்றுக்கொண்டு நடையைக் .. 
கட்டிவிடலாம், பாங்கு நடத்துபவர். அதைத் திரும்பப்பெருவது 

. நடக்காது எனலாம். 

வாடிக்கைக் தாரரைப் பற்றிய ' தகவல் கோரல் : அமூன்றாவ 
தாகத் தம்முடன் தொழில் புரியும் இதர பாங்கு நடத்துபவர்கள் 
மூலம் தமது வாடிக்கைக் காரரூடைய செல்வ நிலையைப்பற்றி



௮70 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

ஆராய முன்வரலாம். வாடிக்கைக்காரரின் நலனைக்கோரியும் 

பாங்கு நடத்துபவர் தமது வருங்கால நிலையை முன்னிட்டும், 
வாடிக்கைக்காரரைப்பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து வைத்திருக்க 
வேண்டியது இன்றியமையாதது எனலாம். 

அசட்டையின் சான்று :--நான்காவது, ஒரு பாங்கு நடத்து 
பவர் தமது புதிய வாடிக்கைக் காரரைப்பற்றிய பொது விசா 
ரணைகளை நடத்தத் தவறினால் சட்டப்படி கொடுக்கப்படும் 
காப்பு முறை பறிக்கப்படும். அதன் விளக்கமாவது மாற்றுரிமை 
உண்டியல் [செலாவணி முறைச்சட்டம்) சட்டம் 18871 ரில் 12வது 
பிரிவின் கீழ் மாற்றுரிமை உண்டியலை வசூல் செய்யும் பாங்கி 
(Collecting 3௨1)க்குக் கொடுக்கப்படும் சட்டப்படியான காப்பு 
அதன் நிபந்தனைகளை மீறிச்செய்தால் பறிக்கப்படும். லாட்ப்ரேரக் 
எதிராக டாட் டைம்ஸ் லண்டன் மார்ச் 28,1914. Ladbroke Vs 

Tedd Times London March 28, 1914) crarm வழக்கில் தலைமை 
நீதிபதி பெயில் ஹேக் (11811௦6 811 178016 கூறியதாவது, “புதிய 
கணக்குத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் இயல்பாக, பாங்கு நடத்த 
வேண்டிய சாதாரண -விசாரணைக௯ைச் கூடச்செய்யாது. பாங்கு 
நடத்துபவர் அசட்டையாக இருந்ததாக என்முன் உள்ள 
சான்றுகள் மூலம் அறிகிழேன்.” | 

... பாப்புலால் பிரேம் சந்து எதிராக நாத். பாங்கு: லிமிடெட் 
(ஆ- இ. ரி. 7948. பாம்பே 482 Bapulal Prem Chand Vs, 
‘Nath Bank Ltd, (AI. R 1946) Bombay 482) என்ற வழக்கில் 
தலைமை உயர். நீதிபதி உயர்திரு. சக்லா, (Justice Chagla) 
அன்று .மூடிவு கூறியதாவது : மாற்றுரிமை உண்டியல் சட்டம் 

(செலாவணி முறிச்சட்டம்) 7691ன் 181 வது பிரிவின் கீழ் காப்புக் 
கோரும் பாங்கு புதியதாகக். கணக்கு தொடங்க விரும்டும் 
வரடிக்கைக் காரரைப்பற்றி விசாரணை நடந்த வேண்டுமென்று 

சண்டிப்பு இல்லை, ஒவ்வொரு வழக்கின் சந்தர்ப்பங்களையும் 
விபரங்களையும் பொறுத்து இருக்கும் என்றார். இம்மாதிரியான 
விசாரணை தேவையா அல்லது தேவையில்லையா என்பது பாங்கு 
நடத்துபவரின் ஆலோசனையைப் பொறுத்தது. கண்டிப்பாகப் 
புதிய வாடிக்கைக்காரரைப் பற்றிய விசாரணையை பாங்கு நடதத 

வேண்டியதில்லை. ஆயினும், மேலே கூறிய தீர்ப்பிற்கு எதிராக 
பல நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளை ஆதாரமாகக் காட்டலாம். எனவே, 
பாங்கு அலுவலருக்கு கேர்முகமாகத். தெரிந்தவரானால் ஆரம்ப 

விசாரணை தேவையில்லை. எந்தச் செம்மையான பாங்கம் தனது 
. வாடிக்கைக்காரரைப். பற்றிய முதல். விசாரணைகள் நடத்த 

- வேண்டும்... இல்லையேல் அவராவது .. அறிமுகம். செய்யப்பட 

டவண்டும்.
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மாதிரிக் கையெழுத்துகள் :--எந்த ஒரு வாடிக்கைக்காரரும் 
பாங்குகளில் கணக்குத் தொடங்கும் முன்னர் அதனுடைய 

விதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் படித்துப் புரிந்து கொண்டவாரகக் 
கருதப்படுவார், அந்த விதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் அனுசரித்து 
அவற்றிற்குக் கட்டுப்பட்டு ஈடப்பதாக எழுத்து மூலம் கையொப்ப 

மிட்டுத் தருகிறார். (இதற்கான நமூனா 8 (௮) வை அனுபந்தம் 
“So” வில் பின்னர் காண்க) அவர் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தம் 
கையெழுத்துக்களைப் போட்டுத் தமது பாங்கு நடத்துபவர் வசம் 
சேர்க்க வேண்டும், இவை பொதுவாகக் கையெழுத்துப் 
புத்தகத்தில் ஒட்டப்பட்டு பாங்கு நடத்துபவர் வசம் இருக்கும் 
தற்போது நடப்பிலுள்ள முறையின் கீழ் தனி அட்டைகளில் 
கையெழுத்தைப் போடச் செய்து அவை அகரவரியில் 
அட்டவணைப் படுத்தி எளிதில் பார்க்கக் -கூடிய முறையில் 
சேர்த்து. வைக்கப்படும். பேரேட்டில் அவரவர் கணக்கில் 

அவரது பெயரை கெட்டி எழுத்துகளில் விளங்கும்படி, எழுதி 

கையொப்பம், முகவரி தொழில் இவற்றையும் குறிப்பிட 

வேண்டும். | 

முகவரைக் கொண்டு கணக்கை நடத்திவர அதிகாரக் கட்டளை :-- 
ஒரு வாடிக்கைக்காரர் தமது முகவரை கொண்டு கணக்கை 

நடத்திவர விரும்பினால் எழுத்து மூலம் பாங்கு நடத்துபவருக்கு 
அதிகாரக்... கட்டளை... யொன்றை விடுப்பார். அதன் நகல் 
அனுபந்தம் 4" வில். நமூனா 8 இ பின்னர்க் கொடுக்கப் 
படட்டுள்ளது. இதைக் கைப்பட எழுதி அந்த நபரின் மாதிரிக் 
கையெழுத்தைப் போடச் செய்து அந்த அதிகாரக் கட்டகசாயை 

பாங்கு நடத்துபவர் வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 
செக்குகளை எழுதவும் மாற்றவும் என்று அதிகாரமளித்திருப்பின் 
வேறு  மாற்றுண்டியல்கலை ஏற்றுக் கொள்ளவோ, கணக்கின் 
அளவுக்கு. மீறிக். கடன்: வாங்கவோ அதிகாரம் அளிக்கப் 
படவில்லை எனலாம். எனவே, தனிப்பட்ட முறையில் பாங்கு 
நடத்துபவருககுக் கட்டளை விளக்கமாகக். கொடுக்கப்பட 
வேண்டும். எனவே, வாடிக்கைக்காரர் .தமது பாங்கு நடத்து 

பவருக்கு உத்தரவு கொடுக்கும் போது தமது முகவர்: கணக்கில் 
பற்று நிலையைக் கூட அடைந்தாலும் பணம் பெற அனுமதிக்கப் 
படுவது வேண்டும் என்று . விளக்கம் கொடுததல் வேண்டும். 
அல்லது முகவர் மாற்றுரிமை உண்டியல்களை ஏற்றுக் கொள்ளவும் 
பாங்கு நடத்துபவர் வசம் அனுப்பவும் அதிகாரம் கொடுக்கலாம் 
பாங்கு. நடத்துபவர் அம்மாதிரி யானவரும் கட்டளைகளை அவ்வப் 
போது. பேரேட்டில் வாடிக்கைக்காரரின் கணக்குப் புக்கததுல் 
குறித்துக்கொண்டு. அதன். படி கணக்கை நடத்திவர வேண்டும்.. ..
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வாடிக்கைக்கநரர்களுக்குப் பணம் செலுத்தும் ஏடுகள் கொடுக் 
கப்பட வேண்டும் :--ஒரு வாடிக்கைக்காரர் செலுத்தும் பணத்தை 
அவரது கணக்கில் வரவுவைக்க வேண்டுவது இன்றியமையாதது. 
வரவினங்களைச் சுலபமான. முறையில் எழுத பாங்கு நடத்து 
பவர்கள் தமது வாடிக்கைக்காரர்களுக்குப் பணம் செலுத்தும் 
ஏடுகள் கொண்ட புத்தகத்தைக் கொடுக்கிறார்கள் (அனுபந்தம் 
*ஆ'' வில் நமூனா நீர் 18ஐ காண்௪) இந்த ஏட்டின் வலக் கைப்புறம் 
பாங்கு நிறுத்திக் கொண்டு மற்றொரு சிறிய பருதி வாடிக்கைக் 
காரர் வசம் அதிகாரியால் கையொப்ப மிட்டுக் கொடுக்கப் 

படும். 

பாங்கு வசம் வாடிக்கைக்காரர் கணக்கில் போடப்படும் வைப்புத் 
தொதைக்கு : வாடிக்கைக்காரருக்கு. உரிமையைப்பற்றி எழுத்து 
மூலமோ மறைமுகமாகவோ பாங்கு நடத்துபவருக்கு வாடிக்கைக் 
காரரின் உரிமையைப் பற்றித் தாக்கீது வந்தாலன்றி பாங்கு 
நடத்துபவர் : வாடிக்கைக்காரர் செலுத்தும் பணத்திற்கான 

உரிமையைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. வாடிக்கைக்காரரின் 
நடப்பு வைப்புக் கணக்கில். மூன்றாமவர் ஒருவர் கூடப் பணம் 
செலுத்துவதை பாங்கு நடத்துபவர் ஏற்றுக் கொள்ளவேண்டியது 
இன் றியமையாதது எனலாம், 

சிறப்பு, "வகை... "வாடிக்கைகாரர்கள் சட்டப்படி பாங்கு 
நடத்துவோருடன் எந்த நபரும்: கணக்கு வைத்துக்கொள்ளலாம். 
பாங்கு. நடத்துபவர் கணக்கைத்தொடங்கும் முன்னர் மேற்படி 

நபரின் குணத்தைப் பரிசீலனை. செய்து ஏமாற்றும் தன்மை 
யில்லாது உள்ளாரா என்று தெரிந்துகொண்டு. பின்னர் 
வர்த்தக முூறைறயில் பழக விரும்புகிறார் என்று அறிந்தபின்னர் 
அவருடன் கணக்கு. வைத்துக்கொள்ளுகிறார். சட்டப்படி சிலர் 
ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ள ... அருகதையற்றவர் ... ஆகிறார்கள். 
அவர்கள் வயதுமுதிராதவர், பித்தர், குடியபோதையிலுள்ளவர்கள் 
மணமான பெண்கள், விடுப்புப்பெறு முறிநக்தோர் (கொடித்தோர்) 
எல்லாவகைகளாரன முகவர்கள், டிரஸ்டிகள், நிறைவேற்றும் 
அதிகாரி (1302001018) ஆட்சியாளர்கள் (கரொர்ரர்51ாக$008) என்பன 
இந்தச் சிறப்புவகை வாடிக்கைக்காரர்கள் சம்பந்தமாக பாங்கு 
நடத்துபவர் எவ்வகையான முன்னெச்சரிக்கையுடன் தொழில் 
நடத்துகிறார் என்று கவனிப்போம். 

. வயது வராதவர் இலக்கணம் :--இந்தியச் சட்டப்படி ஒருவர் 
வயது: நிரம்பப். பெறும்வரை அவரை. வயது . முதிராதவர் 

(ஜர். ஏன்றும் அந்த வயதை. _அடையுமுன்னரே .நீதிமன்றம், .



பாங்கு நடத்துபவர் கடன் பெற்றவரானபோது aes 

அவருடைய சொத்துகளைக் கண்காணித்துக் COeroraréssruyly 
பொறுப்பாளர். (கார்டியன்) (மேவ) ஒருவரை நியமித்தால் 
இந்த வயது முதிராநிலை 21/-வயதுவரை நீட்டப்படும் (இந்தியன் 
மெஜாரிடி சட்டம், 1878 பிரிவு 8, (Indian Majority Act, 
1875 Sec. 3) ஆங்கில நாட்டுச். சட்டப்படி ஒரு. நபர் தமது 
97-வது வயது நிரம்பப்பெறும்வரை மைனரரகவே (வயது 
முதிராதவராகவே) கருதப்படுகிறார். இது . ஆங்கிலகாட்டுக் 
குடியிருப்புள்ளவர்களின் (10010116) தோன் றல்களுக்கும் பொருக் 
தும், அவர்கள் வேறு குடியிருப்பைப் பெறின் இது அவர்களைப் 
பாதிக்காது. ் ் 

வயது முதிராதவர் தாம் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தை 
மறுதலிக்கும் உரிமை :-- பொதுவாக வயது முதிராதவர் தம் 
விருப்பத்திற்கேற்ப செய்துகொண்ட ஒப்பந்தங்களை மறுதவிக்க 
உரிமையுண்டு. ஒரு வயது முதிராப்பாலகனால் கொடுக்கப்படும் 
செக்கு அல்லது மாற்றுண்டியல் தான். பட்ட கடனைத்தீர்க்கும் 
வகையில் கொடுக்கின் அது சட்டப்படி செல்லாது.. தவரான 
முறையில் தாம் வயது முதிந்தவர். என்று காட்டிக்கொண்டு... 
கடன். பெற்றுள்ள சிறுவரை அதைத்திருப்பும்படி வற்புறுத்த 
முடியாது. சில குறிப்பிட்... சந்தர்ப்பங்களில் நியாய விதிகள் படி 
(Equity) அவர் ஓரளவு பொறுப்பாகலாம் (லஷ். எச் ஸ்டாக்ஸ் 
எதி. வில்சன் (19/4) 2க் பெ 286 ப: 242 (Lush.H_ Stocks Vs. 

... 9411801913 2.0.7. 235 P. 242.) "Fg pee 

வயதுமுதிராப் பாலகரின் கணக்கு:-- வயது முதிரரப் 
பாலகரின் கணக்கு என்று வரவிருப்பு உள்ளவரை பாங்கு 
நடத்துபவருக்கு யாதொரு சிக்கலும் இல்லை. இம்மாதிரியான வர் 
களுடைய கணக்குகள் சட்டப்படி செல்லாமல் போகுமாதலால் 
(void) பாங்கு. நடத்துபவர்கள் காப்புப்பொறுப்பாளரின் 
(மேவாப181) பெயரில் கணக்கு வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். 
தவறுதலாக இவர். ஓவர் டிராஃப்ட் கடன்கொடுத்திருக்தாலும் 
அவசிடமிருந்து  . திரும் பப்பெறலாம். இல்லையெனில் வயது 
முதிராதவரிடமிருந்து கொடுத்த கடத் திரும்பப்பெறுவது 
கடினம்... அவர்வசமிருந்து . பெற்ற ஈ௫க௯£த் திருப்பிவிட 
வேண்டும். அதேபோன்று வயது முதிராக். காலக்கில்பட்ட 
கடனுக்காகச் . சம்மதித்து ஏற்றுக்கொண்ட .மாற்றுரிமை 
உண்டியலின்மீது. சட்டப்படி வழக்குத் தொடர முடியாது. 
ஆயினும் முறைப்படி பெற்றவர் வழக்குத்தொடர நியாயமுண்டு, 
ஏனெனில் எந்தச் சந்தர்ப்பங்களில். இந்த உண்டியல் உருவானது... 

Te அவருக்குத்: தெரியாது, செக்கு அல்லது...மாற்றுரிமை
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உண்டியல் இவற்றாலும் ஒப்பந்த முறைப்படியும் இவரைக் 
- கட்டுப்படுத்த. முடியாதெனினும் வயது வராதவர் . செக்கு 
எழுதவும், மாற்றவும், உண்டியல்களை எழுதவும் மாற்றவும் 
செய்யலாம், இவற்றால் பிறரைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடும். ஆயினும் 
இவர் (வயது முதிராதவர்) கட்டுப்படமாட்டார். மூன்றாமவர் 
ஒருவர் . தம்வசம் உள்ள ஆவணங்களை வயது. முதிராதவர் 
ஒருவருடைய - கடனுக்கு ஈடாகவைத்துவரின் அந்த வைப்பு 
சட்டப்படி செல்லாது, மேற்படி amin ee கடனை 
அடைக்காமல் திரும்பப் பெறலாம். 

வயது வராதவர் முகவராக :--பொதுவாக ஒரு வயது 
வரா . பாலன் ஒப்பந்தத்தில் நுழைய அனுமதியில்லை. ஆயினும் 
வேறொருவருக்கு முகவராகப் பணியாற்றத் தடை இல்லை, முதல் 

_ வருக்கு ஒப்பந்தம் செய்யத்தகுதியிருப்பது ஒரு முக்கியமான 
நிபந்தனை. இரண்டாவதாக. அன்னார். வயது முதிராதவரை 
முகவராகப் பணியாற்ற. முழு உரிமையளிக்க வேண்டும். வயது 

. வராத சிறுவன் தன் தகப்பனாரின் கணக்கினைக் கவனித்துவரும் 
போது அவரது செக்குகளைப் பிறருக்கு மாற்றியும், ஒப்பந்தங் 
களில் நுழையவும் கூடும், அவனுக்குத்தனிப்பட்ட உரிமையளிக் 

கப்படின் சரக்குக்கொள்முதல் செய்து முன்பணம் பெற்று 
விற்பனை செய்யக்கூடும். முகவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அதிகா 
ரத்தை எழுத்துமூலம் பதிவு செய்து: கொள்வதால் மிகவும் 
பயனுள்ளதாக இருக்கும். - இவர் முகவராகப். பணியாற்று 
முன்னரே எழுத்து. மூலம் ரர டக] ere கையில் 

"வைத்திருத்தல் நலம். 

