
कंपनी कायदा २०१२◌ः नवे बदल, न या वाटा, नवी िदशा 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

‐ मकरंद लेले 
 

(लेखक हे इि ट यूट ऑफ कंपनी सेके्रटरीज या सं थे या पि  चम िवभागीय मंडळा या कायर्कािरणीचे सद य 
व माजी अ यक्ष आहेत. या लेखातील मते  यांची  वतःची आहेत. याचा सं थेशी सबंंध नाही.) 
 

लोकसभेने िहवाळी सत्रात कंपनी कायदा २०१२  या मसु यावर चचार् क न  यात आव  यक ते बदल सुचवून मजंूर 
केला आहे. हा मसुदा आता रा यसभेत पटलावर ठेव यात येईल व यास मंजुरी िमळा यावर रा ट्रपतीं या  वाक्षरीने 
अि त वात येईल. 2013 या वषार्म ये बजेट अिधवेशनात हे घड याची शक् यता आहे. भारतीय कंपनी कायदा हा 
1913 पासून अि त वात आला. 
वातं यप्रा तीनंतर  यात मोठे बदल घडले व 1956 चा कायदा आज वापरात आहे. 
गे या 50‐55 वषार्ंम ये उ योग, गुंतवणकू, संपकर् , पर पर -- यांम ये आमूलाग्र बदल घडले.  यामुळे 1956 चा कायदा 
काही प्रमाणात अडचणीचा व गैरसोयीचा ठ  लागला होता. गुंतवणकूदारांचे संरक्षण, पारदशर्कता इ यादी मह वा या 
बाबींकड ेपुरेसे लक्ष पुरवणे शक् य होत न हते. िविवध उ योजकां या सं था, िवदेशी गुंतवणकूदार, छोटे गुंतवणकूदार, 
म यम  व पाचे  यावसाियक इ यादीं या माग यानंुसार सोपा, सरळ, पारदशीर् कायदा असणे आव  यक बनले होते. 
जागितक बके या अहवालानसुार, भारताम ये  यापार चालू करणे व कायदा पूतर्ता करणे हे अितशय वेळखाऊ व 
क टप्रद आहे. स यम व भांडवल बाजारातील घोटाळे नवीन काय याची गरज  पुनरखीत करीत होते. या सवर् 
सम यांवर मात कर यासाठी व कंपनी  यव थापनात ससुूत्रता आण यासाठी भारत सरकारने वेळोवेळी नवा कायदा 
आण याचा िवचार केला. आतापयर्ंत चार-पाच वेळा नवीन काय याचा प्र ताव लोकसभेपुढे अथवा रा यसभेपुढे 
ठेव यात आला. 
प्र यक्षात कुठेतरी माशी िशकं यामुळे ते प्र ताव बारगळले. पण या वेळचा प्र ताव मंजूर कर यासाठी सरकारने 
सवर् प्रय न केले. प्र तावावर फेरिवचार कर यासाठी तो परत एकदा लोकसभे या िवशेष सिमतीसमोर ठेव यात 
आला. उ योजक,  यावसाियक, रा य सरकार या सवार्ं या सूचनांचा िवचार क न नवीन काय याचा मसुदा तयार 
कर यात आला. 
लोकसभेत या काय यावर भाषण करताना कंपनी कामकाज िवभागाचे त ण तडफदार मंत्री  ी. सिचन पायलट 
यांनी हा कायदा हा संपूणर् "भारताचा' आहे. व कोण याही राजकीय पक्षाचा नाही, असे सािंगतले. या काय या या 
तरतदुींचे वाचन के यावर या िवधानाची स यता पटते. सदर नवीन कायदा पूणर्पणे लागू हो यास अजून एखादे 
वषर् लागू शकते; पण नवी िदशा अधोरेिखत झाली आहे. या काय याम ये 470 कलमे व 7 पुरव या (Schedules) 
आहेत. याम ये 33 नवीन श द अथवा श द समूहा या  याख्या दे यात आ या आहेत. 
सवर्सामा य गुंतवणकूदार, लघू  व  म यम उ योग  व जनते या  फाय या या  व क याणा या  काही  मह वा या 
तरतदुी या प्र तावात आहेत. सदर तरतदुी आता मूलभतू  व पात आहेत व  याचे सखोल प्र ताव व िनयम हे 
नंतर जारी कर यात येतील. काय या या या िविश ट रचनेमुळे भिव यात काय यातील तरतदुीं या बदल अथवा 
पुनबार्ंधणीसाठी संसदेची संमती लागणार नाही. कंपनी कायदा िवभागाकड ेयाचे अिधकार िदले जातील व  यामुळे 
काय या या अंमलबजावणीत एक प्रकारची लविचकता येईल. 



