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िदिवाणी अपील क. ४३९१ /२०१०.
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(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २४३०९/२०१०)
िदिवाणी अपील क. ७४१०/२०१०
िदिवाणी अपील क. २३८६/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २९८५९/२०१०)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३१८/२०१०
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िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४१/२०११

2

िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २२०/२०११
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २९३/२०११
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३०६/२०११
िदिवाणी अपील क. २३९१ – ९२/ २०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २२३०४-२२३०५/२०११)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३३८/२०११
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३७५/२०११
िदिवाणी अपील क. २३९३-९४/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २४४७९-२४४८०/२०११)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २५०/२०१२
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २९१/२०१२
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३८६/२०१२
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४८७/२०१२
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ५३७/२०१२
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ५५४/२०१२
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३६/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १४६/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३८/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १७९/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १९२/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १९१/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ११२/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १११/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १५१/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १७५/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १८१/ २०१३
िदिवाणी अपील क. २३९६-९७/ २०२०
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(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १५६३४-१५६३५/२०१३)
िदिवाणी अपील क. २३९८/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १२९१६/२०१३)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २०१/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २३३/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २३६/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २३८/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २५३/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २५०/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २४८/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २७१/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २६५/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २७०/ २०१३
िदवाणी अपील क. २३९९/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १७०५४/२०१३)
िदिवाणी अपील क. २४००/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १८७७७/२०१३)
िदिवाणी अपील क. २४०१/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १८७७५/२०१३)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २७९/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २६६/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २८०/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २८४/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३५३/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४६९/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४५२/ २०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ५८८/२०१३
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िदिवाणी अपील क. २४०२/ २०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २९७२०/२०१३)
िदिवाणी अपील क. २४०३/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २९७२१/२०१३)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७५८/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७६२/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७६१/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८००/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७५३/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८१९/२०१३
िदिवाणी अपील क. २४०४/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. ३५१३७/२०१३)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ९२२/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १००७/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ५/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०३७/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०४४/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०४३/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०४५/२०१३
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४०/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १४२/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १६९/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १६८/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३५२/२०१४
िदिवाणी अपील क. २४०५/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १७९३५/२०१५)
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िदिवाणी अपील क. ........./२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. ........../२०२०)
(@ िस. िस. क. ७५८६/२०१४)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४०८/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४२०/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४२१/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४९२/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७१२/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७१४/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७९५/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७५४/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८२७/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८४९/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८३८/२०१४
िदिवाणी अपील क. २४०६/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. ३२५८९/२०१४)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २६/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०२०/२०१४
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८६/२०१५
िदिवाणी अपील क. २४०७/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. ७६९४/२०१५)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १८६/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७३३/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३१/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २६४/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २४७/२०१६
िदिवाणी अपील क. २४०८/२०२०
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(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. २७६४५/२०१५)
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८६८/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ८५८/२०१५
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १४/२०१८
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ६८/२०१८
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०६२/२०१८
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ११७३/२०१८
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १२३१/२०१८
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १४३७/२०१८
िदिवाणी अपील क. २४०९/२०२०
(@िवशेष अनिर्ुमती यािचका (िदिवाणी) क. १८७७/२०१९.)
िदिवाणी अपील क. ६६६२/२०१९
िदिवाणी अपील क. १९८०-१९८३/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २५३/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २५४/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४३९/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ४३१/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ५६७/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७३६/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७५२/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ९१०/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०२७/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०४३/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १०३५/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १२३२/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३५५/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३३१/२०१९
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िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३३९/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३५३/२०१९
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३१/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ६२/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ७२/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. १३४/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २०७/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २७१/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २८९/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. २९२/२०२०
िरटि यािचका (िदिवाणी) क. ३७३/२०२०

न्यायिनिर्णर य
अरुण िमश्रा जे.
१) ग्रेटिर बाैॅम्बे को. ऑ. बॅक
ं िल.िव. युनिर्ाइटिेड यानिर्र टिेक्स (प्र.) िल. आणिण इतर िदिल्ली क्लॉथ व
जनिर्रल िमल्स को. िल. िव. युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया आणिण इतर; िटि. वेलायुधनिर् आणचारी अैािण इतर िव.
युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया आणिण इतर; आणिण युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया िव. िदिल्ली उच्च न्यायालय बार
असोिसएशनिर् आणिण इतर, या प्रकरणां मधील परस्पर िवरोधी िनिर्णर य लक्षात घेऊनिर् वरील प्रकरणे संदिभीत
करण्यात आणली आणहेत. वादि प्रश्निर् वैधािनिर्क क्षेत्राच्या व्याप्ती संबध
ं ात भारतीय संिवधनिर्ाच्या सातव्या
अनिर्ुसूचीतील सुची I यातील निर्ोंदि क. ४५ मधील संज्ञा 'बॅिं कंग' आणिण सूची मधील निर्ाैेंदि क. ३२
यांच्या पिरणामस्वरुप संसदिेच्या िविधिवधािनिर्त करण्याच्या अिधकाराशी संबिं धत आणहे . िसक्युिरटिायझेशनिर्
अैॅड
ं िरकंस्टिै्रक्शनिर् ऑफ फायनिर्ैाियलन्शयल अैॅसेटिस् अैॅंड एनिर्फोसर मेंटि ऑफ सेक्युिरटिी इंटिरेस्टि
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अैॅक्टि २००२ (संिक्षप्ततेसाठी SARFAESI (सरफेसी) अिधिनिर्यम) हा अिधिनिर्यम सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा
लागू होतो का हा िववादिय प्रश्निर् आणहे.
१) (२००७) ६

१)

संसदिेची SARFAESI अैॅक्टि चे सेक्शनिर् २ (सी) मधील उपखंड (iv ए) या मध्ये बहु राज्यीय

एस.सी.सी.
२३६
२) (१९८३) ४
एस.सी.सी
१६६
३) (१९९३) २
एस.सी.सी.
५८२
४) (२००२) ४
एस.सी.सी.
२७५

सहकारी बॅक
ं समािवष्ट करुनिर् सुधारणा करण्याची क्षमता आणहे का हा प्रश्निर् सुध्दिा िवचारण्यात आणला.
बॅिं कंग रेगयूलेशनिर् अैॅक्टि, १९४९ (संक्षेपासाठी बी. आणर. अैॅक्टि, १९४९) च्या कलम ५ (सी)
अंतगर त बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या िदिलेल्या व्याख्ये मध्ये राज्य अिधिनिर्यमांतगर त निर्ोंदिणीकृत झालेल्या सहकारी
बॅक
ं ा आणिण तसेच बहु राज्यीय सहकारी संस्था अिधिनिर्यम (संक्षेपासाठी एम. एस. सी. एस. अैॅक्टि)
अंतगर त बहु राज्यीय सहकारी संस्था अंतभूतर होतात का असा वादिप्रश्निर् आणहे . पिरणामस्वरुप, (i)
सहकारी बॅक
ं ा राज्य आणिण बहु राज्यीय पातळीवर SARFAESI अिधिनिर्यमाच्या कक्षेत सहकारी बॅक
ं ा
आणहेत का? आणिण (ii) SARFAESI अिधिनिर्यमाच्या तरतूदिी सहकारी बॅक
ं ा ज्या एम. एस. सी. एस.
अैॅक्टि अंतगर त निर्ोंदिणीकृत झाल्या आणहेत त्यांनिर्ा लागू आणहेत का?
२)

कलम ५६ (सी)(आणय)(सी सी आणय) हे बी. आणर अैॅक्टि , १९४९ चे भाग V मध्ये अंतभूरत

आणहे आणिण ते िदि. १/३/१९६६ साली अंमलात आणणले. त्यामध्ये सहकारी बॅक
ं ांची म्हणजेच राज्य
सहकारी बॅक
ं , केंद्र सहकारी बॅक
ं आणिण प्राथिमक सहकारी बॅक
ं यांची व्याख्या िदिली आणहे . २००३ साली
िनिर्गर िमत केलेल्या अिधसूचनिर्ेदैारे सहकारी बॅक
ं ें ला अशा बॅक
ं ांच्या वगारत आणणले गेले जेथे SARFAESI
अैॅक्टिच्या तरतूदिीचा अवलंब करु शकतात. कलम २(१)(सी)(iv ए) हे िदि. १५/१/२०१३ रोजी
पासूनिर् SARFAESI अैॅक्टि मध्ये समािवष्ट करण्यात आणले होते . त्या आणधी सहकारी बॅक
ं आणिण
बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं यांनिर्ी २००३ साली िनिर्गर मीत केलेल्या अिधसूचनिर्े अंतगर त SARFAESI
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अैॅक्टि कडे अवलंब केले होते.
३)

SARFAESI अैॅक्टि च्या कलम २(१)(सी)(v) अंतगर त िनिर्गर मीत केलेैल्
े या िदि.

२८/१/२००३ रोजी च्या अिधसूचनिर्ेच्या अिधकारा बाबत

अैािण २०१३ साली SARFAESI

अैॅक्टि मध्ये समािवष्ट केलेले कलम २(१)(सी)(iv ए) याबाबत प्रश्निर् उपियलस्थत करणा-या िरटि
यािचका दिाखल करण्यात आणल्या . न्यायालयातील वादिाची पाश्वभूमी असे दिशर वते की निर्रेंद्र कांतीलाल
शहा िव. जाैॅईटिं रिजस्टिार, को-आणैॅपरेिटिव्ह सोसायिटिज, या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
पुणर खंड पीठानिर्े असे मत व्यक्त केले आणहे की बॅिं कंग कंपनिर्ी ही संज्ञा म्हणजे आणर. डी.बी. अिधिनिर्यम
१९९३ मधील कलम २(डी) मध्ये िदिलेल्या अथार प्रमाणे सहकारी बॅैंक आणहे म्हणूनिर् आणर.डी.बी.
अिधिनिर्यम १९९३ अंतगर त ऋण वसुली न्यायािधकरणाची रचनिर्ा झाल्याच्या िदिनिर्ांकापासूनिर् , महाराष्टर
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६० अंतगर त न्यायालये व प्रािधकारी आणिण एम.एस.सी.एस. अैॅक्टि
यांची, सहकारी बॅक
ं ांनिर्ी त्यांची येणे रक्कम वसुली करण्यासाठी सादिर केलेले अजर चालिवण्याची
अिधकािरत संपुष्टात येईल. निर्रेंद्र कांतीलाल शहा (सुप्रैा) यांच्या प्रकरणाचा िनिर्णर य हया न्यायालयानिर्े
ग्रैेटिर बॉम्बे सहकारी बॅक
ं िल. (सुप्रा) या प्रकरणामध्ये रदिै्दि केला. हया न्यायालयानिर्े असे मत व्यक्त
केले आणहे की बी.आणर. अैॅक्टि १९४९ चे कलम ५(सी) च्या व्याख्ये प्रमाणे ज्या सहकारी बॅैंका
महाराष्ट सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६० आणिण आणं ध्रप्रदिेश सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६४
अंतगर त स्थापनिर् केल्या आणहेत आणिण बॅिं कंग चा व्यवहार करत आणहेत त्या 'बॅिं कंग कंपनिर्ी' अशा अथारखाली
येत निर्ाहीत. म्हणूनिर् आणता बॅक
ं ा कडू निर् ऋण वसुली आणिण आणिथर क संस्था अिधिनिर्यम १९९३ च्या
तरतुदिींनिर्ा ऋण वसुली आणिण िदिवाळखोरी अिधिनिर्यम, १९९३ (संक्षेपासाठी आणर.डी.बी. अैॅक्टि
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१९९३) असे निर्िवनिर् निर्ाव दिेण्यात आणले . समावेशनिर्ाचे िसध्दिांत आणवाहनिर् करणे सहकारी बॅक
ं ांच्या
सभासदिा कडु निर् दिेय रक्कम वसुलीला लागु होत निर्ाही यास आणव्हानिर्ीत करण्यात आणले . भारताच्या
संिवधानिर्ैामधील सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची I मधील निर्ाैेंदि क. ४५ चा िनिर्दिेश करुनिर्, सहकारी
संस्थांचे क्षेत्र केंद्रीय िविधिवधानिर्ांतगर त समािवष्ट आणहे हे सांगु शकत निर्ाही. ज्या सहकारी बॅक
ं ा सहकारी
संस्था अिधिनिर्यम अंतगर त आणपापल्या राज्यात प्रस्थािपत केल्या आणहेत त्या संिवधानिर्ा मधील सातव्या
अनिर्ुसूचीतील सूची II मधील निर्ोंदि क. ३२ निर्े सहकारी संस्थे मध्ये समािवष्ट केल्या जातील. २००४
साली युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया यांनिर्ी बॅिं कंग रेग्यूलेशनिर् (सुधािरत) आणिण संकीणर तरतूदिी अिधिनिर्यम, २००४
पास केला ज्या मध्ये बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ मध्ये असलेल्या ब-याच तरतूदिी िदि. १/३/१९६६
पासूनिर् भुतलक्षी प्रभावानिर्े सुधािरत केल्या. याच आणधारे सदिर तरतुदिी सरफेसी अिधिनिर्यमांतगर त आणकारास
आणणलेल्या वसुली संदिभारतील तरतुदिींनिर्ा लागू होतात का, असा प्रश्निर् िवचाराथर मांडला आणहे.
४)

खाजा इंडस्टिर ीज यांनिर्ी दिाखल केलेल्या िरटि यािचका क. २६७२/२००७ दारे जळगाव जनिर्ता

सहकारी बॅक
ं े SARFAESI निर्े अैॅक्टि अंतगर त केलेल्या आणव्हानिर्ाला आणक्षेप घेतला आणिण सदिर यािचका
मा. मुब
ं ई उच्च न्यायालयानिर्े फेटिाळु निर् लावली. SARFAESI अैॅक्टि अंतगर त कामकाजाचे अवलंबनिर्
मान्य करण्यात आणले. खाजा इंडस्टिर ीज मध्ये िदिलेल्या िनिर्णर याचे अनिर्ुसरण रामा स्टिील िव. युिनिर्यनिर्
आणैॅफ इंिडया हया प्रकरणा मध्ये करण्यात आणले . मा. मुब
ं ई उच्च न्यायालयानिर्े िदिलेल्या िनिर्णर या िवरुध्दि
अपीले दिाखल करण्यात आणली आणहेत.
५)

िदिनिर्ांक – १३/८/२००८ राैेजी पांडुरंग गणपती चौगुले अपीलकतार यांनिर्ी स्पे . िदिवाणी सुटि

निर्ं. २२६/२००७ मध्ये िदिवाणी न्यायाधीश यांच्या पुढे िवश्वासराव पािटिल मुरगुड सहकारी बॅक
ं िलिमटिेड
६ (२००७)
६ महा. एल. जे.
३८७
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यांनिर्ी SARFAESI अिधिनिर्यमांतगर त केलेल्या कायर वाही वर प्रश्निर् उपियलस्थत केला. प्राथिमक वादि प्रश्निर्
लक्षात घेता, खटिला न्यायालयानिर्े असा िनिर्णर य िदिला की तो दिावा त्यांच्या क्षेत्रािधकारामध्ये येत निर्ाही.
अिधमत केलेले पिहले अपील फेटिाळण्यात आणले . त्यामुळे त्याच्या िवरोधात प्रस्तूत न्यायालयात अपील
दिाखल करण्यात आणले. त्यािशवाय भारताच्या संिवधानिर्ाच्या अनिर्ुच्छे दि ३२ अंतगर त स्वतंत्र िरटि यािचका
दिाखल करुनिर् सहकारी बॅक
ं ां कडु निर् कलम १३ अंतगर त निर्ाैेिटिसा बजाऊनिर् SARFAESI अैॅक्टि च्या
आणव्हानिर्ाला प्रश्निर् केला आणहे. दिाव्याच्या प्रलंिबतावस्थे दिरम्यानिर् केंद्र शासनिर्ानिर्े प्रितभूित ठे व आणिण ऋण
कायदिा (सुधािरत) अिधिनिर्यम, २०१२ (अैॅक्टि १/२०१३) ची व्याख्या SARFAESI अैॅक्टि चे
कलम

२(१)(सी)

निर्े सुधारुनिर् अंमलात आणणली.

सुधािरत अिधिनिर्यमाच्या िवरुध्दि दिेखील या

न्यायालयात िरटि यािचकेत प्रश्निर् उपियलस्थत केले गेलैे.
६)

प्रशासक, श्री. धाकारी ग्रैृप को-आणैॅपरेिटिव्ह कॉटिनिर् सील आणिण इतर िव. युिनिर्यनिर् ऑफ

इंिडया (स्पेशल िदिवाणी अजर क. ९३०/२००१) या प्रकरणामध्ये गुजरात उच्च न्यायालयानिर्ी िदिनिर्ांक –
२८/१/२००३ ची अिधसूचनिर्ा ग्रेटिर मुब
ं ई सहकारी बॅक
ं िल. च्या (सुप्रा) आणधारे रदिै्दि केली आणिण
त्याला दिेखील अपीला मध्ये प्रश्निर् केले गेले. पुढे गुजरात उच्च न्यायालयानिर्ी निर्ील आणैॅईल इंडस्टिर ीज
िव. युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया या प्रकरणामध्ये खंड (iv ए) बहु राज्यीय सहकारी बॅैंक जे सुधािरत
अिधिनिर्यम २०१३ दारे सािमल करण्यात आणले होते त्याच्या संिवधानिर्ीय िविधग्राहयतेला आणव्हानिर् केले
हेैाते ते निर्ाकारले.
७)

िदिनिर्ांक – ३०/७/२०१५ रोजी हे प्रकरण मोठया खंडपीठा कडे संदििभर त केले अैाहे . त्यानिर्ंतर

७ ए.आणय.आणर.
२०१५ गुजरात
१७१

िदिनिर्ांक २६/२/२०१६ रोजी तीनिर् न्यायाधीशांच्या खंडपीठानिर्ी पुवी उल्लेख केलेल्या या न्यायालयातील
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तीनिर् न्यायाधीशांच्या परस्परिवरोधी िनिर्णर या मुळे सदिर प्रकरण मोठया खंैंडपीठा पुढे संदििभर त केले.
युिक्तवादि :
८)

अपीलकतार यांच्या तफे उपियलस्थत रािहलेले मा. वकील श्री. दिेवांश ए. मोहटिा यांनिर्ी खालील

युिक्तवादि केला.
(अ)

सूची I मधील निर्ाैेंदि क. ४५ अंतगर त बॅिं कंग च्या व्याप्ती चा अथर हा अिभव्यिक्त व्याख्ये प्रमाणे

बी.आणर. अैॅक्टि, १९४९ चे कलम ५(बी) मध्ये िदिलेल्या व्याख्येनिर्ुसार लावला पािहजे . त्यांनिर्ी रुस्तम
कावसजी कुपर िव. युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया या प्रकरणाचा संदिभर िदिला ज्या मध्ये प्रस्तूत न्यायालयानिर्े असे
मान्य केले िक, निर्ोंदि क. ४५ अंतगर त 'बॅिं कंग' या संज्ञे मध्ये बॅक
ं व्यवसायी िकंवा बॅक
ं हे सामील हाैेत
निर्ाही. बॅिं कंग िह एक प्रिकया आणहे . निर्ोंदि िह केवळ बॅैंिकंगच्या प्रिकये संबिं धत आणहे. बी.आणर.अैॅक्टि,
१९४९ च्या कलम ५(बी) सह कलम ६(१) ही दिोनिर् प्रकारची प्रिकया म्हणुनिर् ओळखली जाते जी बॅैंक
हाती घेते.
(१) बॅैंिकंग व्यवसाय म्हणजे 'कोअर बॅिं कग' व्यवसाय आणिण (२) इतर कोणताही व्यवसाय जे कलम
६(१) मध्ये निर्मूदि केले अैाहे. त्यांनिर्ी महालक्ष्मी बॅक
ं िल. िव. रिजस्टिर ार ऑफ कंपनिर्ीस, वेस्टि बंगाल
च्या िनिर्णर याचैा दिेखील संदिभर िदिला आणहे ज्या मध्ये न्यायालयानिर्े 'बॅिं कंग' चा अथर िवचारात घेतला आणहे
८ (१९७०)
१ एस.सी.सी.
२४८
९ ए.आणय.आणर
१९६
कलकत्ता ६६६
१० (२०१०)
१० एस.सी.सी.
१

अैािण असे मान्य केले की बॅिं कंगचे मुलतत्व हे एक अियलस्तत्वात आणणलेले निर्ाते आणहे म्हणजेच कोअर
बॅिं कंग.
अ)

सुची I मधील निर्ोंदि क. ४५ च्या व्याप्ती संदिभारत त्यांनिर्ी आणय.सी.आणय.सी.आणय. बॅक
ं िलिमटिेड

िव.ए.िप.एस स्टिार इंडस्टिर ीस िलिमटिेड आणिण इतर चे अिधकृत पिरसमापक यांच्या प्रकरणातील िनिर्णर याचा
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संदिभर िदिला ज्यात अशा गोष्टैीला महत्व िदिले होते की जर कंपनिर्ी कलम ६(१) च्या खंड (ए) ते
(ओ) िशवाय अिधक वेगवेगळा व्यवसाय करत होती तर जो पयरत ती कलम ५(बी) अंतगर त कोअर
बॅिं कंगच कायर करत होती. तोपयरत ती 'बॅिं कंग कंपनिर्ी' म्हणुनिर्च रािहल 'Sine Qua non' या
िसध्दिांतानिर्ुसार कोअर बॅिं कंग काम हे बी. आणर अैॅक्टि १९४९ निर्ुसार िविनिर्यिमत होणे गरजेचे आणहे .
त्यामुळे सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ मध्ये 'बॅिं कंग' हे कोअर बॅिं कंग व्यवसायापुरते मयारिदित आणहे . ज्या
वेळी भारताचे संिवधानिर् जाहीर झाले त्या वेळी 'बॅिं कंग' या शब्दि प्रयोगाचे चांगले पिरभािषत आणिण
प्रस्थािपत अथर बॅिं कंगच्या व्याख्येमध्ये बी.आणर. अैॅक्टि, १९४९ च्या कलम ५(बैी) अंतगर त िविहत
झाले. तसेच भारताच्या संिवधानिर्ाच्या रचनिर्ाकत्यानिर्ी सदिर शब्दिप्रयोग उसनिर्ा घेतला अैािण तोच अथर
'बॅिं कंग' या शब्दिप्रयोगाला िदि. स्टिेटि ऑफ मद्रास िव. गानिर्निर्ोनिर् डंनिर्केरलेय आणिण कं (मद्रास) िल. आणिण
डायमंड शुगर िमल्स िल. आणिण इतर िव. स्टिेटि ऑफ उत्तर प्रदिेश आणिण इतर मध्ये केलेल्या
िनिर्रीक्षणाप्रमाणे बी. आणर. अैॅक्टि, १९४९ मध्ये िदिलेल्या व्याख्येला ही तोच अथर दियायचा होता.
ब)
११ ए.आणय.आणर
१९५८ एस.सी.
५६०
१२ ए.आणय.आणर
१९६१ एस.सी.
६५२

अियलस्तत्व अैािण िकयाशीलता यांमध्ये फरक आणहे . बी.आणर. अैॅक्टि १९४९ चे कलम ६(१)

आणिण ६(२) फक्त बॅैंिकंग चे अियलस्तत्व ठरावीक अितिरक्त व्यवसाय/काये करण्यास सक्षम करतात.
अितिरक्त व्यवसाय/ कायारै ंच्या कृती मुळे, अशा अियलस्तत्वातील संस्थेला बॅिं कंग कंपनिर्ीचा दिजार प्रदिानिर्/
प्राप्त होत निर्ाही. त्यांनिर्ी स्टिेटि बॅक
ं ऑफ इंिडया अैॅक्टि १९५५ (संक्षेपासाठी दि एस.बी.आणय. अैॅक्टि)
चे कलम ३२ व ३३ पण संदििभर त केले. कलम ३२ मध्ये मान्यता िदिली आणहे की स्टिेटि बॅक
ं ऑफ इंिडया
ही िरझवर बॅक
ं ऑफ इंिडया च्या वतीनिर्े एजन्सी व्यवसाय करु शकतात. जो स्टिेटि बॅक ऑफ इंिडया निर्ी
केलेला बॅिं कंग व्यवसाय निर्ाही. जे कलम ३३ च्या अवलोकनिर् केल्यानिर्ंतर उघड झाले जे स्टिेटि बॅक
ं ऑंफ
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इंिडयाला कलम ५(बी) अंतगर त बॅैंिकंग चा व्यवसाय करण्यास व बी.आणर अैॅक्टि १९४९ चे कलम
६(१) अंतगर त दिस
ु -या प्रकारचे व्यवसाय करण्यास स्पष्टपणे सक्षम करते . त्यामुळे असे सादिर करण्यात
आणले की बॅैंकेनिर्े केलेले प्रत्येक काम हे बॅिं कंगचे काम निर्ाही.
क)

भारताच्या संिवधानिर्ाच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची II मधैील निर्ाैेंदि क. ४३, संसदिेला

पिरसमापनिर् व्यापार महामंडळाचे अिधक िवशेषतः बॅिं कंग महामंडळाचे समावेशनिर्, िनिर्यमनिर् आणिण
पिरसमापनिर् यांच्या संदिभारत कायदिा पास करण्याची क्षमता प्रदिानिर् करतात. तथािप, सहकारी संैंस्था
हया सूची II मधील निर्ोंदि क. ३२ अंतगर त राज्य िवषय असल्यानिर्े त्या स्पष्टपणे संसदिेच्या क्षमतेच्या
कायर क्षेत्रातूनिर् वेगळया आणहेत. त्यांनिर्ी असा युिक्तवादि केला की बी. आणर अैॅक्टि च्या वैधािनिर्क इितहासानिर्ी
अियलस्तत्व आणिण कायर यांच्या मध्ये फरक केला. 'बॅिं कंग' या शब्दिप्रयोगाची व्याख्या 'कंपनिर्ीज अैॅक्टि'
(VII/१९९३) च्या प्रकरण

X-A मध्ये िदिली आणहेत. कलम २७७ फ ते २७७ निर् हे सुधिरत

अिधिनिर्यम क. २२/१९३६ मध्ये सामील केले . त्यानिर्ंतर बी.आणर. अैॅक्टि १९४९ अंमलात आणणले
ज्या मध्ये 'बॅिं कंग' ची सवर समावेशक अशी व्याख्या अशा सवर संस्थांनिर्ा मागणीनिर्ुसार परतफेड
करण्यायोग्य ठे वी िकंवा कजर दिेण्यासाठी िकंवा गुंतवणूकीसाठी ठे वी प्राप्त झाल्या आणहेत , त्यांनिर्ा ितच्या
कायर कक्षेत आणणण्यासाठी केली गेली. त्या वेळी भारत शासनिर् अिधिनिर्यम १९३५ च्या संबध
ं ातल्या निर्ोंदिी
ज्या बॅिं कंग आणिण व्यापार महामंडळ िवषयी डील करतात ते सूची I मध्ये होते (संघीय वैधािनिर्क सूची)
निर्ाैेंदि क. ३८ आणिण निर्ोंदि क. ३३ हया अनिर्ुकमे बॅिं कंग आणिण महामंडळ यांच्या संबध
ं ीत होते . भारताच्या
संिवधानिर्ा मध्ये निर्ोंदि क. ३८ आणिण निर्ोंदि क. ३३ हे बदिलले आणहेत. सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ हा निर्ोंदि
क. ३८ ऐवजी योजले आणहे आणिण निर्ोंदि क. ३३ हा सूची I मधील निर्ोंदि क. ४३ अैािण ४४ मध्ये
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िवभागला आणहे. १९६५ पयरत म्हणजेैे बी. आणर अैॅक्टि १९४९ मध्ये सुधारणा करण्यापुवी ते 'बॅिं कंग'
कंपन्यांशी संबिं धत होते. 'कंपन्या' हा शब्दि १९६५ साली वगळण्यात आणला होता. स्टिेटि बॅक
ं ऑफ
इंिडया चे कायर हे स्वतंत्र संिविधंदारे संचैािलत केले जात होते जसे की स्टिेटि बॅक
ं ऑफ इंिडया
अैॅक्टि, १९५५. केंद्र शासनिर्ानिर्े १९६५ साली, बॅिं कंगचा कायदिा पास केला. (सहकारी संस्था
अिधिनिर्यम १९६५ चे उपयोजनिर् (अिधिनिर्यम क. २३/१९६५)) त्यांनिर्ी उिदिै्दिष्टे आणिण कारणांचे
िववरणपत्रैाचा संदिभर िदिला आणहे ज्या मध्ये िह गोष्ट स्पष्ट होतैे की बी. आणर. अैॅक्टि १९४९ हे फक्त
निर्ोंदि क. ४५ शी संबध
ं ीत बॅिकंग व्यवसाय िनिर्यिमत करण्यासाठी आणहे आणिण सहकारी संस्था िनिर्यिमत
करण्यासाठी निर्ाही.
ड)

महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम १९६० चे कलम २(१०) हे व्यवस्थापनिर् आणिण सहकारी

संस्था याै ंच्या व्यवसायाशी संबिं धत आणहे . महाराष्टर अिधिनिर्यमाचे कलम ९१ अंतगर त काैेणताही वादि
रचनिर्ा, व्यवस्थापनिर् िकंवा कामकाज याच्या संदिभारत असेल तर त्यांनिर्ी सहकार न्यायालयाकडे संदििभर त
करावे.
इ)

तसेच, एम.एस. सी.एस. अैॅक्टि चे कलम ३(फ) हे सहकारी बॅैंक पिरभािषत करते. म्हणजेच

बहु राज्यीय सहकारी संस्था जे बॅैंिकंगचा व्यवसाय हाती घेतात. एम. एस.सी.एस अिधिनिर्यम चे कलम
८४(२) अंतगर त वादि सादिर करु शकतो. संसदिेचे अिधकार हे बी.आणर. अैॅक्टि, १९४९ (सूची I मधील
निर्ोंदि क. ४५ कडे संदििभर त करता येण्यासारखे िविधिवधानिर्) चे ठरावीक तरतूदिींपूरते मयारिदित आणहेत.
संसदिे कडे सहकारी संस्थेचे इतर कोणतेही व्यवसाय, कायर िकंवा पैलू िविनिर्यिमत करण्यासाठी वैधािनिर्क
क्षमतेचा अभाव आणहे. ते फक्त सदिर अिधिनिर्यमाच्या तरतूदिींचा िवस्तार करु शकले असते . संसदि हया
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सहकारी संस्था बॅिं कंग कायर करणा-या कंपन्या िकंवा बॅिं कंग महामंडळ यांनिर्ा िविनिर्यिमत करु शकत
निर्ाही.
फ)

आणिथर क संपंदिांची सुरिक्षतता आणिण त्यांची पुनिर्रर चनिर्ा आणिण प्रितभूितंचे व्याजाची अंमलबजावणी

करणे हे SARFAESI अैॅक्टि चे उिदिै्दिष्ट आणहे. िसक्योिरटिाइजेशनिर् चा व्यवसाय हा बॅिं कंग व्यवसाय
निर्व्हे. SARFAESI अैॅक्टि चे कलम २(१)(१) अंतगर त आणिथर क मत्ता म्हणजे ऋण िकंवा येणी आणिण
इतर गोष्टींबराैेबरच कोणतीही आणिथर क मत्ता सामील आणहे . कलम २(१)(एच.ए.) यामध्ये 'ऋण' याची
व्याख्या िदिली आणहे िजचा अथर तोच आणहे ज्याचा आणर.डी.बी. अैॅक्टिए १९९३ चे कलम २ च्या खंड
(जी) मध्ये उल्लेख केला आणहे. सदिस्यांनिर्ा आणिथर क मदित हा व्यवसायातील वेगळा प्रकार आणहे जो बॅिकंग
व्यवसाय निर्ाही. त्यामैुळे सहकारी बैॅक
ं ांनिर्ा SARFAESI अैॅक्टि च्या कायर कक्षेत आणणुनिर् त्यांची
मालमत्ता िनिर्यिमत करण्याचा प्रयत्निर् हा बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ च्या तरतुदिी लागू करण्याच्या मूळ
हेतूच्या िवरुद ् आणहे आणिण हे संस्थेवर िनिर्यंत्रण करण्या सारखे आणहे जे संसदिेच्या क्षमते च्या कायर क्षेत्रा
पिलकडचे आणहे.
ग)

संसदिेस सहकारी संस्थेच्या गैर बॅिं कंग िकया संबिं धत आणिथर क मालमत्ता िविनिर्यिमत करण्याच्या

क्षमतेचा अभाव आणहे कारण ते सूची I च्या निर्ोंदि क. ४३ च्या कायर क्षेत्रातूनिर् स्पष्टपणे वगळलेले आणहेत.
िविनिर्यमनिर्, निर्ोंदि क. ४३ चा काहीही संबध
ं निर् लावता फक्त निर्ोंदि क. ४५ चा अथर लावण्यावर आणधािरत
असू शकत निर्ाही. केंद्र व राज्य यांच्या मध्ये वैधािनिर्क अिधकारांच्या िवभागणीच्या संघीय योजनिर्ेमधील
अंगभूत मयारदिांसह वैधािनिर्क कारवाई िवसंगत असेल. ते सहकारी संस्थेचे िविनिर्यमनिर् असेल ज्या
प्रस्तावाचा िवषय सूची II च्या निर्ोंदि क. ३२ मध्ये समािवष्ट अैाहे आणिण ते बॅिं कंग महामंडळ िकंवा बॅिं कंग
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कंपनिर्ी चा दिजार प्रदिानिर् करतात ते त्याला अियलस्तत्व प्रदिानिर् करतील जे सूची II च्या निर्ोंदि क. ३२ मध्ये
िदिल्यानिर्ुसार संसदिेच्या िनिर्यंत्रणाच्या अधीनिर् आणहे व ते आणय.टिी.सी.िल.िव. अैॅग्रीकल्चर प्रोडयुस माकेटि
किमटिी आणिण इतर या प्रकरणा मध्ये सांिगतले आणहे त्यानिर्ुसार मूळ मजकूराच्याच निर्ाही तर घटिनिर्ात्मक
हेतू च्या उलटि असेल.
एच)
१३ (२००२)
९ एस.सी.सी.
२३२.

अिधसुचनिर्ा क. १०५ (इ) िदिनिर्ांक – २८/१/२००३ िह शिक्तवाहक आणहे कारण संसदिेनिर्ी

त्यांच्या कायर क्षेत्रात बॅिं कंग कंपनिर्ी आणिण बॅिं कंग महामंडळ अश्या दिोनिर् संस्थांचे वगर सािमल केले आणहेत .
कलम २(१)(सी)(v) अंतगर त 'बॅक
ं ' ची व्याख्या म्हणजे अशीच दिस
ं जी केंद्र शासनिर्ानिर्े अिधसूचनिर्े
ु री बॅक
दारे या कायद्यासाठी िविनिर्िदिर ष्ट केली आणहे. केंद्र शासनिर्ाचे अिधकार खंड (i) तैे (iv) अंतगर त निर्मूदि
संस्थेच्या प्रकाराशैी संबिं धत आणहे आणिण त्या पलीकडे निर्ाही. म्हणजेच, सहकारी संस्था / बॅक
ं ा निर्सूनिर्
फक्त बॅिं कंग कंपनिर्ी िकंवा बॅिं कंग महामंडळ. सहकारी बॅक
ं ही बॅिं कंग कंपनिर्ीही निर्ाही आणिण बॅिं कंग महामंडळ
पण निर्ाही. त्यामुळे ती SARFAESI अैॅक्टि च्या कलम २(१)(सी)(v) च्या कायर कक्षेबाहेर येत.
अिधसुचनिर्ा िह शिक्तबाहय आणहे आणिण मूळ संिवंधीचेच निर्व्हे तर भारतीय संिवधानिर्ाचे पण उल्लंघनिर् करणारी
आणहे. या कारणास्तव मा. िवदैानिर् विकल यांनिर्ी िहंसा िवरोधक संघ िव. िमझारपूर मोती कुरेशी जमात
आणिण इतर या प्रकरणाचा आणधार घेतला आणहे . कजर बाकीची वसुली बॅक
ं े साठी अैावश्यक आणहे.
म्हणजेच संस्थेसाठी आणवश्यक आणहे आणिण बॅिं कंग व्यवसायासाठी निर्ाही म्हणजे बॅक
ं े च्या कामासाठी ग्रेटिर
बॉम्बे को.आणैॅ.बॅक. िल. (सुप्रा) च्या प्रकरणात सहकारी बॅक
ं े च्या बॅिं कंग व्यवसाय निर्ाैेंदि क. ४५
अंतगर त समावेश करावा असा युिक्तवादि करण्यात आणला तो फेटिाळण्यात आणला. त्यामुळे कजर बाकीची
वसुली िह सूची I च्या निर्ाैेंदि क. ४५ च्या कायर क्षेत्राबाहेरचे आणहे असे सांिगतले . केंद्र िविधिवधानिर् जे बॅक
ं
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िनिर्यमनिर् करण्याचा प्रयत्निर् करीत आणहेत केवळ निर्ोंदि क. ४३ मध्ये येणा-या संस्था म्हणजे बॅिं कंग
महामंडळ व बॅिं कंग कंपन्या त्याच्या कायर क्षेत्रात आणणू शकते. त्यामुळे सूची II च्या निर्ोंदि क. ३२ च्या
प्रिवष्टी िवषयाबाबत संसदि कायदिा करण्यास सक्षम निर्ाही.
१४ (२००८) ५
एस.सी.सी. ३३
१५ ए.आणय.आणर.
१९५३ एस.सी.
३७५
१६ (२०११)
८ एस.सी.सी.
७३७

अैाय)

समािवष्ट केलेली दिरु
ु स्ती म्हणजे आणभासी सराव. के. सी. गजपती निर्ारायण दिेवो आणिण

इतर िव. स्टिेटि ऑफ ओिरसा आणिण स्टिेटि ऑफ तािमळनिर्ाडू आणिण इतर िव. के. श्याम सैुंदिर आणिण इतर
यांच्या प्रकरणाच्या िनिर्णर याच्या दृष्टीनिर्े िदिनिर्ांक – २८/१/२००३ ची अिधसुचनिर्ा िह अिधकार बाहय
आणहे. एकदिा का संस्था निर्ाैेंदि क. ४३ अंतगर त वगळल्या की, युिनिर्यनिर् ऑफ इंिडया त्यांनिर्ा अप्रत्यक्ष
मागारनिर्े िनिर्यंित्रत करु शकत निर्ाही. बहु राज्यीय सहकारी संस्था ही प्राथिमक सहकारी बॅक
ं आणहे म्हणजेच
सहकारी संस्था आणहे. अबर निर् बॅक
ं आणैॅैॅफ महाराष्टरा आणिण गाैेवा िल. च्या िशखर सहकारी बॅक
ं िव.
महाराष्टर राज्य सहकारी बॅक
ं िल. आणिण इतर या प्रकरणामध्ये असे िनिर्िरक्षणास आणले िक सहकारी संस्था
हया राज्य सुची च्या कायर कक्षेमध्ये आणहे.
जे)

१७ (२००३)
११ एस.सी.सी. ६६
१८ (१९८०) ४
एस.सी.सी. १०९
१९ (१९८१) ३
एस.सी.सी. ४३१
२० (१९८५) २
एस.सी.सी. ६७०

एम.एस.सी.एस अैॅक्टि हा निर्ोंदि क. ४४ शी संबिं धत आणहे. हया न्यायालयानिर्े सदिर

अिधिनिर्यमाच्या वैधतेवर िनिर्णर य दिेणे गरजेचे निर्ाही. अशा बॅक
ं ांनिर्ा िनिर्यिमत करण्यासाठी वैधािनिर्क
अिधकाराचे स्त्राैेत निर्ोंदि क. ४३ असु शकेल. अिधिनिर्यम २३/१९६५ चा हेतू हा ठरािवक सहकारी
संस्थांचे बॅिं कंग व्यवसाय िनिर्यिमत करणे होता. ते िवरेंद्र पाल िसंग आणिण इतर िव. िजल्हा सहाय्यक

२१ (२०१०) ४
एस.सी.सी. ३७८

िनिर्बंधक, सहकारी संस्था, इटिा आणिण इतर या प्रकरणात सांिगतल्या प्रमाणे त्या सहकारी संस्था होऊ
शकत निर्ाहीत. एस.एस. धानिर्ोआण िव. म्युिनिर्िसपल कॉपोरेशनिर्, िदिल्ली आणिण इतर १९, दिमनिर् िसंग व इतर
िवरुद ् स्टिेटि ऑफ पंजाब आणिण इतर २०, आणिण दिालको इंिजिनिर्यिरंग प्रायव्हेटि िलिमटिेड िवरुद सतीष
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प्रभाकर पाध्ये आणिण इतर २१ या प्रकरणांमध्ये सांिगतल्या प्रमाणे निर्ोंदि क. ४३, ४४ अैािण ३२ मध्ये
फरक आणहे. ग्रेटिर बाैॅम्बे को. आणैॅ. बॅक
ं िल. (सुप्रा) प्रकरणाच्या िनिर्णर यामध्ये कायदिा योग्यिरत्या
िनिर्धारिरत केला.
के)

सूची क. I व सूची क. II

च्या निर्ोंदिी मध्ये सुसंवादिी अन्वयैाथर लावला पािहजे. बॅिं कंग

क्षेत्रावरील प्रितकुल पिरणामािवषयी धोक्याच्या सूचनिर्ेच्या युिक्तवादिाचा, सांिवधािनिर्क निर्ोंदिीचा अन्वयाथर
लावण्याच्या प्रश्निर्ाशी, आणय.टिी.सी. िलिमटिेड या प्रकरणात मान्य केल्यानिर्ुैुसार, काही एक संबध
ं निर्ाही
िकंवा त्यावर काही एक पिरणाम होऊ शकत निर्ाही.
ई)

यािचकाकतार यांच्या तफे िवदानिर् अिभयोक्ता श्री. िवजय कुमार यांनिर्ी असे सादिर केले की,

संसदि,सहकारी संस्था/ बॅक
ं ा यांच्या संदिभारत कायदिे करण्यास सक्षम निर्ाही. सहकारी संस्थांसाठी बॅिं कंग
व्यवसाय हा फक्त प्रासंिगक / सहाय्यक व्यवसाय आणहे. सहकारी संस्था ज्या व्यवसाय करतात त्या
सहकारी सैंस्थाच राहतात आणिण त्यांचा सूची II च्या निर्ाैेैेंदि क. ३२ अंतगर त समावेश केला जातो.
ते इक्बाल निर्ासीर उस्मानिर्ी िव. सेंटिरल बॅक
ं ऑफ इंिडया आणिण इतर या प्रकरणावर िवसंबूनिर् रािहले आणहेत .
राज्य सहकारी संस्था अिधिनिर्यम आणिण एम एस सी एस अैॅक्टि अंतगर त संपूणर कायर तत्र
ं ाची तरतूदि आणहे .
त्यामुैुळे SARFAESI अैॅक्टि मधील दिरु
ु स्ती आणिण अिधसूचनिर्ा काढू निर् टिाकण्यास पात्र आणहेत.
२२ (२००६)
२ एस.सी.सी.
२४१

१०) अपीलकतार यांच्या तफे िवदानिर् अिभयोक्ता श्री. िवश्वास शहा यांनिर्ी असा युिक्तवादि केला की,
बी.आणर. अैॅक्टि १९४९ मध्ये केलेल्या १९६५ च्या सुधारणे मध्ये प्रश्निर् करणे गरजेचे निर्ाही.
अिधसुचनिर्ेची िविधग्राहयता आणिण SARFAESI अैॅक्टि च्या तरतुदिीची स्वतः चाचणी घ्यावी लागेल .
सहकारी बॅैंका हया इतर बॅक
ं ांपेक्षा वेगळया आणहेत . संसथा हया मुलतः सहकारी संस्था आणहेत आणिण
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त्या अनिर्ुषगं ानिर्े बॅिं कंगवर अितकमण करतात. या िवषयावर वचर स्वी िविधिवधानिर् हे निर्ोंदि क. ३२ अंतगर त
राज्य िविधिवधानिर् आणहे. सहकारी बॅक
ं ा हया बॅिं कंग कंपन्यांपेक्षा वेगळया आणहेत . त्या फक्त त्यांच्या
सभासदिांनिर्ाच मयारदिेपयरत कजर अिग्रम करतात. बॅिं कंग कंपन्या/ काैॅपोरेशनिर् हे सावर जिनिर्क व्यवहार
करतात. सहकारी बॅक
ं ा बी.आणर. अैॅक्टि मध्ये िदिलेल्या व्याख्ये प्रमाणे व्यवसाय करत निर्ाहीत. सार
तत्वाच्या िसध्दिांत लागू केला पािहजे . बॅिं कंग मध्ये काम करणारी सहकारी संस्था ही सहकारी संस्था
होऊ शकत निर्ाही. सूची I च्या निर्ोंदि क. ४५ मध्ये असे निर्मुदि आणहे की 'बॅिं कंग' मध्ये सहकारी बॅक
ं ा
समािवष्ट निर्ाहीत. त्यांनिर्ी गॉनिर्ोनिर् डंकैेरलेय आणिण कं. (मद्रास) िल. (सुप्रा) आणिण आणय.िटि.सी.िल.
(सुप्रा) या प्रकरणातील िनिर्णर यावर अवलंबूनिर् रािहले.
११) अिभयोक्ता श्री. सतपैाल िसंग यांनिर्ी या गोष्टीवर पुन्हा जोर िदिला की बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं
यांची व्याख्या सािमल करुनिर् जी सुधारणा केली आणहे ती आणभासी िविधिवधानिर् आणहे आणिण त्या मुळे ती
काढू निर् टिाकण्यास पात्र आणहे. सहकारी अिधिनिर्यम हे सवर समावेशक आणहेत. 'बॅक
ं ' हया शब्दि प्रयोगाच्या
अथारचा िवस्तार करणे शक्य झाले निर्ाही.
१२) दिस
ु -या बाजूस कॉसमॉस बॅैंक यांच्या तफे श्री शेखर निर्ाफडे, िवदानिर् विरष्ठ अिभयोक्ता यांनिर्ी
असा युिक्तवादि केला की, अ) SARFAESI अैॅक्टि च्या कलम २(१)(सी) ही 'बॅक
ं ' ची व्याख्या
सांगते म्हणजेच बी.आणर. अैॅक्टि १९४९ च्या कलम ५(सी) मध्ये िदिलेली बैॅंिकंग कंपनिर्ीची व्याख्या.
अशा प्रकारे बी.आणर. अैॅक्टि १९४९ च्या कलम ५(सी) मध्ये असलेली 'बॅक
ं े ची' व्याख्या, िदिनिर्ांक –
२१/६/२००२ रोजी अियलस्तत्वात आणलेला SARFAESI अैॅक्टि च्या कलम २(डी) मध्ये समािवष्ट
आणहे. त्यामुळे बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ चे कलम ५(सी) तपासणे गरजेचे आणहे कारण ते िदिनिर्ांक –
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२१/६/२००२ रोजी लागू झाले. यांचे िदिनिर्ांक – १/३/१९६६ पासूनिर् कायद्यानिर्े संस्थापनिर् करण्यात
आणले. कलम ५६ (अ) हा िदिनिर्ांक – १/३/१९६६ पासूनिर् कायद्याचा भाग झाला. बॅिं कंग कंपनिर्ी िकंवा
कंपनिर्ीचा संदिभर हा 'संदिभर ' म्हणूनिर् सहकारी बॅक
ं े शी िनिर्ियलश्चत केला जाईल. कलम ५६(अ) हैा बी.आणर.
अैॅक्टि १९४९ च्या कलम ५(सी) चा भाग झाला आणिण बी. आणर.अैॅक्टि १९४९ च्या कलम ५(सी)
मध्ये समािवष्ट आणहे. त्यामैुळे बॅिं कंग कंपनिर्ीचा संदिभर हा सहकारी बॅक
ं े चा संदिभर म्हणूनिर् वाचावा लागेल.
ए)

बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ चा कलम ५(सी) हा कलम ५६(अ) चा भाग झैाला असला तरी,

कलम ५६(अ) हा वेगळया िठकाणी ियलस्थत आणहे . कलम ५(सी) वर त्याचा पिरणाम दिोन्ही राज्य स्तरीय
आणिण बहु राज्य स्तरीय या सहकारी बॅैंकांवर होतो, जो बॅिं कंग कंपनिर्ीचा भाग आणहे . त्यामुळे
SARFAESI अैॅक्टि हे सहकारी बॅक
ं ा आणिण बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं ा यांनिर्ा कायर कक्षेत समािवष्ट
करतात.
बैी) बहु राज्यीय सहकारी बॅैंक यांचा कलम २(१)(सैी)(iv ए) मध्ये समावेश म्हणजे सतकरता
बाळगणे आणहे कारण बहु राज्यीय सहकारी संस्था िह बैॅंिकंग कंपनिर्ीच्या कक्षे मध्ये येते ज्याचा उल्लेख
SARFAESI अैॅक्टि च्या कलम २(१)(सी) आणिण कलम २(डी) मध्ये पिरभािषत केला आणहे.
दिैामनिर् िसंग (सुप्रा) यांच्या प्रकरणात हया न्यायालयानिर्े असा िनिर्णर य िदिला की, महैामंडळ हा
शब्दिप्रयोग जो भारताच्या संिवधानिर्ाच्या अनिर्ुच्छे दि क. ३१ अ (१)(३) मध्ये येते त्याला िवस्तैृत व्याप्ती
दिेणे गरजेचे आणहे आणिण ती निर्ोंदिणीकृत सहकारी संस्था यांच्या कक्षात येते.
सी)
२३ ए.आणय.आणर
१९५७
बी.ओ.एम. ३६.

ते दि मजूर सहकारी बॅैंक िल. िव. एनिर्. एनिर् मजमुदिार आणिण इतर अवलंबूनिर् रािहले ज्या मध्ये मा.

मुंबई उच्च न्यायालयानिर्े मत मांडले की जी सहकारी संस्था बॅिं कंगचा व्यवसाय करते ती कंपनिर्ी आणहे . वर
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निर्मूदि केलेला प्रश्निर् मुब
ं ई सरकारनिर्े अिधसूचनिर्ा जारी करताच उद्भभवला आणिण असे िनिर्दिेश िदिले की मुंबई
औद्याैेिगक िववादि अिधिनिर्यमाच्या सवर तरतूदिी कंपन्यांशी संबिं धत त्या वेळे पुरत्या अंमलात असतील
अशा कोणत्याही कायद्यांतगर त निर्ोंदिणीकृत असणा-या बॅिं कंग कंपन्यांच्या व्यवसायाला लागू होतील.
डी)

अनिर्ुच्छे दि २४६, सातव्या अनिर्ुसूचीतील तीनिर् याद्यांनिर् संबध
ं ी संघ आणिण राज्य या मध्ये वैधािनिर्क

अिधकारांची िवभागणी करतात. अनिर्ुच्छे दि २४६(१) अंतगर त संसदिेस ९७ प्रकरणां संबध
ं ी सूची I मध्ये
निर्मुदि केल्या प्रमाणे तथािप कलम (२) आणिण (३) मध्ये काहीही अैंतभूतर असले तरी, कायदिे करण्याचे
िवशेष अिधकार आणहेत. अनिर्ुच्छे दि २४६(३) प्रमाणे, राज्य िवधानिर्मंडळाला ६६ प्रकरणासंबध
ं ी सूची II
मध्ये निर्मुदि केल्या प्रमाणे कायदिे करण्याचे वैधािनिर्क अिधकार आणहेत . सूची II मध्ये निर्मूदि केलेल्या
प्रकरणां संबध
ं ी राज्य िवधानिर्मंडळाच्या कायदिे करण्याच्या अनिर्न्य शिक्तंचा वापर अनिर्ुच्छे दि २४६(१) च्या
अधीनिर् असला पािहजे म्हणजेच सूची I मध्ये निर्मूदि केलेल्या प्रकरणैांसंबध
ं ी कायदिे करण्याच्या संसदिेच्या
अनिर्न्य शिक्त पिरणामस्वरुप, जर सूची I मधील निर्ोंदि आणिण सूची II मधीलनिर्ोंदि यांमध्ये असलेला िवरोध
मेळ होण्यास समथर निर्सेल तर, सूची I यामध्ये निर्मूदि केलेल्या प्रकरणांसंबध
ं ी संसदिेच्या कायदिा
करण्याच्या शिक्तंनिर्ीं राज्यिवधानिर् मंडळाच्या शिक्तंच्या मयारदिेपयरत अिधकमण केले पािहजे. संसदि व राज्य
िवधानिर्मंडळ, या दिोन्हींनिर्ा सूची III मध्ये निर्मूदि असणा-या ४७ प्रकरणांत िविधिवधानिर् करण्याच्या
समवती शिक्त असाव्यात.
इ)

िवरेैद्र पाल िसंग (सुप्रा) या प्रकरणावर भरवसा ठेवला. ज्या मध्ये न्यायालयानिर्े कमर चा-यांच्या

सेवा शतीै शी संबिं धत राज्य िवधानिर्मंडळाचे अिधकार तपासले. न्यायालयानिर्े असे मान्य केले की राज्य
िवधानिर्मंडळ हे बॅक
ं े च्या कमर चा-यांिवषयी िविधिवधािनिर्त करण्यास सक्षम आणहेत . हे न्यायालय सहकारी
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संस्थांच्या बॅिं कंग व्यवसायाची व्यवस्था पहात निर्ाही. त्यांनिर्ी युिक्तवादि केला की, बॅिं कंग चे व्यवहार निर्
करणा-या संस्थेचे िविनिर्यमनिर् करणे आणिण बॅिं कंग चे व्यवसाय करणा-या संस्थेचे िविनिर्यमनिर् करणे हया
दिोनिर् वेगळया गोष्टी आणहेत. सूची II मधील निर्ोंदि क. ३२ हे सहकारी संस्थेच्या बॅिं कंग चे व्यवहार निर्
करणा-या संस्थेच िनिर्यमनिर् करण्याची व्यवस्था करतात. तर दिस
ु -या बाजुला सूची -I मधील निर्ोंदि क.
४५ हे बॅिं कंगशी व्यवहार करतात. त्यामुळे कोणतेही िविधिवधानिर् जे बॅिं कंगचे िविनिर्यमनिर् यांचे व्यवहार
करतात ते सूची -I मधील निर्ोंदि क. ४५ ला शोधता येईल आणिण केवळ संसदि ते िविधिवधािनिर्त करण्यास
सक्षम असेल. SARFAESI अैॅक्टि िनिर्गमनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण महामंडळाचे पिरसमापनिर् करणे, कंपनिर्ी
िकंवा सहकारी संस्था यांच्याशी संबिं धत निर्ाही, ते महामंडळाचे कैंपनिर्ी िकंवा सहकारी संस्था यांची
कामे यांनिर्ा िनिर्यिमत करीत निर्ाही. ते फक्त बॅक
ं े च्या थकबाकीच्या वसुलीची तरतूदि करतात जे फक्त
सहकारी बॅैंकेसह, वसुलीची प्रिकया,अिधकारी जे कजर वसुली करण्यास सक्षम आणहेत ते आणिण
न्याियक मंच जे वसुलीतुैुनिर् उद्भवणा-या िववादिाशी संबिं धत आणहेत. त्यामुळे सूची -II मधील निर्ोंदि क.
३२ शी अिधिनिर्यमाचा काहीही संबध
ं निर्ाही. ग्रेटिर बॉम्बे को.ऑ.बॅक
ं िल. (सुप्रा) या

प्रकरणातील

िनिर्णर यामध्ये फेरिवचाराची आणिण स्पष्टीकरणाची गरज आणहे. त्याच्या आणिण मुख्यतः बी.आणर. अैॅक्टि
१९४९ चे कलम ५६ मधील तरतूदिींचा िवचार खोलवर केला गेला निर्ाही.
एफ)

िनिर्णर याचे गुणोत्तर महत्त्वाचे आणहे. प्रासंिगक अिधवचनिर्ाचा िसदिै्धांत न्यायालयाच्या िनिर्ष्कषारशी

संबिं धत आणहे. जे या प्रकरणात उद्भवणा-यैा िवषयावर आणहे परंतु प्रस्तूत प्रकरणा मध्ये अंितम िनिर्णर य
दिेणे गरजेचे निर्ाही. त्यामुळे प्रकरणामध्ये िनिर्ष्कषर काढणे हे प्रासंिगक मानिर्ले जाते . प्रमाण िवरोधाभास आणिण
प्रासंिगक यात न्यायालयाचे मत जे मुद्दयांवर उद्भवत निर्ाही ते वरवरचे िकंवा क्षिणक िनिर्िरक्षण आणहे . ग्रेटिर
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बाैॅम्बे को.ऑ. बॅक
ं िल. (सुप्रा) या प्रकरणात असा प्रश्निर् होता की जी न्यायालये आणिण प्रािधकरणे
राज्य सहकारी संस्था अिधिनिर्यम आणिण एम.एस.सी.एस. अैॅक्टि यांच्या अंतगर त स्थापनिर् केली गेली
त्यांनिर्ा, राज्य पातळी वरील आणिण बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं ा यांचे, त्यांनिर्ा दिेय असलेल्या कजारच्या
वसुलीसाठी, त्यांच्या समोर सादिर करण्यात आणलेले अजर / िववादि यांवर िनिर्णर य दिेण्यासाठी अिधकारक्षेत्र
आणहे का आणर.डी.बी. अैॅक्टि, १९९३ च्या तरतूदिी एम.सी.एस. अैॅक्टि, १९६०, एम.एस.सी.एस.
अैॅक्टि आणिण ए.पी.सी.एस. अैॅक्टि , १९६४ अंतगर त स्थापनिर् झालेल्या सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू
हाैेतात का असा प्रश्निर् हाैेता. सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची II मधील निर्ोंदि क. ३२ च्या संदिभारत,
राज्य िवधानिर्मंडळ बॅिं कंगचा व्यवहार करणा-या सहकारी संस्थांच्या संबिं धत कायदिे करण्यास सक्षम
आणहेत का हा प्रश्निर् त्या प्रकरणात उद्भवलाच निर्ाही. त्या मुळे या न्यायालयानिर्े असे िनिर्िरक्षण केले की, हा
मुद्दा ग्रेटिर बॉम्बे को. ऑ. बॅक
ं िल. (सुप्रा) या प्रकरणात िनिर्णर याचे प्रमाण समजण्यात यैेणार निर्ाही.
२४ ए.आणय.आणर
२००३
बी.ओ.एम. २०५

जी)

त्यांनिर्ी मुैंबई उच्च न्यायलयाच्या खंड पीठानिर्ी दि शामराव िवठ्ठल सहकारी बॅक
ं िल., मुंबई आणिण

इतर िव.मे. स्टिार ग्लास वक्सर , मुंबई आणिण इतर या प्रकरणा मध्ये िदिलेल्या िनिर्णर याचा आणधार घेतला.
ज्या मध्ये 'समावेशनिर्' च्या अथारचा संदिभारनिर्े िवचार केला गेला आणिण ते तकरसंगत शेवटिापयरत न्यावे
लागेल. संसदिेनिर्े सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा त्यांचे कजर वसुल करण्यासाठी सहकारी संैंस्था अिधिनिर्यमाचा
अवलंब करायच्या अितिरक्त उपायाची तरतूदि केली आणहे . न्यायालयानिर्े सदिर पैलूचा ग्रेटिर बॉम्बे को. ऑ.
बॅक
ं िल. (सुप्रा) या प्रकरणा मध्ये िवचार केला निर्ाही. सदिस्यांनिर्ा सेवा दिेणा-या सहकारी बॅैंका आणिण
वािणियलज्यक व्यवहार करणा-या कॉपोरेटि बॅक
ं ा यांच्यातील िविभन्नतेनिर्े अिजबात फरक पडणार निर्ाही.
िकयाकलाप हे फक्त बॅिं कंगच रहाते हया सत्यतेनिर्े िक सहकारी बॅक
ं ा हया बॅिकंग व्यवसाय करणा-या
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सहकारी संस्थांच आणहेत. केवळ या वस्तुियलस्थतीमुळे सदिरचा उदियोग बॅिं कंगच राहतो. त्यामुळे त्यांच्यादारे
चालिवलेला बॅिं कंगचा व्यवसाय आणनिर्ुषंिगक ठरत निर्ाही. तो त्यांचा व्यवसायच राहतो असे िह िनिर्िरक्षणास
आणले की 'बॅिं कंग कंपनिर्ीचया कलम ५(सी) च्या व्याख्येत अिधिनिर्यम क. २३/१९६५ निर्े फेरफार
करण्यात आणले निर्व्हते. समावेशनिर्ाचा संदिभारनिर्े 'बॅिं कंग कंपनिर्ी' ची व्याख्या बदिलण्यावर प्रभाव आणहे . जरी
सहकारी बॅक
ं , आणर.डी.बी.अैॅक्टि १९९३ मध्ये सुरवाती पासुनिर् सािमल निर्सले तरी सहकारी संस्थांसाठी
अितिरक्त उपायांची तरतूदि करणारा कायदिा बनिर्वण्यासाठी संसदिेच्या मागारत काहीही आणले निर्ाही. १ 3
िरजव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया यांच्या तफे विरष्ठ अिभयोक्ता श्री जयदिीप गुप्ता यांनिर्ी पुढील प्रमाणे युिक्तवादि
केला.
अ)

सदिर प्रकरण भारताच्या संिवधानिर्ाच्या सातव्या अनिर्ुसुचीतील सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ निर्े

समावेश केले आणहे आणिण अगदिी याच कारणास्तव बी.आणर. अैॅक्टि, १९४९ च्या कलम ५ बी मध्ये
उल्लेख केल्या प्रमाणे संसदिेला बॅिं कंग व्यवसाया संदिभारत िविधिवधािनिर्त करण्याचा अिधकार आणहे .
अ)

बॅिं कंग कायारमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच कजर आणिण ठे वी स्वीकारणे , कजर मंजूर करणे आणिण बॅक
ं ें ला

येणे असलेल्या कजारची वसुली करणे या गोष्टींचा समावेश आणहे . याबद्दल थोडी शंका असू शकते की
संसदि बॅक
ं ें दारे व्यवसायाच्या संचालनिर्ाचा कायदिा करू शकतेैे . थकबाकीची वसुली करणे बॅिं कंग संस्थेचे
आणवश्यक कायर आणहे. सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ म्हणजे बॅिं कंगच्या सवर बाबींिवषयी सहाय्यभूत िकंवा
त्या संदिभारतील दिय्ु यम प्रकरणें बाबतचे िविधिवधानिर् SARFAES अैॅक्टि सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५
च्या कक्षेत येते.
ब)

सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ मध्ये असलेल्या प्रकरणा संदिभारत जरी प्रश्निर्ािधनिर् बॅक
ं ा सहकारी
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संस्था असल्या तरी संसदि कायदिे बनिर्वू शकते . ज्या संस्था बॅिं कंगचा व्यवसाय करतात ती एक कंपनिर्ी
िकंवा वैधािनिर्क महामंडळ िकंवा सहकारी संस्था असेल तरी ही सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ ही कोणताही
फरक करत निर्ाही.
सी)

बी.आणर.अैॅक्टि १९४९ मधील १९६५ च्या ज्या दिरू
ं ा त्यांच्या अथार
ु स्तीअन्वये सहकारी बॅक

मध्ये सािमल केल्या तो आणव्हानिर्ैीत निर्ाही आणिण त्यास यशस्वीिरत्या कधीच हरकत घेतली गेली निर्ाही.
जरी बॅिं कंगची कामे करणारी संस्था ही सहकारी असेल तरीही संसदिेला सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५
अंतगर त SARFAESI अैॅक्टि च्या संदिभारतील प्रकरणांमध्ये कायदिे करण्याच्या शिक्त आणहेत . संसदिेल
बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा 'बॅक
ं ' हया व्याख्येत सािमल करण्याची परवानिर्गी आणहे . तसेच, सरकारनिर्े
सहकारी बॅक
ं ानिर्ा SARFAESI अैॅक्टि च्या कलम २(१)(सी)(v) च्या कायर कक्षे अंतगर त बी.
आणर.अैॅक्टि १९४९ च्या कलम ५६ च्या खंड (सी.सी.आणय) च्या व्याख्ये च्या दृष्टीनिर्े सूिचत केले
असते.
डी)

अिपलकतार यांचा युिक्तवादि असा आणहे की SARFAESI अैॅक्टि चे कलम २(१)(सी) हे

संस्थेशी संदिभीत आणहे आणिण कामािवषयी निर्ाही. त्यामुळे ते सूचैी I मधील निर्ोंदि क. ४५ अंतगर त
समथर निर्ीय होऊ शकत निर्ाही ही एक चुकीची कल्पनिर्ा आणहे. प्रितभूितकरण, आणिथर क मालमत्तांची पुनिर्रर चनिर्ा
आणिण बॅक
ं ांच्या आणिथर क संस्थांच्या सुरक्षेच्या िहताची अंमलबजावणी हे कायद्याचे िवषय आणहेत .
कायद्याचा िवषय संस्थेवर आणधािरत निर्ाही.
ई)

SARFAESI अैॅक्टि हे िविधिवधानिर् बॅिं कंग मध्ये काम करणा-या सहकारी संस्था िकंवा

बहु राज्यीय सहकारी संस्थांच्या समावेषनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण त्यांच्या पिरसमापनिर्ाशी संबिं धत आणहे . ते
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म्हणजेच बॅिं कंगची कामे सूची I मधील निर्ोंदि क. ४५ मध्ये सापडते.
एफ)

SARFAESI अैॅक्टि चे उद्दीष्ट आणिण कारणांचे िववरणपत्र असे दिशर िवतात की, याचा संबध
ं

बॅिं कंगच्या व्यावसायाशी आणिण त्यास आणनिर्ुषंिगक बाबींशी संबिं धत आणहे . ते बॅक
ं े ला आणिण िवत्तीय
संस्थांनिर्ा, बुडीत कजारच्या वसुलीची संथ गती आणिण बॅक
ं ा व िवत्तीय संस्था यांच्या बुिडत कजारचा वाढता
स्तर यांच्यावर मात करण्यासाठी प्रितभूतींचा ताबा घे ऊनिर् त्या िवकण्याची शिक्त प्रदिानिर् करतात. सदिरची
बाब केंद्र सरकार ते बॅिं कंग क्षेत्रातील सुधारणांचे परीक्षण करण्यासाठी स्थापनिर् केलेल्या निर्रिसंह सिमती I
आणिण II आणिण अंध्यारूजीनिर्ा सिमती यांच्या िशफारशींवर आणधािरत होती. प्रश्निर्ािधनिर् कायदिा बॅिं कंगच्या
व्यवसायाशी िनिर्गडीत आणहे.
जी)

अपीलकतार यांचा युिक्तवादि की अशा वेगळया बॅक
ं ा सहकारी बॅक
ं ा सामील करत निर्ाहीत हे दिेखील

िवनिर्ाआणधार आणहे आणिण संसदिेला कायदिे करण्याचे अिधकार आणहेत. ग्रेटिर बाैॅम्बे को. आणैॅ. बॅक
ं िल.
(सुप्रा) या प्रकरणा मध्ये केलेली काही िनिर्िरक्षणे चुकीची आणहेत आणिण ती अमान्य करण्याची गरज आणहे .
हया प्रकरणा मध्ये उद्भवलेले प्रश्निर् वेगळे होते.