வயதுவரா தவர் கட்கு தாரராக :--வயது முதிராப் பாலகன் 
ஒருவன். கூட்டு வர்த்தகத்தில் கூட்டாளியாகச் சேர்வதில். 
யாதொரு தடையுமில்லை. இதர கூட்டுதாரர்களின் ஏகோபித்த 
அனுமதியைப் பெற்று சிறுவனை அல்லது சிறுமியைக் கூட்டாக 
“சேர்த்துக்கொண்டு, மேற்படி வர்த்தகத்தில்வரும் லாபப் பங்கைப் 
பெறலாம். வயதுவராத. பாலகன்: வயது முதிர்ச்சி அடைந்து ஆறு. 

மாதங்கட்குள்ளாக. தான் கூட்டாளியாக இருக்க விரும்புகிறான 
இல்லையா . என்று அறிவித்து. இதர கூட்டு தாரர்களுக்குத் 

. தகவல் கொடுக்க. வேண்டும், வாளாவிருப்பின். அவன் கூட்டு 

. தாரரக இருப்பதாகக் கருதப்பட்டுப் பின்னர் எல்லாக் கூட்டு 
தாரர்களைப் போன்று பொறுப்பு வகிக்க நேரிடும். இதன் 
விளக்கமாவது .. அவன் : வயதடைந்த .. பின்னர்க். கூட்டு 

"வர்த்தகத்தின் கடன்களுக்கு எல்லா: இதர கூட்டு தாரர்களைப் 
போன்று: பொறுப்பாளியாவாள்.,. வ 29 - இந்தியக் aD :



பாங்கு ஈடத்துபவர் கடன் பெற்றவரானபோது 72. 

வர்த்தகச். சட்டம் 199.2. 94. ஆர். ஆர். 80) [1918] 47 சென்னை : 
823, ஆங்கிலச் சட்டத்தின் கீழ் வயது முதிராக்காலத்தில் பட்ட 
பொறுப்புகளுக்கு மேஜரான பிறகு பொறுப் பேற்க வேண்டும். 
(இம்பீரியல் லோன் கம்பெனி எதிராக ஸ்டோன் [1999] 

7. க்வீ,பெ. பக் eae Loan Company Vs. Stone [1892] 
I. Q. B. P. 599). ட்ட | 

ஓரு கடன்பட்டவர் வழக்கில் -கமிஷனர்ஸ் ஆஃப் 
கஸ்டம்ஸ் ௪ அண்ட் எக்ஸைஸ் எதிராக ஒரு கடன்பட்டார். 

Exparte Commissioners of Customs & Vs. Debtor) 
இங்கிலாந்திலுள்ள... முைறயீட்டு.. நீதிமன்றத்தில்... சில 

சூழ்நிலையில் . ஒரு வயது. வராப் பாலகனையும் முறிந்தவனாகக் 
(Bankrupt) Gsrerar இடமுண்டு என்று முடிவு செய்தனர். 
கொள்முதல் வரிகொடாது. ஒரு கூட்டு வர்த்தக நிறுவனம் 
ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தது. அந்தக் கூட்டு வர்த்தகத்தில் வயது 

வாரத சிறுவனும் கூட்டுதாரர். அவன் வர்த்தகத்தில் நன்கு 
ஈடுப்ட்டுத்தன் Oar கூட்டுதாரர் போன்று வேலை 
செய்தகாரணத்தால் அவன் : தமது வயதின்காரணமாக நீக்கம் 
பெறுவது . சரியன்றென்றும்' பொதுக் கொள்கை : அம்மாதிரி 

- ஒன்றும் இல்லை. யாதலால் அவனும். முறிந்தவனாக். கொள்ளப் 
படவேண்டும் என்று முறையீட்டு மன்றத்தில் தீர்ப்பளித்தனர். ச் 
பொதுவாக முன்பெல்லாம்" ஒரு சிறுவன்: தன். வாழ்க்கைக்கு 
உகநத உணவு உடை இவைகளைப் பொறுத்தமட்டில் கட்ன்' 

பெற்று அதைத் அற்பக் சகன் பகனக க் 
கருதிவந்தனர். ௫ 

பித்தர்கள்--சட்டப்படி ஆற்றலற்ற giant 5 திய 
ஒப்பந்தச் சட்டம் 18726 Mag பிரிவின்கீழ் மனம் சரியற்று... 
வெறிநிலையடைந்தவர்கள் ஒப்பந்தம். செய்து கெகொள்ள Ss 
தகுதியில்லை, ஆயினும், வெறியர்களுடைய இயல். பான. நிலை 
அல்லது மனம் அறிந்து கொள்ளும் தன்மையை அடைந்த போது : 

அவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டால் அது செல்லுபடியாகும் 
முன்னரே. செய்து கொண்ட ஒப்பகதங்களை shuren sero 
ஆவ்வாருன நிலையில் முடிவு கெய்தாலும் நிலைத்தது எனலாம். 

ஆங்கிலகாட்டின் சட்டத்தின்கீழ் வெறியருடன் செய்து கொள்ளும் 
ஒப்பந்தம் . அவருடைய . விருப்பு. வெறுப்பைப். பொறுத்து 
அமையும். - (7௦1816) ஏற்றுக்கொள்ளுவதோ SAU gr 
அவருடைய: Opty. COIL. பொறுத்தது... - இந்தியச் சட்டத்தின்கீழ் 
இது சசல்கதத்: (ஸில், பட்துக்தில். ப ஏதோ. தவறுகள்



276 இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்டமும் நடைமுறையும் 

மட்டும் இருக்கும் காரணத்தால் தள்ளப்படுவதன்று, மற்றெரு 

பிரிவு காரரும் வெறியர் என்றறிந்தாலே போது மானதென்று 

செல்லாது எனக் கூறிவிடலாம். 

இந்தியச் சட்டத்தின்கீழ் புத்தி பேதமானவருடன் செய்து 
கொண்ட ஒப்பந்தம் ஒரு சாரரரின் விருப்பத்திற்கேற்ப ஏற்கவோ 
தள்ளவோ கூடியதன்று. அது சட்டப்படி செல்லாது (மாசியான 

எதிராக உஸ்மான் பியாரி [7907] 72. சென்னை. லா. ஐ 75. 

[Machiana Vs. Usman Beari [1907] 17. Mad L. 7, 78 

இவையெல்லாமறிந்த பாங்கு நடத்துபவர் புத்தி ஸ்வாதீன 

மற்றவருடன். . (வெறியர்) ஒப்பந்தமுறையில் கணக்கு வைக்க 
விரும்ப மாட்டார். . தமது வாடிக்கைக்காரரின் செக்குகளைக் 

காரணமின்றி கொடுக்க மறுத்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்படுவார் 

அல்லது அவருடைய கணக்கில் காரணமின்றிப் பற்றெழுதி 

யிருக்கிறார் என்று புகார் செய்யப்படுவார் (ஹார்ட்ஸ் லா ஆஃப் 

பாங்கிங் வது பதிப்பு us 145 Hart’s Lawof Banking 3rd 
18111௦ 1, 145) ஒரு. மாற்றுரிமை உண்டியல் எழுதப்பட்டு ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்டு. பிறருக்கு மாற்றப்பட்டு, கழிவு நீக்கிக் 

கொடுக்கப்பட்டுப் பணம் பெறவியலும். வெறியர் என்பதால் 
தடையில்லை. ஆயினும், பாங்கு நடத்துபவர் தமது வாடிக்கைக் 
காரரை வெறியர் என்றறிந்த பின்னும் கூட ஒப்பந்தம் செய்து 

கொண்டார் என்று நிரூபித்தால் ஒப்பந்தம் செல்லாது. பாங்கு 
நடத்துபவர் தமது வாடிக்கைக்காரரைப் பித்துப் பிடித்தவர் 
என்று தெரிந்துகொண்ட உடனேயே அவருடன் எந்தவகையான 
கணக்கின் பேரில் கொடுக்கல் வாங்கல் . வைத்துக் கொள்ளக் 
கூடாது. நீதிமன்றத்திலிருந்து உத்தரவு வரும்வரை 
பொறுமையாக இருந்தும் அல்லது அவருடைய பித்து போய் 
இயல்பான மனே நிலையை அடைந்தார் என்ற சான்றுகள் 

கிடைப்பின் மறுபடி தொடர்ந்து கணக்கு வைத்துக் கொள்ளலாம், 

@yergtae (Drunkards) ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட உரிமை 
இல்லை :- ஒப்பந்தத்தில் சேரும்போது அதில் வரும் சாரார் 
அனை வருக்கும் நல்ல தெளிவும் கூர்மையாகப் புரிந்து கொள்ளும் 
தன்மையும். இருக்கவேண்டும். ஒப்பந்தத்தில் சேர்ந்த ஒரு நபர். 
அவ்வமையம் தன்சுயநினைவு தவறியிருந்ததாகவும்,மதுபாள த்தின் 
போதையில் இருந்ததால். ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தளைகளைப் 
புரிந்துகொள்ளும் நிலையில் இருக்கவில்லையென்று தக்க சான்று 
களுடன் நீதிமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தினால் நீ.திமன்றம் தக்க 
விசாரணை நடத்தி அந்த ஒப்பந்தம் செல்லாது என்று முடிவு 

செய்யும், பொதுவாக குடிவெறியிலி நப்பவர்தள் அம்மாதிரியான:



me 

பாங்கு நடத்துபவர் கடன் பெற்றவரானபோது தர்ர 

ஒப்பந்தம். செய்வதில் யாகதொருதவறுமில்லை. ஆயினும் இம்மா 
திரியான ஒப்பந்தங்களின் மூலம் மக்காச் குடிவெறியில் 
ஆழ்தீதித் தன்னல நோக்கத்துடன். பிறரை வஞ்சிக்க முற்படா 
திருக்கவும், குடிபோதையில் இருக்கும்போது கையொப்பம் 
இடச்செய்து அவர்களைப் பொறுப்பிலாழ்த்துவர், குடிவெறியி 
லுள்ள நிலையில் தன்நினைவு இன்றி அவர் கையெழுத்துப் 
போட்டார் என்று நீதிமன்றத்தில் அறிந்ததும் அம்மாதிரியான 
ஒப்பந்தம் செல்லுபடியாகாது என்று முடிவுசெய்யும். ஆயினும் 
மாற்றுரிமையுண்டியலில். மாற்றுதலாகி ஒருநபர் நன்ஈம்பிக்கை 
யுடன். அந்த. உண்டியலைப்பெற்றாலும். அதில் உள்ள ஒருசாரர் 
குடியராக இருப்பினும் இதுசெல்லும். எ: குடிபோதையுடன் 
வாடிக்கைக்காரர் abs செக்கில் கையொப்பமிட்டுப் பணம் 
கோரின், . பாங்கு நடத்துபவர் தக்கசாட்சியைக் கொண்டு 
கையெழுத்துப்போடச்செய்து பின்னர்தான் பணம் கொடுப்பார்: 

மணமான பெண்கள்--சட்டநிலை :-- மணமான. பெண்ணின் 
பேரிலும் கணக்கு வைத்துக்கொள்ளலாம், புதிகாகக் சணக்குத் 
தொடங்குவதால் மணமான பெண்ணுடன் ஒப்பந்தம் செய்து 
கொள்ள வேண்டியேற்படுகின்றது, செக்கு எழுதிப். பணம் 
பெறவும் அதன் மூலம் ஒப்பந்தத்தைச் சீராக முடிக்கலாம். 
பாங்கு... நடத்துபவர். நேர்மையுடன். கணக்கு . சம்பந்தமாக, 
மணமான பெண் ஈடத்திவரும் கொடுக்கல் வாங்கல்களைப் பின்னர். 
அவள் மீதுள்ள வெறுப்பினால் நடந்ச கொடுக்கல். வாங்கல்களை 
சீரானவையல்ல என்று வாதிக்கயியலாது. ஓவர்டிராஃப்ட் கடன் . 
சம்பந்தமாக பரங்கு நடத்துபவர் மணமான பெண்ணிடமிருந்து, 
அவளுக்குத் தனிப்பட்டசொத்தில்லையெனில், திரும்பப் பெறுவது 
மிகக்கடினம். அல்லது அவளுக்கு என்று . கொடுக்கப்பட்ட 
சொத்திலிருந்து வருவாய் மட்டும் அனுபவிக்கலாமென் நிருப் 
பினும் .௮ந்தச் சொத்தை அவள் தனது கடனுக்குப். பயனாக்க 
வியலாது, மணமான இந்துப்பெண்ணுடைய நிலைமை மிகவம் 
முன்னேறியிருக்கிறது. இந்து வாரிசு சட்டம் 1956-ன் 12-வது. 

பிரிவின் படி (118040 8100685101 க௦4. 560. 14) இந்துப்பெண்ணின் 
“சொத்து. அவளுக்குச்சொந்தமானது. ஒரு மணமான முகம்மதி 
யப்பெண். தனது கல்யாணத்தினஞல் ஒப்பந்தத்தில் நுழையக். 

' கூடாதென்பதில்லை. (இந்திய arte சட்டம் 1925 யின். பிரிவு... 
#0 Indian Succession Act. 1925 Sec, 20) இதர மதத்தைச்: 

சார்க்கு மணமான பெண்களுக்கு இந்திய வார்சு சட்டம் 1926 
மணமான பெண்கள் சொத்துச். சட்டம் 1972ம் விதிகளைக் கூறு 
கின்றன. கணவர் பெண்சாதி இவர்களின் தீனி. உரிமைகள் 
நன்கு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இங்கிலாந்தில் மணமானபெண்'
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கடன்பெற்ற நிலைமை மற்றெவரும் கடன்பட்ட நிலையில் 
உள்ளதைப் போன்றிருக்கும், இது சட்டச் சீர்திருத்தத்தின் 
விளைவாகும் (மணமான பெண்ணும் தீங்கிழைப்பு) சட்டம் 1922 

Law Reform (Married Women & Tortfeasors’) Act. 1935 
(25 & 26 ஜியோ. ம். சி 80). ் 

கணவரின் பொறுப்பு:-- கணவரின் முகவர் போன்று 
செலவிட்டுக் கடன் பெற்றாலும், குடும்பச் செலவிற்காகக். கடன் 
வாங்கினாலும். அல்லது தமது வாழ்வுக்கான செலவுகளுக்காகக் 
கடன் பெற்றாலும் கணவர் பொறுப்பாளி, இதர காரணங்களால் 
கடன் வாங்கினால் கணவன் பொறுப்பாளியல்லன். எதிர் நோக்கி 
வரும் பொறுப்புகள் எதிர்த்து, தன்மளனைவிக்குக் தேவையான 
பொருள்களை அவ்வப்போது வாங்கிக் கொடுத்துள்ள படியாலும், 
அவள் தனியே போய்த் தன்பெயரைக் (கணவன்) கூறிக் கடன் 
வாங்கக்கூடாதென்று நிபந்தனை இட்டுள்ள தென்றும், ருசுப்படுத்தி 
பொறுப்பு தன்னுடையதன்று என்று தட்டிக்கழிக்கலாம்.முன்னர்க் 
கூறியதுபோல் பாங்கு நடத்துபவர் ஓவர் டிராஃப்ட் கடன் 
கொடுத்திருப்பின் அதைத்திரும்பப் பெறுவது கடினம். மேலும் 
சட்டப்படி தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட கடனை (Judgment Debt)s — 
கொடுக்கத்தவறின் கல்யாணமான .. மாதைத் கைது. செய்து 
சிறையில் அடைக்கமடியாது. ஃபிரஞ்சு சட்டத்தின்படி ஃப்ரஞ்சு 
மணமானமாது தனது கணவனின் உத்தரவின்றிக் கணக்கு. 
வைத்துக்." கொள்ள அனுமதி கிடையாது (ஃபிரஞ்சு Aree 
தொழிலைப் பற்றிய நிணவு அலைகள் தி ஐர்னல்.. ஆஃப் 
தி இன்ஸ்டிட்பூட் ஆஃப் பாங்கர்ஸ் நவம்பர் 1929 tmpressions of 

French Banking-The Journal of the Institute of Bankers — 
71000௭ 1929) மணமான பெண்மணியுடன் ஒப்பந்தம் செய்து 
கொள்ளுவதில் உள்ள சிக்கல்களையும் இடையூறுகக£யும் தெரிந்து 
கொண்டு பாங்கு நடத்துபவர் மணமானவளிடமிருந்து. ஓவர்டிரா.. 
ஃப்ட் வேண்டும். என்ற. கோரிக்கையைச். தீர ஆலோசியாது, 

-பின்வரக்கூடிய  நட்டங்களையும் சுமைகளையும் சேர்க்காது 
Fpede Ling. ப Hage a ged EN 

கட்டுக்கணக்குகள் இயல்பும். இயக்கும் மழையும், ge 
எல்லா . நபர்களும். சேர்ந்து .. கூட்டுக் கணக்குத். தெடங்க 

வேண்டுமென்று விண்ணப்பம். கொடுத்தலான்றி. பாங்கு 
். நடத்துபவர் கணக்குத். தொடங்கக்கூடாது. கூட்டுக் கணக்கு ... 

- சம்பந்தமாகப் பணம் எடுக்கும் முறை, மாற்றுரிமை உண்டியல்கள், 
முன்பணம் வசதி செய்தல், ஆவணங்களும் ஈடுகளும் எவ்வாறு... 

ஏற்றுக் சன்னதம் என்பன தட நட னன் of fatness
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பழக்கமுறைகளையும் பாங்கு நடத்துபவர் ஜயகந்திரிபு, அற 

அறிந்திருக்க வேண்டும். கூட்டுக் கணக்கில் பணம் எடுக்க 

அனுமதியிருப்பிள் அதைக்கொண்டு ஒவர் டிராஃப்ட் கடன் 

கொடுக்க அனுமதி என்று கருதவோ, பாதுகாப்பிற்கு இடப்பட்ட 

ஆவணங்களைத் திரும்பப் பெறவோ பயன்படுத்திக்கொள்ளக் 

கூடாது. அநேகர் சேர்ந்து ஒரு கணக்கை வைத்துக்கொள்ள 

விரும்பினல், இன்னர் கணக்கை நடத்திவருவார் என்று 

அதிகாரம் அளித்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு எழுத்து மூலம் 

அதிகாரப் பத்திரம் கொடுக்கப்படாவிடில் பாங்கு நடத்துபவர் 

அளைவரையும் செக்கில் கையெழுத்துப் போடவேண்டும் என்று 

வற்புறுத்தி மீறினல் கொடுக்க மறுத்துவிடலாம். கணக்கு 

சம்பந்தமாக எல்லா. வகையான கொடுக்கல் வாங்கல்களைப் 

பற்றித் தீர விபரப் படுத்தி வாடிக்கைக்காரர்களைக் கையொப்பம் 

இடச்செய்து கொடுப்பதும் உண்டு. ரொக்கக் கடன் கணக்குத் 

தொடங்கமட்டும் கட்டா பெற்று, இதர வகைக்களுக்குத்தனி 

ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நடத்தி வருவர். எடுத்துக் காட்டாக முன் 

பணக் கோரிக்கை (அனுபந்தம் ஆவில் நமூனா 14 காண்க) 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றைப்பற்றியும் அவற்றின் பின் 
தொடர்பைப்பற்றியும் நிபந்தனைகள் போடுவார்கள். 