काही मह वाचे प्र तािवत बदल खालीलप्रमाणे  
 

◌ः एक सद य कंपनी ◌ः नवीन काय यात फक्त एक माणसू कंपनीची  थापना क  शकेल, असे नमूद कर यात 
आले आहे.  वकौश यावर आधािरत  यवासाियक जसे संशोधक यांना याचा फायदा होऊ शकतो. एक सद य 
कंपनीसाठी  कायदेशीर  तरतदुींचे  पालन  हे  कमीत कमी  असेल.  या  कंपनीसाठी  वारसदाराचे  नाव  नमूद  करणे 
बंधनकारक आहे. 
अशा प्रकार या कंपनीचा हा पिहलाच प्रयोग भारतात होत आहे.  वमालकीचे सवर् फायदे व कमी उ रदािय व ही 
या कंपनी  व पाची वैिश ये आहेत. 
सु ताव थीत (Dormant) कंपनी ◌ः 
भारतात अशा प्रकार या कंपनीचे प्रथमच प्रयोजन कर यात आले आहे. 
भिव यकाळात करावया या  यवहारासाठी अथवा बौ िधक संपदा राखनू ठेव यासाठी अशी कंपनी  थापन क न 
ती  सु ताव थेत  ठेवता  येईल.  स या  अि त वात  असले या  पण  कामकाज  व  कायदा पूतर्ता  न  करणार्या 
कंप यांनासु धा  असा  दजार्  रिज ट्रार  वतःहून  देऊ  शकेल. सु ताव थीत  कंप यानंा  वािषर्क  वगर्णी  भरणे  व 
काय यामधील  िकमान  बाबींची  पूतर्ता करणे आव  यक  राहील. या  कंप यांची  पु तके  व न दणीकृत कायार्लय 
ठेव याची सेवा कंपनी सिचव देऊ शकेल. 
संगणकावर आधािरत पु तके ◌ः 
नवीन कायदा पारीत झा यावर सवर् कंप या आपले जमाखचर्, सभासद न दव या व इतर सवर् पु तके संगणका या 
सा याने ठेव ूशकतील. अशी पु तके व  यातील मािहती भागधारक, अिधकारी व सवर्जण अ यतं कमी वेळात व 
खचार्त वाच ूशकतील व  याचे उतारे िमळवू शकतील. मािहती िमळ यासाठी करावा लागणारा खटाटोप कमी होईल 
व कागदाची बचत पण होईल. 
कंप यांचा सावर्जिनक कामातील सहभाग ◌ः 
कंप यांचा सावर्जिनक कामातील सहभाग वाढव यासाठी या प्र तािवत काय यात मोठे बदल कर यात आले आहेत. 
या कंप यांचे मू य 500 कोटींपेक्षा जा त अथवा उलाढाल 1000 कोटींपेक्षा जा त अथवा िन वळ नफा 5 कोटींपेक्षा 

जा त आहे, अशा सवार्ंना सावर्जिनक कामात सहभाग घे याचे उ रदािय व पार पाडावे लागेल.  यासाठी पैसे बाजूला 
ठेवून  याचा योग्य वापर करावा लागेल. कंप यां या पिरसरातील लोकांना मदत करणे,  यांना  यवसायाची साधने, 
िप याचे पाणी उपल ध क न देणे, िनसगर् संवधर्न इ यादी कामे याम ये करता येतील. 
जनतेकडून भाडंवल उभारणी ◌ः 
जनते या पैशाचा गैरवापर टाळ यासाठी काही प्र तावीत बदल या काय यात आहेत. 
जनते या भांडवलावर धदंा करणार्या कंप यांना  या या मुख्य उ देशात बदल कर यापूवीर् सभासदांची परवानगी 
आव  यक ठरेल, तसेच  या सभासदांना हे बदल नको आहेत  यांना  याचंी गंुतवणकू परत िमळ याची सोय करावी 
लागेल. खो या नावाने समभाग खरेदी करणार्याचे समभाग ज त क न ते सरकार या गंुतवणकू िनधीत जमा 
कर याचे प्रयोजन या काय यात केले आहे. 
गुंतवणकूदारांची संघटना अथवा गट खो या मािहतीब दल कंपनीिव ध तक्रार दाखल क  शकेल. 
अग्रमानािंकत (Preference) भागधारकानंा  यांचा देय लाभांश 2 वष न िमळा यास  यांना मतदानाचा अिधकार प्रा त 
होईल. यामुळे कंपनी  यव थापना या कारभारावर योग्य वचक ठेवणे शक् य होणार आहे व ही पळवाट बंद होणार 
आहे. 