१४) महाराष्टर राज्य सहकारी बॅक
ं यांच्या तफे विरष्ठ अिभयोक्ता श्री. िवजय हंसािरया यांनिर्ी उपरोक्त
युिक्तवादिाचा पुनिर्रूच्चार केला आणिण त्या व्यितिरक्त असा आणग्रह केला की, महाराष्टर राज्य सहकारी
संस्थाच्या महाराष्टर राज्यात ४१ शाखा आणहेत. िदिनिर्ांक- ३१.३.२०१५ पयरत त्यांच्या ठेवी रू. ९९९२
काैेटिी इतक्या आणहेत आणिण त्यांनिर्ी िदिलेली कजर आणिण आणगाऊ रक्कम हया रू. १२००६ कोटिी च्या
मयारदिेपयरत मंजूर केल्या आणहेत आणिण खेळते भांडवल हे रू. २०९४७ कोटिी च्या मयारदिेपयरत आणहे. त्या
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मध्ये एकूण २११५ सभासदिांसह १८१८ सहकारी संस्था, २९६ व्यक्ती आणिण स्वतंत्र संस्था आणहेत
आणिण १ राज्य सरकारी संस्था आणहे आणिण त्यांनिर्ी धारण केलेले एकू ण शेअसर ४५६७२८० आणहेत .
(त्यापैकी ३५६६१०४ हे सहकारी संस्थांकडे , ११७६ हे व्यक्ती आणिण स्वतंत्र संस्थांकडे आणिण
१०,००,००० हे राज्य सरकार कडे आणहेत). एम.एस.सी बॅक
ं सहकारी प्रिकया युिनिर्ट्स जसे िक,
साखर कारखानिर्े, खाजगी साखर कारखानिर्े, सूत िगरण्या, तेल िगरण्या, िवपणनिर् सहकारी संस्था,
शैक्षिणक संस्था आणिण इतर सहकारी औद्योिगक युिनिर्ट्स यांनिर्ा िनिर्रिनिर्राळी मुदितीची कजे आणिण खेळते
भांडवल कजे दिेतात िह सवर केंद्र सहकारी बॅक
ं ा, निर्गर सहकारी बॅक
ं ा आणिण प्राथिमक कृषी सहकारी
संस्था यांची िशखर संस्था आणहे. त्यात सहकारी बॅक
ं ांचे आणिण कृषी सहकारी बॅक
ं ांचे महाराष्टर राज्यात
िदिनिर्ांक ३१.३.२०१५ रोजीपयरतचे जाळे आणहे. ते खालीलप्रमाणे.

िजल्हा मध्यवती सहकारी बॅक
ं ांची एकूण संख्या
िजल्हा मध्यवती सहकारी बॅक
ं ांच्या शाखांची एकूण संख्या
प्राथिमक कृषी पतसंस्थांची एकूण संख्या
प्राथिमक कृषी पतसंस्थांच्या सदिस्यांची एकूण संख्या

३१
३७३४
२११२४
११४५४७०४

ते पुढे म्हणाले की, ३१ िजल्हा सहकारी बॅक
ं ा पैकी ३० प्रामुख्यानिर्े कृषी क्षेत्राच्या
आणिथर क गरजा भागवतात. एम.एस.सी. बॅक
ं िजल्हा केंद्र सहकारी बॅक
ं े ला पुनिर्िवर त्त सुिवधा दिेते. तसेच ते
शेती निर्सलेल्या क्षेत्राच्या आणिथर क गरजांची काळजी, िजल्हा सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा निर्ाबाडर सामान्य पुनिर्िवर तत
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सुिवधे अंतगर त सुिवधा प्रदिानिर् करूनिर् दिेतात, जेणे करूनिर् ग्रामीण कारािगरांनिर्ा आणिण लघु उद्योग करणायांनिर्ा मदित करण्यास सक्षम करेल. त्यांनिर्ी राज्यात िजल्हा सहकारी बॅक
ं ांच्या सहकायारनिर्े पीक कजर
प्रणाली दिेखील सुरू केली. अशा प्रकारे जारी केलेली अिधसूचनिर्ा आणिण दिरू
ु स्ती, १९६५ मध्ये समािवष्ट
केलेल्या दिरू
ु स्तीच्या अनिर्ुषंगानिर्े योग्य आणहेत. हे प्रकरण सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची II मधील निर्ोंदि क.
४५ अंतगर त समािवष्ट आणहे.
१५)

इंिडयनिर् बॅक्
ं स असोिसएशनिर् तफे िवदानिर् विकल श्री. पी. व्ही.

योगेश्वरनिर्

यांनिर्ी बॅक
ं े तफे

उपियलस्थत करण्यात आणलेल्या युिक्तवादिास पुष्टी िदिली. त्यांनिर्ी पुढे असा युिक्तवादि केला की सरफेसी
(SARFAESI) अिधिनिर्यमाचे अिधिनिर्यमनिर् संसदिेच्या वैधािनिर्क क्षमतेअंतगर त येते.

तो कजर दिारांचा

सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम १३ अंतगर त तसेच महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यमांतगर त कारवाईस
आणव्हानिर् दिेण्याच्या अिधकारापासूनिर् वंिचत करत निर्ाही आणिण ते अनिर्ुच्छे दि १४ चे ही उल्लंघनिर् करीत निर्ाही.
आणिण तो फक्त अितिरक्त उपायाची तरतूर करतो. प्रस्तूत न्यायालयानिर्े सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम
१३ आणिण १७ यांची िविधग्राहयता कायम केली. संसदि यादिी I च्या निर्ोंदि ४५ च्या कक्षेअंतगर त संबिं धत
सहकारी बॅक
ं ा िविधिवधािनिर्त करु शकते.
१६) सहकारी बॅक
ं ांतफे ज्येष्ठ िवदानिर् विकल श्री िवनिर्य निर्वरे यांनिर्ी आणवेशपूणर युिक्तवादि केला की
अ) सुची I मधील निर्ोंदि ४३ व ४४ आणिण सुची II मधील निर्ोंदि ३२ यांमधील ‘समावेशनिर्, िविनिर्यमनिर्,
समापनिर् हे शब्दिप्रयोग महामंडळाच्या संघटिनिर्ात्मक पैलक
ूं डे िनिर्दिेश करतात. आणिण महामंडळांच्या
व्यावसाियक/व्यावहारीक पैलश
ूं ी त्याचा काही संबध
ं निर्ाही. त्यांनिर्ी िहंदिस्ू तानिर् िलव्हर व इतर िवरुद
महाराष्टर राज्य व इतर २५; केरळ राज्य िवदियूत मंडळ िवरुद इंिडयनिर् अैॅल्युिमिनिर्यम कंपनिर्ी िलिमटिेड
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आणिण िसताराम शमार व इतर िवरुद राजस्थानिर् राज्य व इतर २७ या प्रकरणांमधील िनिर्णर यांचा आणधार
घेतला आणहे. संिवधानिर्ाच्या रचनिर्ाकत्यारनिर्ी सातव्या अनिर्ुसूचीमधील सुचीमध्ये वापरलेल्या अनिर्ेक संज्ञांची
िवमशर पूवरक व्याख्या केलेली निर्ाही. जेथे जेथे आणवश्यक होते तेथे तेथे त्यांनिर्ी अशा संज्ञांची व्याख्या
िदिलेली आणहे. सातव्या सुचीमध्ये निर्मूदि केलेल्या काही िवषयांची व्याख्या संिवधानिर्ाच्या अनिर्ुच्छे दि 366
मध्ये िदिलेली आणहे. उदिाहरणाथर - कृषी उत्पन्न (सुची I, निर्ोंदि ८२), ऋण (सुची II, निर्ोंदि ४२),
िनिर्वृत्तीवेतनिर् (सुची I, निर्ोंदि ७१) आणिण (सुची II, निर्ोंदि ४२). संिवधानिर्ाच्या रचनिर्ाकत्यारनिर्ी बॅक
ं ींग या
संज्ञेची व्याख्या दिेणे टिाळले आणहे. त्यांचा हेतू त्याच्या अथारवर िनिर्बरध घालण्याचा निर्व्हता. काही िविशष्ट
निर्ोंदिींबाबत, संिवधानिर्ाचे रचनिर्ाकते यांनिर्ी त्याचा िवशेष उल्लेख केला आणहे. जसे की सुची I मधील निर्ोंदि क.
७१ आणिण सुची II मधील निर्ोंदि क.५,८,१३,१७, १८.
अ) व्याख्या निर् दिेण्यामागे रचनिर्ाकते यांचा एक हेतु होता कारण समाज, िवज्ञानिर् आणिण तंत्रज्ञानिर् यांमधील
बदिलांनिर्ुसार निर्ोंदिींनिर्ा अथर दियावयाचे असतात.

भारतीय संिवधानिर्ाच्या रचनिर्ेच्या २०० पेक्षा जास्त

वषारपूवी जेव्हा अमेिरकनिर् संिवधानिर्ाची रचनिर्ा झाली होती तेव्हा अंतराळ िवज्ञानिर् आणिण तंत्रज्ञानिर् मानिर्वाला
अज्ञात होते. केंद्रसुची मधील 'संरक्षण' हया निर्ोंदिीचा, अंतराळ िवज्ञानिर् आणिण तंत्रज्ञानिर् सुध्दिा समािवष्ट
करण्यासाठी अथर लावला गेला. त्यांनिर्ी असा युिक्तवादि केला की सनिर् १९५० मध्ये मािहतीचे महाजाल
(Internet) मािहती निर्व्हते. आणज भारताच्या संिवधानिर्ामधील VII अनिर्ुसच
ू ीतील सुची I मधील निर्ोंदि क.
३१ महाजालाचा समावेश करु शकते. न्यायालयांनिर्ी, वेळेनिर्ुसार बदिलणारा दृष्टीकोनिर् लक्षात घेउनिर्, खरा
अथर कायम ठे ऊनिर्, निर्ोंदिीचे स्पष्टीकरण िदिले.
ब)

सनिर् १९५० मध्ये बॅिं कंग या संज्ञेचा अथर लक्षात घेता, तो अितशय संकुिचत होता. आणिण आणता
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७० वषारनिर्त
ं र बॅिं कंग उदियोगामध्ये महत्वाचे बदिल झाले आणहेत. आणज त्यामध्ये पोटिर फोिलओ (िसक्युिरटिी
आणिण शेअसर ) यांचे व्यवस्थापनिर्, शेअसर ची हमी दिेणे आणिण गुंतवणुक बॅक
ं ींग. तसेच केडीटि काडर कंपन्या
उदिा. VISA िकंवा अमेिरकनिर् एक्सप्रेस अशांसारख्या संशयास्पदि बाबी दिेखील आणहेत . बी. आणर.
अिधिनिर्यमांतगर त ची व्याख्या, सुची I, निर्ोंदि ४५ मधील बॅिं कंग या संज्ञेची व्यािप्त मयारिदित ठे वण्यासाठी
वापरु शकत निर्ाहीत.
क) सहकारी बॅक
ं ा सुची I मधील निर्ोंदि ४५ अंतगर त अंतभूरत होत निर्ाहीत असा अपीलकते यांचा युिक्तवादि
जर मान्य केला तर त्याचे पिरणाम अनिर्थर कारक असतील, आणिण बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ चा संपूणर
भाग V असंिवधािनिर्क होईल संसंदि एम.एस.सी. एस. अिधिनिर्यमात सुधारणा करु शकते आणिण सरफेसी
अिधिनिर्यम अिधिनिर्यिमत करु शकेल. त्याचप्रमाणे दिेणी वसूल करण्यासाठी सरफेसी अिधिनिर्यमांतगर त
सुदा अिधकारांची तरतूदि करता येईल. अपीलकतार यांच्यातफे उपियलस्थत करण्यात आणलेला 'ऑक्युपाईड
िफल्ड' (occupied field) चा िसदांत मान्य करता येऊ शकत निर्ाही कारण 'ऑक्युपाईड िफल्ड' चा
प्रश्निर् हा आणं ध्रप्रदिेष राज्य आणिण इतर िवरुद मॅक्डॉवेल अैॅड
ं कंपनिर्ी आणिण इतर या प्रकरणात िनिर्णर य
िदिल्याप्रमाणे समवती सूची शी सुसंगत आणहे . दिेणींची वसूली हे बॅक
ं े चे आणवश्यक काम आणहे . याच्या िवरुद
युिक्तवादि मान्य करणे षक्य निर्ाही. सरफेसी या अिधिनिर्यमाचा उद्येश प्रितभूितच्या िहतांच्या रक्षणाची
अंमलबजावणी करणे हा आणहे. आणिण त्याचा पिरणाम हा वसुली आणहे जो आणनिर्ुशांिगक आणहे.
ड) सरफेसी अिधिनिर्यम प्रितभूितंच्या अंमलबजावणीसाठी आणहे आणिण तो सूची III च्या निर्ोंदिी ६ साठी
सुदा उल्लेख करतो येईल. आणिण तेही टिर ान्सफर ऑफ प्रॉपटिी अिधिनिर्यमाच्या कलम ६९ आणिण ६९ A
यामध्ये निर्मूदि असलेल्या तरतुदिींमुळे सुदा असेल. सूची II च्या निर्ोंदि ३२ यामुळे व्याप्त वैधािनिर्क क्षेत्र
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यांमध्ये सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम १३ च्या िकंवा इतर तरतुदिी काहीही हस्तक्षेप करत निर्ाहीत.
महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६०, सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा त्यांच्या येणे रकमांच्या वसुलीसाठी दिोनिर्
उपाययोजनिर्ांची तरतूदि करतो. िदिवाणी दिाव्यासाठी कलम ९१ हे िदिवाणी दिाव्या सदृश्श आणहे . आणिण
कलम 101 महसूल वसुली दिाखला जारी करण्यासाठी संिक्षप्त कायर पदतीची तरतूदि करतो . सरफेसी
अिधिनिर्यमाच्या तरतुदिी सहकारी संस्था अिधिनिर्यमाच्या कलम ९१िकंवा १०१ अन्वये सहकारी बॅक
ं ांच्या
उपाययोजनिर्ा काढू निर् घेत निर्ाही तर कलम १३ अन्वये सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा त्यांचे येणे रकमा वसुलीसाठी व
प्रितभूित

िहतांच्या

अंमलबजावणीसाठी

अितिरक्त

उपाययोजनिर्ेची

तरतूदि

करतो.

ही

एक

सहकारी/सहयोगी संघराज्यवादिाचे उत्कृष्ट प्रकरण आणहे.
१७) जनिर्सेवा सहकारी बॅक
ं मयारिदित या बॅक
ं े तफे िवदानिर् विकल श्री. अिभिजत सेनिर्गुप्ता यांनिर्ी
पोटिितडीकेनिर्े असे सांिगतले की, िदिवाण बहादिरू सेठ गोपाल दिास मेहता िवरुद युिनिर्यनिर् आणैॅफ इंिडया
आणिण इतर २९ आणिण खैबरी टिी कंपनिर्ी िल. आणिण इतर िवरुद स्टिेटि ऑफ आणसाम या प्रकरणांतील
न्यायिनिर्णर यांआणधारे संिवधानिर्ाच्या अनिर्ुच्छे दि ३२ प्रमाणे दिाखल केलेली यािचका िटिकण्यासारखी निर्ाही.
सुची I मधील निर्ोंदि ४५ आणिण सूची II मधील निर्ोंदि ३२ या दिोन्ही निर्ोंदिी एकित्रतपणे वाचल्या पािहजेत.
१८) खाली निर्मूदि केलेले प्रश्निर् िवचाराथर उपियलस्थत होतात
१) सहकारी बॅक
ं ा ज्या सहकारी संस्था सुदा आणहेत, त्या भारतीय संिवधानिर्ाच्या सातव्या
अनिर्ुसूचीतील सूची I मधील निर्ोंदि ४५ िकंवा सूची II मधील निर्ोंदि ३२ यांनिर्ी शािसत होतात
काय आणिण ते कोणत्या मयारदिेपयरत?
२) बी. आणर. अिधिनिर्यम १९४९ मधील कलम ५(सी) यात िदिलेल्या व्याख्येनिर्ुसार, राज्य
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सहकारी अिधिनिर्यमांतगर त निर्ोंदिणीकृत सहकारी बॅक
ं ा आणिण बहु राज्यीय सहकारी संस्था यांचा
समावेश होतो का?
३) (अ) राज्यस्तरीय आणिण बहु राज्यीय स्तरावरील दिोन्ही बॅक
ं ा या सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या
तरतुदिी लागू होण्यासाठी 'बॅक
ं ' आणहेत का?
३) (ब) बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं ा यांच्या समावेशासाठी सरफेसी अिधिनिर्यमातील कलम
२(ब)(iv a) च्या तरतुदिी आणिण राज्यातील सहकारी बॅक
ं ा यांनिर्ा अिधसूिचत करणारी

िदिनिर्ांक

२९/१/२००३ ची अिधसूचनिर्ा या शिक्तबाहय आणहेत का?
प्रश्निर् कमांक १ चा िनिर्दिे ष
१९) सादिर केलेल्या परस्परिवरोधी िनिर्वेदिनिर्ांचे आणकलनिर् होण्यासाठी, आणपल्याला भारतीय संिवधानिर्ाच्या
सातव्या अनिर्ुसूचीमधील सूची I मधील निर्ोंदि क. ४३,४४,४५ आणिण सूची II मधील निर्ोंदि क.३२ यांचा
िवचार केला पािहजे. सदिरच्या निर्ोंदिी खाली निर्मूदि केल्या आणहेत.
४३) बॅक
ं व्यवसायी, िवमा व्यवसायी व िवत्तीय िनिर्गम यांसह व्यापारी
िनिर्गमांचे िवधीसंस्थापनिर्,िविनिर्यमनिर् व पिरसमापनिर् पण यात सहकारी संस्थांचा
समावेश निर्ाही.
४४) ज्यांची उद्दीष्टे एका राज्यापुरती मयारिदित निर्ाहीत अशा िनिर्गमांचे मग ते
व्यापारी असोत वा निर्सोत, िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् व पिरसमापनिर् - पण
यामध्ये िवदियापीठांचा समावेश निर्ाही.
४५) बॅक
ं व्यवसाय.
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३२) सूची एक मध्ये िविनिर्िदिर ष्ट केलेल्यांहूनिर् अन्य िनिर्गमांचे व िवदियापीठांचे
िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्ियमनिर् व पिरसमापनिर्; िविधसंस्थािपत निर्सलेल्या अशा
व्यापारी,वाड़मयीनिर्, वैज्ञािनिर्क, धािमर क व अन्य संस्था व अिधसंघ ; सहकारी
संस्था”
२०) बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ मधील कलम ५ (बी) मध्ये 'बॅिं कंग' या संज्ञेची व्याख्या
िदिलेली आणहे.
५. िनिर्वर चनिर् - या अिधिनिर्यमांतगर त जोपयरत सदिर िवषय िकंवा संदिभारत
काही बाध येत निर्सेल तोपयरत
ब) बॅक
ं व्यवसाय म्हणजे गुंतवणुक िकंवा कजर दिेणे यासाठी वापरण्याकरीता,
लोकांकडू निर् जमा रकमेच्या स्वरुपात पैसे ियलस्वकारणे आणिण जी रक्कम मागणी
केल्यानिर्ंतर परत करण्याजोगी असते आणिण जी रक्कम धनिर्ादिेष , धनिर्ाकशर इ.
मागारनिर्े काढता येते.
२१) बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ मधील कलम ५(सी) यामध्ये ¨बॅिं कंग कंपनिर्ीʼ हया संज्ञेची
व्याख्या खालीलप्रमाणे िदिलेली आणहे.
५. िनिर्वर चनिर् - या अिधिनिर्यमांतगर त, जोपयरत सदिरिवषय िकंवा संदिभारत
काही बाधा येत निर्सेल तोपयरत (सी) 'बॅिं कंग कंपनिर्ी' म्हणजे अशी कंपनिर्ी जी भारतामध्ये बॅिं कंग चा व्यवसाय
करते.
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खुलासा -अशी कोणतीही कंपनिर्ी जी वस्तुच्ं या मालाच्या उत्पादिनिर्ाचं काम
करते िकंवा एखादिा व्यापार करते आणिण जी कंपनिर्ी त्या कंपनिर्ीच्या
व्यवसायासाठी लोकांकडू निर् (भांडवल म्हणूनिर्) पैशांच्या ठे वी ियलस्वकारते, तर
असा उत्पादिक िकंवा व्यापारी, या कलमाच्या अथारन्वये बॅक
ं ींगचा व्यवसाय
करतो असे मानिर्ता येणार निर्ाही.
२२) बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ मधील भाग II यातील कलम ६ यामध्ये बॅिं कंग कंपन्या
कोणत्या प्रकारचे व्यवसाय करु शकतात याबद्दल माहीती आणहे, जी खाली निर्मुदि केली आणहे.
६) बॅं ि कं ग कं पन्या ज्या प्रकारचे व्यवसाय करु शकते ते व्यवसाय .
१) बॅिं कंग व्यवसायाव्यितिरक्त, बॅिं कंग कंपनिर्ी खाली निर्मुदि केलेल्या व्यवसाय
प्रकारांपैकी कोणताही एक िकंवा अनिर्ेक व्यवसाय करु शकते. उदिा.अैे.) पैसे उधार घेणे, पैसे उभे करणे िकंवा पैस जमा करणे , तारण घेऊनिर्
िकंवा तारणािशवाय पैसे उधार दिेणे िकंवा कजारऊ दिेणे; िवपत्र, हु ड
ं ी,
वचनिर्िचठठी, कुपनिर्, धनिर्ाकशर , भरणपत्र, रेल्वे पावती, वॉरंटि, ऋणपत्र,
दिाखले, भागदिाखले आणिण इतर दिस्तऐवज आणिण रोख जे हस्तांतरणीय िकंवा
पराकाम्य आणहेत, अशी कागदिपत्रे काढणे, तयार करणे, ियलस्वकारणे, वटिवणे,
िवकत घेणे, िवकणे, जमा करणे आणिण त्यांमध्ये व्यवहार करणे ; पतपत्र,
प्रवासी धनिर्ादिेष आणिण सक्युरलर निर्ोटि मंजूर करणे आणिण जारी करणे ; सोनिर्ेचांदिी आणिण निर्ाण्यांच्या स्वरुपात पैशाची खरेदिी -िवकी आणिण व्यवहार;
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िवदिेशी बॅक
ं निर्ोटि यांसह िवदिेशी मुद्रा खरेदिी - िवकी; सरकारी रोखे, शेअसर ,
िनिर्धी, कजर रोखे, ऋणपत्रे, बंध, रोखे आणिण सवर प्रकारच्या गुत
ं वणुकी या प्राप्त
करणे, बाळगणे, किमशनिर्वर जारी करणे, हमी दिेणे व घेणे, व त्यांमध्ये
व्यवहार करणे; रोखे, ठेव गुंतवणूकीचे दिाखले आणिण इतर रोखे यांची
प्रितिनिर्योक्ता िकंवा इतर व्यिक्त यांच्या तफे खरेदिी-िवकी, कजे आणिण
आणगाऊ रकमा यांची दिेवाणघेवाण करणे , सवर प्रकारचे रोखे, ठे व गुंतवणुकीचे
दिाखले िकंवा ठे वींवरील मौल्यवानिर् िचजवस्तू सुरिक्षत ताब्यासाठी ियलस्वकारणे ;
सेफ िडपॉिसटि व्हॉल्टि पुरिवणे, पैसे आणिण रोखे पुढे पाठवणे;
बी.) कोणत्याही सरकार िकंवा स्थािनिर्क प्रािधकारी िकंवा कोणत्याही इतर
व्यिक्तसाठी िकंवा व्यिक्तंसाठी अिभकतार म्हणूनिर् काम करणे, तसेच ियलक्लअरींग
आणिण फॉरवडीगं अिभकतार यांसह कोणत्याही वणर निर्ाचा अिभकतार व्यवसाय
करणे, पावत्या दिेणे आणिण कामे पार पाडणे आणिण निर्ाहीतर ग्राहकांच्या वतीनिर्े
मुखत्यार म्हणूनिर् काम करणे पण कंपनिर्ीचे व्यवस्थापक अिभकतार िकंवा सिचव
आणिण खिजनिर्दिार म्हणूनिर् काम करणे या कामाव्यितिरक्त इतर कामे.
सी.) पियलब्लक आणिण वैयिक्तक कजारसाठी करार करणे, वाटिाघाटिी करणे आणिण
जारी करणे.
डी.) राज्याच्या, महापािलकेच्या, पियलब्लक िकंवा प्रायव्हेटि इश्यू िकंवा इतर
कजे िकंवा कंपनिर्ीचे, महामंडळाचे िकंवा असोिसएशनिर्चे भाग, स्टिॉक, ऋणपत्रे
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िकंवा ऋणपत्रे रोखे ला पिरणाम दिेणे, त्याचा िवमा उतरिवणे, हमी दिेणे आणिण
त्याचे व्यवस्थापनिर् व चालिवणे
इ.) प्रत्येक प्रकारची हमी आणिण क्षितपूितर व्यवसाय करणे आणिण त्यासंबध
ं ी
व्यवहार करणे.
एफ.) कंपनिर्ीच्या कोणत्याही दिाव्यांच्या संपूणर िकंवा अंशत: पूतरतेसाठी
कंपनिर्ीच्या ताब्यात येणा-या मालमत्तेचे व्यवस्थापनिर्, िवकी आणिण संपादिनिर्
करणे.
जी.) कोणतीही अशी मालमत्ता िकंवा अशा मालमत्तेमधील हक्क व
िहतसंबध
ं जी एक तारण िकंवा त्याचा एक भाग, जो कोणत्याही कजर िकंवा
आणगाऊ रकमेसाठी तारण घेतली आणहे िकंवा जी अशा एखादिया तारणाशी
संबिं धत आणहे, ती संपादिनिर् करणे, धारण करणे आणिण त्याचा व्यवहार करणे.
एच.) न्यासाचे िनिर्ष्पादिनिर् करणे व जबाबदिारी पत्करणे
आणय.) िनिर्ष्पादिक, िवश्वस्त िकंवा अन्य िरतीनिर्े मालमत्तेचे प्रशासनिर् करणे
जे.) संघ, संस्था, िनिर्धी, न्यास यांची स्थापनिर्ा आणिण त्यांनिर्ा आणधार दिेणे
िकंवा मदित दिेणे, कंपनिर्ीचे कमर चारी िकंवा पूवीचे कमर चारी यांनिर्ा िकंवा
त्यांच्यावर अवलंबूनिर् असणा-या व्यिक्त यांनिर्ा फायदिा होईल अशी रक्कम
प्रगिणत करणे; िनिर्वृत्तीवेतनिर् आणिण भत्ते मंजूर करणे , व िवम्याच्या रकमेचे
अिधदिानिर् करणे; धमारदिाय िकंवा परोपकारी प्रकल्पांनिर्ा िकंवा एखादिया

38

प्रदिशर निर्ाला िकंवा एखादिया जनिर्ता, सवर साधारण िकंवा उपयोगी प्रकल्पाला
वगर णी दिेणे िकंवा पैशांची हमी दिेणे.
के.) कंपनिर्ीच्या प्रयोजनिर्ासाठी जरुरी िकंवा सुलभ अशा इमारत िकंवा
कामाच्या जागेचे संपादिनिर्, बांधकाम, पिररक्षण आणिण त्यात फेरफार करणे.
एल.) संपूणर मालमत्ता िकंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची िवकी करणे
त्यामध्ये सुधारणा करणे, त्याचे व्यवस्थापनिर्, िवकास करणे, अदिलाबदिल,
लीज वर दिेणे, गहाण ठेवणे, िवल्हेवाटि लावणे िकंवा त्याचे रुपांतरण करणे.
एम.) एखादिया व्यिक्तचा िकंवा कंपनिर्ीचा व्यवसाय, असा व्यवसाय जो या
पोटिकलमामध्ये निर्मूदि केलेला असेल, अशा व्यवसायाच्या संपूणर िकंवा
त्याच्या एखादिया भागाचे संपादिनिर् करणे िकंवा त्याची जबाबदिारी ियलस्वकारणे.
एनिर्.) कंपनिर्ीच्या व्यवसायाच्या प्रचालनिर्ाच्या िकंवा अिभवृदीच्या दृष्टीनिर्े
आणनिर्ुषंिगक िकंवा िहतावह असतील अशा अतर अनिर्ेक गोष्टी करणे.
ओ.) इतर कोणताही अशा व्यवसायाचा प्रकार, जो केंद्र शासनिर्ानिर्े शासिकय
राजपत्रामध्ये अिधसूचनिर्ेदारे िविनिर्िदिर ष्ट केला असेल ज्यामध्ये बॅिं कंग कंपनिर्ीस
व्यवसाय करणे िविधसंमत असेल.
२) पोटि-कलम (१) यामध्ये संदििभर त केलेल्या व्यवसाया व्यितिरक्त इतर
कोणत्याही व्यवसायामध्ये बॅिं कंग कंपनिर्ी गुंतलेली असणार निर्ाही.
२३) सुरुवातीला, िब. आणर. अिधिनिर्यम , १९४९ च्या तरतूदिी फक्त बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ाच लागू होत्या. बी.
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आणर. अिधिनिर्यम १९४९ च्या तरतूदिी, अिधिनिर्यम क.२३/१९६५ दारे िदिनिर्ांक १/३/१९६६ या
िदिनिर्ांकापासूनिर् सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा पण लागू झाल्या. अिधिनिर्यम क. ३६/१९५७ यादारे पूवीचे कलम ५६
िनिर्रिसत करण्यात आणले . िविशष्ट सहकारी संस्थांच्या बॅिं कंग व्यवसाय व त्याच्याशी िनिर्गडीत काही
प्रकरणे िविनिर्यिमत करण्यासाठी संसदिेमध्ये िवधेयक क. ८५/१९६४ िदिनिर्ांक १७/१२/१९६४ रोजी,
िरझव्हर बॅक
ं ऑफ इंिडया अिधिनिर्यम, १९३४ आणिण बॅिं कंग कंपनिर्ी अिधिनिर्यम, १९४९ यांमध्ये दिरु
ु स्ती
करण्यासाठी मांडले गेले.
२४) आणपण ज्या दिरु
ु स्त्या करण्यात आणल्या त्याबदिद्ल चचार करण्याअगोदिर उिदिै्दिष्ट आणिण कारणांचे
िववरणाचा िवचार करणे आणवश्यक आणहे . बी. आणर. अैॅक्टि, १९४९ च्या तरतुदिी राज्य सहकारी बॅक
ं ,
केंद्रीय सहकारी बॅक
ं ा आणिण िवशेषत: महत्वाची प्राथिमक कृषीतर पतसंस्था या बॅक
ं ींग व्यवसायाशी
संबिं धत आणहेत, त्यांनिर्ा लागू करणे आणवश्यक होते. उिदिै्दिष्ट व कारणांचे िववरणाचा उतारा खाली निर्मूदि
केला आणहे.
''उिदिै्दिष्ट व कारणांचे िववरणपत्र
बॅिं कंग कंपनिर्ी अैॅक्टि, १९४९ या अिधिनिर्यमाच्या तरतुदिी आणता सहकारी
बॅक
ं ांनिर्ा लागू िकंवा त्यांच्याशी संबिं धत निर्ाहीत. सहकारी बॅक
ं ांच्या ठे वी आणिण
खेळते भांडवल एवढे मोठया प्रमाणावर आणहेत की सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा बॅिकंग
कंपनिर्ीत अैॅक्टि, १९४९ च्या काही महत्वाच्या तरतूदिी (आणिण भारतीय
िरझव्हर बॅक
ं अिधिनिर्यम, १९३४ च्या काही िविशष्ट संलग्न तरतूदिी) लागू
करणे

जनिर्िहताच्या

दृश्टिीनिर्े

आणवश्यक

झाले.

िवधेयकादारे

केंद्रीय
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अिधिनिर्यमातील 'बॅिं कंग' शी संबिं धत काही िविशष्ट तरतूदिींचा राज्य सहकारी
बॅक
ं , केंद्रीय सहकारी बॅक
ं आणिण अिधक महत्वाचे प्राथिमक कृषीतर सहकारी
बॅक
ं ा यांनिर्ा लागू होण्यासाठी िवस्तार करण्याची िवनिर्ंती केली होती.''
२) कलमांवरील िटिपा िवधेयकाच्या िविवध तरतूदिी सिवस्तर स्पष्टीकरण
दिेतात.
(जोर दिेऊनिर्)
सोबत जोडलेल्या कलमांवरील िटिपा यामध्ये असलेली अनिर्ुच्छे दि ११७ अन्वये महामहीनिर् राष्टर पती
यांची िशफारस महत्वाची आणहे. राज्य िकंवा िशखर सहकारी बॅक
ं ा, सवर केंद्रीय सहकारी बॅक
ं ा आणिण
प्राथिमक कृषीतर पतसंस्था, ज्यांचे भरणा झालेले भांडवल आणिण राखीव िनिर्िध निर्ाममात्र रु. एक लाख
िकंवा अिधक रुपयांचे आणहे अशांनिर्ा सहकारी बँका समजले जात होते .

संचालकांच्या अहर तेमध्ये

पिरणामरुप बदिल करण्याचे प्रस्तािवत होते. कलम ६ अनिर्ुसार िशखर सहकारी बॅक
ं े साठी ३ टिक्के राखीव
िनिर्िध ठे वण्याची तरतूदि आणहे. िरझव्हर बॅक
ं ऑफ इंिडया अिधिनिर्यम व बॅिं कंग कंपनिर्ीस अिधिनिर्यमांतगर त
तरतूदिींन्वये सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा पिरणामकारकिरत्या िनिर्यंित्रत करण्याचे प्रस्तािवत होते . त्यांच्याशी संबिं धत
स्वतंत्र तरतूदिी करणे आणवश्यक निर्सेल कारण बॅिं कंग कंपनिर्ीज अैॅक्टि यास बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यमनिर्
असे पुनिर्ःनिर्ाव िदिले गेले आणिण त्यानिर्ंतर तो कंपनिर्ी अिधिनिर्यममांतगर त निर्ोंदिणीकृत झालेल्या आणिण बॅिं कंग
व्यवसाय करणा-या कंपन्यांशी पिररुद रािहला निर्ाही.
२५) सगळयात अत्यंत महत्वाचे काय होते ते असे की बी. आणर. अैॅक्टि च्या िवस्तृत दिरु
ु स्त्या आणिण
ब-याच तरतूदिी वगळणे हे सूिच II मधील निर्ोंदि ३२ यामध्ये समावेश झालेल्या संबिं धत प्रकरणांमुळे
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आणवश्यक झाले. त्यामुळे िविवध दिरु
ु स्त्या एका स्वतंत्र प्रकरणात स्वतंत्रपणे प्रितिबंिबत झाल्या होत्या.
तसेच दिरु
ु स्त्यांचा अिधिनिर्यमाच्या िविवध तरतूदिींअतगर त भाग II अैे, III, III अैे यांमध्ये समावेश
करण्यात आणला. सहकारी बॅक
ं ांचे समावेश, व्यवस्थापनिर् आणिण पिरसमापनिर् यांच्याशी प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यिक्ष्रित्या संबिं धत असलेल्या तरतूदिी वगळण्याचे प्रस्तािवत होते कारण हा भाग िकंवा तरतूदिी या
भारताच्या संिवधानिर्ामधील सातव्या अनिर्ुसूिचतील िवषयांच्या मध्यवती िकंवा समवती यादिीतील निर्ोंदिीच्या
व्यािप्तमधील सार िकंवा सारांशामध्ये निर्व्हत्या. भारताच्या संिवधानिर्ामधील अनिर्ुच्छे दि ११७ अंतगर त
महामिहनिर् राष्टरपती यांच्या िशफारशीसोबत

जोडलेल्या िटिपांचा कारणापुरता उतारा खालीनिर्मूदि

केल्यानिर्ुसार आणहे.
'िनिर्यंत्रणाच्या योजनिर्ेनिर्ुसार, िरझव्हर बॅक
ं ऑफ इंिडया अिधिनिर्यम आणिण बॅिं कंग
कंपनिर्ीज अैॅक्टि यात निर्मूदि केल्यानिर्ुसार अ) सवर राज्य िकंवा िशखर
सहकारी बॅक
ं ा, ब) सवर मध्यवती सहकारी बॅक
ं ा आणिण क) निर्ागरी सहकारी
बॅक
ं ा यांसह प्राथिमक कृषीतर पतसंस्था, ज्यांचे भरणा झालेले भांडवल
आणिण राखीव िनिर्धी निर्ाममात्र रुपये १ लाख िकंवा त्याहू निर् अिधक आणहे, यांनिर्ा
सहकारी बॅक
ं ा असे समजले जाईल. सहकारी बॅक
ं या शब्दिप्रयोगाच्या
व्याख्येमधूनिर् अ) सवर प्राथिमक कृशी पत संस्था ज्यांच्या भरणा झालेल्या
भांडवलाची निर्ाममात्र िकंमत असेल तरीही
ब) सवर प्राथिमक कृशीतर पत संस्था, जरी त्या िबगर सभासदिांकडू निर् ठे वी
ियलस्वकारत असतील तरीही ज्यांच्या भरणा झालेले भांडवल व राखीव िनिर्िधची
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निर्ाममात्र िकंमत रुपये एक लाखापेक्षा कमी आणहे; आणिण
क) इतर सवर सहकारी संस्था ज्या िबगर सभासदिांकडू निर् ठेवी ियलस्वकारत
निर्ाहीत िकंवा ठेवी ियलस्वकारणे थांबवले आणहे, या बॅक
ं ा वगळल्या आणहेत.
कलम ८ व ९ यांमध्ये, िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यमातील प्रकरण
III बी याच्या प्रयोजनिर्ासाठी, कलम ८ व ९ यांमध्ये अ) आणिथर क संस्था
आणिण ब) िबगर बॅिं कंग संस्था यांच्या व्याख्येत फेरबदिल निर्मूदि केले आणहेत .
आणिथर क व िबगर बॅिकंग संस्थांच्या कजर गुंतवणुक िकंवा इतर संलग्न
धोरणांवरील

िरझव्हर

बॅक
ं े च्या

िनिर्यंत्रणासंबध
ं ी

सांिविधक

तरतूदिींच्या

व्यािप्तमधूनिर् अ) सवर सहकारी बॅक
ं ा, ब) सवर कृषी पतसंस्था आणिण क) सवर
प्राथिमक कृषीतर पतसंस्था ज्या सहकारी बॅक
ं ा निर्ाहीत, त्यांनिर्ा वगळावे.
िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यम आणिण बॅिं कंग कंपनिर्ीज अैॅक्टि
यामध्ये या प्रयोजनिर्ासाठी तयार केलेल्या इतर तरतुदिींनिर्ुसार सहकारी बॅक
ं ा
पिरणामकारकिरत्या िनिर्यंित्रत केल्या जातील आणिण म्हणूनिर् त्यांच्या संबिं धत
कोणतीही वेगळी तरतूदि करणे आणवश्यक निर्ाही. प्रस्तूत िवधेयकातील िविवध
तरतूदिींच्या व्यािप्तमधूनिर् कृषी पतसंस्था प्रायः वगळल्या आणहेत. प्राथिमक
कृषीतर पत संस्था, ज्या सहकारी बॅक
ं ा निर्ाहीत , यांचे खेळते भांडवल आणिण
उलाढाल सापेक्षतेनिर्े अनिर्ुल्लेखनिर्ीय आणहे, पिरणामतः त्यांची कजे िकंवा
आणगाऊ िदिलेल्या रकमा िकंवा गुंतवणुक धोरणे यांवर िनिर्यंत्रण ठे वण्यासाठी
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घ्यावे लागणारे कष्ट िकंवा खचर त्या योग्यतेचा निर्सेल.
कलम १० आणिण ११ - बॅिं कंग कंपनिर्ीज अैॅंक्टि यासाठी आणवश्यक
असणाच्या दिरु
ु स्त्यांबाबत प्रकरण III मध्ये तरतूदि करण्यात आणली आणहे.
कलम १० आणिण ११ या कायदियाच्या वणर निर्ामध्ये फेरफार करण्याची आणिण
त्याच्या दिीघर िशषर कामध्ये व उद्देिशकेमध्ये िविशष्ट पिरणामस्वरुप बदिल
करण्याची मागणी करतात. सदिर अिधिनिर्यम, भिवष्यात बॅिं कंग िविनिर्यमनिर्
अिधिनिर्यम, १९४९ असा संबोधला जावा, असे प्रस्तािवत करण्यात आणले
होते. सदिर बाब योग्यच होती कारण त्यांच्या तरतूदिी, कंपनिर्ी अिधिनिर्यमांतगर त
समािवष्ट

झालेल्या परंतू बॅिं कंग चा व्यवसाय करणा-या कंपन्यांपूरत्या

मयारिदित निर्सतील.
अिधिनिर्यमाच्या भाग II अैे, III आणिण III अैे आणिण अिधिनिर्यमाच्या इतर
भागांतील अशा तरतूदिी ज्या सहकारी बॅक
ं ांच्या समावेषनिर्, व्यवस्थापनिर् आणिण
पिरसमापनिर् यांच्याशी प्रत्यक्षपणे िकंवा अप्रत्यक्षपणे संबिं धत आणहेत , ते
वगळण्याचे प्रस्तािवत करण्यात आणले आणहे कारण, सदिरच्या भाग िकंवा
तरतूदिी या, संिवधानिर्ाच्या सातव्या अनिर्ुसूचीमधील िवषयांच्या मध्यवती िकंवा
समवती यादिीतील कोणत्याही निर्ोंदिीच्या व्यािप्तमधील सार व सारांश यामध्ये
निर्ाहीत
(जोर दिेऊनिर्)
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बॅक
ं सर बुक्स पुरावा अिधिनिर्यम, १८९१ मधील तरतूदिीमध्ये सदिर तरतूदिी सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू
करण्यासाठी सदिर तरतूदिींसुदा यथोिचतिरत्या फेरबदिल करण्यासाठी प्रस्तािवत करण्यात आणले होते.
बॅक
ं सर बुक्स पुरावा अिधिनिर्यम १८९१ आणिण बॅिं कंग कंपनिर्ीज (िलगल
प्रॅियलक्टिशनिर्सर

क्लायंटिस्

अकाऊंटि)

अिधिनिर्यम,

१९४९

यांमध्ये

यथोिचतिरत्या फेरबदिल करण्याचे प्रस्तािवत करण्यात आणले आणहे जेणेकरुनिर्
िविशष्ट खात्यांसंबधी पुराव्याच्या दृष्टीनिर्े िकंवा संरक्षणाच्या दृष्टीनिर्े िवशेष
कायर पदतीचा िवस्तार होऊ शकेल िकंवा सहकारी बॅक
ं ांच्या संबध
ं ानिर्े होऊ
शकेल िकंवा सहकारी बॅक
ं ांच्या संबध
ं ानिर्े भिवश्यात उपलब्ध होऊ शकेल.
प्रस्तािवत केल्यानिर्ुसार दिरु
ु स्ती करावयाची ितसरी अनिर्ुसूिच, िविहत
निर्मुन्यांची ज्यांमध्ये सहकारी बॅक
ं ाच्या तळे बदि
ं आणिण निर्फा - तोटिा लेखा
सुियलस्थतीत ठे वले पािहजेत, अशा निर्मुन्यांची तरतूदि करते. निर्ंतरच्या
अनिर्ुभवास अनिर्ुसरुनिर्, जर आणवश्यक असेल तर, आणिण या प्रयोजनिर्ासाठी
यापूवीच िवहीत केलेल्या कायर पदतीनिर्ुसार, सदिर निर्मुन्यांमध्ये फेरबदिल केले
जावेत.
सहकारी बॅक
ं ानिर्ा सुदा ताळे बदि
ं व निर्फा - तोटिा लेखा िववरण भारतीय िरझव्हर बॅक
ं े स सादिर करणे
आणवश्यक होते.
२६) िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यम सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू करण्यासाठी त्यामध्ये िनिर्रिनिर्राळया
दिरु
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यमामध्ये कलम २ च्या जागी कलम
ु स्त्या करण्यात आणल्या. िरझव्हर बॅक

(b
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i) योजूनिर् मध्यवती सहकारी बॅक
ं े ची व्याख्या िदिली आणहे . त्याचप्रमाणे कलम २ (b iii) आणिण कलम
२(b iv) हे योजूनिर् अनिर्ुकमे ‘सहकारी बॅक
ं ’, ‘सहकारी पतसंस्था’ आणिण सहकारी संस्था यांच्रूैा
व्याख्या केल्या होत्या. िरझव्हर

बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यम, १९३४ यामध्ये समािवष्ट केलेल्या

प्रस्तूतच्या व्याख्या खाली निर्मूदि केल्या आणहेत.
bi) ‘मध्यवती सहकारी बॅक
ं ’ म्हणजे राज्यातील िजल्हयामधील प्रमुख
सहकारी संस्थ िजचा प्राथिमक उद्देश, त्या िजल्हयामधील इतर सहकारी
संस्थांनिर्ा अथर सहाय्य करणे हा आणहे.
पूढे अशी तरतूदि आणहे की, िजल्हयामधील प्रमुख संस्थेच्या व्यितिरक्त
िकंवा जेथे सदिर िजल्हयामध्ये अशी कोणतीही प्रमुख संस्था निर्ाही, तेथे,
राज्य सरकार, कोणतीही एक िकंवा अनिर्ेक सहकारी संस्था ज्या सदिरच्या
िजल्हयामध्ये इतर सहकारी संस्थांनिर्ा अथर सहाय करतात, त्यांनिर्ा या
व्याख्येच्या अथारप्रमाणे अिभप्रेत असल्याप्रमाणे, मध्यवती सहकारी बॅक
ं
अथवा बॅक
ं ा घोषीत करु शकते,
bii) ‘सहकारी बॅक
ं ’ म्हणजे राज्य सहकारी बॅक
ं , मध्यवती सहकारी बॅक
ं
आणिण प्राथिमक सहकारी बॅक
ं
biii) ‘सहकारी पत संस्था’ म्हणजे अशी सहकारी संस्था िजचे प्राथिमक
उद्दीष्ट ितच्या सभासदिांनिर्ा आणिथर क सोय (मदित) करणे आणिण त्यामध्ये
सहकारी जमीनिर् गहाण बॅक
ं े चाही समावेश होतो.
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biv) ‘ सहकारी संस्था म्हणजे अशी संस्था जी सहकारी संस्थ
अिधिनिर्यमांतगर त िकंवा सहकारी संस्थांशी संबिं धत अशा इतर कोणत्याही
अिधिनिर्यमांतगर त, जो इतर कोणत्याही राज्यात अंमलात आणहे अशा
अिधिनिर्यमांतगर त, निर्ोंदिणीकृत आणहे िकंवा मानिर्ीव निर्ोंदिणीकृत आणहे.
प्राथिमक सहाकरी बॅक
ं याची व्याख्या कलम २(ciii) अंतगर त आणिण प्राथिमक पतसंस्था याची
व्याख्या कलम २(civ) यामध्ये िदिली आणहे. सदिर व्याख्या खाली निर्मूदि केल्या आणहेत.
ciii) ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’ म्हणजे प्राथिमक कृषी पतसंस्थे पेक्षा वेगळी
सहकारी संस्था
1) िजचे प्राथिमक उद्दीष्ट िकंवा प्राथिमक व्यवसाय हा बॅिं कंग व्यवसायाचे
व्यवहार करणे हा होय.
2) िजचे भरणा झालेले भांडवल आणिण राखीव िनिर्धी एक लाख रुपयांपेक्ष
कमी निर्ाही; आणिण
3) िजच्या उपिवधीनिर्ुसार इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेला ितचे सभासदि
होण्याची परवानिर्गी निर्ाही;
c iv) ‘प्राथिमक पत संस्था’ म्हणजे प्राथिमक कृषी पतसंस्थेहूनिर् वेगळी अशी
सहकारी संस्था
१) िजचे प्राथिमक उद्दीष्ट िकंवा प्राथिमक व्यवसाय हा बॅिं कंग व्यवसायाचे व्यवहार करणे
हा होय.
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२) िजचे भरणा झालेले भांडवल आणिण राखीव िनिर्धी एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आणहे;
आणिण
३) िजच्या उपिवधीनिर्ुसार इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेला ितचे सभासदि
होण्याची परवानिर्गी निर्ाही.
खुलासा: - या कलमामध्ये िकंवा कलम (c ii) िकंवा कलम (c iii) यामध्ये
निर्मूदि केलेल्या कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या प्राथिमक उद्दीष्ट िकंवा प्रमुख
व्यवसायासंबध
ं ी एखादिा वादि उत्पन्न झाल्यास बॅक
ं े तफे त्याचे िनिर्धाररण अंितम
असेल.
सहकारी बॅक
ं ानिर्ा िरझव्हर बॅक
ं ऑफ इंडीया अिधिनिर्यम लागू
करण्यासाठी त्याच्या तरतुदिींमध्ये इतर बदिल करण्यात आणले.
(अैे) बॅिं कंग कंपनिर्ीज अैॅंक्टि १९४९, मध्ये िनिर्रिनिर्राळया दिरु
ु स्त्या करण्यात येऊनिर् त्यास बी. आणर.
अैॅक्टि, १९४९ असे निर्वीनिर् निर्ाव दिेण्यात आणले. िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यम व बी.आणर.
अैॅक्टि, १९४९ या अिधिनिर्यमांच्या कायर कक्षेतूनिर् ‘प्राथिमक कृषी पतसंस्था वगळण्यात आणली होती.
सहकारी जमीनिर् गहाण बॅक
ं ा आणिण भाग v यामध्ये िविनिर्िदिर ष्ट करण्यात आणलेल्या प्रकारच्या आणिण व्यािप्त
असलेल्या सहकारी संस्था व्यितिरक्त इतर कोणत्याही सहकारी संस्था.
बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ चे कलम ३ च्या बदिली खाली निर्मूदि केल्यानिर्ुसार कलम अंतभूरत
करण्यात आणले.
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‘३. या अिधिनिर्यमातील कोणतीही तरतूदि
अ) प्राथिमक कृषी पतसंस्था;
ब) सहकारी जमीनिर् गहाण बॅक
ं ; आणिण
क) भाग v मध्ये िविनिर्िदिर ष्ट करण्यात आणलेल्या प्रकारच्या आणिण व्यािप्त असलेल्या
सहकरी संस्थांव्यितिरक्त इतर कोणतीही सहकारी संस्था.
(बी) बी.आणर. अैॅक्टि, १९४९ च्या िववादिीत तरतूदिी, िविभन्न तरतूदिींमधील दिरु
ु स्त्या/वगळलेल्या बाबी
यांचा समावेश निर् करता, सुधािरत स्वरुपात लागू करणे आणवश्यक झाले कारण सदिर तरतूदिी समजूनिर्
येण्यासाठी त्यामुळे काहीसे गुंतागुंतीचे झाले. केलेल्या संपूणर दिरु
ु स्त्या ज्या सहकारी संस्थांनिर्ा लागू होतात
िकंवा त्यासंबधी आणहेत तसेच सहकारी बॅक
ं ांशी संबिं धत आणहेत त्या दि रु
ु स्त्या जरी त्या जेथे जेथे आणढळू निर्
येतात तेथे तेथे अिधिनिर्यमाच्या मुख्य तरतूदिींमध्ये सुधारणा घडवूनिर् आणणतात, तरीही त्या प्रकरण अ,
कलम ५६ यामध्ये िविनिर्िदिर ष्ट करण्यात आणल्या होत्या.
(सी) बी.आणर.अैॅक्टि, १९४९ च्या कलम ५६(अ) यांमध्ये अशी तरतूदि करण्यात आणली होती की,
संपूणर अिधिनिर्यमांतगर त, संदिभारनिर्ुसार दिस
ु रा अथर अपेिक्षत निर्सेल तर, बॅिं कंग कंपनिर्ी िकंवा अशी कंपनिर्ी
अशा संदिभारचा सहकारी बॅक
ं असा संदिभर लावण्यात यावा. कलम ५६(अैे) (i) आणिण (ii) याखाली
उदत
ृ केले आणहेत.
५६) या कलमातील तरतूदिी, तूतारस अंमलात असल्याप्रमाणे,ज्याप्रमाणे त्या
सहकारी संस्थांनिर्ा िकंवा त्यांच्या बाबतीत लागू आणहेत त्याचप्रमाणे त्या बॅिं कंग
कंपन्यांनिर्ा िकंवा त्यांच्या बाबतीत खालील फेरबदिलाच्या अधीनिर् राहू निर् लागू
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आणहेत.
(अ) संदिभारनिर्ुसार दिस
ु रा अथर अपेिक्षत निर्सेल तर, या अिधिनिर्यमात सवर त्र,
i) ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ िकंवा ‘कंपनिर्ी’ िकंवा ‘अशी कंपनिर्ी’ अशा िनिर्दिेशाचा
सहकारी बॅक
ं े िवषयी िनिर्दिेश असा अन्वयाथर लावण्यात येईल.
ii)

या

अिधिनिर्यमाची

सुरुवात

असा

िनिर्दिेशाचा,

‘बॅिं कंग

लाैॅज

(अैॅियलप्लकेशनिर् टिू को-आणैॅपरेिटिव्ह सोसायटिीज) अिधिनिर्यम, १९६४’ ची
सुरुवात असा अन्वयाथर लावण्यात येईल.
कलम २ मधील कलम ५६ (बी) च्या आणधारे ‘दिी कंपनिर्ीज अैॅक्टि, १९५६ असे शब्दि व
आणकडे वगळण्यात आणले होते. कलम ५ च्या खंड (सीसी) निर्ंतर ‘मध्यवती सहकारी बॅक
ं स्’ ची व्याख्या
निर्ंतर खंड (सीसीसी) मध्ये खालीलप्रमाणे निर्मूदि करण्यात आणली.
(सीसीसी) िरझव्हर बॅक
ं ऑफ इंिडया अिधिनिर्यम, १९३४ मध्ये निर्मूदि
केलेल्या अथारनिर्ुसार ‘मध्यवती सहकारी बॅक
ं ’, ‘सहकारी बॅक
ं ’‘सहकारी
संस्था’ ‘संचालक’, ‘प्राथिमक कृषी पतसंस्था ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’,
‘प्राथिमक पतसंस्था’ आणिण ‘राज्य सहकारी बॅक
ं ’ यांनिर्ा अनिर्ुकमे अथर प्रदिानिर्
केला जाईल.
डी) कलम ५ अ मध्येसहकारी बॅक
ं ांच्या संबिं धत सुधारणा करण्यात आणल्या. कलम ५ अ मध्ये अशी
सुधारणा करण्यात आणली की, बॅैॅंिकंग लाैॅज (अैॅियलप्लकेशनिर् टिू को आणैॅपरेिटिव्ह सोसायटिीज)
अैॅक्टि, १९६४ च्या प्रारंभापूवी अथवा प्रारंभानिर्ंतर, भाग अ च्या तरतूदिी सहकारी संस्थांच्या उपिविध
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िकंवा करार, जरी तो निर्ोंदिणीकृत, िनिर्ष्पािदित िकंवा पािरत केलेला असेल तरीही त्यावर अिभभावी आणिण
अिधभावी ठरतील.
कलम ५अ चा उतारा याखाली निर्मूदि केला आणहे.
५ अैे(१) बॅिं कंग लाैॅज (अैॅियलप्लकेशनिर् टिू