கூட்டுக் கணக்கு. வாடிக்கைக்காரர். முறிந்தவரானால் :--- 
கூட்டுக் கணக்காளர் முறிந்தால், உடனே கட்டன் நிறுத்தம் 

பெறுவதோடல்லாது.. கணக்கைத். தொடர்ந்து நடத்த 

விடமாட்டார். இந்தக் . கணக்கிலிருந்து. பணம் கொடுக்க 
வேண்டுமானால் நொடித்தவருடைய சொத்தை மேற்பார்வையிடும் 
டிரஸ்டியின் ... அனுமதியுடன் இதர . கூட்டு. நபர்களுடைய 

- அனுமதியின் hia grat கொடுக்கலாம். செல்வ நிலை whgs 
வாடிக்கைக்காரரின். பணமதிப்பைக் . குறைக்கும். அளவில் அவர் 

வெளியிடும் . செக்குகளை ஏற்க . மறுக்கக்கூடாது. : அப்படி. 
மறுக்கவேண்டிவரின் இன்ன... காரணத்தால் மறுக்கப்பட்டது. 
என்று அறவேண்டும்; 

(௮) .நசக்குகள் "எழுதிப் பணம்  பெறல்:--. கூம்டுக் 
கணக்கில். செக்கு எழுதிப்பணம் பெறுதற்கான விவரங்களை 
ஐயமின் றி விளக்கித் தெரிவிக்கவேண்டும். கூட்டுக் கணக்கிலுள்ள 
நபர்களில் யாரேனும் ஒருவர், அல்லது” அவர்களில் எவரேனும் 
அல்லது அனைவரும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஈபர் ஒருவர் மட்டிலும் 
செக்கு. எமுதிப் பணம். பெறலாம். என்ற விளக்கம். தேவை. - 
கூட்டுக் : கடனில் கடன்பட்டார் ஒன்றல்லது அநேசக் கடன் 

_ கொடுத்தோரின் .கணக்கின் வகையில் பணம் கொடுப்பதற்கான.
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சட்ட முறை பாங்கு நடத்துவோர் . கூட்டுக் கணக்கில் உள்ள 
தொகையைத் திருப்புவதற்குப் பொருந்தாது, ஒன்றல்லது 
பல ஈபர்களுக்குக். கணக்கை SL SHOTS கொடுக்கப்பட்ட 
அதிகாரம் எந்தச் சமயத்திலும் பயனற்றுப் போகலாம். உத்தரவு 

கொடுத்தவர் மறித்தாலும், வெறியரானாலும், முறிந்தவரானாலும் 

இந்தக் கட்டை செல்லுபடியாகாமல் போகும், அதே போன்று 
இந்தக் கட்டமா இட்டவர் தாம் விருப்பப்படவில்லையென்ரால் 
அக்கட்டளையைத் திரும்பப் பெற்று அந்த ஈபர்களுக்குக் கொடுத்த 
அதிகாரத்தைக் திரும்பப் பெறலாம்... | 

(ஆ) எஞ்சி வாழ்வோரின். உரிமை:-- . இக்கட்டசளை 
உயிருடன். உள்ள கூட்டாளியின் நிலையைப் பற்றி விளக்குவது 
அழக்கம். கூட்டு நபர்களில் ஒரு ஈபர் திடீரென மரணமடைந்தால் 
அதற்கு. என்னென்ன. முன்னெச்சரிக்கைகள் தேவை என்று 
முன் கூட்டியே. வரையறுத்து விடலாம். பாங்கு நடத்துபவர் 
பழக்கமாகவும், ஒருவர்பின். ஒருவார.க உரிமைகளையும் 
சொத்துகளையும் பெறுவதற்கான விதியின் கீழும் (ஸு ௦5 0270 

111101) அந்தக் கணக்கில் உள்ள முழுத் தொகையும் உயிருடன் 
இருப்பவருக்கே போய்ச் சேரும். 

(இ) அளவுமீறிக் கணக்கில் பணமெடுத்தல் (Over 
Draw):—@¢éG எழுதிப் பணம்பெற உரிமையுடையவர்கள். 
கணக்கில் . கடனாகப் (Over Draw) Gum உரிமையுண்டா... 
என்பதற்கான முன்னறிவிப்பு உண்டா என்று அறிந்துகொள்ள: 
வேண்டும், கடன் பெறுவதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்- 
ருப்பின் . கூட்டுப். பொறுப்பும் தனிப்பட்ட பொறுப்பும் 
-விளக்கப்பட்டிருக்கும். கூடடுப் பொறுப்பு கணக்கில். கடன் 
கொடுத்தவர். ஓரே ஒரு சட்ட நடவடிக்கைமட்டும்தான் எடுக்கக் 

கூடும். கூட்டு. மற்றும் தனிப் பொறுப்பு  என்றிருப்பின். 
. எத்தனை கடன்பட்டவர்கள் . உள்ளனரே... அதையொட்டித் . 
தனித்தனி ஈடவடிக்கை எடுக்கக்கூடும். 2 கூட்டுக்கடன் பட்டோ 
ரில் ஒருவர் இறந்தால் கடன்கொடுத்தவர் . உயிருடன் உள்ள 
இன்னொருவரைப் பணம்கொடு... என்று கேட்பாரே. ஒழிய... 
இறந்தவரின் வாரிசுதாரரைக் .. கேட்சச்சட்ட அனுமதியில்லை: ் 

“ஆயினும். கூட்டாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பொறுப்பில் 
இருப்பின் பாங்கு நடத்துபவர் அவ்வமயமுள்ள கடனை இறந்த 
வரின் . சொத்தின்மீது தொடர்ந்து சட்டநகடவடிக்கை.யெடுக்க.... 
வழக்குத். தொடரலாம். கூட்டுப்பெயர்களில் . பாங்குகள் . இருப்... 
பின். அவை _ஈடாகவைக்கப்படின், அவற்றை. மாற்றுவதற்கான... 
Bead பாங்கு அட்டையில் கரணப்படும்.. பெயருள்ள. 
அனைவருக்கும் nee ee OLS சொடுக்க டின்,
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(ஈ) இதர தகவல்கள் :-- கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரக் 
கட்டளையில் கூட்டுக்கணக்கில் பாதுகாப்பிற்கு பாங்கு. வசம் 
விடப்பட்ட ஆவணங்ககை£த் திரும்பப்பெற அனுமதி உண்டா 
என்று விவரமாக அமையவேண்டும். அதேபோன்று ஆவணங் 
களைக் கூட்டுக் கணக்கில் ஈடாக வைக்கலாமா கூடாதா என்ற 
கட்டகாகள் விவரமாக விளக்கப்படவேண்டும். கணக்கின் முழுத் 
தல்ப்பு பாங்கின் எல்லாக்கணக்குப் புத்தகங்களிலும் மற்றும் 
எழுதப்படும் செக்குகளிலும் நன்கு குறிப்பிடவேண்டும். 

(உ.) கணவனும், மனைவியும் :--கூட்டுக் கணக்கிற்குத்தக்க 
எடுத்துக்காட்டு, கணவனும் மனைவியும் கூட்டாகக்கொண்ட 
ஒரேகணக்கு பாங்கு நடத்துபவர் தொடக்கிக் கொடுப்பார். 
மார்ஷல் எதிராக க்ரட்வெல் என்ற (1857) A 20 m& 328) 
(Marshall V. Crutwell (1857) C. 20 Eq. 328 aps&ed sonrareir 
ஒருவன் தன் சுக ஈலத்தை முன்னிட்டுக் தொடங்கியும் தனக் 
குப்பின் கைம்பெண்ணான அவன் மனைவி அத்தொகையைக் 
கோரி உரிமைக்கொண்டாடச் : கூடாதென்றும் AA தனது 
சொத்தின் ஒருபகுதியாக இருக்கவேண்டும் என்றும் . முடிவு 
செய்யப்பட்டது. ஆயினும் கணவன் கூட்டுக்கணக்கைத் 
தொடங்கி எதிர்பாராத மரணத்தின் காரணத்தால் ஆதரவற்ற. 
கைம்பெண்ணான மனைவிக்கு அத்தொகை கிடைக்கும்படி செய் 
யலாம். (போலே எதிராக ஃபோலே (/911)1 இ.ரி, 927 ௮1 
V. 170147 (1911), 11. 281) எஸ். கே. பணிக்கர் எதிராக 
ட்ராவன்கோார் நேஷனல் .௮ண்டு கொய்லான் பாங்க் லிமிடெட் 
S. K. Panikar V. Travancore National and Quilon*Bank Ltd., 
என்ற வழக்கில் அதன் கலைப்பு அதிகாரிகள் (ஆ, இ, ரி. 1949 
சென்ன. 851) . கொண்டுவந்த . வாதத்தில் உயர் நீதிபதி 
வெங்கட்டராவ் தீர்ப்பு அளித்தது. வருமாறு 4 இந்தியாவில் 
டப்பில் உள்ள சட்டத்தின்படி ஒரு இந்துக். கணவன் தன் 
பெயரிலும். தன் மனைவியின் பெயரிலும் கூட்டாக வைப்புப் 
போட்டிருப்பின் சட்டப்படி தனக்கோ. தனக்குப்பின். தன். 
மண்விக்கோ சேரவேண்டுமென்று குறிப்பிடின் அவ்வாறு ஒன்றும் 
நிகழவில்லை என்பதற்குச் சான்றுகள் காட்டியபின் அப்பணம் 
கணவனுடையது என்று ஐயம்திரிபுஅற முடிவாக்கலாம். 

... -கூப்டுப் பங்கு கம்பெனிகள் :- அவற்றின் சட்ட அமைப்பு; 
பாங்கு நடத்துபவர் வர்த்தகக் கூட்டுக்கம்பெனிகள், வர்த்தக 
மற்றகூட்டுக் கம்பெனிகள் இவற்றுடன் somes "தொடர்பு. 
வைத்துக்கொள்ளும் முன்பு முன்னெச்சரிக்கையுடன். இருத்தல் வேண்டும். கம்பெனிகள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டம் சிலவற்றை.
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அனுமதிக்கின்றன. இதன் விளக்கமாவது கம்பெனிகள் இயல் 
பாக நடத்தக்கூடியதைத் தடுப்பதில்லை, மேலும், சில தடுக்கப் 
பட்டுள்ளன, பின் கூறப்பட்டது தனி நபர்களுடன் கொள்ளும் 
கணக்கைப். போன்றது, ஒரு கம்பெனி வடிவுபெற்றவுடன் 
மனிதர்ககாப் போன்று சட்டமுறையில் எண்ணிறந்த பயன் 

கசப்பெறுகிறது. அது தன்னுடைய பங்குதாரர்களினின்று 
தனித்தே இயங்குவது' சட்டமுறையில் ஒரு நூதனம். வர்த்தக 
நிறுவனங்கள் வர்த்தகமற்ற இதர. நிறுவனங்கள் இவற்றின் 
பேரில் நடப்பு வைப்புக்கணக்குகளைத் தெடங்கலாம். பாங்கு 
களில் கணக்குத் தொடங்குவதற்கு தனிப்பட்ட அதிகாரங்கள் 
கொடுப்பதோடல்லாது. அவைகள் தம்முடைய பெயரில் செக்கு 
கள் எழுதிப் பணம் பெறலாம். 

கணக்கு தொடங்கப்படுமுன் கவனிக்கேேவேண்டிய 
முன்னெச்சரிக்கைகள்:-- கார்ப்பரேஷன் பெயரில் கணக்குக் 
தொடங்குமுன் (அனுபந்தம் ஆ, நமூனா நீர் 19 காண்க) பாங்கு . 
நடத்துபவர் அதனுடைய தனிப்பட்ட பட்டயத்தையேர' 
சட்டத்தையோ அல்லது கூட்டுப்பங்குக் கம்பெனிப் பதிவாளரால் 
கொடுக்கப்பட்ட இணைப்புச் சான்றிதழையோ. . அதன். 
கம்பெனிப்புற விதிகள் பட்டயத்துடன் (1810181001 and 
Articles of Association) நன்கு ஆய்ந்து. அவை நடப்பில் 
உள்ளவைதானு என்றும்,  விதிகளின்கீழ் மாற்றம்பெறக் 
கூடியவைதானா என்றும், கணக்குத்திறப்பதற்கான ...ந௩டை 
மூறையை எழுதி உள்ளதாஎன்றும் கூர்ந்து அறிதல்வேண்டும். 
இதன் நகல்களை பாங்கு நடத்துபவர் தனது .கோப்புஅட்டை 
யில் காணக்கூடிய நிலையில் வைத்திருக்கவேண்டும். இவருக்கு. 
இது சம்பந்தமாக ஏதாவது ஐயம் தோன்றினால். உடனே 
அந்தக்கம்பெனியிள் பதிவு. அலுவலகம் உள்ள இராச்சியத்தின் 
கூட்டுப். பங்குக் கம்பெனிப் பதிவாளர்... அலுவலகத்திற்குச் 
சென்று பரிசீலனை செய்துகொள்ளவேண்டும், புதிய கம்பெனி 
யாக இருப்பின் அதன் முதல் . இயக்குநர்களின் . பெயர். . 
கம்பெனியின் அகவிதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளனவா என்று 

- கவனிக்கவேண்டும், இதன் மூலம் அந்தக்கம்பெனிக்குத். தனிப் 
பட்ட சட்ட அமைப்பு. உண்டென்று கண்டுகொள்ளலாம்... அவ் 

வாறு இருப்பின் . அந்தக் கம்பெனிக்கான மூலதனம் கடன் 
- பெறும். அதிகாரங்கள் நோக்கம். இவைகளைத் தெரியமுற்படு 

வார். வர்த்தகக் கார்ப்பரேஷன்களில் ஈடுபடும். அனைவரும். . 
... இவற்றை அறிந்திருக்கவேண்டும். தொழில் நடத்து. சான்றித 

ழைக் காணவேண்டுமென்று பாங்கு நடத்துபவர் வற்புறுத்தலாம். 
“மேற்படி கார்ப்பரேஷன் சங்கக் கூட்டத்தில் இன்ன, பாங்கில்,
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கணக்கு வைத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் இன்னார்க்குச் செக்கு 
களில் கையெழுத்துப்போட உரிமை கொழிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
என்றும் முடிவு செய்த தீர்மானத்தின் ஈகலை. அந்த பாங்கு 
நடத்துபவர் கோரி ஆய்ந்து பார்க்கலாம், அந்தத் தீர்மானத் 
தைக் கம்பெனிக் கூட்டத்தின் தலைவர் கையெழுத்துப்போட்டும் 
அதனடியில் ௮தன் செயலாளர் . கையெழுத்துப்போட்டும் 
அனுப்பவேண்டும். கம்பெனியின் அதிகாரக் . கட்டளையில் 

கீழ்க்கண்ட தகவல்களுடன் இயக்குகரும் செயலாளரும் 
கையெழுத்திட்டு அனுப்பவேண்டும். ் 

(அ) கம்பெனியின் வேறொரு .தீர்மானத்தால் இந்த அதி 
காரக்கட்டளை நீக்கப்படும் என்று கூறும் வரையிலும் . நடப்பில் 
இருக்கும் மேற்படி கட்டளையை ஒரு இயக்குநரும் செயலாளரும் 
கையெத்துப்போட்டு அனுப்புவார்கள், 

(ஆ) செக்குகளில் கையெழுத்துப்போட.. அதிகாரம் 
கொடுக்கப்பட்டவர்கள் கணக்கின். நிலை. வரவிலிருப்பினும் சரி 
பற்றில் இருந்தாலும் சரி எவ்வமயமும் செக்குமட்டுமன்றி 
இதர உண்டியல்களிலும் கையொப்பம் இட அதிகாரம் அளிக்கப் 

பட்டுள்ளனர். கம்பெனியின் முகாந்திரமாக . ஏற்றுக்கொள்ளப் 

படும். . உண்டியல்களிலும் அவர்கள் கையெழுத்து. இடலாம். 
அதேபோன்று பாங்கில் இடப்பட்ட ஆணவங்களைத திரும்பிப் 
பெறவும் இதரசொத்துக்களைத் திரும்பிப்பெறவும் இழப்பிட்டுப். 
பத்திரங்ககாக். கையெழுத்து இடவும் ௨ ண்டியல்களில் கழிவு 
நீக்கம் செய்யும் முன்னர்  உத்தரவாதப் . பத்திரங்களில் 
கையெழுத்துப் போடவும் ஆவணங்களைக் கம்பெனிக்காக வாங்கி 
விற்பதற்கான . அதிகாரம்  இன்னாருக்குக். கொடுக்கப்பட்டது 
என்றும் பின்னர் தொடரக்கூடிய ஐயப்பாடுகளை . நீக்கி 
எழுத்துமூலம் பாங்கு BL. SUA GEG Mon ded. கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளது. ் 

(இ) . இயக்குகரில் மாற்றமோ. செயலர் மாற்றப்பட்டாலோ 
பாங்கு நடத்துபவருக்குப் பொது. விதியாக இந்தச். தகவல்களை 
அவ்வப்போது. ஒரு .. இயக்குறரேர் அல்லது செயலாளரோ 

ப தெரிவிப்பார். 