िवनाभागधारक त वावरील  कंप यांमधील सभासदांचा  हक्क  ह तांतर कर याचे  प्र तावीत कर यात आले आहे. 
यामुळे ना नफा त वावर चालणार्या कंप यांचे ह तांतर सुलभ होऊ शकेल. 
कंप यांमधील मुदत ठेवी ◌ः 
मुदत ठेवी या िवनासंरिक्षत (Unsecured) अस यामुळे  या  वीकार याबाबत कडक िनयम कर याचे प्रयोजन आहे. 
कंप यांनी िविश ट अटींची पूतर्ता के यावर व पात्रता िनकष पाळ यावर  या ठेवी  वीका  शकतात. सुरिक्षत 
(Secured) ठेवी ही नवी संक पना माडं यात आली आहे. 
तारण कजर् व गहाणवट ◌ः 
बका व िव ीय सं थां या सरंक्षणासाठी सवर् प्रकार या तारण व गहाणवट कजार्ची बोजा न दणी आव  यक ठरणार 
आहे. यामुळे सवर् प्रकार या तारण बोजांची मािहती सवार्ंना उपल ध होईल व फसवणकू टळेल. 
सवर्साधारण सभा ◌ः 
कंपनी या सवर्साधारण सभा या सभासदांबरोबर िवचाराचे आदानप्रदान कर याचे मह वाचे साधन आहे. या सभांम ये 
पारीत झाले या ठरावानुसार संचालक मडंळ कंपनीचे कामकाज पार पाडतात. सभासदां या सोयीसाठी व  यांचा 
सहभाग वाढव यासाठी िकमान गणपूतीर्चा आकडा 5 व न 15 अथवा 30 कर याचे प्रयोजन आहे. 
इलेक् ट्रॉिनक मा यमातनू  मत  देता  ये याचा  प्र ताव  सरकारने  मांडला आहे  व  मो या  व  भांडवल बाजारातील 
कंप यांना  याची सोय करावी लागणार आहे. 
लाभांश ◌ः 
नवीन प्र तावानुसार वषर्म य (Interim) लाभांश जाहीर कर यापूवीर् कंप यांनी  यां या िव ीय ि थतीची खात्री करणे 
ज रीचे ठरणार आहे व हा लाभांश पूवीर् या लाभांशा या सरासरीवर ठरणार आहे. मुदतठेवी परतावा,  यावरील 
याज न देणे यासारख्या घटना असणार्या कंप यांना लाभांशवाटप कर यापासून प्रितबंध कर याचा प्र ताव आहे. 
स य काय यानुसार न  वीकारलेला अथवा वाटलेला लाभांश व इतर देणी ही 7 वषार्ंनंतर शासना या गंुतवणकूदार 
स ला व सुरक्षा फंडाकड े(IEPF) कड ेजमा होत असत व भागधारकांना ती परत िमळ याचा मागर् बंद होत असे. 
नवीन प्र तावात सदर लाभाशं सरकारकडून परत माग याची तरतदू आहे. जे भागधारक लाभांश  वीकारत नाहीत 
अशांचे भाग IEPF फंडाकड ेवगर् कर याचा प्र ताव आहे. सवर् कंपनी भागधारकांनी जाग क राहून आपला लाभांश 
आप याला िमळत आहे ना अथवा खा यावर जमा होत आहे ना हे बघणे ज रीचे आहे. 
कंप यांचे िहशबे व  याचे लेखापरीक्षण (Audit) व पारदशर्कता ◌ः कंप यांनी  वतःची िहशेबपु तके िकमान 8 वष 
सुि थतीत ठेव याचे बंधन घाल याचे प्रयोजन आहे.  यामळेु सरकार ही पु तके कधीही तपासू शकेल. 
संचालक मंडळा या वािषर्क अहवालात अिधक मािहती दे याचा प्र ताव आहे. 
यामळेु कंपनी कामकाज व संचालक मंडळ यांचे पर पर संबंध यावर अिधक प्रकाश पडू शकेल. 