को आणैॅपरेिटिव्ह

सोसायटिीज) अैॅक्टि, १९६४ च्या प्रारंभापूवी अथवा प्रारंभानिर्ंतर, सदिर
भागातील तरतूदिींचा, यथाियलस्थती सहकारी संस्थेच्या उपिवधींमध्ये िकंवा
सदिर संस्थेनिर्े िनिर्ष्पादिीत केलेल्या करारामध्ये , िकंवा सदिर संस्थेनिर्े िनिर्ष्पादिीत
केलेल्या करारामध्ये, जरी तो निर्ोंदिणीकृत, िनिर्ष्पादिीत िकंवा पािरत केलेला
असेल िकंवा सवर साधारण सभेमध्ये ितनिर्े पािरत केलेल्या ठरावामध्ये िकंवा
सदिर संस्थेच्या संचालक मंडळानिर्े िकंवा इतर मंडळ ज्यांच्यावर ितच्या
कारभाराचे व्यवस्थापनिर् सोपवले आणहे अशा मंडळानिर्े पािरत केलेल्या
ठरावामध्ये, काहीही िवसंगत तरतूदिींचा समावेश असला तिरही, त्यांवर
प्रभाव असेल.
२) वर निर्मूदि उपिविध, करार िकंवा ठराव, यथाियलस्थती, यांमधील तरतूदि, या
भागाच्या तरतूदिींनिर्ा बाधक असतील त्या मयारदिेपयरत िनिर्रथर क होतील.
इ) बी. आणर. अैॅक्टि, १९४९ च्या भाग अ मधील कलम ५६(९) अन्वये सहकारी संस्था/बॅक
ं े च्या
िवस्तारा- पयरत आणिण त्या मयारदिेयरत कलम ६(१)(ब) यामध्ये खालील सुधारणा करण्यात आणली ‘परंतू
कंपनिर्ीचे व्यवस्थापिकय दिलाल िकंवा सिचव आणिण खिजनिर्दिार यांचा व्यवसाय वगळू निर्’ हे वगळले जाईल.
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खंड (क) यामध्ये ‘कंपनिर्ी’ या शब्दिानिर्ंतर ‘सहकारी संस्था’ हा शब्दि समािवष्ट केला जाईल.
एफ) कलम ६(१) मधील खंड (क) यामध्ये ‘सहकारी संस्था’ हे शब्दि ‘कंपनिर्ी’या शब्दिानिर्ंतर समािवष्ट
करण्यात आणले. सहकारी संस्थेस सहकारी बॅक
ं असे संबोधण्यासाठी खालील कलम बदिली ठे वले गेले.
७) (१) सहकारी बॅक
ं े व्यितिरक्त कोणत्याही सहकारी संस्थेनिर्े ‘बॅक
ं ’ ‘बॅक
ं
व्यवसायी’ िकंवा ‘बॅक
ं व्यवसाय’ हे शब्दि त्या संस्थेच्या निर्ावाचा भाग म्हणूनिर्
वापरु निर्ये आणिण कोणतीही सहकारी संस्था, वरील निर्मूदि शब्दिांपैकी िकमानिर्
एखादिा तरी शब्दि ितच्या निर्ावाचा एक भाग म्हणूनिर् वापरत निर्ाही तोपयरत ती
संस्था भारतामध्ये बॅक
ं व्यवसाय करु शकत निर्ाही.
२) या कलमातील कोणताही भाग,
अ) प्राथिमक पतसंस्था, िकंवा
ब) सहकारी बॅक
ं ा िकंवा सहकारी जमीनिर् गहाण बॅक
ं ा यांच्या परस्पर
िहताच्या संरक्षणासाठी स्थापनिर् झालेली सहकारी संस्था, यांस लागू होत
निर्ाही.
(भर िदिलेला)
जी) सहकारी बॅक
ं ांच्या प्रयुिक्तसाठी कलम ११ बदिलण्यात आणले. कलम ११ (११) चा कारणापूरता भाग
खालील निर्मूदि केल्यानिर्ुसार आणहे.
११) (१) तूतारस अंमलात असलेल्या सहकारी संस्थांशी संबिं धत
असलेल्या कोणत्याही अिधिनिर्यमात अंतभूरत असले तरीही, कोणतीही
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सहकारी बॅक
ं , िजच्या एकूण भरणा झालेल्या भांडवलाची आणिण राखीव
िनिर्धीची एकूण िकंमत रुपये एक लाखापेक्षा कमी निर्ाही, भारतामध्ये बॅक
ं
व्यवसाय सुरु करू शकत निर्ाही. अथवा चालवू शकत निर्ाही.
एच) कलम १८ बदिलण्यात आणला, ज्यानिर्ुसार राखीव रोख रकम सांभाळण्याची तरतूदि करण्यात आणली.
िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यमाच्या दिस
ू ीमध्ये समािवष्ट आणहे अशा राज्य सहकारी
ु -या अनिर्ुसच
बॅक
ं निर्सलेल्या, प्रत्येक सहकारी बॅक
ं े निर्े, भारतामध्ये राखीव रोख रक्कम म्हणूनिर् रकमेच्या ३ टिकके
बाळगावी. कलम १८ चा कारणापूरता भाग खाली निर्मूदि केल्यानिर्ुसार आणहे.
१८) प्रत्येक सहकारी बॅक
ं , जी तूतारस िरझव्हर बॅक आणैॅफ इंिडया बॅक
ं
अिधिनिर्यम १९३४ यामध्ये समािवष्ट आणहे, ती भारतामध्ये, स्वतःजवळ
राखीव रोख रक्कम िकंवा िरझव्हर बॅक
ं िकंवा भारतीय स्टिेटि बॅक
ं अथवा
संबिं धत राज्याच्या राज्य सहकारी बॅक
ं े त िकंवा केंद्र सरकारनिर्े यासाठी
अिधसूचीत केलेल्या इतर कोणत्याही बॅक
ं े त उघडलेल्या चालू खात्यात िकंवा
प्राथिमक सहकारी बॅक
ं े च्या बाबतीत, संबिं धत िजल्हयाच्या मध्यवती
सहकारी बॅक
ं े त िकंवा स्वतःजवळ भागशः अशा खात्यात रकमेच्या स्वरुपात
आणिण भागशः अशा खात्यात िकंवा खात्यांमध्ये अशी रकम जी ितच्या
भारतामधील वेळ आणिण मागणीचे उत्तरदिाियत्त्वाच्या एकूण रकमेतील िकमानिर्
तीनिर् टिकके रक्कम स्वतःजवळ बाळगेल आणिण प्रत्येक मिहन्याच्या १५
तारखेपूवी, मागील मिहन्यातील प्रत्येक आणठवडयाच्या शुकवारी ितनिर्े धारण
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केलेल्या वेळ आणिण मागणीच्या उत्तरदिाियत्वाचे तपशीलाचे िववरणपत्र
भारतीय िरझव्हर बॅक
ं े स पाठवेल िकंवा अशा एखादिया शुकवारी जर परकाम्य
लेख अिधिनिर्यमांतगर त सावर जिनिर्क सुट्टी असल्यास आणदिल्या कामकाजाच्या
िदिवशी, ितचे त्या िदिवशीचे व्यवहार बंदि केल्यानिर्ंतर पाठवेल.’
आणय)सहकारी संस्थांनिर्ा लागू करण्यासंबिं धत कलम १९ बदिलले गेले. कलम १९ चा कारणापूरता उतारा
खालीलप्रमाणे आणहे.
१९) कोणतीही सहकारी बॅक
ं , िरझव्हर बॅक
ं े निर्े त्या संबधात िविनिर्िदिर श्टि
केलेल्या मयारदिेपयरत आणिण अशा अटिींच्या अधीनिर् राहू निर् इतर कोणत्याही
सहकारी संस्थेत भाग धारण करणार निर्ाही.
िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया यांनिर्ी उपबंिधत केलेल्या बॅक
ं ांिशवाय इतर सहकारी संस्थांमध्ये भाग
(शेअसर ) धारण करण्यावर कलम १९ अन्वये िनिर्बरध घालण्यात आणला.
जे) बी. आणर. अिधिनिर्यम,१९४९ मधील कलम २२, सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू करण्याच्या तरतूदिींमध्ये
सुधारणा केल्यानिर्ुसार, अन्वये अशी तरतूदि करण्यात येते की कोणतीही सहकारी संस्था, ती प्राथिमक
पतसंस्था िकंवा सहकारी बँक असल्यािशवाय तसेच ितनिर्े िरझव्हर बॅक
ं े निर्े जारी केलेली अनिर्ुज्ञप्ती
(लायसन्स) धारण केल्यािशवाय भारतामध्ये बॅिं कंग व्यवसाय करु शकत निर्ाही. म्हणजेच, फक्त प्राथिमक
पतसंस्था भारतामध्ये बॅिं कंग व्यवसाय करु शकत होती आणिण िरझव्हर बॅक
ं ऑफ इंिडया यांनिर्ी जारी
केलेली अनिर्ुज्ञप्ती धारण करु शकत होती. सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू असणा-या संदिभारतील, कलम २२
यातील पोटिकलम (१) आणिण (२) च्या तरतूदिी खालीलप्रमाणे बदिलल्या आणहेत.
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(०)कलम २२ मध्ये (i) पोटिकलम (१) आणिण (२) च्या जागी खालीलप्रमाणे पोटिकलम योजला
जाईल.
(१) खाली निर्मूदि केल्यानिर्ुसार, कोणतीही सहकारी संस्था, ती
अ)प्राथिमक सहकारी बॅक
ं
ब) एक सहकरी बॅक
ं असूनिर् िरझव्हर बॅक
ं े स योग्य वाटितील अशा अटिींनिर्ा
अधीनिर् राहू निर्, िरझव्हर बॅक
ं े निर्े जारी केलेली अनिर्ुज्ञप्ती धारण करते , असे
असल्यािशवाय भारतामध्ये बॅिं कंग व्यवसाय करु शकत निर्ाही.
पुढे अशी अटि घालूनिर् दिेण्यात येत आणहे की, या पोटिकलमातील
कोणतीही तरतूदि सहकारी संस्थेस अशी प्राथिमक पतसंस्था िकंवा सहकारी
बॅक
ं जी बॅिं कंग लॉज (अैॅियलप्लकेशनिर् टिू को ऑपरेिटिव्ह सोसायटिीज)
अिधिनिर्यम, १९६४ च्या प्रारंभापासूनिर् एक वषारच्या कालावधीपयरत बॅिं कंग
व्यवसाय करीत असेल, ितला लागू असेल.
२) प्रत्येक सहकारी संस्थ जी बॅिं कंग लाैॅज (अैॅियलप्लकेशनिर् टिू
कोआणैॅपरेिटिव्ह

सोसायटिीज)

अिधिनिर्यम,

१९६४

च्या

प्रारंभाच्या

िदिनिर्ांकाला सहकारी बॅक
ं म्हणूनिर् व्यवसाय करीत असेल, ती अशा प्रारंभाच्या
िदिनिर्ांकापासूनिर् तीनिर् मिहनिर्े पूणर होण्यापूवी; प्रत्येक प्राथिमक पतसंस्था, जी
अशा प्रारंभानिर्ंतर प्राथिमक संस्था बनिर्ते , ती प्राथिमक सहकारी बॅक
ं
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बनिर्ण्याच्या िदिनिर्ांकापासूनिर् तीनिर् मिहनिर्े पूणर होण्यापूवी आणिण प्राथिमक
पतसंस्थेपेक्षा वेगळी सहकारी संस्था यांनिर्ी भारतामध्ये बॅिं कंग व्यवसाय सुरु
करण्याआणधी, िरझव्हर बॅक
ं े कडे या कलमांतगर त अनिर्ुज्ञप्तीसाठी लेखी अजर
करावाै़.
त्यानिर्ंतर अशी अटि आणहे की, पोटिकलम (१) यातील खंड (ब)
मधील कोणतीही तरतूदि, बॅिं कंग लाैॅज (अैॅियलप्लकेशनिर् टिू

को-

आणैॅपरेिटिव्ह सोसायटिीज) अिधिनिर्यम, १९६४, च्या प्रारंभाच्या िदिनिर्ांकास,
सहकरी संस्थेस, सहकारी बॅक
ं म्हणूनिर् व्यवसाय करण्यास आणिण एक
प्राथिमक पतसंस्था जी अशा प्रारंभानिर्ंतर प्राथिमक बॅक
ं बनिर्ते , ितस जोपयरत
या कलमानिर्ुसार अनिर्ुज्ञप्ती िदिली जात निर्ाही तोपयरत िकंवा िरझव्हर बॅक
ं े कडू निर्
लेखी सूचनिर्ेदारे, जोपयरत अनिर्ुज्ञप्ती िदिली जाणार निर्ाही असे कळवले जात
निर्ाही तोपयरत मनिर्ाई करत निर्ाही असे मानिर्ण्यात येईल.
(भर िदिलेला)
(के) कलम २३ च्या पोटिकलम (१) अन्वये, जेथवर सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू होते तेथवर निर्वीनिर् व्यवसाय
चालू करण्यास व्यापारबंदिी घालण्यात आणली. अशाप्रकारे
१) िरझव्हर बॅक
ं े ची पूवरपरवानिर्गी निर् घेता कोणतीही सहकारी बॅक
ं निर्वीनिर्
व्यवसायाची जागा उघडू

शकत निर्ाही िकंवा ितची सध्याची व्यवसायाची

जागा, त्याच शहरात, निर्गरात िकंवा गावात निर्सेल तर बदिलू शकत निर्ाही.
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कलम २९ आणिण ३० बदिली करुनिर्, प्रत्येक सहकारी बॅक
ं े स ितचे लेखे आणिण ताळे बदि
ं भारतीय िरझव्हर
बॅक
ं े स सादिर करणे आणवश्यक करण्यात आणले. कलम ३५ अन्वये, भारतीय िरझव्हर बॅक
ं े स, प्राथिमक
सहकारी बॅक
ं े चे पिरक्षण करण्याचे अिधकार प्रदिानिर् करण्यात आणले . कलम ३५ अ (१) (क)यामध्ये
‘बॅिकंग कंपनिर्ी’ या शब्दिानिर्ंतर ‘कोणत्याही सहकारी बॅक
ं े चा बॅिं कंग व्यवसाय’ हे शब्दि बदिली केले गेले .
तसेच ताळे बदि
ं , निर्फा आणिण तोटियाचे िववरणपत्र आणिण मालमत्ता व संपदिायांचे िववरणपत्र सादिर
करण्यासाठी निर्मूनिर्े िविहत करण्यात आणले.
अशा िरतीनिर्े, असे उघडपणे िदिसूनिर् येते की बॅक
ं ींग व्यवसायात व्यवहार करणा-या प्राथिमक
पतसंस्थेवर भारतीय िरझव्हर बॅक
ं े दारे सखोल आणिण व्यापक िनिर्यंत्रणाची तरतूदि करण्यात आणली आणहे.
बी. आणर. अैॅक्टि,१९४९ च्या तरतूदिींअन्वये, भारतीय िरझव्हर बॅक
ं े कडू निर् अनिर्ुज्ञप्ती प्राप्त केल्यािशवाय,
कोणत्याही सहकारी बॅक
ं े स, व्यवसाय करता येणार निर्ाही. सहकारी बॅक
ं ांचे अियलस्तत्व िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ
इंिडया अैॅक्टि तसेच बी. आणर. अैॅक्टि, १९४९ यांवर अवलंबूनिर् असते व त्यांचे िनिर्यमनिर् वरील
कायदियांदारे केले जाते. वरील िविधिवधानिर् भारताच्या संिवधानिर्ामधील यादिी I मध्ये निर्ोंदि क. ३८ आणिण
४५ यांमध्ये िदिलेले आणहे.
२७) पूढे िववेचनिर् करण्याअगोदिर,सरफेसी अिधिनिर्यमांतगर त असलेल्या तरतूदिींचा िवचार करणे आणवश्यक
आणहे. सुरिक्षतता व पुनिर्रर चनिर्ा िविनिर्यिमत करण्यासाठी आणिण प्रितभूतीच्या िहताच्या आणिण त्यांच्याशी
संबिं धत आणनिर्ुषंिगक प्रकरणांच्या अंमलबजावणींसाठी िविधिवधािनिर्त करण्यात आणले

आणहे.

असे

िवचारात घेण्यात आणले होते की बॅक
ं ांनिर्ा मालमत्तेचा ताबा घेऊनिर् त्या िवकण्यासाठी अिधकार निर्ाहीत.
वािणियलज्यक व्यवहारांशी संबिं धत िविध यंत्रणेनिर्े बदिलत्या वािणियलज्यक व्यवसायांशी आणिण आणिथर क
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क्षेै़त्रामधील सुधारणांशी आणपला वेग कायम ठे वला निर्ाही. उद्दीश्टिे व कारणांचे िववरणातील संबिं धत भाग
खाली निर्मूदि केला आणहे.
उद्दीष्ट आणिण कारणांचे िववरण.
अथर व्यवस्था वेगानिर्े िवकिसत करण्याच्या भारताच्या प्रयत्निर्ांमध्ये आणिथर क क्षेत्र
कळीची शिक्त आणहे. जेव्हा भारतातील बॅिं कंग उदियोग चढत्या कमानिर्े
आणं तरराष्टरीय धोरणाच्या िनिर्यमांचे आणिण लेखांकनिर् पदतींचे अनिर्ुपालनिर् करीत
असतानिर्ा, काही अशी िविशष्ट क्षेत्रे आणहेत त्यांमधील बॅिं कंग आणिण आणिथर क
क्षेत्रे यांची, जगातील आणिथर क बाजारपेठेतील इतर सहभागी संस्था यांच्या
तुलनिर्ेत समतोैेल स्तरावरील क्षेत्रे निर्ाहीत. बॅक
ं ा आणिण आणिथर क संस्था
यांच्या आणिथर क संपदिांची सुरिक्षतता सुकर करण्यासाठी कोणतीही कायदिेशीर
तरतूदि निर्ाही. त्यानिर्ंतर आणं तरराष्टरीय बॅक
ं ांनिर्ा असलेल्याप्रमाणे भारतातील बॅक
ं ा
आणिण आणिथर क संस्था यांनिर्ा प्रितभूित ताब्यात घेऊनिर् िवकण्याचे अिधकार
निर्ाहीत. आणपली सध्याची वािणियलज्यक व्यवहारांसंबध
ं ीच्या कायदिेशीर चौकटिीनिर्े
बदिलत्या वािणियलज्यक प्रथा आणिण आणिथर क क्षेत्रातील सुधारण यांच्या गतीशी
जुळवूनिर् घेतले निर्ाही आणिण याची पिरणती थिकत

कजारच्या मंदि गतीनिर्े

वसुलीत झाली तसेच बॅक
ं ा आणिण आणिथर क संस्थांच्या निर्ाैॅनिर्-परफाैॅिमरग
संपदिांचा स्तर वाढण्यात झाली. केंद्रसरकारनिर्े बॅिं कंग क्षेत्रातील बदिल
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तपासण्यासाठी गिठत केलेल्या निर्रिसम्हम सिमती I आणिण II व अंध्यारुिजनिर्ा
सिमतीनिर्े कायदिेपदतीमध्ये या िवषयांबाबत बदिल करण्याची गरज असल्याचा
िवचार केला. या सिमत्यांनिर्ी, इतर गोष्टींबरोबरच, सुरिक्षततेसाठी आणिण
बॅक
ं ांनिर्ा व आणिथर क संस्थांनिर्ा प्रितभूित ताब्यात घेऊनिर् न्यायालयांच्या
मध्यस्थीिशवाय िवकण्यासाठी शिक्त प्रदिानिर् करण्याकरीता एक निर्वीनिर्
िविधिवधानिर् अंमलात आणणण्याची सूचनिर्ा केली. या सूचनिर्ांवर कृती करुनिर्
आणिथर क मत्तांची सुरिक्षतता व पुनिर्रर रचनिर्ा आणिण प्रितभूितंच्या िहताची
अंमलबजावणी वटिहु कुम २००२ िदिनिर्ांक २१ जूनिर्,२००२ रोजी, आणिथर क
मत्तांच्या

सुरिक्षततेचे

आणिण

पुनिर्रर चनिर्ेचे

तसेच

प्रितभूित

िहतांच्या

अंमलबजावणीचे तसेच त्यासंबध
ं ीच्या िकंवा त्याच्याशी आणनिर्ुषंिगक प्रकरणांचे
िविनिर्यमनिर् करण्यासाठी, प्रख्यािपत करण्यात आणला. सदिर अध्यादिेशाच्या
तरतूदिींत बॅक
ं ा व िवत्तीय संस्था यांनिर्ा िदिघर मुदितीच्या मत्तांचे संपादिनिर् करणे ,
रोकड सुलभतेचे, निर् जुळणा-या मत्ता व दिाियत्वे यांचे व्यवस्थापनिर् आणिण
अिधकारांचा वापर करुनिर् प्रितभूित ताब्यात घेणे, त्या िवकणे आणिण बुिडत
कजारच्या वसुलीसाठी िकंवा पुनिर्रर चनिर्ेसाठी उपाययोजनिर्ांचा अवलंब करुनिर्
बुडीत कजे कमी करणे यांसाठी सहायभूत झाल्या.
२) आणता सदिर अध्यादिेशाचे िवधेयकादारे पुनिर्ःस्थापनिर् करण्याचे प्रस्तािवत
केले आणहे, ज्यामध्ये इतर गोष्टीसोबत अध्यादिेशाच्या खालील तरतूदिी आणहेत.
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जी) प्रितभूती व्याजाची व्याख्या करणे, कारण कोणत्याही प्रकारची प्रितभूित
ज्यामध्ये गहाण आणिण कोणत्याही बॅक
ं े निर्े अथवा िवत्तीय संस्थेनिर्े केलेल्या
अथर सहायाच्या परतफेडीसाठी िदिलेल्या अचल मालमत्तेवरील बोजा यांचा
समावेश आणहे.
एच) बॅक
ं ा व िवत्तीय संस्था यांनिर्ा, िवत्तीय सहाय्यासाठी दिेण्यात आणलेल्या
प्रितभूित, पैसे परत दिेण्यास कसूर केल्यास, त्या ताब्यात घेणे, िवकणे,
भाडयानिर्े दिेणे िकंवा त्याचे व्यवस्थापनिर् ताब्यात घेणे . म्हणजेच िरझव्हर बॅक
ं
आणैॅफ इंिडया यांनिर्ी वेळोवेळी जारी केलेले िनिर्दिेश अथवा

मागर दिशर क तत्वे

यांनिर्ुसार कजर घेणा-याच्या खात्याचे बुडीत कजे असे वगीकरण.
२८) सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम १३ अनिर्ुसार अिधिनिर्यमाच्या तरतूदिींअन्वये बॅक
ं प्रितभूित
व्याजाचे, न्यायालय अथवा न्यायािधकरणाच्या हस्तक्षेपािशवाय प्रवतर निर् करु शकते आणिण तसेच ऋण
वसुली न्यायािधकरण यांच्याकडे अपील दिाखल करण्याची तरतूदि आणहे आणिण कलम १७ ऋण वसुली
न्यायािधकरणाकडे केलेल्या कारवाई िवरुद अपील अजर सादिर करण्याच्या अिधकाराची तरतूदि आणहे.
अशा प्रकारे ऋण वसुली न्यायािधकरण हे आणर. डी. बी. अिधिनिर्यम १९३३ अंतगर त घिटित झाले आणहे.
२९) बॅक
ं व बॅिं कंग या संज्ञांचे, ज्यांची व्याख्या सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या अनिर्ुकमे कलम २(१)(क्)
यांमध्ये िदिली आणहे, त्यांचे ममर पुढीलप्रमाणे आणहे.
२) व्याख्या - १) या अिधिनिर्यमात संदिभारनिर्ुसार दिस
ु रा अथर अपेिक्षत निर्सेल तर.
सी) बॅक
ं म्हणजे -
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i) एक बॅिं कंग कंपनिर्ी; िकंवा
ii) एक तत्सम निर्वीनिर् बॅक
ं ; िकंवा
iii) भारतीय स्टिेटि बॅक
ं ; िकंवा
iv) एक दिय्ू यम बॅक;
iv अैे) एक बहू -राज्यीय सहकारी बॅक
ं ; िकंवा
v) अशी अन्य बॅक
ं जी केंद्र सरकार, अिधसूचनिर्ेदारे या कायदियाच्या हेतूसाठी,
िविनिर्िदिर श्टि करु शकेल, अशी अन्य बॅक
ं .
--------डी) ‘बॅिं कंग कंपनिर्ीला’ बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ (१०/१९४९)
च्या कलम ५ मधील खंड (ब) मध्ये दिेण्यात आणलेला अथर असावा.
३०) सरफेसी अिधिनिर्यमातील कलम २(१)(सी)(v) अंतगर त प्रदिानिर् केलेल्या अिधकारांचा वापर करुनिर्
िवत्त व कंपनिर्ी व्यवहार मंत्रालयानिर्े िदिनिर्ांक २८/१/२००३ एक अिधसूचनिर्ा जारी केली ज्यामध्ये
सरफेसी अिधिनिर्यमासाठी बी. आणर. अैॅक्टि च्या कलम ५, खंड (सी सी); यामध्ये पिरभािशत
केल्यानिर्ुसार सहकारी बॅक
ं े ला िविनिर्िदिर ष्ट केले होते. खालीलप्रमाणे अिधसूचनिर्ा जारी करण्यात आणली होती.
एस. आणैे. १०५ (इ)
आणिण

प्रितभूित

व्याजाची

िवत्तीय मत्तांचे प्रितभूितकरण व पूनिर्रर चनिर्ा
अंमलबजावणी

अिधिनिर्यम,

२००२

(५४/२००२) च्या कलम २, पोटिकलम (१), खंड (सी) च्या बाब (v)
अन्वये प्रदिानिर् करण्यात आणलेल्या अिधकारांचा वापर करुनिर्, केंद्र सरकार,
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यादारे, िवत्तीय मत्तांचे प्रितभूितकरण व पुनिर्रर चनिर्ा आणिण प्रितभूित व्याजाची
अंमलबजावणी अिधिनिर्यम, २००२ (५४/२००२) च्या प्रयोजनिर्ासाठी,
बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ (१०/१९४९) च्या कलम ५, खंड
(सी सी) ; यामध्ये पिरभािशत केल्यानिर्ुसार, ‘सहकारी बॅक
ं े स’ ‘बॅक
ं ’ असे
िविनिर्िदिर ष्ट करीत आणहे.
३१) सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम २(१)(सी) यामध्ये प्रितभूित व्याजाची अंमलबजावणी व
ऋणवसुली अिधिनिर्यम (सुधारणा) अिधिनिर्यम, २०१२ (क. १/२०१२) यादारे, िदिनिर्ांक
१५/१/२०१३ पासूनिर् ‘ बहु राज्यीय सहकारी बॅैॅैॅंक’ िविधसंस्थािपत करुनिर् पुढील सुैुधारणा
करण्यात आणल्या आणहेत. सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या इतर तरतुदिींमध्ये सुध्दिा सुधारणा करण्यात आणल्या.
त्यासारखीच सुधारणा, आणर. डी. बी. अिधिनिर्यम, १९९६ च्या कलम २(डी) मध्ये खंड (vi) ‘एक
बहु राज्यीय सहकारी बॅक
ं ’ चा समावेश करुनिर् करण्यात आणली. कलम २(डी) खाली निर्मूदि केला आणहे.
२. व्याख्या - सदिर अिधिनिर्यमात, संदिभारनिर्ुसार दिस
ु रा अथर अपेिक्षत निर्सेल तर डी) बॅक
ं म्हणजे i) एक बॅैॅंिकंग कंपनिर्ी;
ii) तत्सम निर्वीनिर् बॅक
ं ;
iii) भारतीय स्टिेटि बॅक
ं ;
iv) दिय्ु यम बॅक
ं ; िकंवा
v) प्रादिेिशक ग्रामीण बॅक
ं ;
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vi) बहु राियलज्यय सहकारी बॅक
ं ;
32) भारताच्या संिवधानिर्ातील सातव्या सूचीमधील सूची I निर्ोंदि ४४ अन्वये िदिलेल्या अिधकाराचा वापर
करुनिर् म. रा. स. सं. अिधिनिर्यम २००२ अिधिनिर्यिमत करण्यात आणला आणिण म्हणूनिर् आणपणास
राज्यामधील सहकारी बॅक
ं ासंदिभारत संसदिेची वैधािनिर्क क्षमता तपासूनिर् पहावी लागेल . संसदिेची म. रा. स.
सं. अिधिनिर्यम, २००२ संदिभारतील वैधािनिर्क क्षमता हा वादि िवषय निर्ाही.
बॅं ि कं गचा अथर
33) महत्वाचा वादििवशय हा भारताच्या संिवधातील सातव्या अनिर्ुसूिचमधील सुची I निर्ोंदि क. ४५
यामध्ये वापरलेला ‘बॅिं कंग’ चा अथर हा आणहे. बॅक
ं व बॅिं कंग यांचा अथर समजणे आणवश्यक आणहे. संिवधानिर्
प्रख्यािपत होण्याअगोदिर, गतकालीनिर् बॅिं कंग कंपनिर्ी अिधिनिर्यम, १९४९ यादारे बॅिं कंग चे काम पािहले
जात असे. त्याचा सहकारी संस्थांनिर्ी चालवलेल्या सहकारी बॅक
ं ापयरत िवस्तार झाल्यानिर्ंतर त्यास बी.
आणर. अिधिनिर्यम असे निर्वे निर्ाव दिेण्यात आणले. आणपण बी. आणर. अिधिनिर्यम १९४९ अंतगर त बॅिं कंगची
व्याख्या िवचारात घेण्याआणधी ‘बॅक
ं ’ आणिण ‘बॅिं कंग’ यांची व्याख्या लक्षात घेणे आणवश्यक आणहे.
सामान्यपणे बॅक
ं म्हणजे कोणतीही अशी आणस्थापनिर्ा जी बॅक
ं व्यवसाय करते. ‘बॅक
ं ’ हा शब्दिप्रयोग अनिर्ेक
अिधिनिर्यमांमध्ये पिरभािषत करण्यात आणला आणहे. संिक्षप्त ऑक्सफडर इंग्रजी शब्दिकोशात ‘बॅक
ं ’ या
संज्ञेची व्याख्या खाली निर्मूदि केल्यानिर्ुसार आणहे.
‘बॅं क .एनिर्. १ एक अशी िवत्तीय आणस्थापनिर्ा जी ग्राहकांनिर्ी गुंतवणुकीसाठी
ठे व म्हणूनिर् ठेवलेल्या पैशांचा उपयोग करते, आणवश्यकतेनिर्ुसार पैसे दिेते,
व्याजानिर्े कजर दिेते आणिण चलनिर्ाचा िविनिर्मय करते.
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संिक्षप्त ऑक्सफडर इंग्रजी शब्दिकोशात बॅिं कंग शब्दिाची व्याख्या खालीलप्रमाणे आणहे.
‘बॅं ि कं ग. एनिर्. - बँकेनिर्े केलेला व्यवसाय अथवा बॅक
ं े निर्े दिेऊ केलेल्या सेवा.
ब्लॅकस् लॉ िडक्शनिर्री च्या ९ व्या आणवृत्तीमध्ये बॅिं कंग म्हणजे बॅक
ं े निर्े अथवा बॅक
ं े बरोबर केलेला
व्यवसाय. बॅक
ं े ची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आणहे.
बॅं क (१५ सी) १. ठेव, कजर , िविनिर्मय िकंवा निर्ोटि प्रचालनिर् आणिण िनिर्िधंचे
पारेषण यासाठी असलेली िवत्तीय संस्था; िवशेषतः फेडरल िरझव्हर
िसियलस्टिमची सदिस्य. प्रितभूित अिधिनिर्यमांतगर त बॅक
ं या संज्ञेमध्ये कोणत्याही
िवत्तीय संस्थेचा मग ती िविधसंस्थािपत असेल अथवा निर्सेल , समावेश होतो
आणिण जी संस्था संघीय अथवा राज्य अिधिनिर्यमांतगर त व्यवसाय करते . जर
संस्थेच्या व्यवसायाचा मुख्य भाग ठेवी घेणे िकंवा राष्टरीयीकृत बॅक
ं ांनिर्ा
िदिलेल्या िवश्वासािश्रत शिक्तंसंदृश शिक्तंचा वापर करणे हा असेल आणिण जर
सदिर संस्थेचे पयर वेक्षण व तपासणी ही राज्य िकंवा संघीय बॅिं कंग प्रािधकायांकडू निर्; िकंवा धारकाकडू निर्, िकंवा संरक्षकाकडू निर् िकंवा वरील संस्थांच्या
पिरसमािपत एजन्टिकडू निर् केले जाते. 15 USCA

78 C (a)(6)

[cases : Banks and banking 2, 232, 289, 359]
2) असे कायारलय जेथे अशी आणस्थापनिर्ा व्यवहार चालवते.
बॅक
ं ा िभन्न प्रकारच्या असू शकतात उदिाहरणाथर सहकारी बॅक
ं , संग्राहक बॅक
ं , वािणियलज्यक बॅक
ं ,
पिररक्षक बॅक
ं , िनिर्क्षेपस्थानिर्ी बॅक
ं , आणदिेिशती बॅक
ं , संघीय गृहकजर बॅक
ं , संघीय भूिम बॅक
ं , माध्यम बॅक
ं ,
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गुंतवणुक बॅक
ं , परस्पर बचत बॅक
ं , राष्टरीयीकृत बॅक
ं , परकाम्य बॅक
ं , िबगर सदिस्य बॅक
ं , अिधदिानिर् बॅक
ं ,
बचत आणिण कजर बॅक
ं , बचत बॅक
ं .
वेगवेगळया अिधिनिर्यमांमध्ये ‘बॅक
ं ’ या संज्ञेची व्याख्या िदिलेली आणहे
‘बॅक
ं या संज्ञेशी संबिं धत वेगवेगळया अिधिनिर्यमांमध्ये त्याची व्याख्या निर्मूदि केलेली आणहे.
३४) ‘िरझव्हर बॅक
ं ’ या संज्ञेची व्याख्या कलम ५ (१) यामध्ये िदिली आणहे. ती म्हणजे िरझव्हर बॅक
ं ऑफ
इंिडया अिधिनिर्यम, १९३४ (२/१९३४) च्या कलम ३ अन्वये स्थािपत झालेली भारतीय िरझव्हर बँक
कलम ५(एच अैे) यामध्ये िदिलेल्या व्याख्येनिर्ुसार ‘राष्टरीय बॅक
ं ’ म्हणजे कृषी आणिण ग्रािमण िवकास
अिधिनिर्यम, १९८१ अन्वये स्थापनिर् झालेली राष्टरीय कृषी आणिण ग्रामीण िवकास बँक कलम (एनिर् सी)
यामध्ये िदिलेल्या भारतीय स्टिेटि बॅक
ं े च्या व्याख्येप्रमाणे , भारतीय स्टिेटि बॅक
ं अिधिनिर्यम, १९५५
(२२३/१९५५) च्या कलम ३ अन्वये स्थापनिर् झालेली भारतीय स्टिेटि बॅक
ं .
३५) सुिच I च्या निर्ोंदि क. ४५ मध्ये उपयोगात आणणलेली ‘बॅिं कंग’ ही संज्ञा, रुस्तम कावसजी कूपर
(सुप्रा) या प्रकरणामध्ये िवचाराथर आणली ज्यामध्ये प्रस्तुत न्यायालयांच्या ११ न्यायाधीशांच्या खंडिपठानिर्े
‘बॅिं कंग’ या प्रश्निर्ावर िवचार केला आणिण त्यावर िवचार व्यक्त केले.
‘२७. महाराष्टर शासनिर् व जम्मू व काियलश्मर शासनिर् यांच्यातफे हस्तक्षेप करणारे
श्री. सेटिलवाड यांनिर्ी असा युिक्तवादि केला की संसदि २२/१९६९ चा
अिधिनिर्यम िविधिवधािनिर्त करण्यास सक्षम आणहे कारण अिधिनिर्यमाचा
वादििवषय ‘व्यापारी महामंडळाचे आणिण त्यांनिर्ा सहायक व आणनिर्ुषंिगक
प्रकरणांचे िविनिर्योजनिर् आणिण सातव्या अनिर्ुसूिचतील सूची I यामधील निर्ोंदिी क.
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४३ आणिण ४४ यादारे त्याचा समग्र खुलासा, कायम करता येत निर्ाही. निर्ोंदि
क.४३ यामध्ये बॅिं कंग कंपन्या यांसह व्यापारी महामंडळे यांचे समावेशनिर्,
िविनिर्यमनिर् व पिरसमापनिर् यांचा उहापोह केलेला आणहे . महामंडळाच्या
व्यवसायाचे िविनिर्यमनिर् करणारा कायदिा हा महामंडळाच्या िविनिर्यमासंबध
ं ी
कायदिा निर्ाही. सूिच I मधील व्यापार आणिण वािणज्य संबिं धच्या निर्ोंदिी या निर्ोंदि
क. ४१ व ४२ या आणहेत. पुन्हा यादिी I यामधील अनिर्ेक निर्ोंदिी वािणियलज्यक
स्वरुपाच्या कामांसंबध
ं ी आणहेत. निर्ोंदि क. ४५ - बँिकंग ; निर्ोंदि क. ४६ िविनिर्मयपत्र (हु ड
ं ी), ‘धनिर्ादिेश’, वचनिर्िचठठी’ आणिण इतर तत्सम लेख ; निर्ोंदि
क.४७ - ‘िवमा’; निर्ोंदि क. ४८’ रोखे िविनिर्मय व वायदिे बाजार; निर्ोदि क.
४९-‘एकस्व (पेटिंटि), निर्वशोध आणिण संकल्पिचत्र, सूिच II मध्ये वािणियलज्यक
तसेच िबगर वािणियलज्यक प्रकारच्या कामांसंबिधत निर्ोंदिी आणैाहेत .

निर्ोंदि

क.२१‘मत्स्यव्यवसाय’; निर्ोंदि क. २४’ उदियोग निर्ोंदि क.२५. ‘गॅस आणिण
गॅसिवषयक कामे’; निर्ोंदि क. २६- व्यापार आणिण वािणज्य’ ; निर्ोंदि क.३० ‘पैसे उसनिर्े दिेणे ’ (सावकारी) व

¨सावकार ʼ ; निर्ोंदि क.३१- ‘पांथगृह

आणिण ‘पांथगृह पिररक्षण’ निर्ोंदि क. ३३ - रंगभूिम व निर्ाटियमय प्रयोग,
िचत्रपटि इ. राज्य िवधानिर्मंडळ त्या निर्ोंदिीसंबिं धत वादििवषयांवर फक्त जेव्हा
सदिरची काये महामंडळांनिर्ी निर्ाही तर व्यिक्तंनिर्ी केलेली असतील तेव्हा
िविधिवधािनिर्त करण्यास सक्षम आणहे या युिक्तवादिावर रुकार दिेऊ शकत निर्ाही.
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३१. ‘बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९’ या व्यितिरक्त इतर कोणत्याही
भारतीय संिविधंमध्ये ‘बॅिं कंग’ या शब्दिाची व्याख्या िदिलेली निर्ाही. त्याचे
पुनिर्ःस्मरण करते येईल की, सदिर अिधिनिर्यमाच्या कलम ५(ब) अन्वये
‘बॅिं कंग’ म्हणजे गुत
ं वणुक िकंवा कजर दिेणे यांसाठी वापरण्याकरीता,
लोकांकडू निर् जमा रकमेच्या स्वरुपात पैसे ियलस्वकारणे आणिण जी रक्कम मागणी
केल्यानिर्ंतर परत करण्याजागी असेल व जी रक्कत धनिर्ादिेश, धनिर्ाकशर इ.
मागारनिर्ी काढता येते. सदिर व्याख्येमध्ये इतर वािणियलज्यक कामांचा, ज्यामध्ये
बॅिं कंग संस्था काम करत असेल, समावेश निर्ाही.
३२. श्री. पालखीवाला यांनिर्ी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टयथर , कॉमनिर्वेल्थ ऑफ
ऑस्टिर ेिलया िवरुद बॅक
ं ऑफ न्यू वेल्स् एल. आणर. (१९५०) ए. सी. २३५
यामधील लॉडर पोटिर र यांच्या िवचारांचा आणधार घेतला आणहे. त्यानिर्ुसार,
बॅिं कंगमध्ये जमा आणिण जमा रक्कम वगर करणे, कजे बनिर्वणे, गुत
ं वणुकींची
खरेदिी करणे व िवल्हेवाटि लावणे, व इतर समानिर् व्यवहार यांचा समावेश
होतो. तसेच त्यांनिर्ी हाल्सवरील लॉज ऑफ इंग्लंड , ३ री आणवृत्ती खंड २,
अनिर्ुच्छे दि २७०, पानिर् निर्ं. १५० व १५१ याचाही आणधार घेतला आणहे .
त्यानिर्ुसार,
‘बॅक
ं र’ (बॅक
ं व्यवसायी) म्हणजे वैयिक्तक भागीदिारी िकंवा महामंडळ,
ज्यांचा एकमेव िकंवा प्रधानिर् व्यवसाय ‘बॅिं कंग’ म्हणजेच चालू िकंवा ठे व
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खात्यांतगर त पैसे ियलस्वकारणे आणिण ग्राहकांनिर्ी काढलेल्या धनिर्ादिेशांची रक्कम
अदिा करणे आणिण ग्राहकांनिर्ी रक्कम अदिा केलेले धनिर्ादिेश जमा करणे.
आणिण पानिर् क.१५१ वरील तळटिीप क. (जी) यानिर्ुसार
‘आणजच्या घडीला बॅक
ं ा इतर अनिर्ेक कामे हाती घेत असतात. उदिा.अिधवासी
दिेयकांचे अिधदिानिर्, मौल्यवानिर् वस्तुच
ं ा ताबा, हु ड
ं या वटिवणे, व्यवस्थापक व
िवश्वस्त व्यवसाय, िकंवर शेअसर िविनिर्मय व्यवसायासंबध
ं ी कामे आणिण
बॅक
ं ांनिर्ा िवविक्षत िवत्तीय अिधिनिर्यमांअन्वये असलेली कामे. X X X

."

ही कामे िनिर्ियलश्चतच बॅिं कंग व्यवसाय निर्ाहीत.
३३. महान्यायप्रितिनिर्धी (ॲटिॉनिर्ी जनिर्रल) यांनिर्ी असे सांिगतले की सूिच I
मधील निर्ोंदि क.४५ अन्वये ‘बॅिं कंग’ ही संज्ञा म्हणजे पाियलश्चमात्य कायर पदती
भारतामध्ये प्रस्तुत केल्यापासूनिर्, बॅिं कंग व्यवसाय करणा-या संस्था, बॅिं कंग
िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यमातील कलम ५(बी) यामध्ये पिरभािषत करण्यात
आणलेल्या व्यवसायांव्यितिरक्त, करीत असलेले व्यवसाय आणिण त्या धतीवर
बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यमाच्या कलम ६(१) यामधील खंड (ए)ते (एनिर््)
यामध्ये निर्मूदि केलेल्या िनिर्व्वळ बॅिं कंग सेवा या व्यितिरक्त व्यवसाय आणिण
सूिच I मधील निर्ोंदि क.४५ यामध्ये निर्मूदि केलेल्या व्यवसायांसंबध
ं ी
िविनिर्िवधानिर् करण्यास सक्षम आणहे. अैॅटिॉनिर्ी जनिर्रल यांनिर्ी त्यांचे म्हणणे की,
‘लोकांकडू निर् कजर दिेणे िकंवा गुंतवणुकीसाठी पैसे ियलस्वकारणे आणिण जी रक्कम
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धनिर्ादिेश, धनिर्ाकशर िकंवा इतर मागारनिर्ी काढता येते. या व्यवसायािशवाय
बॅिं कंग व्यवसायामध्ये अनिर्ेक संलग्न व्यवसाय ज्यामध्ये बॅिं कंग संस्था कायर
करीत होत्या,’ या म्हणण्याच्या समथर निर्ाथर , चाटिर र ऑफ िदि बॅक
ं ऑफ बेंगॉल
(६/१९३९ चा अिधिनिर्यम); ४/१९६२ च्या अिधिनिर्यमातील कलम २७;
इलाखा बॅक
ं अिधिनिर्यम ११/१८७६ मधील कलम ३६ आणिण ३७; िब्रिटिटिश
निर्ॉथर अमेिरक अिधिनिर्यमातील कलम ९१(१५); पॅजेटिस् लॉ ऑफ बॅिं कंग,
७ वी आणवृत्तीतील पानिर् क. ५; पालमसर कंपनिर्ी प्रीसीडेटिेस् फॉमर १३८
यामधील बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या, संस्थापनिर् समयलेखाच्या मानिर्क प्रकाशकडे
आणिण भारतीय कंपन्या (दिरु
ु स्ती) अिधिनिर्यम, १९३६ असा िविधिवधािनिर्त
झालेल्या अिधिनिर्यमाच्या समथर निर्ाथर जारी केलेल्या उद्दीष्टे

व कारणांचे

िववरणपत्र, यांकडे आणमचे लक्ष वेधले आणहे.
३४. बॅक
ं ऑफ बेंगॉल ची सनिर्दि, इलाखा बॅक्
ं स अिधिनिर्यम, ४/१८६२,
भारतीय कंपनिर्ी अिधिनिर्यम, १९१३ यामधील प्रकरण X - A ज्याप्रमाणे
भारतीय कंपनिर्ी अिधिनिर्यमात, समािवष्ट असल्यानिर्ुसार, केवळ, बॅिं कंग संस्था
करु शकतात अशा व्यवसायाचे वणर निर् केले आणहे. ‘बॅिं कंग’ या शब्दि
व्यवसायाचे वणर निर् केले आणहे. ‘बॅिं कंग’ या शब्दिप्रयोगाच्या अंतगर त त्या
कामांचा समावेश करण्याचे उद्येिशत निर्व्हते. बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् कायदिा
१९४९, अंमलात आणल्यानिर्ंतर अिधिनिर्यिमत करण्यात आणलेले अिधिनिर्यम
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दिेखील सदिर अनिर्ुमानिर्ासा पुष्टी दिेतात. भारतीय स्टिेटि बॅक
ं अिधिनिर्यम, १९५५
च्या कलम ३३ अन्वये स्टिेटि बॅक
ं े स बॅिं कंग व्यवसाय िशवाय िनिर्रिनिर्राळे
व्यवसाय करण्याचा हक्क आणहे. त्याचप्रमाणे स्टिेटि बॅक
ं े च्या दिय्ु यम बॅक
ं ांनिर्ा
अिधिनिर्यम ३८/१९५९ च्या कलम ३६ अन्वये स्टिेटि बॅक
ं े चे एजंटि या
निर्ात्यानिर्े काम करावयाचे होते आणिण बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९
च्या कलम ५(ैी) यात पिरभाषीत केल्यानिर्ुसार बॅक
ं े चा व्यवसाय व व्यवहार
करावयाचे होते. आणिण त्या सदिर अिधिनिर्यमाच्या कलम ६(१) यामध्ये
िविनिर्िदिर ष्ट केल्यानिर्ुसार, अशा एका िकंवा अनिर्ेक प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये
व्यवसाय करण्यास सक्षम होत्या. या तरतूदिी बॅिं कंग या शब्दिप्रयोगाचा सूिच I
निर्ोंदि ४५ यामध्ये अन्वयाथर लावण्यासाठी सहायभूत होत निर्ाहीत.
३५. आणधुिनिर्क काळात, भारतामध्ये कोठे ही, व्यवसाय िमळिवण्यासाठी,
बॅिं कंग आणस्थापनिर्ा त्यांच्या घटिकांनिर्ा िविवध प्रकारच्या संकीणर सेवा दिेतात
आणिण दिेण्याची स्पधार करतात. संिवधािनिर्क निर्ोंदिीमधील ‘बॅिं कंग’ हे ठरिवणारी
चाचणी म्हणजे कोणतीही वािणियलज्यक कृती ज्यामध्ये बॅक
ं व्यवसायी िदिलेल्या
काळामध्ये व्यस्त असतात, अशी असेल तर त्याच्या आणशयामध्ये मोठी
दिबु ोधता पुरःस्थािपत होईल. संवैधािनिर्क संघीय संिवधानिर्ातील संवैधािनिर्क
निर्ोंदिीचे व्यािप्तक्षेत्र जे िविधिवधानिर्ाचे क्षेत्र िनिर्मारण करते ते अिधक
समाधानिर्कारक पायावर आणधारीत असले पाहीजे.
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३६. सातव्या अनिर्ुसूिचतील सूिच I मधील वैधािनिर्क निर्ोंदि ही ‘बॅिं कंग’ ची
आणहे व ‘बॅक
ं र’ अथवा ‘बॅक
ं स्’ निर्ाही. सूिच I निर्ोदि क. ४५ यामधील ‘बॅिं कंग’
या शब्दिप्रयोगाच्या लिक्षताथारमध्ये सािमल करण्याैासाठी, बॅक
ं र, बॅक
ं सर च्या
परंपरेनिर्ुसार िकंवा कायदियाच्या प्रािधकारानिर्ुसार, ज्या क्षेत्रामध्ये काम
करतात, त्याचा पिरणाम संिवधानिर्ाच्या पुनिर्लेखनिर्ात होईल. पदििनिर्दिेिशत
िवषयासंबध
ं ी िविधिवधािनिर्त करण्याच्या शिक्तंचे िविधिवधानिर्ात सवर सदिर
िवषयासंबध
ं ी सवर प्रकरणांचा समावेश होतो. व्यापक संबोधनिर्ात दिशर िवलेल्या
निर्ोंदिीला िवस्तृत अंतरास िहतावह असा अथर दियायला पािहजे परंतू संघीय
योजनिर्ेच्या, संघ आणिण संिवधायी घटिकांमध्ये वैधािनिर्क शिक्तंची िवभागणी
करणा-या मयारदिांच्या अधीनिर् राहू निर् दियायला पािहजे. ‘बॅिं कंग’ चे क्षेत्राचा,
व्यापारी उदियोग त्यामध्ये समािवष्ट करण्यासाठी, िवस्तार होऊ शकत निर्ाही.
जे बॅिं कंग च्या आणनिर्ुशांिगक निर्सूनिर् यादिी II मधील ‘व्यापार व वािणज्य’ या
निर्ोंदिीच्या सारांशावर अितकमण करणारे आणहे.
१४८. वादिींतफे वकीलांनिर्ी असे म्हणणे मांडले की, बॅिं कंग िविनिर्यमनिर्
अिधिनिर्यम, १९४९, ज्यास संिक्षप्तेसाठी यानिर्ंतर १९४९, अिधिनिर्यम असे
संबोधण्यात आणले आणहे, यातील कलम ५(ब) मध्ये आणढळू निर् येणा-या
व्याख्येनिर्ुसार ‘बॅिं कंग’ शब्दिाचा तोच अथर आणहे. त्यांचे सदिरचे म्हणणे, बॅिं कंग
व्यवसायामधूनिर् चार प्रकारचे व्यवसाय वगळण्यासाठी, िवस्तृतपणे मांडले.
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आणिण म्हणूनिर् १९६९ चा अिधिनिर्यम, सूिच I मधील निर्ोंदि क. ४५ अन्वये
वैधािनिर्क क्षमतेअंतगर त निर्ाही असे म्हणणे मांडले. सदिरचे चार प्रकारचे
व्यवसाय पुढीलप्रमाणे आणहेत. १) गुंतवणूक प्रमाणपत्रे िकंवा इतर िचजवस्तू
ठे वी म्हणूनिर् स्वीकारणे िकंवा सुरिक्षत अिभरक्षेसाठी घेणे आणिण सेफ िडपॉिझटि
व्हॉल्टि (सुरिक्षत ठेव घर) दिेणे, 2) एजन्सी व्यवसाय, 3) हमी क्षितपूितर
आणिण हमी दिेण्याचा व्यवसाय, आणिण 4) व्यवस्थापक व िवश्वस्त काम
पाहण्याचा व्यवसाय. १९४९ अिधिनिर्यमामध्ये ‘बॅिं कंग’ शब्दि पिरभाषीत
करण्यात आणला ज्याचा अथर लोकांकडू निर् ठे वींच्या स्वरुपात, कजर दिेण्यासाठी
िकंवा ठे वींच्या गुंतवणुकीसाठी रक्कम ियलस्वकारणे, जी रक्कम मागणी
केल्यानिर्ुतर धनिर्ादिेश, धनिर्ाकशर िकंवा इतर अन्य प्रकारानिर्े काढता येते. इंग्लंड
मध्ये, बॅक
ं ींग ची कोणतीही सांिविधक व्याख्या निर्ाही परंतू न्यायालयांनिर्ी
बॅक
ं े चा वैध व्यवसाय काय असतो त्याचा एक अथर व त्याची तत्व िवकिसत
केली.
१५२. कलम ६(१) मधील खंड (अ) यामध्ये आणढळू निर् येणा-या
िनिर्रिनिर्राळया प्रकारच्या व्यवसाय उदिाहरणाथर कजर घेणे, पैसे उभारणे, कजर
दिेणे यांच्या बरोबरच मौल्यवानिर् िचजवस्तू सुरिक्षत अिभरक्षेसाठी ठे वणे , सेफ
िडपॉिझटि व्हॉल्टि दिेणे. १९४९ अिधिनिर्यमातील कलम ६(१) यामधील खंड
(एनिर््) यामध्ये असे िदिसूनिर् येते की खंड (ए) ते खंड (एम)यांमध्ये निर्मूदि
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केलेल्या व्यवसायांच्याप्रकारांबरोबरच, अशा इतर सगळया गोष्टी ज्या
कंपनिर्ीच्या वृदीसाठी िहतावह िकंवा आणनिर्ुषांिगक असतील, त्या बॅिं कंग
कंपनिर्ीनिर्े करणे. खंड (ए) ते (एम) यांमध्ये कमवार मांडलेले िनिर्रिनिर्राळया
प्रकारच्या व्यवसायांनिर्त
ं र आणढळू निर् येणारा शब्दिप्रयोग ‘इतर गोष्टी’ हा एका
अटिळ िनिर्ष्कषारप्रती िनिर्दिेश करतो की, खंड (ए) ते खंड (एम) यामध्ये निर्मूदि
केलेले व्यवसाय हे कंपनिर्ीच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी िकंवा प्रचालनिर्ासाठी
आणनिर्ुषांिगक अथवा िहतावह आणहेत आणिण म्हणूनिर्च हे व्यवसाय बॅक
ं े चे फक्त
वैध व्यवसायच निर्ाहीत तर ते लौिकक असणाऱ्या वािणियलज्यक बॅक
ं ांच्या
िनिर्यिमत चालणाऱ्या व्यवसायाच्या कृती आणहेत. आणिण म्हणूनिर्च संिवधानिर्ाच्या
सातव्या अनिर्ुसूिचतील सूिच I मधील निर्ोंदि क. ४५ यांमधील ‘बॅिं कंग’ या
शब्दिाच्या िवस्तृत अथारमध्ये १९४९ अिधिनिर्यमामधील बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या,
कलम ५(बी) तसेच कलम ६ (१) यामध्ये संदििभर त केलेल्या सवर वैध
व्यवसायांचा समावेश होतो. म्हणूनिर्च जेव्हा अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम
६(१) मधील पोटिकलमांमध्ये निर्मूदि केलेले व्यवसाय हे संिवधीनिर्ुसार मान्यता
िदिलेले व्यवसाय आणहेत, तेव्हा वादिींतफे मांडण्यात आणलेले म्हणणे की चार
िववादिग्रस्त व्यवसाय हे बॅिं कंग व्यवसाय निर्ाहीत, हे तकरशास्त्रानिर्ुसार िकंवा
तत्वानिर्ुसारही समथर निर्ीय निर्ाही आणिण सराव व त्याचा वापर पूणरपणे सदिर
दृष्टीकोनिर्ाचे समथर निर् करतो.
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१५८. यािचकाकत्यारच्या समुपदिेशी (वकील) कडू निर् असे सुचिवण्यात आणले िक, बॅिं कंग व्यवसाय
(कामकाज) म्हणजे अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ५(ब) मध्ये व्याख्या केलेली िनिर्व्वळ बॅिं कग हेच
होय. केवळ याच बाबी पुरतीच बॅक
ं े चा व्यवसाय मयारिदित आणहे आणिण अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम
६(१) मध्ये निर्मूदि वेगवेगळया व्यवसायाच्या प्रकारासाठी निर्सणे, ही गोष्ट अकल्पनिर्ीय वाटिते. मूल्यवानिर्
वस्तूच्ं या िनिर्क्षेपावर िकंवा सुरिक्षत अिभरक्षेकरीता आणिण सुरिक्षत अिभरक्षा ितजोरी पुरिवण्याकरीता,
ज्याचा िवचार अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ६(१) च्या वाक्खंड (अ) मध्ये केला आणहे, हे स्वीकारणे
ही बाब, त्या वाक्खंडात निर्मूदि इतर अनिर्ाक्षेिपत व्यवसायाच्या प्रकारापासूनिर् फारकत घेऊ शकत निर्ाही,
कारण, अशा प्रकारे फारकत घेणे तकरशून्य ठरेल, िवशेषतः जेव्हा वाक्खंड (अ) मध्ये व्यवसायाच्या लांब
(िदिघर ) तािलकेत, सुरिक्षत अिभरक्षा आणिण सुरिक्षत अिभरक्षा ितजोरीकरीता िनिर्क्षेप (अनिर्ामत) निर्मूदि केले
आणहे, अिभकरण बॅिं कंग, जे कलम ६(१) च्या वाक्खंड (ब) मध्ये निर्मूदि केले आणहे, ते वािणियलज्यक
बॅक्
ं स च्या मान्यताप्राप्त व्यवसाय प्रकारांपैकी एक असूनिर् आणिण तो प्रकार व्यापारिवषयक व्यवहार आणिण
िकंमती

(मूल्यां) च्या प्रदिानिर् िकंवा वसूलींशी िनिर्गिडत आणहे . अिभकरण हा शब्दि बॅक
ं े ची, घटिकाचा

प्रितिनिर्धी म्हणूनिर् िनिर्युक्तीच्या निर्ात्याचे वणर निर् करण्यासाठी व्यापक आणहे . अिभकरणाचा व्यवहारांचे प्रकार
अनिर्ेकिवध असतील. ते वसूली अिभकरण म्हणूनिर् कायर करीत असेल िकंवा संिवतरण अिभकरण िकंवा
ग्राहकांकरीता िनिर्क्षेपस्थानिर् म्हणूनिर् कायर करीत असेल. व्यवहाराच्या दृष्टीनिर्े अिभकरणाचे प्रवगर बहु िवध असू
शकतील, म्हणूनिर्च तर, वाक्खंड (ब) मध्ये निर्मूदि, अिभकरणाचा व्यवसाय (कामकाज), प्रथमतः
सवर साधारणपणे, कोणत्याही शासकीय िकंवा स्थािनिर्क प्रािधकरणाकरीता अिभकरण म्हणूनिर् कायर करणे ,
दिस
ं े क्लीअिरंग (वटिवणी) आणिण फोरविडरग (अग्रक्षेण) सहीत कोणत्याही प्रकारचे
ु रे म्हणजे, वस्तूच
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अिभकरण व्यवसाय करणे आणिण ितसरे म्हणजे ग्राहकांच्या वतीनिर्े अैॅटिनिर्ी (मुखत्यार) म्हणूनिर् कायर
करणे. आणधुिनिर्क वािणियलज्यक शब्दिांत (जगतात), हमीचा व्यवसाय, व्यवहारातः बॅक
ं े शी अिवभक्तपणे
िनिर्गडीत आणहे आणिण बॅक
ं े च्या व्यवसायाचा एक भाग आणहे . सुरक्षा प्रितभू सादिर करण्यासंबध
ं ी,
न्यायालयांनिर्ी बॅक
ं हमी साठी आणग्रह धरणे ही बाब जवळजवळ सवर साधारण झाली आणहे . हमीची अशी
िकत्येक प्रकरणे असतील. िवश्वस्त आणिण िनिर्ष्पादिक स्वरूपाच्या व्यवसाया (कामकाजा) संबध
ं ी, असे
म्हणता येईल की, न्यास िनिर्मारता (कतार) ज्यानिर्े, ज्या बॅक
ं े स िवश्वस्त िकंवा िनिर्ष्पादिक म्हणूनिर् िनिर्युक्त केले
आणहे, त्या बॅक
ं े चा घटिक होणे ही त्याची इच्छा, कारण घटिकाचा बॅक
ं े च्या पतदिारी आणिण ियलस्थरतेबदिल
असलेली िनिर्तांत श्रध्दिा व आणत्मिवश्वास आणिण मृत्यूच्या कारणानिर्े िकंवा अन्य अिधकाराच्या कारणानिर्े
(िवश्वस्त/ न्यासात) झालेल्या बदिलास लक्षात निर् घेता िवश्वस्त िकंवा िनिर्ष्पादिक म्हणूनिर् कायम
राखण्यासंबध
ं ी सुध्दिा इच्छा.