(௭) கம்பெனியின் - இதர... இயக்குநர்: அலுமதிமின்' 
பேரில். மாற்று... அல்லது பதில் இயக்குநர். நியமனம் பற்றித் 

கம்பெனியின் : விதிகள். அனுமதித்திருப்பின் அந்தத். தகவலை: 
பரற்றுகட்த்துப்வருக்குக். கால் பவிண்ட, SiR Cona er
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தீர்மானத்தில் இயக்குஈர் என்ற சொல்லுக்குமாற்று இயக்குகர் 
என்ற தொக்கி இருக்கும் பதமும் பொருள் கொடுக்கும், 
கம்பெனியின் கணக்கை நடத்தவரும் நபர்களின் மாதிரிக் 
கையெழுத்தை பாங்கு நடத்துபவர் பெற வேண்டும், புதிய 
கம்பெனி நீங்கலாக இதர . கம்பெனிகளில் ஐந்தொகைப் 
படிவங்களையும் ஆண்டறிக்கைகளையும் கேட்க வேண்டியது. இந்தத் 
தஸ்தாவேஜாகளின் மூலம் கம்பெனியின் நிதி நிலையைச் 
சரிவர புரிந்து கொள்ள இயலும். பொதுக் கம்பெனியாயிருப்பின் 
பாங்கு நடத்துபவர் கூட்டுப்பங்குக் கம்பெனிப் பதிவாளர் 
விடுத்த தொழில் நடத்து சான்றிதழைத்தம் பார்வைக்குக் 

காட்ட வேண்டும் என்று கோரலாம், சட்டப்படி அவை 
இருப்பின் பாங்கு ஈடத்துபவர் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளலாம், 

வர்த்தக கம்பெனி கடன் பெறுவது சம்பந்தமான தொக்கி 
நின்றுள்ள அதிகாரங்கள் :-- கடன் வாங்கும் உரிமை கட்டுப் 
பாட்டுடலே அல்லது இன்றியோ பொதுவாகக் கம்பெனியின் 
புறவிதிகளிலும் இதர  விதிகளிலும் கூறப்பட்டிருக்கும்- 
வர்த்தகக். கம்பெனி மட்டிலும் தான் விதிவிலக்குப் பெறும், 
கம்பெனிச் சட்டம் 198ரீன் பிரிவு 298 (1) (d) இல் உள்ள இந்த : 
அகின்ரல் கட்டுப் படுத்தப் படுகிறது. 

, கடன் வாங்குவதற்கான. அதிகாரத்தில் கட்டுப்பாடு :-- 
ப கம்பெனியின் கடன் வாங்கும். அதிகாரம் இயக்குஈர்களால். 
செலுத்தத்தப்படுவதைக் கம்பெனியின் சங்க விதிகள்: கட்டுப் 
படுத்துகின்றனவா . இல்லையா . என்று அடுத்த படியாகக் 
கவனிக்க வேண்டும். பாங்கு நடத்துபவர் இவற்றை நன்கு 
ஆய்ந்த பின்னர் இனி தேவையெனக் கோரும். முன்பணக் கடன். . 
வசதி இயக்குகர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்திலுட் 

- பட்டுள்ளதென்றும் அந்த அதிகாரத்தை இதுகாறும் பயன். 
படுத்தவில்லை யென்றும் நற்சான்றிதழ் ஒன்றைக் கொடுக்கும்படி 
கம்பெனியின் தலைவர் (மேப்ரர81). அல்லது. இயக்சூகர் அல்லது. . 
'செயலாளர் யாரேனும். ஒருவரை பாங்கு. நடத்துபவர் கேட்கலாம்... 
கடன் வாங்கு. முறை தனியே அதிகாரம் ஓப்படைக்கப் 

- பெற்றவரால் நடத்தப்படுகிறது என்றால் மேற்படி. அதிகார 
ஒப்படைத்தல் முறை சங்க விதிகளின் (41101188 01 Association). 
படி  அமைந்துள்ளனவா .என்றும்,. இதுசம்பந்தமான: தஸ்தா.... 

் வேஜுகளை (ஆவணங்களை) கம்பெனிக்காகவேண்டி சங்கக்கூட்டத் 
தீர்மான. எண்ணிக்கை தேதியின்படி இன்னாரால் கையொப்ப 

_மிடப்பட்ட கட்டளையும். கொடுக்கப்படுகிறதா என்றும்: ஊன்றி... 
fe 'ோக்க வேண்டும், | பொதுவாக, தனிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள்



பாங்கு நடத்துபவர் கடன் பெற்றவரானபோது 230 

குவிர, கம்பெனியின் இயக்குகர்குழு கடன் வாங்கவேண்டுமென்ற 
நிலைமை யேற்படின், கூட்டத்தில் தீர்மானம். ஒன்றைக் 
கொணர்ந்து, அதன் ஈகலை பாங்கு நடத்துபவருக்கு அனுப்பி 
வைக்கவேண்டும், அம்மாதிரி கொடுக்கப்படும் அதிகாரங்களில் 

கம்பெனியின் சொத்துகள்: ஈடாக வைக்கப்பட வேண்டும் 
என்று கூற3வேண்டியதில்லை. . இந்தியச் சட்டத்தின் படியும், 
ஆங்கிலச் சட்டத்தின்படியும் வர்த்தகத் தொழில் செய்யாக் 
கம்பெனி சிறுவனங்கள் தவிர இதர கம்பெனிகளுக்குத் தங்கள் 
சொத்துகளை ஈடாகவைத்துக் கடன் பெற இயல்பாகவும் மறை 
முகமாகவும் அதிகாரம். உள்ள தெனலாம். இவ்வதிகாரம் 
“நோக்கங்கள்” என்ற. வகுப்பின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 
கம்பெனி கோரும் முன்பணவசதியை .. இன்ன இன்ன 
காரணத்திற்காகப் பெற்றனர். என்றும், அதற்குப் புறம்பாகச் 
செலவிட்ட காரணக்தால் பாங்கு நடத்துபவர் அதைக் கொடுக்க 
மறுக்கக்கூடாது... எனவே, பாங்கு நடத்துபவர், கம்பெனி 
அதிகாரிகள் :- மேற்படி, மூன்பணவசதியை வேறு ஏதோ 
ஒன் றனுக்குச்செலவிட்ட தகவல் தெரியாதும், தான் நேர்மையான: 
வழியில் ஈடர்து. கொண்டதாலும் அவருக்கு அதைப்பற்றிய 
பொறுப்புக் கிடையாது. .கம்பெனிச் சட்டத்தின் கீழ் புறச் சட்ட 
விதிகளில் (1461007811 00) 0ர ,48800121100) கூறப்படாத ஒரு 
(நோக்கத்தின்கீழ் இயக்குநர்கள் தொழில் செய்து அதை பங்கு 
தாரர்களின். . பொதுக்கூட்டதீதில் -௮னுமதி Osh sag 
தீர்மானம் செய்யினும். அந்தச். செய்கை எட்டத்திற்குப் 
புறம்பானது (Ultra ஈம) என்று தள்ளப்படும்." . ஏனெனின் 
ஆரம்ப : மூதலே அது. . சட்டப்படி. செல்லாத செய்கையாக 
இருப்பது தெரிந்ததே. கடன் வாங்குதல். இயக்குகர்களின் 
செய்கைக்குப் புறம்பானதாக இருந்து, ஆயினும் கம்பெனியின் 
அதிகாரத்திற்குட்பட்டதாயின், அம்மாதிரி . நிலையில் . தனிக். 
கூட்டம் ஒன்றில் தனிப்பட்ட தீர்மானமொன்றைக்: கொண்டுவந்து 
வலுப்படுத்திக் கம்பெனியையும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

இயக்குநர்களுடைய. . அதிகாரங்களை.  நிறுத்திவைத்தல் :- 
, கம்பெனியைக் கலைக்கும்போது இயக்குகர்களுக்குக் கொடுக்கப் 
பட்ட அதிகாரங்கள் . தாமாகவே. நின்றுபோகும். . ஆயினும் 
கம்பெனியின் பொதுக்கூட்டத்திலும் அல்லது கலைப்பு அதிகாரி 

யின் அனுமதியின் பேரில் இயக்குநர்களுக்கு. அதிகாரம் வரலாம்... 

கம்பெனியின் . கூட்டத்தில் . கம்பெனியை. மூடுவதற்கான Fir 
.. மானம் நிறைவேற்றப்படும். அதன் நகல் பாங்கு ஈடத்துபவருக்கு 
அனுப்பப்பட்ட பிறகு பாங்கு. நடத்துபவர் இயக்குநர்கள் 
கையொப்பமிட்டு ட மகட் ஏற்க த ப mus 
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_ வர்த்தகமற்ற. இதர சங்க நிறுவனங்கள் உத்திரவாதத்தின் 
பேரில் பொறுப்புகள் கட்டுப்படுத்தட்படல்;-பாங்கு நடத்துபவர் 
சங்கங்கள் பேரிலும், குழுக்கள், நிறுவனங்கள் பேரிலும் 
கணக்குத்தொடங்கலாம். மேற்படி . சங்கங்களும, நிறுவனங் 
களும் குழுக்களும் கம்பெனிகள் சட்டத்தின்கீழ் இணைப்புப் 
பெற்றவை அவற்றின் உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு அவர் 

கொடுக்கும் உத்தரவாதத்தொகையை அனுசரித்து இருக்கும், 
இந்த நிறுவனங்கள் வர்த்தக நிறுவனங்கள் அல்ல, அவை கலை 
இயல், இசை, நாடகம், விஞ்ஞானம், சமூகம், மதம், வாணிப 
முறை, . இவற்றை நன்கு வளர்த்து முன்னேற்றம். அடைய 
விழைகின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் . தங்கள். பெயரின் பின் 
எலிமிடெட்''. “' கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ” என்ற சொல்லைப். 

பயன்படுத்துவதில்லை. லாப எவுப் பங்குகளைத் தமது உறுப் 
பினர்களுக்குக் கொடுக்காது. மூலதனத்துடன் சேர்த்துக் 
கொண்டேயிருக்கும். தங்கள் பெயருடன் * கம்பெனி ? என்ற 
பெயரையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவதில்லை, - இதர பொதுக் கம் 
பெனிகள், கம்பெனிச்சட்டத்தின்கீழ்க் கவனிக்கவேண்டிய. விதி 
களையும் முறைகளையும் இவைகளும் செயல்படுத்துகின் றன. 
இந்த நிறுவனங்கள் தொழில் நடத்தச் சான்றிதழ் பெறவேண் 
டியதில்லை. அது: ஒன்றே விதிவிலக்கு, ஆயினும் வர்த்தகம் 
புரியும் பொதுக்கம்பெனிகளுக்கு அந்தச் சான்றிதழ் கண்டிப் 
பாகவேண்டும். வர்ததகம் புரியா நிறுவனம் முன்பண உதவி 
கோரினால் பாங்கு நடத்துபவர் அதன் - சட்டதிட்டங்களையும் 

| விதிகளையும் நன்கு ஆய்ந்து கடன் பெறுவதற்கான அதிகாரங்களில் 

தடையும் கட்டுப்பாடுகளும் உண்டா என்று ஆலோசனை செய்ய 
வேண்டும்.  பொதுக்கம்பெனிகளின் . கடன்முறை போன்று 
 அடைமானக்கடன் முறை, மற்றும் ஈடுகாட்டிய கடன்முறை 

களைக்  கூட்டுப்பங்குக் கம்பெனிகளின்” பதிவாளரிடம் பதிவு... 

செய்ய வேண்டிய பொறுப்பைப் போன்று, அதே சட்டத்தின் 
கீழ் : பதிவுசெய்யப்பட்ட. வர்த்தகமற்ற நிறுவனங்கள் சங்கங் 
களும்... கடன். . முறையையும். அவ்வாறே க் செய்து 
கொள்ளூதல் வேண்டும், my 

தனியார் கம்பெனிகள். - அவற்றின் வத்தக் ட. இங்கிலாந் 
தில் தனி நபர்களும், வர்த்தக நிறுவனங்களும். தங்கள் 
தொழிலுக்காக வேண்டிப் பெருமளவில் தனியார். கம்பெனிகளாக 

மாற்றிக்கொண்டு வருகின்றன... லண்டன். மாநகரில் அன்மையில் ... 
பதிவுபெற்ற கம்பெனிகளில் பெருவாரி. எண்ணிக்கை தனியார் ' 

... கம்பெனிகள் தான். இங்கிலாந்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட sb. 
.... பெனிகள்தாம்... இவை உருவில். மிகவும் சிறியவை. “இவற்றில் .
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பெரும்பாலானவை ஒருநபர் ' கம்பெனிகள். இதன்பொரு 

rags ஒருநபர் அந்தக் கம்பெனியின் பங்குகளைப் பெற்றிருக் 

கிறார். கொஞ்ச காலமாகத் தனியார் கம்பெனிகளின் அவசி 

யத்தை இந்தியாவில் அறிந்துகொண்டு வருவதால் அதன் 

வளர்ச்சி அதிகரித்து வருகிறது. ஆயினும் இங்கிலாந்தைப் 

போன்று அளவிற்குமீறி வளர்ச்சியடைவில்லை. குறிப்பாக 

1956-ம் ஆண்டு கம்பெனிகள் சட்டத்தின்பின் . விளைவாக 

இவ்வாறு முன்னேற்றமடைந்துள்ளது. பாங்கு. நடத்துபவர் 

தனியார்கம்பெனிகளுக்கு முன்பணவசதி  அளிக்குமுன் சற்று 

முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்கவேண்டியது அவசியம், தக்க 

ஈடு. இல்லாது. அவர் தனியார்கம்பெனிக்குக் கடன் கொடுக்கக் 

LTS. தனிஈபர்களுக்குக் : கடன்கொடுக்க முன்வருவது 

அழன்று! இந்த. வகையிலும் aL aera மூன்வரமாட்டார். 

தனியார கம்பெனிகளுக்கு முன்பணக் கடன் வசதியளிப் 

பது:-- தனிஈபர் வர்த்தகமாயிருந்த' ஒன்றைத் தனியார் கம் 

பெனியாக மாற்றிப் பதிவு செய்தபின்னர் பாங்கு ஈடத்துபவரை 

நாடி முன்பணவ௫தி கொடுக்கும்படி Gurney, பாங்கு நடத்து 

பவர் சற்று. நிதானித்து "முன்னெச்சரிக்கையுடன் இந்த 
விண்ணப்பத்தைக் கருதவேன்டும். சட்டப்படி ஆய்ந்து நோக்கின் 
ஒரு தவிஈபர் தனது வர்த்தக. நிறுவனத்தைத் தனியார் 
கம்பெனியாக மாற்றும்போது... அவர் தமது சொத்தனைத்தும் 

அந்தக்கம்ெெபெனிக்கு விற்கிறார். அந்தக்கம்பெனிக்குத். தனிப்பட்ட 
சட்ட உருவம் உண்டு. அது. தனிஈபர் வர்த்தகத்தினின்று தனித்து 
இயங்குகிறது. கடன்கொடுத்தோர்கள் இனி. இந்தவர்த்தகரின். 
சொத்தின்மீது .ஐப்தி, செய்ய முடியாது. ஏனெனில், சொத்து 
முழுவதும். கம்பெனியின் பெயரில் : மாரியதுதான் காரணம் 

இன்னும் சில. நிலைமைகளில் வர்த்தகம். செய்பவர் முறிந்து 
போகும் நிலமையில் உள்ளதை நினைத்துச். சொத்துகளை அவ் 
வாறு மாற்றக்கூடும்.. அப்படி மாற்றினால் இவர் முறிக்தவராகி 
விட்டார். என்றும் தமக்குக் கடன். கொடுப்பவரை . ஏமாற்றும் 
நோக்கத்துடன் . தம் சொத்தை உரிய : முறையில் . பிரித்துக் 
கொடுக்க விருப்பமின்றித் gage முறையில் செய்கிறார். என் 
றும் சட்டமுறையில். தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்தலாம். ' சட்டப்படி, 

gor முறிந்தவர் என்று நீதிமன்ற உத்திரவு பெற்றவுடன் 
தவரான குற்றப்படி மாற்றிய சொத்துக்களைத் திரும்பக்கொண்டு 
abs வீதப் பங்குத்தீர்மானம் செய்வார்... எடுத்துக்காட்டாக 

. ஒரு முறிந்தவர் குற்றமான முறையில் ஏமாற்றும் எண்ணத்துடன். : 
சொத்தைக். கம்பெனிக்கு மாற்றினல் : இடைக்காலத்தில், ஏற் 
பட்ட சொத்துமாற்றம் கலைப்பு : அ.தி.க.உ.ரி. அலமிஷஹியல்.
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அசைனியை பாதிக்காது, சிம்ஸ், எக்ஸ்பார்ட்டி க்வெய்ஜ் எதி. 
சிம்ஸ் அண்டு லாயிட்ஸ் பாங்கு (1980) 6 Sims, Exparte 
Quaige Vs. Sims & Lloyds Bank (1930) srerm apéhed qar 
குறிப்பிட்டபடி இதன் டிரஸ்டி லாயிட்ஸ் பாங்கில் கடன்பெற்று 
(ஓவர் டிராஃப்ட்) அதற்கு ஈடாகத் தங்கள் கைவசம் உள்ள 
டிபெஞ்சர்களை வைத்திருந்தனர். கம்பெனியின் டிரஸ்டியானவர் 
லாயிட்ஸ் பாங்கு டிறுவன'த்தை மேற்படி ஈட்டுச்சொத்தைத் 
திரும்பப்பெற (“Relation back”) முயன்றனர். இம்மாதிரி 

கம்பெனிகளுடன் தொடர்புவைத்துக் கொள்ளுவ3தை ஒரு 
ஆசிரியர் “அண்டர்வுட் டேன்ஜீர்' அண்டர்வுட் ஆபத்து என்று 
அண்டர்வுட் வழக்கை. எடுத்துக்காட்டாகக் காண்பிக்கிறார் 
(பாங்கு ஈடத்துபவர்கள், இன்சூரன்ஸ் மனேஜர்கள்கள் ஏஜண்டு 
கள் இதழ் பிப்ரவரி 1940 பக் 246 & 246. (Bankers, Insurance 
Manager’s & Agent’s Magazine February 1940, P. 245 & 246) 

usa Gelagsharer mQ@ad:- ௮அகேக இதர விவரங் 
களில் உள்ளது போன்று கம்பெனிகள் தனிநபரினின்றும் 
வர்த்தக நிறுவனங்களினின்றும் பிரிவ்படுக்கி சிலவகை 
செக்யூரிடிகளைப் பதிவு செய்தல் வேண்டும் என்று சட்டவிதிகள் 
கூறுகின்றன. கம்பெனிகள் சட்டம் 1986-ன் . 195 ஆவது 
பிரிவின்கீழ் எந்தெந்த செக்யூரிடிகளுக்குப் பதிவு தேவை என்று 
கூறுகிறது. அவைக் மிதக்கும். ஈடுகள்௨ என்று கூறலாம், 
எடுத்துக்காட்டாக நிலத்தின்மீது FO, டியெஞ்சர்.. கடன் 
பத்திரம் வெளியீடு செய்ய மிதப்பு ஈடு, இவைகள் பாங்கு 
நடத்துபவருக்கு அக்கரைகாட்டக். கூடியவை, 

பதிவு செய்யாததனால் ஏற்படும் பின் விளை வு:-- ஈடுகளைக் 
காட்டி முத்திரையிட்டுக் கையெழுத்துப்போட்ட 21 தினங் 
களுக்குள்ளாக அவற்றைப் பதிவு செய்யவேண்டும். கையெழுத் 
திட்ட தேதியும் அதை எழுதிய தேதியும் ஒன்றே எனக்கருது 
வது. தவறு. பதிவு செய்யப்படாவிடில். கம்பெனியை. மூடுபவ 
ருக்கும் அது செல்லுபடியாகாது. இதைநம்பிக் கடன்கொடுத்த 
வருக்கும். அதன்மீது உரிமையில்லை, முதல் பதிவு செய்யப் 
படாமல் : பின்னர். இரண்டாவதுதடவை Cada நபரால் 
பதிவுசெய்யப்பட்டால். பதிவு செய்யப்படாத ஈடு செல்லாது. 
பின்னர் . பதிவு செய்யப்பட்டது செல்லுபடியாகும்... பின்னர் 
பதிவு செய்யப்பட்டவருக்கு. முன்னர் உள்ள பதிவுசெய்யாதவர். 
தாக்கீது. கொடுப்பினும் செல்லாது. (மானோலிதிக் பில்டிங் கம். : 
பெனி வழக்கு In the Monolithic Building Company (1915) 
7 அதி.. 449). a eee a அடிமையாவது. அட்னே. Heel. 

