


Samarpan Arts and Commerce College
Sector 28, Gandhinagar

UG B.com Sem-1

SE-101-D  Secretarial Practice-1
Online  Class through Ms team

October 15 , 2020

9.00 am to 10.00 am

Dr. Lalita Solanki  

Head of the Department of Commerce



Today’s Learning Points

યનુિટ-1 
ચેપ્ટર: 2. કંપિી અિે કંપિીિા પ્રકારો

1. કંપિીિો અર્થ 
2. કંપિીિા લક્ષણો 



1. કંપિીિો અર્થ 

શ્રી હિેરી 
“કંપિી િફો કરવા માટે એકઠી ર્યેલી વ્યક્તિઓનુ ંમરજિયાિ મડંળ છે. િેિી 

મડૂી ફેરબદલી ર્ઇ શકે િેવા શેરોમા ંનવભાજીિ ર્યેલી હોય છે અિે િેિી 
માલલકી એ સભ્યપદ માટેિી પવૂથશરિ છે.” 

િસ્ટીસ જેમ્સ
“કંપિી એ સમાિ હતે ુમાટે ભેગી ર્યેલી વ્યક્તિઓનુ ંમડંળ છે” 

કંપિીધારાિી કલમ-3 (1) પ્રમાણે. 
“કંપિી એટલે કે આ પહલેાિા કંપિીધારા અન્વયે રચાયેલી અિે િોંધાયેલી 

કંપિી.’’ 
According to section-3 (1) of the companies Act “company means a 

company formed and registered under  this act or an existing company 
as defined in clause” 

શ્રી પામર
“કંપિી એ ધધંો કરી િફો વહેંચી લેવાિા ઉદે્દશર્ી એકનિિ ર્યેલી વ્યક્તિઓનુ ં

સ્વૈચ્છછક મડંળ છે. િેિી મડૂી સરખા હહસ્સામા ંવહેંચાયેલી હોય છે. આ પ્રત્યેક 
હહસ્સો શેર િેરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. આ શેરિે ધારણ કરવાર્ી કંપિીનુ ં
સભ્યપદ મળે છે, શેરિી માલલકીિી ફેરબદલી ર્ઇ શકે છે. અલગ અક્સ્િત્વ 
મેળવવા માટે કંપિી િોંધાવવી પડે છે. 



2. કંપિીિા લક્ષણો 

1. સ્વૈચ્છિક મડંળ 
2. કાયદેસરન  ંકૃત્રિમ વ્યક્તિત્વવ 
3. અલગ વ્યક્તિત્વવ 
4. સામાન્ય મહોર (મદૃ્રા) 
5. શેરમડૂી 
6. શેરની ફેરબદલી 
7. મયાાદદ્ જવાબદારી 
8. અત્રનયતં્રિ્ સભ્યસખં્યા
9. પ્રત્ર્ત્રનત્રિ દ્વારા વદહવ  
10. કાયદાન  ંત્રનયિંણ 
11. નાગદરકવવ નથી 
12. કાયદા દ્વારા અં્ 





કંપનીના ત્રવત્રવિ પ્રકારો 
(અ) ચા ાડા કંપની

(બ) કંપનીિારા હઠેળ નોંિાયેલી કંપની 
1. જવાબદારીની દ્રષ્ટ એ 

(અ) શરેમડૂીથી મયાાદદ્ જવાબદારી-
વાળી કંપની 

(બ) બાયંિરીથી મયાાદદ્ જવાબદારી-
વાળી કંપની

(ક) અમયાાદદ્ જવાબદારી- વાળી કંપની 
2. સભ્ય સખં્યાની દ્રષ્ટ એ 

(અ) ખાનગી કંપની 
(બ) જાહરે કંપની 

3. નોંિણીના સ્થાનની દ્રષ્ટ એ 
(અ) ભાર્ીય કંપની 
(બ) ત્રવદેશી કંપની 

4. વચાસ્વની દ્રષ્ટ એ 
(અ) શાસક કંપની 
(બ) ગૌણ કંપની 
(ક) સરકારી કંપની 

(ક) ખાસ કાયદા હઠેડ નોંિાયેલી કંપની 



કંપનીના ંલક્ષણો 
1. રાજ્યની સનદ કે શાહી હ કમથી ખાસ ઉદે્દશ 

મા ે ્ેની સ્થાપના કરવામા ંઆવે િે. 
2. આવી સનદ કે હ કમમા ંકંપનીન  ંકાયાક્ષેિ, સત્તા

્થા અત્રિકારો સ્પટ  કરેલા હોય િે.
3. આવી સનદ રાજા ગમે વયારે રદ કરી સકે. 
4. સામાન્ય રી્ે આવી કંપનીના સભ્યોની 

જવાબદારી મયાાદદ્ હોય િે. 