हे सांगण्याची आणवश्यकता निर्ाही िक, हे चारही प्रकारचे िववादिास्पदि

व्यवसायाचे प्रकार, एका बाजूस बॅक
ं आणिण दिस
ं ातूनिर्
ु -या बाजूस ग्राहक यांच्यातूनिर् िनिर्मारण झालेल्या संबध
उत्पन्न झालेले आणहेत आणिण या व्यवहारांतूनिर् बॅक
ं किमशनिर् अिजर त करते िकंवा सेवापुरिवल्या बद्दल िफ
(शुल्क) आणकरणे. जरी िवश्वस्त खात्यावरील िहशेब स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येत असला तरीही िवश्वस्त
िनिर्धीतूनिर् उत्पन्न झालेली सवर रक्कम बॅक
ं े च्या सवर साधारण (संयक्त
ं त्या
ु ) कोषात जमा होते आणिण बॅक
पैशाचा िविनिर्योग करते आणिण बहु तेक वेळा िवश्वस्त िनिर्धीतील रक्कम िवश्वस्त बॅक
ं े च्या िनिर्यत ठेवीत
ठे वण्यात येते आणिण िवश्वस्त खात्याचा खचर िवश्वस्त बॅक
ं े च्या सवर साधारण फंड (िनिर्धी) तूनिर् केला जातो.
लाभाथीला, त्याच्या िवश्वस्त बॅक
ं े तील खात्यावर रक्कम निर्ांवे जमा करूनिर् प्रदिानिर्े केली जातात, आणिण ते
जर घटिक निर्सतील तर, इतर बॅक
ं े माफरत, अन्य प्रदिानिर्ाचा प्रकार अवलंिबला जातो. िनिर्ष्पादिक म्हणूनिर्
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बॅक
ं े ची भूिमका िवश्वस्त सारखीच आणहे . बॅक
ं े निर्े काही रक्कम खचर केली असेल त्याची भरपाई, िवश्वस्त
संपदिाच्या खात्यातूनिर् बॅकेदारा केला जातो.
१६०. बॅिकंग कंपनिर्ी व्यवस्थापनिर् अिभकतार िकंवा सेकेटिरी आणिण कंपनिर्ीचा कोषागार म्हणूनिर् व्यवसाय
करू शकत निर्ाही आणिण ती कुठलीही इमारत संपादिनिर्, बांधू शकत निर्ाही िकंवा ितच्यात बदिल िकंवा ितची
दिेखरेख करू शकत निर्ाही िकंवा कंपनिर्ीच्या उद्देशाकिरता आणवश्यक िकंवा सोयीस्कर असलेल्या
कायारिशवाय दिस
ु रे कुठलेही कायर करू शकत निर्ाही, हे दिशर िवण्यासाठी अिधिनिर्यम १९४९ मध्ये अनिर्ेक
तरतूदिी आणहेत. बॅिं कंग कंपनिर्ी कुठलाही व्यवसाय पूणरपणे िकंवा ितचा भाग अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम
६(१) मध्ये निर्मूदि केलेल्या व्यवसायांपैकी असल्यािशवाय संपादिनिर् िकंवा हाती घेऊ शकत निर्ाही. बॅक
ं
काही िविशष्ट हेतू जे वरील कलम ६(१) मध्ये निर्मूदि केलेल्या काही व्यवसायांशी संबिं धत आणहेत
त्याव्यितिरक्त खरेदिी िकंवा िवकी िकंवा वस्तुिविनिर्मय व्यवहार करू शकत निर्ाही. या तरतूदिी असेही
प्रस्थािपत करतात की अिधिनिर्यम १९४९ कलम ६ मध्ये निर्मूदि व्यवसाय हे बॅिं कंग व्यवसायाकिरता
अनिर्ुषांिगक व साधक (िहतवाह) आणहेत. बॅक
ं कुठलीही अशी व्यक्ती िजचा मेहनिर्तानिर्ा किमशनिर् िकंवा
बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या निर्फ्यात वाटिा या स्वरूपात असेल िकंवा िरजवर बॅक
ं े च्या मतानिर्ुसार अत्यािधक (बेसम
ु ार)
असेल अशा व्यक्तीस सेवा िनिर्युक्त करू शकत निर्ाही. अिधिनिर्यम १९४९ च्या तरतूदि
ं ी मध्ये कलम ३५ ही
महत्वाची तरतूदि असूनिर् ज्यात असे निर्मूदि आणहे िक, िरजवर बॅक
ं केव्हाही िकंवा केंद्र सरकारनिर्े िनिर्दिेश
िदिल्यास ितच्या एक िकंवा त्यापेक्षा अिधक अिधकारी यांसकडू निर् बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या लेखा पुस्तकांची
तपासणी करील व कुठल्याही तपासणी निर्ंतर त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला दिेईल व केंद्र सरकारचे,
त्यानिर्ंतर, अशा अहवालांचा िवचार करूनिर्, बॅिं कंग कंपनिर्ीचा कारभार ठे वीदिारांच्या िहतासाठी हानिर्ीकारक
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असा चालवला जात आणहे असे मत झाल्यास, ते बॅिं कंग कंपनिर्ीला निर्वीनिर् ठेवी स्वीकारण्यास मनिर्ाई
करतील िकंवा िरजवर बॅक
ं े ला बॅिं कंग कंपनिर्ी समापनिर् करण्यास कलम ३८ खाली अजर करण्यास िनिर्दिेश
दिेतील. आणणखी एक महत्वाची तरतूदि अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम २७ मध्ये आणढळते . ज्यात
मिहन्याचे िववरण िविहत निर्मुन्यात आणिण मत्ता व दिाियत्वे दिाखिवण्याची रीत यासाठी तरतूदि आणहे .
अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम २७ व ३५ अंतगर त िरजवर बॅक
ं े चे अिधकार बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या कारभाराशी
संबिं धत आणहेत, ज्यात बॅक
ं ें चे अनिर्ेक प्रकारचे व्यवसाय जे अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ६ मध्ये निर्मूदि
आणहेत. निर्ंतर पुन्हा अिधिनिर्यम १९४९ चे कलम २९ मध्ये बॅक
ं े दारा चालवल्या जाणा-या सवर
कामकाजाच्या लेखांचा समावेश होतो. अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ३५ अ िरजवर बॅक
ं े ला बॅक
ं े च्या
कारभाराबाबत िनिर्दिेश दिेण्याचे अिधकार प्रदिानिर् करते . या तरतूदिी िनिर्ःसंशयपणे असे दिशर िवतात की,
अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ६(१) मध्ये निर्मूदि केलेले अनिर्ेक प्रकारचे व्यवसाय हे सवर बॅक
ं े चे
कायदिेशीर व अिधकृत व्यवसाय आणहेत, जे वाढता व्यापार आणिण वािणज्य या सोबत वाढवलेले आणहेत
”बॅिं कंग“ या शब्दिाला केव्हाही ियलस्थितक (ियलस्थर) अथर निर्व्हता आणिण जो काही अथर असेल तो मनिर्ुष्याच्या
सामान्य समजुतीचा आणिण बॅिं कंग संबधी प्रस्थािपत प्रथेचा असेल , म्हणूनिर्च हे सवर िववादिास्पदि
व्यवसायाचे प्रकार बॅक
ं े च्या अिधकृत व्यवसाया अंतगर त येतात.
यािचकाकत्यारकडू निर् मांडलेले िनिर्वेदिनिर् जसे िक बॅिं कंग व्यवसाय म्हणजे िनिर्व्वळ बॅिं कंग हेच
होय, हे िनिर्वेदिनिर् मान्य करण्यात आणले निर्ाही. असे मान्य करण्यात आणले होते िक, संज्ञा (शब्दि) बॅिं कंग ला
ियलस्थर असा अथर केव्हाही समावेश निर्व्हता. आणिण त्यात केवळ एकच अथर तो म्हणजे मनिर्ुष्याच्या
सवर साधारण समजुतीचा आणिण बॅिं कंग संबध
ं प्रस्थािपत प्रथेचा समावेश राहील. व्यवसायाचे अनिर्ेक प्रकार
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बॅक
ं े च्या वैध व्यवसायांतगर त येतात.
३६.

अिपलकत्यारमाफरत असा युक्तीवादि करण्यात आणला िक, बॅिकंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९

दारा आणिथर क कायर वाहीच्या दिोनिर् प्रवगारची ओळख होते , ज्या बॅक
ं े दारा करण्यात येतात त्या म्हणजे (१)
कलम ५(ब) अंतगर त बॅिं कंग व्यवहार म्हणजे मध्यवती (केंद्रीभूत) बॅिं कंग व्यवसाय; आणिण (२) कलम
६(१) अंतगर त तरतूदि केलेला इतर अन्य व्यवसाय. याकरीता रूस्तम कावसजी कूपर प्रकरणाचा आणधार
घेण्यात आणला आणहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयातील; महालक्ष्मी बॅक
ं िल मधील िनिर्णर याचा आणधार
घेण्यात आणला, ज्यात असे मान्य करण्यात आणले िक:
”५. यानिर्ंतर, या न्यायालयात सदिर बदिल करण्यासाठी िवशेष िनिर्णर य (ठराव) मंजूर
करण्यासाठी एक अजर सादिर करण्यात आणला होता न्यायालयानिर्े िविशष्ट जािहराती जारी करण्यासाठी
िनिर्दिेश िदिले होते आणिण कंपनिर्ी अिधिनिर्यम १९५६ च्या कलम १७ अंतगर त आणवश्यक निर्ेहमीच्या निर्ोटिीसा
(सूचनिर्ा) बजावण्यासाठी िनिर्दिेश िदिले होते. जाैॅईटिं स्टिाैॅक कंपनिर्ी (संयक्त
ु भांडवल कंपनिर्ी) च्या
प्रबंधकांनिर्ी िवरोध करण्यासाठी शपथपत्र दिाखल केले आणिण सुनिर्ावणीच्या वेळी अजारस िवरोध केला, परंतु
कंपनिर्ीच्या धमकी िकंवा समभाग धारकांनिर्ी अजारस िवरोध केला निर्ाही. न्यायमूती पी. बी. मुखजी यांच्या
समक्ष अजारची सुनिर्ावणी झाली. प्रबंधकांनिर्ी उपियलस्थत केलेली हरकत लक्षात घेऊनिर् अजर फेटिाळू निर् लावला.
अजर फेटिाळू निर् लावतानिर्ा, िवदानिर् न्यायमूतीनिर्ी
ं इतर गोष्टींसह खालील निर्मूदि िनिर्रीक्षणे आणपल्या
न्यायिनिर्णर यात मांडली.
”आणरंभी, हे कथनिर् करावयास हवे िक, हा एक िविचत्र

अजर आणहे. जर उद्देश असा

असेल िक, ”इष्ट वाटिते अशा व्यक्तीस िकंवा व्यिक्तंनिर्ा िकंवा पेढीस, आणिण कमप्राप्त असेल अशा अटिींवर
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पैसे कजारऊ दिेणे“, तर ते एकप्रकारे बॅिं कंग सदृत्य ठरेल . हे अगदिी खरे आणहे िक, बॅिं कंग कंपनिर्ीज
अिधिनिर्यमांतगर त बॅिं कंगची व्याख्या म्हणजे लोकांकडू निर्, ”कजर दिेण्यासाठी िकंवा गुतवणूकीसाठी, पैशाची
ठे व, मागणीनिर्ुसार िकंवा अन्य िरतीनिर्े परत दिेण्याकरीता स्वीकारणे िकंवा ती रक्कम धनिर्ादिेश ,धनिर्ाकषर
िकंवा प्रदिानिर्ादिेश िकंवा अन्य मागारनिर्े

काढता येईल याप्रमाणे स्वीकारणे.“ यािचकाकतार यास अशी

दिरू
ं े तर कंपनिर्ीच्या छायेखाली राहावे लागेल, असे असले
ु स्ती करण्यास मंजूरी िदिली, तर त्यास बॅक
तरीही, थोडयाशा हु शार हाताळणीनिर्े यािचकाकत्यारस प्रस्तािवत दिरू
ु स्ती अंतगर त बॅिं कंग व्यवसाय करता
येऊ शकेल.“
असा युक्तीवादि मांडण्यात आणला की, बॅिं कंग व्यवसायाच्या ख-या स्वरूपाबद्दल तसेच रचनिर्ेबद्दल
असलेल्या चुिकच्या कल्पनिर्ेमुळे मानिर्निर्ीय न्यायमूतीनिर्ी
ं ही िनिर्रीक्षणे निर्ोंदििवली आणहेत. अपीलकत्र्या
कंपनिर्ीच्या िवदानिर् विकलांनिर्ी, बॅिं कंग कंपनिर्ीज अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ५(१)(ब) मध्ये ‘बॅिं कंग‘ या
शब्दिाच्या व्याख्येच्या आणधारा घेतला, त्यात असं म्हटिले आणहे की: ”बॅिं कंग म्हणजे, कजर दिेण्याकिरता
िकंवा गुंतवणूकी करीता, लोकांकडू निर्, त्यांच्या मागणीनिर्ुसार िकंवा अन्य मागारनिर्े परत दिेय (परतावायोग्य)
आणिण त्यांच्यादारे, धनिर्ादिेश, धनिर्ाकषर िकंवा प्रदिानिर्ादिेश वा अन्य मागारनिर्े परत काढता येईल अशा
स्वरूपातील पैशाची ठेव स्वीकारणे “
आणता या व्याख्येनिर्ुसार हे स्पष्ट होते आणहे िक, ग्राहकांकडू निर् ठे व स्वरूपात पैसे स्वीकारणे आणिण
त्यांचे धनिर्ादिेश वटििवणे हे बॅिं कंग चे अत्यावश्यक गुणधमर (वैिशष्टय) आणहे. ग्राहकांनिर्ी ठेव स्वरूपात जमा
केलेल्या रकमेचा, बॅक
ं र (बॅक
ं चालिवण्या-या) दारे कजर दिेण्यासाठी िकंवा गुत
ं वणूकीकिरता िविनिर्योग
करता येईल, परंतु, त्याचवेळी बॅक
ं सुध्दिा मागणी निर्ुसार िकंवा अन्यथा ठे व रक्कम पुनिर्ःप्रदिानिर् करण्याच्या
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दिाियत्वाची हमी दिेते आणिण ठे व रक्कम काढण्याचे जे प्रकार आणहेत त्यानिर्ुसार धनिर्ादिेश , धनिर्ाकषर ,
प्रदिानिर्ादिेश िनिर्गर िमत करूनिर् िकंवा अन्यमागारनिर्े म्हणजे त्यासारख्या प्रकारानिर्े पैसे काढता येतात.
६.

हाटिर स लाैॅ आणैॅफ बॅिं कंग मध्ये बॅक
ं चालिवणारा िकंवा बॅक
ं याची व्याख्या अशी िक, एक जो

व्यवसायाच्या (कामकाजाच्या) सवर साधारण कालावधीत ज्या व्यिक्तकडे िकंवा ज्या व्यिक्तच्या खात्यात
त्याच्याकडे पैसे येतात धनिर्ादिेश वटिवूनिर् पैसे प्रदिानिर् करतो, ते ियलस्वकारतो. सर जाैॅनिर् पॅजेटि यानिर्े त्याच्या
‘बॅिं कंग‘ िवषयावरील पुस्तकात असे सुचिवले िक, ”अशी कोणीही

व्यक्ती, िनिर्गम िनिर्काय िकंवा

अन्यथा बॅक
ं र असू शकत निर्ाही जी (१) खात्यावर ठेवी स्वीकारत निर्ाही (२) चालू खाते ठे वत निर्ाही (३) धनिर्ादिेश िनिर्गर िमत िकंवा प्रदिानिर्
करीत निर्ाही आणिण (४) त्यांच्या ग्राहकांकरीता रेिखत, िवनिर्ारेिखत धनिर्ादिेश ियलस्वकारत निर्ाही.“ शेल्डनिर्
यानिर्े त्याच्या ‘प्रियलक्टिस अैॅंड लाैॅ आणैॅफ बॅिं कंग च्या सातव्या आणवृत्ती मध्ये पृष्ठ क. १८३ वर बॅक
ं र
(बॅक
ं चालिवणा-यां) ची व्याख्या खालील प्रमाणे केली.
”एखादिी व्यक्ती जी बॅिं कंग व्यवसाय चालिवत आणहे असा दिावा करू शकत निर्ाही जोपयरत
ितला चालू खात्यावर पैसे िमळाल्यािशवाय िकंवा ितला रक्कम दिशर िवणारा दिस्तऐवज िमळाल्यािशवाय
तसेच त्या खात्यावर काढलेला चेक स्वीकारत निर्ाही, ग्राहकानिर्े पैसे जमा करण्याकिरता हातात िदिलेल्या
चेकचे पैसे जमा करीत निर्ाही.“
‘री बाैॅटिमगेटि इंडियलस्टिर यल को-आणैॅपरेिटिव्ह सोसायटिी (१८९१) ६५ एलटिी ७१२
पानिर् ७१४ वर‘ या प्रकरणात न्यायमूती ियलस्मथ बॅक
ं सर (बॅक
ं चालिवणान्या) च्या व्यवसायाची व्याख्या
खालील प्रमाणे करतात. ”बॅक
ं र व्यवसायाचा मुख्य भाग हा ठे वीवर रक्कम स्वीकारणे आणहे .ठेवीदिारास
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त्याची इच्छा असेल तेव्हा ती काढू दिेणे आणिण ठे वीच्या रकमेवर व्याज दिेणे हा आणहे.“
७.

बॅिं कंग कंपनिर्ीज अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ६ (१) मध्ये अशी तरतूदि आणहे िक,बॅक
ं

व्यवसायाच्या व्यितिरक्त, बॅिं कंग कंपनिर्ीला एक पेक्षा अिधक असे वेगवेगळया प्रकारचे व्यवसाय जे कलम
६ च्या उपकलम (१) च्या िविवध उपखंडात िनिर्दिेश केले आणहे ते करता येईल. यावरूनिर् असे िदिसूनिर् येते
िक, बॅिं कंग कंपनिर्ीचा मुख्य व खरा व्यवसाय हा अिधिनिर्यमाच्या कलम ५(१)(ब) मध्ये निर्मूदि
केल्याप्रमाणे आणहे. परंतु बॅिं कंग कंपन्या हया निर्ेहमी इतर प्रकारचे व्यवसाय जे मुख्य व्यवसायाशी
सहाय्यकारी िकंवा अनिर्ुषांिगक आणहे ज्यास अनिर्ुमती िदिली आणहे तेच करतात. कलम ६ च्या उप-कलम
(२) मध्ये असे निर्मूदि आणहे िक, कुठलीही बॅिकंग कंपनिर्ी उप-कलम (१) मध्ये िनिर्दिेश केलेल्या व्यवसाया
व्यितिरक्त दिस
ु रा कुठलाही व्यवसाय करू शकत निर्ाही. म्हणूनिर् बॅिं कंग कंपनिर्ी ही कलम ६ च्या उप-कलम
(१) च्या उपखंडे (ए) ते (ओ) मध्ये निर्मूदि केलेल्या व्यवसायाच्या व्यितिरक्त कोणताही अन्य प्रकारचा
आणनिर्ुषंिगक िकंवा संलग्न व्यवसाय करण्यास स्पष्टपणे मनिर्ाई आणहे . यावरूनिर् असे पूणरतः स्पष्ट होत आणहे
िक, अशाप्रकारे बॅिकंग (व्यवसायाचे) मूलतत्व ठेवीच्या वेळेला अियलस्तत्वात आणणलेले संबध
ं आणहे , तेच
बॅिं कंग (व्यवसायाचा) मुख्य गाभा आणहे. हे खरे आणहे िक, बॅिकंग व्यवसायामध्ये ठे वीचा प्रत्येक टिप्पा िकंवा
ठे वीचे संयक्त
ु ीकरण अिभरक्षा, गुंतवणूक, कजर , दिेवाण-घेवाण,पैसे दिेणे व पाठवणे, रक्कम जमा व
हस्तांतरण करणे व इतर प्रकारचे संबिं धत काये आणहेत. परंतु जर बॅिं कंगचा अत्यावश्यकगुणधमर , जसे की
लोकांकडू निर् ठेवीची रक्कम स्वीकारणे जे बॅिं कंग कंपनिर्ीज अिधिनिर्यम च्या कलम ५(१)(ब) मध्ये
दिशर िवल्याप्रमाणे परतदिेय आणहेत याचा अभाव असेल, व िनिर्व्वळ कजर दिेण्याचा अिधकार ठे वला व वापरला
तर, तर ते माझ्या दृिष्टकोनिर्ातूनिर् कंपनिर्ीला बॅिं कंग कंपनिर्ी करू शकत निर्ाही. कजर दिेणे हा बॅिं कंग
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व्यवसायाचा एक टिप्पा आणहे. परंतु हा मुख्य िकंवा वैिशष्टयपूणर टिप्पा निर्ाही. बॅक
ं आणैॅफ काैॅमसर िल. िव.
कंु जा बेहारी कर १९४४ एफसीआणर ३७० (एआणयआणर १९४५ एफसी २) या प्रकरणात संघ न्यायालया
समक्ष असा युक्तीवादि मांडण्यात आणला िक, बंगाल सावकारी अिधिनिर्यम १९४० असा कायदिा होता जो
भारत सरकारच्या अिधिनिर्यम १९३५ च्या अनिर्ूसूची सात I (एक) च्या निर्ोंदिी क ३३ व ३८ मध्ये बॅिं कंग
बाबींच्या अंतगर त येतो, िततकाच ग्राहकांनिर्ा कजर दिेणे िकंवा प्राैॅिमसरी निर्ोटि (वचनिर्िचठ्ठी) वर पैसे, बॅिं कंग
व्यवसायाचा मुख्य भाग आणहे आणिण टिेनिर्टि
ं िव. युिनिर्यनिर् बॅक
ं आणैॅफ कॅनिर्डा १८९४ एसी ३१ हया
प्रकरणाचा संदिभर करण्यात आणला. परंतु संघ न्यायालयानिर्े हे म्हणणे स्वीकारले निर्ाही. असे िनिर्दिशर निर्ास
आणणूनिर् िदिले होते िक, बॅक
ं या निर्ात्यानिर्े बॅक
ं दारा पैसे कजारऊ दिेणे हा बॅिं कंग व्यवसायाचा पैसे अशाप्रकारे
कजारऊ दिेण्याचा भाग ठरू शकतो. परंतु अन्यथा निर्ाही. [स्पेन्स सी. जे. पानिर् ३८९ निर्ुसार]
३७.

आणय. सी. आणय.सी.आणय.बॅक
ं . िल. [वर प्रमाणे] मधील िनिर्णर याचा आणधार घेण्यात आणला आणहे .

ज्यात न्यायालयानिर्े या गोष्टींवर भर िदिला आणहे िक, जरी कलम ६(१) च्या वाक्खंड (ए) ते (ओ)
अंतगर त असलेले िविवध व्यवसाय (कामकाज) बंदि केलेले असले तरीही ती कंपनिर्ी बॅिं कंग कंपनिर्ी म्हणूनिर्च
राहील, जोपयरत ती कलम ५(ब) अंतगर त निर्मूदि केंद्रीभूत बॅिं कंग काये पार पाडत राहील. न्यायालयानिर्े
असे िनिर्रीक्षण मांडले की:
३७. आणम्ही हा मुद्दा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्निर् करत आणहोत िक, ठे वी स्वीकारणे आणिण कजर दिेणे या मुख्य
व्यवसाया व्यितिरक्त, सदिर अिधिनिर्यम १९४९ निर्ुसार बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ा निर्वीनिर् व्यवसायात, िरजवर बॅक
ं
आणैॅफ इंिडया सारख्या िविनिर्यामक संस्थेच्या िनिर्यंत्रणाअधीनिर्, अशा प्रकारच्या व्यवसाय सुरू
करण्यासाठी भरपूर वाव आणहे. दिस
ु -या शब्दिात सांगावयाचे तर १९४९ चा अिधिनिर्यम बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ा,
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कलम ८ व ९ मध्ये अनिर्ुबिं धत मनिर्ाई आणिण िनिर्बरध असतील अशा व्यवसायात जोपयरत गुंतत निर्ाही
तोपयरत इतर व्यवसाय कायर वाही अवलंिबता येईल. यासंदिभारत आणपणास या गोिष्टवर भर दिेण्याची गरज
आणहे िक, कलम ६(१)(एनिर्) निर्ुसार बॅिं कंग व्यवसायास अनिर्ुषांिगक िकंवा व्यवसायाच्या प्रचाराकरता
िहतवाह िकंवा अभीवृध्दिीकिरता आणवश्यक सवर गोष्टी करण्याची मुभा आणहे . कलम ६(१)] निर्ुसार बॅिं कंग
कंपन्यांनिर्ा िविवध प्रकारचे व्यवसाय करण्याची मुभा आणहे. कलम ६(१) अन्वये हे िविवध प्रकारचे
व्यवसाय, बॅिं कंग व्यवसाय जसे िक केंिद्रभूत बॅिं कंग च्या व्यितिरक्त असतील. ”च्या व्यितिरक्त“ या
शब्दिाचे महत्व कलम ६ अंतगर त असे आणहे िक, वाक्खंड (ए) ते (ओ) अंतगर त िविवध व्यवसाय बंदि केले
असले तरी, जोपयरत कंपनिर्ी ठे वी स्वीकारणे आणिण पैसे कजारऊ दिेणे सारख्या केंिद्रभूत बॅिं कंग व्यवसायात
आणहे, तोपयरत ती कंपनिर्ी बॅिं कंग कंपनिर्ी म्हणूनिर्च राहील. ज्यामुळे त्या कंपनिर्ीचे

मुख्य

उत्पन्न

त्याच्या

पसा-यातूनिर् (उलाढालीतूनिर्) िकंवा ”व्याज उत्पन्न“ तूनिर् होत राहील. अशा त-हेनिर्े आणपण बॅिं कंग
कंपनिर्ीच्या कायारची मुख्यतः दिोनिर् भागात वगीकरण करू शकतो, ते म्हणजे केंिद्रभूत बॅिं कंग अंतगर त ठेवी
स्वीकारणे आणिण पैसे कजारऊ दिेते व संकीणर काये आणिण सेवा. बॅिं कंग िविनिर्मयनिर् अिधिनिर्यम १९४९ चा
कलम ६ मध्ये अशी तरतूदि आणहे िक, बॅिं कंग कंपनिर्ी कोणत्या प्रकारच्या व्यवसायात गुंतू शकते . ”अशा
प्रकारे बॅिं कंग कंपनिर्ी आणपल्या केंिद्रभूत व्यवसायाव्यितिरक्त इतर कोणतीही व्यवसाियक काये करू शकते
याकिरता धोरण ठरिवण्याचे अिधकार िरजवर बॅक
ं आणैॅप इंिडयाला दिेण्यात आणलेले आणहेत . आणिण या
ओघात ”बॅिं कंग व्यवसाय“ मध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो याची व्याख्या केली आणहे.
३८.

िवदानिर् समुपदिेशी (वकील) यांनिर्ी पुढे असे उद्युक्त केले िक, बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९

निर्ुसार िविनिर्यमनिर् करण्यासाठी, केंिद्रभूत बॅिं कंग कायर करणे ही अिनिर्वायर अटि आणहे . बॅिं कंग िविनिर्यमनिर्
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अिधिनिर्यम १९४९ प्राथिमक पतसंस्थेला लागू होते. प्राथिमक कृिष पतसंस्था आणिण सहकारी भू तारण
बॅक
ं व्यितिरक्त, सदिर संस्थेस या अिधिनिर्यमाच्या कक्षेत आणणण्यात आणले आणहे . सहकारी बॅक
ं /संस्थांनिर्ा
लागू होणा-या बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम २२ निर्ुसार एखादिी संस्था प्राथिमक
पतपेढी संस्था आणिण ती सहकारी बॅक
ं असल्यािशवाय आणिण भारतीय िरजवर बॅक
ं े निर्े िनिर्गर िमत केलेली
अनिर्ुज्ञप्ती धारण केल्यािशवाय, ितला भारतात बॅिं कंग व्यवसाय करता येत निर्ाही. यात वादि निर्ाही िक सवर
सहकारी बॅक
ं ा ज्या सहकारी संस्थेदारा चालवल्या जातात त्या अनिर्ुज्ञप्ती धारण करतात आणिण सवर
सहकारी बॅक
ं ा बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या कक्षेअधीनिर् आणपला व्यवसाय करतात. आणपण हा
युक्तीवादि मान्य करू शकत निर्ाही िक सूची I(एक) च्या निर्ोंदि कमांक ४५ अंतगर त बॅिं कंग मध्ये ”सहकारी
बॅक
ं ांचा“ समावेश होत निर्ाही. सहकारी बॅक
ं ांची काये कलम ५(१)(ब) च्या अंतगर त येतात. अशाप्रकारचा
युक्तीवादि रूस्तम कावसजी कूपर [वर प्रमाणे] मान्य करण्यात आणला निर्व्हता. यात संशय निर्ाही िक,
प्रत्येक वािणियलज्यक कायर सूची प्(एक) मधील निर्ोंदि क. ४५ अंतगर त ”बॅिं कंग“ च्या व्याप्तीखाली आणणता
येत निर्ाही. ”बॅिं कंग“ या शब्दिाचा िवचारपूवरक अथर आणहे आणिण ही बाब अगदिी िनिर्ियलश्चतपणे संशयापलीकडे
आणहे िक सहकारी बॅक
ं ांची काये, सूची I(एक) मधील निर्ोंदि कमांक ४५ मध्ये समावेश होतात.
३९.

अपीलकयारतफे असा युक्तीवादि करण्यात आणल िक, बॅिं कंग या िवधी संज्ञेची श्निर्ोमनिर् जूरीसश्

व्याख्या बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ५(ब) अन्वये करण्यात आणली आणहे. जेव्हा
घटिनिर्ेचा मसुदिा तयार करण्यात येत होता त्यावेळी सदिर अिधिनिर्यमात बॅिं कंगची व्याख्या अियलस्तत्वात
होती. घटिनिर्ाकारांनिर्ी तोच शब्दिप्रयोग अवलंबला. त्यानिर्ुसार, कायद्यात असलेल्या निर्ेमका व िनिर्ियलश्चत अथर
घेण्याचा हेतू िदिसला आणिण म्हणूनिर् त्याचा अन्वयाथर त्या शब्दिास माहीत असलेल्या कायदिेशीर अथारनिर्ुसार
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करणे आणवश्यक आणहे. याकिरता गॅनिर्निर् डंकरली अैॅन्ड कंपनिर्ी (मद्रास) िल. या प्रकरणात न्यायालयानिर्े
निर्ोंदििवलेल्या िनिर्रीक्षणाचा संदिभर दिेण्यात आणला, ज्यात असे मान्य करण्यात आणले िक:”(३६) या िनिर्णर यांमधील तत्व असे की, कायदिा संमत झाल्यानिर्ंतर, जेव्हा निर्वीनिर् बाबी आणिण
पिरियलस्थती ज्यांचा िवचारही केला निर्व्हता त्यांचा उद्भव झाल्यावर, वैधािनिर्क तरतूदिी त्यांनिर्ा योग्यिरत्या
लागू करण्यात आणल्या असत्या जर त्या शब्दिांमध्ये िवस्तारपूवरक अथर समावेश करण्याची क्षमता असती
तर त्या पिरियलस्थतीत ” तसे निर्व्हते“, असे लाैॅडर राईटि यांनिर्ी आणपले िनिर्रीक्षण १९३६ एसी ५७८ (एच)
मध्ये मांडले ते असे िक, ”शब्दिांचा अथर बदिलतो, परंतु बदिललेली पिरियलस्थती, अथारचे पूणर तात्पयर स्पष्ट
आणिण िवषदि करते.“ प्रश्निर् उपियलस्थत होईल िक, या शब्दिांचा कोणता अथर घटिनिर्ाकारांनिर्ा कळला, हे निर्ाही
तर, ते शब्दि निर्वीनिर् बाबी समावेश करूनिर् घेण्या इतपत िवस्तारपूवरक आणहेत का? हे स्पष्ट आणहे की, हे
तत्व प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत निर्ाही. िवकीकर हा िवषय अियलस्त्त्वैात निर्व्हता, जो भारत सरकार
अिधिनिर्यम १९३५ निर्ंतर अियलस्त्त्वैात आणला. घटिनिर्ाकारांनिर्ा या संिवधी ची जाणीव होती आणिण त्यांनिर्ी
त्याची स्पष्ट तरतूदि निर्ोंदि क. ४८ अंतगर त केली, तर केवळ त्या शब्दिाचा अथर लावणे हाच प्रश्निर् उरतो,
आणिण तत्वाबद्दल अगोदिरच निर्मूदि केल्यानिर्ुसार ज्या शब्दिांनिर्ा माहीत असलेले कायदिेशी तात्पयारचा अथर
कायद्यासंमत होते वेळी जो अथर लावण्यात आणला होता त्यानिर्ुसारच लावण्यात यावा. श्सेल आणैॅफ गुडस्
(वस्तूच
ं ी िवकी) या संज्ञेचा अथर , सेल आणैॅफ गुडस अैॅक्टि (वस्तू व िवकी अिधिनिर्यम) मधील
आणशयाप्रमाणे लावण्यात आणला.
३७. उत्तरवादिींच्या बाजूनिर्े असेही म्हणणे मांडण्यात आणले आणहे िक, ज्याप्रकारे अिपलकतार दारा
मागणी करण्यात आणले आणहे िक, ”सेल आणैॅफ गुडस“ (वस्तूच
ं ी िवकी) ही निर्ोंदि क. ४८ मधील संज्ञेस
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िवियलस्तणर अथर असू शकेल हे जरी गृिहत धरले तरी, आणिण त्या दृष्टीकोनिर्ातूनिर् त्या निर्ोंदिी अंतगर त, बांधकाम
कंत्राटिीवर, मद्रास जनिर्रल सेल्स टिॅक्स अैॅक्टि मधील कर लावण्याची तरतूदि िटिकू शकते , तरीही
आणक्षेिपत तरतूदि भारत सरकार अिधिनिर्यमाच्या कलम १०७ अन्वये बेकायदिेशीर ठरेल आणिण या म्हणण्या
पृष्ठयथर दिािखनिर्ेश्वर सरकार िवरूध्दि कमिशर यल टिॅक्स आणैॅिफसर (एस) ऐआणयआणर १९५७ कॅल २८३
(झेड १९) मधील िनिर्णर याचा आणधार घेण्यात आणला, जोपयरत कलम १०७ महत्वपूणर आणहे, ते खालील
प्रमाणे आणहे.
क.१०७ - (१) डाैॅिमिनिर्यनिर् (प्रभूत्व) कायदिा जो तरतूदि संमत करण्यासाठी
डाैॅिमिनिर्यनिर् संिवधानिर् सक्षम आणहे अशा डाैॅिमिनिर्यनिर् (प्रभूत्व) कायदियाच्या
कोणत्याही तरतूदिीशी िकंवा समवती िवधानिर्सूची मध्ये निर्मूदि बाबींपैकी एखादिया
बाब संबध
ं ी अियलस्तत्वातील कायदियाच्या कोणत्याही तरतूदिींशी, प्रांतीय
कायदियाची कोणतीही तरतूदि िवसंगत असेल तर, या कलमातील तरतूदिींच्या
अधीनिर्, डाैॅिमिनिर्यनिर् कायदिा, मग तो प्रांितय कायदिा िकंवा अियलस्तत्वातील
कायद्याच्या अगोदिर िकंवा पश्चात संमत

झाला असेल यथाियलस्थती, वरचढ

राहील (चे वचर स्व राहील) आणिण प्रांितय कायदिा, िवसंगती मयारदिेपुरती
रद्दबातल ठरेल.
() जेथे समवती वैधािनिर्क सूची मध्ये निर्मूदि बाबींपैकी एखाद्या बाबी संबध
ं ी
प्रांितक कायद्यातील तरतूदि, पूवीच्या डाैॅिमिनिर्यनिर् (प्रभूत्व) कायद्याच्या िकंवा
अियलस्तत्वातील कायद्याच्या कोणत्याही तरतूदिींशी त्या बाबी संबध
ं ी िवसंगत
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असल्यास, आणिण अशावेळी,

जर, प्रांतीय कायदिा ज्यास गव्हर निर्र जनिर्रल

कडू निर्, त्यांच्या िवचाराथर ठे वण्यानिर्ंतर, सहमती िमळाली असेल तर, त्या
प्रांतात, प्रांितय कायदिा चे वचर स्व राहील, परंतु, तरीही डाैॅिमिनिर्यनिर् संिवधानिर्
(िवधानिर्मंडळ) कोणत्याही वेळी सदिर बाबीसंबध
ं ी पुढील कायदिा संमत करू
शकेल.“
आणता युक्तीवादि असा आणहे िक, मद्रास जनिर्रल सेल्स टिॅक्स अैॅक्टि (मद्रास सवर साधारण
िवकीकर अिधिनिर्यम) मध्ये िदिलेली ियलश्वकीश् ची व्याख्या, सेल आणैॅफ गुडस अैॅक्टि १९३० मधील
व्याख्येशी िवसंगत आणहे, ते असे की, श्वस्तू व िवकीश् ही बाब (हा िवषय) समवती सूची मध्ये निर्ोंदि क.
१० खाली येते आणिण असे िक, त्यामुळे, मद्रास जनिर्रल सेल्स टिॅक्स (अमेंडमेंटि) अैॅक्टि, १९४७
(मद्रा. २५/१९४७) च्या अन्वये आणक्षेिपत तरतूदि संमत करण्यात आणली असती, जर कलम १०७(२)
मध्ये तरतूदि केल्याप्रमाणे गव्हनिर्र र - जनिर्रलच्या सहमती साठी ते राखूनिर् ठेवण्यात आणले निर्सले तर,
त्याच्या तरतूदिी ”सेल आणैॅफ गुडस अैॅक्टि १९३०“ मधील सेल (िवकी) च्या व्याख्येच्या िवसंगत
आणहे त्या मयारदिेपयरत बेकायदिेशीर आणहेत. या म्हणण्यास संिक्षप्त उत्तर असे आणहे िक, मद्रास जनिर्रल सेल्स
टिॅक्स अैॅक्टि हा सैेल आणैॅफ गुडसै् शी संबिं धत निर्ाही. तर वस्तूच्ं या िवकीवरील कराशी संबिं धत
आणहे आणिण समवती

सूची मध्ये निर्मूदि केलेल्या प्रकरणांमध्ये हे एक प्रकरण निर्सूनिर् िकंवा ज्यावर

डाैॅिमिनिर्यनिर् (प्रभूत्व) असलेले िवधानिर्मंडळ कायदिा करण्यास सक्षम आणहे, तर सूची II (दिोनिर्) निर्ोंदि ४९
अंतगर त प्रांताच्या अनिर्न्य क्षमतेच्या मयारदिेतील प्रकरण आणहे . अशा कायद्याच्या संदिभारत असा प्रश्निर् िनिर्मारण
होऊ शकतो िक ते त्या निर्ोदिीच्या कक्षेत आणहे का. जर असेल तर कलम १०७ खाली प्रितकूलतेचा प्रश्निर्
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उद्भभवू शकत निर्ाही. या मुद्यावरील (एस) एआणयआण १९५७ कलम २८३ (Z १९) या प्रकरणातील
िनिर्णर य समथर निर्ीय असल्याचे स्वीकारता येत निर्ाही. डायमंड शुगर िमल्स िल. (वरीलप्रमाणे) यात असे
मांडण्यात आणले िक:
”(१०) निर्ोंदि क ५२ मधील ”स्थािनिर्क क्षेत्र“ या शब्दिांच्या अथारचा िवचार करतानिर्ा एका बाजूनिर्
आणपण ियलश्हतावह िनिर्यमश् ध्यानिर्ात ठे वले पािहजे म्हणजे िविधिवधानिर्ात हक्क प्रदिानिर् करणे या शब्दिांचा
मुक्तपणे अथर व्यक्त केला पािहजे आणिण प्रदिानिर् केलेल्या अिधकारांनिर्ा िवस्तृत अिधक्य िदिले पािहजे . दिस
ु या बाजूनिर्े आणपण कायदिेमंडळाचे सामथ्रय िटिकवूनिर् धरण्याच्या काळजीनिर्े योग्य सूिचत अथारच्या पलीकडे
शब्दिाचा अथर वाढणार निर्ाही याची काळजी घेतली पािहजे . सेंटिरल प्रोियलव्हनिर्सेस व बेरार सेल्स आणैॅफ
मोटिर ियलस्पिरटि अैॅन्ड लुबरीकन्टिस टिॅक्सेशनिर् अैॅक्टि, १९३८, १९३९ एफसीआणर १८ पानिर् ३७ वर
एआणयआणर १९३९ एफसी १, या प्रकरणात मुख्य न्यायमूती सर मॉिरसे ग्वांयर यांनिर्ी असे िनिर्रीक्षण
निर्ोंदििवले आणहे िक:
”माझ्या िवचारानिर्े िवस्तारपूवरक आणिण अथारला धरूनिर् मुख्य आणशय, दारा त्यांनिर्ा त्याचे
अथर स्पष्ट करण्याचे कतर व्य आणहे, त्यांनिर्ा प्रोत्साहनिर् िमळे ल. परंतु यादारे मी असे सूिचत करत निर्ाही िक,
ते कुठल्याही कायदिेशीर िकंवा घटिनिर्ात्मक िसध्दिांताच्या िहताच्या दृिष्टनिर्े िकंवा कु ठलाही गृिहत घटिनिर्ेच्या
चुका बरोबर करण्यासाठी कायद्याच्या भाषेच्या अथारची ताणाताण िकंवा िवपयारस करण्यास मुक्त आणहेत.
पुन्हा निर्िवनिर्चंद्र मफतलाल िव. किमशनिर्र आणैॅफ इनिर्कम टिॅक्स बाैॅम्बे िसटिी, १९५५ १
एससीआणर ८२९ ((एस) एआणयआणर १९५५ एससी ५८) न्यायमूती दिास यांनिर्ी (त्यावेळी ते असतानिर्ा)
या प्रकरणात न्यायिनिर्णर य दिेतानिर्ा खालील प्रमाणे िनिर्रीक्षण मांडले.
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”...... परंतु अथर स्पष्टीकरणाचा मुख्य िनिर्यम असा आणहे िक, वैधािनिर्क शक्ती प्रदिानिर् करणा-या
घटिनिर्ात्मक कायद्यातील शब्दिांच्या अन्वयाथर लावतानिर्ा सवारत मुख्य वाक्यरचनिर्ा शब्दिांवर लावण्यात यावी
त्यायोगे त्याचा िवस्तृत प्रमाणात पिरणाम होईल अशा पुस्तीच्या अधीनिर् त्या शब्दिांच्या साध्या, निर्ैसिगर क
आणिण व्याकरणात्मक अथारनिर्े वाचण्यात यावे.
(२५) हे खरे आणहे िक, िवधानिर् मंडळानिर्े पूवीची संिवधी बदिलूनिर् त्याजागी निर्ंतर पािरत केलेल्या
कायद्यात, शब्दि व वाक्यप्रयोगांचा न्यायालयानिर्े पूवी केलेल्या अथर उकलाचा उपयोग केला जातो, त्याचा
वापर करूनिर्, त्यादारे न्यायालयानिर्े अगोदिरच केलेला अथर उकल व्यक्त करण्याचा उद्देश िवधानिर्मंडळाचा
असतो, अशी धारणा आणहे. परंतु अशी धारणा, केवळ निर्ंतर संमत केलेल्या संिवधीच्या स्पष्टीकरणास
सहायक व्हावे यासाठी वापर करता येईल आणिण ते अंतीम (िनिर्णारयक) समजण्यात येऊ निर्ये. फेडरल
कम्युिनिर्केशनिर् किमशनिर्र िवरूध्दि कोलंिबया ब्रिटाैॅडकास्टिींग िसस्टिम आणैॅफ कॅिलफोिनिर्र या (१९४०)
३११ यु.एस. १३२ या प्रकरणात मा. न्यायमूती ं फ्रॅंकफस्टिर यांनिर्ी असे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवले की, जेव्हा
तत्वप्रणालींचा िवचार करण्यात येतो त्यावेळी, तत्वप्रणाली मागे मनिर् वळिवण्याची प्रिकया, भाषेचा
व्यवियलस्थत अथर दिेण्याच्या संपूणर खटिाटिोपा मागारत केवळ एक कारणीभूत पिरियलस्थती असते . जेथे पूवीच्या
संिवधीला, दिेशातील िविवध न्यायालयांनिर्ी िदिलेलया अनिर्ेक िनिर्णर य मािलकेतूनिर्, प्रस्थािपत अथर प्राप्त झाला
आणहे, तेथे अशी धारणा भक्कम असते आणिण िवशेषतः ती भक्कम जेव्हा असते तेव्हा अषा प्रकारचे अथर
स्पश्टिीकरण, दिेषाच्या सवोच्च न्यायालयादारे केले असेल िकंवा त्याचे दृढ कथनिर् केले असेल तेव्हा
आणम्हास असे कथनिर् करणे षक्य वाटिले. परंतु जेव्हा अथर उकल केवळ एखाद्या प्रकरणात केली गेली
असेल आणिण अिपलाच्या कसोटिैीतूनिर् गेली निर्सेल तर धारणा काय कमकुवत असते. आणयएसआणर
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(१९४२) अला ३०२ (ए.आणर.आणर ९४२ अला १५६) (वरप्रमाणे) प्रकरणात अहवालावर उच्च
न्यायालयाच्या मानिर्निर्ीय न्यायमूतीनिर्ी
ं घेतलेल्या दिैृष्टीकोनिर्ा काळजीपूवरक िवचार ‘स्थािनिर्क िवभाग’
(लोकल एिरया) शब्दिाच्या अथर ैासंबध
ं ी केला असता, अैािण उपरोक्त अथर उकल िनिर्यमाच्या योग्य
मूल्यमापनिर् केले असता आणमचे मत असे आणहे िक, मानिर्निर्ीय न्यायमूतीनिर्ी
ं ‘‘स्थािनिर्क िवभाग’’ या
शब्दिैाचा अथर लावला आणहे ते शब्दि घटिनिर्ाकारांनिर्ी त्याच्या अथारत वारला निर्ाही. आणमचे असे मत आणहे
िक, घटिनिर्ेच्या निर्ोंदि ५२ मधील ‘स्थािनिर्क िवभाग’ या शब्दिाचा

योग्य अथर लावला पािहजे (जेव्हा

‘िवभाग’ या कायदिा लादिणा-या शब्दिाचा भाग असेल तेव्हा) स्थािनिर्क स्वराज्य संस्था जसे िक,
निर्गरपैािलका, िजल्हैा मंडळ,स्थैािनिर्क मंडळ, संघैीय मंडळ पंचायत िकंवा त्यासारख्याच्या
प्रषासनिर्ाचा भाग असेल तेव्हा, म्हणूनिर्, कारखान्याचा पिरसर (इमारत) ‘स्थैािनिर्क िवभाग’ निर्ाही.
४०.

आणमच्या मते, घटिनिर्ाकारांनिर्ी ‘बॅिं कंग’ या षब्दिाचा बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ मध्ये

िदिलेल्या िवविक्षत व्याख्येपुरतीच मयारिदित अथर ठेवला असेल असे म्हणता येणार निर्ाही, ‘बॅिं कंग’ हा शब्दि
सूची I (एक) मधील निर्ोंदि ४५ च्या

मध्ये अंतभूरत केला आणहे [रुस्तम कावसजी (वरीलप्रमाणे)

प्रकरणातील िनिर्णर यात सूची I (एक) मधील निर्ोंदि ४५] व्याप्तीत, सहकारी बॅक
ं े दारा करण्यात येणा-या
बॅिकंग चा समावेश होत निर्ाही. याबाबत स्पष्टिपणे शंकेला वाव ठे वला निर्ाही. गॅनिर्निर् डंकरली अैॅन्ं ड
कंपनिर्ी (मद्रास) िल.

प्रकरणातील िनिर्णर य, भारतीय राज्य घटिनिर्ेच्या अनिर्ूसच
ू ी ३६६ (२९ए) च्या

समावेषनिर्ामुळे िनिर्श्फळ ठरत आणहे आणिण या संज्ञेच्या अथारची पुन्हा व्याख्या करण्यात आणली. अनिर्ुज्ञप्ती
अंतगर त बॅिं कंगची काये करणा-या सहकारी बॅक
ं ांच्या व्यवसायाच्या प्रकारांचा िवचार करत निर्ोंिदिच्या सार
व तत्वांमध्ये त्याचा समावेश केला पािहजे ज्याचा समावेश सूची I (एक) निर्ोंदि ४५ च्या व्यापतीत आणहे.
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४१) अपीलकत्यारच्या िवदानिर् वकील दारा स्टिेटि बॅक
ं आणैॅफ इंिडया १९५५ च्या कलम ३२ व ३३
च्या जोरावर असा युक्तीवादि केला िक, कलम ३२ निर्ुसार भारतीय स्टिेटि बॅक
ं , भारतीय िरझवर बॅक
ं े च्या
वतीनिर्े ‘अिभकरण व्यवसाय’ करू शकते. कलम ३३ दारा भरतीय स्टिेटि बॅक
ं कलम ५(ब) अंतगर त बॅिं कंग
व्यवसाय आणिण बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ६ (१) अंतगर त इतर प्रकारचे व्यवसाय
करण्याची सक्ती प्रदिानिर् करण्यात आणली आणहे. हा युक्तीवादि िनिर्रूपयोगी आणहे. भारतीय स्टिेटि बॅक
ं
अिधिनिर्यम १९५५ स्वतंत्र आणहे आणिण त्याचा सहकारी बॅक
ं ाशी संबध
ं निर्ाही आणिण भारतीय स्टिेटि बॅक
ं ही
सदिर अिधिनिर्यमाच्या अंतगर त महामंडळ (िनिर्गम) म्हणूनिर् स्थािपत

करण्यात आणली अशा प्रकारे

अपीलकत्यारच्या वतीनिर्े सूची I (एक) मधील निर्ोंदि क. ४५ च्या व्याप्तीतूनिर् त्यांनिर्ा बाहेर ठे वल्याबद्दल सादिर
केलेल्या िनिर्वेदिनिर् (युक्तीवादि) च्या समथर निर्ाथर तरतूदिी उपयोगी निर्ाहीत.
४२. अपीलकत्यारच्या मानिर्निर्ीय विकलांनिर्ी युक्तीवादि केला की, व्यक्ती आणिण काये यांच्यात फरक आणहे.
बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम ६(१) चे साधा सरळ वाचनिर् केले असता. हे िदिसूनिर्च
येत आणहे िक, बॅिं कंग व्यवसाय आणिण अियलस्तत्वातील व्यक्ती जे बॅिं कंग काये करतात त्यात फरक आणहे .
कलम ६ (१) आणिण ६(२) निर्ुसार केवळ अियलस्तत्वातील व्यक्तीला काही जादिा व्यवसाय काये करता येते.
त्यानिर्ुसार अशा अियलस्तत्वातील वेगळया व्यिक्तवर कोणत्याही प्रकारचा दिजार प्रदिानिर् होत निर्ाही.
४३.

आणमच्या मते, कलम ६ चैा संबध
ं बॅिं कंग कंपनिर्ी ज्या व्यवसायाच्या प्रकारात गुत
ं लेली आणहे

त्याच्याशी आणहे, अशी स्वतंत्र अियलस्तत्वातील व्यक्ती असल्या िशवैाय कोणत्याही बॅिं कंग काये व्यवसाय
यांचे प्रकार असू शकत निर्ाही. कलम ६ हे बॅिं कंग कंपनिर्ीला दिजार प्रदिानिर् करण्यासाठी तरतूदि निर्ाही. बॅिं कंग
आणिण ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ च्या व्याख्यांचा समावेश बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ च्या अनिर्ुकमे कलम
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५(बी) आणिण ५(सी) मध्ये आणहे, आणिण त्याचे वाचनिर् कलम ५६ (अ) सह वाचले असता त्याचा अथर
सहकारी बॅक
ं सुध्दिा आणहे. सहकारी बॅक
ं कलम ५(सी) मधील व्याख्येच्या अंतगर त येते आणिण ितची काये
बॅिं कंगची आणहेत आणिण बॅिं कंग व्यवसायािशवाय, सहकारी बॅक
ं कलम ६ मध्ये निर्मूदि केलेला कोणताही
व्यवसाय करू शकते.
भारतीय राज्य घटिनिर्ेतील सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची I मधील निर्ोंदिी ४३ व ४५ तसेच सूची II
(दिाैेनिर्)मधील निर्ोंदि ३२ चा उद्देष (पिरणाम /अथर ).
४४.

अपीलकत्यारच्या वतीनिर्े भारतीय राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसच
ू ींतील सूची I (एक) मधील निर्ोंदि

४३ अत्यावश्यक गरजेतूनिर् उपयोगात आणणले आणहे . ते संसदिेस (िविधमंडळ) व्यवसाय महामंडळ च्या
समावेशनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण पिरसमापनिर् संबध
ं ी कायदिा संमत करण्याची क्षमता प्रदिानिर् करते , िवषेशतः
बॅिं कंग महामंडळ परंतु सहकारी संस्था या संसदिेच्या क्षमतेच्या कक्षेतूनिर् स्पष्टपणे वगळण्यात आणल्या
आणहेत. यात शंका निर्ाही िक सूची I(एक) च्या निर्ोंदि क. ४३ मध्ये सरकारी संस्थांचे ‘समायोजनिर्
िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्’ हे सहकारी संस्थांनिर्ा िविनिर्दिेषपूवरक वगळू निर् संघसूचीच्या कक्षेबाहेर ठे वण्यात
आणले आणहे अन्यथा त्या सूची I (एक) च्या निर्ोंदि क. ४३ मध्ये समावेशनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्ासाठी
समािवष्ट झाल्या असत्या. सहकारी संस्थांचे समावैेशनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् या संज्ञा राज्य िवषय
म्हणूनिर् सूची दिोनिर् च्या निर्ोंदि क. ३२ अंतगर त आणरिक्षत होत्या आणिण म्हणूनिर् सूची I (एक) ज्या निर्ोंदि क. ४३
मधूनिर् वगळण्यात आणल्या. परंतु सहकारी संस्थांचे समावेशनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् हे सूची I(एक)
च्या निर्ोंदि क. ४३ मधूनिर् वगळू निर् संसदिेच्या कक्षेबाहेर निर्ेल्यानिर्े सहकारी बॅक
ं ांच्या उद्देशाकिरता प्रगती होत
निर्ाही. उपरोक्त सादिर िनिर्वेदिनिर्ास उपिसध्दिांत म्हणूनिर्, असेही उद्युक्त करण्यात आणले होते िक, बॅिं कंग कंपनिर्ी
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ही कंपनिर्ी कायद्याच्या (१९१३ चा सातवा) प्रकरण एक्स ऐ खालील कलम २७७ एक ते कलम २७७
एम निर्े बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या मयारदिा स्पष्ट केलेल्या होत्या व िनिर्यमनिर् केलेले होते . हे दिरू
ु स्ती अिधिनिर्यम क.
२२

१९३६ निर्े अंतभूरत करण्यात आणले होते. बॅिं कंग कंपन्यांचा अिधिनिर्यम १९४९ हा िदिनिर्ांक

१०.०३.१९४९ रोजी अंमलात आणला. बॅिं कंग कंपन्यांचा अिधिनिर्यम १९४९ चा प्राथिमक हेतू अशा सवर
संस्था ज्या कजर दिेण्यासाठी िकंवा गुंतवणूकीसाठी मागणी निर्ुसार िकंवा अन्य मागारनिर्े दिेय ठे वी स्वीकारतात
त्यांनिर्ा त्या कायद्याच्या व्याप्तीमध्ये आणणण्यासाठी ‘‘बॅिं कंग’’ च्या व्यापक व्याख्येची तरतूदि करणे हा
होता. त्यावेळी भारत सरकारचा अिधिनिर्यम १९३५ जो ‘बॅिं कंग’ तसेच व्यापार महामंडळ या िवशयाशी
िनिर्गिडत होता तो सूची I (एक) मध्ये (संघीय वैधािनिर्क सूची) होता, अशाप्रकारे:
‘‘बॅिं कंग’’ शी संबिं धत निर्ोंदि क. ३८- ‘‘बॅिं कंग’’ म्हणजे संघीय राज्याच्या मालकीचे आणिण
िनिर्यंित्रत असलेल्या महामंडळे सोडू निर् असलेल्या महामंडळादारा चालिवलेला बॅिं कंग व्यवसाय आणिण
केवळ राज्यांतगर त चालिवलेला व्यवसाय.
महामंडळा संबध
ं ी निर्ोंदि क. ३३- महामंडळे म्हणजे बॅिं कंग, िवमा, आणिण आणिथर क महामंडळे सिहत
व्यापारी महामंडळे चे समावेशनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् परंतु त्यात संघीय राज्याच्या मालकीचे िकंवा
िनिर्यंत्रीत महामंडळे यांचा समावेश निर्ाही आणिण केवळ राज्यांतगर त व्यवसाय करणारे िकंवा सहकारी संस्था
आणिण अशा संस्थैा जे व्यापार करत असतील िकंवा निर्सतील, परंतु एका एककापयरत मयारिदित
राहण्याचा उद्देष निर्ाही. (परंतु िवद्यापीठांचा समावेश निर्ाही).
भारत सरकार अिधिनिर्यमातील निर्ोंदि ३८ ची सूची I(एक) च्या निर्ोंदि ४५ मध्ये बॅिं कंग म्हणूनिर्
निर्व्यानिर्े अिधिनिर्यिमत करण्यात आणले, तर निर्ोंदि क. ३३ ची निर्ोंदि क. ४३ आणिण ४४ मध्ये िवभागणी
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करण्यात आणली. िवदानिर् विकलांनिर्ी पुढे असे उद्युक्त केले आणहे िक, १९६५ पयरत च्या प्राथिमक
अियलस्तत्वासाठी व्यक्ती (संस्था) संसदिेदारा िविनिर्यिमत केली जात होती ती म्हणजे कंपनिर्ी िजला निर्ोंदि क.
४३ मध्ये जागा प्राप्त झाली. अशा प्रकारे दिोन्ही प्रकारच्या कायारनिर्ी म्हणजे बॅिं कंग आणिण अियलस्तत्वातील
व्यक्ती (संस्था) म्हणूनिर् सूची क. I(एक) च्या अंतगर त सूचीबध्दि आणहे (निर्ोंदि क. ४३ अंतगर त बॅिं कंग आणिण
निर्ोंदि क. ४३ अंतगर त कंपनिर्ी) म्हणूनिर्

संसदिेच्या िनिर्यंत्रणाअंतगर त होती. १९६५ पयरत बॅिं कंग कंपनिर्ी

अिधिनिर्यम १९४९ च्या अंतगर त केवळ वैिधक अियलस्तत्वातील व्यक्ती िजला बॅिं कंग कंपन्या म्हणूनिर्
संबोधयाचे केवळ त्याचीच हाताळणी होत होती. त्यानिर्ंतर उद्देिशकेतूनिर् ‘‘कंपनिर्ी’’ हा शब्दि वगळण्यात
आणला. बॅिं कंग महामंडळ चे िनिर्यंत्रण (िनिर्यमनिर्) स्टिेटि बॅक
ं आणैॅफ इंिडया अिधिनिर्यम १९५५ दारा केले
जात होतैे. अशाप्रकारे सूचैी I (एक) च्या कक्षेबाहेरील अियलस्तत्वातील व्यक्ती (संस्था) म्हणूनिर् बॅिं कंग
व्यवसायाच्या िविनिर्यमाचा प्रश्निर्

केव्हाही उद्भवला निर्ाहैी. १९६५ मध्ये शासनिर्ानिर्े बॅिं कंग िनिर्यम

(अैॅप्लीकेशनिर् कोआणैॅपरेिटिव्ह सोसायटिीज अैॅक्टि १९६५ (१९६५ चा अिधिनिर्यम कैं. २३)
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम १९६५ ला लागैू (१९६५ चा अिधिनिर्यम क. २३)) अिधिनिर्यिमत केला
आणिण बॅिं कंग कंपनिर्ी अिधिनिर्यम १९४९ आणिण भारतीय िरझवर बॅक
ं अिधिनिर्यमाच्या तरतूदिी सहकारी
बॅक
ं ापयरत लागू केल्या. अषाप्रकारे िवदानिर् विकलांनिर्ी उद्युक्त केले िक, सदिर दिरू
ु स्ती अिधिनिर्यमाचे उद्देष
आणिण कारणांचे िनिर्वेदिनिर् संबिं धत निर्ोंदि क. ४५ च्या िविनिर्यमनिर्ाकिरता होते आणिण ते सहकायर संस्थेच्या
िविनिर्यमातील निर्व्हते. सहकारी बॅक
ं ांचा समावेश, व्यवस्थापनिर् आणिण समापनिर्शी प्रत्यक्ष िकंवा अप्रत्यक्षपणे
संबिं धत तरतूदिी वगळण्यात आणल्या कारण त्या सूची I (एक) मधील निर्ाैेंदि क. ४५ अंतगर त येत
निर्व्हत्या.
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४५) श्री दिेवांश ए. मेहता िवदानिर् वकील यांनिर्ी पुढे असे उद्युक्त केले आणहे िक, महाराष्टर सहकारी संस्था
अिधिनिर्यम १९६० च्या कलम २ (१०) अंतगर त ‘‘सहकारी बॅक
ं ें ची’’ व्याख्या खालीलप्रमाणे केली
आणहेः‘‘कलम - 2 व्याख्या
या अिधिनिर्यमात, संदिभारनिर्ुसार दिस
ु रा अथर अपेिक्षत निर्सेल तर:(१०) सहकारी संस्था म्हणजे अशी संस्था, जी बॅिं कंग अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ५ च्या उपकलम
(१) च्या खंड (ब) मध्ये िदिलेल्या बॅिं कंग व्याख्या प्रमाणे बॅिं कंगचा व्यवसाय करत आणहे आणिण त्यात
कोणतीही संस्था जी प्रकरण अकरा मधील सहकारी कृषैी आणिण ग्रामीण बहु उद्देशीय िवकास अंतगर त
कायर करीत आणहे िकंवा करावयाची असेल कृषी संस्था’’
महाराष्टर अिधिनिर्यमाच्या कलम ९१ अंतगर त, घटिनिर्ा, व्यवस्थापनिर् िकंवा व्यवसाय (कामकाज)
संबध
ं ी वादि, सहकारी, न्यायालयात संदििभर त करणे गरजेचे आणहे. त्याचप्रमाणेच, बहु राज्यीय सहकारी
संस्था अिधिनिर्यमाच्या कलम I (एक) मध्ये सहकारी बॅक
ं ांची व्याख्या अशी

िदिली आणहे िक अशी

बहु राज्यीय सहकारी संस्था, जी बॅिं कंग व्यवसाय करते, कलम (४९२) च्या अन्वये, एखादिा कजार
किरता दिावा िकंवा मागणी म्हणजे बहु राज्यीय सहकारी संस्थेच्या घटिनिर्ा, व्यवस्थापनिर् िकंवा व्यवसाय
(कामकाज) शी आणिण भारतीय िरझवर बॅक
ं अिधिनिर्यम १९३४ ची िविशष्ट तरतूदिींचा िवस्तार केला
(व्याप्ती वाढवली) आणहे, ते िविधिवधानिर् अनिर्ुकमे सूची I(एक) मधील निर्ोंदि ४५ आणिण I(एक) मधील निर्ोंदि
३८ शी िनिर्गिडत आणहे. संसदिेत कोणतेही अन्य व्यवसायाचे, कायारचे िकंवा पैलच
ूं े िविनिर्यमनिर् करण्याकिरता
वैधािनिर्क क्षमता निर्ाही. ितला वसूली पध्दितीची तरतूदि करता येऊ शकत निर्ाही, कारण तो अिधकार
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राज्य िवधानिर् मंडळाच्या अखत्यारीत आणहे . आणम्हास, िवदानिर् समुपदिेशी (विकलांनिर्ी) उपरोक्त उपियलस्थत
केलेले सादिरिनिर्वेदिनिर् मान्य करता येत निर्ाहैी.
४६. आणरडीबी अैॅक्टि १९९३ च्या संदिभारतील या न्यायालयाच्या िदिल्ली हायकोटिर बार असोिसएशनिर्
(वरीलप्रमाणे) च्या प्रकरणात असे मान्य करण्यात आणले िक, संसदिेला अिधिनिर्यम अिधिनिर्यिमत
करण्याची वैधािनिर्क क्षमता आणहे. सूची I (एक) च्या निर्ोंदि ४५ मध्ये बॅिं कंगशी सहाय्यभूत िकंवा गौप्य बाबी
संबध
ं ी िविधिवधानिर्ाचा समावेष होईल. संसदि बॅिं कंग व्यवसाय चालिवण्यासंबध
ं ी, ज्यात बॅक
ं े च्या दिेणींची
वसूली आणिण त्याकिरता बॅिं कंग न्यायिधकरणासारख्या अिभिनिर्णर य करणारी संस्थेची स्थापनिर्ा अनिर्ुज्ञेय
असेल, असा कायदिा संमत करू शकेल. अशाप्रकारे आणरडीबी अिधिनिर्यम १९९३ च्या अंतगर त ऋण
वसूली न्यायिधकरण ची स्थापनिर्ा मान्य करण्यात आणली. न्यायालयाच्या मतेः‘‘१४. ‘‘िदिल्ली उच्च न्यायालय आणिण गुवाहटिी उच्च न्यायालय यांनिर्ी असे मान्य केले िक, ऋण
वसूली न्यायिधकरणाच्या स्थापनिर्ेसंबध
ं ी संसदिेला कायदिा अिधिनिर्यिमत करण्याचे आणरंभ स्थानिर् म्हणजे
सूची II (तीनिर्) मधील निर्ोंदि क. ११ ए ज्याचैा संबध
ं न्यायप्रदिानिर् करणे, सवोच्च न्यायालय आणिण उच्च
न्यायालय सोडू निर् सवर न्यायालयांची रचनिर्ा आणिण स्थापनिर्ा करणे संबध
ं ी आणहे .’’ आणमच्या मते आणता
अिधिनिर्यिमत केलेल्या िविधिवधानिर्ांचे प्रकार सूची I(एक) मधील निर्ोंदि ४५ मध्ये समावेश होईल. सूची
एक च्या निर्ोंदि ४५ च्या संबध
ं बॅिं कैेगशी

आणहे . बॅिं कंग आणैॅपरेषन्स (बॅिं कंग प्रवतर निर्) मध्ये इतर

गोष्टींसह कजर व ठेवी स्वीकारणे, कजर प्रदिानिर् करणे आणिण बॅक
ं े स दिेय असलेल्या ऋणांची वसूली करणे
यांचा समावेश होतो. केवळ संसदिेला सूची I(एक) मध्ये निर्ोंदि ४५ अंतगर त असलेले बॅक
ं ैांदारा व्यवसाय
चालवण्यासंबध
ं ी कायदिा करण्याचा अिधकार असू शकतो याबाबत अशी लहानिर्शी शंका असू शकणे,
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कोणत्याही बॅिं कंग संस्थेचे अत्यावश्यक कायर म्हणजे दिेणींची वसूली, बॅिं कंग संबध
ं ी वैधािनिर्क शक्तींचा
वापर करूनिर् सैंसदि, बॅक
ं आणिण अशा प्रकारचे एक कायर मंत्र प्रदिानिर् करू शकते की ज्यायोगे बॅक
ं आणिण
िवत्तीय संस्था यांनिर्ा दिेय असलेल्या पैशांची वसूली करू शकता येईल. न्यािधकरणांची स्थापनिर्ा बॅक
ं ांनिर्ा
दिेय असणा-या ऋणासंबध
ं ी करण्यात आणलैी. ‘‘जलदिगतीनिर्े अिभिनिर्णर य घेण्याकिरता आणपली बॅक
ं
आणिण त्यासंबध
ं ातील बाबींकिरता आणिण त्यास अनिर्ुवंिशक बाबींकिरता अिधिनिर्यमाच्या उद्देिशकेप्रमाणे
न्यायिधकरणाची िवशेष यंत्रणा रचण्यात आणली जैी, संपूणरपणे सूची क्र. I(एक) मधील निर्ोै दि ४५
च्या कक्षेअंतगर त येते. सूचींमधील कोणताही वादि, संकूिचत िकंवा िनिर्बरिधत अथारनिर्े वाचण्यात येऊ निर्यैे,
निर्ोंदि ४५ मधील संज्ञा बॅिं कंग चा अथर बॅिं कंग संबध
ं ी सहाय्यभूत िकंवा गौण बाबींसिहत बॅिं कंगच्या सवर
स्वरूपासंबध
ं ी िविधिवधानिर् बॅक
ं आणिण िवित्तय संस्थासंबध
ं ी व्यवहारांशी िनिर्गिडत अिभिनिर्णर य करणारी
संस्था जसे िक बॅिं कंग न्यायिधकरण ची स्थापनिर्ा स्पष्टपणे सू ची I (एक) मधील निर्ोंदि क. ४५ च्या
अंतगर त यैेईल, ज्यायोगे संसदिेला त्या संबध
ं ी कायदिा संमत करण्याचा िविनिर्र िदिष्ट

अिधकार प्राप्त

होतैाैे. ’’
४७.