~ ‘em ant ஆ
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கொடுக்கவேண்டும். பொதுவாக வழக்கறிஞர் மூலம் பாங்கு 
நடத்துபவர் பதிவு செய்து கொள்வார், கம்பெனிப் பதிவா 
எருக்கு கடன் முடிந்த கடிதம் அனுப்பினால் பதிவு செய்யப் 
பட்ட ஈடு மாறும். 

கூட்டு வர்த்தகங்கள் - முன்னுரை :- கூட்டு வர்த்தக முறை 
யில் பாங்கு நிறுவனம் குறைந்துகொண்டு வந்தாலும் வாணிப 
முறையில் ஈடுபட்டுள்ள கூட்டு வர்த்தக நிறுவனங்கள் இந்தியா 
வில் எண்ணிறந்த அளவில் உள்ளன. இகங்தியக் கூட்டுவர்த்தகச் 
சட்டம் 1952-ன். க-வது பிரிவின்படி *: கூட்டுவர்த்தகமெனப் 
படுவது பல. நபர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு வர்த்தகமோ தொழிலோ 
பலருக்காக ஒருவராக அல்லது அனைவருமோ ஒன்றுகூடி 
நடத்தி அதில் கிடைக்கும் லாபத்தை பகிர்க்துக்கொள்ளுதலாகும் , 

கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முறைகள் :- பாங்குத் தொழி 
லுக்கு 10 கூட்டுதாரர்களுக்குமேல் இருக்க கூடாதென்றும் 
இதர. வர்த்தகங்கஞக்கு 20 கூட்டுதாரர்களுக்கு மேல். இருக்கக் 
கூடாதென்றும். இந்தியக் கூட்டு வர்த்தகச்சட்டம் கூறுகிறது, 
இது தொடங்குவதற்கான சட்ட அமைப்பின்கீழ் அதிக முறை 
கள் ஒன்றுமில்லை. இதைப்பதிவு செய்ய:வேண்டுமென்௱ கட்டுப் 
பாடு ஒன்றும். இல்லை, ஆயினும் இந்தய கூட்டு வர்த்தகந்தின் 
69-வது. பிரிவு பதிவுசெய்யப்படவேண்டும் என்று வற்புறுத்து 
Ang. இப்பிரிவின்படி ஒவ்வொரு கூட்டு நிறுவனமும் வாணிக 
நிறுவனப்பதிவாளரி (Registrar of Firms) டம். அதன் தலைமை 
அலுவலகம் . உள்ள . இராச்சியத்தில் பதிவு செய்தகொள்ள. 
வேண்டியது. இச்சட்டத்தில். இனி இத்துடன். தொடர்பு 
கொள்ளும் வர்த்தகர்கள் இன்னார், இன்னார், என்று எளிதில் 
தெரிந்துகொள்ள முடியும். அவர்களுடன் வர்த்தகத்தில் ஈடு... 
படவும் leaner eae இருக்கும், a : 

ப திகட்செய்யாததன் பின்விளைவுகள் : _ பதிவு செய்யப் 
படாததால் ஏற்படும் விளைவுகளைப்பற்றி இந்தியக்! கூட்டு... 
வர்த்தகச்சட்டம் 1982ன் 69வது. பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

்... பதிவு : செய்யப்படாத கூட்டுவர்க்தக நிறுவனம், அதன் 
பெயரின்கீழ் . சட்டப்படி. எந்தநடவடிக்கையோ. வழக்கே. 
மூன்றாமவரைக் கட்டுப்படுத்தி ஒப்பந்தத்தில் வழக்காடமுடியாது. ் 
வர்.தகக கூட்டு. நிறுவனம். தொடர்ந்த வழக்கு: சட்டமுறையே 
செல்லாது, பின்னர். பதிவு செய்தாலும்கூட அது. முறையாகாது. 
ஒரு கூட்டுதாரரேர அல்லது வேறு ஒரு. வர்த்தக. நிறுவனமோ 

, அதன்மிது. இழப்பிடு கோரியும், STUN emg 'மவண்டுமென் நும். 
10
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கோரி வழக்காட முடியாது, ஆயினும் அவ்வழக்கில் இந்தக் 
கூட்டு சிறுவனத்தை கலைக்கவேண்டும் என்று கோரினால் 
கீதிமன்றம் கவனிக்கக்கூடும். ஒரு கூட்டுதாரர் நீதிமன்றத்தில் 
இதர கூட்டுதாரர்களைக் கட்டஸாப்படுத்தி தனது வர்த்தக 
நிறுவனத்தை பதிவு செய்யவேண்டும் என்று வழக்காட 
வழி கிடையாது, 

கூட்டு வர்த்தகத்தின் சட்டபடி நிலை :--சில காலங்களில் 

கூட்டுவர்த்தகத்தை அதன் உறுப்பினர்களிலிருந்து தனித்து 
இயங்கும் ஒரு நிறுவனம் எனக் கருதுவதுண்டு, இதே 
விளக்கத்தை ஸ்காட்லந்து காட்டுச் சட்டம் கொடுக்கிறது, 
ஆயினும் இந்திய, ஆங்கிலச் சட்டங்களின்படி. கூட்டு வர்த்தக 
நிறுவனமும் அதன் உறுப்பினர்களும் ஒரே அமைப்பையேற்ற 
வர்கள் கூட்டுதாரர்களின் பெயர் சுருக்கம் தான் கூட்டு வர்த்தக 
நிறுவனத்தின் பெயர், 

கூட்டு வர்த்தகக் கணக்குகளைத் தொடங்குவது :-- 
ஒன்றல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டுதாரர்கள் சேர்ந்து பாங்கு 
கடத்துபவருக்கு. விண்ணப்பம் செய்தாலன்றிக் கூட்டு வர்த்த 
கத்தின் பேரில் கணக்குத் தொடங்கக் கூடாது,  ஒன்றல்லது 
அதற்குமேற்பட்ட கூட்டுதாரர்களின் விண்ணப்பத்தின்: பேரில் 
கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தின் கணக்கைத் தொடங்குவதில் 
பாங்கு நடத்துபவருக்கு யாதொரு தடையுமில்லை... ஆயினும். 
அம்மாதிரி. தொடங்க வேண்டுமென்று விண்ணப்பித்த கூட்டுத் 
தாரருக்கு. அருகதையில்லை. என்ற தகவல் பாங்கு ஈடத்து 
பவருக்குத் தெரியுமாயின். ௮வர் .. தொடங்க. மறுக்கலாம், 
பாங்கு நடத்துபவர் கணக்கைத் தொடங்குவதற்குமுன் செய்ய. 
வேண்டிய எல்லா விசாரணைகளையும் . தம்வசம் சேர்க்கப்பட்ட 
தகவல்களைக்கொண்டு. ௩நடத்ததீ sateen பின்னர். அவர்: 
இடையூறுகளுக்கும்  பொறுப்புகளுக்கும் : ஆளாவார்.. இந்தியக் 
கூட்டு வர்த்தகச்சட்டம் 1982-ன். 92-வது . பிரிவைக்காண்க, 

- அதன்படி ஒரு கூட்டுதாரர் கூட்டு வர்த்தக. நிறுவனத்தைச் 
தன் செயல்களால் கட்டுப்படுத்துவதாக . மறையபொருளாகவோ 
விளக்கமாகவோ கூறுதல் வேண்டும். இதனால். கூட்டுவர்த்தக.. 
நிறுவனத்தையும். இதர கூட்டுதாரர்களையும் அவர். கட்டுப் 
படுத்துவார்... ஆயினும் பிரிவு 19 (2) (1). யின் படி இதர. கூட்டு 
தாரர்களையும்  கூட்டுவர்த்தக நிறுவன தீதையும் கட்டுப்படுத்தும் 
வகையில். தம்விருப்பப்படி - பாங்கில். கணக்குத்... தொடங்க 
தொக்கிய அல்லது. மறைமுகமான... உரிமையில்லை. யென்று 

கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆயினும் வழக்கத்தை ஒட்டியும். உள்ளூர்.
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வர்த்தக முறையை ஓட்டியும் அவ்வாறு செய்யலாம் என்று 

இருப்பின் அதை அனுமதிக்கிறது. வர்த்தகக் கூட்டுமுறை 
உள்ளதென்ற காரணத்தினால் நிறுவனத்தையும் இதா கூட்டு 
தாரர்களையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஓரு கூட்டுதாரர் 

பெயரில் பாங்குக் கணக்கைத் தொடங்குவதற்கு உத்திரவாதம் 

யாதொன்றும் இல்லை. (அலயன்ஸ் பாங்கு எதி. கீர்ஸ்லே(7571) 

or. f.6 &, 19, 488) (Alliance Bank Vs. Kearsley (1871), L.R. 

6C. P. 433) எனவே, பாங்கு நடத்துபவர் கூட்டு வர்த்தக 
நிறுவனத்தின் பெயரில் கணக்குத் தொடங்குவதற்கு அதன் 
கூட்டுதாரர்களிடமிருந்து கடிதம் ஒன் றில் கையெழுத்து 
போடச்செய்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அக்கடிதத்தில் 
கூட்டுதாரர்களின் பெயர், முகவரி, பாங்குக் கணக்கை இயக்கு 
பவரின் பெயர் அவர்களுடைய மாதிரிக் கையெழுத்து 
'இவைகள் .காணப்படவேண்டும். (அநுபந்தம் ஆ. வில். நமூனா 

£ீர்.9-ஐக்காண்க) கூட்டுதாரருக்கு அளிக்கப்படும் அதிகாரத்தில் 
க்ண்க்கிலிருந்து பணம் எடுக்க, செக்குகளை மாற்ற, உண்டியல்களை 
ஏற்க, சொத்துககா அடைமானம் வைத்துக் உடன்பெற, இவை 
அனைத்தும். வர்த்தகக். MEG நிறுவனத்தின் பெயரில் 
இயக்கலாம் (அனுபந்தம் ஆ-வில் நமூனா நீர் 9-௮ வைக்காண்க) 

இம்மாதிரி செய்யப்படின்- உறங்கும் கூட்டுதாரர் தமக்குப் 
பொறுப்பில்லையென்று- கழித்துவிட முடியாது, இதர கூட்டு 
கடலில் அட்டிப்படத்தச் கலிய 

கூட்டுவர்த்தக நிறுவனத்தின் கணக்குகளை இயக்குதல் :-- 
சற்றேறக்குறைய எல்லா வர்த்தகத்திலும் பாங்குக் சணக்குச் 
தொடங்கப்பட்டுச். . செக்குகள் எழுதிப் பணம் பெறுவது 
வழக்கமானபடியால் பாங்கு நடத்துபவர் கூட்டுவர்த்தக 
நிறுவனத்தின் . பேரில் வரும் செக்குககா ஏற்க "வேண்டியது 
நியதியே. மேற்படி செக்குகள் அதிகாரம் கொடுக்கப் பட்ட 
கூட்டுத்தாரரால் மேற்படி நிறுவனத்திற்காக ... வேண்டிக் 
கையொப்பமிட்டு அனுப்பப்படவேண்டும்.' இகற்குப் புறம்பான 
வேறுகட்டக£கள் இருப்பின் பாங்கு நடத்துபவர் மேற்படி 
செக்குகலா ஏற்க மறுப்பார். ஏதேனும் ஒரு கூட்டுதாரர் 
முன்னர்க். கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை நீக்கிவிட்டதாக 
பாங்கு நடத்துபவருக்குத். தகவல் அளித்தால்“ போதுமானது. 
அதேபோன்று ஒரு கூட்டுதாரர் கையெழுத்திட்டு அனுப்பிய 
செக்குத்தாகைப் பணம்கொடுக்க வேண்டாமென்று இன் ஜெரு 
கூட்டுதாரர் TBE நடத்துபவருக்கு: அறிவிப்புச்செய்யின் 
அதன்படி. னு, நடத்துபவர். நடந்துகொள்ள வேண்டும்;
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அசையாப். பொருளைப் பற்றிய அதிகாரங்கள் :--ஆங்கிலக 
சட்டத்தின்படி தனிப்பட்ட அதிகாரம் பெறாத கூட்டுதாரர் 

ஒருவர் கூட்டு நிறுவனத்தின் அசையாப் பொருளைச் சட்டப்படி 

அடைமானம் வைத்தால் அவர் டசியொயமான விதிகளின்கீழ் 
(Equitable) #@ காண்பித்துள்ளார் எனக் கருதப்படும். இதள் 

காரணமாவது ஆங்கிலச் சட்டத்தின்படி ஒரு முகவர் தம் 

தலைவரைக் : கட்டுப்படுத்தும் வகையில் யாதொரு. பதிவு 
செய்யத்தகு முடங்கலும் எழுதிக் கொடுக்கக்கூடாது என்கிறது, 
மேற்படி முகவருக்கு இவ்வுரிமை கொடுக்கப்பட்டதாக எழுத்து 
மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பின் அவர் செய்கை தலைவரை. 
கட்டுப்படுத்தும். இந்தியாவில் உள்ள . கூட்டு வர்த்தகச். 
FLL 1982-6 19-ஆவது பிரிவைக் காண்போம். ஒரு கூட்டு 
வர்த்தக நிறுவனத்தின் அசையாப் பொருளை அவருக்குக் 
கொடுக்கப்பட்டுள்ள. மறைமுக அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் 
அடைமானமாக வைப்பதற்கு உரிமையில்லையெள்று கூறுகிறது, 
சொத்து மாற்றச் சட்டம் 1589-ன் 8-வது பிரிவின்கீழ் சொத்து 
மாற்றுபவர் பெற்றுள்ள உரிமையை அனுசரித்தே மாற்றப்படு 
பவர் பெறுவார் என்றும் அதன் சட்ட பின்விளைவுகளுக்கும் மாற்று 
பவரின் உரிமையே அடிப்படையாகும். எனவே, இவ்விரண்டு 
சட்ட விவரங்களைக் கூட்டாகச். சேர்த்து நோக்கின் எல்லாச் 
கூட்டுதீதாரர்களும் ஒரே முகமாக அந்த அசையாப். பொருளை. . 
மாற்றவேண்டும் என்ற முடிவு செய்யாவிடில் இந்த மாற்றம் 
துவறுதலாகவும் சட்டப்படி ஒழங்காகவும் அமையாது எனலாம். 
இந்த நிலைமை கிட்டத்தட்ட. ae eae ட அம கடி : 
நடப்பிலுள்ளது. 

அடைமானம் வக்கு அதிகாரங்கள் :--கூட்டு வர்த்தக 
- நிறுவனத்தின் அன்றாடத் தொழிலை. மேற்பார்வை செலுத்தி 

நிர்வாகம் செய்யும் கூட்டுகாரருக்கு வர்த்தகத்தின். பொருட்டுக் 
கடன் வாங்க அதிகாரம் உண்டு. எனவே, அவர் வர்த்தகக் 
கூட்டு நிறுவனத்தின் சொத்துகளை அடைமானம் வைக்கலாம்... 
அசையும் பொருள்களை அடகு வைக்கலாம். பாங்கு நடத்துபவர்... 
சட்டப்படி செல்லக்கூடிய அடைமானமோ அடகோ ஏற்பட்டதா... 
என்று கண்காணிக்க, எல்லாக் கூட்டு.தாரர்களும். சேர்ந்து... 
கையையழுத்திட்ட முடங்கலைத் தந்துள்ளனரா என்று கவனிக்க. 
"வேண்டும். அல்லது அதிகாரம் பெற்ற. கூட்டுதாரர் அந்தப் - 

பத்திரத்தை எழுதி நிறுவனத்திற்காகவேண்டி கையெழுத்திட்டுப் 
பதிவு செய்துள்ளாரா. என்று. காணுதல் வேண்டும்; .. இவ்வாறு ' 
அதிகாரம் பெரு ஒரு கூட்டுசாரர் சட்ட அடைமானம் செய்து 

- கொடுப்பின் அது Hb அர்த்தகக்கூட்டு, சிறுவன த்தையும், மற்றும் |
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உள்ள இதர கூட்டுதாரர்களையும் கட்டுப்படுத்தாது. நியாயமான 

விதிகளின் கீழ்தான் அமையும் எனலாம். (மெர்ச்சன்ட் எதிரரக 
orice Ces அண்ட் கம்பெனி [1901] 2.48. Qu 829 
Merchant Vs. Morton, Down & Co. [1901] 2. K. B. 829), 

தனியார் கணக்குகளில் செய்யும் கொடுக்கல் வாங்கல் :-- 
கூட்டுதார ர்களுக்குள் உள்ள உறவு ஈன்னம்பிக்கை உறவான தால் 
ஒரு கூட்டுதாரர் தமது கணக்கில் கூட்டுவர்த்தக நிறுவனத்திற்கு 
வந்த செக்கை வசூல் செய்து வரவு வைக்கக் கோரினால் பாங்கு 
நடத்துபவர் இதர கூட்டுதாரர்கக£க் கேட்டுக்கொண்ட பின்னர் 
தான் அம்மாதிரி செய்யக்கூடும், விசாரணையின்றிச் செய்யப் 
புகின், செலாவணி முறிச்சட்டம் 1881ன் 19வது பிரிவின்கீழ் 
சட்டப்படி பாங்கு நடத்துபவருக்கு . அளிக்கப்படும் காப்பு 
நிராகரிக்கப்படும். ஒரு கூட்டுவர்த்தக நிறுவனத்தின் செக்கு 
ஏதேனும் ஒரு கூட்டுதாரார் பெயரில் எழுதப்பட்டு அந்தக் 
கூட்டுதாரர் தமது சொந்தக் கணக்கில் கட்டும்படி பாங்கு 
நடத்துபவருக்குக் கட்டளையிட்டால் பாங்கு ஈடத்துபவர் அதைப் 
பற்றிய விசாரணை செய்யவேண்டியதில்லை. (பேக்ஹவுஸ் எதி. 
erie.er [1878] 8 #9. y.. 444 Backhouse Vs. (Charlton [1878] | 
8 ch. D.444) சொக்தக்கணக்கில் ஒவர் டிராஃப்ட் கடன் ப்ளு 
இருப்பதைக் குறைக்கும் எண்ணத்துடன் மேலே கூறிய வண்ணம் 
செக்கு வந்திருப்பின் பாங்கு நடத்துபவர் சற்று முன்னெச்சரிக் 
கையுடன். நடந்து. கொள்ள பேண்டும். கூட்டுவர்த்தக 
நிறுவனத்தின் பெயரில்வந்த செக்கு ஒன்றைச் தம் சொந்தக் 
கணக்கில் வரவு வைக்கும்படி, கோரும் கூட்டுதபரர் தாம் அந்த 
வர்த்தகப். பெயரில் தொழில் நடத்தி வருவதாகக் கூறினாலும் 
பாங்கு. நடத்துபவர் சற்று மூன்னெச்சரிக்கையுடன் . . நடந்து 

- கொள்ள. வேண்டும் (கார்டியன்ஸ் ஆஃப் செயின்ட் ஜான் 
ஹாம்ப்ஸ்டெட். எதிராக. பார்க்ஸ் பாங்கு லிமிடட் [1992] 
99 டி எல் ஆர். 229 Guardians of St John Hamp Stead Vs. 
Baraclay’s Bank Ltd., [1923] 39 T. L.R 229). 

