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યનુિટ 4. િાણાાંકીય સાધિો 

• 1.   મડૂી બજારિા સાધિો
• 2.   િાણાાં બજારિા સાધિો 
• 1.   મડૂી બજારિા સાધિો
• 2.   િાણાાં બજારિા સાધિો 



1. મડૂી બજારનાાં સાધનો 1. મડૂી બજારનાાં સાધનો 

1. ડડબેંચર 
2. વિવિધ પ્રકારનાાં દેિાનાાં 

સાધનો 
3. નિાાં નાણાાંકીય સાધનો

1. ડડબેંચર 
2. વિવિધ પ્રકારનાાં દેિાનાાં 

સાધનો 
3. નિાાં નાણાાંકીય સાધનો



1.   ડડબેન્ચસસ: અર્સ અિે લક્ષણો

2. ડડબેંચરિા પ્રકાર 

Today’s Learning Points

1.ડડબેન્ચસસિો અર્સ અિે લક્ષણો 
2.ડડબેંચરિા પ્રકાર 



ડડબેન્ચરનો અર્થ અને લક્ષણો 

➢ ડડબેંચર મળૂ લડેટિ શબ્દ ‘Debar’ ઉપરર્ી ઉતરી આવ્યો છે, જેિો અર્સ દેવુાં ર્ાય છે. આર્ી ડડબેંચર એટલ ે
કાંપિીનુાં દેવ ુાં સચૂવતો દસ્તાવેજ.

➢ 1956િા કમ્પિીધારાિી કલમ -2(12)

“કાંપિીિી નમલકતો પર બોજો ઉભો કરીિે કે કયાસ નસવાય જે દસ્તાવેજોિી કાંપિીિા દેવાાંિે સ્વીકાર ર્યો હોય 
તેિે ડડબને્ચર કહવેાય”

➢ શ્રી ટોફમ 
“ડડબેંચર એ ડડબેંચર ધરાવિારિે કાંપિી દ્વારા અપાતો દેવાાંિી સાબબતી રજૂ કરતો દસ્તાવેજ છે, જે સામાન્ય રીતે 

લોિ દ્વારા ઉભો કરેલો અિે સામાન્યત: જામીિગીરી દ્વારા સ્વીકૃત ર્યેલો હોય છે.” 

➢ શ્રી ફ્રાન્સીસ પામર્
“ડડબેંચર એ કાંપિીિી સામાન્ય મહોરિી અંડકત ર્યેલો કાંપિીિા દેવાાંિો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે.”   

➢ ડડબેંચર મળૂ લડેટિ શબ્દ ‘Debar’ ઉપરર્ી ઉતરી આવ્યો છે, જેિો અર્સ દેવુાં ર્ાય છે. આર્ી ડડબેંચર એટલ ે
કાંપિીનુાં દેવ ુાં સચૂવતો દસ્તાવેજ.

➢ 1956િા કમ્પિીધારાિી કલમ -2(12)

“કાંપિીિી નમલકતો પર બોજો ઉભો કરીિે કે કયાસ નસવાય જે દસ્તાવેજોિી કાંપિીિા દેવાાંિે સ્વીકાર ર્યો હોય 
તેિે ડડબને્ચર કહવેાય”

➢ શ્રી ટોફમ 
“ડડબેંચર એ ડડબેંચર ધરાવિારિે કાંપિી દ્વારા અપાતો દેવાાંિી સાબબતી રજૂ કરતો દસ્તાવેજ છે, જે સામાન્ય રીતે 

લોિ દ્વારા ઉભો કરેલો અિે સામાન્યત: જામીિગીરી દ્વારા સ્વીકૃત ર્યેલો હોય છે.” 

➢ શ્રી ફ્રાન્સીસ પામર્
“ડડબેંચર એ કાંપિીિી સામાન્ય મહોરિી અંડકત ર્યેલો કાંપિીિા દેવાાંિો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ છે.”   



ડડબેંચરના પ્રકાર ડડબેંચરના પ્રકાર 

(અ) ફેરબદલીની દ્રષ્ટિએ 
1. બેરર ડડબેંચર 
2. રજિસ્િડથ ડડબેંચર 

(બ) જામીનગીરીની દ્રષ્ટિએ 
1. સાદા ડડબેંચર 
2. ગીરિી ડડબેંચર 

A. તરતા બોિિાળા 
B. સ્સ્ર્ર બોિિાળા 

(ક) પરત કરિાની દ્રષ્ટિએ 
1. રીડીમેબલ ડડબેંચર 
2. ઇરરીડડમેબલ ડડબેંચર 
(ડ) રૂપાાંતરની દ્રષ્ટિએ 
1. સાંપણૂથ રૂપાાંતર ડડબેંચર (FCD) 
2. બબનરૂપાાંતર ડડબેંચર (NCD)
3. અંશત: રૂપાાંતર ડડબેંચર (PCD) 