वरील चचेच्या दृिष्टनिर्े, आणमचे मत असे आणहे की, दिेय रक्कमेची वसूली हे कोणत्याही बॅिं कग

संस्थेचे आणवश्यक कायर असेल आणिण सहकारी बॅक
ं ांनिर्ी केलेले बॅिं कंगचे कायर , सूची १ च्या निर्ोंदि ४५ च्या
कक्षेत येत असल्यामुळे, संसदि, सूची १ च्या निर्ोंदि ४५ अंतरगत कायदिा करू शकते. सरफेसी कायद्याच्या
कलम १३ अंतरगत, वसूलीसाठी उपाय पूरिवणे, हे िनिर्ियलश्चतपणे संसदिेसाठी उघड आणहे , सहकारी बॅक
ं ें ची
संपूणर कायर वाही आणिण बॅक
ं े ची कृती, हया सूची १ च्या निर्ोंदि ४५ अंतरगत केलेल्या कायद्यानिर्े चालिवल्या
जातात, म्हणजेच बी. आणर. अैॅक्टि १९४९ आणिण सूची १ च्या निर्ोंदि ३८ अंतरगत असलेला आणर बी
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आणय अैॅक्टि.
४८.

यूको बॅक
ं आणिण दिस
ु रे िवरूद िदिपक दिेवबमार आणिण इतर ३१, या प्रकरणात सरफेसी कायदिा

अंतरगत प्रश्निर् िनिर्मारण झाला की, ित्रपूरा जिमनिर् महसूल आणिण जमीनिर् सुधारणा अिधिनिर्यम १९६० च्या
कलम १८७ मधील तरतूदिीच्या, तूलनिर्ेत ित्रपूरा कायद्यानिर्ूसार गहाण ठे वलेल्या मालमत्तेच्या, बॅक
ं े कडू निर्
िवकीस कोणत्याही व्यिक्तस, जी अनिर्ुसूिचत जमातीचा सदिस्य निर्व्हती, कायदिेशीर मनिर्ाई होती. या
प्रकरणात िललाव खरेदिीदिार अनिर्ुसूिचत जमातीचे सदिस्य निर्व्हते . मानिर्निर्ीय न्यायालयानिर्े असे िनिर्िरक्षण
निर्ोंदििवले की, सरफेसी कायद्यातील तरतुदिीं बॅक
ं े स कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा घेणे शक्य करते , जेथे
सूरक्षा व्याज त्यांच्याबाजूनिर्े िनिर्मारण झालेले आणहे आणिण मालमत्तेच्या दिेय रक्कमेच्या वसूलीसाठी सदिर
मालमत्ता कोणत्याही व्यक्तीस िवकू शकते मानिर्निर्ीय न्यायालयानिर्े असे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवले की, संसदिेनिर्े,
निर्ोंदि ४५ च्या व्यवहारांनिर्ा शोध लागण्यासारखा िवशेषतः सूरिक्षत मालमत्तेच्या िवकीशी संबिं धत कृ ती
हाताळणारा, कायदिा केलेला आणहे, जो केंिद्रय कायदिा असूनिर्, तो रूढ होईल, अश्या प्रकारेः
‘‘१५. सद्याच्या प्रकरणात, केंद्र आणिण राज्य कायदिा यांच्यातील संघषर हा
राज्य कायदियाच्या तरतूदिींच्या िदिखाऊ अितकमणामुळे आणहे जो, केंिद्रय
कायदियानिर्े व्याप्त बॅिं कंगच्या क्षेत्रातील जमीनिर् सूधारणा हाताळते. त्यामुळे
अितकमण क्षेत्राच्या संदिभारत कोणता वचर स्वी कायदिा आणहे हे शोधणे , ही
कसोटिी असेल.
१८. २००२ चा कायदिा, बॅिं कगच्या निर्ोंदिीशी संबिं धत आणहे, जो सातव्या
पिरिशष्टाच्या सूची १ मध्ये समािवष्ट आणहे . गहाण ठे वलेल्या मालमत्तेची
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बॅक
ं े दारे िवकी, हा बॅिं कंग व्यवसायाचा अिवभाज्य आणिण अखंड भाग आणहे .
राज्यकायद्याचा उद्देश, अगोदिरच निर्मूदि केल्याप्रमाणे, राज्यातील जिमनिर्
महसूल कायदिा हा अिधक मजबूत करण्याचा आणिण कृषी सूधारणांसाठी
उपाय पूरिवण्याचा प्रयत्निर् आणहे. राज्यिविधमंडळानिर्े केलेल्या अितकमणाचे
क्षेत्र, हे बॅिं कंग क्षेत्रात आणहे. इतके िदिवस जेथे सूरिक्षत मालमत्तेच्या िवकीशी
संबिं धत आणिण सूची १ राज्य कायदिा, कलम निर्ोंदि ४५ शी संदििभर त,
कोणताही केंिद्रय कायदिा अियलस्तत्वात निर्व्हता तेथे तो कलम १८७ सिहत
वैधपणे कायर करत होता, पण ज्याक्षणी संसदिेनिर्े निर्ोंदि ४५ शी शोध
लागण्यासारखा आणिण िवशेषतः सूरिक्षत मालमत्ता िवकीसंबध
ं ी कृ तींशी
संबिं धत कायदिा करूनिर् पाऊल उचलले त्याक्षणी राज्य कायदिा, जो पयरत, तो
२००२ कायद्याशी िवसंगत आणहे, सोडू निर् दिेणे आणवश्यक आणहे . प्रभावी कायदिा
संसदिीय कायदिा, ित्रपूरा कायदिा. १९६० च्या तरतूदिी प्रो टिॅटिो, (कलम
१८७) अवैध असतील. त्या २००२ च्या कायद्यातील तरतूदिी आणहेत, ज्यात
व्यक्तींच्या श्रेणीवर, ज्यांनिर्ा बॅक
ं ा गहाण ठेवलेली मालमत्ता, त्यांच्या दिेय
रक्कमेच्या वसूलीसाठी िवकू शकते, त्यावर िनिर्बरध निर्ाहीत आणिण ज्या ित्रपूरा
कायदिा १९६० च्या कलम १८७ मध्ये समािवष्ट असलेल्या तरतूदिींवर रुढ
होतील’’.
४९.

स्टिेटि बॅक
ं आणैॅफ इंिडया िवरूद संतोष गुप्ता आणिण इतर ३२, या प्रकरणात, सरफेसी
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कायद्याच्या कलम १३ अंतरगत, न्यायप्रिकयेबाहेर, कारवाई करूनिर्, बॅक
ं ांच्या सूरक्षा व्याजांच्या
अिधकाराचा आणिण त्याची अंमलबजावणी जम्मू आणिण काश्मीर राज्यात करणे संबिं धत, प्रश्निर् िनिर्मारण
झाला. कजर वसूली आणिण अिभिनिर्णर यात्मक कायर तत्र
ं , सरफेसी कायद्यामध्ये िदिलेल्या आणहेत, त्यामुळे त्या
सातव्या पिरिशष्टाच्या सूची १ च्या निर्ोंदि कमांक ४५ मध्ये ‘बॅिं कंग’ ह्या िवषयाच्या कक्षेत येतात. अनिर्ुच्छे दि
३७० अंतरगत राष्टरपती आणदिेशानिर्े, सातव्या पिरिशष्टाच्या सूची १ च्या निर्ाैेंदि ४५ वर, निर्ाैेंदि ९५ सह
वाचा, जम्मू - काश्मीर राज्याबद्दल कायदिा करण्याचा अिधकार, संसदिेस िदिलेला आणहे. जम्मू काश्मीर
राज्यास सरफेसी कायदिा वैधपणे लागू होऊ शकतो, जरी मालमत्ता हस्तांतरण कायदिा जम्मू काश्मीर
१९२० कलम १४०, सरफेसी कायद्याच्या िवरोधात असला तरी अश्याप्रकारे, िवकी िकंवा िनिर्युक्ती
(सोपवणे) यादारे मालमत्तेची हस्तांतरण हे कजर वसूलीसाठी असलेल्या अनिर्ेक मागारपैकी एक मागर आणहे
आणिण अश्याप्रकारे, सरफेसी कायदिा, त्याचे खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टयात, मालमत्ता हस्तातरण िवषयाशी
संबिं धत आणहे असे म्हणू शकत निर्ाही िवकी आणिण कजारच्या दिेय रक्कम वसूलीसाठी मालमत्ता गहाण ठे वणे
हे सुदा ‘‘बॅिं कंग’’ चा अिवभाज्य भाग आणहेत. बॅिं कग न्यायािधकरणासारखी अिभिनिर्णर यात्मक संस्था
स्थापनिर्ा करणे हे सूदा, सातव्या पिरिशष्टाच्या सूची १ च्या निर्ाैेंदि ४५ अंतरगत असेल. अश्याप्रकारे जर
त्यासंबध
ं ातील केंिद्रय कायदिा निर्सेल तर राज्य कायदिा लागू होऊ शकतो राज्य कायदिा प्रितकुलतेचे तत्व
अवलंबूनिर् केंिद्रय कायदियावर अितकमण करु शकत निर्ाही (जर तेथे केंिद्रय कायदिा असेल तर). बॅिं कंग
संबध
ं ी कायदिा करण्यासाठी संसदिेस िवशेष अिधकार आणहेत. सरफेसी कायद्याच्या तरतुदिी िवच्छे िदित
करणे आणिण त्या वेगवेगळया सूचीअंतरगत वेगवेगळया निर्ाैेंदिीनिर्ा संलग्न करणे शक्य निर्ाही. खरे स्वरूप
आणिण वैिशष्टयात, सरफेसी कायदिा, सातव्या पिरिशष्टाच्या सूची ३ च्या निर्ाैेंदि ६ मधील मालमत्ता
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हस्तांतरण हाताळत निर्ाही. परंतु बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थाची कजर वसूली हाताळते . असे िनिर्िरक्षण
निर्ाैेंदििवले होतेः
‘‘ ३० जेव्हा स्वतः सरफेसीचा िवषय आणला तेव्हा मानिर्निर्ीय न्यायलानिर्े ,
सेंटिरल बॅक
ं आणैॅफ इंिडया िवरूद केरळ राज्य (२००९) ४. एससीसी ९४;
(एससीसी पृष्ट ११६ पिरच्छे दि ३६), या प्रकरणात असे म्हटिले आणहे.
‘‘३६. िनिर्िवर वादिपणे, डीआणरटिी कायदिा आणिण सूरक्षा कायदिा संसदिेनिर्े,
पिरिशष्ट सात सूची १ निर्ाैेंदि ४५ अंतरगत केलेले आणहेत . तर मुंबई आणिण
केरळ कायदिा पिरिशष्ट सात सूची २ निर्ाैेंदि ५४ अंतरगत संबिं धत,
राज्यािविधमंडळांनिर्ी केलेले आणहेत. हे वेगळे सांगायचे झाले तर, सातव्या
पिरिशष्टातील, वेगवेगळया सूचीतील निर्ोंदिीशी संबिं धत, कायदियाचे दिोनिर् संच
करण्यात आणलेले आणहेत. त्यामुळे अनिर्ूच्छे दि २५४, राज्य कायदिे, या
मूद्दयावर की ते केंिद्रय कायदियांच्या िवरोधात आणहेत, पाडण्यासाठी लागू
होऊ शकत निर्ाही. त्याव्यितिरक्त, यापूढे असे िदिसेल की, दिोनिर् कायदियाच्या
संचामध्ये वरकरणी व्यापनिर् निर्ाही. त्यामुळे जरी केसोराम इंडियलस्ट्ज प्रकरण
(२००४)

१०

एसएससी

२०१)

मध्ये

समािवष्ट

िनिर्िरक्षणे

ही

राज्यघटिनिर्ेच्या अनिर्ूच्छे दि १४१ अंतरगत घोिषत कायदिा समजण्यात आणली,
तरी राज्य कायदिे, या मुद्दयावर की, ते केंिद्रय कायदियाच्या िवरोधात आणहेत
म्हणूनिर् पाडले जाऊ शकत निर्ाहीत.''
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३४. अैॅटिनिर्ी जनिर्रल फाैॅर कॅनिर्डा िवरूद अैॅटिनिर्ी जनिर्रल; फॅैार
प्राैेवीन्स ऑफ क्यूबेक १९४७ एसी ३३ (पीसी), या प्रकरणातील िपव्ही
काऊंिसलचा न्यायिनिर्णर य, ‘‘बॅिं कंग’’ या शब्दिाचा योग्य अथर काय आणहे
यावरही थोडा प्रकाश टिाकतो. क्यूबेकचा कायदिा, मोकळी मालमत्ता मालक
निर्सलेली, (जी आणता महाराजाच्या मालकीची) सगळया ठेवी िकंवा जमा,
केिडटि संस्था आणिण इतर आणस्थापनिर्ांमध्ये , ज्यामध्ये ठे वींवर िनिर्धी िकंवा
रोखे प्राप्त होतात, जेथे ३० वषे िकंवा त्यापेक्षा जास्त काळ, अशा ठे वी िकंवा
जमा कोणितही कायर वाही िकंवा हक्काच्या व्यिक्तकडू निर् दिाव्यांचा िवषय निर्ाही.
क्यूबेक प्रांताच्या राजाच्या खंडपीठ न्यायालयात, अपील करतानिर्ा, बॅक
ं
आणैॅफ माैॅंिटिर यलनिर्े, असा युिक्तवादि केला की, राज्य कायदिा हा
क्यूबेकच्या िविधमंडळाच्या अिधकारांच्या पिलकडे होता कारण ‘‘बॅिं कंग’’ हा
केवळ कॅनिर्डाच्या संसदिेला वाटिप केलेला िवषय होता, लाैॅडर पोटिर रनिर्े एका
प्रकाशमानिर् न्यायिनिर्णर यात प्रश्निर् पूढे मांडला आणिण त्याचे असे उत्तर िदिले
अश्याप्रकारे:(एसी पृष्ट ४४)
‘‘ तर मग, ठेवीदिारांनिर्ा िकंवा त्यांच्या वारसदिारांनिर्ा, ठेवींची परतफेड,
हा कायदियाअंतरगत, बॅिं कगच्या व्यवसायातील अियलस्तत्वात असलेला भाग
आणहे का? िकंवा त्यास आणवश्यक अनिर्ुषंिगक आणहे का? िकंवा ते त्या
संबध
ं ीच्या मालमत्ता आणिण निर्ागरी हक्कांशी प्रथमतः संबिं धत िकंवा त्या
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िवषयांनिर्ा अनिर्ुषंिगक आणहे का? मानिर्निर्ीय न्यायालयास निर्ाही, परंतु असे वाटिते
की, ठे वींची पावती आणिण जमा केलेल्या रक्कमेची जमाकत्यार िकंवा त्यांचे
वारसांनिर्ा, परतफेड वर व्याख्या केल्याप्रमाणे , बॅिं कंग व्यवसायाचा आणवश्यक
भाग आणहे’’
या प्रकरणाच्या दृिष्टनिर्े, िप्रव्ही काऊिसलनिर्े पूढे असे म्हटिले (एसी पृष्ठ ४६)
‘‘ ----- त्यांच्या दृिष्टनिर्े, प्रांितय िविधमंडळ बॅिं कंग क्षेत्रावर प्रवेश करते
जेव्हा ते ठेवीदिारांच्या ठेवींची परतफेड करण्याच्या अिधकारात हस्तक्षेप
करते, जे त्यांच्या दृिष्टनिर्े, बॅक
ं े कडू निर् ग्राहकांनिर्ा जप्त केलेले कजर असेल
दिोन्हीही, मालमत्ता आणिण निर्ागरी हक्क, यासंबध
ं ीच्या एका अथी िवषयात
आणहेत, परंतु थोडक्यात ते बॅिं कंग श्रेणीत समािवष्ट केलेले आणहेत.’’
३७. सरफेसीला, खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टयाचा िसदांत लागू करता, हे
स्पष्ट आणहे की, संपूणर कायदिा सूची १ निर्ाैेंदि ४५, सह सूची १ निर्ोंदि ४५
वाचा, संदिभारत आणहे, ज्यामध्ये ते बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थानिर्ा दिेय
असलेल्या कजर वसूली, त्याचबरोबर िवित्तय मालमत्तेची सूरक्षा आणिण
पुनिर्रबांधणी,

त्यामाफरत

सुलभ

करते

आणिण

कायद्याच्या

तरतुदिींची

अमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणेची उभारणी करते खरे स्वरूप आणिण
वैिशष्टयात, सरफेसी मालमत्तेचे हस्तांतरण हाताळत निर्ाही. खरे तर बॅक
ं ा
आणिण िवित्तय संस्था यांच्या संदिभारत , ते बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्था हयाच्या
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कजर

वसूलीशी आणिण अश्या वसूलीची अमंलबजावणी करण्यासाठी

न्यायालयीनिर् प्रिकयेबाहेर काही उपाययोजनिर् केल्या जाऊ शकतात, याच्याशी
संबिं धत आणहेत सरफेसींच्या कलम १३ (४) अंतरगत, कजर दिाराची कजे
वसूल करण्यासाठी, त्यांच्या सूरिक्षत मालमत्ता ताब्यात घेणे आणिण त्यांनिर्ा
िनिर्युक्त करणे िकंवा िवकी करणे याचा अवलंब करण्या व्यितिरक्त, बॅक
ं ा
कजर दिाराच्या व्यवसायाचे व्यवस्थापनिर्ही करू शकतात आणिण / िकंवा
कोणत्याही

व्यिक्तस

सूरिक्षत

मालमत्तेचे

व्यवस्थापनिर्

करण्यासाठी

व्यवस्थापक म्हणूनिर् िनिर्युक्त करू शकतात, ज्याची मालकी सुरिक्षत
कजर दिात्यानिर्े ताब्यात घेतली आणहे. सुरिक्षत कजर दिाता म्हणूनिर् बॅक
ं ा कोणत्याही
वेळी लेखी स्वरूपात, निर्ोटिीसीनिर्े कोणत्याही व्यक्तीस ज्यानिर्े कजर दिाराकडू निर्
सुरिक्षत मालमत्ता घेतली आणहे आणिण ज्याच्याकडू निर् कजर दिारास रक्कम दिेय
आणहे जी त्यांनिर्ा सूरिक्षत कजर दिेण्यासाठी पूरस
े े आणहे , दिेण्यास सांगते त्यामूळे
हे स्पष्ट आणहे की, मालमत्तेचे हस्तांतरण, िवकी िकंवा िनिर्युक्तीदारे, हाच एक
बॅक
ं े स दिेय सुरिक्षत कजर वसूलीच्या अनिर्ेक उपायांपैकी एक उपाय आणहे आणिण
या प्रकरणात हे स्पष्ट आणहे की, सरफेसी हा संपर ूणपणे, ख-या स्वरूपात
आणिण वैिशष्टयात, ‘‘मालमत्तेचे हस्तांतरण’’ िवषयाशी संबिं धत कायदिा आणहे ,
असे शक्यतेनिर्े म्हणता येणार निर्ाही.''
५०. िदिल्ली क्लौथ आणिण जनिर्रल िमल्स कंपनिर्ी िलिमटिेड (सूप्रा), या प्रकरणात कायदियाशी संबिं धत हा
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प्रश्निर् िवचाराथर आणला की, तो एका िकंवा दिस
ु -या निर्ाैेंदिी अंतरगत येतो का? परंतु कायदियातील काही
भाग योगायोगानिर्े अितकमण करतो आणिण दिस
ु -या यादिीच्या क्षेत्रात अितकमण करतो; मग तो संपूणरपणे
वैध असला पािहजे, जरी तो त्याच्या क्षमता पिलकडे असलेल्या िवषयांवर अितकमण करत असला तरी,
असे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवण्यात आणले होते.
‘‘ ३३. ओ.पी.मल्होत्रा यांनिर्ी संसदिेची िविधमंडळ कलम ५८ अ अंतरगत
कायदिा करण्याची क्षमता आणिण कलम ५८ अ सह कलम ६४२ कंपनिर्ी
अिधिनिर्यम १९५६ निर्े िदिलेल्या अिधकारांचा वापर करुनिर् केलेल्या जमा
िनिर्यम, या बाबत युिक्तवादि केला. हे फक्त निर्कार िदिला पािहजे , असे निर्मूदि
केले जाते. श्री. मल्होत्रा यांनिर्ी म्हटिले की, जेव्हा कंपनिर्ी ठे वी ियलस्वकारते,
आणमंित्रत करते आणिण ियलस्वकारते तेव्हा ठे वीदिार आणिण कंपनिर्ी यांच्यात
सावकाराचे - ठेवीदिाराचे निर्ाते अियलस्तत्वात येते; म्हणूनिर् िवषय हाताळणारा
कायदिा, प्रामािणकपणे राज्य सूचीच्या निर्ाैेंदि ३० च्या अंतरगत येतो, ‘मनिर्ीलेंिडग आणिण मनिर्ीलेंडर’ जर हे म्हणणे प्रत्येक ठे वीदिाराला िवश्वासाहर
करणे होते, तर बॅक
ं े तील प्रत्येक ठेवीदिार हा सावकार असेल आणिण व्यवहार
हा पैशाच्या कजारपैकी एक असेल बॅिं कंग व्यवसायाला निर्ाैेंदि ३० अंतरगत
समािवष्ट करावयाचे आणहे का? दिस
ु रीकडे केंिद्रय सूची मध्ये निर्ोंदि ४५,
‘बॅिं कंग’, निर्ाैेंदि िविशष्ट आणहे. आणिण म्हणूनिर् बॅिं कंगशी संबिं धत, केंिद्रय
सूचीतील कोणताही कायदिा निर्ाैेंदि ४५ शी संदििभर त असेल. केंिद्रय
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यादिीमध्ये निर्ोंदि ४३ अशी आणहे., ''व्यापारी महामंडळांचे एकीकरण, िनिर्यमनिर्,
समापनिर् ज्यात बॅिं कंग, िवमा आणिण िवित्तय महामंडळ, यांचा समावेश आणहे
परंतु सहकारी संस्था यांचा समावेश निर्ाही निर्ोंदि ४४ म्हणजे महामंडळाचे
एकीकरण, िनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्, व्यापारी िकंवा िबनिर्व्यापारी जेव्हा
व्यवसाय एका राज्यापुरता निर्सतो, परंतु िवदियापीठांचा समावेश निर्ाही’’,
याच्याशी संबिधत आणहे साहिजकच, कंपन्यांबद्दल कायदिे करण्याचा अिधकार
निर्ाैेंदि ४४ शी संदििभर त आणहे जेव्हा कंपनिर्ीचे उद्देश एका राज्यापुरते मयारिदित
निर्सतात आणिण अशी वस्तूियलस्थती असुनिर्ही की, तो व्यापार आणहे की निर्ाही.
जेव्हा कायदिा या मुद्दयावर िनिर्रथर क होतो की तो, िविधमंडळानिर्े केलेले
कायदिे, अिधकार बाहय करते, त्यावेळी कायदियाचे खरे चािरत्र् काय आणहे
याची खात्री करायची आणहे, त्यासाठी कायदियाबद्दल संपूणरपणे त्याचे उद्देश
आणिण व्याप्ती आणिण त्याच्या तरतूदिींचेही पिरणाम याबद्दल आणदिर असणे
आणवश्यक आणहे. (पहा ए.एस.कृष्ण िव. मद्रास राज्य, १९५७, एससी आणर
३९९, ४१०) हा वादि सोडिवण्यासाठी, की या तीनिर् यादिींमध्ये कोणत्या
निर्ाैेंदिीची खात्री करूनिर् घेणे आणवश्यक आणहे हे िनिर्ियलश्चत करण्यासाठी, कायदिा
संदििभर त आणहे आणिण त्यासाठी न्यायालयानिर्े खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टय या
िसदांताचा िवकास केला आणहे. जर खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टयात, कायदिा
एक िकंवा दिस
ु -या निर्ाैेंदिीत येत असेल पण कायदियातील िवषयाचा काही
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भाग योगायोगानिर्े अितकिमत होत असेल आणिण दिस
ू -या यादिीच्या क्षेत्रात
अितकमण करत असेल तर, मग तो संपूणरपणे वैद्य असला पािहजे जरी तो
त्याच्या क्षमतेच्या पिलकडे असलेल्या िवषयांवर योगायोगानिर्े अितकिमत होत
असेल (पहा ईश्वरी) खैतानिर् शुगर िमल्स (पी) िलिमटिेड िव. यू. पी. राज्य
(१९८०) ३ एससीआणर ३३१, ३४३ यूिनिर्यनिर् आणैॅफ इंिडया व्ही एच एस
िदिल्लनिर् (१९७२) २ एस सी आणर ३३/ केरळ राज्य वीजमंडळ िवरूद
इंिडयनिर् अैॅल्युिमिनिर्यम कंपनिर्ी, (१९७६) १ एस सी आणर ५५२ आणिण
कनिर्ारटिक राज्य िवरूद रंगनिर्ाथ रेड्डी (१९७८) १ एस सी आणर ६४१) या
िसदांताचा वापर करूनिर्, कंपनिर्ी कायदियात समािवष्ट असलेल्या कलम ५८
अ, केंिद्रय सूचीतील निर्ाैेंदि ४३ आणिण ४४ शी संदिरिभत आणहे आणिण कायदिा
संपूणरपणे, बॅक
ं ा आणिण कजर दिेण्यासंबच
ं ी कायदिा िकंवा राज्याच्या सूिचत
निर्ाैेंदि ३० शी संदििभर त आणहे, असे म्हणता येणार निर्ाही. त्यामुळे िनिर्ियलश्चतच,
कलम ५८ अ लागू करण्याची संसदिेची कायदिेशीर क्षमता होती ’’
५१.

आणय. टिी. सी. िलिमटिेड (सूप्रा) या प्रकरणात घटिनिर्ापीणच्या िनिर्णर यावरही िवसंबूनिर् राहण्यात

आणले. या प्रकरणात िबहार कृषी उत्पादिनिर् बाजार अिधिनिर्यम १९६० आणिण कनिर्ारटिक कृषी उत्पादिनिर्
िवपणनिर् (िनिर्यमनिर्) अिधिनिर्यम, १९६८ यासाठी लागू आणिण वैद्यता च्या मयारदिेपयरत की, हे राज्य कायदिे
बाजारपेठेतील तंबाखू िवकीशी संबिं धत, खास संदिभर दिेउनिर् की, तंबाखू बोडर अिधिनिर्यम, १९७५ च्या
संसदिीय कायदियानिर्ंतर बाजारशूल्क आणकारण्यावर कर आणकारला जातो, हे हाताळते. भारताच्या
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राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या पिरिशष्टतील केंिद्रय सूचीतील निर्ाैेंदि ५२ ची व्याप्ती, िवशेषतः ‘उदियोग’ या
शब्दिाच्या अथारचा िवशेष संदिभर दिेऊनिर्, तसेच घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीच्या राज्यसूचीतील निर्ोंदि २४ चा
संदिभर दिेऊनिर्, िवचाराथर

आणली. बेलसुंड शुगर कंपली िलिमटिेड िवरूद िबहार राज्य, यातील

घटिनिर्ापीठाच्या िनिर्णर यावर न्यायालय िवसंबूनिर् रािहले. यामध्ये असे म्हटिले होते की, केवळ उद्योग हा
केंिद्रय सूचीच्या निर्ोंदि ५२ च्या आणयडीआणर अैॅक्टिच्या कलम २ अंतरगत, घोषणा २ अंतरगत िनिर्यंत्रीत
आणहे, म्हणूनिर् राज्यकायदिेमंडळास, राज्यसूची अंतरगत अश्या उदियोगांची उत्पादिनिर्े िनिर्यिमत करण्याचे
अिधकार निर्ाकारले जाऊ शकत निर्ाहीत शेवटिी न्यायालयानिर्े असे म्हटिले की, राज्यकायदिा आणिण तंबाखू
मंडळ अिधिनिर्यम १९७५, या मयारदिेपयरत की ते बाजारपेठेतील तंबाखूच्या िवकीशी संबिं धत आणहेत,
अियलस्तत्वात राहू शकत निर्ाहीत. राज्य कायदिेमंडळे अश्या प्रकारच्या उत्पादिनिर्ांनिर्ा मंजुरी दिेण्यास सक्षम
होती. आणय. टिी. सी िलिमटिेड, (सूप्रा) या प्रकरणात हे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवण्यात आणले होते.
’’ ८७. पूढे, बेलसुंड शुगर कंपनिर्ी, (१९९९) ९ एससीसी ६२०, या
प्रकरणात, घटिनिर्ापीठानिर्े एस. आणयई. एल. (१९९८) ७ एससीसी २६ या
प्रकरणातील िनिर्णर याला मंजुरी दिेऊनिर्, पुन्हा असे म्हटिले आणहे की, केवळ
यामुळे की, उदियोग, केंिद्रय सूचीच्या निर्ाैेंदि ५२ निर्े आणयडीआणर अैॅक्टिच्या
कलम २ अंतरगत, घोषणेअंतरगत, िनिर्यंित्रत आणहे, राज्या िविधमंडळास.
राज्याच्या यादिी अंतरगत, अश्या उदियोगाच्या उत्पादिनिर्ांचे िनिर्यमनिर् करण्याचा
अिधकार निर्ाकारता येणार निर्ाही. बेलसुंड शुगर कंपनिर्ी प्रकरण (१९८९) ९
एस सी सी ६२० , यातील पिरच्छे दि ११९ पहाणे उपयुक्त होईल,
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खालीलप्रमाणेः (एस सी सी पी पी ६७०-७१)
‘‘ ११९. तथािप, आणयडीआणर अैॅक्टि लक्षात घेता, तो पिहल्या
पिरिशष्टाच्या निर्ोंदि ५२ अंतरगत केलेला आणहे, आणिण जो सामान्यपणे
उदियोगाशी संबिं धत आणहे. त्याचबरोबर राज्यासूचीमध्येही, निर्ोंदि २४ आणहे जी
सूची १ च्या निर्ोंदिी ७ आणिण ५२ च्या तरतुदिींनिर्ुसार उदियोगांशी संबिं धत आणहे .
पिरणामी, अश्या िनिर्यंित्रत उदियोगांची उत्पादिनिर्े , केंिद्रय सूचीच्या निर्ाैेंदि ५२
निर्ुसार, अश्या उदियोगांशी, संबिं धत सामान्य कायदियाच्या झाडाझडतीनिर्े
िनिर्यंित्रत केले जाणार निर्ाहीत. वरील घटिनिर्ापीठाचा न्यायिनिर्णर य, निर्ोंदि २४
अंतरगत करण्यात आणलेल्या राज्यकायदियाशी संबिं धत निर्व्हता. उलटि, तो
केंिद्रय संसदिेच्या कायदियाचे निर्ोंदि ५४ सह राज्यसूचीची निर्ाैेंदि २३ शी
संबिं धत आणहे. वरील िवधीमंडळाच्या निर्ोंदिीची योजनिर्ा सूची १ ची ५२ सह
सूची 2 ची निर्ोंदि ५२ च्या योजनिर्ेपेक्षा पूणरपणे वेगळी आणहे, ज्याच्याशी आणम्ही
संबिं धत आणहोत. वरील दिोन्ही निर्ोंदिीचे एकित्रत वाचनिर् करतानिर्ा, वरील
प्रकरणातील घटिनिर्ापीणच्या िनिर्णर याचे प्रमाण, श्री. रणिजतकुमार हे त्यांच्या
वादिाला समथर निर् दिेण्यासाठी प्रभावीपणे सेवेत दिाखल करू शकत निर्ाही. या
वादिात आणपण मानिर्निर्ीय न्यायालयाच्या एसआणयईएल िलिमटिेड (१९९८) ७
एस सी सी २६, या िनिर्णर याचा उपयोग करू शकतो, िजथे आणमच्यापैकी एक
सुजाता. व्ही मनिर्ोहर, जे, सदिस्य होत्या. िहंगीर रामपूर कौल कंपनिर्ी
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िलिमटिेड, ए आणय आणर १९६१ एस सी ४५९, या प्रकरणात, घटिनिर्ापीठाच्या
िनिर्णर याचे प्रमाण बरोबर वेगळे केले गेले आणिण केवळ केंिद्रय सूचीच्या निर्ोंदि
५२ च्या कलम २ अंतरगत घोषणेनिर्े उदियोग िनिर्यंत्रण केले आणहे, म्हणूनिर् राज्य
कायदिेमंडळाचे राज्यसूची २४ अंतरगत असलेले अश्या उदियोगांच्या
उत्पादिनिर्ांचे िनिर्यमनिर् करण्याचे अिधकार निर्ाकारू शकत निर्ाही, असे मत व्यक्त
केले. त्या प्रकरणात प्रश्निर् होता की, शीरा िनिर्यंत्रण अिधनिर्यम १९६४, हे केंद्र
सरकारनिर्े आणयडीआणर अैॅक्टिच्या (कलम १८ जी अंतरगत जारी केलेल्या
मोलासे (िनिर्यंत्रण) आणदिेशाला (मोलासेच्या िवकीवर िनिर्बरध लादिणारे आणिण
मोलासेची कमाल िकंमत िनिर्ियलश्चत करणारे) िवरोध करणारा आणहे असे म्हटिले
जाऊ शकते. प्रश्निर्ाच्या निर्कारात्मक उत्तरात असे म्हटिले होते की, निर्ोंदि २४
मधील ‘उदियोग’ हा शब्दि, व्यापार आणिण वािणज्य िकंवा उत्पादिनिर्, पूरवठा
आणिण िवतरण या अंतरगत निर्ाही , जे सूची २ च्या प्रांतीय निर्ोंदिी २६ आणिण
२७ मध्ये आणहेत. त्याचप्रमाणे, सूची १ मध्ये निर्ोंदि ५२, उदियोगाशी संबिं धत
आणहे, ज्यात व्यापार िकंवा त्या उदियोगाच्या उत्पादिनिर्ांचा पूरवठा आणिण
िवतरण याचा समावेश निर्ाही, जे सूची १ च्या निर्ाैेंदि ५२ अंतरगत येते. सूची
१ च्या निर्ाैेंदि ५२ मधील उदियोगांसाठी हे िवषय कोरूनिर् काढू निर् ते थेटि सूची
३ च्या निर्ोंदि ३३ मध्ये टिाकले आणहेत . असे ही म्हटिले होते की, कलम १८
जी दारे िदिलेला अिधकारांचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारनिर्े मंजूर केलेला
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१९६१ चा मोलासे (िनिर्यंत्रण) आणदिेश कोणत्याही क्षणी उत्तर प्रदिेश िकंवा
िबहार राज्यास िवस्तारीत झालेला निर्व्हता, त्यामुळे मोलासे िनिर्यंत्रण आणदिेश,
१९६१ आणिण उत्तर प्रदिेश यामधील िवसंगतीचा प्रश्निर् उद्भवत निर्ाही.
पिरणामी, असे म्हटिले पािहजे की, आणयडीआणर अैॅक्टिच्या कलम १४ जी
अंतरगत जारी केलेल्या वैद्यािनिर्क

आणदिेशाच्या अभावी, अट्टा, मैदिा, रवा,

ब्रिटानिर्, इ. िपठाच्या उदियोगांच्या उत्पादिनिर्ांची िवकी आणिण खरेदिीचे िनिर्यमनिर्
करण्यासाठीचे क्षेत्र, राज्य िविधमंडळाच्या कायर क्षेत्राबाहेर रािहले, असे
म्हणता येणार निर्ाही.
९३.

संसदिेचा कायदिेशीर अिधकार काही क्षेत्रात राज्य घटिनिर्ेनिर्ुसार सवोच्च

आणहेत, हे वादिात निर्ाही. वादि काय आणहे तर त्या क्षेत्रांची मयारदिा, न्याियक
व्याख्येनिर्ुसार. िवस्तृतपणे मांडता, संसदिीय सवारैेच्यता ही, घटिनिर्ेतील
अनिर्ुच्छे दि २४६ आणिण २५४ अंतरगत िदिलेली आणहे. राज्य घटिनिर्ेच्या अनिर्ुच्छे दि
२४६ मधील पिहले तीनिर् खंड हे संसदि आणिण राज्य िवधीमंडळाच्या
अिधकारांच्या सीमांशी संबिं धत आणहेत. खंड (१) अंतरगत, खंड (२) आणिण
(३) मध्ये समािवष्ट असूनिर्ही संसदिेस सातव्या पिरिशष्टातील सूची 1 िकंवा
केंिद्रय सूचीत समािवष्ट असलेल्या कोणत्याही िवषयाशी संबिं धत कायदिे
करण्याचे िवशेष अिधकार दिेण्यात आणले आणहेत. खंड (२), संसदि आणिण
राज्य

िविधमंडळानिर्ा, खंड (१) च्या अंतरगत असलेल्या, सातव्या
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पिरिशष्टातील सूची ३ मध्ये समािवष्ट असलेल्या कोणत्याही िवषयाशी
संबिं धत कायदिे करण्याचे अिधकार दिेते जी घटिनिर्ेमध्ये ‘‘समवती सूची’’
म्हणूनिर् वणर निर् केलेली, खंड (३) मध्ये समािवष्ट असूनिर्ही, खंड (३) अंतरगत,
राज्य िवधीमंडळांनिर्ा, सातव्या पिरिशष्टातील सूची २, राज्य सूची म्हणूनिर्
वणर निर् केलेली, मध्ये समािवष्ट केलेल्या कोणत्याही िवषयावर, परंतु खंड (१)
आणिण (२) ला अिधनिर्, कायदिे करण्यात िवशेष अिधकार दिेण्यात आणलेले
आणहेत. तीनिर् यादियाच्या कायदिे िवषयांची थोडक्यात गणनिर्ा करतानिर्ा, संसदि
(सूची १) आणिण राज्य सूची (२), यांच्यात कायदिेशीर अिधकारांची
काळजीपूवरक िवतरण करते. संसदिेची सवोच्चता, अनिर्ुच्छे दि २४६ (१)
मधील निर्ाैॅनिर् आणैॅबस्टिॅन्टिे खंडानिर्े िदिलेली आणहे आणिण शब्दि ‘‘अिधनिर्’’
अनिर्ुच्छे दि २४६ (२) आणिण (३) मध्ये िदिलेले आणहेत. म्हणूनिर् अनिर्ुच्छे दि २४६
(१) अंतरगत, जर तीनिर् यादिींतील एखादिी निर्ाैेंदि व्यापनिर् झाली तर सूची १
मधील निर्ोंदि रूढ होईल. (एम. पी. व्ही. सुंदिरारािमयर अैॅंड कंपनिर्ी िवरूद
आणं ध्रप्रदिेश राज्य एआणयआणर १९५८ एससी ४६८) यािशवाय, राज्य
सूचीतील काही निर्ोंदिी स्पष्टपणे, संसदिेची; सूची १ िकंवा ३ अंतरगत कायदिे
करण्याच्या अिधकाराशी अिधनिर् करण्यात आणल्या आणहेत. सातव्या
पिरिशष्टातील सूचीतील निर्ोंदिी उदिारपणे अनिर्ुवािदित केलेल्या आणहेत . तरीसूदा
न्यायालये हे संतुलनिर्, अनिर्ुवादिाच्या प्रिकयेदारे, िबघडवण्याबाबत सावध
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आणहेत, कोणतीही निर्ाैेंदि त्याच्या िवषयापासूनिर् वंिचत करणे आणिण कमी
करणे ‘‘िनिर्रूपयोगी अडगळ’’ म्हणूनिर् (कलकत्ता गॅस कंपनिर्ी (मालकी)
िलिमटिेड िवरूद पियलश्चम बंगाल राज्य, एआणयआणर १९६२ एससी १०४०)
शब्दि ‘‘िवशेष’’ या शब्दिाचा वापर, खंड (३) मध्ये सूिचत करतो की, सूची
२ मध्ये समािवष्ट असलेल्या कायदियाच्या क्षेत्रात, राज्यिविधमंडळे , त्यांच्या
अिधकारांचा संसदि म्हणूनिर् भरपूर आणिण अमयारदि वापर करतात.
‘‘२७६ आणपल्या राज्यघटिनिर्ेच्या योजनिर्े अंतरगत, केंद्र त्याचप्रमाणे राज्यास
जास्त अिधकार िदिलेले आणहेत. याचा अथर असा निर्ाही की राज्ये ही केंद्राची
केवळ जोडभाग आणहेत. राज्ये, त्यांनिर्ा निर्ेमूनिर् िदिलेल्या क्षेत्रात सवोच्च आणहेत
केंद्र त्यांच्या अिधकारांत िफरवा िफरवी करु दिेऊ शकत निर्ाही. िवशेष करूनिर्,
न्यायालयांनिर्ी असा दृिष्टकोनिर्, अथर लावू निर्ये की ज्याचा पिरणाम राज्यांनिर्ा
आणरिक्षत असलेले अिधकार करण्याचा आणहे िकंवा पिरणाम कमी होण्याचा
आणहे ’’.
१२६. सारांश सूची १ च्या निर्ोंदि ५२ च्या उद्देशासाठी, शब्दि, 'उदियोग'
िटिका रामजी ए आणय आणर १९५६ एस सी ६७६ या प्रकरणानिर्े , िनिर्िमर ती
िकंवा उत्पादिनिर् प्रिकयेसाठी, ठामपणे बंिदिस्त केला आणहे. त्यानिर्ंतरच्या
घटिनिर्ापीठाच्या िनिर्णर यांमध्ये, पून्हा म्हटिले आणहे की, िटिका रामजी ए आणय
आणर १९५६ एस सी ६७६, प्रकरणात, अिधकृत व्याख्या करण्यात आणली
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आणहे. त्यात शब्दि ‘‘उदियोग’’ म्हणजे िनिर्िमर ती िकंवा उत्पादिनिर् प्रिकया, त्यात
उदियोगात वापरलेला कच्चा माल िकंवा उदियोगाच्या उत्पादिनिर्ांचे िवतरण
समािवष्ट निर्ाही. घटिनिर्ात्मक चैकटि आणिण न्याियक प्रािधकरणाचे वजनिर् यात
‘‘उदियोग'’ या शब्दिाचा व्यापक अथर लादित असलेला युिक्तवादि, संमत करणे
शक्य निर्ाही. इतर कोणत्याही संदिभारत, शब्दिाचा अथर काहीही असला तरी,
तो घटिनिर्ात्मक संदिभारत ‘‘िनिर्िमर ती िकंवा उत्पादिनिर्’’ असा अथर समजूनिर् घेणे
आणवश्यक आणहे.''
१३०.असे म्हटिले होते की (ए आणय आणर पी पी ९४ - ९५ पिरच्छे दि १०)
‘‘बाजारपेठ’’ म्हणजे िनिर्संशय, सामान्यतः िजथे व्यवसाय व्यवहार होतो
असे िठकाण, ते म्हणजे सगळे असे की, ज्यावेळी व्यापार िवकिसत झाला
निर्व्हता आणिण िविशष्ट िठकाणी व्यवहार झाले होते . परंतु व्यापाराच्या
िवकासानिर्े, बरेचदिा परंतु पत्रव्यवहाराऐवजी सौदिेबाजी समािवष्ट केली गेली
‘‘बाजारपेठ’’ या शब्दिाचा मितताथर ही सुसंगत िवस्तारला गेला. आणधुिनिर्क
भाषेत ‘‘बाजारपेठ’’ या शब्दिाचा अथर व्यवसाय आणिण िठकाण िजथे व्यवसाय
चालवला जातो.
१६३. पूवी िदिसूनिर् आणल्याप्रमाणे, आणयटिीसी १९८५ (सूप्रा) एससीसी
४७६, या प्रकरणातील बहू मत दृिष्टकोनिर्, बंधू पट्टनिर्ाईक यांच्या िनिर्णर यात
काही वेगळया तकारवर उचलूनिर् धरण्यात आणला आणिण एम. ए. तुलोच, ए आणय
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आणर १९६४ एस सी १२८४ यातील न्यायालयाच्या िनिर्णर यांवर आणिण
बैजनिर्ाथ कािदियो (१९६९) ३ एससीसी ८३८ खाणकामासंबिं धच्या
कायदियाशी संबिं धत आणिण आणयटिीसी १९८५ (सूप्रा) एससीसी ४७६, या
प्रकरणाच्या बहू मत न्यायिनिर्णर यावर अवलंबूनिर् असलेल्या िनिर्णर याशी, काहीही
संबध
ं निर्सल्याचे आणढळू निर् आणले आणहे. हे खरे आणहे की, कोणत्याही सूची
अंतरगत समािवष्ट असलेल्या कोणत्याही िवषयावर कायदिा करतानिर्ा, त्याच
सूचीच्या िकंवा

दिस
ं ीच्या इतर सूचीच्या
ू -या सूचीच्या िकंवा त्यासंबध

क्षेै़त्रांनिर्ा जे त्यास अनिर्ुषंिगक िकंवा आणवश्यक असतील त्या िवषयांच्या
क्षेत्रांनिर्ा स्पशर होण्याची िकंवा अितकमण होण्याची शक्यता असते .
अश्यावेळी, इतर गोष्टींबरोबर, सूचीतील निर्ाैेंदिीचा व्यापक आणिण उदिार अथर
याची िनिर्ियलश्चतच गरज आणहे. कायदियासाठी िवषयांचे प्रमुखांचे पूणरपणे िकंवा
जलयुक्तीकरण करणे शक्य निर्ाही पण त्याचबरोबर दिस
ू -या निर्ोंदिीच्या
अितकमण करणे म्हणजे याचा अथर पूणरपणे बंदि करणे असे निर्ाही जरी ते इतर
िविधमंडळाच्या कायदियासाठी, िवषय प्रमुखांच्या िवशेष यादिीत समािवष्ट
असेल तरी सद्याच्या प्रकरणात असल्याप्रमाणे, सूची २ मधील संबिं धत
िवषयांचे प्रमुख, निर्ोंदि २४ व्यितिरक्त, सूची २ पासूनिर् प्रत्यक्षपणे निर्ाहीसे होऊ
शकत निर्ाहीत आणिण सूची १ च्या निर्ोंदि ५२ च्या निर्ाैेंदिी अंतर गत तंबाखू
उदियोगाची घोषणा करूनिर्, सूची १ च्या, िवषयांनिर्ा स्पशर करण्याच्या िकंवा

115

त्याच्यावर अितकमण करण्याच्या निर्ावाखाली तंबाखू उदियोगाची घोषणा
करूनिर् सूची १ पयरत संपूणरपणे पोचू शकत निर्ाही.''
५२.

कलकत्ता गॅस कंपनिर्ी (मालकी) िलिमटिेड िवरूद पियलश्चम बंगाल राज्य आणिण इतर ३४, या

प्रकरणात, मानिर्निर्ीय न्यायालयाच्या घटिनिर्ापीठानिर्े, सूची १ ची निर्ाैेंदि ५२ आणिण सूची २ च्या निर्ाैेंदिी २४
आणिण २५ मधील ‘उदियोग’ याचा अथर िवचाराथर घेतला आणिण िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवले की, तत्वांनिर्ा लक्षात
घेता, या दिोन्ही निर्ोंदिींनिर्ा जास्त व्यापक वाव दिेतानिर्ा, अथर जो मेळ घालतो त्याचा अवलंब करावयाचा
आणहे. असे म्हटिले होते:
‘‘९.

या पाश्र्वभूमीवर, आणपण वरील निर्ाैेंदिी स्पष्टपणे सांगय
ू ा. सूची २ चे

तीनिर् अथर शक्य आणहेत. निर्ामे, (१) सूची २ ची निर्ोंदि २४, उदियोगाशी
संबिं धत आणहे, ज्यात सामान्यपणे गॅस आणिण गॅस वक्सर च्या औद्योिगक पैलच
ूं ा
समावेश आणहे, ज्यात गॅस आणिण गॅसवक्सर च्या इतर पैलस
ूं ाठी, निर्ोंदि २५
सोडू निर् दिेते ; (२) निर्ोंदि २४ सामान्यता उदियोगांसाठी आणिण निर्ोंदि २५
त्यातूैूनिर् गॅस आणिण गॅसवक्सर चे िविशष्ट उदियोग बाहेर काढते, या
पिरणामासह की गॅस आणिण गॅसवक्सर चा उदियोग निर्ोंदि २४ मधूनिर् वगळण्यात
आणला आणहे आणिण (३) गॅस आणिण गॅस वक्सर चे उदियोग दिोन्ही निर्ोंदिी अंतरगत
येतात म्हणजे दिोन्ही निर्ोंदिीचे तेथे खरच व्यापनिर् होते . उपरोक्त तत्व लक्षात
घेता, दिोन्ही निर्ोंदिीनिर्ा व्यापक वाव दिेतानिर्ा, आणपण त्यांनिर्ा समेटि आणिण मेळ
घालणारा अथर लावला पािहजे’’.
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५३.

सेंटिरल बॅक
ं आणैॅफ इंिडया िवरूद केरळ राज्य आणिण इतर ३५, या प्रकरणात, सूची १ ची निर्ोंदि

४५ आणिण सूची २ ची निर्ाैेंदि ५४, संबिं धत प्रश्निर् िवचाराथर आणला. प्रश्निर् उद्भवला की बाैॅम्बे सेल्स
टिॅक्स अैॅक्टि, १९५९ चे कलम ३८ - ६ क आणिण केरळ जनिर्रल सेल्स टिॅक्स अैॅक्टि, १९६३ चे
कलम २६ - १ आणिण इतर राज्य कायदियात समािवष्ट असलेल्या समानिर् तरतूदिी, ज्यादारे हस्तक िकंवा
अशी दिस
ू री व्यक्ती, जी िवकीकर भरण्यास जबाबदिार होती, त्याच्या मालमत्तेवर पिहला भार िनिर्मारण
झाला होता, ते आणर डी बी अैॅक्टि, १९९३ आणिण सरफेसी अैॅक्टिमध्ये समािवष्ट असलेल्या
तरतूदिींशी िवसंगत होते का आणिण केंिद्रय कायदियांनिर्ा राज्यकायदियांवर वचर स्व असेल असे , िनिर्िरक्षण
निर्ोैेंदििवले होते :
‘‘९२. वरील निर्मूदि तरतूदिींचे िवश्लेषण स्पष्ट करते की, डी आणर टिी
अैॅक्टिचा प्रमुख उद्देश हा बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थांच्या दिेय रक्कमेच्या
जलदि वसूलीसाठी िवशेष यंत्रणेची िनिर्िमर ती सूलभ करणे . हेच कारण आणहे की,
डी आणर टिी अैॅक्टि, केवळ प्रािधकरण आणिण अिपलीय न्यायािधकरणाची
स्थापनिर्ा, बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थानिर्ी केलेल्या अजारवर संिक्षप्त अिभिनिर्णर य
करण्याच्या अिधकारासह, करण्याचीच तरतूदि करत निर्ाही तर प्रािधकरण
आणिण अिपलीय न्यायािधकरणानिर्े िनिर्धारिरत केलेल्या रक्कमेच्या वसूलीचे
प्रकारही िनिर्िदिर िष्टत करते. परंतू सवोच्च न्यायालय आणिण उच्च न्यायालय
वगळता, सवर न्यायालयांच्या कलम १७ मध्ये िनिर्िदिर िष्टत िवषयांशी संबिं धत
अिधकार

क्षेत्रांनिर्ाही

अटिकाव

करतो.

प्रािधकरणे

आणिण

अिपलीय
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न्यायािधकरणांनिर्ा िदिवाणी प्रिकयेत समािवष्ट असलेल्या प्रिकयेच्या बंधनिर्ातूनिर्
मुक्त करण्यात आणले आणहे. हे वेगळे सांगायचे तर, डी आणर टिी अैॅक्टिनिर्े,
केवळ बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थाच्या दिेय वसूलीची जलदि वसूली
करण्यासाठी िवशेष प्रिकयाच अियलस्तत्वात आणणली निर्ाही, तर कसूरदिार
कजर दिार, िदिवाणी न्यायालयाच्या अिधकारक्षेत्रात, बॅक
ं ा आणिण िवित्तय
संस्थांनिर्ी सूरू केलेली प्रिकया िनिर्ष्फळ करण्याचा अवलंब करणार निर्ाहीत
याची खात्री करण्याची तरतूदिही केली आणहे.
९३.

सूरक्षा कायदिा करणे ही बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थांसह सूरिक्षत

कजर दिात्यांची दिेणी, कसूरदिार कजर दिारांकडू निर् कोणत्याही अडथळयािशवाय
वसूल करण्यासाठी सरकारनिर्े केलेला सवारत मूलगामी कायदिेशीर उपाय,
म्हणूनिर् मानिर्ला जाऊ शकतो. पिहल्यांदिाच, सूरिक्षत धनिर्कोंनिर्ा कसूरदिार
कजर दिारांकडू निर्, न्यायालये िकंवा न्यायािधकरणाच्या हस्तक्षेपािशवाय, त्याच्या
दिेय रक्कमेच्या वसूलीसाठी उपाय करण्याचे अिधकार दिेण्यात आणलेले
आणहेत.
११०.