-.... கூட்டுதாரர். ஒய்வு. பெறுதல் :-- ஒரு கூட்டுதாரரோ 
அல்லது அகேகரோ. ஓய்வுபெற்றால் ஓய்வெடுத்துக்கொண்ட பின் 
நிகமும் கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு அவர்கள் பொறுப்பாளி 
அல்லர். . ஒரு. கூட்டுதாரரோ அல்லது ஒன்றிற்கு. மேற்பட்ட 
கூட்டுதாரர்களோ ஓய்வு பெற்ரார் என்று அறிவிப்பு பாங்கு 
நடத்துபவருக்கு அனுப்பப்படும்வரையிலும்' பாங்கு ஈடத்துபவர் 
மேற்படி கூட்டுதாரர்கள். உள்ள -: கூட்டு நிறுவனத்திற்குக் 

கொடுத்த முன்பணமோ, .. கடன் வசதியோ இவையளைத்துக்கும்
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எல்லாக். கூட்டுதாரர்களும் பொறுப்பாளிகளாகக் கருதிச் 
சட்டப்படி அவர்கள்மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆயினும் 
பொதுவாக ஒருபுதிய கூட்டுதாரர் சேர்க்கப்பட்டவடன் பழைய 
கூட்டு வர்த்தசத நிறுவனம் தானாகவே கலைந்து போகிற 
காரணத்தால் பாங்கு நடத்துபவர் புதுக் FLO OO or Foo ZF 
சம்மதித்து ஏற்றுக்கொண்டு பழைய கூட்டுதாரரைத் ' தமது 
பிடியினின்று விலக்கிவிடுகிறார். - பாங்கு நடத்துபவர் தமது 
வழக்கிடும் உரிமையை இழக்க விரும்பாது பழைய கணக்கை 

- இருப்புக்காட்டி புதிய கணக்கொள்றைகத் திறந்து அதன் மூலம் 
களேடன் வழக்கு 88 (Rule in Clayton’s Case) (1816) 
I @Quwfic sb I Merivale 672, abs sQéer gy பார்த்துக்கொள்ள 
வார்.பணம் செலுத்தியவுடன் மிகவும் தொன்மையான முதல்கடள் 
பாங்கு நடத்துபவருடையதாயினும்சரி அல்லது கூட்டுதார 
ருடையதாயினும்சரி அது தீர்க்கப்படும், ் | 

கூட்டுதாரர் இறந்தபின் :--ஒரு கூட்டுதாரர் . இறப்பிள் 
அதன் விஃவாகக் கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தையே மூடிக் 
கலைக்க வேண்டிய விதியுண்டு. அவருடைய வாரிசுதாரர்கள் தம் 
தகப்பனார் செய்த தொழிலில்சேர உரிமையில்லை. கூட்டு 
வர்த்தகத்தில் நிர்வாகம் செய்ய உரிமைக் கோரக்கூடாது, 
அந்தக்கூட்டு நிறுவனத்தின் சொத்துகளில் பங்கு. மாத்திரம் 
கேட்கலாம். கூட்டு வர்த்தகத்தின் கணக்கைத். தொடர்ந்து 
நடத்திவர. பாங்கு நடத்துபவர் எந்தவித எதிர்ப்பும் . கூற 
மாட்டார். உயிருள்ள இதரகூட்டுதாரர்கள் மரித்தவரின் வாரிசு 
-தாரருக்கு அவருடைய உரிய பகுதியைச் சொத்துக்களிலிருந்து 
பிரித்துக்கொடுக்கக்கூடும், கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தின் 
கணக்கு, பற்று வகையில் இருப்பின் தொடர்க்து அந்தக் 
கணக்கை நடத்திவருவதை தடுத்து, _மரித்தவரின். உரிய 

- பொறுப்புத்தொகை எவ்வளவு... என்று! முடிவு. செய்யவும், 
க்ளேடன் வழக்கு விதி இதை பாதிக்காமலும் இருக்க ஏற்பாடு 
செய்தல் வேண்டும். டட | An ote 

.. கூட்டுதாரர் முறிந்தவரானால் :-- சட்டப்படி ஒரு கூட்டு 
தாரர். முறிந்தால் விளக்கம். ஏதும் செய்யப்படாத ஒரு “கூட்டு 
வர்த்தக நிறுவனம் கலைப்புபெறும். ஏேகனும் ஒரு கூட்டுதாரர் 

_ முறிந்தவரானால் அவர் அந்தக். கூட்டு : நிறுவனத்திற்காகப் 
_ பெற்ற அதிகாரம். நீக்கப்பெறும். அவரது சொந்த சொத்துகள் 
ட இதர  கூட்டுதாரர்கள் ஏற்கும். பொறுப்பில் பங்கு ஏற்காது, 

மூறிந்த.. கூட்டுதாரர்கள் ” கையெழுக்கசிட்டுக் கூட்டுவர்த்தக 
நிறுவனத்திற்காக. வந்துள்ள செக்கை, . இந்தத்தகவல் கிடைத்த
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பின் பாங்கு நடத்துபவர் ஏற்கக்கூடாது. அநீதச் செக்கு 

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானல் இதர கூட்டுதாரர்கள் 

௮தில் கையெழுத்திட்டால்கான் பாங்கு நடத்துபவர் ஏற்பார். 

கூட்டு வர்த்தக நிறுவனத்தின் கணக்கில் வரவுத்தொகை 

இருப்பின் இதர .கூட்டுதாரர்கள் முறிந்த கூட்டுதாரரின் 

சொத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட டிரஸ்டியிடம் மேற்படி. கூட்டு 

_தாரரின் கணக்கை ஒப்படைப்பார்கள். ட 

கூட்டு வர்த்தகக் கணக்கும் கூட்டுதாரரின் சொந்தக் 

கணக்கும் :.. . சொந்தக் கணக்கிலுள்ள தொகையை கூட்டு 

வர்த்தகக் கணக்கிற்கு மாற்றும்படிவரும் விண்ணப்பத்தை பாங்கு 

நடத்துபவர். மேற்கொண்டு மாற்றக்கூடும். இதில் அவர் 
ஏவ்விதமான மறுப்பும் தெரிவிப்பதில்லை. தனிக்கணக்கிலுள்ள 

தொகையைக் கூட்டுவர்த்தசக் கணக்கின் . பற்றுநிலைக்கு 

மாற்றுவது அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேற்படி தனிஈபர் 
சணக்குடையவர் கூட்டு வர்த்தகத்தின் உறுப்பினரானாலும் 

'ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கில்லை. 

கூட்டுக் கணக்குடையவர் ஓருவர் புத்தி மாற்றம் . பெறின் 
அவர்.  செக்குகளைக். கொடுக்கவேண்டாமென்ற . கட்டளையை 

வெறியருடைய சொத்துக்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவினரும், 

சாதாரண கூட்டுதாரர்களும் சேர்ந்து பிறப்பிக்கும்போது பாங்கு 

நடத்துபவர் அதன்படி நடக்கவேண்டும். அதேபோன்று அந்தக் : 

கணக்கு . நடத்துவதையும் தாற்காலீகமாக ஓத்திப்போட்டு 
மேற்கண்ட கட்டளை பிறந்த பின்னர் அதற்கேற்ப. நடக்க 

வேண்டும். 

இந்துக் கூட்டுக் குடும்பங்கள் :-- இந்துக் குடும்பங்கள். 
பொறுத்தமட்டில். பாங்கு நடத்துபவர் சற்று முன்னெச்சறிக்கை 
.யுடன் கடன் அல்லது முன்பணக். கணக்கு. வகைகளில் நடந்து 
கொள்ளவேண்டியது. இந்துச் சட்டத்தின்படியும், பழக்கவழக்கப் 
படியும், சொத்துரிமையைப் பொறுத்தமட்டில். மாற்றங்களும் 

-வார்சுரிமைகளும். மிகவும் சிக்கலானவை. சாதாரண. அல்லது. 
இயல்பான. ஈடு எனக்கருதி பாங்கு ஈடத்துபவர் .முன்பண 
வசதி. யலித்தால் பல்வேறு இதர  சட்டமுறையில் சிக்கலில் 

் ஆழ்ந்து அவதியறுவர். . மிதாட்சர சட்டத்தின். ( Mitakshara 
, 1 கீழ். ஒருகுடும்பத்தில். பிறந்த. அனைவருக்கும் சொ த்தில்... 
உரிமையுண்டு... உரிமை தோன்றும். தேதியைக் கருத்தோன்றிய 
நாள்முதல் கணக்கிடவேண்டும். ... எனவே, பாங்கு. நடத்துபவர் 

ஏதாவது ஒரு கடன் உத்வ்வர்கள் அதற்காகப்பெற்ற
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ஈட்டினைச்செல்லாது என்று பின்னர்க் தோன்றும் ஒரு சிறு 
கூழந்தை வழக்காட இடமுண்டு, எனவே. கடன்பத்திரம் பெற 
விரும்பும் பாங்கு நடத்துபவர் அந்தக்கூட்டு இந்துக் குடும்பத்தி 
லுள்ள அனைவரையும் கையெழுத்துப்போடச்செய்து பெற 
வேண்டும், அல்லது வீட்டின் தலைவனை மேற்படி பாண்டு 
அல்லது பத்திரத்தில் கையெழுத்துப்போட அனுமதிக்க 
வேண்டும். குடும்பத்தின் தலைவனுக்கு கர்த்தா (கோரல் அல்லது 
நிருவாகி (Manager) என்றுபெயர், குடும்பச் செலவிற்காகக் 

- கடன்பெற்றாலும், அல்லது குடும்பத்தின் ப்ழைய ௬டன்களைக் 
கொடுக்கவும் சொத்தை ஈடுவைக்கவும் அதிகாரம் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளது. இந்துக் கூட்டுக் குடும்பத்தின் பேரில் பாங்கு 
நடத்துபவர் வழக்குத்தொடுப்பின் தாம் அந்தக் கூட்டுக்குடும் 
பதத்திற்கு முன்பணக். கடன்வசதி யளிக்குமுன்னர் அந்தக்கூட்டு 
இந்துக் குடும்பத்தின் செலவிற்கென்றே அந்தக்கடன். கொடுக் 
கப்பட்டது. என்று ருசுபடுத்தவேண்டும். இம்மாதிரிக் குழப்பங் 
கா நீக்கம் செய்யும் நோக்கத்துடன் சில பாங்குகள் இந்துக் 
கூட்டுக்குடும்ப முறையின்கீழ் கணக்குத்தொடங்க. விரும்புபவர் 
களாத் தாமாகத் தனியே சம்பாகித்துவந்த சொத்து, பொதுச் 
சொத்து என்று பாகுபாடு பிரித்து எழுதித்தரும்படி கூறுகின்ற 
னர். அந்த அறிக்கையில் நடப்புவைப்பு, தவணைவைப்பு 
சேமிப்புவைப்பு இவைகளில் சொந்தப் பொருளீட்டலில் 
ஏற்பட்டவை, பொதுச்சொத்தின் மூலம் ஏற்பட்டவை என்று 
பிரித்து எழுதக்கூறுவார் : (அநுபந்தம் ஆ. நமூனாக்கள். 4. (ஆ) 

(௭) 409 இவைகளைக்காண்க) வர்த்தகம் புரியும் இந்துக் கூட்டுக் 
“குடும்பத்தின். நிர்வாகியாக ஏதாவது ஒருகபரை நியமிக்கும்: 
அவர் . அதனுடைய . எல்லாப் பொறுப்புகளையும் வகிக்கும் 

முகவர் ஊனக். கூறலாம் அவர் .கர்த்தாவா இருக்கவேண்டிய 
நிர்ப்பந்தமில்லை. ஏனென்றால் கொதி பல oe நடக்கும் 
எனலாம், 

நிர்வாகியின் அதிகாரங்கள் :-- கர் த்தாரவினுடைய 
. அதிகாரங்களைவிட நிருவாகியின் அதிகாரம் மிகவும் விரிவானது “4 

அவர் குடும்பத் தொழிலுக்காகக் கடன் வாங்கவோ குடும்பச் 
சொத்துககைத் தொழில் முகாச்திரமாக ஈடுகாட்டவோ அதிகாரம்... 
பெற்றவர். ஆயினும் ஊக வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது 

வி.பசாரர த் திலும் -குடும்பச்சொத்தைச்' செலவிடக்கூடாது... 

“கூட்டுக்குடும்ப . நிறுவனத்தின் பெயரால் எமுதப்படு ம். 
_மாற்றுரிமை உண்டியல்களால் குடும்பத்திலுள்ள அனைவரையும் 

சிறுவர்கள் சிறுமியர் உள்பட, eae eae (Pre FL GEUOR SSO:
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தகராறு ஏதேனும் தோன்றில் சமரசம் செய்ய அவர் 

முன்வரலாம். ஆனால் நட்டம் விளைக்கும் புதிய முயற்சியில் 
ஈடுபடக்கூடாது. 

இந்துக்கூட்டுக் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பொறுப்புகள்:- 
கூட்டுக் குடும்பத்தொழிலை கடத்தவும் குடும்பத்தின் செலவைச் 
செய்யவும் குடும்பத்தின் சசேவைகலா ஈடுசெய்யவும் தொழில் 
கடத்தப்படுகிறது, இதற்கு எல்லா உறுப்பினர்களின் அனுமதியும் 
அங்கீகாரமும் உண்டு, ஒரு நிர்வாகி கூட்டுக் குடும்பத்தின் 
பேரில் கடன் பெற்றால் ௮க்கடன் பொதுத்தொழிலின் காரண 
மாக உண்டாகியது எனின் இதர கூட்டுதாரர்கள் அந்தப் 
பொறுப்பை ஏற்கவேண்டும். அவர்களுடைய பொறுப்பு அவர் 

களுக்குக் குடும்பச்சொத்தில் உள்ள அக்கறையைப் பொறுத்து 
அளவிடலாம். வயதுவந்த கூட்டுதாரர்கள் சேர்ந்து பொறுப்பை 
ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஏனெனில், நிர்வாகியுடன் இவர்களும் 

ஒப்பந்தத்தில் சேர்கிறார்கள். அல்லது குடும்பத்திற்காக 
நிர்வாகி செய்த ஒப்பந்தத்தை இவர்கள். ஆமோதித்துத் 
தங்ககாயும் அதில் 'பொறுப்பாக்கிக் கொள்கிறார்கள்: 

அக்கூட்டுக் குடும்பத்தில் வயது முதிராப் பாலகன் இருப்பின் 
அவன் கனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பாளி ஆகான். ஆயினும் 
வயது வந்தபின்னர் அவ் ஒப்பந்தத்தை ஆமோதிக்கலாம். 

வாடிக்கைக்காரரின் அட்டார்னி (வழக்கறிஞர்) கட்டளைக் 
கூம் அட்டார்னி அதிகாரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்:--சில 
சமயங்களில் பாங்கு நடத்துபவர்கள் தங்கள் வாடிக்கைக்காரர் 

களுடைய அட்டார்னிகளுடன் தொடர்புகொள்ள நேரிடுகிறது. 