भांडवल बाजारावर न दले या व इतर मो या कंप यानंी  यां या लेखापरीक्षकांम ये दर 5 वषार्ंनी बदल करावा, असे 
मत सरकारने  यक्त केले आहे. यामुळे कंपनी  यवहारात जा त पारदशर्कता येईल व सवर्सामा य जनतेचा िव  वास 
ढ होईल. 
नवीन काय याम ये लेखापरीक्षकांची नेमणकू, बदल, दजार् व अटी याम ये सु प टता आण यात आली आहे. 
कंपनी लेखापरीक्षकांनी पारदशर्कता राख यासाठी कंपनीचे फक्त लेखापरीक्षण करावे व इतर स ला व सेवा देऊ 
नयेत, असे प्रयोजन केले आहे. 



सवर् कंपनी लेखापरीक्षकांवर (CA/ CS/ ICWA) जा त जबाबदारी दे यात आली आहे व  यांनी कंपनीम ये घोटाळा 
होतो आहे, असे िनदशर्नास आ यास ते ताबडतोब सरकारला कळवले पािहजे. लेखापरीक्षकांनी असे न के यास 
यांना दंडाची तरतदू कर यात आली आहे. 
कंपनी संचालक ◌ः 
काही िविश ट कंप यांम ये मिहला संचालक असणे ज रीचे कर यात येईल. 
यामुळे कंपनी कामकाजात मिहलांचा सहभाग वाढेल. " वततं्र संचालकानंा' 
प्रथमच कंपनी काय याम ये  थान दे यात आले आहे.  वततं्र संचालकाचंी नेमणकू ही काही िविश ट कंप यामं ये 
आव  यक कर यात येईल, तसेच प्र येक कंपनीम ये कमीत कमी एका संचालकाचे वा त य भारतात असणे ज रीचे 
कर यात येईल.  वततं्र संचालकांची िनवड कर यासाठी सरकार  यांची नावन दणी करेल व ती मािहती कंप यांना 
देईल.  वततं्र संचालकां या जबाबदार्या मयार्िदत होतील व  यामुळे  यांचा कामकाजात सहभाग वाढेल. 
संचालक मंडळा या सभा ◌ः 
120 िदवसांम ये एकदा सभा घे याचे बंधन कंप यांवर घाल यात आले आहे. या सभांसाठी 7 िदवसांची सूचना 
दे याची ज री आहे. संगणका या मा यमातनू संचालक सभेम ये भाग घेऊ शकतील व मतदान क  शकतील. 
संचालक व कंपनी यां या पर परांमधील  यवहारांवर काही मयार्दा घाल यात आ या आहेत. राजकीय देणग्यांची 
मयार्दा न या या 5 टक्के ते 7 टक्के एवढी प्र तावीत कर यात आली आहे. 
संचालक व प्रमुख अिधकारी यां यावर  या कंपनी या भागांची खरेदी व िवक्री कर यास मयार्दा घाल याचा प्र ताव 
आहे. यामुळे गु त मािहतीचा उपयोग क न नफेखोरी कर याला आळा बसेल. वरील काय याचे उ लंघन के यास 
मो या दंडाची व कारावासाची तरतदू कर यात आली आहे. 
प्रमुख अिधकारी  (Key Managerial Personnel)  (KMP)  :  कंपनी  चालव यासाठी  लागणार्या  प्रमुख अिधकार्यांची 
नेमणकू, सेवा, शतीर्, हु दे, पात्रता इ यादींब दल सवर् प्रकारचे  िनकष या काय याम ये समािव ट कर यात आले 
आहेत. काही िविश ट कंप यांना असे अिधकारी नेमणे ज रीचे असेल. कंपनी सिचवाचा समावेश याम ये कर यात 
आला आहे. कंपनी सिचवाने करावया या कामांचा समावेश या काय यात कर यात आला आहे. 
सेके्रिट्रयल  लेखापरीक्षण  ◌ः 1956 नंतर पिह यांदा  सेके्रिट्रयल  लेखापरीक्षणाचा  प्र ताव  ठेव यात  आले.  भांडवल 
बाजारातील सवर् कंप या व इतर मो या कंप यांनी असे लेखापरीक्षण  यावसाियक कंपनी सिचवाकडून क न घेणे 
व  याचा अहवाल जाहीर करणे बंधनकारक कर यात आले आहे. भागधारकानंा कंपनीची कायर्प धती व पूतर्ता 
यांचा मेळ घालणे यामळेु शक् य होईल व पारदशर्कता वाढ यास मदत होईल. 
आिथर्क घोटाळे उ खनन सं था (SFIO) या सं थेचा समावेश काय याम ये क न  याला संिवधािनक दजार् दे याचे 
प्रयोजन आहे. स यमसारख्या घोटा यांचा तळापयर्ंत जाऊन  याचा शोध घे याचे काम ही सं था करते. 
घोटाळे रोख यासाठी या िविवध उपाययोजना  यात समािव ट असणारे सचंालक व अिधकारी यां यासाठी जबर दंड 
व कारावासाची तरतदू कर यात आली आहे. 
गु हेगारांना माफी  िदली जाणार नाही व सुरिक्षत मागर्  (Safe Passage) िदला जाणार नाही, असा  प ट इशारा 
या वारे दे यात आला आहे. 
कंप यां या कामकाजाची वेळोवेळी पाहणी कर यासाठी खासगी िनरीक्षकांची 
(Inspector) कर यात येईल व  यासाठी  यावसाियक कंपनी सिचवांची मदत घेतली जाईल. 
न दणीकृत मू यमापक (Registered Valuer) : 