डी आणर टिी अैॅक्टिमुळे न्यायािधकरणाच्या िदस्तरीय

प्रणालीची स्थापनिर्ा करणे सुलभ झाले. पिहल्या स्तरावर स्थापनिर् करण्यात
आणलेल्या न्यायािधकरणांनिर्ा, बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थाच्या दिेय रक्कमेच्या
वसूलीच्या दिाव्यांचा संिक्षप्त िनिर्वाडा करण्याचे अिधकार दिेण्यात आणले आणहेत;
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(िदिवाणी

प्रिकया

संिहतेच्या

तांित्रकतेच्या

अडथळयांिशवाय)

सूरक्षा

कायदियामूळे, पिरियलस्थतीमध्ये आणमूलाग्र बदिल झाला कारण बॅक
ं ा आणिण
िवित्तय

संस्था

आणिण

इतर

सूरिक्षत

धनिर्कोंनिर्ा,

न्यायालये

िकंवा

न्यायािधकरणांच्या हस्तक्षेपािशवाय त्यांची दिेणी वसूल करता आणली सुरक्षा
कायदियानिर्े सुरक्षा निर्ोंदिणी आणिण िनिर्यमनिर् / पुनिर्रिनिर्मारण कंपनिर्ी, बॅक
ं ा आणिण
िवित्तय संस्थाच्या मालमत्तेची सुरक्षा आणिण इतर संबिं धत तरतूदिीचीही तरतूदि
केली.
११६. डी आणर टिी अैॅक्टि कलम ३४ (१) मध्ये िनिर्िदिर िष्टत असलेला
निर्ाैॅनिर् आणैॅबस्टिॅंटिे खंड आणिण सुरक्षा कायद्याचे कलम ३५, त्या
अिधिनिर्यमांच्या तरतुदिींवर वरचढ पिरणाम करते जेव्हा इतर दिस
ू रा कायदिा
िकंवा िवलेख, इतर कायद्याचा पिरणाम असलेला, यात काही िवसंगत असेल
तेव्हा दिस
ू -या, शब्दिांत सांगायचे झाले तर हे की, जर इतर कायदिे जे डी आणर
टिी अैॅक्टि िकंवा सुरक्षा कायद्याशी िवसंगत आणहेत, त्यामध्ये तरतुदिी
निर्सतील तर त्या कायदियांमध्ये िनिर्िदिर िष्टत तरतूदिी दिस
ू -या कायद्यांवर वरचढ
होऊ शकत निर्ाही. मंबई अिधिनिर्यमाच्या कलम ३८ - सी आणिण केरळ
कायद्याच्या कलम २६ - बी मध्ये निर्ाैॅनिर् आणैॅबस्टिॅंटिे खंड आणहेत आणिण ते
इतर कजारवर राज्यभार प्राधान्याला वैद्यािनिर्क मान्यता दिेते, जी १९५०
आणधीही भारतीय उच्च न्यायालयांनिर्ी मान्य केली होती. दिस
ू -या शब्दिात
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सांगायचे झाले तर, इतर राज्य कायदियांमध्ये समािवष्ट असलेली ही कलमे
आणिण समानिर् तरतूदिी फकत िवकीकर भरण्यास जबाबदिार असलेल्या
हस्तकाच्या िकंवा इतर व्यिक्तच्या मालमत्तेवर पिहला भारच आणकारीत निर्ाही
तर त्यांनिर्ा इतर कायदियांवरही वरचढ पिरणाम दिेते.
मानिर्निर्ीय न्यायालयास केंिद्रय कायदिा आणिण राज्य कायदिा यांच्या तरतुदिींमध्ये संघषर आणढळला
निर्ाही.
५४.

अिपलकत्यारच्या वतीनिर्े िवदानिर् वकील यांनिर्ी एस एस धनिर्ोआण, दिमनिर्

िसंग आणिण डाल्को

इंिजिनिर्यिरंग प्रायव्हेटि िलिमटिेड (सूप्रा), या प्रकरणातील िनिर्णर यावर िवसंबूनिर् म्हटिले की, संसदि, सूची १
च्या निर्ोंदिी ४३ आणिण ४४ अंतरगत येणारे महामंडळ आणिण सूची २ च्या निर्ोंदि ३२ अंतरगत येणारी सहकारी
संस्था, यामधील फरकाबाबत जागरूक होती. एस. एस. धनिर्ोआण (सूप्रा), या प्रकरणात, मानिर्निर्ीय
न्यायालयानिर्े, कायद्यानिर्े केलेले महामंडळ आणिण व्यक्तीच्या कृतीनिर्े िनिर्मारण झालेली संस्था यामधील फरक,
कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदिींस अनिर्ुसरूनिर् िवचारात घेतला आणिण िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवले :
‘‘८. महामंडळ हे कायदियानिर्े िनिर्मारण केलेली कृित्रम संस्था आणहे जी संपूणरतः
वेगळी आणिण सातत्यानिर्े अियलस्तत्वात असलेल्या आणिण वारसाच्या क्षमतेनिर्े
तयार होणा-या व्यिक्तपेक्षा पूणर वेगळी आणहे, त्याच्या सदिस्यत्वामध्ये बदिल
असूनिर्ही िशवाय, मालमत्ता घेणे, धरणे आणिण दिेणे, करार करणे, खटिला
दिाखल करणे आणिण अश्या प्रकारच्या इतर कायदियानिर्े त्याच्या िनिर्िमर तीनिर्े
िदिलेल्या अिधकारांचा आणिण िवशेष अिधकारांचा वापर निर्ैसिगर क व्यक्ती करू
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शकते त्याप्रमाणे अशी कायदिेशीर क्षमता आणहे असे प्रिसद डाटिर माऊथ
काैॅलेज, ४ वीटि ५१८ ६३६: ४ एलइडी ६२९, (१८१९) या प्रकरणात,
मुख्य न्यायाधीश माशर ल यांनिर्ी महामंडळाची व्याख्या खालीलप्रमाणे िदिलेली
होती.
‘‘ महामंडळ हे कृित्रम, अदृश्य, अमूतर आणिण फक्त िवचार करूनिर्
अियलस्तत्वात आणलेला कायदिा कायद्याचा केवळ प्राणी असल्यामुळे त्याच्या
िनिर्िमर तीची सनिर्दि ही केवळ त्याच मालमत्ता ताब्यात घेते ज्या त्याच्या
अियलस्तत्वात अगदिी स्पष्टपणे िकंवा अनिर्ुषंिगक आणहेत. ते असे आणहे की, ज्या
उद्देशासाठी ती तयार करण्यात आणली होती त्या उद्देशावर पिरणाम
करण्यासाठी हे सवर उत्तम गिणत केले जाते. सवारत म्हत्वाचे म्हणजे अमरत्व
आणिण अिभव्यक्ती परवानिर्गी, व्यिक्तमत्व, मालमत्ता ज्यादारे अनिर्ेक व्यिक्तंचा
तोच कायमचा वारस मानिर्ला जातो आणिण तो एक व्यिक्त म्हणूनिर् काम करू
शकतो. ते महामंडळाला स्वतःचे काम सांभाळण्यास शक्य करते आणिण
मालमत्ता हातात घेते कोणत्याही धोकादिायक आणिण अनिर्ंत गरजांिशवाय ;
सततच्या संदिेशाची गरज निर्सतानिर्ा,

आणपल्या हातानिर्े वाहू निर् निर्ेण्याच्या

उद्देशानिर्े ते मुख्यत: माणसाच्या कपडयांच्या शरीरासाठी, वारसात, या
गूणांसह आणिण क्षमतांसह, महामंडळाचा शोध लावण्यात आणला या हेतूसाठी
आणहे आणिण उपयोगात आणहेत. यादारे व्यिक्तंचा अंखड वारसा एखादिया अमर
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व्यिक्तप्रमाणे िविशष्ट उद्देशाच्या संवधर निर्ासाठी कायर करण्यास सक्षम आणहेत.''
म्हणूनिर्, संज्ञा ‘महामंडळ’ खाजगी महामंडळांनिर्ा समािवष्ट करण्यास पूरश
े ी िवस्तृत आणहे . परंतु
भारतीय दिंड संिहतेच्या कलम २१ च्या खंड १२ च्या संदिभारत , व्याख्या ‘महामंडळ’ यास अरूंदि
कायदिेशीर सूिचत अथर िदिला गेला पािहजे.
९. महामंडळ याचा िवस्तृत अथारनिर्े, असा अथर होऊ शकतो की, व्यक्ती
म्हणूनिर् काय करण्याचा अिधकार असलेल्या व्यिक्तंच्या संघटिनिर्ा पण इथे
त्याचा वापर केला जातो हे निर्क्की निर्ाही. िवधीमंडळाच्या अिधिनिर्यमानिर्ुसार
िकंवा अंतरगत स्थापनिर् केलेली महामंडळे म्हणजे केवळ संयक्त
ु संस्था आणहे
ज्यांचे अियलस्तत्व आणहे आणिण केवळ कायद्यास त्याचा संयक्त
ु दिजार निर्ाही.
उदिाहरणाथर , निर्गरपािलका, िजल्हा पिरषदि िकंवा ग्रामपंचायत यांनिर्ाही
िविधमंडळाच्या कायद्यास अियलस्तत्व आणिण दिजार आणहे. दिस
ू रीकडे, कंपनिर्ी
अिधिनिर्यामा अंतरगत िकंवा संस्था निर्ाैेंदिणी अिधिनिर्यमाअंतरगत कंपनिर्ीमध्ये
स्वतःची स्थापनिर्ा करणा-या व्यिक्तंची संघटिनिर्ा, ज्याचे कायदिेमंडळाच्या
कायद्यास निर्व्हे तर पक्षकारांचे कृतींनिर्ा अियलस्तत्व आणहे त्यास िविधमंडळाचा
अिधिनिर्यमास संयक्त
ु संस्था म्हणूनिर् दिजार असू शकतो.
दिमणिसंग (सूप्रा), या प्रकरणात, मानिर्निर्ीय न्यायालयाच्या घटिनिर्ापीठानिर्े भारतीय संिवधानिर्ाच्या
सातव्या पिरिशष्टाची सूची १ ची निर्ाैेंदि ४३ आणिण सूची २ ची निर्ाैेंदि ३२, िवचाराथर घेतली आणिण
िनिर्िरक्षण निर्ाैेंदििवले .
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‘‘५. महामंडळ म्हणजे काय? हॅल्सवरीच्या इंग्लडचे कायदिे, चौथी आणवृत्ती
खंड ९ पिरच्छे दि १२०१ मध्ये असे म्हटिले आणहे की, महामंडळाची व्याख्या
व्यिक्तंची संस्था (महामंडळाच्या एकित्रत बाबतीत) िकंवा कायारलय
(महामंडळाच्या एकमेव बाबतीत) म्हणूनिर् केली जाऊ शकते , ज्याला
कायदियानिर्े व्यिक्तमत्व आणहे, जे सदिस्यांच्या स्वतंत्र व्यिक्तमत्वापेक्षा वेगळे आणहे
िकंवा व्यिक्तचे व्यिक्तमत्व कायारलयात आणतापयरत, प्रश्निर्ात असलेले
पिरच्छे दि १२०४ मध्ये एकित्रत महामंडळाची व्याख्या करण्यात आणली आणहे.
(अ) एका संस्थेमध्ये एकित्रत केलेला व्यिक्तंचा समूह, एका िविशष्ट संज्ञे
अंतरगत, कृित्रम स्वरूपात, शाश्वत वारसा असलेला आणिण एक व्यिक्त म्हणूनिर्
अनिर्ेक बाबतीत काम करण्याची क्षमता असलेल्या कायदियाच्या धोरणानिर्ुसार
असलेली िवशेषतः घेणे आणिण मालमत्ता दिेणे , मालमत्ता करार दिाियत्व आणिण
खटिला दिाखल करण्याचा आणिण खटिला दिाखल केलेला, सामान्य अिधकार
आणिण उनिर्मुिक्त आणिण िविवध राजकीय अिधकार जास्त कमी िवस्तारीत
त्याच्या संस्थेच्या रचनिर्ेनिर्ुसार िकंवा त्या संस्थेच्या िनिर्िमर तीच्या वेळी िकंवा
कोणत्याही वेळी, त्यानिर्ंतरच्या काळात असलेली.
बोडर आणैॅफ टिर स्टिीज, आणयुरवेिदिक आणिण युनिर्ानिर्ी ितिबया काैॅलेज, िदिल्ली
िवरूद िदिल्ली राज्य १९६२ सूप्रा १ एस सी आणर १५६, या प्रकरणात
मानिर्निर्ीय न्यायालयानिर्े या प्रश्निर्ाचे उत्तर दिेणे आणवश्यक होते की िवश्वस्त
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मंडळ जे मुळात निर्ोंदिणीकृत होते, संस्था निर्ोंदिणी कायदिा, १८६० अंतरगत
आणिण निर्वीनिर् िवश्वस्त मंडळ जे िविधमंडळाच्या अिधिनिर्यमानिर्े समािवष्ट केले
होते िटििबया काैॅलेज अिधिनिर्यम, १९५२ या निर्ावानिर्े, ज्यादारे जूनिर्े मंडळ
बरखास्त करूनिर् निर्वीनिर् मंडळ स्थापनिर् करण्यात आणले होते ती महामंडळे होती
न्यायालयानिर्े म्हटिले की, जूनिर्े मंडळ निर्ाही तर निर्वीनिर् मंडळ होते . प्रश्निर् पुढे
मांडला की, महामंडळ म्हणजे काय तर त्याला न्यायालयानिर्े उत्तर िदिले की,
हॅल्सवरीच्या इंग्लंडचे कायदिे यामध्ये समािवष्ट िवधानिर्ांनिर्ी, जे आणम्ही
अगोदिरच मांडले होते आणिण म्हटिले होते.
म्हणूनिर् महामंडळ एकत्रीत म्हणूनिर् फक्त एकच क्षमता आणहे, ती म्हणजे त्याची
संयक्त
ु क्षमता महामंडळ एकित्रतिरत्या व्यापारी िकंवा िबनिर्व्यापारी महामंडळ
असू शकते व्यापारी महामंडळाची सामान्य उदिाहरणे आणहेत (१) सनिर्दिी
कंपन्या (२) संसदिेच्या िवशेष कायदियानिर्े समावेश झालेल्या कंपन्या,
(३)कंपनिर्ी अिधिनिर्यमातंगरत निर्ोंदिणी झालेल्या कंपन्या, िबनिर्व्यापारी
महामंडळे स्पष्ट केलेल्या आणहेत (१) निर्गरपािलका महामंडळ, (2) िजल्हा
मंडळे , (3) परोपकारी संस्था, (4) िवद्यापीठे , इ. महामंडळाच्या
कायदिेशीर घटिक कल्पनिर्ेतील एक म्हत्वाचा घटिक म्हणजे त्याची ओळख
अखंड असते. म्हणजे की, मूळ सदिस्य िकंवा त्याचे उत्तरािधकारी िकंवा
त्याचे वारस, एकच आणहेत. कायद्यामध्ये, वैयिक्तक महामंडळ िकंवा सदिस्य
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ज्यापैकी एक आणहे, ते महामंडळापेक्षा पूणरपणे वेगळे आणहे. संपूणरतः
महामंडळ एक व्यिक्तइतकेच कायदिेशीर व्यिक्तमत्व आणहे , म्हणूनिर् असे
म्हटिले गेले की, महामंडळाला निर्ाव आणवश्यक आणहे. म्हणजे महामंडळ
एकित्रत सामान्य िनिर्यम, म्हणूनिर् फक्त कृती िकंवा त्याच्या सामान्य िशक्का
अंतरगत लेखानिर्े व्यक्त केलेली इच्छा सद्या इंग्लंडमध्ये , राैॅयल चाटिर रदारे
एक िकंवा दिोनिर् पदतीनिर्े एक महामंडळ िनिर्मारण केले जाते , ते म्हणजे
राजाकडू निर् समापनिर्ाची राजसनिर्दि िकंवा संसदिेच्या अिधकारानिर्े तेथे
िदिघर काळ राहण्याचा अिधकार आणहे असे म्हणण्यास की, महामंडळाचे
ताप्तयर यात असते. (१) एकीकरणाचे कायदिेशीर अिधकार (२) एकीकरण
करावयाच्या व्यिक्त (३) ज्या निर्ावानिर्े त्या व्यिक्तनिर्ा एकत्रीत केले आणहे (४)
िठकाण आणिण (५) शब्दि, हे एकीकरण दिाखिवण्यासाठी कायद्यामध्ये पूरस
े े
आणहेत महामंडळाच्या िनिर्िमर तीसाठी िविशष्ट शब्दिांची गरज निर्ाही. एकीकरण
करण्याच्या हेतू दिशर िवणारा कोणताही अिभव्यक्ती पूरश
े ी असेल.
त्यानिर्ंतर मानिर्निर्ीय न्यायालयानिर्े संस्था निर्ोंदिणी अिधिनिर्यम १९६० मधील
िविवध तरतुदिी लक्षात घेतल्या ज्या, त्यांच्या मते, यामध्ये हेतू
दिशर िवण्यासाठी पुरस
े े शब्दि निर्व्हते. परंतु, उलटि अश्या प्रकारच्या हेतूचा
अभाव असल्याचे दिशर िवणा-या तरतुदिी होत्या. त्यामुळे त्यांनिर्ी असे िनिर्िरक्षण
निर्ोंदििवले की, ते या िनिर्ष्कतारप्रत आणले आणहेत की, वरील तरतुदिींमध्ये
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महामंडळ एकत्रीकरणाचे आणवश्यक , म्हणजेच, वैिशष्टय, स्थािपत होत निर्ाही.
समाजाचे एकत्रीकरण करण्याचा हेतू, पूढील प्रश्निर्ाचा िवचार करता की,
निर्वीनिर् मंडळ महामंडळ होते हा?, या प्रश्निर्ाच्या उत्तरादिाखल, कलम ३ च्या
उपकलम (२) च्या संदिभारत उत्तर दिेण्यास न्यायालयास कोणतीही अडचण
निर्व्हती. त्यात असे म्हटिले होते की, महामंडळ हे संयक्त
ु संस्था असावे,
कायमस्वरूपी वारसा आणिण समानिर् िशक्का असलेले, आणिण निर्ावाखाली
खटिला दिाखल केला जाईल असे असलेले न्यायालयानिर्े असे िनिर्िरक्षण
निर्ोंदििवले की, कलम ३ चे उपकलम (२) व्यक्त दृष्टीनिर्े म्हणते की, खोटिया
अिधिनिर्यमाअंतरगत स्थापनिर् करण्यात आणलेल्या निर्वीनिर् मंडळाला संयक्त
ु दिजार
िदिलेला आणहेत्र. दिस
ु -या शब्दिात सांगायचे झाले तर निर्वीनिर् मंडळ म्हणजे पूणर
अथारनिर्े महामंडळ आणहे.
६. आणम्ही पंजाब अिधिनिर्यमाचे कलम ३० आणधीच िवचारात घेतले आणहे. जे
प्रत्येक निर्ाैेंदिणीकृत सहकारी संस्थेला अखंड वारसा आणिण समानिर् िशक्का
असलेले, मालमत्ता धरणे आणिण मालमत्ता, करार करणे, खटिले दिाखल
करणे, बचाव करणे या अिधकारांसह आणिण इतर कायदिेशीर कायर वाही आणिण
ज्या उद्देशासाठी ते स्थापनिर् झाले आणहे त्या सवर गोष्टी करण्यासाठी म्हणूनिर्
संयक्त
ु संस्थेचा दिजार दिेते, त्यामुळे याबाबतीत थोडीफार शंका असू शकत
निर्ाही की सहकारी संस्था ही सामान्यतः समजलेले एक महामंडळ आणहे .
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संिवधानिर्ाच्या योजनिर्ेमुळे काही फरक पडतो का? आणम्ही समजत निर्ाही
७. .............. श्री राममूती यांच्या मते, सूची १ च्या निर्ोंदि ४३ मध्ये ,
सहकारी संस्थांनिर्ा वगळणे आणिण सूची २ च्या निर्ोंदि ३२ मध्ये सहकारी
संस्थांचा समावेश वेगळे पणानिर्े आणिण िशवाय परंतु इतर महामंडळासह सूची
१ मध्ये िनिर्िदिर िष्टत केलेल्या व्यितिरक्त आणिण िवदियापीठे , हे स्पष्टपणे दिशर िवते
की, सहकारी संस्थांनिर्ा महामंडळांपेक्षा वेगळया संस्था म्हणूनिर् वागिवण्यासाठी
ही घटिनिर्ात्मक योजनिर्ा तयार करण्यात आणली आणहे. दिस
ू रीकडे एक गोष्ट
लक्षात येईल की, सहकारी संस्थांचा प्रत्येक उल्लेख, दिोन्हीमध्ये म्हणजे सूची
१ च्या निर्ोंदि ४३ आणिण सूची २ च्या २ निर्ोंदि ३२ मध्ये इतर महामंडळासह,
असे दिशर िवते की, घटिनिर्ाकत्यारचा दृिष्टकोनिर् असा होता की, सहकारी संस्था
हया इतर महामंडळांप्रमाणेच होत्या आणिण सगळी महामंडळे च होती. खरे तर,
सूची १ च्या निर्ोंदि ४३ मधूनिर् सहकारी संस्थांनिर्ा वगळणे हे असे सूिचत करते
की, अशा प्रकारचे सहकारी संस्थाचे वगळणे , ‘‘महामंडळ’’ या शब्दिाच्या
अथारच्या अथारत आणकलनिर् करणारे आणहे.
डालको इंिजिनिर्यिरंग प्रायव्हेटि िलिमटिेड (सूप्रा), या प्रकरणात, न्यायालयानिर्े एस. एस. धनिर्ाैेआण
(सूप्रा), यातील िनिर्णर य िवचारात घेतला आणिण म्हटिले की, कायदियानिर्े स्थापनिर्ा केलेल्या आणिण कायदिया
अंतरगत स्थापनिर् केलेल्या महामंडळात फरक आणहे. पंरतु तत्काळ प्रकरणात संबिं धत प्रश्निर् वेगळा आणहे.
५५.

िहंदिस्ु थानिर् िलव्हर (सूप्रा) या प्रकरणात, प्रश्निर् िवचारात घेण्यात आणला होता की, भारताच्या
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राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या पिरिशष्टाच्या सूची १ च्या निर्ोंदि ४३ अंतरगत आणरिक्षत असलेल्या

संसदिेच्या

क्षेत्रावर अितकमण होते का, जे केंद्र सरकारला व्यापारी महामंडळे - बॅक
ं ा, िवमा आणिणैे िवित्तय
महामंडळाचे समावेशनिर्, िनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् यासंबध
ं ीचा कायदिा करण्याचा अिधकार दिेते. न्यायालयानिर्े
असे म्हटिले होते की, अश्या कागदिपत्रांवर मुद्रांक शुल्क आणकारणे आणिण मुद्रांक शुल्क दिर िनिर्ियलश्चत करणे
हा एक वेगळा पैलू आणहे. बाैॅम्बे स्टिॅम्प अैॅक्टिमध्ये, महामंडळांचे समावेशनिर् िनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्
याचा समावेश निर्ाही.
‘‘४२. त्यानिर्ंतर असा युिक्तवादि करण्यात आणला की, बाैॅम्बे स्टिॅम्प
अैॅक्टिच्या कलम ३४ सह कलम २(ज) (चार) वाचा, तरतूदिी म्हणते की,
योग्य मुद्रांिकत निर्सलेला िवलेख, जे पुराव्यामध्ये अमान्य असेल ताैे कंपनिर्ी
कायदियाच्या कलम ३९४ ला िवरोधी आणहे आणिण राज्य कायदिा कंपनिर्ी
अिधिनिर्यमाच्या तरतूदिींवर वरचढ होऊ शकत निर्ाही. असा ही युिक्तवादि केला
गेला की, मुद्रांक शुल्काच्या निर्ावाखाली राज्यिविधमंडळ, प्रत्यक्षतः कंपनिर्ीच्या
एकीकरणावर कर आणकारत आणहे. आणिण म्हणूनिर् संसदिेच्या क्षेत्रावर,
राज्यघटिनिर्ेच्या सूची १ च्या निर्ोंदि ४३ अंतरगत, अितकमण केले आणहे.
आणम्हाला यामध्ये काहीही तात्पयर ही सापडले निर्ाही. िवलेखावर मुद्रांक शुल्क
आणकारले आणहे आणिण माप हस्तांतिरत केलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकनिर् आणहे
राज्यघटिनिर्ेच्या सूची 1 च्या निर्ोंदि ४३ अंतरगत, संसदिेच्या क्षेत्रात
अितकमणाचा प्रश्निर्च निर्ाही केंद्राला कायदिे करण्याचा अिधकार दिेते. जसे
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बॅक
ं ा, िवमा, िवत्तमहामंडळासह व्यापारी महामंडळाचे समावेशनिर्, िनिर्यमनिर्
आणिण समापनिर्. परंतु सहकारी संस्थांचा समावेश निर्ाही. सूची १ च्या निर्ोंदि ४३
अंतरगत अनिर्ुसरण कायदिा, मुद्रांक शुल्क आणकारणे आणिण अश्या कागदिपत्रांवर
मुद्रांक शुल्क दिर िनिर्ियलश्चत करणे, यापासूनिर् पूणरपणे वेगळा आणहे. बाैॅम्बे
स्टिॅम्प अैॅक्टि, महामंडळाचे समावेशनिर्, िनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् याच्याशी
संबिं धत कायदिा करत निर्ाही. ते फक्त मुद्रांक शुल्क आणकारते आणिण
कागदिपत्राच्या संदिभारत तडजोड िकंवा व्यवस्था करूनिर् मुद्रांक शुल्क िनिर्धारिरत
करते’’.
५६.

केरळ राज्य वीजमंडळ (सूप्रा), या प्रकरणात घटिनिर्ापीठानिर्े, खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टय िसदांत

आणिण प्रभावशाली हेतूचा िवचार करतानिर्ा असे म्हटिले की ;
‘‘५.

अनिर्ुच्छे दि २५४ मधील तरतुदिींच्या दृिष्टनिर्े, संसदिेचा कायदिा

करण्याचा अिधकार सूची ३ मधील िवषयांशी संबिं धत, जे खंड (२) निर्े
हाताळले जातात त्या सवोच्च संसदिेस सूची १ मधील िवषयांच्या संदिभारत
कायदिे करण्याचा िवशेष अिधकार आणहे. राज्य िविधमंडळाला सूची २ मधील
िवषयांसंबध
ं ी कायदिे करण्याचा िवशेष अिधकार आणहे. परंतु ते खंड (१) च्या
तरतुदिीच्या अधीनिर् आणहे. (खंड (२) शी संदिभर , क्षणासाठी सोडू निर् दिेणे) (२)
संसदिेचा, सूची १ मध्ये समािवष्ट िवषयांशी संबिं धत कायदिे करण्याचा
अिधकार सवोच्च आणहे, खंड ३ मध्ये काही असूनिर्ही (पून्हा खंड (2) च्या
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तरतूदिी िवचाराथर सोडू निर् दिेणे) शब्दि ‘‘असे असूनिर्ही ’’ याचा खंड (१) मध्ये
आणिण शब्दि ‘‘अधीनिर्’’ याचा खंड (३) मध्ये काय अथर आणहे? त्याचा अथर
जेथे निर्ाैेंदि सूची १ मध्ये सामान्य संज्ञेत आणहे आणिण त्याचा भाग िविशष्ट
संज्ञेत सूची १ मध्ये आणहे , तेथे सूची १ मधील निर्ोंदि सूची २ मध्ये निर्ाैेंदि
असूनिर्ही पिरणाम करते हे ही हया तत्वावर आणहे की ‘‘खास’’ वगळते
‘‘सामान्य’’ आणिण सामान्य निर्ाैेंदि. सूची 1 मधील खास निर्ोंदिीस अधीनिर्
राहू निर् उदिाहरणाथर , जरी घराची राहण्याची सोय आणिण भाडेिनिर्यंत्रण एकतर
राज्य सूचीमध्ये िकंवा समवती सूचीमध्ये येत असले , तरी सातव्या
पिरिशष्टाच्या सूची १ च्या निर्ोंदि ३ मधील भाडयाच्या िनिर्यंत्रणाचा िवषय आणिण
प्रांतामध्ये राहण्याची सोय, हे िवषय राहण्याच्या सामान्य िवषयामधूनिर् तयार
करतो. (पहा इंदि ू भूसनिर् िवरूद सुंदिरी दिेवी, (१९७०) १ एससीआणर ४४३)
आणणखी पुढे, शब्दि ''असे असुनिर्ही'' याचा अथर खंड (१) मध्ये असा आणहे
की, दिोनिर् निर्ोंदिीचा मेळ घालणे जर शक्य निर्सेल तर सूची १ मधील निर्ोंदि रूढ
होईल. पण तसे घडण्यापूवी, प्रयत्निर् व्हायला हवेत की, कोणत्या सूचीत
िविशष्ट कायदिा येतो कोणत्या निर्ोंदिी अंतरगत िविशष्ट कायदिा येतो हे
ठरिवण्यासाठी कायद्याचे खरे स्वरुप आणिण िविशष्ट िसंध्दिांत, न्यायालयाकडू निर्
िवकिसत करण्यात आणला अैाहे. जर ख-या स्वरूपात आणिण वैिशष्टयात,
जर कायदिा एका िकंवा दिस
ू -या सूचीत येत असेल आणिण त्या कायदियाच्या
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िवषयाचा काही भाग योगायोगानिर्े अितकिमत होत असेल आणिण दि स
ू -या सूची
अंतरगत येत असेल तर कयदिा संपूणरतः वैद्य असेल, असे अनिर्ुषंिगक
अितकमण असूनिर्ही ही तत्वे अनिर्ेक िनिर्णर यांमध्ये घालूनिर् िदिलेली आणहेत.
१६.

हे स्पष्ट होईल की, कायदियाचा एक भाग मंडळाची घटिनिर्ा, मंडळाचे

समावेशनिर् आणिण त्याच्या कृतींच्या िनिर्यमनिर्ाशी संबिं धत आणहे . परंतु कायद्याचा
मुख्य उद्देश हा िवजेची िनिर्िमर ती आणिण पुरवठा यांची तकरशुदी करणे हा आणहे.
निर्ाैेंदिी ४३ आणिण ४४ मध्ये अपेिक्षलेले िनिर्यमनिर् हे वीजमंडळाच्या िनिर्िमर ती,
िवतरण आणिण पुरवठा याचे िनिर्यमनिर् निर्ाही. कायदिा १९१० आणिण १९४८
सूची ३ ची निर्ोंदि ३८ च्या संदिभारत, पूणर संिहता िनिर्मारण करीत असल्यामुळे,
हा उद्देश पूणर करण्यासाठी मंडळ केवळ एक साधनिर् आणहे. वीजमंडळाचे
एकीकरण आणिण िनिर्यमनिर् या संबध
ं ातील तरतुदिी फक्त, वीजेची िनिर्िमर ती,
पुरवठा आणिण िवतरणाच्या संदिभारतील तरतुदिीस अनिर्ुषंिगक म्हणूनिर् घेतल्या
जातात.
१८.

रामतनिर्ू हाउिसंग सोसायटिी िवरूद महाराष्टर (१९७०) १ एससीसी

२४८, या प्रकरणात, मानिर्निर्ीय न्यायालयानिर्े औद्योिगक िवकास कायदिा,
१९६१ अंतरगत प्रश्निर् हाताळला होता की, या कायद्याच्या अंतरगत िनिर्मारण
झालेले महाराष्टर िवकास महामंडळ, व्यापारी महामंडळ होते का? राज्य
यादिीच्या निर्ोंदि 24 अंतरगत येणारा कायदिा आणिण कंैेिद्रय कायदियाच्या निर्ोंदि
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43 अंतरगत निर् येणारा कायदिा, या बाबतीत मानिर्निर्ीय न्यायालयानिर्े िनिर्िरक्षण
निर्ोंदििवले (एससीसी पृष्ठ ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८ पिरच्छे दि ३,
४, ८, ११ आणिण १५)
हा एक कायदिा आणहे, महाराष्टर राज्यातील औदियोिगक क्षेत्रे आणिण
वसाहतीतील उदियागांच्या स्थापनिर्ा आणिण सूरिक्षततेसाठी आणिण जलदि आणिण
सूव्यवस्थेच्या मदितीच्या उद्देशासाठी, िवशेष तरतूदि करण्यासाठी
सामान्यतः
वरील

निर्मूदि

आणिण

त्याच्या संघटिनिर्ेत मदित करणे आणिण त्या उद्देशासाठी आणिण
िवषयांशी

िनिर्गडीत

उद्देशांसाठी,

औदियोिगक

िवकास

महामंडळाची स्थापनिर्ा करण्यासाठी.
महामंडळ, हे महाराष्टर राज्यातील औदियोिगक क्षेत्रे आणिण वसाहतींतील
उदियोगांच्या आणस्थापनिर्ा आणिण संस्था, यांची सूरिक्षतता आणिण त्याच्या जलदि
आणिण सूव्यवस्थेच्या उद्देशासाठी स्थापनिर् झालेले आणहे.
स्पष्ट म्हटिल्याप्रमाणे, महामंडळाची काये आणिण अिधकार हे औद्योगीक क्षेत्रे
आणिण वसाहतींनिर्ा, रस्ते, पाणी िकंवा वीजपुरवठा, पथिदिवे, मलवािहनिर्ी िकंवा
महामंडळानिर्े धरलेली इतर कोणतीही मालमत्ता महामंडळास योग्य वाटिेल त्या
शतीवर
ं हस्तांतरण करणे, या सुिवधा पूरवूनिर् िवकास करणे ही आणहेत
महामंडळाची मुख्य काये, राज्यातील उदियोगांची स्थापनिर्ा वाढ आणिण िवकास
या संदिभारत, प्रथम िनिर्वडक िठकाणी औदियोिगक वसाहती स्थापनिर् करणे

132

आणिण व्यवस्थापनिर् करणे आणिण दिस
ू रे म्हणजे राज्य सरकारनिर्े िनिर्वडलेल्या
औदियोिगक क्षेत्रांचा िवकास करणे जेव्हा औदियोिगक क्षेत्रे िनिर्वडली जातात
तेव्हा त्या क्षेत्रात भूसंपादिनिर्ाची गरज उघड होते . त्यामुळे कायदिा स्पष्ट करतो
की, राज्य सरकार, िविशष्ट उद्देश स्पष्ट करूनिर्, एक निर्ोिटिस प्रिसद करूनिर्,
जमीनिर् संपादिनिर् करू शकते जेथे महामंडळासाठी िकंवा स्थािनिर्क
प्रािधकरणासाठी जमीनिर् संपािदित करण्यात आणली आणहे तेथे राज्य सरकारनिर्े
जिमनिर्ीचा ताबा घेतल्यानिर्ंतर जिमनिर् महामंडळ िकंवा स्थािनिर्क प्रािधकरणास,
हस्तांतिरत करावी.
ते कायदिा आणिण महामंडळाची काये आणिण अिधकार यांच्या उद्देशांच्या
पाश्वर भूमीत आणहे की, ज्यादारे कायदियाचे खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टय
िनिर्धारिरत होईल. उदियोग, राज्य सूचीतील निर्ोंदि २४ अंतरगत येतात. महाराष्टर
राज्यातील उदियोगांची स्थापनिर्ा, वाढ आणिण िवकास, केंिद्रय सूचीच्या निर्ोंदि ७
आणिण ५२ अंतरगत येत निर्ाही. उदियोगांची स्थापनिर्ा, वाढ आणिण राज्यातील
उदियोगांचा िवकास उदियोगांच्या राज्य सूचीत येतो. जिमिनिर्चे संपादिनिर् िकंवा
अिधग्रहण, समवती सूचीच्या निर्ोंदि ४२ अंतरगत येते. उदियोगांचा िवकास
साध्य करण्यासाठी, केवळ भूसंपादिनिर्ाचीच गरज निर्ाही तर कायद्याच्या
उद्देशांची अंमलबजावणी करणेही गरजेचे आणहे . आणिण म्हणूनिर्च कायद्याच्या
उद्देशांची अमंलबजावणी करण्यासाठी महामंडळाची स्थापनिर्ा केली आणहे .
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कायदियाचे खरे स्वरूप आणिण वैिशष्टय, हे स्थापनिर्ा, वाढ आणिण उदियोगांच्या
संघटिनिर्ा, त्यासाठी जिमिनिर्चे संपादिनिर् आणिण कायद्याचा उद्देश यासाठी,
महामंडळाची, हे सरकारचे एक अंग िकंवा अिभकरण म्हणूनिर् उभारणी करूनिर्
पूणर करणे हे आणहे महामंडळाची काये आणिण अिधकार, अिनिर्ियलश्चत अटिींवर
दिाखवत निर्ाही की हे उदियोगांची स्थापनिर्ा, आणिण वाढ यांच्या प्रमुख आणिण
मुख्य उद्देशांच्या मदितीसाठी आणहे आणिण त्या उद्देशासाठी महामंडळ स्थापनिर्
केले आणहे, म्हणूनिर् आणम्ही असे मानिर्तो की, हा कायदिा वैद्य कायदियाचा एक
तुकडा आणहे.
१९.

सद्याच्या प्रकरणात, राज्य वीजमंडळाचे एकीकरण हे केवळ

वीजिनिर्िमर ती आणिण पुरवठा यांच्या तकर शुदतेसाठी आणिण वीजिवकासासाठी
साधक उपाययोजनिर्ा करण्यासाठी आणिण त्यास अनिर्ुषंिगक बाबींसाठी आणहे.
वीजमंडळाचे एकीकरण, वीजिनिर्िमर ती आणिण पुरवठा याच्या तकरशुदतेसाठी
आणिण वीजिवकासासाठी साधक असूनिर् १९४८ चा अिधिनिर्यम, त्याच्या खरे
स्वरुप आणिण वैिशष्टयात, सूची ३ च्या निर्ोंदि ३८ अंतरगत येणारा एक कायदिा
आणहे असे समजण्यात यावे.
िवद्युत मंडळे व्यापार महामंडळे निर्ाहीत. ती लोकसेवा महामंडळे आणहेत.
त्यांनिर्ी कोणत्याही निर्फयाच्या हेतूिशवाय कायर करावयाचे आणहे. िवजेची
िनिर्िमर ती, पुरवठा आणिण िवतरण

यांच्या समियलन्वत िवकासाचे , कोणत्याही
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अनिर्ुज्ञप्ती धारकानिर्े त्यावेळेपुरती सेवा दिेण्यासाठी िकंवा पयारप्त सेवा दिेण्यासाठी
निर्ाही अशा क्षेत्रातील अशा िवकासाच्या िविशष्ट संदिभारत , अत्यंत कायर क्षम
आणिण आणिथर क (िमतव्ययी) पध्दितीनिर्े प्रवतर निर् करणे हे त्यांचे कतर व्य आणहे
(कलम १८). केवळ मनिर्ाई हु कुम हा आणहे की व्यवहारी असेल िततपत
त्यांनिर्ी त्यांचे कायर निर्ुकसानिर्ीत करू निर्ये (कलम ५९). त्यांनिर्ा राज्य
सरकारकडू निर् अथर सहाय्ये िमळतात (कलम ६३). त्यांची काये पार
पाडण्यात, त्यांनिर्ा राज्य सरकारच्या धोरणाच्या प्रश्निर्ांवरील िनिर्दिेशांनिर्ी
मागर दिशर निर् केले जाते (कलम ७८ अ). तेथे भागधारक निर्ाहीत व निर्फ्याची
वाटिणी निर्ाही. अिधिनिर्यम १९४८ सूची एक मधील निर्ोंदि ४३ खाली येतो असे
म्हणता येत निर्ाही याचे हे दिस
ु रे कारण आणहे.
२०.

म्हणूनिर् प्रश्निर् असा आणहे की, आणक्षेिपत कायदिा सूची तीनिर् मधील

निर्ोंदिी ३८ खाली येतो की सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदिी २६ आणिण २७ खाली
येतो आणिण जर आणधीचे असेल, तर ते या िवषयावरील अियलस्तत्वात
असलेला कायदिा म्हणजेच १९१० आणिण १९४८ चा अिधिनिर्यम यांनिर्ा
प्रितकूल आणहे का आणिण तसे होते तर ती प्रितकूलता राष्टरपतींच्या
अनिर्ुमतीनिर्े रद्दबातल

केली गेली आणहे का?

२१. १९४८ च्या अिधिनिर्यमाचा भाग हा अनिर्ुसूची सात च्या सूची एक
मधील निर्ोंदि ४३ खाली येणाऱ्या व्यापार महामंडळाचे िविधसंस्थापनिर्
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अंतभारव आणिण िविनिर्यमनिर् या बाबत कायदिा आणहे असे गृहीत धरले तरी
त्याचा उवर रीत भाग सूची तीनिर् मधील निर्ोंदि ३८ साली येईल. िवजेचे
उत्पादिनिर् आणिण िवतरण संबध
ं ी कायारचे िविनिर्यमनिर् याचेशी संबिं धत
अिधिनिर्यमाचा तो भाग, आणम्ही दिशर िवल्याप्रमाणे, ‘िवद्युत’ या
निर्ोंदिीखाली येईल. केरळ अिधिनिर्यमाचा िवद्यत मंडळाचे िविधसंस्थापनिर्
आणिण िविनिर्यमनिर् याच्याशी काहीही दिेणे घेणे निर्ाही आणिण म्हणूनिर् जर
काही असलेच तर त्याचा केवळ सूची तीनिर् मधील निर्ोंदि ३८ शी संबध
ं
असू शकतो.
असे मानिर्ण्यात आणले की संसदि आणिण राज्य यां दिोन्ही चे कायदिे जर
सूची तीनिर् खाली आणले तर केवळ प्रितकूलता उद्भवू शकते.
५७.

सीताराम शमार आणिण इतर (सुप्रा) मध्ये सूची एक ची निर्ोंदिी ४३ आणिण सूची तीनिर् च्या निर्ोंदिी

३५ व ४२ यांच्याशी संबध
ं ीत प्रश्निर् िवचारात घेण्यात आणला. असे मानिर्ण्यात आणले की,
९)

मुख्य युक्तीवादि असा आणहे की कलम ४ चा िवषय घटिनिर्ेच्या

सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एक च्या बाब ४३ खाली येतो. म्हणूनिर्
राज्य िविधमंडळ कलम ४ अिधिनिर्यिमत करू शकले निर्ाही.
राजस्थानिर्चे महाअिधवक्ता डॉ. एल. एम. िसंघवी यांचे प्रितस्पधी म्हणणे
असे आणहे की कलम ४ चा िवषय त्याच्या खऱ्या

स्वरूप आणिण
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गुणधमारत घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची तीनिर् मधील बाब ३५
आणिण ४२ खाली येतो.
१०) सूची एक मधील बाब ४३ असे वाचते : ”व्यापार महामंडळाचे
िविधसंस्थापनिर् अंतभारव, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् यात बॅिं कंग, िवमा
आणिण िवत्तीय महामंडळ समािवष्ट परंतु सहकारी संस्थांचा समावेश
निर्ाही.“ सूची तीनिर् मधील बाब ३५ असे वाचते : ”यांित्रकपणे
चालिवण्यात येणारी वाहनिर्े व अशा वाहनिर्ांवर लावावयाचे कर ज्या
तत्वांवर आणधािरत आणहेत त्या तत्वांसह.“ सूची तीनिर् मधील बाब ४२
असे वाचते: ”मालमत्तेचे संपादिनिर् आणिण अिधग्रहण.“
१५.

अपीलकतार यांनिर्ी हे िववादिीत केले निर्ाही की प्रकरण (चॅप्टिर)

चार - अ चा िवषय, सूची तीनिर् मधील बाब ३५ आणिण ४२ खाली
येतो. त्यानिर्ुसार असे येईल की कलम ६८ - अ हा व्याख्या खंड
दिेखील त्याच बाबींच्या संबध
ं ात एक कायदिा आणहे . अध्यादिेशाचा कलम
४ असे घोिषत करतो की, राज्य पिरवहनिर् उपकमाचे महा व्यवस्थापक
यांनिर्ी कलम ६८ - क अन्वये तयार करूनिर् प्रिसध्दि केलेली कोणतीही
योजनिर्ा, राज्य पिरवहनिर् उपकमानिर्े तयार करूनिर् प्रिसध्दि केली आणहे
असे समजण्यात येईल. ते अशीही तरतूदि करते की, योजनिर्ा
महाव्यवस्थापक यांनिर्ी तयार करूनिर् प्रिसध्दि केली आणहे . केवळ या
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कारणास्तव कोणत्याही न्यायालयासमोर िकंवा प्रािधकरणासमोर
योजनिर्ेबाबत प्रश्निर् केला जाणार निर्ाही. कलम ४ राज्य पिरवहनिर्
महामंडळ अिधिनिर्यमामध्ये कोणतीही सुधारणा करत निर्ाही असे िदिसूनिर्
येते. त्याचा सदिर अिधिनिर्यमाच्या कलम १९ (२)(क) खालील राज्य
पिरवहनिर् महामंडळाच्या शक्तीवर प्रत्यक्ष पिरणाम होत निर्ाही. मोटिर
वाहनिर् अिधिनिर्यमाच्या प्रकरण चार - अ मध्ये निर्वीनिर् कलम ६८ - क
क घालण्याचा प्रयत्निर् केला आणहे. या निर्वीनिर् कलमानिर्े, राज्य पिरवहनिर्
उपकमाचे महा व्यवस्थापक यांनिर्ी तयार करूनिर् प्रिसध्दि केलेली योजनिर्ा
कलम ६८ - क मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे िवधी ग्राहय केली आणहे.
१६.

आणमच्या मनिर्ात थोडी शंका आणहे की कलम ४ चा िवषय

स्पष्टपणे सूची तीनिर् मधील बाबी ३५ आणिण खाली येतो व सूची एक
मधील बाब ४३ खाली निर्ाही. राज्य पिरवहनिर् उपकमाचे महा
व्यवस्थापक यांच्याकडू निर् रस्ते वाहतूक उपकम यांच्या संपादिनिर्
करण्याच्या शक्तीचे प्रदिानिर् हा िवषय आणहे. त्याचा संपादिनिर्ाषी सरळ
संबध
ं आणहे. त्याचा व्यापार महामंडळांचे िविधसंस्थापनिर् अंतभारव,
िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् याच्याशी काही संबध
ं निर्ाही. कायदियाची
घटिनिर्ात्मकता ही सूची मधील कायदियाच्या कोणत्याही िवषयावर त्याचा
जो अनिर्ुषंिगक पिरणाम असेल त्यानिर्े निर्ाही तर त्याच्या खऱ्या िवषयानिर्े
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िनिर्ियलश्चत करावयाची असते. (प्रफुल्ल कुमार मुखजी िव. बॅक
ं आणैॅफ
काैॅमसर ली. १९४७ एफसीआणर २८ : एआणयआणर १९४७ पीसी
६०: ७४ आणय ए व कन्ननिर् दिेवनिर् िहल्स प्रोडयुस कंपनिर्ी ली. िव. केरळ
राज्य
(१९७३) १ एससीआणर ३५६ पहा)."
(जोर िदिला)
हे उघड आणहे की सहकारी संस्थांचे ‘िविध संस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्’ याचा
भारतीय घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ मध्ये समावेश होतो तर
‘बॅिं कंगचा’ सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ मध्ये समावेश होतो. अशा िरतीनिर्े ‘िविध संस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर्
आणिण समापनिर्’ या बाबीचा सूची दिोनिर् च्या निर्ोंदि ३२ खाली समावेश होईल तथािप, अशा सहकारी
संस्था / बॅक
ं ा यांची बॅिं कंग काये सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ निर्े िनिर्यमनिर् करता येईल. सदिर बॅक
ं ा सूची
एक मधील निर्ोंदि ४५ शी संबध
ं ीत कायदिा, बॅिं कंग िनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ तसेच सूची एक मधील
निर्ोंदि ३८ खाली भारतीय िरझव्हर बॅक
ं अिधिनिर्यमानिर्े िनिर्यंित्रत आणिण िविनिर्यिमत होतात. अनिर्ुज्ञप्ती
घेऊनिर् व्यवसाय करण्याच्या प्रकरणी, बॅिं कंग िनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या तरतुदिी खाली एक
सखोल आणिण व्यापक िनिर्यंत्रण तयार केले आणहे . आणिण कोणतीही संस्था, प्राथिमक पत संस्था यांनिर्ी
केलेले बॅिं कंग कायर एक बॅक
ं आणहे व भारतीय िरझव्हर बॅक
ं े ला लेखे सादिर करणे आणवश्यक आणहे आणिण
सदिर अिधिनिर्यमा अन्वये संपूणर िनिर्यंत्रण आणहे. बँिकंग कायारसाठी या बॅक
ं ा सूची एक मधील निर्ोंदि ४५
खालील कायद्यानिर्ुसार चालतात. अशा िरतीनिर्े, वसुली हा बॅक
ं व्यवसायाचा अत्यावश्यक भाग
असल्यानिर्े सरफेसी कायद्याच्या कलम १३ खाली अितिरक्त कायर पध्दितीची तरतूदि िदिल्यानिर्े कोणताही
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संघषर िनिर्मारण होत निर्ाही. कोणती कायर पध्दिती िनिर्वडू निर् अवलंबावी हे बॅक
ं े साठी खुले आणहे . जेव्हा
वास्तिवक स्वरूप आणिण त्यांच्या वैिशष्टयात (पीथ आणिण सबस्टिन्सच्या िसध्दिांतात) बॅक
ं
व्यवसायाचा, सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ खाली समावेश होतो तेव्हा सूची दिोनिर् निर्ोंदि ३२ अन्वये
राज्यासाठी राखीव क्षेत्रावरील अनिर्ुषंिगक अितकमण दिेखील अनिर्ुज्ञेय आणहे.
५८.

एखाद्या कायारचे िनिर्रिनिर्राळे पैलू असू शकतात सहकारी संस्था या राज्य सहकारी अिधिनिर्यमाच्या

तरतुदिीखाली बनिर्िवण्यात याव्यात राज्य कायदिा सूची दिोनिर् च्या निर्ोंदि ३२ खाली िविधसंस्थापनिर्,
िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्“ याची तरतूदि करतो. सभासदित्व निर्ोंदिणी आणिण इतर बाबींचे सूची दिोनिर्च्या निर्ोंदि
३२ निर्े िनिर्यमनिर् हाऊ शकते व त्याच वेळी बॅिं कंग, अनिर्ुज्ञप्ती, लेखे इ. शी संबिधत बाबी सूची एक निर्ोंदि ४५
खाली समािवष्ट होऊ शकतात.
५९.

३६

पियलश्चम बंगाल िव. केसोराम इंडस्टिर ीज ली. आणिण इतर , घटिनिर्ा खंडपीठानिर्े पैलच
ूं ा िसध्दिांत

िवचारात घेतला व सूची एक व दिोनिर् खालील कर पध्दिित क्षेत्र िवचारात घेतले आणिण मत व्यक्त केले की,
३६ (२००४) १० एससीसी २०१

वस्तुियलस्थतीमध्ये परस्पर व्यापनिर् असू शकते परंतु कायदियामध्ये कोणतेही परस्पर व्यापनिर् निर्सेल. केवळ
करिनिर्धाररण आणिण पिरणाम िनिर्ियलश्चती साठी अवलंिबलेली पध्दित िकंवा कायर तत्र
ं एकसारखे आणहे म्हणूनिर्
दिोन्ही कर परस्परव्यापी आणहेत असे म्हणता येणार निर्ाही. असे मान्य करण्यात आणले की निर्ोंदि ५२, ५३
आणिण ५४ हे करपध्दिितची िशषे निर्ाहीत. करपध्दिित क्षेत्र सूची दिोनिर्च्या निर्ोंदि ४९ व ५० मध्ये येते . असे
मान्य करण्यात आणले की एकाच व्यवहारात दिोनिर् िकंवा अिधक करपात्र घटिनिर्ा त्यांच्या वेगवेगळया पैलूमध्ये
अंतभूरत असू शकतात. केवळ पैलू परस्परांनिर्ा व्यापतात म्हणूनिर् पैलच
ूं े परस्परांनिर्ा असे व्यापणे पैलूचा
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वेगळे पणा काढू निर् घेत निर्ाही. एकाच व्यवहाराच्या दिोनिर् पैलच
ूं ा दिोनिर् िविधमंडळांकडू निर् दिोनिर् कर वसुलीसाठी
उपयोग केला जात आणहे, केवळ या एकमेव कारणामुळे संघषारचा प्रश्निर् निर्व्हता. न्यायालयानिर्े मान्य केले.

१४१.

गुडिरक ग्रुप ली. १९५५ सप. (१) एससीसी ७०७ या प्रकरणात

मान्य केल्याप्रमाणे, जे आणम्ही बरोबर िनिर्णर य िदिला आणहे असे मान्य केले आणहे ,
या न्यायालयानिर्े अनिर्ेक िनिर्णर यांनिर्ी प्रस्थािपत केलेल्या कायद्याच्या न्याय तत्वाची
निर्ोंदि घेतली आणहे की, कराचे मापनिर् (पिरमाण) हे त्याच्या अत्यावश्यक
स्वरूपाचे िनिर्श्चायक निर्ाही. एकाच व्यवहारात दिोनिर् िकंवा अिधक करपात्र घटिनिर्ा
त्यांच्या वेगवेगळया पैलूमध्ये अंतभूरत असू शकतात. केवळ पैलू परस्परांनिर्ा
व्यापतात म्हणूनिर् पैलच
ूं े परस्परांनिर्ा असे व्यापणे पैलूचा वेगळे पणा काढू निर् घेत
निर्ाही. आणमच्या मते, एकाच व्यवहाराच्या दिोनिर् पैलच
ूं ा दिोनिर् िविधमंडळांकडू निर् दिोनिर्
कर वसूलीसाठी, उपयोग केला जात आणहे, ज्या पैकी दिोघांसाठी उपलब्ध
असलेले अनिर्ुकमे दिोनिर् क्षेत्रातील कायदियाखाली येणारे कर िकंवा शुल्क (फी)
िकंवा त्यापैकी एक कर आणिण दिस
ु रे शुल्क असू शकते , या एकमेव कारणामुळे
संघषारचा प्रश्निर् निर्ाही.

कायदिा आणिण निर्ोंदिी हया त्यांच्या खऱ्या स्वरूप आणिण वैिशष्टयात िवचारात घ्यायच्या असतात, हे
कायद्याचे प्रस्थािपत न्याय तत्व आणहे व अनिर्ुषंिगक अितकमण अनिर्ुज्ञेय आणहे . अशा िरतीनिर्े आणमचे असे मत
आणहे की, सरफेसी कायदियाचे कलम २(क) ४ (अ) व िदिनिर्ांक २८.०२.२००३ ची अिधसूचनिर्ा
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शिक्तबाहय आणहेत असे म्हणता येणार निर्ाही. ते भारतीय घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची १ निर्ोंदि ४५
च्या दृिष्टपथात आणहेत.

घटिनिर्ात्मक तरतुदिींचे पिरणाम
६०. आणमच्या वरील िनिर्ष्कषारला घटिनिर्ा (सत्त्याण्ण्ववी दिरू
ु स्ती) अिधिनिर्यम, २०११ निर्े समािवष्ट
घालण्यात आणलेल्या घटिनिर्ात्मक तरतुदिींनिर्ी आणधार िमळतो. सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापनिर् संबध
ं ानिर्े
अनिर्ुच्छे दि ४३ ब वाढिवण्यात आणले आणहे. अनिर्ुच्छे दि ४३ ब चा उतारा खालीलप्रमाणे घेतला आणहे.
”४३ ब - सहकारी संस्थांचे प्रवतर निर् - सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूवरक
िनिर्िमर ती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही िनिर्यंत्रण आणिण व्यावसाियक व्यवस्थापनिर्
यांचे प्रवतर निर् करण्यासाठी राज्य प्रयत्निर्शील राहील.

६१.

अनिर्ुच्छे दि २४३ झेड आणय तरतूदि करते की, राज्य िविधमंडळास कायदियादारे सहकारी संस्थांचे

‘िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् व समापनिर्’ याबाबत तरतुदिी करता येतील. अनिर्ुच्छे दि २४३ झेड आणय चा
उतारा याखाली घेतला आणहे.
२४३ झेडआणय. सहकारी संस्थाचे िविध संस्थापनिर् - या भागाच्या तरतुदिींच्या
अधीनिर् राहू निर्, राज्य िवधानिर्मंडळास, कायदियादारे, स्वेच्छापूवरक िनिर्िमर ती,
लोकशाही पध्दितीचे संसदिीय िनिर्यंत्रण सदिस्यांचा आणिथर क सहभाग आणिण या
तत्वांवर आणधािरत सहकारी संस्थांचे िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् व समापनिर्
याबाबत तरतुदिी करता येतील.

142

६२.

सत्त्याण्ण्वव्या दिरू
ु स्तीनिर्े, मंडळाचे िनिर्ष्प्रभावनिर् व िनिर्लंबनिर् आणिण अंतिरम व्यवस्थापनिर् हाताळणाऱ्या

अनिर्ुच्छे दि २४३ झेड एल चा दिेखील अंतभारव केला. अनिर्ुच्छे दि २४३ झेडएल चा उतारा याखाली घेतला
आणहे:२४३ झेडएल - मंडळाचे िनिर्ष्प्रभावनिर् व िनिर्लंबनिर् आणिण अंतिरम व्यवस्थापनिर् (१) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभूर त
असले तरीही, कोणत्याही मंडळास, सहा मिहन्यापेक्षा अिधक कालावधीकिरता
िनिर्ष्प्रभािवत केले जाणार निर्ाही िकंवा त्यास िनिर्लंबनिर्ाधीनिर् ठे वले जाणार निर्ाही:
परंतु असे की, मंडळास िनिर्ष्प्रभािवत केले जाईल िकंवा िनिर्लंबनिर्ाधीनिर् ठेवले
जाईल जर i) मंडळानिर्े कसूर करणे सातत्यानिर्े चालू ठेवले असेल ; िकंवा
ii) आणपल्या कतर व्य पालनिर्ात िनिर्श्काळजीपणा केला असेल ; िकंवा
iii)मंडळानिर्े, सहकारी संस्थेच्या िकंवा ितच्या सदिस्यांच्या िहतास बाधा
पोहचिवणारी कोणतीही कृती केली असेल ; िकंवा
iv)त्या मंडळाच्या रचनिर्ेत िकंवा कायारत कोणतीही कोंडी िनिर्मारण झाली असेल ;
िकंवा
v) अनिर्ुच्छे दि २४३ झेडके च्या खंड २ अन्वये राज्य िवधानिर् मंडळानिर्े
कायदियादारे
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तरतूदि केलेल्या प्रािधकरणानिर्े िकंवा िनिर्काय निर्े राज्य अिधिनिर्यमाच्या
तरतूदिीनिर्ुसार िनिर्वडणुका घेण्यात कसूर केलेली असेल तर:
परंतु आणणखी असे की, शासनिर्ानिर्े कोणतेही भाग धारण केलेले निर्सतील िकंवा
कजर िकंवा िवित्तय सहाय्य िकंवा कोणतीही हमी िदिलेली निर्सेल तर त्याबाबतीत,
अशा कोणत्याही सहकारी संस्थेचे मंडळ िनिर्ष्प्रभािवत केले जाणार निर्ाही िकंवा ते
िनिर्लंबनिर्ाधीनिर् ठेवले जाणार निर्ाही.
परंतु तसेच, बॅक
ं व्यवसाय करणाऱ्या एखादिया सहकारी संस्थेच्या बाबतीत, बॅक
ं
व्यवसाय िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या तरतुदिी दिेखील लागू असतील.
परंतु असेही की बहु राज्यीय सहकारी संस्था वगळता, बॅक
ं व्यवसाय करणाऱ्या
एखाद्या सहकारी संस्थेच्या बाबतीत, या खंडाच्या तरतुदिी, जणू काही ‘सहा
मिहनिर्े’ या शब्दिाएैेवजी ‘एक वषर ’ हे शब्दि दिाखल करण्यात असल्याप्रमाणे
अमंलात येतील.
२) एखादिे मंडळ िनिर्ष्प्रभािवत केल्यास, अशा सहकारी संस्थेचा कारभार
पाहण्यासाठी िनिर्युक्त केलेला प्रशासक, खंड (१) मध्ये िनिर्िदिर ष्ट केलेल्या
कालावधीच्या आणत िनिर्वडणुका घेण्याची व्यवस्था करील आणिण िनिर्वडू निर् आणलेल्या
मंडळाकडे व्यवस्थापनिर् सुपूदिर करील.
३) राज्य िवधानिर् मंडळास, कायद्यादारे, प्रशासकाच्या सेवा शतीची
ं तरतुदि करता
येईल.
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(जोर िदिला)
अनिर्ुच्छे दि २४३ झेडएल (१) चे ितसरे परंतुक स्पष्ट करते की जर सहकारी संस्था बॅिं कंगचे
व्यवसाय करत असेल तर राज्य अिधिनिर्यमािशवाय बॅक
ं व्यवसाय िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ च्या
तरतुदिी दिेखील लागू होतील. अनिर्ुच्छे दि २४३ झेडएल च्या खंड (१) च्या चौथ्या परंतुकामध्ये बॅक
ं
व्यवसाय करणाऱ्या बहु राज्य सहकारी संस्थांच्या संबध
ं ानिर्े अपवादि दिेखील आणहे , या खंडाच्या तरतुदिीं जणू
काही ‘सहा मिहनिर्े’ या शब्दिाऐवजी ”एक वषर ’ असे शब्दि घातले असल्या प्रमाणे पिरणाम असेल . अशा
प्रकारे घटिनिर्ात्मक तरतुदिच सहकारी बॅक
ं व इतर सहकारी संस्था आणिण सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एक
निर्ोंदि ४५ खाली अिधिनिर्यिमत केलेल्या उपयोिजत िवधी यामध्ये फरक करते . ती सहकारी संस्थांमाफरत
चालिवल्या जाणाऱ्या बॅक
ं ांनिर्ा बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ लागू होण्यासंबध
ं ी कोणताही वादि
शमिवला जातो. ती हे दिेखील स्पष्ट करते की, अशा बॅक
ं ाचे सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एक मधील निर्ोंदि
४५ निर्े िनिर्यमनिर् होते.
६३

अपीलकते हे बृहन्मुंबई सहकारी बॅक
ं म. (सुप्रा) या प्रकरणातील तीनिर् न्यायाधीशांच्या खंडपीठानिर्े

िदिलेल्या िनिर्णर यावर जास्त अवलंबूनिर् आणहेत आणिण तीनिर् न्यायाधीशांच्या खंडपीठानिर्े निर्ोंदििवलेल्या
संघषारमुळे हे प्रकरण पाठिवण्यात आणले आणहे. बृहन्मुंबई सह. बॅक
ं म. (सुप्रा) या प्रकरणात प्रश्निर् उद्भवला
की सहकारी संस्था अिधिनिर्यमाखाली गठीत झालेल्या सहकारी बॅक
ं ानिर्ा सहकारी संस्था अिधिनिर्यमाखाली
ऋणको कडू निर् रक्कम वसूल करण्याचा अिधकार असेल का, िकंवा त्या आणर. डी. बी. अिधिनिर्यम १९९३
खाली कायर वाही करू शकतील का आणिण प्रलंिबत प्रकरणे कजर वसुली न्यायािधकरणाकडे हस्तांतिरत
करावयाची होती का. दिस
ु ऱ्या शब्दिात सांगायचे तर, महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६० आणिण
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बहु - राज्यीय सहकारी संस्था अिधिनिर्यम २००२ अन्वये स्थािपत झालेली न्यायािधकरणे आणिण
प्रािधकरणे यांनिर्ा, आणर. डी. बी. अिधिनिर्यम १९९३ अन्वये स्थापनिर् झालेल्या कजर वसुली
न्यायािधकरणाच्या स्थापनिर्ेनिर्त
ं र अिधिनिर्यम १९६० व अिधिनिर्यम २००२ अन्वये िविध संस्थािपत
सहकारी बॅक
ं ांनिर्ी त्यांच्यापुढे कजारच्या वसुलीसाठी सादिर केलेले अजर / वादि चालिवण्याचे अिधकारक्षेत्र
चालू राहील काय. उच्च न्यायालयानिर्े असे मत व्यक्त केले की अिधिनिर्यम १९९३ अन्वये कजर वसुली
न्यायािधकरणाच्या स्थापनिर्ेनिर्त
ं र, अिधिनिर्यम १९६०

तसेच अिधिनिर्यम २००२ खालील न्यायालये

आणिण प्रािधकरणे यांनिर्ा, सहकारी बॅक
ं ांनिर्ी त्यांची येणी (कजे) वसुलीसाठी सादिर केलेले अजर चालिवण्याचे
अिधकारक्षेत्र चालू राहणार निर्ाही. तथािप, त्याचवेळी, उच्च न्यायालयानिर्े राज्य िविधमंडळाची महाराष्टर
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम १९६० अिधिनिर्यिमत करण्याची क्षमता उचलूनिर् धरली.
६४.