பொதுவாக வாடிக்கைக்காரர் தாம் நியமனம் செய்த நபர் 

மூலம் தமது கணக்குகளை பாங்கு நடத்துபவர் . நடத்திவர . 
வேண்டியது என்று கட்டளை இடுவார். : ஒரு கட்டகை. எனப் 
படுவது வாடிக்கைக்காரரின் பாங்குக் கணக்கை பொறுத்த 

மட்டிலும் இன்னருக்குச். சட்டபடி இயக்க. உரிமை அளிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது என்றும் இந்த அதிகாரத்தை அளிக்க விரும்பு 
கிறவர் (1900௦0) இக்கட்டளையை இடுவார். . (அனுபந்தம் ஆ 
ed, sper சீ இயைக் காண்க) கட்டளை எனப்படுவவ ஒரு 
குறிப்பிட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் சம்பந்தமாகத். தனிப்பட்ட 
பாங்கு நடத்துபவருக்கு இடக்கூடியது, ஆயினும் அட்டார்னி 
எனப்படுவது வாடிக்கைக்காரரின்  எல்லாப்பண சம்பந்தமான 
விவகாரங்களையும் பொதுவாகக் கவனிக்க. வேண்டியபொது 
உத்தரவாகும். | |
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அட்டார்னியின் தனிப்பட்ட அதிகாரமும் பொது அதிகாரமும் 
இம்மாதிரியான அதிகாரம் பொதுவாகவும் இருக்கலாம் 
தனிப்பட்ட முறையிலும் அமையலாம் (அனுபந்தம் ஆவில் 
ஈமூனாக்கள். 8, 92, 88 இவற்றைக் காண்க) இதன்படி இந்த 
அதிகாரத்தைக் கொடுத்தவர் சில குறிப்பிட்ட தகவல்களை 
மட்டும் அட்டார்னி பணியாற்ற விரும்பினால் அதற்குச் தனிப்பட்ட 
அதிகாரம் என்று பொருள். தமது எல்லாக் காரியங்களையும் 
வழக்கறிஞர் முன்னின்று ஈடத்திக்கொடுக்கப் பொது௮திகாரம் 
அளிப்பின் அதற்குப் பொது௮அதிகாரம் என்று பொருள்: 
மன்னர்க் கூறப்பட்டதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு விற்பளைப் 
பத்திரம் எழுதப்படின் அதகைத்தக்க முறையில் பதிவுசெய்ய 
வேண்டியது இன்றியமையாதது. இதைக்தனிப்பட்ட அதிகாரம் 
எனக்கூறலாம். ஒரு வியாபாரி தனது வர்த்தகம் சம்பந்தமாக 
நிர்வாகியை நியமித்து, வர்த்தகம் அளைத்தும் கவனிக்க 
அதிகாரம் கொடுப்பின் அது பொதுஅதிகாரம் . ஆகும், 
அட்டார்னிக்குக் கொடுக்கப்படும் அதிகாரங்களில் பொது 
வகுப்புகள்கூட இருக்கக்கூடும். அதிகாரம் அளித்தவர் அவ் 
வகுப்புகளை மறுமுறை ஆமோதித்து, கொடுத்த அதிகாரத்தை 
இன்னும் வன்மைப்படுத்துவார். அதிகாரம் பெறாவிடினாம்கூட 
அட்டார்னி செய்த பணியை. அதிகாரம் அளித்தவர் ஏற்றுக். 

கொள்ளக் கூடும். அடைக்கப்பச் செட்டியார், எதிராகத் தாமஸ் 
GS Hore சன்ஸ் (பாங்கு நடத்துபவர்கள்) லிமிடெட். ஆ, இ. ரி 
1933 iGfla) Osorer Ae) 78 (Adaikappa Chettiar, Vs. Thomas . 
Cook & Sons (Bankers) Ltd (A. I. R, 1933 Privy Council 78) 
என்ற. வழக்கில் ...'' நிர்வாகிக்கு அளிக்கப்பட்ட அட்டார்னி 
அதிகாரத்தில் உள்ள இயல்பான வாசகங்களை .நன்கு ஆய்ந்து 
"நோக்கின் ஒரு. பத்திரத்தைப் (Document) upMee mia 
யில்லை... இது... முன் கழிந்த ஒரு செயலைப்பற்றிக் கூறுகிறது, 

- இருசாராழும் சேர்ந்து அட்டார்னி அதிகாரத்தைத் திருத்தம் 
செய்து அந்தப்பத்திரத்தைபபற்றிக் கூறப். படச்செசெய்தல் 
வேண்டும். இல்லையேல். நீதிமன்றத்தின் :. சார்பாகவாவது 
அத்தப்பைக் திருத் தியிருக்கவேண்டும். இந்த வழக்கில்.ஆய்ந்து 

- நோக்கின், .இந்தப்பத்திரத்தின். . பெயர். ஞாபகப்பிசகாக 
'வீடப்பட்டதாகக்கருத இயலாது. வேண்டுமென்றே எழுதிவிடப் 
பட்டது . என்று முடிவுசெய்யலாம், ... அட்டார்னி அதிகாரம் 
கொடுக்கப்பட்ட வழக்கில். நிர்வாகிக்கு. எழுதுபவராகவோ 
பொறுப்பை எற்றுக்கொண்டவர்ரக்வே கையெழுத்திட்டு : அதன்... 
விளைவாக : பில்ஸ் ஆஃப் எக்சேஞ்ஜ். சட்டத்தின்கீழ். பாங்குக் 

கம்பெனியை மாற்றுபவராகவோ . (Endorsor) ~ (பொறுப்பாளி
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யாக்கினார். அட்டார்னி அதிகாரத்தின்மூலம் பாங்கு கொடுத்த 
கடன்களுக்கு உத்திரவாத அதிகாரம். இவர் தம் இச்சைப்படி 
கொடுத்தும் இது பாங்கு முறையில் இதுகாறும் நிகழ்ந்ததில்லை, 
எனவே, பரங்கு நிர்வாகி தம் வரவேற்பைமீறி அதிகாரத்தைச் 
செலுத்தினார் என்று முடிவாக்கப்பட்டது இந்தத் தீர்ப்பின் 
மூலம் பாங்கு நிர்வாகிக்கு அளிக்கப்படும்போது அட்டார்னி 
அதிகாரம் எவ்வகையில் அமைப்புப் பெறுகிறது என்று 
தெரியலாம். ஒருகிர்வாகிக்கு . உண்டியல்களை மாற்ற ஒம் 
உண்டியல்களுக்குப் பணம் கொடுக்கவும் அதிகாரம் கொடுக்கப் 

பட்டுள்ளது என்றால் : அவர் வரம்புமீறி உண்டியல்களஞுக்காஃப் 
பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டு, கொடுக்கிறேன் என்று பாங்கிற்காக 
வேண்டி . ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. இந்த அதிகாரம் 
புறம்பானதே, இதே வழக்கில் நிர்வாகி தொக்கிய அல்லது 
மறைமுக அதிகாரம் உண்டு என்று ஒருசெக்கிற்கு உத்தரவாதம் 

அளிக்கவோ அதுவந்த சிலநாள்கள் கழித்து பணம் எளிதில் 
'மாற்றத்தகும் என்று சான்றிதழ் கொடுக்கவோ அதிகாரம் 

இல்லையென்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. செக்குத்தாகா மாற்றுவ. 

தற்கு அதிகாரம்பெற்ற முகவர்க்கு அதைப் பல்வேறு 
மாற்றுரிமைகள் செய்யவோ, ரொக்கமாக மாற்றித் தமது . 
சொந்தக்கணக்கில் வரவவைக்கவோ அதிகாரம் சொடுக்கப் 
படவில்லை, . :*பெர்ப்ரோ '? (0௭10௦) என்று கூறப்படும் 

.. தனிப்பட்ட அதிகாரம் குறுகிய. எல்லைக் கோட்டை உடையது. 
இதன்மூலம் முதல்வரைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முகவர் 
கையெழுத்து இடுவார். முகவர் எல்லைமீறி இதள்4ழ். பணி : 

யாற்ற முடியாது. 

- எடுத்துக்கொள்ள ே வண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள் :-- 
முதன். முதலாக பாங்கு நிர்வாகி வந்திருக்கும். அட்டார்னி 

அதிகாரப். பத்திரம் நடப்பில்: உள்ள. முத்திரை வரிச் 
சட்டத்தின்கீழ் தகுந்தபடி. வில்லைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனவா 
என்று பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதனுடைய  . படிவம். 
ஒன்றைத் தம் கோப்பில் (1116) சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளுதல் 
“வேண்டும். வழக்கமான கட்டகப் . படிவத்தில் - தமது 
"வாடிக்கைக் காரரைக்' கையெழுத்துப் போடச்செய்து வாங்கி 
வைத்துக்கொள்ளுதல் நல்லது.. . இதன்மூலம் அட்டார்னி 

. அதிகாரத்தில். பின்னர் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகளையும் 
சங்கடங்களையும் எளிதில் திர்க்கக்கூடும்.. இம்மா திரியான 
கட்டளை ஓன்றை பாங்கு நடத்துபவர் பெறின், தனிப்பட்ட. 

முறையில்... அட்டார்னி அத்தம் prereset. emia 
போய்விட்டது எனலாம்.
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செயலாக்குபவர்களும் டிரஸ்டிகளும்:-உயில் எழுதிவைத்து 
மரித்தவர் தமது சொத்தை உயிலில் சண்ட படி செயல் புரியும் 
படி விண்ணப்பித்துக்கொண்டால் அச்செயல் புரிபவர் 
செயலாக்குபவர் எனலாம். உயிலில் கூறப்பட்ட . நபர் 
விருப்பத்தோடு செயல் புரியலாம் அல்லது விருப்பப்படாமலும் 
இருக்கலாம், ஆயினும், மரித்தவர் சொத்தைத் தம் வசமாக்கிக் 
கொள்ளமுடியாது. டிரஸ்டி என்று சொல்லப்படுபவர் உயிலின் 
கீழோ டிரஸ்ட் பத்திரத்தின் காரணமாகவோ நியமனம் பெற்று 
டிரஸ்ட் சொத்தைக் காப்பாற்றி . வருபவர். பொதுவாக பாங்கு 
நடத்துபவர் செயலாக்கு பவர்கள் பேரிலும், டிரஸ்டிகள் பேரிலும் 
கணக்கு வைத்துக்கொள்ள விருப்பப்படமாட்டார். ஆயினும், 
அவர்களுடைய செொந்தப்பெயரில் கணக்கு வைத்குக்கொள்வ 
தைப்பற்றி அவர் எவ்வித எதிர்ப்பும் செய்வதில்லை. இந்ச 
அதிகாரிகளை நியமனம் செய்த உயிலை ருசுப்படுத்தும் சான்றுக் 
கடிதங்களையும் (Official probate) ewe நிர்வாகப் 
பத்திரங்களையும் . (16 65 Administration)  கன்கு ஆய்ந்த 
பின்னர் இவர்கள் பதவியின் பேரில் கணக்கு வைத்துக் 
கொள்ளலாம், ட்ரஸ்ட் சொத்தின் பணம் தவறான முறை.பில் 
செலவழிக்கப் படுகிறது என்று பாங்கு. நடத்துபவர் 
அறிந்திருந்தாலும் ட்ரஸ்டியின் சொக்தப் பேரில் கணக்கு உள்ளது 
என்று கூறி இவர் பொறுப்பினின்று விலகமுடியாது. பாங்கு 
நடத்துபவர் ட்ரஸ்ட் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக நடப்பின் 
பயன். அடைபவருக்குப் (Beneficiary) பொறுப்பாளி ஆகிரூர், 
ஒரு ட்ரடிஸ்டி, மோசடி செய்யின் விசாரணையின் போது பாங்கு 
நடதீதுபவர் குற்றவாளி ஆகக் .. கருதப்படின் : அவரும் 
பொறுப்பாவார். பயனடைவோரின். நன்மையைக் கோராமல் 
ட்ரஸ்டியின் மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்தார் என்று 

. விதிக்கப் படுவார். க்ரே எதிராக. ஜான்ஸ்டன் (1868) லா. Ad 
o&, ore) 1. Gray 1, Johnstone (1868) L. R. 3 H. L. 1) என்ற 
எடுத்துக் காட்டான வழக்கில். செய்யப்பட்ட தீர்ப்பு வருமாறு. 
“பாங்கு நடத்துபவர் தமது : வாடிக்கைக்காரரின் செல்கை 
'ஏற்கமறுத்தால் அந்த வாடிக்கைக்காரர் ஒருகால் செயலாக்கு 
மவோராக -. (Executor) இருக்கலாம் ee முதன் முதலாக 
நம்பிக்கை மோசம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். இது செயலாக்கு 
வோரின் உள்ளக்கிடக்கையால் ஏற்பட்டது. இரண்டாவதாக 

_ பாங்கு .. நடத்துவோர்களும் இவர்களுக்கு. . உடந்தையாக 
2 .இருந்திருக்கக்கூடும், அதன் கரரணமாகத் தான் இந்த நம்பிக்கை 
மோ சமும் ட்ரஸ்ட் பணத்தைத் தவரான... வழியிலும் செலவிட. 

... முடிந்தது. பாங்கு நடத்துபவர்கள் உடந்தையாய் இருக்ககாரணம் 
r என்னவென்று ஆலோசளை செய்யின் தகம்) 
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வோரால் எதாவது அனு கூலமோ ஆதாயமோ கிடைத்திருக்க 
(வேண்டும். இவற்றை. ருசுப்படுத்தினால் பாங்கு நடத்துபவர்கள் 
உடந்தையாய் இருந்து வந்தரர்கள், அதன் விளைவாக நம்பிக்கை 
மோசம் ஏற்பட்டது எனலாம்”: ஓ. ஆர். எம். எதிராக காகப்பச் 
செட்டியார் 42 பாம். லா. ரி, 440 (0... 18. V. Nagappa chettiar 
43 00. 1. ௩. 440) என்ற வழக்கில் பாங்கு நடத்துபவர் ட்ரஸ்ட் 
நடவடிக்கை பெற்ற வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கு வைத்திருந்தும் 
கூட ட்ரஸ்ட் பணத்தை வாடிக்கைக்காரரின் சொந்தப் பணத்தில் 
வரவு வைத்து அதிலிருந்த பற்று நிலைமை மாற்றினார். பாங்கு 
நடத்துபவர் தவறான வழியில் நடந்து கொண்டார் என்று முடிவு 
செய்து வாடிக்கைக்காரரின் கணக்கில் வரவு வைத்த ட்ரஸ்ட் 
தொகையை அந்த ட்ரஸ்டுக்கே திருப்பிக் கொடுக்கும்படி 

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதற்கு முன்னால் நடந்த ஒரு 
வழக்கில் ஆ. இ, ரி. 1986 பி, ௧, 1988 ந. 1. 1, 1920௦ 192) வாதி 
ஒரு பெண்மணி... அவர் பிரதி வாதி பாங்கியில் கணக்கு 
வைத்திருந்தார். அவளுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் அனைத்தையும் 
கண்காணிக்க. *ஏ” என்ற வழக்கறிஞரை நியமித்திருந்தார். 
ஏ”? என்றகபர் தமது சொந்த முறையில் பிரதிவாதி பாங்கில் 
கடன் பட்டிருந்தார். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி அப் 
பெண்மணியின் கணக்கிலிருந்து பணத்தைத் .தம் சொக்கக் 
கணக்கிற்கு ஏமாற்றி ஓவர். டிராஃப்ட் கடனையும் போக்கினார். 
ஏ என்பவர் சியமனப்படி அப்பெண்மணியின் கணக்கிற்கு 
டிரஸ்டி ஆவார். . அவர்.நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானவர், பாங்கு . 
ஈடத்துபவரும் .டிரஸ்டியும் நம்பிக்கை. மோசமாக நடந்து 
கொண்டார்கள், என்று பாங்கும் . அதற்கு. உடந்தையாக 
இருந்தார்கள் என்று முடிவாக்கப்பட்டது. ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட 
ட்ரஸ்டிகள் நியமனம் செய்யப்படின் பாங்கு நடத்துபவர், செக் 
கையெழுத்து இடுபவர், உண்டியல்கள் மாற்றுபவர் இன்ஞர் 
இன்னார் . .என்று விளக்கமான கட்டளையை எதிர்நோக்குவார். ' 
கட்ட ஒன்றும் இல்லாத பக்ஷத்தில் ட்ரஸ்டிகளில் எவரேனும் 
ஒருவர் பாங்கு... சம்பந்தமான கொடுக்கல் வாங்கலை நடத்தலாம். 
ஒரேட்ரஸ்டுக்குப் பல ட்ரஸ்டிககா நியமனம் செய்தால் அது 
கூட்டுப் பொறுப்பாகச் செம்மையாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டும் 

. என்ற... நோக்கத்துடன்... அமைக்கப். படுகிறது. செயலாக்கு 
பவர்களில்யாரேனும்... ஒருவர் மரித்தால்' பாங்கு நடத்துபவர் 
கணக்கில் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டிய நியதி. இல்லை. ஆயினும் . 
டிரஸ்டிகளில் "ஒருவர். ஒய்வெடுத்தாலும் அல்லது இறந்து 
பட்டாலும் பாங்கு நடத்துபவர். இதர டிரஸ்டிகள் உள்ளனர் . 

ன ட வாளாவிருக்க முடியாது.  செயலாக்குபவர்கள் கடன் 
பெறின்: இறந்து பட்டவரின் பொ.றுப்பகளை நீக்குவத்ற்கா௫-என்று
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கருதப்பட்டு அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப் 
பேற்பார்கள், ஆயினும், இறந்தவரின். சொத்துகளை ஈடுகாட்டி 
கடன் பெறின் அப்பெழுது அவர்கள் பொறுப்பாளி 
ஆகமாட்டார்கள். பொதுவாகச் செயலாக்குபவர் இறந்து 
பட்டவரின் சொத்தை ஈடுகாட்டி சடன் பெற முடியாது, . அது 
பொதுச் சொத்தைக் கட்டுப்படுத்தாது. மணமான பெண் 
செயலாக்குபவளாக நியமிக்கப்படின் அவளது கணவனின் 
செயல்களைக் கட்டுப் படுத்த முடியாது. அவளது கணவன் 
இவளது செயலில் தொல்லை விளைவித்தால் அவள் கட்டுப்பட 
நேரிடும். 