कंप यांची  मालम ा,  भागभाडंवल  इ यादी  गो टींचे  मू यमापन  क न  मू यिनि  चती  कर यासाठी  न दणीकृत 
मू यमापकांची नेमणकू कर याचे प्रयोजन कर यात आले आहे. यामुळे मू यिनि  चतीम ये सुसूत्रता व एकवाक् यता 
येईल. 
नॅशनल कंपनी लॉ ट्राय युनल (NCLT) : 
खूप वषार्ंपासून  प्रलंिबत  असले या  या  ट्राय यनुलची  थापना  कर याचे  प्रयोजन  कर यात आले आहे.  कंपनी 
काय यातील खालील सवर् खटले, िवलीनीकरण, िवघटन,  थिगती इ यादी सवर् गो टी ट्राय यनुलसमोर चालव या 
जातील  व  यावर  लवकरात  लवकर  िनणर्य  घे यात  येईल.  कंपनी  काय यामधील  काही  िविश ट  खटले 
चालव यासाठी  वततं्र कोटर् नेम याचे अिधकार सरकारला दे यात आले आहेत. 
कंप यांचे िवलीनीकरण (Merger & Amalgamation) : 

कंप यांचे  िवलीनीकरण,  िवभाजन कर यासाठी  या  काय याम ये  सोपे  प्र ताव  ठेव यात आले आहेत.  यामळेु 
िवलीनीकरण व िवभाजन सोपे व लवकर होईल. 
िवदेशी कंप याबंरोबर भारतीय कंपनीचे िवलीनीकरण कर याचा मागर् या काय यात खुला कर यात आला आहे. 
छो या व संपणूर् मालकी या (Wholly Owned Subsidiary) 

कंप यां या िवलीनीकरणाचे प्र ताव भागधारकां या मंजुरीने पार पाडता येतील. स या यासाठी हायकोटार्ची मंजुरी 
आव  यक असते. कंप या बंद कर यासाठी खासगी िलिक्वडटेरची नेमणकू कर याचे प्रयोजन आहे. यांची िनवड 
कंपनी सिचव व इतर  यावसाियकांमधनू होईल. यामुळे कंपनी बंद कर याची प्रिक्रया सुलभ, सोपी व जलद होईल. 
दंड व िशक्षा ◌ः 
कंपनी काय याम ये कलमांचे उ लंघन झा यास कंपनी  याचे संचालक व अिधकारी यांना जबर दंड व िशक्षा 
यांची तरतदू कर यात आली आहे. या कडक तरतदुींमुळे कायदा पालन कर याकड ेकल वाढेल, असा  िव  वास 
सरकारला वाटत आहे. 
नवीन प्र तावीत कंपनी कायदा हा नवी  िदशा  देणार व न या वाटा दाखवणारा आहे. हा कायदा सवर्समावेशक 
असून, सवार्ंचे भले करणारा आहे. भारतीय उ योग, संचालक,  यावसाियक, स लागार या सवार्ंनी हे आ हान  वीका न 
भारताला पिह या क्रमांकावर नेऊन ठेवणे ज रीचे आहे. कायदापालन करणे  हणजेच भारता या प्रगतीला हातभार 
लावणे होय. 
 

============== 