दिस
ं िव. समुद्र िश्रम्प (प्रा.) ली., आणं ध्र प्रदिेश
ु ऱ्या प्रकरणात, निर्ामे, आणं . प्र. राज्य सहकारी बॅक

उच्च न्यायालयानिर्े घटिनिर्ात्मक अक्षमता या कारणावरूनिर् आणं . प्र. स. सं. अिधिनिर्यम, १९६४ ची कलमे
६१ आणिण ७१ काढू निर् टिाकली. असे मान्य करण्यात आणले की प्रकरण िवषय सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची
दिोनिर्च्या निर्ोंदि ३२ मधील राज्य वैधािनिर्क, क्षेत्रातूनिर् वगळण्यात आणला होता आणिण पैशांची वसुली ही बाब
घटिनिर्ेतील सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ मधील बॅिं कंग च्या गाभा आणिण मूळ क्षेत्रात
आणली. बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम ५६ (क क १) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे,
आणर. डी. बी. कजर अिधिनिर्यम १९९३ च्या अथारच्या चौकटिीत सहकारी बॅक
ं ही एक बॅक
ं आणिण बॅिं कंग
कंपनिर्ी आणहे. अिधिनिर्यम १९९३ अन्वये स्थािपत कजर वसुली न्यायािधकरणाला अनिर्न्य अिधकारक्षेत्र होते.
६५.

बृहन्मुंबई सहकारी बॅक
ं म. (सुप्रा) या प्रकरणात भारतीय घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची
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एक मधील निर्ोंदिी ४३,४४ आणिण ४५ आणिण सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ च्या व्यािप्तच्या िवषयात असे
िदिसूनिर् आणले की:
८८.

सूची एक मधील निर्ोंदि ४३ बॅिं कंग, िवमा आणिण आणिथर क

महामंडळे इं बाबत बोलते परंतु त्याच्या कक्षेतूनिर् सहकारी संस्थांनिर्ा स्पष्टपणे
वगळते. संिवधािनिर्क उदिदिेै्श आणिण अिभप्रेत अथर असा असावा असे वाटिते की
सहकारी चळवळ, प्रवतर निर् आणिण कायदिे करण्यासाठी राज्याकडे सोडायची होती
आणिण जोपयरत संसदि अत्यावश्यक म्हणूनिर् िवचारात घेत निर्ाही तोपयरत सहकारी
संस्थांच्या बँिकंग कायारनिर्ा स्पशर दिेखील करायचा निर्व्हता. बँिकंग िविनिर्यमनिर्
अिधिनिर्यम बँिकंग व्यवसायाचे िविनिर्यमनिर् हाताळतो. कोणत्याही बँकेनिर्े त्यांची येणी
वसूल करण्यासाठी करावयाच्या कायर वाही संबध
ं ी कोणतीही तरतूदि निर्ाही.वसुली,
सुरूवातीला िदिवाणी प्रिकया संिहता अन्वये िदिवाणी दिावा दिाखल करूनिर् वसुली
िनिर्यमनिर् केली जात होती आणिण आणर. डी. बी. अिधिनिर्यम अंमलात आणल्या निर्ंतर,
बँक आणिण िवित्तय संस्थांची वसुली अजर दिाखल करूनिर् केली जात होती. िदिवाणी
न्यायालयात बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थांच्या कजारच्या वसुलीसाठी करावयाच्या
सामान्य उपाययोजनिर्ा मधूनिर् बऱ्याच अडचणी अनिर्ुभवास येत होत्या त्यामुळे बँका
आणिण िवित्तय संस्था यांनिर्ा त्यांच्या कजारच्या वसुलीसाठी शीघ्र उपाययोजनिर्ा
द्यावी. या एकमेव उदिदिेै्शानिर्े न्यायािधकरण स्थापनिर् करण्यात आणले आणहे.
८९.

आणर. सी. कूपर िव. भारतीय संघराज्य (१९७०)१ एससीसी २४८

147

या प्रकरणात न्यायालयानिर्े असे िनिर्रीक्षण केले आणहे की बँिकंग व इतर व्यवसाय
करण्यासाठी महामंडळे स्थापनिर् करण्यासाठी कायदिे करणे आणिण मालमत्ता
संपादिनिर् करणे, धारण करणे आणिण िवल्हेवाटि लावणे आणिण महामंडळांचे प्रषासनिर्
यासाठी तरतूदि करणे याचे अिधकार संिवधानिर्ाच्या निर्ोंदिी ४३, ४४, व ४५ निर्े
संसदिेला, प्रदिानिर् केले आणहेत. म्हणूनिर्, सूची एक मधील निर्ोंदि ४३ मधूनिर् सह.
संस्थांनिर्ा स्पष्टपणे

वगळणे आणिण दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ मध्ये स्वतंत्र आणिण

यािशवाय परंतु सूची एक मध्ये िविनिर्िदिर ष्ट केलेल्या महामंडळािशवाय व्यितिरक्त
इतर महामंडळे व िवद्यापीठे यासह स्पष्ट अंतभारव स्पष्टपणे दिशर िवते की
संिवधानिर्ात्मक योजनिर्ा सहकारी संस्थांनिर्ा महामंडळापासूनिर् िविभन्न संस्था
समजण्यासाठी बनिर्वली गेली होती. सहकारी संस्था, िविध संस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर्
आणिण समापनिर् हे भारतीय राज्य घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची दिोनिर्
मधील निर्ोंदि ३२ च्या कक्षेतील राज्याचे िवषय आणहेत . सहकारी हे महामंडळ
तयार करतात व तसेही एका राज्यापुरतेच निर्ाही अशा

सहकारी संस्था

उदिदिेै्शांसह, संिवधानिर्ाच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एक मधील निर्ोंदि ४४
मध्ये िदिल्याप्रमाणे संघ सूची सोबत वाचल्या जातात; म. स. सं. अिधिनिर्यम
२००२ अशा बहु राज्यीय सहकारींचे िनिर्यमनिर् करतो. म्हणूनिर् काैॅपोरेटि बॅक
ं ांच्या
उलटि मयारिदित वािणज्य कायारसह जनिर्तेसाठी कायर करणाऱ्या सहकारी बॅक
ं ा,
बॅिं कंग (बॅक
ं व्यवसाय) शी िनिर्गिडत सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ मध्ये येऊ शकत
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निर्ाही. सहकारी संस्थांचा िवषय संघसूचीमध्ये समािवष्ट निर्ाही तर तो घटिनिर्ेला
जोडलेल्या सातव्या अनिर्ुसच
ू ीतील सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ खाली येतो.“

न्यायालयानिर्े िदिल्ली उच्च न्यायालय बार असोिसएशनिर् (सुप्रा) या प्रकरणातील िनिर्णर यात भेदि केला अशा
प्रकारे:
९५.

भारतीय संघराज्य िव. िदिल्ली उच्च न्यायालय बार असो. (२००२)

४ एससीसी २७५, या प्रकरणाच्या समथर निर्ाथर दिेण्यात आणलेल्या मुंबई उच्च
न्यायालय आणिण आणं ध्रप्रदिेश उच्च न्यायालय यांचे न्यायिनिर्णर य आणिण आणदिेश यावर
उत्तरवादिी अवलंबूनिर् होते, सहकारी बॅक
ं ाचे अिभिनिर्णर य आणिण सूची दिोनिर् मधील
निर्ोंदि ३२ खाली वसुलीच्या तरतुदिी हया प्रश्निर्ाचा िवचार करत निर्ाही. न्यायालय
फक्त निर्ोंदि ४५ सूची एक च्या समोर निर्ोंदि दिोनिर् - अ, सूची दिोनिर् ”न्यायदिानिर्“
िवचारात घेत होते. तसेही, प्रस्तुत प्रकरणात असलेल्या कायदियाच्या
प्रस्तावासाठी या प्रकरणातील िनिर्णर य कोणत्याही सहाय्याचे िकंवा मदितीचे निर्ाही.
६६.

बृहन्मुंबई सहकारी बॅक
ं म. (सुप्रा), या प्रकरणात न्यायालय, संत साधु िसंग िव. पंजाब सरकार

व निर्ागपूर िजल्हा मध्यवती सहकारी बॅक
ं म. िव. िवभागीय सह िनिर्बंधक, सहकारी संस्था

३८

३७

या

प्रकरणातील िनिर्णर यांवर अवलंबूनिर् होते. संत साधु िसंग (सुप्रा) या प्रकरणात पंजाब सहकारी संस्था
३७ एआणयआणर १९७० पी व एच ५२८
३८ एआणयआणर १९७१ बी ओ ३६५

अिधिनिर्यम १९६१ मध्ये केलेली सुधारणा ज्यानिर्े सहकारी संस्था चालिवण्यातील भागधारकांचे हक्क
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आणिण अिधकार कमी केले,
ते आणव्हािनिर्त होते. अशा िरतीनिर्े, यातील प्रश्निर् सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, ज्यासाठी राज्याला सूची दिोनिर्
३२ अन्वये अनिर्न्य वैधािनिर्क क्षमता होती, यानिर्े िनिर्यमनिर् होणाऱ्या बॅक
ं े ची व्यवस्थापनिर् बाब याच्याशी
संबिं धत होता. ज्याअथी, निर्ागपूर िजल्हा मध्यवती सहकारी बॅक
ं म. (सुप्रा) या प्रकरणी असा प्रश्निर्
उद्भवला की िनिर्बंधक यांनिर्ा महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम कलम ७८ अन्वये संस्थेच्या कोणत्याही
सिमतीला अथवा अशा सिमतीच्या संचालकासह कोणत्याही सदिस्याला अिधिनिर्यमानिर्े अथवा िनिर्यमानिर्े
अथवा उपिविधनिर्े ितच्यावर (संस्थेवर) िकंवा त्याच्यावर लादिलेली कतर व्ये करण्यात कोणताही कसूर
अथवा िनिर्ष्काळजीपणा संबध
ं ात कारणे दिाखवा निर्ोटिीस दिेण्याचे आणिण जर अशी कोणतीही कायर वाही
मागवली असेल तर िनिर्बंधक यांनिर्ा सिमती अथवा ितचे सभासदि यांनिर्ा काढू निर् टिाकण्याचे अिधकार
िनिर्बंधक यांनिर्ा होते िकंवा कसे. युिक्तवादि फेटिाळण्यात आणला की, सहकारी संस्था बॅक
ं व्यवसायात
पडल्या म्हणूनिर् सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ अन्वये राज्याकडे वैधािनिर्क क्षमता निर्व्हती आणिण फक्त
संसदिेकडे सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ अन्वये वैधािनिर्क क्षमता होती. व्यवस्थापनिर् सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि
३२ खाली स्पष्टपणे समािवष्ट होते का असा प्रश्निर् होता. तो संस्थेचे िविधसंस्थापनिर्, व्यवस्थापनिर् आणिण
समापनिर् याबाबत होता. अशा प्रकारे वर निर्मूदि दिोन्ही िनिर्णर य बॅक
ं व्यवसायाच्या बाबी संबध
ं ात लागू होते
असे म्हणता येणार निर्ाही आणिण बृहन्मुंबई सहकारी बॅक
ं म. (सुप्रा) या प्रकरणी मत बनिर्िवतानिर्ा चुकीचे
अवलंबूनिर् रािहलो.
६७.

त्याच वेळी, प्रितवादिी यांच्यावतीनिर्े उपियलस्थत केलेला युिक्तवादि मान्य करण्यास आणम्ही असमथर

आणहोत. मालमत्तेचे हस्तांतरण अिधिनिर्यम, १८७२ मधील कलमे ६९ व ६९ अ मधील तरतुदिी िवचारात
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घेता, सरफेसी कायदिा सूची तीनिर् मधील निर्ोंदि ६ शी संबध
ं लावण्याजोगा आणहे. आणमचे असे मत आणहे की
त्याचा भारतीय राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ शी संबध
ं आणहे.
६८.

आणपीलकते यांचे िवदानिर् वकील यांनिर्ी दिेखील िवरेंद्रपाल िसंग (सुप्रा) या प्रकरणावर भरवसा

ठे वला होता ज्यामध्ये सेवाप्रवेश, पािरश्रिमक, सेवेच्या अटिी आणिण शती सह बॅक
ं व्यवसायामध्ये
असणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कमर चाऱ्यांचे िशस्तिवषयक िनिर्यंत्रण याबाबतच्या तरतुदिी
िवचारात घेतल्या होत्या. अशा प्रकारे सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापनिर्/िविनिर्यमनिर् चा प्रश्निर् अंतभूरत होता.
सहकारी बॅक
ं ांची बॅक
ं व्यवसायाची बाब अंतभूरत निर्व्हती. राज्याच्या अिधिनिर्यमनिर् करण्याच्या वैधािनिर्क
क्षमतेिवशयी प्रश्निर् उपियलस्थत केला गेला. त्या संदिभारत न्यायालयानिर्े असे मान्य केले की खरे स्वरूप् आणिण
त्याच्या वैिशष्टयात, उ. प्र. सहकारी संस्था अिधिनिर्यमा अंतगर त िविध संस्थापनिर्, व्यवस्थापनिर् आणिण
समापनिर् हाताळले आणिण असे की, जर ते बॅक
ं व्यवसायावर अनिर्ुषंिगक अितकमण करतो तर ते राज्य
िवधानिर्मंडळाच्या क्षमतेपिलकडे कायदिा निर्ेणार निर्ाही. सहकारी संस्थानिर्ा योग्य भांडवल पुरवठा करणे
आणिण त्यांच्या पिरणामकारक कायर शीलतेकिरता, अशा सहकारी संस्था दिेखील असल्याच पािहजेत ज्या
इतर सहकारी संस्थांचे कामकाज सुकर करण्यासाठी बॅक
ं व्यवसाय करतात. केवळ त्या बॅक
ं व्यवसाय
करतात म्हणूनिर् त्यांचे सहकारी संस्था असणे बंदि होणार निर्ाही. असे मत व्यक्त केले की:
”१०.

एखादिा कायदिा एका सूचीतील एका निर्ोंदिीखाली येतो की दिस
ु ऱ्या

सूचीतील दिस
ु ऱ्या निर्ोंदिीखाली येतो हे कसे िनिर्ियलश्चत करावे या प्रश्निर्ावर
प्रािधकरणाच्या िवपुलतेचा उल्लेख करणे आणम्हाला गरजेचे वाटित निर्ाही. फार पूवी
प्रफुल्लकुमार मुखजी िव. बँक ऑफ कॉमसर ली. ७४ आणय ए २३ या प्रकरणात,
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िप्रव्ही कौियलन्सलला या प्रश्निर्ावर तोंड द्यावे लागले की, बंगाल सावकार अिधिनिर्यम
हा भारत सरकारचा अिधिनिर्यम, १९३५ च्या सातव्या सूचीतील सूची दिोनिर्
मधील निर्ोंदि २७ मध्ये येतो, जो सावकारी होता, ज्या बाबत प्रांतीय िविधमंडळ
कायदिे करण्यास सक्षम होते, िकंवा तो सूची एक मधील निर्ोंदिी २८ व ३८ खाली
येतो ज्या ‘वचनिर्िचठ्ठया’ आणिण ”बॅिं कंग“ होत्या व ज्या केंद्रीय िविधमंडळाच्या
क्षमतेत होत्या. युिक्तवादि असा होता की, जेथवर बंगाल सावकार कायदिा
वचनिर्िचठ्ठया आणिण बॅक
ं व्यवसाय याच्याशी िनिर्गडीत होता तेथवर तो प्रांतीय
िविधमंडळाच्या क्षमतेच्या पिलकडे होत्या. िप्रव्ही कौियलन्सल यांनिर्ी संपूणर
अिधिनिर्यमाच्या शक्ती उचलूनिर् धरल्या कारण त्यानिर्े सावकारी (हा िवषय) त्याच्या
खऱ्या स्वरूप आणिण वैिशष्टयात हाताळला. त्यांनिर्ी असे िनिर्रीक्षण केलेै
िवषय हे अजूनिर्ही परस्पर व्यापले पािहजेत आणिण जेथे ते व्यापतात, तेथे
प्रश्निर् िवचारलाच पािहजे की, ज्याबाबत तकार केली आणहे त्या अिधिनिर्यिमितचा
पिरणाम त्याच्या वास्तिवक स्वरूप् आणिण वैिशष्टयात काय आणहे आणिण त्याचे खरे
स्वरूप आणिण गुणधमर कोणत्या सूचीमध्ये शोधायचे . जर हे प्रश्निर् िवचारले जाऊ
शकले निर्ाही, तर जास्त िहतकारी कायदियाचा िनिर्िमर तीच्या वेळेस कोंडमारा होईल
आणिण प्रांतीय कायदियाकडे सोपिवलेले िवषय कधीच पिरणामकारकिरत्या
हाताळले जाऊ शकणार निर्ाहीत.
िप्रव्ही कौियलन्सल्सच्या िनिर्रीक्षणाच्या दृष्टीनिर्े उ. प्र. सहकारी संस्था
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अिधिनिर्यमातील तरतुदिी तपासता, आणम्हाला यियलत्कंचीतही शंका निर्ाही वास्तिवक
स्वरूप आणिण त्याच्या वैिशष्टयात, अिधिनिर्यम ”सहकारी संस्था“ हा िवषय
हाताळतो. असे की, तो बॅक
ं व्यवसायावर अितकमण करतो, हे त्याला
राज्यिविधमंडळाच्या क्षमतेपिलकडे निर्ेत निर्ाही. हे उघड आणहे की, सहकारी
संस्थांनिर्ा योग्य भांडवल पुरवठा आणिण त्यांच्या पिरणामकारक कायर शीलतेकिरता,
अशा सहकारी संस्थादिेखील असल्याच पािहजेत ज्या इतर सहकारी संस्थांचे
कामकाज सुकर करण्यासाठी बॅक
ं व्यवसाय करतात. जेव्हा अन्यथा त्या सहकारी
संस्था

अिधिनिर्यम

अन्वये

निर्ोंदिणीकृत

आणहेत

आणिण

सहकारी

संस्था

अिधिनिर्यमाच्या तरतुदिींखाली कतर व्ये, दिाियत्वे आणिण िनिर्यंत्रण यांच्या अधीनिर्
आणहेत अन्यथा केवळ त्या बॅक
ं व्यवसाय करतात म्हणूनिर् त्यांचे सहकारी संस्था
असणे बंदि होणार निर्ाही. आणम्हाला असे वाटित निर्ाही की प्रश्निर् आणणखी िवचार
करण्यास पात्र आणहे आणिण म्हणूनिर्, आणम्ही असे िनिर्िणर त करतो की, उ. प्र.
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम राज्य िविधमंडळाच्या क्षमतेच्या मयारदिेत होता.
निर्ागपूर िजल्हा मध्यवती सहकारी बॅक
ं म. िव. िवभागीय सह िनिर्बंधक, सहकारी
संस्था एआणयआणर १९७१ बीओएम ३६५

आणिण संत साधू िसंग िव. पंजाब

सरकार, एआणयआणर १९७० पी आणिण एच ५२८ या प्रकरणांमध्ये दिेखील हा
दृष्टीकोनिर् होता.
वरील िनिर्णर यांमध्ये असे मानिर्ण्यात आणले होते की उ. प्र. सहकारी संस्था अिधिनिर्यम अन्वये ,
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राज्य, सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ अन्वये सहकारी संस्थांचे िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्
हाताळण्यास सक्षम आणहे. तथािप, बॅक
ं व्यवसायाशी संबिं धत सहकारी बॅक
ं ांच्या कायारची मुख्य बाब, बॅक
ं
व्यवसाय िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ आणिण भारतीय िरझव्हर बॅक
ं अिधिनिर्यम, जे सातव्या अनिर्ुसूचीतील
सूची एक मधील निर्ोंदिी ४५ आणिण ३८ शी संबिं धत आणहेत , यामध्ये समािवष्ट होती. ‘िविधसंस्थापनिर्,
िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्’ च्या बाबी सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ खाली समािवष्ट
आणहेत. आणमच्या मते, वास्तिवक स्वरूप् आणिण त्याची वैिशष्टये याचा (पीथ आणिण सबस्टिन्सचा) िसध्दिांत
िवचारात घेता, अशा बॅक
ं सर निर्े केलेले बॅक
ं व्यवसाय कायर , सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ खाली समािवष्ट होते
तसेच राज्यासाठी राखीव क्षेत्रावरील अनिर्ुषंिगक अितकमण िवचारात घेता, अनिर्ुज्ञेय आणहे.
६९.

संस्थेच्या बॅक
ं व्यवसायेतर व्यवहारांच्या िनिर्यमनिर्ाची संकल्पनिर्ा आणिण संस्थेच्या बॅक
ं व्यवसायाचे

िनिर्यमनिर् करणे या दिोनिर् िभन्न बाबी आणहेत आणिण त्या िभन्न निर्ोंदिीखाली म्हणजेच अनिर्ुकमे सूची दिोनिर् मधील
निर्ोंदि ३२ आणिण सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ खाली येतात. बॅक
ं व्यवसायाचे िनिर्यमनिर् हाताळणारा

कायदियाचा, सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ येथे माग घेता येतो व केवळ संसदि, कायदिा करण्यास सक्षम
आणहे. संसदिेनिर्े सरफेसी कायदिा अिधिनिर्यिमत केला आणहे . महामंडळ, कंपनिर्ी िकंवा सहकारी बॅक
ं /सहकारी
संस्था यांचे ‘िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर् िविनिर्यिमत करण्याचा त्याचा उद्देश निर्ाही. तो
सहकारी बॅक
ं ासहीत बॅक
ं ाची थकीत येणी वसुलीची तरतूदि करतो, जो बॅक
ं व्यवसायाच्या कायारचा
अत्यावश्यक भाग आणहे. अिधिनिर्यम कोणत्याही प्रकारे सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि ३२ अन्वये राखीव क्षेत्रावर
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अितकमण करत निर्ाही व तो सूची एक निर्ोंदि ४५ येथे माग घेता येणारा कायदियाचा तुकडा आणहे . िवरेन्द्र
पाल िसंग (सुप्रा) प्रकरणातील िनिर्णर य, सेवा िविनिर्यमनिर् याबाबत िदिला आणहे . तो, सूची एक मधील निर्ोंदि
४५ खाली समािवष्ट ‘बॅिं कंग’ चे (बॅक
ं व्यवसायाचे) िविनिर्यमनिर् याच्याशी संबिं धत सदिर प्रकरणात लागू
होत निर्ाही. न्यायालयानिर्े सदिर िनिर्णर यात बॅक
ं व्यवसायाचे िविनिर्यमनिर् ही बाब, त्यावर िनिर्णर य दियायचा
निर्सल्यानिर्े, हाताळली निर्ाही. अशा िरतीनिर्े िनिर्णर याचे गुणोत्तर एका वेगळया क्षेत्रात चालते . तसेच, उ. प्र.
सहकारी सेवा (? संस्था) अिधिनिर्यमाचे, दिस
ु ऱ्या सूचीतील म्हणजेच निर्ोंदि ४५ सूची एक, िवषयावर
अनिर्ुषंिगक अितकमण या कारणामुळे रक्षण झाले, जे अनिर्ुज्ञेय आणहे.
संदिभर प्रश्निर् क. २ मध्ये:
७०.

पुढील प्रश्निर्, बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यमनिर् १९४९ च्या कलम ५ (१)(ब) मध्ये

व्याख्या केल्याप्रमाणे ‘बँिकंग कंपनिर्ी’च्या व्याख्येवर कलम ५६ (अ) चा पिरणाम, याचा आणहे. सरफेसी
कायदियामध्ये असलेल्या ‘बँिकंग’च्या व्याख्येचा िवचार करणे गरजेचे आणहे . ‘बँक’ या संज्ञेची कलम
२(१) (क) मध्ये व्याख्या केली आणहे ज्याचा अथर ‘बँिकंग कंपनिर्ी’, एक संबिं धत निर्वीनिर् बँक, दिय्ु यम
(सबिसडीयरी) बँक िकंवा बहु राज्यीय सहकारी बँक िकंवा अशी दिस
ु री बँक जी अिधिनिर्यमाकिरता केंद्र
सरकार अिधसूचनिर्ेनिर्े िविनिर्िदिर ष्ट करेल. कलम २(ड) खाली ‘ बँिकंग कंपनिर्ी’ या संज्ञेला, बँिकंग िविनिर्यमनिर्
अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ५ (क) खाली जो अथर िदिला आणहे, तो असेल अशा प्रकारे, सरफेसी
कायदिा जो २१.६.२००२ रोजी अंमलात आणला, त्याच्या कलम २(१)(ड) मध्ये ‘ बँिकंग कंपनिर्ी’ ची
व्याख्या अंतभूरत होते. कलम ५६ (अ) हे बँिकंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यमनिर् १९४९ मध्ये १९६५ चा
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अिधिनिर्यम क. २३ निर्े िदि. १.३.१९६६ पासूनिर् अंतभूरत करण्यात आणले. त्या िदिवशी कलम ५६ (अ)
संिविधचा भाग झाला. बँिकंग िविनिर्यमनिर् १९४९ चे कलम ५ (क) ‘बँिकंग कंपनिर्ी’ची व्याख्या करते की,
कोणतीही कंपनिर्ी जी ‘बँिकंगच्या’ व्यवसायाचा व्यवहार करते . कलम ५६ (अ) निर्े, ‘बँिकंग कंपनिर्ी’ िकंवा
‘कंपनिर्ी’ ‘अशी कंपनिर्ी’ या उल्लेखाचा, सहकारी बँकांनिर्ा अिधिनिर्यम लागू होण्यासाठी सहकारी बँक या
संदिभारनिर्े असा अथर लावला जाईल. कलम ५ (क) मध्ये सुधारणा करण्यात आणली निर्ाही आणिण इतर
तरतुदिी ज्या िठकाणी घालण्यात आणल्या, त्यामध्ये दिेखील सुधारणा करण्यात आणल्या निर्ाहीत. तथािप,
सुधारणा आणिण ठरािवक बदिल जे आणवश्यक होते व िवस्तारपूवरक पािहजे होते ते िवचारात घेऊनिर्, कलम
५६ मध्ये अंतभूरत िनिर्रिनिर्राळया तरतुदिींच्या रूपानिर्े सुधारणा, वेगळा अध्याय ५ (चॅप्टिर v) निर्े अंतभूरत
केल्या होत्या कारण ठरािवक तरतुदिी इतर बँका व कंपन्यांनिर्ा लागू असल्यानिर्े त्या अियलस्तत्वातील निर्मुन्यात
ठे वणे आणवश्यक होते. सुधारीत निर्मुन्यातील तरतुदिी, सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा त्या लागू करण्यास, स्वतंत्रपणे
दिेण्यात आणल्या होत्या. जेव्हा बँिकंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ सहकारी बँकांनिर्ा लागू करण्यात
आणला, ‘िविधसंस्थापनिर्, िविनिर्यमनिर् आणिण समापनिर्’ याच्याशी संबिं धत अिधिनिर्यमातील सवर तरतुदिी, जरी
त्या सहकारी बँकांशी संबिं धत निर्ाही परंतु इतर संस्थासाठी अिधिनिर्यमात अियलस्तत्वात असल्या तरी,
जेथवर सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा १९४९ चा अिधिनिर्यम लागू होतो तेथवर वगळयात आणल्या. अनिर्ुच्छे दि ११७
अन्वये राष्टरपतींनिर्ा दिेण्यात आणलेल्या सल्लयामध्ये निर्मूदि करण्यात आणले होते की या बाबी सातव्या
अनिर्ुसूचीतील सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ खाली िवशेषिरत्या समािवष्ट निर्व्हत्या आणिण त्यांनिर्ी सूची दिोनिर्
मधील निर्ोंदि ३२ चा िवषय बनिर्वला. अशा प्रकारे, जेव्हा आणपण सहकारी बॅक
ं े ला १९४९ च्या
अिधिनिर्यमाच्या तरतुदिी लागू करतो,

बॅिं कंग

कंपनिर्ीची

व्याख्या

सहकारी

बॅक
ं े ला

अंतभूरत
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करण्यासाठी वाचली गेली पािहजे. कलम
५६(अ) स्वतंत्र िठकाणी असला तरी तो कलम ५(क) चा भाग होतो. सहकारी बँकांनिर्ा अिधिनिर्यमाचा
फक्त भाग ५ लागू होत असल्यानिर्े कलम ५६(अ) ‘बँिकंग कंपनिर्ी’ ची व्याख्या दिरू
ु स्त करते आणिण त्याचा
पूणर पिरणाम द्यायचा असल्यानिर्े तो कलम ५(क) चा अिवभाज्य भाग होतो.
७१.

िविधसंस्थापनिर्ाची बाब पूवीच्या अिधिनिर्यमातूनिर् निर्ंतरच्या या संदिभारनिर्े , न्यायमूती जी. पी. िसंग

यांच्या िप्रंिसपल्स ऑफ स्टिॅटियुटिरी इंटिरिप्रटिेशनिर् (अथर उलगडण्याची वैधािनिर्क तत्वे), १२ वी आणवृत्ती
२०१० या पुस्तकात पृष्ठ ३१८ - ३२० येथे हाताळण्यात आणली आणहे, ते अशा प्रकारे:
”पूवीच्या

अिधिनिर्यमाचे

अिधिनिर्यमातील

निर्ंतरच्या

तरतुदिींचे

अिधिनिर्यमात

निर्ंतरच्या

समावेशनिर्

अिधिनिर्यमात

हे

शब्दिश:

पूवीच्या
पुनिर्रूक्ती

३९

टिाळण्यासाठी सोयीसाठी अवलंिबलेले िविध साधनिर् आणहे . जेव्हा पूवीचा
अिधिनिर्यम िकंवा त्याच्या ठरािवक तरतुदिी निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात संदिभारनिर्े
अंतभूरत केल्या जातात, अशा प्रकारे अंतभूरत केलेल्या तरतुदिी निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमामध्ये ‘जणू काही शािररीक अदिला बदिल’ केल्याप्रमाणे निर्ंरतच्या
४०

अिधिनिर्यमाचा अिवभाज्य अंग बनिर्तात . िविधसंस्थापनिर्ाचा पिरणाम लॉडर इशर
एम. आणर. यांनिर्ी प्रशंसनिर्ीयिरत्या निर्मूदि केला आणहेः ”जर निर्ंतरचा अिधिनिर्यम
त्याच्या स्वतःमध्ये, आणधीच्या अिधिनिर्यमातील काही खंड संदिभारनिर्े आणणतो,
त्याचा कायदिेशीर पिरणाम, हा जसे निर्ेहमी मान्य करण्यात आणले आणहे त्याप्रमाणे ,
सदिरची कलमे निर्वीनिर् अिधिनिर्यमात िलहीणे जणू काही ती त्यामध्ये प्रत्यक्ष पेनिर्निर्े
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४१

िलहीलेली िकंवा छापलेली होती” .
३९.

मेरी रॉय िव. केरळ सरकार, (१९८६) २ एससीसी २०९, पी २१६: एआणयआणर १९८६ एससी १०११: निर्ागपूर

इम्प्रूव्हमेंटि टिर स्टि िव. अमरीक िसंग, एआणयआणर २००२ एससी ३४९९ पी ३५१२:(२००२)७ एससीसी ६५७.
४०.

रामसरूप िव. मुन्शी एआणयआणर १९६३ एससी ५५३ पी ५५८: १९६३ (३) एससीआणर ८५८: निर्ागपूर इम्प्रूव्हमेंटि

टिर स्टि िव. अमरीक िसंग, एआणयआणर २००२ एससी ३४९९, पी. ३५१२: (२००२) ७ एससीसी ६५७.
४१. रे. वुड्स इस्टिेटि, एकतफी, वक्सर ॲण्ड िबल्डींग किमशनिर्र (१८८६) ३१ चॅ. डी. ६०७, पी ६१५: रामकृपाल भगत
िव. िबहार सरकार एआणर १९७० एससी ९५१, पी ९५७: (१९६९) ३ एससीसी ४७१: बोलानिर्ी ओरस् िल. िव. ओरीसा’
सरकार, एआणयआणर १९७५ एससी १७ पी २९: १९७५(२) एससीआणर १३८: (१९७४) २ एससीसी ७७७: मिहंद्र
अैॅण्ड मिहंद्र िल. िव. भारतीय संघराज्य, एआणयआणर १९७९ एससी ७९८, पीपी. ८१०, ८११: (१९७९) २ एससीसी
५२९: ओंकारलाल निर्ंदिलाल िव. राजस्थानिर् सरकार, (१९८५) एससीसी ४०४ पी ४१२९: एआणयआणर १९८६ एससी
२१४६: सुराणा स्टिील्स प्रा. िल. िव. आणयकर उपायुक्त एआणयआणर १९९९ एससी १९५५ पी. १४५९: (१९९९) ४
एससीसी ३०६ (या पुस्तकातील ७ व्या आणवृत्तीतील पी २३३ हे मान्यतापूवरक उदत
ृ केले आणहे.)

त्याचा पिरणाम आणधीच्या अिधिनिर्यमातील अंतभूरत तरतूदिींसह निर्ंतरचा अिधिनिर्यम
बनिर्िवणे, जो एक स्वतंत्र कायदिा ज्यात फेरबदिल केलेला निर्ाही िकंवा आणधीचा
४२

अिधिनिर्यम रद्द करूनिर् िकंवा फेरबदिल करूनिर् रद्द केलेला निर्ाही . ब्रिटेटि जे. यांनिर्ी
व्यक्त केल्याप्रमाणे: ” जेथे एक कायदिा संदिभारनिर्े दिस
ु ऱ्या कायद्यात अंतभूरत केला
जातो, ितसऱ्यान्वये पिहला कायदिा रद्द केला तर त्याचा दिस
ु ऱ्यावर पिरणाम होत
४३

निर्ाही .

सर जॉजर

लाऊन्डस् यांचे तसेच िवधानिर् आणहे "असे मान्य करणे

कोठे ही कमी तकरसंगत वाटित निर्ाही की जेथे अियलस्तत्वातील अिधिनिर्यमातील
ठरािवक तरतुदिी निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात अंतभूरत केलेल्या आणहेत , तसेच
आणधीच्या अिधिनिर्यमात कोणतीही भर घातलेली निर्ाही, ज्या निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमाला लागू केलेल्या निर्ाही त्या तरतुदिी, सवर घटिनिर्ांमध्ये, जर निर्ंतरच्या
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अिधिनिर्यमाला त्यात भर घातल्यािशवाय प्रभावीपणे कायर करणे शक्य असेल तर,
४४

त्यामध्ये अंतभूरत केला असे समजले जाऊ शकते . सवर साधारणपणे जर एक
अिधिनिर्यम निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात िविधसंस्थािपत केला तर आणधीचा अिधिनिर्यम
त्यामध्ये िविध संस्थापनिर्ाच्या तारखेपयरत केलेल्या सवर सुधारणासहीत अंतभूरत
४५

करणे हा हेतू असतो . िनिर्यम असा की, रद्द करणे िकंवा अिधिनिर्यमातील
दिरू
ु स्ती जी निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात संदिभारनिर्े अंतभूरत केली आणहे, ती निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमाच्या उद्येशांकिरता लागू निर्ाही, हे अहर ता आणिण अपवादिांच्या अधीनिर्
४६

आणहे . िविधसंस्थापनिर् आणिण आणधीच्या अिधिनिर्यमात निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमाचा
४७

केवळ संदिभर , या संदिभारत काढलेला फरक आणहे . तसेच, जेव्हा, जो संदििभर त
आणहे तो पूवीचा अिधिनिर्यम िकंवा त्यातील एखादिी तरतूदि निर्सूनिर् एखादिया
िवषयावरील सवर सामान्य कायदिा असतो, तेव्हा दिेखील फरक केला जातो.

४८

तथािप, या मुद्यावर कोणताही वादि निर्ाही की जेव्हा एखादिा अिधिनिर्यम िकंवा
िनिर्यम हे निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात िकंवा िनिर्यमात अंिगकारले जातात, असे
अंिगकारणे हे साधारणपणे समावेशनिर्ानिर्े िकंवा केवळ संदिभारनिर्े असो ते पूवीच्या
अिधिनिर्यमातील िकंवा िनिर्यमातील ते अंिगकारणाच्या तारखेपयरतच्या सवर
सुधारणा घेते.”

४९

४२ निर्रोत्तमदिास िव. म. प्र. सरकार, एआणयआणर १९६४, एससी १६६७, पृ. १६७०: (१९६४) ७
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एससीआणर ८२० बोलानिर्ी ओअसर ली. िव. ओरीसा सरकार, सुप्रा: मिहंद्र आणिण मिहंद्र ली. िव. भारतीय संघराज्य सुप्रा:
निर्ागपूर इम्प्रूव्हमेंटि टिर स्टि िव. अमरीक िसंग, सुप्रा: स्निर्ेह एं टिरप्राइजेस िव. किमशनिर्र ऑफ कस्टिम्स (२००६) ७ एससीसी
७१४ (पिर. १३): (२००६) ८ जे टिी ५८७: (२००६) ७ एसएलटिी ६१५ (या पुस्तकाच्या १० व्या आणवृत्तीतील उतारा
मान्यतापूवरक उदत
ृ करण्यात आणला आणहे.
४३. रामसरूप िव. मुन्शी, एआणयआणर १९६३ एससी ५५३ पी ५५८:(१९६३)३ एससीआणर ८५८: कलेक्टिर ऑफ
कस्टिमस् मद्रास िव. निर्थेलाल संपतु चेट्टी एआणयआणर १९६२ एससी ३१६ पी ३३४:
(१९६२) ३ एससीआणय ७८६.यामध्ये संदििभर त क्लाकर िव. ब्रिटॅडलॉ (१८८१) क्युबीडी ६३ पृ. ६९.
आणणखी पहा जेठानिर्ंदि बेताब िव. िदिल्ली सरकार, एआणयआणर १९६० एससी ८९ पीपी ९१,९२: (१९६०) १ एससीआणर
७५५, बोलानिर्ी ओअसर ली. िव. ओरीसा सरकार, सुप्रा: मिहंद्र आणिण मिहंद्र ली. िव. भारतीय संघराज्य सुप्रा. निर्ागपूर
इम्प्रूव्हमेन्टि टिर स्टि िव. अमरीक िसंग, सुप्रा.
४४.

चेअरमनिर् ऑफ म्युिनिर्िसपल किमशनिर्सर , ऑफ हावडा िव. शालीमार वुड प्रॉडक्टिस (प्राइव्हेटि) ली. एआणयआणर

१९६२ एससी १६९१, पृ १६९४: १९६३(१) एससीआणर ४७, यामध्ये संदििभर त राज्याचे सिचव िव. िहंदिस्ु थानिर् को.
ऑपरेटिीव्ह इन्श्युरन्स सोसायटिी ली. एआणयआणर १९३१ पीसी १४९ पृ. १५२,
बोलानिर्ी ओअसर ली. िव. ओरीसा सरकार, १९७५ एससी १७ पृ. २९: १९७४ (२) एससीसी ७७७, मिहंद्र अैॅण्ड मिहंद्र
ली. िव. भारतीय संघराज्य एआणयआणर १९७९ एससी ७९८ पीपी ८१०, ८११: (१९७९) २ एससीसी ५२९.
४५. महाराष्टर सरकार िव. माधवराव दिामोदिर पाटिील, एआणयआणर १९६८ एससी १३९५ पृ. १४००: १९६८(३)एससीआणर
७१२.
४६. मजकूर आणिण टिीपा ९ - ४१ पहा पीपी ३२४ - ३३२.
४७. मजकूर आणिण टिीपा १४ - २१ पहा पी पी ३२६ – ३२८.
४८.मजकूर आणिण टिीपा १० - १३, पीपी ३२५,३२६ पहा.
४९.राजस्थानिर् राज्य रस्ते पिरवहनिर् महामंडळ जयपूर िव. पूनिर्म पाहवा, एआणयआणर १९९७ एससी २९५१, पी २९५७:
१९९७ (६) एससीसी १००, तसेच मजकूर आणिण टिीप ८० सुप्रा पहा.
(सोयीसाठी सायटिेशन्सनिर्ा पुन्हा कमांक िदिले आणहेत.)

प्रस्तुत प्रकरण हे सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू करण्यातील निर्ंतरच्या सुधारणेनिर्े त्याच अिधिनिर्यमात
संदिभारत समावेशनिर्ाचे एक उदिाहरण आणहे . जेव्हा आणपण कलम ५(क) च्या तरतूदिी सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू
करतो ; तेव्हा आणपण सहकारी बॅक
ं ा या सदिर व्याख्येचा वैधािनिर्कपणे अिनिर्वायर भाग म्हणूनिर् असे वाचायचे
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आणहे, जर कलम ५(क) मध्ये एखादिी कंपनिर्ी ही सहकारी संस्था / बॅक
ं ा या संदिभारत घेतली निर्ाही तर
कलम ५६ च्या अथर उलगडयात िकत्येक अडचणी िनिर्मारण होतील. सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू करण्यामध्ये,
बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम १९४९ मध्ये जेथे जेथे ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ हे शब्दि येतात तेथे तेथे सवर
तरतुदिींमध्ये सुधारणा करणे आणवश्यक झाले असते.
७२. संदिभारनिर्े िविध संस्थापनिर् या वैधािनिर्क साधनिर्ाच्या संबध
ं ानिर्े , मेरी राैॅय, वगैरे िव. केरळ राज्य आणिण
५०

इतर

या प्रकरणात, न्यायालयानिर्े िनिर्िणर त केले की, वैधािनिर्क साधनिर्”
७...... संदिभारनिर्े िविधसंस्थापनिर् हे वैधािनिर्क साधनिर्, एक सुप्रिसध्दि साधनिर् आणहे
जेथे िविधमंडळ िविशष्ट कायदियातील तरतुदिींची दिस
ु ऱ्या कायद्यात पुनिर्रावृत्ती
करण्याऐवजी अशा तरतुदिींचा, पूवीच्या कायदियाच्या संदिभारनिर्े, निर्ंतरच्या
कायदियात समावेशनिर् करते. पूवीच्या कायदियातील तरतुदिींची निर्ंतरच्या
कायदियामध्ये शब्दिश: पुनिर्रूक्ती टिाळण्यासाठी, सोयीसाठी अंिगकारलेले
वैधािनिर्क साधनिर् आणहे. परंतु जेव्हा िविधमंडळ हे वैधािनिर्क साधनिर् अंिगकारण्याचे
इियलच्छते, त्यामध्ये वापरलेली भाषा ही भारतीय वारसा हक्क अिधिनिर्यम,
१९२५ च्या क. २९ पोटि कलम (२) मध्ये उपयोग केलेल्या भाषेपेक्षा िभन्न
आणिण वेगळी आणहे. कलम २९ पोटि कलम (२) चा आणरंभाचा भाग गुणात्मक
अथवा

अपवादिात्मक

तरतुदिी

असणे

अपेिक्षत

आणहे

आणिण

संदिभारनिर्े

िविधसंस्थापनिर्ाच्या तरतुदिीसाठी निर्ाही. प्रितवादिींच्या वतीनिर्े केलेले हे कथनिर्
फेटिाळण्यात आणम्हाला अिजबात संदिेह निर्ाही.
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७३.यू. पी. आणवास एवम् िवकास पिरषदि िव जैनिर्ुल इस्लाम आणिण इतर

५१

या प्रकरणात असे

िदिसूनिर् आणले की,
५०.एआणयआणर १९८६ एससी १०११:(१९८६)२ एससीसी २०९.
५१. एआणयआणर १९९८ एससी १०२८

"जर एखादिा कायदिा समावेशनिर्ानिर्े िकंवा संदिभारनिर्े होता, तर अिधिनिर्यमात
वापरलेली भाषा, अियलस्तत्वातील कायदियातील तरतुदिींचा संदिभर (उल्लेख) िकंवा
समावेशनिर्ाचा हेतू आणिण त्याचे रोजच्या कामकाजावरील पिरणाम हे दृष्टीपथात
ठेवूनिर्, िनिर्ियलश्चती ही न्यायालयादारे रचनिर्ेची बाब जास्त आणहे . याचे कारण असे
की,

िविधमंडळानिर्े बनिर्िवलेला कोणताही कायदिा लोकिहताच्या सेवेसाठी

अिधिनिर्यिमत केला जाताैे . असे गृहीत धरणे हे न्यायालयाचे आणद्य कतर व्य
आणहे.”
५२

७४.पोटिर समाऊथ कॉपोरेशनिर् िव. ियलस्मथ , या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले होते की,

”जेथे संसदिेच्या अिधिनिर्यमाचे एकच कलम दिस
ु ऱ्या अिधिनिर्यमात
आणणले जाते,
आणम्हाला असे वाटिते, तो ज्या मूळ अिधिनिर्यमातूनिर् घेतला त्या
अिधिनिर्यमात त्याचा जसा आणशय होता तो तसाच वाचला गेला पािहजे
आणिण असे की, पिरणामस्वरूप, जरी निर्वीनिर् अिधिनिर्यमात इतर कलमांचा
समावेश निर्सला तरी,त्या कलमाचा काय अथर होतो हे िनिर्ियलश्चत
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करण्यासाठी, त्या अिधिनिर्यमातील उवर रीत सवर कलमांचा संदिभर घेणे
पूणरपणे न्याय आणहे.”
५२ (१८८५) १० एसी ३६४

लॉडर ब्लॅकबनिर्र यांनिर्ी पुढे असे िनिर्रीक्षण केले की,
''मला असे म्हणायचे निर्ाही की जर मूळ अिधिनिर्यमात एक कलम
समािवष्ट निर्सेल जो एका परंतुकादारे िकंवा अपवादिानिर्े त्यात अंतभूरत
आणहे. त्याचा संदिभर घ्यावा लागेल, परंतु इतर सवर अथर उलगडयाच्या
खंडासह जर तेथे असेल तर संदििभर त केले जाऊ शकते . मसुदिाकाराकडे
आणधीच्या अिधिनिर्यमाबाबत निर्ेहमी अपवादि करता येऊ शकेल त्यापेक्षा
अिधक स्पष्ट आणठवण (मािहती) निर्सेल तर आणधीच्या अिधिनिर्यमातील
एखाद्या

कलमाचा

(निर्व्यानिर्े)

समावेश

करणे

हा

मसुदिालेखनिर्

कौशल्यातील धोकादिायक प्रकार आणहे , ज्या पिरियलस्थतीत जे निर्सेल असे
काहीतरी व्यक्त होण्याचे भय असते''.
५३

७५. सुराणा स्टिील्स प्रा. िल. िव. आणयकर उपायुक्त आणिण इतर , या प्रकरणात असे िनिर्िणर त करण्यात
आणले की, तरतूदि जशीच्या तशी सूचीबध्दि आणहे आणिण ती अंतभूरत राहते आणिण साधा अथर उलगडण्याचा
िनिर्यम लागू करायचा.
“१२ एकदिा का आणपण कायदियामागच्या उद्देशाची खात्री करूनिर् घेतली आणिण
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मान्य केले की वर उदत
ृ केलेल्या कलम २०५ च्या तरतूदिी जशाच्या तशा
५३ (१९९९) ४ एससीसी ३०६

उचलूनिर् आणयकर अिधिनिर्यमाच्या कलम ११५ जे च्या मुख्य भागात अंतभूरत
केल्या आणहेत, आणपण केवळ हे करायचे आणहे की तरतुदिी सरळ वाचायच्या आणिण
जर काही संिदिग्धता रािहली तर अथर उलगडण्याचा िनिर्यम लावायचा. कंपनिर्ी
अिधिनिर्यमाचे, कलम २०५(१) पिहले परंतुक, खंड(ब), वािषर क तोटियाची
गणनिर्ा करण्यासाठी आणधीच तरतूदि केलेल्या घसाऱ्याच्या रकमेचा सामावूनिर् निर्
घेतलेला भाग िवशदि करते. "घसाऱ्यासाठी तरतूदि केलेली रक्कम" आणिण
"घसाऱ्यासाठी तरतूदि केल्यानिर्ंतर दिोन्ही प्रकरणांमध्ये आणलेली" हे शब्दि पुष्कळ
स्पष्ट करतात की, हया खंडामध्ये, "तोटिा" म्हणजे निर्फा आणिण तोटिा लेख्यात
िदिलेली घसारा रक्कम िवचारात घेऊनिर् त्यानिर्ंतर आणलेली तोटियाची रक्कम.”
(जोर िदिला.)
५४

७६.राज्याचे सिचव िव. िहंदिस्ु थानिर् सहकारी िवमा संस्था म. , या प्रकरणामध्ये िप्रव्ही कौियलन्सलनिर्े असे
मान्य केले की,
“........ या दिेशात हे स्वीकृत केलेले आणहे की, जेथे एक कायदिा दिस
ु ऱ्या
कायदियात संदिभारनिर्े समािवष्ट केला जातो, पिहला कायदिा रद्दबातल करण्याचा
दिस
ु ऱ्यावर पिरणाम होत निर्ाही: "केज ऑनिर् स्टिॅटियुटि लॉ" मध्ये संग्रिहत केलेली
प्रकरणे पहा. हया िसध्दिांताची अिभव्यक्ती सामान्य निर्मुनिर्ा कलम (कॉमनिर् फॉमर
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५४ एआणयआणर १९३१ पीसी १४९

सेक्शनिर्) मध्ये आणढळू निर् येते जे, भारतात वेळोवेळी दिरू
ु स्ती आणिण िनिर्रसनिर्
करणारे अिधिनिर्यम यामध्ये िनिर्यिमतपणे िदिसूनिर् येते. कलम असे आणहे,
"कोणत्याही अिधिनिर्यिमततेचे या अिधिनिर्यमानिर्े िनिर्रसनिर् हे अशा कोणत्याही
अिधिनिर्यमावर पिरणाम करणार निर्ाही ज्या मध्ये अशी अिधिनिर्यिमतता लागू ,
अंतभूरत िकंवा संदििभर त केली आणहे.”
म्हणूनिर् पैतृक अिधिनिर्यम अियलस्तत्वात निर्सला तरी त्याची संतित अंतभूरत
अिधिनिर्यमात अियलस्तत्वात आणहे आणिण त्यामुळे दिोनिर् अिधिनिर्यमांच्या स्वतंत्र
अियलस्तत्वाला मान्यता आणहे. जरी, असा कोणताही व्यावृित्त खंड सामान्य खंड
अिधिनिर्यमात िदिसूनिर् येत निर्ाही, मा. न्यायाधीश महोदियांनिर्ा असे वाटिते की, यात
असलेले तत्व या दिेशात जसे लागू होते तसे ते भारतात लागू होते.
असे मान्य करणे कोठे ही कमी तकरसंगत वाटित निर्ाही, की जेथे
अियलस्तत्वातील अिधिनिर्यमातील ठरािवक तरतुदिी निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात अंतभूर त
केलेल्या आणहेत ज्या निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमाला स्पष्टपणे लागू केली निर्ाही, त्या
तरतुदिी सवर घटिनिर्ांमध्ये जर निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमाला त्यात भर घातल्यािशवाय
प्रभावीपणे कायर करणे शक्य असेल तर, त्यामध्ये अंतभूरत केल्या असे समजले
जाऊ शकते”:
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७७.रामसरूप आणिण इतर िव. मुन्शी आणिण इतर

५५

या प्रकरणात असे मत व्यक्त केले की,

"(११) येथे उपियलस्थत केलेली समस्या ही, पंजाब एिलएनिर्ैेशनिर् ऑफ लँड अैॅक्टि,
१९०० िनिर्रिसत (रद्दबातल) झाल्यानिर्ंतर, िकत्येक तरतुदिी, ज्यांचा आणम्ही
आणधी खुलासा मांडलैा आणहैे, त्यांची रचनिर्ा जी असेल त्यावर अवलंबूनिर्
आणहे. एक गोष्ट स्पष्ट आणहे आणिण ती अशी की, ज्या प्रािधकाऱ्यांनिर्ी पंजाब
एिलएनिर्ेशनिर् ऑफ लँड अैॅक्टि रद्दबातल करणे अिधिनिर्यिमत केले, त्यांनिर्ी
१९१३ चा पंजाब अिधिनिर्यम १, हाच रद्दबातल व्हायला पािहजे होता
हे िवचारात घेतले निर्ाही. आणपण आणता, प्रत्येक तरतुदिीच्या संदिभारनिर्े
पंजाब एिलएनिर्ेशनिर् ऑफ लँड अैॅक्टि चे िनिर्रसनिर् याचा पिरणाम िवचारात घेऊ:(१) कलम ३ (१) अन्वये ‘शेतजमीनिर्’ याची व्याख्या:जेथे एका अिधिनिर्यमातील तरतुदिी संदिभारनिर्े, निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात अंतभूरत
केल्या

आणहेत;

आणधीचा

अिधिनिर्यम

रद्दबातल

केल्यानिर्े

त्याचा,

सवर साधारणपणे रचनिर्ेवर िकंवा ज्या अिधिनिर्यमात त्याच्या तरतुदिी अंतभूरत
केल्या आणहेत त्या अिधिनिर्यमाचा पिरणाम, यावर कोणताही पिरणाम होत
निर्ाही. मा. न्या. ब्रिटेटि यानिर्ीं क्लाकर िव. ब्रिटॅडलॉ (१८८१) ८ क्युबीडी ६३, या
प्रकरणात िविधसंस्थापनिर्ाचे पिरणाम निर्मूदि केले आणहेत.
५५.

एआणयआणर १९६३ एससी ५५३

”जेव्हा एक कायदिा संदिभारनिर्े दिस
ु ऱ्या कायदियात िविधसंस्थािपत
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(अंतभूरत)केला जातो तेव्हा ितसऱ्यानिर्े पिहल्याचे िनिर्रसनिर् हे दिस
ु ऱ्यावर
पिरणाम करत निर्ाही. म्हणूनिर् अशा पिरियलस्थतीत, पंजाब एिलएनिर्ेशनिर् ऑफ
लँड अैॅक्टि १९०० याच्या िनिर्रसनिर्ाचा,पूवर कयािधकार अिधिनिर्यम (प्री
- एम्पशनिर् अैॅक्टि) च्या चालू राहणाऱ्या कायारवर कोणताच पिरणाम
होत निर्ाही. व निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमात ‘शेतजमीनिर्’ ही संज्ञा जणू ती
एिलएनिर्ेशनिर् ऑफ लँड अैॅक्टि मधूनिर् जशीच्या तशी त्यामध्ये (निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमात) अदिलाबदिल केली आणहे, अशी वाचली गेली पािहजे.
सनिर् १९०७ च्या अिधिनिर्यम १ निर्े सुधारणा केल्याप्रमाणे, पंजाब एिलएनिर्ेशनिर् ऑफ
लँड अैॅक्टि १९०० चे कलम २ निर्े ‘जमीनिर्’ याची व्याख्या
खालीलप्रमाणे

केली.

"संज्ञा ‘जमीनिर्’ म्हणजे जमीनिर् जी शहर िकंवा गावातील कोणत्याही
इमारतीची जागा म्हणूनिर् व्यापलेली निर्ाही आणिण शेतीच्या उद्देशाकिरता
िकंवा शेतीच्या अधीनिर् असणाऱ्या उद्देशाकिरता िकंवा गायरानिर्ासाठी
व्यापलेली आणहे िकंवा भाडेपट्टयानिर्े िदिलेली आणहे आणिण त्यात समािवष्ट
आणहे................…............................................................”
यात वादि निर्ाही की, अिपलात प्री-एम्पशनिर्साठी केलेल्या दिाव्यातील संबिं धत
जमीनिर् हया व्याख्येचे समाधानिर् करते.
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७८.

हे स्पष्ट आणहे की, सहकारी बॅक
ं े ला लागू निर्सलेल्या पूवीच्या तरतुदिींचे शब्दिशः पुनिर्रुत्पादिनिर्

टिाळण्यासाठी, सहकारी बॅक
ं े चा संदिभर , कलम ५६(अ) मध्ये ‘कंपनिर्ी’ला ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ िकंवा ‘कंपनिर्ी’
िकंवा ‘अशी कंपनिर्ी’ म्हणूनिर् वाचण्यासाठी साधनिर् तयार केले होते . जर कलम ५(सी) मधील व्याख्या
आणिण त्याच्या अथर उकल खंड जसा स्पष्ट केला गेला आणहे आणिण सुधारीत केला गेला आणहे तशाप्रकारे
वाचला निर् गेल्यास, भाग V चा अथर उकल खंड आणिण त्याची संपूणर दिरु
ु स्ती अकायर क्षम होईल १९४९ च्या
संपूणर अिधिनिर्यमात सुधारणा करणे व्यावहािरक निर्व्हते कारण त्यात यादिी १ शी संबिं धत इतर संस्थांचा
अंतरभाव, िविनिर्मयनिर् आणिण समापनिर् करणे होते. अशा त-हेनिर्े तरतुदिी कायम ठे वणे आणवश्यक होते आणिण
सहकारी संस्था/बॅक
ं ा संबध
ं ी अशा बाबी, भारतीय संिवधानिर्ाच्या सातव्या अनिर्ुसूचीच्या यादिी १ च्या निर्ोंदि
३२ अंतगर त संबिं धत िवषय - प्रकरणे वगळायला हव्या होत्या. त्यांनिर्ी सहकारी संस्थांनिर्ा लागू केलेल्या
ब-याचश्या तरतुदिी वगळायच्या असल्यामुळे व इतर तरतुदिी सुधािरत स्वरुपात लागू करायच्या
असल्यानिर्े, त्या तरतुदिींमधील दिरु
ं ानिर्ा
ु स्त्या ह्या एक स्वतंत्र अध्याय उपलब्ध करुनिर् दिेऊनिर् सहकारी बॅक
लागू केल्या गेल्या.