சங்கங்களும், பள்ளிகளும் :-- வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாத 
சங்கங்களும், பள்ளிகளும், கசூழுக்களும், நிதிச்சங்கங்களும் 
கணக்குத்தொடங்கிக் கெள்ளலாம் (அனுபந்தம் ஆ-வில் நமூன 
39-ஐ.ல் காண்க) இவைகள் இணைப்புப்பெறுவிடின் அவற்றிற்குச் 
சட்ட அமைப்பும் இல்லை, ஒப்பந்தத்தில் நுழையவும் அருகதை 
யற்றுப்போகும். அம்மாதிரி நிலையில் அவற்றின் மீது சட்டப்படி 
வழக்காட முடியாது,  முகவராகப் பணியாற்றும் அதன் 
அதிகாரிகள் ஓவர்டிராஃப்ட் கடன் பெற்றால். அவர்களைச் 
சட்டத்தின்கீழ்ப் பொறுப்பாளராக்க பரியலாது. . அவர்கள் 
சொந்த. முறையில் ஓவர்டிராஃப்ட் கடன் பெறின் அது கனியே 
தொடரப்படலாம் ஆர். ஏ. துபாஷ், பார்ஸி ஜிம்கானா கணக்கு 
R. A. .Dubash. A/c Parsi Gymkhana” என்று கணக்குத் 
“தொடங்கி. திரு. துபாஷ் ஓவர்டிராஃப்ட் கடன் பெற்றால். 
அவர்... தனிப்பட்ட முறையிலும் பொறுப்பேற்பார். 
அதன் நிறுவனத்திற்கும் பொறுப்பாக இருக்கவேண்டிகேரிடும். 
இம்மாதிரியான மிறுவனங்கள் கணக்குத் தொடங்க விரும்பினால் 
பாங்கு. நடத்துபவர் அதன் சங்க விதிகளைக் கேட்டுவாங்கி 

- அதுஇணைப்புப். பெற்றதுதானா. என்றும், மேற்படி பாங்கில் 
கணக்குக் தொடங்குவதற்காக அனுமதி உண்டா. என்ற 
தீர்மானத்தின் . ஈகலைப்பெற்றும், அவற்றின் உறுப்பினர்களில் 
இன்னார். பணம்பெறவும், செக்குகளில் கையெழுத்துப்போடவும் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். என்றும் நன்கு தெரிந்துகொள்ள 

முற்படுவர். (இதற்கான sape 14-99 அனுபந்தம் . male 
காண்க) மேற்படி. சங் சத்தின் கணக்கை இயக்கும் 
நபர் மேற்படி பாங்கில் சொந்தக்கணக்கும வைத்திருப்பின், 
சங்கத்தின். . பணத்தைச். சொந்தக். கணக்கில் போடாமல் 
பார்த்துக். கொள்ள வேண்டியது  பரங்கு நடத்துபவரின் 
பொறுப்பு அந்தச்... சங்க நிறுவனத்தின் - உள் விதிகளில் 
கூறப்பட்ட எந்த விதிக்கும் புறம்பாக:பாங்கு நடத்துபவர்" செய்ய்...
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அனுமதி இல்லை.அவ்வாறு தவரான வழியில் நடக்காது பார்த்துக் 
கொள்ள வேண்டியது பாங்கு நடத்துபவரின் பொறுப்பு ஆகும். 
அம்மாதிரியான கணக்கு ஒன்றைத் தொடங்க முற்படும்போது 
பாங்கு நடத்துபவர் இன்னாரைப் பொருளாளராக நியமித்த 
தீர்மானமொன்றையும், மேற்படி பாங்கு ஓன்றைத்தனது 
நிறுவனத்தின் பாங்கு நடத்துபவராகவும் நியமனம் செய்த 
தீர்மானம் ஒன்றையும் கேட்டு வாங்கிக்கொண்டு, கணக்குத் 
தொடங்குவதற்கான விபரமாகக் கொடுக்கப்பட்ட கட்டகாகளை 
BEG படித்து அதன்படி கணக்குத் தெர்டங்க முற்படலாம். 
பேற்படி சங்கத்தின் பொருளாளர்: ராசீனாமா செய்தாலும் 
அல்லது மரித்தாலும், : அல்லது. பாங்குடன் தொடர்பு 
கொண்டுள்ள சங்க அதிகாரி இராசீனாமா செய்தாலும் அல்லது 
மரித்தாலும் பாங்கு நடத்துபவர் அந்தக்கணக்கைச் தொடர்ந்து 
நடத்துபவராயிருக்கவேண்டும். மறுபடி தக்கத் தீர்மானம் 
செய்யப்பட்டு அதன் நகலொன்றை அனுப்பி கட்டுப்பாட்டுக் 

குழு ஒன்று . நியமனம் செய்யப்பட்டு அந்தப்பதவிக்கு வேறு 
ஒருவலர நியமனம் செய்யக் குழுவிற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ளதென்றும் அந்தக்குழு இறந்த பொருளாளர் இடத்தில் 
வேரொருவரை spe செய்யலாம். 

வட்டார அதிகாரிகள் (ஸ்தலஸ்தாபன அதிகாரிகள்):-- 
ஸ்தலத்தாபன நிறுவனம், அவற்றின் பல்வேறு வகைகள் 
அவற்றின்மீது இடப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள், உள்ள அதிகாரங்கள் 

இவையனைத்தையும் நன்கு விளக்கி எழுதப்புகின் தனியே ஒரு 
புத்தகமே . வெளியிட வேண்டிவரும். எனவே, விவரங்கள் 
அதிகம்  நீட்டப்படாது கூறப்பட்டுள்ளன. . இவர்கள் வசம் 
பெருமளவு நிதியுள்ளபடியால்.. பாங்குகள். இவர்களைப் பெரிய 
வாடிக்கைக்காரர்களாக . கருதிவருகின்றன. இவர்களுடைய 
கணக்குகளைப் பொறுத்தமட்டில் மிகவும். உன்னிப்பாக சட்ட. 
விதியின்படி, கட்டுப்பாடுகளை. அனுசரித்து இயக்கவேண்டும், 
இம்மாதிரி  உள்ளாட்சியமைப்பின். பேரில் . கணக்குத்தொடங் 
கப்படவேண்மென்று கோரினால் அவர்களுடைய ...நி.திைய 
எவ்வகையில் ஏற்றுகடத்துவது சட்டவிதிகள்படி யார் இந்தப் 
பொறுப்பை ஏற்றுச் செய்கிறார்? யார் செக்குகளில் கையொப்பம் 
இட அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவர் என்றும், கணக்கு சம்பந்த. 

மாகத்தோன்றும் சகலவிதமான விவரங்களையும் நன்கு. ஆய்ந்து 
பாங்கு நடத்துபவர் பின்னர் இவை சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட. 
சட்ட... விதிகளை sere ஆய்ந்து சட்டப்படி முறையைக் 
கடைபிடிக்கவேண்டும்.. . இம்மாதிரியான நிறுவளங்களிற்கு 
weeps: கடனுதவி அளிக்க. . முன்வரும். . பாங்குகள்
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பெருத்த நட்டமடையக்கூடும். ஏனெனில் இவற்றிற்கான கடன் 
மூறைகள் சற்றிவளைத்ததாகவும், மிகவும் சிக்கலாக வும் 
இருக்கின்றன. இம்மாதிரியான கணக்குகள் தொடங்கப்படின் 
அவர்கள் கடன் பெறக்கூடிய விதிகளையும் பாங்கு நடத்துபவர் 
தெரிந்து கொண்டிருக்கவேண்டும். சட்டப் படி. வட்டார 
அதிகாரிகள் ஸ்தாபனத்திற்காக வேண்டி கடன்பெற அனுமதி 
உண்டா என்றும் கடன்வாங்கும் எல்லையும், எவ்வசையான 
உருவில் கடன் அனுமதிக்கப்படலாம் என்றும் மேற்படி, 
அதிகாரிகள் எவ்வகையான ஈடுகளைக்காட்டிக் கடன் பெறலாம் 
என்றும் தெரிந்துகொள்ளுதல் வேண்டும். 

Glsri9.§seut Bankrupts:— ஒரு வாடிக்கைக்காரர் தமது 
கடன் கொடுத்தோருக்குத்தான் கடனை. திருப்ப முடியாத நிலை 
அடைந்த தகவலை அறிவித்தாலும், அல்லது நீதிமன்றத்தில் 
கடைத் திருப்பிக்கொடுக்க வசதியில்லையென பிரமாணம் 
செய்தாலும் அவருடன் பாங்கு எந்தவிதமான கொடுக்கல் 
வாங்கல் தொழிலைத் தொடர்ந்து நடத்தக்கூடாது. அவருடைய 
சொத்து முழுவதையும் நீதிமன்றம் கொடித்தவர் சொத்துப் 
பொருப்பாளரின் வசம் ஒப்புவித்துவி௫ம். (Official Receiver 
அல்லது மாகாண நகர்களில் அ௮ஃபிஷியல் அசைனி என்று 
'கொடித்தவர் சொத்துப்பொறுப்பாளர் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு 
அவர். கடன் கொடுத்தவரின் நலனைக்கோரி பொதுவாகக் 
கவனித்து வருவார், கடன்பட்டார் சொத்தைக் தம் விருப்பப்படி 
எடுக்காது இருக்கவும், தனிப்பட்ட சலுகையுடன் ஒன்றிரண்டு 
சடன் கொடுத்தோர்கள் இதை அப்புறப்படுத்தாமலும் இருக்க 
வேண்டும் என்ற . நோக்கத்துடன் நியமிக்கப் படுகிருர். 
விடுப்புப்பெறா கொடித்தவரைப் பொறுத்தமட்டில் பாங்கு 
நடத்துபவர் சற்று முன்னெச்சரிக்கையுடன் . நடக்கவேண்டும். 
ஏனெனில், சட்டப்படி அருக்குப்பல கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. 
எடுத்துக்காட்டாக ரூ. 80 க்க. மேலாக அவர். கடன் பெற 
மடியாது. அவர். ஏதாவது. வர்த்தகத்திலோ . வாணிபத் 
தொழிலிலோ. ஈடுபட்டால் அவர் சட்டப்படி தன்டிக்கத்தக்கவ 
ராவார். மேலும், அவர் விருப்புப்பெரு - நொடித்தவராக 
இருக்கும்போது. வேறொரு வர்த்தகப்பெயருடன் வர்த்தகம் 
நடத்தினால் தண்டனைக்குள்ள £வார். 

கம்பெனி நிறுவனத்தை மூடும் அதிகாரி :-- கம்பெனியை 
இழுத்து மூடுவதற்கான அதிகாரம் பெற்றவர்கள் பொறுத்த 
மட்டில். பாங்கு நடத்துபவர் சற்று முள் னெச்சரிக்கையுடன் 
கணக்கு... வைத்துக்கொள்ள. வேண்டும்... மூடும் அதிகாரியின்
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வேலைகளாவன :- கம்பெனியின் ஆஸ்தி. அல்லது சொத்துக&ை 

விற்று பணமாக்க வேண்டும். கம்பெனிக்கும் கிடைக்கவேண்டிய 

வரவினங்ககா வரூலிக்கவேண்டும், பாங்குதாரர்களிடமிருந்து 

சேரவேண்டிய பாக்கிப் பங்குத்த்தொகைககா வசூலிக்கவேண்டும். 

பல்வேறு வகைகளில் வசூலான தொகைகளைக் கம்பெனிபட்ட 

கடன்களுக்கு வரவு வைத்து எஞ்சிய தொகையைப் பங்கு 

தாரர்களுக்கு ஈவித்துக் கொடுக்கவேண்டியது. கம்பெனியின் 

சொத்தின் ஈட்டில் கடன் வாங்கவும், கம்பெனியின் பெயரில் 

உண்டியல்களை ஏற்கவும், மாற்றவும், பணமாக்கவும் பிறர்பால் 

எமுதவும். அதிகாரம் உண்டு. . இம்மாதிரியான பணிகளில் 

ஈடுபட்டவரைச் சொந்தப்பொறுப்பில் ஒன்றும் ஆழ்த்த 

இயலாது. ப 

வர்த்தக .முகவர்கள் :-. முகவர்களாகப் பணியாற்றச் சட்டப். 
படி அதிகாரம் பெறாதவர் தம்மை முகவரென்று கூறிப்பணி 
யாற்றி, அதனால் மூன்றாமவருக்கு விளையும் நட்டத்திற்கு இவர் 
பொறுப்பாளியாகிறார். தமக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள 
தென்று தவரான எண்ணத்துடன் ஒரு முகவர் நடந்தால் 
அதனால் ஏற்படும் பின்விகாவகளுக்கு அவரே பொறுப்பாளி. 
பாங்கு நடத்துபவர் ஒரு முகவரால் இயக்கப்படும் முதல்வரின் 
கணக்கை, மேற்படி முதல்வர். இறந்தார் அல்லது வெறி 
.திலையை அடைந்தார் அல்லது. கடன்களைக் கொடுக்க இயலாத் 
திவால் நிலையை அடைந்தார் என்றறிந்தோ, அல்லது தாக்கீது 
கொடுக்கப்பட்டாராகில். உடனே : மேற்படி கணக்கு. சம்பந்த 
மான கொடுக்கல். வாங்கல்களை: நடத்துவது தடைசெய்தல் ' 

வேண்டும். தமது முதல்வர் முதல்வரின் உத்தரவு பெற்ற 
மூகவர்தான் இன்னாருடைய அதிகாரத்தைப் பெற்று முகவராகக் 
கையொப்பமிடுவதாகக் கூறவேண்டும். இவ்வாறான . உத்தரவு 
இல்லையேல் அவரை (முதல்வரை) க் .கட்டுப்படுத்த இயலாது 
தமது கையொப்பத்திற்கு அடியில் முகவர் என்று எழுதுவதால் 
இவரது சொந்த,ப்பொறுப்பில் ஈடுபட்டதாகக் கருதப்படும். 
குறுகிய எல்லையுள் அதிகாரம் பெற்ற முகவரைப் பொறுத்த 
மட்டில் பாங்கு நடத்துபவர் முன்னெச்சரிக்கையுடன். கணக்கு 
விவகாரங்ககா பைத்துக் கொள்ளவேண்டும், முதல்வருக்கு 
வந்த. செக்குகளைத்தம் கணக்கில் வரவு செய்யாமல் பாதுகாக்க 
"வேண்டும். ஒருவேளை முதல்வர் முகவரின் சொந்தக்கணக்கில் 
வரவு. வைத்துக்கொள்ள அனுமதி கொடுத்துள்ளார் என்று 
மூன்னெச்சரிக்கையடன் தெரிந்துக்கொள்ள Ce om Oth. 
முதல்வருக்கு வட செக்குகளில் இவர். இன்னாருடைய அதி: ரம் 
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பெற்றவர் என்று கையொப்பம் இட்டுக் தமது சொந்தக்கண்க்கில் 
_ வரவுசெய்யாது பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும், - முதல்வரின் 
எழுத்துமூலம் விளக்கப்பட்டாலன் றி பாங்கு . நடத்துபவர் 
அவருடைய முகவரை அவருடைய கணக்கிலிருந்து அளவுக்கு 
மீறித் கடன் நிலையில் இருத்தவிடக்கூடாது. ஃபேக்டர் (Factor) 
என்று கூறப்படும் முகவர் முதல்வரின் வர்க்தகத்திற்கான 
சரக்குகளை வைத்துக்கொண்டு முதல்வருக்குப் பதிலாக 
விற்பணை செய்ய அதிகாரம் பெற்றுள்ளார், ஆயினும், அவர். 
இன்னாருடைய முகவர் என்று கூறவேண்டியதில்லை. அவர் 
வர்த்தகம் அனைத்தும் தம்சொந்தப் பெயரிலேயே ஈடத்திக் 
கொள்ளுவார். சரக்கு முூதல்வருடையதானாலும் விற்ப முழு 
வதும் .%பேக்டர் என்ற முகவர் பெயரில் நடந்துவரும். 
இம்மாதிரியான முகவர்களுடன் கணக்கு. உள்ள பாங்கு 
நடத்துவோர் மேற்படி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நம்பிக்கையான 
நிலையில் நடந்துவருகின்றனவா என்று ஆராய வேண்டியதில்லை. 
இவர் கொடுக்கும் முன்பணத்திற்குக் தக்க வர்த்தகச்சரக்கும் 
டாக்குமெண்டுகளும், (ஆவணங்களும்) மேற்படி பதிலாள் தமது 
சொந்தப்பெயரிலேயே ஈடாக்கக்கொடுப்பார். 

முகம்மதிய வாடிக்கைக்காரர் :--வாக்கினால் உருவான 
வாக்ஃப் (4/வ]14) என்ற ட்ரஸ்ட்டுகளைப் பொதுவாகக் கட்டுப் 
படுத்த உரிமை முகம்மதியர்களுக்கு உண்டு, எனவே ஒரு. 
முகம்மதியரின் சொத்துகளின் ஈட்டில் கடன்கெடாக்க முன்வர 
பாங்கு ௩டத்துபவர் சற்று ஐயத்துடன். நோக்குகிறார். ஏனெனில் 
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இறக்தால் அ௮வனுக்குமுன் 28-தலைமுறைககையும் பின்னர் மூன்று * 
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சரியான. வாரிசுதாரர். என்ற. சன்றிதழ் காண்பித்துப் பெற்றுக் 
கொள்ளும்படி வற்புறுத்துவார். ee * Bete
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நாட்டு பாங்கர்,.31 

நீர்த்த ஆஸ்திகள் வைத்திருப் 

பதன் சதவிகிதம், 96 
_ நிருவாகி பொது, 21/68 

ப 

பருவக் கொள்கை, 189 

பங்குதாரர் உரிமைகள், 81 
பங்கு விற்பனையில் கமிஷன், 74 

பற்றோலை, 12. 
பாங்குத் தனியார், 82 

_ பாங்குப் புத்தகச் சான்று 
சட்டம், 62 

ட பழையன கழிதன், 2 | 

Ld ae Dior பத்திரம், 248 

பீல் அவர்களின் சட்டம், 10 

பொது உரிமம், 159 

பம 

277 
மாக்மில்லன் குழு, 21. 
மான்ஸ்ஃபீல்டு . பிர.பூவின் 

தீர்ப்பு, 58 ey 
மாகாண பாங்குகள், 24. ல 
மீள் உரிமம், 169
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முன். பணம், 82 

மூலதனம், 7 
முகமதிய வாடிக்கைக்காரர், 

ர ப 306 
மூலதனம் ஒதுக்கு நிதி, 90 
மேனாடுகளின் தொடர்பு, 4. 
மகாபாரத நாள் முதல, 15 
முகமை இல்லங்சள், 23 

ர 

ரட்யார்டு கிப்ளிங், 1. 

ராயல் எக்ஸ்சேஞ்சர் வரலாறு, 
் 5 

ரொக்கம், 91 
ரொக்க ஒதுக்கு நிதி--90 

வ 

வர்த்தகச் சட்ட வரலாறு, 88 

வரலாறு--ஆதி, 4 : 

இந்தியாவில் பாங்கியல் சட்ட மும் ரடைமுரையும் 

வாடிக்கைக்காரர் கம்பெனி, 
281 

வாடிக்சைக்காரர் குடிகாரர், 

276, 
வறையறுத்த பொறுப்பு, 94 
வராக் கடன், 198 

விளம்பர முறைகள், 194 

வைப்புகளீன் வளர்ச்சி, 240 
வாடிக்கைக்காரர் பித்தர், 978 

ஸ்டேட் பாங்கு, 26 

௫ 

ஜோப்பின், 9. 

ஷரத்துக்கள், 68...
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