अशाप्रकारे कलम ५(सी) च्या व्याख्येमध्ये िजथे त्याचे अियलस्तत्व आणहे , त्यात

सुधारणा करणे आणवश्यक िकंवा योग्य ठरणार निर्ाही. खरं तर कलम ५६ (अ) मध्ये इतकी दिरु
ु स्ती केली
गेली आणहे. सहकारी बॅक
ं ानिर्ा कायदिा लागू होण्यासंबध
ं ी, संपुणर प्रकरण V अिधिनिर्यिमत करण्यात आणला
होता आणिण त्यास पूणर अंमलबजावणी करावी लागेल. सहकारी संस्था अिधिनिर्यम यामध्ये फक्त थकबाकी
वसूल करण्याची कायर पध्दिती उपलब्ध करुनिर् दिेण्यात आणली असली तरी, बी. आणर कायदिा, १९४९ च्या
कलम ५ ची व्याख्या आणिण अथर उकल खंड यामध्ये समािवष्ट असलेल्या ‘सहकारी बॅक
ं ’ च्या
त्यावाक्यप्रचाराचा स्पष्टीकरणामध्ये अडथळा िनिर्मारण करता येणार निर्ाही. यादिी I च्या निर्ोंदि ४५ मधील
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‘बॅिं कंग’ िवषय हाताळण्याचा पयारय संसदिेसमोर खुला होता आणिण या न्यायालयानिर्े ‘ग्रेटिर बाैॅंम्बे को.
आणैॅप. बॅक
ं िल. (सुप्रा) मध्ये स्वतः असे मत व्यक्त केले की, बी. आणर. कायदिा १९४९ जो िक,
भारतीय राज्यघटिनिर्ेच्या यादिी १ च्या निर्ोंदि ४५ आणिण अनिर्ुच्छे दि २३३ झेड . एल (१) च्या ितस-या
परंतुकाशी संबिं धत अिधिनिर्यम आणहे, तो सहकारी संस्थांनिर्ा लागू आणहे, तसेच बी. आणर. कायदिा लागू
होईल अशी तरतुदि आणहे. अशाप्रकारे, संसदिेनिर्े जलदि वसूली साठी अितिरक्त उपाययोजनिर्ा म्हणुनिर् यास
योग्य मानिर्ले आणहे. जो िक, यादिी २ च्या निर्ोंदि ३२ अंतगर त राज्यासाठी राखीव असलेल्या जागेवर आणपत्ती
अनिर्ुषांिगक अितकमण असले तरी ते पयारयी आणहे . तसेच तत्व-सारमध्ये बॅिं कंग हे यादिी १ च्या निर्ोंदि ४५
चा भाग आणहे आणिण वसूलीची प्रिकया ही यादिी १ च्या निर्ोंदि ४५ मध्ये समािवष्ट आणहे . अशाप्रकारे, तत्वसार िसध्दिांत आणिण दिरु
ु स्ती करुनिर् समािवष्ट केलेल्या हया गोष्टी लक्षात घेऊनिर्, आणम्ही असे मत िवचारात
घेतले की, सहकारी बॅक
ं ा या SARFAESI (सरफेसी) कायद्याच्या कलम २(१)(सी) आणिण २(१)
(डी) अंतगर त ‘बॅक
ं ’ आणिण ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ च्या व्याख्येत समािवष्ट केलेल्या आणहेत.
७९. बी. आणर.

कायदिा १९४९ शी संबिं धत, ग्रेटिर बाैॅम्बे को-आणैॅप-बॅक
ं िल. (सुप्रा) या

प्रकरणामध्ये असे िनिर्णर यीत करण्यात आणले की,
“३९ बी. आणर. कायद्यामध्ये प्रकरण ५ हे अिधिनिर्यम २३ वा १९६५ चा
िदिनिर्ांक ०१/०३/१९६६ पासूनिर् प्रभावी, समािवष्ट करण्यात आणले होते .
सदिर कायद्याच्या कलम 56 मध्ये अशी तरतुदि आणहे की, या कायद्याची
प्रावधानिर्े,जशी ती सध्या प्रचिलत आणहेत, जशी ती सहकारी सोसायटियांच्या
संदिभारत लागू आणहेत, तशीच ती बॅिं कंग कंपनिर्ीच्या बाबतीत दिेखील लागू
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होतील, मात्र ती खालील बदिलांच्या अधीनिर् राहू निर् लागू केल्या जातील,
जसे-५६(a):- या कायद्याच्या सुरुवातीपासूनिर् शेवटिपयरत, जोपयरत संदिभर
दिस
ु -या प्रकारे आणवश्यक करीत निर्ाहीः(i) ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’चा संदिभर िकंवा ‘दिी कंपनिर्ी’ िकंवा ‘अशी कंपनिर्ी’चा अथर
लावतानिर्ा ितला सहकारी बॅक
ं े चा संदिभर मानिर्ण्यात येईल
(ii) *

*

*''

सहकारी बॅक
ं ांच्या त्यांच्या बॅिं कंगधील व्यवसायाच्या बाबतीत कामकाजाचे
िनिर्यमनिर् करणे हा सुधारणेचा हेतू आणिण उद्देश होता. कलम ५६ च्या
तरतुदिीची सुरुवात ‘सामान्य संदिभर आणवश्यक निर्सल्यास’ या वाक्यानिर्े होते ,
जी सहकारी बॅक
ं ानिर्ा लागू करण्यासाठी बी. आणर. कायद्यादारे प्रदिानिर् केलेली
िनिर्यामक यंत्रणा बनिर्िवण्यासाठी आणहे. बॅिं कंग रेग्युलेशनिर्च्या कलम ५(सी)
निर्ुसार, सहकारी बॅक
ं े चा, बॅिं कंग कंपनिर्ी म्हणूनिर् व्याख्या करणे हा हेतू निर्ाही.
वस्तुियलस्थती वरुनिर् असे स्पष्ट होते की, बी.आणर. कायद्याच्या कलम ५ च्या
खंड (सी) मध्ये बदिल करण्याऐवजी ‘सहकारी बॅक
ं , म्हणूनिर् ‘राज्य सहकारी
बॅक
ं , मध्यवती सहकारी बॅक
ं आणिण प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’ असा अथर
समािवष्ट करण्यासाठी वेगळा कलम (सी सी आणय) जोडला गेला. कलम
(सीसीवी) मध्ये ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’ म्हणजे सहकारी सोसायटिी जी
प्राथिमक कृषीिवषयक पतसंस्थेपासूनिर् वेगळी असेल. िजचा प्राथिमक हेतू
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िकंवा मुख्य व्यवहार हा बॅक
ं े चा व्यवहार करणे हा असेल.
४०. कलम ५६ च्या पोटिकलम (अ) मध्ये केलेले बदिल सहकारी बॅक
ं ानिर्ा
लागू करण्यासाठी बॅिं कंग अिधिनिर्यम कायदियादारे पुरिवल्या गेलेल्या िनिर्यामक
यंत्रणा तसेच िरझव्हर बॅक
ं आणैॅफ इंिडया आणिण इतर प्रािधकरणांच्या िशस्त
अंतगर त सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा आणणण्याच्या प्रिकयेमध्ये योग्य आणहेत . सदिर
कायद्याचा कलम ५६ निर्ुसार सहकारी बॅक
ं े ची बॅिं कंग कंपनिर्ी म्हणुनिर् स्थापनिर्ा
केली जाईल. यामागील कारण असे िक, बॅिं कंग कंपन्यांचे िनिर्यमनिर् करण्याच्या
िविवध तरतूदिी ह्या सहकारी बॅक
ं ांवरही लागू केल्या जाव्यात. त्यानिर्ुसार,
कलम ५६ निर्े सहकारी बॅक
ं ा, बॅिं कंग रेग्युलेशनिर् च्या यंत्रणेच्या अंतगर त आणणली
परंतु कलम ५(सी) अंतगर त ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ च्या अथारमध्ये दिरु
ु स्ती िकंवा
िवस्तार केला निर्ाही. बी. आणर. कायद्याच्या कलम ५६ च्या प्रत्येक कलमाचे
वाचनिर् केल्यावर हे स्पष्ट झाले की, त्यामध्ये जे काही आणहे ते फक्त सहकारी
संस्थांवर बॅिं कंग कंपन्यांचे िनिर्यमनिर् करणे या तरतुदिींच्या प्रयोजनिर्ाथर आणहे.
कलम ५६ मध्ये वापरल्या गेलेल्या अथारनिर्ुसार ‘सहकारी संस्था’ म्हणजेच
‘सहकारी संस्था’ हा प्राथिमक हेतू िकंवा मुख्य व्यवसाय म्हणजेच बॅिं कंग
घडामोडींचा व्यवहार. दिस
ु -या शब्दिांत सांगायचे तर प्रथम ही एक सहकारी
संस्था आणहे. परंतु िनिर्िदिर ष्ट भाग भांडवल असलेला बॅिं कग व्यवसाय चालू
ठे वणे. इतर व्याख्या दिेखील स्पष्ट करतात की, संस्था मुलतः या सहकारी
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संस्था आणहेत.’
(अ) सरफेसी कायद्याच्या संदिभारत खालील िनिर्रीक्षणे करण्यात आणली:''४१. सरफेसी सुरिक्षतता आणिण िवत्तीय मालमत्तेची पुनिर्ररचनिर्ा आणिण सुरक्षा
व्याज अिधिनिर्यम २००२ (सुरिक्षतता कायदिा) लागू केला होता, जो
२१/०६/२००२ रोजी अियलस्तत्वात येईल असे मानिर्ले जाईल. ‘सुरिक्षतता
कायदियाच्या’ कलम २(डी) मध्ये जो ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ या शब्दिाला अथर
दिेण्यात आणला आणहे तो बी. आणर. कायदिा, याच्या पोटिकलम (ई) कलम 5
मध्ये िनिर्िदिर ष्ट केल्यानिर्ुसारच आणहे. पुन्हा ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ ची व्याख्या ही बी.
आणर. कायद्यामधूनिर् उचलुनिर् घेण्यात आणली. परंतु ‘बॅक
ं ’ याची व्याख्या
करतानिर्ा संसदिेनिर्े कलम २(सी) अन्वये त्यास पाच अथर िदिले आणिण त्यातील
एक म्हणजे ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’. केंद्र सरकारला कायद्याच्या कलम २(सी)
(व्ही) दारे कायद्याच्या हेतुपरस्पर कोणतीही इतर बॅक
ं िनिर्िदिर ष्ट करण्यासाठी
अिधकृत केले गेले आणहे. या अिधकाराचा उपयोग करतानिर्ा िदि.
२८/०१/२००३ च्या अिधसुचनिर्ेदारे केंद्र सरकारनिर्े ‘सहकारी बॅक
ं ' याची
व्याख्या बी.आणर. कायदियाच्या कलम ५ पोटिकलम (सीसीआणय) निर्ुसार बॅक
ं
म्हणुण उचलूनिर् ‘सहकारी बॅक
ं ' आणिण 'प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ' ची व्याख्या
अनिर्ुकमे कलम ५ (सीसीआणय) आणिण (सीसीव्ही) च्या भाग ५ मध्ये स्पष्ट
केली आणहे. संसदिेनिर्े अशाप्रकारे ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ याचा अथर ‘बॅिं कंगमध्ये
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गुंतलेली सहकारी संस्था निर्व्हे तर बॅिं कंगमध्ये गुत
ं लेली कंपनिर्ी’ असा अथर
िनिर्ियलश्चतपणे स्पष्ट केला आणहे आणिण १९६५ च्या २३ वा कायद्यामध्ये बी.
आणर. कायद्यात दिरु
ं ा हे समािवष्ट करण्यासाठी
ु स्ती करतानिर्ा सहकारी बॅक
कलम ५(सी) िकंवा अगदिी कलम ५(डी) मधील व्याख्या बदिलली निर्ाही; तर
दिस
ु रीकडे बी. आणर. कायद्याच्या भाग ५ कलम ५६ निर्ुसार कलम ५
पोटिकलम (सीसीआणय) मधील 'सहकारी बॅक
ं ' आणिण (सीसीव्ही) मधील
‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’ ची स्वतंत्र व्याख्या समािवष्ट केली आणहे .
सुरिक्षतता कायदिा अिधिनिर्यिमत करतानिर्ा संसदिेनिर्े कलम २(सी)(व्ही) मध्ये
त्या कायद्याच्या उद्देशानिर्े इतर कोणत्याही बॅक
ं े ला बॅक
ं म्हणूनिर् िनिर्िदिर ष्ट
करण्यासाठी एक अविशष्ट शक्ती तयार केली आणिण प्रत्यक्षात िदि.
२८/१/२००३ च्या अिधसुचनिर्ेदारे ‘सहकारी बॅक
ं ा’ िनिर्िदिर ष्ट केल्या.
४२. स्पष्टीकरण कलमाच्या संदिभारत बॅिं कंग कंपनिर्ीला एका सहकारी बॅक
ं े च्या
संदिभारत तीनिर् कारणास्तव संदििभर त केल्या जाणार, या संदिभारचा पिरणाम
स्पष्टपणे वगळला आणहे. प्रथम कलम ५ एक अथर उकल कलम, दिस
ु रे म्हणजे
कलम ५ पोटिकलम (सी) मधील व्याख्येनिर्ुसार ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी ऐवजी
‘सहकारी बॅक
ं ’ हा शब्दि वापरल्यामुळे असंगती ठरेल. कारण निर्ंतर कलम ५
पोटिकलम (सी) असे वाचले जाईल की, ‘सहकारी बॅक
ं ’ म्हणजे कोणतीही
कंपनिर्ी, जी भारतात व्यवसाय करते. ितसरे म्हणजे कलम ५६(सी) हे,
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कलम ५ मध्ये खंड (सीसीआणय) स्पष्टपणे वगळू निर् ‘सहकारी बॅक
ं े ची’ वेगळी
व्याख्या करते. संसदिेनिर्े स्वतःच्या बुदीनिर्े १९६५ चा २३ व्या कायद्यादारा
बी. आणर. कायदिा कलम ५ खंड (सी)मधील ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ची व्याख्या
बदिलली िकंवा सुधािरत केलेली निर्व्हती.
४३. वर निर्मुदि केल्याप्रमाणे ‘सहकारी बॅक
ं ’ हे निर्व्यानिर्े समािवष्ट केलेल्या
कलम (सीसीआणय) मध्ये स्वतंत्रपणे पिरभािषत केले होते आणिण त्याचप्रकारे
‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’ स्वतंत्रपणे कलम (सीसीव्ही) निर्े पिरभािषत केले
होते. म्हणूनिर्च ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’चा अथर , बी. आणर. कायद्याच्या कलम ५(सी)
मध्ये वापरल्या गेलेल्या शब्दिांपयरत काटिेकोरपणे मयारिदित असणे आणवश्यक
आणहे. ‘सहकारी बॅक
ं ’ म्हणूनिर् ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ पिरभािषत करण्याचा संसदिेचा
हेतू असला तर, ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ म्हणजे कलम ५(सी) मध्ये पिरभािषत
केल्यानिर्ुसार ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ म्हणजे ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ असा अथर सांगणे हा
सवारत सोपा मागर असु शकला असता आणिण १९६५ च्या २३ व्या
अिधिनिर्यम च्या कलम ५ मध्ये पोटिकलम (सीसीआणय) आणिण (सीसीव्ही)
मध्ये समािवष्ट केलेल्या ‘सहकारी बॅक
ं ’ आणिण ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’यांचा
समावेश असेल.
(ब) बी. आणर. कायदिा, १९४९ च्या कलम ५६(अ) च्या संदिभारत अंतभारव संदिभारत असे मत मांडण्यात
आणले िक,
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७०. सहकारी संस्थांचे थकबाकी व वसुली कायर वाही या संदिभारत महाराष्टर
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम १९६० आणिण आणं ध्रप्रदिेश सहकारी संस्था
अिधिनिर्यम १९६४ यासारख्या िविशष्ट कायद्यांदिवारे समािवष्ट केली गेली
आणहेत जे व्यापक आणिण स्वयंपूणर कायदिे आणहेत. त्याचप्रमाणे बहु -राज्य
सहकारी संस्थांनिर्ा ‘मल्टिीस्टिेटि को-आणैॅपरेटिीव्ह सोसायटिी कायदिा २००२’
च्या स्वरुपात अशा सहकारी संस्थांशी संबिं धत कायदियांची चाैैकटि
सवर समावेशकपणे उपलब्ध करुनिर् दिेण्यात आणली आणहे. म्हणूनिर्च, जेव्हा तेथे
कायदिशेशीर चौकटि अियलस्तत्वात असेल िवशेषतः सहकार संबिं धत मुद्दयांचा
सामनिर्ा करण्यासाैाठी आणिण िवशेषतः जेव्हा सहकारी बॅक
ं ा कोणत्याही
पिरियलस्थतीत कजर व िदिवाळखोरी वसुली कायद्याच्या तरतुदिींदारे संरिक्षत
निर्सतात, तेव्हा सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा कजर व िदिवाळखोरी वसुली कायद्याच्या
तरतुदिींनिर्ुसार िनिर्गमाच्या िसदांताचा मागोवा घेण्याचे कोणतेही औिचत्य
निर्ाही.''
(क)

बी. आणर. कायदिा, १९४९ मधील ‘बॅै
ं ंिकंग कंपनिर्ी’ च्या व्याख्येबाबत असे िनिर्दिशर निर्ास आणले

की,
''७३. संसदिेनिर्े १९६५ चा बी. आणर. कायदिा २३ बॅिं कंग रेग्युलेशनिर् कायदिा
२३ व्या अिधिनिर्यमानिर्ुसार तरतुदिींमध्ये दिरु
ु स्ती करुनिर् कायद्यामधील कलम
५६ मध्ये आणणखी काही कलमे समािवष्ट करुनिर् ठे वल्या तेव्हा कुठे आणर. डी.
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बी. कायदिा

१९९३ मध्ये मंजूर झाला होता. संसदिेला बी. आणर.

कायद्यामधील तरतुदिी सहकारी संस्थांनिर्ा ज्या प्रकारे लागू होतात त्याच
प्रकारे बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ा लागू होतात याची पूणर कल्पनिर्ा होती. तसेच संसदिेला
कलम ५(सी) मधील ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ ची व्याख्या १९६५ च्या २३ व्या
अिधिनिर्यम मध्ये बदिलली गेली निर्व्हती आणिण ती अबािधत ठे वली गेली, आणिण
कलम ५६(सी) दारे अितिरक्त व्याख्या समािवष्ट केल्या गेल्या होत्या याची
कल्पनिर्ा होती. ‘सहकारी बॅक
ं ’ हे निर्व्यानिर्े समािवष्ट केलेल्या कलम (सी सी
आणय) दारे स्वतंत्रपणे पिरभािषत केले आणिण त्याचप्रमाणे ‘प्राथिमक सहकारी
बॅक
ं ’ कलम (सीसीव्ही) दारे स्वतंत्रपणे पिरभािषत केले . संसदि केवळ
शब्दिांचा अथर अिभहस्तािकंत करत होती, हे बी. आणर. कायद्यातील ठरािवक
तरतुदिींचा समावेश करणे िकंवा त्यांचा संदिभर घेण्यासारखे निर्व्हते. म्हणूनिर्च
‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ चा अथर , बी. आणर. कायद्याच्या कलम ५(सी) मध्ये वापरल्या
गेलेल्या शब्दिांपयरत काटिेकोरपणे मयारिदित असणे आणवश्यक आणहे. कलम
५(सी) मध्ये पिरभािशत केल्यानिर्ुसार ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ म्हणजे ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’
असा अथर सांगणे ही संसदिेसाठी सवारत सोपी गोष्ट ठरली असती आणिण ती
कलम ५(सीसीव्ही) मध्ये पिरभािषत केल्याप्रमाणे ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’
म्हणूनिर् समािवष्ट होईल. तथािप, संसदिेनिर्े तसे केले निर्ाही. अशाप्रकारे,
आण.डी.बीै़. कायद्याच्या कक्षेतूनिर् सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा जाणीपूवरक वगळण्यात
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आणले. सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा वगळण्यामागचे कारण असे आणहे की, सहकारी
बॅक
ं ांकडे संबिं धत राज्यांच्या सहकारी संस्था अिधिनिर्यमानिर्ुसार त्यांनिर्ा
व्यापक, स्वयंचिलत आणिण कमी खचारचे उपाय उपलब्ध आणहेत, तर इतर
बॅक
ं आणिण िवत्तीय संस्थांकडे जलदि उपाययोजनिर्ा निर्ाहीत आणिण म्हणूनिर् त्यांनिर्ा
िदिवाणी न्यायालयात दिावे दिाखल करावे लागतात.
८०. आणधी दिशर िवल्याप्रमाणे, आणर. डी. बी. कायदिा हा सवर सामान्य बॅक
ं
आणिण त्यांचे धनिर्को / ऋणको यांच्याशी सुसंगत आणहे, तर महाराष्टर सहकारी
संस्था अिधिनिर्यम १९६०, आणं ध्रप्रदिेश सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६४
आणिण

मल्टिीस्टिेटि

सहकारी

संस्था

अिधिनिर्यम,

२००२

हे

फक्त

सोसायट्यांच्या िविनिर्यमनिर्ाशी संबिं धत आणहे. ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ पिरभािषत
करणा-या या अिधिनिर्यमामधील कलमांची भाषा साधी, सरळ आणिण स्पष्ट
आणहे. िविधमंडळाचा हेतु वरीलप्रमाणे स्पष्ट असल्यामुळे यातूनिर् काही
संशयास्पदि अथर िनिर्घू शकत निर्ाही. कायद्याच्या भाषेचा योग्यप्रकारे अथर
समजूनिर् घेणे ही सवर मान्य बाब आणहे. सामान्य मत असे आणहे की, िविधमंडळ
आणपले शब्दि वाया घालवत निर्ाही आणिण ते चूक करीत निर्ाही. त्यामुळे कायदिा,
न्यायालयीनिर् िनिर्णर य आणिण कायद्याची सामान्य तत्वे माहीती असणे गृहीत
धरले जाते. कायदियाच्या व्याख्येचा प्राथिमक िनिर्यम असा आणहे की, या
िवभागातील शब्दिांनिर्ा त्यांचा स्पष्ट व्याकरणीय अथर दिेणे आणवश्यक आणहे.
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म्हणूनिर्च, िविधमंडळाला इियलच्छत निर्सलेला, कोणतेही कलम वाचण्यासाठी
त्यात शब्दिांची भर घालणे, आणम्हाला परवडणारे निर्ाही.
८१. अखेरीस, असे म्हटिले जाऊ शकत निर्ाही की, कलम (सीसीआणय)
मध्ये ‘सहकारी बॅक
ं ’ आणिण कलम (सीसीव्ही)मध्ये ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’
समािवष्ट करुनिर् १९६५ च्या २३ व्या अिधिनिर्यमानिर्ुसार बी. आणर. कायद्याच्या
कलम ५६ मधील दिरु
ं ांनिर्ा
ु स्ती स्पष्टपणे िकंवा आणवश्यक हेतू दारे सहकारी बॅक
बॅिं कंगच्या घडामोडीचे व्यवहार (आण.डी.बी. कायदिा म्हणूनिर्) लागू होईल.
(ड)

प्रश्निर्ांची उत्तरे अशी िदिली गेली:''९७. उपरोक्त कारणांमुळे आणिण घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसच
ू ीच्या यादिी १
निर्ोंदि ३२ च्या संबिं धत िनिर्यम आणिण यादिी २ च्या निर्ोंदि ४३, ४४ आणिण ४५
च्या तरतुदिींचा व्यापक अथर लावणे यासाठी, आणम्ही खालील संदिभारचे उत्तर
खालीलप्रमाणे दिेत आणहोतः
‘सहकारी बॅक
ं ा’ या महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम १९६०,
आणं ध्रप्रदिेश सहकारी संस्था अिधिनिर्यम १९६४ आणिण मल्टिीस्टिेटि को.
आणैॅपरेटिीव्ह सोसायटिीज अैॅक्टि, २००२ अंतगर त बॅिं कंगच्या व्यवहाराचा
व्यवहार करण्यासाठी स्थापनिर् केल्या जातात. तसेच बी. आणर. कायदिा
१९४९ च्या कलम ५(सी) मध्ये पिरभािशत केलेल्या ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ च्या
अथारखाली येत निर्ाही. म्हणूनिर्च, आणर. डी. बी अैॅक्टि १९९३ मुळे कजर
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वसुलीच्या तरतुदिी, त्यांच्या सदिस्यांकडू निर् सहकारी संस्थांकडू निर् थकबाकी
वसुल करण्यास लागु निर्ाहीत.
यात काही शंका निर्ाही की, वरील िनिर्णर यात केलेली काही िनिर्रीक्षणे अपील करणारे यांनिर्ी दिाखल
केलेल्या खटिल्याला पािठंबा दिशर वतात.
८०. आणम्ही िनिर्णर यास सामोरे जाण्यापूवी, ग्रेटिर बाैॅम्बे को -आणैॅप -बॅक
ं िल. (सुप्रा), मध्ये अशी
निर्ोंदि घेतली गेली की, ‘सहकारी बॅक
ं हे बी. आणर कायदिा १९४९ च्या कलम ५६ (सीसीआणय) मध्ये
पिरभािषत केलेली आणहे. अशा प्रकारे, सहकारी बॅक
ं म्हणजे बॅिं कंग कंपनिर्ीला पिरभािषत करण्याचा उद्देश
निर्ाही. म्हणूनिर्च मुळ कलम ५(सी) मध्ये दिरु
ं े च्या व्याख्येशी
ु स्ती/सुधारणा केली गेली निर्ाही. सहकारी बॅक
संबिं धत आणणखी एक कारण म्हणजे कलम ५६ च्या आणधारे केलेले बदिल बी. आणर. कायदियांदारे
पुरिवल्या गेलेल्या िनिर्यामक यंत्रणेला सहकारी बॅक
ं ांनिर्ाही लागू करण्यासाठी योग्य होते . असे मत व्यक्त केले
होते की, बी. आणर. अैॅक्टि १९४९ च्या कलम ५६ निर्ुसार सहकारी बॅक
ं े चा अन्वयाथर बॅिं कंग कंपनिर्ी असा
होता. कारण त्यातील ब-याच तरतुदिी सहकारी बॅक
ं ानिर्ा लागू करण्यात आणल्या होत्या. असे मत व्यक्त
केले गेले की, बी.आणर. कायद्याच्या कलम ५६ निर्ुसार सहकारी बॅक
ं े चा अन्वयाथर बॅिं कंग कंपनिर्ी असा केला
गेला. परंतु, कलम ५ (सी) अंतगर त 'बॅिं कंग कंपनिर्ी' च्या अथारत सुधारणा िकंवा िवस्तार केला निर्ाही. पुढे
असे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवण्यात आणले की, बॅिकंग करणा-या या संस्था मुळात सहकारी संस्था आणहेत .
सरफेसी कायद्याबद्दल वरील संदिभारत निर्मूदि करण्यात आणले की आणलेल्या िनिर्णर याच्या पिरच्छे दि ४१ मध्ये
िदिसुनिर् आणले की, बॅिं कंग कंपनिर्ी म्हणजे बॅिं कंग मध्ये भाग घेतलेली कंपनिर्ी आणहे . बॅिं कंगमध्ये गुंतलेली
सहकारी संस्था निर्ाही १९६५ च्या २३ व्या कायद्यादारे संसदिेत बी. आणर. कायदिा १९४९ च्या कलम
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५(सी) अंतगर त 'बॅिं कंग कंपनिर्ीचा अथर बदिलला िकंवा सुधारला निर्ाही. बॅिं कंग कंपनिर्ीचा अथर बी. आणर.
कायद्याच्या कलम ५(सी) मध्ये वापरल्या गेलेल्या शब्दिांपयरत मयारिदित ठे वला पािहजे. सहकारी संस्था
अिधिनिर्यमान्वये बॅक
ं ांकडू निर् थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणधीपासूनिर्च प्रिकया िवहीत केली होती, यावर
जोर दिेण्यात आणला. आणर. डी. बी कायदिा १९९३ मध्ये कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंिबत असलेला
प्रत्येक दिावा अथवा इतर प्रकरण हस्तांतिरत करण्याचा संदिभर दिेण्यात आणला आणहे . आणर.डी.बी कायदिा
१९९३ च्या संदिभारत 'न्यायालय' हा शब्दि 'िदिवाणी न्यायालय' म्हणुनिर् सुिचत करतो. हे स्पष्ट आणहे की,
आणं ध्र प्रदिेश सहकारी संस्था कायदिा १९६४ च्या कलम ६१, ६२, ७०, ७१ आणिण कलम ९१ अन्वये
आणिण महाराष्टर सहकारी संस्था कायदिा १९६० च्या इतर तरतुदिींनिर्ुसार िनिर्बंधक िकंवा त्यांच्याकडू निर्
िनिर्युक्त केलेला अिधकारी िकंवा लवादि हे िदिवाणी न्यायालयाचे निर्ाही. अशा प्रकारे असे मत मांडले गेले
होते की, आणर.डी.बी कायदिा १९९३ हा सवर साधारण बॅक
ं आणिण त्यांच्या धनिर्को/ऋणकोंशी सुसंगत
आणहे. जेथे महाराष्टर सहकारी संस्था कायदिा १९६४ आणिण मल्टिी स्टिेटि सहकारी संस्था कायदिा फक्त
सहकारी संस्थांच्या िनिर्यमनिर्ाशी संबिं धत आणहे. बी. आणर. अैॅक्टि १९४९ च्या प्रकरण ५ मधील
दिरु
ं ांचा अंतभारत केल्यामुळे आणिण कलम ५६ च्या
ु स्तीदारे पोटिकलम (सी सी आणय) मध्ये सहकारी बॅक
पोटिकलम (सी सी व्ही) मध्ये 'प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ांचा' अंतभारत केल्यामुळे असे म्हणु शकत निर्ाही
की, आणर. डी. बी. कायदिा १९९३ बॅिं कंग व्यवसायाचे व्यवहार करणा-या या सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू आणहे.
८१). शेवटिी, १९६५ च्या अिधिनिर्यम २३ अन्वये बी. आणर.
अिधिनिर्यमाच्या प्रकरण पाच, कलम ५६ मध्ये करण्यात आणलेल्या
सुधारणेदारे खंड (सी.सी.आणय) मध्ये अंतभूरत करण्यात आणलेला ”सहकारी
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बॅक
ं “ व खंड (सी.सी.व्ही) मध्ये अंतभूरत करण्यात आणलेला ”प्राथिमक
सहकारी बॅक
ं “ हे शब्दि उघडपणे अथवा कायद्यानिर्े खरा म्हणूनिर् ठरिवलेला
आणवश्यक अथर म्हणूनिर् (आणर.डी.बी. अिधिनिर्यम तयार केला जातो असे जे
उधृत केले आणहे) बॅक
ं व्यवसाय म्हणूनिर् व्यवसाय म्हणूनिर् व्यवहार करणा-या
सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा लागू होतात असे म्हणता येऊ शकत निर्ाही.
(ड) अशा प्रकारे प्रश्निर्ांनिर्ा उत्तरे दिेण्यात आणली.
९७)

वर निर्मूदि केलेली कारणे आणिण कायदिेमंडळानिर्े पािरत केलेल्या

संबिं धत अिधिनिर्यमांतील तरतुदिी व राज्य घटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसच
ू ीमधील
सूची ‘एक’ मधील निर्ोंदि कं ४३, ४४ व ४५ आणिण सूची ‘दिोनिर्’ मधील निर्ोंदि
कं ३२ यांचे व्यापक व अथर पूणर स्पष्टीकरण स्वीकारूनिर्, आणम्ही आणमच्यासमोर
िवचाराथर मांडलेल्या संदिभारबाबत पुढील प्रमाणे उत्तर दिेत आणहोतः
”सहकारी बॅक
ं ा,“ ज्यांची स्थापनिर्ा महाराष्टर सहकारी संस्था
अिधिनिर्यम, १९६०, (म.स.सं. अिधिनिर्यम, १९६०), आणं ध्र प्रदिेश सहकारी
संस्था अिधिनिर्यम, १९६४ (आण.प्र.स.सं. अिधिनिर्यम, १९६४) आणिण बहू राज्य सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, २००२, (ब.रा.स.सं. अिधिनिर्यम,
२००२) अंतगर त झालेली आणहे आणिण ज्या बॅिं कंग व्यवसायाचे व्यवहार
करतात त्या बॅिं कंग िनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम, १९४९ (बॅं.िनिर्. अिधिनिर्यम) च्या
कलम ५ (सी) मध्ये निर्मूदि केलेल्या ”बॅिं कंग कंपनिर्ी“ च्या व्याख्येमध्ये बसत
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निर्ाही. त्यामुळे, सभासदिांकडू निर् सहकारी (बॅक
ं ा) निर्ा दिेय असणा-या
रकमांच्या वसूलीसाठी बॅक
ं ा आणिण आणिथर क संस्था यांनिर्ा दिेय असणा-या
ऋणाची वसूली अिधिनिर्यम, १९९३ (आणर.डी.बी. अिधिनिर्यम) च्या तरतूदिी
‘डाैॅक्टिर ीनिर् आणैॅफ इनिर्काैॅरपोरेशनिर्’ (िवधीसंस्थापनिर्ाचा िसध्दिांत) चा
वापर करूनिर् लागू होत निर्ाहीत.
उपरोक्त िनिर्णर यामध्ये मांडण्यात आणलेली काही अभीक्षणे अपीलाथी यांनिर्ी िवचाराथर पुढे मांडलेल्या
प्रकरणाला पाठबळ दिेतात याबाबत कोणतीही शंका निर्ाही.
८०) आणम्ही िनिर्णर यासंबध
ं ी कोणतीही कायर वाही करण्यापूवी, ‘ग्रेटिर बाैॅम्ं बे मयारिदित (सुप्रा) हया
प्रकणामध्ये, असे निर्मूदि करण्यात आणले होते की, ‘सहकारी बॅक
ं ’ हया संस्थेची व्याख्या
बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम ५६ (सी.सी.आणय) मध्ये करण्यात आणली होती, अशा त-हेनिर्े,
‘बॅिं कंग’ हया शब्दिाचा अथर समजण्यासाठी ‘सहकारी बॅक
ं , हया संस्थेची व्याख्या करण्याचा उद्देश
निर्व्हता; त्याच कारणासाठी मूळ कलम ५(सी) मध्ये कोणतीही सुधारणा करण्यात आणली निर्ाही. ‘सहकारी
बॅक
ं ’ हया संस्थेच्या व्याख्येसंबध
ं ात दिस
ु रे कारण असे दिेण्यात आणले की, कलम ५६ दारे करण्यात
आणलेल्या सुधारणा हया उघडपणे सहकारी बॅक
ं ानिर्ा सुध्दिा लागू करणे बी.आणर. अिधिनिर्यम, १९४९ मधील
तरतूदिींनिर्ुसार स्थापनिर् झालेल्या िविनिर्यामक यंत्रणेला सोयीस्कर झाले होते . असे मत मांडण्यात आणले की,
बी.आणर. अिधिनिर्यमातील कलम ५६ मधील तरतुदिीच्या भाषेत एखादिया सहकारी बॅक
ं े स ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’
असे मानिर्ण्यात आणले पािहजे, कारण अनिर्ेक तरतुदिी हया सहकारी बॅक
ं ांनिर्ासुध्दिा लागू करण्यात आणल्या
होत्या. त्याच वेळेस, असे मानिर्ण्यात आणले, की कलम ५६ मधील तरतुदिीमुळे सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा बी.आणर
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अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कक्षेमध्ये आणणण्यात आणले , परंतु त्यादारे कलम ५(सी) मध्ये ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’
हया संज्ञेचा जो अथर निर्मूदि करण्यात आणला आणहे त्यामध्ये कोणतीही सुधारणा अथवा िवस्तार करण्यात
आणला निर्ाही. पुढे असाही िवचार मांडणात आणला की, ज्या संस्था बॅक
ं व्यवसाय करतात, त्या मुळात
सहकारी संस्था आणहेत. सरफेसी (SARFAESI) अिधिनिर्यम याबाबत िवचार करता, वर उदत
ृ केलेल्या
िनिर्णर यातील पिरच्छे दि कं ४१ मध्ये असे अभीक्षण मांडण्यात आणले आणहे की, ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ या संज्ञेचा
अथर असा आणहे की जी कंपनिर्ी बॅिं कंग (बॅक
ं व्यवसाय) कामकाजा मध्ये गुत
ं लेली आणहे ती आणिण निर् की
एखादिी ‘सहकारी संस्था’ जी बॅिं कंग (बॅक
ं व्यवसाय) कामकाजा मध्ये गुत
ं लेली आणहे. संसदिेनिर्े १९६५
च्या अिधिनिर्यम कमांक २३ दारे बी.आणर. अिधिनिर्यम, १९४९ मधील कलम ५ (सी) मध्ये िवषदि
केलेल्या ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ हया संज्ञेच्या अथारमध्ये कोणताही बदिल अथवा सुधारणा केलेली निर्ाही. बॅिं कंग
कंपनिर्ीचा अथर बी. आणर. अिधिनिर्यम १९४९ च्या कलम ५ (सी) मध्ये वापरण्यात आणलेल्या शब्दिांमध्ये
मयारिदित ठे वण्यात आणला पािहजे . असे िवषेश जोर दिेऊनिर् कथनिर् करण्यात आणले की, बॅक
ं ांनिर्ी, त्यांनिर्ा दिेय
असणा-या रकमा कशा प्रकारे वसूल कराव्यात याबाबतची कायर वाही सहकारी संस्था अिधिनिर्यमात
यापूवीच करण्यात आणली आणहे. आणर.डी.बी. अिधिनिर्यम, १९९३, ‘कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंिबत
असलेला प्रत्येक दिावा अथवा इतर कायर वाही’ हस्तांतरीत होण्याबाबत िनिर्दिेश करतो. आणर.डी.बी.
अिधिनिर्यम, १९९३ च्या संदिभारत ‘न्यायालय’ ह्या संज्ञेचा अथर ‘िदिवाणी न्यायालय’ असा आणहे . याचा
अथर स्पष्ट आणहे की, आणं ध्र प्रदिेश सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६४ मधील कलम ६१, ६२, ७०
आणिण ७१ तसेच महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६० मधील कलम ९१ आणिण इतर तरतुदिी
मध्ये निर्मूदि करण्यात आणलेला िनिर्बंधक अथवा त्यानिर्े िनिर्युक्त केैेलेला एखादिा अिधकारी अथवा एखादिा
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लवादि हे, 'िदिवाणी न्यायालये’ निर्ाहीत. अशा प्रकारे, असे मत व्यक्त करण्यात आणले की, आणर.डी.बी.
अिधिनिर्यम, १९९३ हा सवर साधारण बॅक
ं ा आणिण त्यांचे धनिर्को / ऋणको यांच्याशी संबिं धत आणहे तर
महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६०; आणं ध्र प्रदिेश सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९६४ आणिण
एम.एस.सी.एस.

अिधिनिर्यम

हे

फक्त

सहकारी

संस्थांच्या

िविनिर्यमनिर्ाशी

संबिं धत

आणहेत .

बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या प्रकरण पाचमध्ये सुधारणेमुळे कलम ५६ च्या खंड (सी.सी.आणय) मध्ये
'सहकारी बॅक
ं ' तसेच कलम ५६ च्या खंड (सी.सी.व्ही.) मध्ये ‘प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ’ हया संज्ञा
दिाखल करण्यात आणल्या तरी बॅक
ं व्यवसायाचा व्यवहार करणा-या सहकारी बॅक
ं ानिर्ा आणर.डी.बी.
अिधिनिर्यम, १९९३ लागू होतो, असे म्हणता येऊ शकत निर्ाही.
८१) 'ग्रेटिर बाैॅम्ं बे सहकारी बॅक
ं मयारिदित (सुप्रा)' हया प्रकरणामध्ये, बी. आणर. अिधिनिर्यम, १९४९
मधील तरतुदिींची केवळ निर्ोंदि घेण्यात आणली आणहे ; त्यामध्ये िविवध तरतुदिींचा आणिण िवषेश करूनिर् सदिर
अिधिनिर्यमाच्या कलम ५६ मध्ये असणा-या तरतुदिींचा कोणताही सखोल िवचार करण्यात आणलेला निर्ाही.
त्यामधील मुख्य वादि-िवषय हा होता की न्यायालयाला अिधकािरता आणहे िकंवा निर्ाही अथवा ऋण वसूली
न्यायािधकरणास ऋणकोकडू निर् रकमांची वसूली करता येते अथवा निर्ाही. त्याबाबत, एम.एस.सी.एस.
अिधिनिर्यम तसेच राज्य सहकारी संस्था अिधिनिर्यम या अंतगर त स्थापनिर्ा झालेल्या सहकारी संस्थांनिर्ा
आणर.डी.बी. अिधिनिर्यम, १९९३ लागू होतो िकंवा निर्ाही आणिण त्याचप्रमाणे (राज्यघटिनिर्ेच्या) सूची दिोनिर्
मधील निर्ाैेंदि कंमाक ३२ येथील मािहतीच्या जोरावर ज्या सहकारी संस्था बॅक
ं व्यवसाय चालिवतात
त्या सहकारी संस्थाशी संबिधत असणारे कायदिे करण्यासाठी राज्याचे िवधानिर्मंडळ सक्षम आणहे का असा
प्रश्निर् उपियलस्थत झाला होता. त्यावर िविवध दृष्टीकोनिर् िवचारात घेऊनिर् िनिर्ष्कषर निर्ोंदििवले गेले , ज्यांच्याशी
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आणम्ही सहमत होऊ शकत निर्ाहीत. िविवध प्रश्निर्ांवर झालेली चचार ही सखोल निर्व्हती, आणिण त्यामुळे ती
बंधनिर्कारक आणहे असे म्हणता येऊ शकत निर्ाही. ह्या न्यायालयाकडू निर् दिेण्यात आणलेल्या िविवध िनिर्णर यांची
मदित घेऊनिर् आणम्ही िविवध प्रश्निर्ांची उकल करण्याचा प्रयत्निर् केला, आणिण आणम्हाला असे आणढळू निर् आणले
की, त्या प्रकरणांत निर्ोंदििवल्या गेलेल्या िनिर्ष्कषारशी आणम्ही सहमत होऊ शकत निर्ाहीत. सहकारी बॅक
ं ा ह्या
बॅक
ं व्यवसाय करतात, त्यामुळे ते त्यांचे आणनिर्ुषंिगक काम आणहे असे म्हणता येत निर्ाही तर ते त्यांचे मुख्य
आणिण एकमेव काम आणहे. 'ग्रेटिर बाैॅम्बे सहकारी बॅक
ं मयारिदित (सुप्रा)' प्रकरणामध्ये मांडलेल्या मताशी
आणम्ही सहमत होऊ शकत निर्ाहीत, कारण त्यामध्ये तरतुदिींचे योग्य प्रकारे मुल्यमापनिर् करण्यात आणलेले
निर्ाही.
८२) 'ग्रेटिर बाैॅम्बे सहकारी बॅक
ं मयारिदित (सुप्रा)' हया प्रकरणामध्ये असे कारण दिेण्यात आणले आणहे
की, राज्य अिधिनिर्यमामध्ये व्यापक यंत्रणेची तरतूदि करण्यात आणलेली आणहे , जी सूची एक मधील निर्ोंदि कं
४५ येथील ‘बॅिं कंग’ ह्या संज्ञेच्या कृतीकक्षेचा आणवश्यक भाग असल्यामुळे, संसदिेकडू निर् वसूली संबध
ं ात
एखादिा अिधिनिर्यम बनिर्िवण्याच्या मागारमध्ये अडथळा होऊ शकली निर्सती. अगदिी दिस
ु -या
कायर क्षेै़त्रावरील आणनिर्ुषंिगक अितकमण हे कायदियाला िवधीअग्राहय ठरवू शकत निर्ाही. संसदिेनिर्े
बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम ५(सी) मध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा केलेली निर्ाही, हा
युिक्तवादि िततकाच िनिर्ष्फळ आणहे; कारण, प्रत्यक्षात, संसदिेनिर्े सहकारी बॅक
ं ासंबिं धत लागू असणा-या
कलम ५६ (अ) मध्ये तशी सुधारणा केलेली आणहे. कलम ५६ मध्ये सुधारणेदारे मोठ्या प्रमाणावर
अनिर्ेकिवध तरतूदिी प्रकरण पाच मध्ये दिाखल करण्यात आणलेल्या आणहेत, ही बाब दिल
ु र िक्षत करता
येण्यासारखी आणिण उडवूनिर् लावता येण्यासारखी निर्ाही. बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या प्रकरण पाच
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मध्ये करण्यात आणलेल्या िवस्तृत सुधारणेला संपूणरपणे कृतीत आणणण्यात आणले पािहजे . जर सहकारी
बॅक
ं ांनिर्ा बी.आणर.अिधिनिर्यम, निर्ोंदि कमांक ४५ खालील इतर अिधिनिर्यम आणिण आणर.बी.आणय. अिधिनिर्यम
यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आणले, तर त्यांनिर्ा परवानिर्ा दिेता येणार निर्ाही आणिण बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९
मध्ये तरतूदि करण्यात आणलेल्या िविवध तरतुदिींची पूतरता निर् केल्याच्या कारणास्तव त्यांनिर्ा बॅक
ं व्यवसाय
करता येणार निर्ाही. त्यांनिर्ा त्यांच्या आणस्थापनिर्ा तात्काळ बंदि करूनिर् त्यांचे व्यवसाय बंदि करावे लागतील.
८३) सहकारी बॅक
ं ा, ज्यांचे िनिर्यमनिर् बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ मधील तरतूदिींनिर्ुसार होते, त्या सदिर
अिधिनिर्यमाच्या कलम ५(बी) मधील तरतूदिींच्या अथारच्या कायर कक्षेमध्ये त्यांचा बॅक
ं व्यवसाय करीत
आणहेत. सदिर बॅक
ं ा जनिर्तेकडू निर् पैसा स्वीकारतात, जो मागणी केल्यावरूनिर् िकंवा इतर प्रकारे पुनिर्दिेय आणहे
आणिण धनिर्ादिेश, धनिर्ाकषर , प्रदिानिर्ादिेश िकंवा इतर मागर या दारे काढू निर् घेता येतो. केवळ सभासदिांनिर्ाच पैसे
उसनिर्े िदिले जातात अशी पिरियलस्थती असली तरी सदिर बॅक
ं ा हया बॅिं कगच्या कायर कक्षेच्या बाहेर आणहेत
असे म्हणता येऊ शकत निर्ाही. त्या सदिर बॅक
ं ा वािणियलज्यक काये पार पाडतात. एखादिी संस्था
सभासदिांकडू निर् आणिण इतर व्यिक्तंकडू निर् ठेवी आणिण कजे स्वीकारील. त्या संस्था कजे सुध्दिा दिेतात आणिण
ते त्याचे प्राथिमक कायर आणहे. म्हणूनिर्, त्या सूची एक मधील निर्ोंदि कमांक ४५ मधील ‘बॅिकंग’ ह्या संज्ञेच्या
अंतगर त येतात.
प्रश्निर् कमांक 3 ( ए ) आणिण 3 ( बी ) सं दि भारत ः
८४) अपीलकते यांच्या वतीनिर्े बाजू मांडणाच्या िवदानिर् समुपदिेशी (काऊन्सेल) यांनिर्ी असा युिक्तवादि
केला की, (िवित्तय मालमत्तेची) सुरक्षा ही बॅिं कंग व्यवसाया अंतगर त येत निर्ाही. सरफेसी अिधिनिर्यम हा
िवित्तय मालमत्तांची सुरक्षा आणिण पुनिर्रर चनिर्ा यांचे िनिर्यमनिर् करतो. िवित्तय मालमत्ता आणिण िवित्तय सहाय्य
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यांवर भर िदिलेला आणहे. सरफेसी अिधिनिर्यमातील कलम २(१)(ह-अ) मध्ये ‘ऋण’ हया संज्ञेची
करण्यात आणलेली व्याख्या ही आणर.डी.बी. अिधिनिर्यम, १९९३ मधील कलम २(जी) मध्ये करण्यात
आणलेल्या व्याख्येप्रमाणेच असूनिर्, ‘कजर ’ म्हणजे असे कोणतेही दिाियत्व, ज्या बाबत कोणत्याही बॅक
ं
अथवा िवित्तय संस्थेनिर्े, त्यांनिर्ी अंगीकारलेल्या कोणत्याही व्यावसाियक कामकाजादिरम्यानिर् ते दिेय आणहे
असा केैेलेला दिावा, अशी व्याख्या केलेली आणहे. आणमच्या मते, सदिरचे सादिर िनिर्वेदिनिर् हे सरफेसी
अिधिनिर्यमाचा हेतू म्हणजेच व्याजाच्या सुरक्षेची अंमलबजावणी याकडे दिल
ु र क्ष करते आणिण त्याची उपेक्षा
करते, आणिण ते न्यायालयाच्या हसतक्षेपािशवाय कलम १३ दारे तंतोतंतपणे साध्य करण्याचा प्रयत्निर्
केला जातो. सहकारी बॅक
ं े चे कामकाज 'बॅिं कग' असे असल्यामुळे आणिण त्याचे िविनिर्यमनिर् सूची एकमधील
संबिं धत निर्ोंदि कमांक ४५ अंतगर त तयार केलेल्या कायद्यानिर्ुसार केले जात असल्यामुळे , सरफेसी
अिधिनिर्यमाची अंमलबजावणी करण्याची आणिण दिेय रकमांच्या वसुलीसाठी जलदि कायर वाहीची तरतूदि
करण्याची सक्षमता संसदिेकडे का निर्ाही याचे कारण आणम्हाला सापडत निर्ाही. सरफेसी अिधिनिर्यमामध्ये
सहकारी बॅक
ं ां कडू निर् करण्यात येणा-या कामकाजाचा दिेखील समावेश होतो. सहकारी बॅक
ं ा ह्या बी. आणर.
अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम ५(बी) मधील तरतूदिींनिर्ुसार ‘बॅिं कंग व्यवसाय’ करतात, आणिण सहकारी
संस्थाच्या सूची एक मधील निर्ोंदि कमांक ४३ मधूनिर् वगळणूकीचा सूची एक मधील निर्ोंदि कमांक ४५ च्या
अथारिवष्काराशी कोणताही संबध
ं असत निर्ाही.
८५) बी. आणर. अिधिनिर्यम, १९८९ च्या कलम ५(सी) मध्ये िदिलेल्या ‘बॅक
ं ’ ह्या संज्ञेच्या व्याख्येमध्ये
सहकारी बॅक
ं ांचा अंतभारव होत निर्ाही असे जरी काही क्षणांपुरते गृहीत धरले तरी, ‘बॅक
ं ’ ह्या संज्ञेची
व्याख्या सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम २(१)(सी) मध्ये दिेण्यात आणलेली असूनिर् कलम २(१)(सी)
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(व्ही) मध्ये निर्मूदि असलेल्या तरतूदिी सदिर अिधिनिर्यमाकिरता ‘अशी इतर बॅक
ं ’ कोणती हे िविनिर्िदिर ष्ट
करण्याचे अिधकार केंद्र शासनिर्ाला प्रदिानिर् करतात अशा प्रकारे, ‘सहकारी बॅक
ं ’ ही ‘बॅक
ं ’ असल्याचे
अिधसूिचत करणा-या िदिनिर्ांक २८.०१.२००३ रोजी जारी करण्यात आणलेली अिधसूचनिर्ेचा सूची एक
मधील निर्ोंदि ४५ मध्ये समावेश होतो कारण त्यांचे िविनिर्यमनिर् बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ आणिण
आणर.बी.आणय. अिधिनिर्यम यादारे होते. सूची एक मधील निर्ोंदि कमांक ४५ अंतगर तच्या बॅिं कंग ह्या उदियोगा
संदिभारत, सरफेसी अिधिनिर्यमाच्या कलम १३ मध्ये केलेल्या तरतूदिीप्रमाणे 'बॅक
ं ' ह्या शब्दिाची व्याख्या
करणे आणिण अशा एका ‘बॅक
ं े ला’ प्रािधकृत करण्याबाबत आणिण ितच्यासाठी वसूलीबाबतची कायर पध्दिती
िविहत करण्याबाबतची अशी एखादिी तरतूदि करण्याचे अिधकार संसदिेकडे होते . परंतु, आणमचे असे मत
आणहे की, सहकारी संस्था/बॅक
ं ांचा अंतभारव बी.आणर. अिधिनिर्यमाच्या कलम ५ (१) (सी) मध्ये
िवधीसंस्थापनिर्ानिर्े अंतभूरत केलेला आणहे आणिण जी अिधसूचनिर्ा जारी करण्यात आणलेली आणहे ती भरपूर
खबरदिारी घेऊनिर् केलेली आणहे. सहकारी बॅक
ं , ज्यांची व्याख्या बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम
५६(सी.सी.आणय) मध्ये करण्यात अैालेली आणहे, त्यांचा कलम ५(१)(सी) मध्ये करण्यात आणलेला
अंतभारव हा कलम ५६ (अ) च्या आणधारानिर्े करण्यात आणलेला आणहे. अशाच प्रकारे, बहु -राज्य सहकारी
बॅक
ं ांचा सुध्दिा अंतभारव करण्यात आणलेला आणहे.
८६) सवर साधारण बॅक
ं ा व सहकारी बॅक
ं ांकिरता, दिेय रकमांच्या वसूलीसाठीच्या पूवीच्या कायर पध्दितीची
तजवीज ही िविभन्नपणे िदिवाणी न्यायालय अथवा न्यायािधकरण यांच्या माफरत करण्यात आणली होती.
सरफेसी अिधिनिर्यमामध्ये, न्यायालय/न्यायािधकरण यांच्या हस्तक्षेपािशवाय, काळाबरोबर चालण्यासाठी
एक कायर पध्दिती कलम १३ मध्ये िविहत करण्यात आणली आणहे . अशा प्रकारे, अवास्तव उशीराचा आणजार
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ज्यामुळे िदिवाणी न्यायालयाचे आणदिेश तसेच सहकारी न्यायािधकरणाचे आणदिेश अथवा सहकारी संस्था
अिधिनिर्यमामध्ये तरतूदि असणारी संिक्षप्त कायर पध्दिती बािधत होते, त्याचे िनिर्राकरण करण्याचा प्रयत्निर्
करण्यात आणला आणहे. त्यािशवाय, बॅक
ं े ला दिेय असणा-या रकमांच्या वसुलीसाठी कायर पध्दितीची तरतूदि
करण्यासाठी न्यायालय/ न्यायािधकरण यांच्या हस्तक्षेपािशवाय प्रितभूत व्याजाच्या जलदि वसूलीकिरता
तरतूदि असणारा जसा कायदिा करण्यात आणलेला आणहे त्याप्रमाणे एखादिा कायदिा करणे हे संसदिेसाठी
अनिर्ुज्ञेय आणहे.
५६

८७) 'सोमा सुरश
े कुमार िवरूध्दि आणं ध्र प्रदिेश सरकार आणिण इतर' हया प्रकरणामध्ये असे िनिर्िरक्षण
निर्ोंदििवण्यात आणले होते की. असे अनिर्ेक प्रसंग घडले आणहेत की जेव्हा केव्हा राज्यानिर्े त्याच प्रमाणे बॅिं कंग
रेग्युलेशनिर्निर्े कायदिे तयार केले होते , केंद्र शासनिर्ानिर्े त्यांच्या अिधकारकक्षेत ते आणकारास आणणले . प्रस्तुत
न्यायालयानिर्े आणं ध्र प्रदिेश िवत्तीय आणस्थापनिर्ांच्या ठे वीदिारांचे संरक्षण अिधिनिर्यम, १९९९आणिण
बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ चे पिरणाम हे िवचाराथर घेतले. त्याबाबत असे मत बनिर्ले की, त्या-त्या
अिधिनिर्यमाची कक्षा आणिण त्या अंतगर त येणारे कायर क्षेै़त्र यांचा िवचार केला गेला पािहजे आणिण
बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ अियलस्तत्वात असला तरी, गुंतवणुकदिारांच्या िहताचे संरक्षण करण्याकिरता,
सदिर कायद्याच्या कक्षेत निर् येणा-या बाबींकिरता तरतुदिी करणे हे सुध्दिा राज्य िवधानिर्मंडळासाठी अनिर्ुज्ञेय
होते. प्रस्तुत न्यायालयाचे असे मत बनिर्ले की, आणं ध्रप्रदिेश िवित्तय आणस्थापनिर्ांच्या ठे वीदिारांचे संरक्षण
अिधिनिर्यम, १९९९ कोणत्याही केंद्रीय अिधिनिर्यमाला कोणतीही प्रितकूलता िनिर्मारण करीत निर्ाही. सदिर
प्रकरणात पुढीलप्रमाणे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवण्यात आणले आणहेः
(६) तसेच, असेही निर्मूदि करण्यात आणले आणहे की, बॅिं कंग कंपन्या अथवाैा संस्था यांच्या कामकाजाचे
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िनिर्यमनिर् करण्यासाठी केंद्र सरकारनिर्े िनिर्मारण केलेला बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम हा भारतीय िरजवर
बॅक
ं े ला, बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ा त्यांचे बॅक
ं े चे कामकाम करण्यासाठी परवानिर्ा जारी करण्यासंबध
ं ात सहाय्य
करतो. असे पुढे निर्मुदि करण्यात आणले आणहे की, आणं ध्र प्रदिेशच्या अिधिनिर्यमामध्ये अंतभूरत असलेल्या
मुद्यांसारखे निर्सणारे िविभन्न मुद्दे सदिर अिधिनिर्यमामध्ये अंतभूरत करण्यात आणलेले आणहेत. पुढे असेही निर्मूदि
करण्यात आणले आणहे की, दिोन्ही अिधिनिर्यमांमध्ये ठेवीदिारांचे पैसे परत करण्यासंदिभारतील िविवध पैलव
ूं र
लागू होण्याची प्रयोज्यता आणहे. असे िनिर्दिशर निर्ास आणणूनिर् दिेण्यात आणले आणहे की, बॅिं कंग िवनिर्यमनिर्
अिधिनिर्यम हा बॅिं कंग कंपन्यांच्या, ज्यामध्ये वसई निर्ागरी सहकारी बॅक
ं मयारिदित हीचा दिेखील समावेश
होतो, कामकाजाचे िनिर्यमनिर् करण्यासाठी जारी करण्यात आणला होता आणिण सदिर अिधिनिर्यमाच्या घट्ट
पकडीमधूनिर् सुटिका करूनिर् घेण्याच्या उद्देशानिर्े त्याच्या वैधतेला आणव्हानिर् दिेण्याकिरता यािचकाकते हया
न्यायालयाकडे आणलेले आणहेत.
८८) के. के. बास्करनिर् िवरूध्दि राज्य सरकार, तािमळनिर्ाडू , त्यांचे प्रितिनिर्धी सिचव त्यांचे प्रितिनिर्धी
५७

सिचव यांचे माफरत, तािमळनिर्ाडू आणिण इतर हया प्रकरणामध्ये, तािमळनिर्ाडू (िवित्तय आणस्थापनिर्ांमध्ये)
ठे वीदिारांच्या िहताचे संरक्षण अिधिनिर्यम, १९९७ संबध
ं ामध्ये मुद्दा िवचाराथर आणला होता. सदिर
अिधिनिर्यमादारे, िवित्तय आणस्थापनिर्ांच्या लबाडीच्या कृत्यापासूनिर् होणारे निर्ुकसानिर्, ज्याच्या बाबतीत
कोणतीही िनिर्वारणाची यंत्रणा केंिद्रय अिधिनिर्यमांमध्ये पुरिवण्यात आणली निर्व्हती, ती पुरिवण्यात आणली
आणहे. सदिर प्रकरणात असे िनिर्िणर त करण्यात आणले की, तािमळनिर्ाडू (िवित्तय आणस्थापनिर्ांमध्ये)
ठे वीदिारांच्या िहताचे संरक्षण अिधिनिर्यम, १९९७ ह्या अिधिनिर्यमानिर्े कंपनिर्ी अिधिनिर्मम, १९५६ मधील
कलम ५८-अ मध्ये अंतभूरत असणा-या िवषयांची कक्षा दृढ केलेली निर्ाही, कारण सदिर १९९७ च्या
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अिधिनिर्यमाचा उद्देश संपूणरपणे वेगळा होता. (सदिर प्रकरणात) ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ हा िसध्दिांत व
त्याचा केंद्र व राज्य सूचीतील एकमेकांनिर्ा आणच्छादिणा-या िवषयांवर होणारा पिरणाम िवचारात घेण्यात
आणला. या संदिभारतील झालेल्या िनिर्गिडत चचेचा अकर खालील प्रमाणे आणहे.
”१८) असे ब-याच वेळेस घडते की, एखादिा कायदिा सातव्या
अनिर्ुसूचीमधील सूची एक त्याचप्रमाणे सूची दिोनिर् ह्या दिोघांनिर्ाही आणच्छािदित
करतो. अशा पिरियलस्थतीमध्ये , ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ हा िसध्दिांत लागू
होतो. आणमचे असे मत आणहे की, ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ मध्ये वादिग्रस्त
राज्य अिधिनिर्यम सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची एकमधील निर्ोंदि ४३, ४४
आणिण ४५ कडे निर्व्हे तर सातव्या अनिर्ुसूचीतील सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि १,
३० आणिण ३१ कडे उल्लेख करता येण्याजोगा आणहे.
१९) असे प्रस्थािपत झालेले आणहे की, गौण अिधकारांचा वापर करूनिर्
िनिर्िषध्दि वैधािनिर्क क्षेत्रामधील प्रासंिगक अितकमण हे प्रस्तुत न्यायालयाच्या
घटिनिर्ापीठानिर्े पियलश्चम बंगाल राज्य िवरूध्दि केसोराम इंडियलस्टिर ज िलिमटिेड.,
(२००४) १० एस.सी.सी. २०१ [दारा एस.सी.सी. पिरच्छे दि कमांक
३१(४)(५), आणिण (६), तसेच १२९ (५)], ह्या प्रकरणामध्ये िदिलेल्या
िनिर्णर याअन्वये अनिर्ुज्ञेय आणहे. स्वच्छ आणिण सुस्पश्टि दृष्टी दिशर िवणा-या रेषा
ह्या निर्ेहेमी शक्य असतातच असे निर्ाही. आणिण आणय.टिी.सी. िलिमटिेड िवरूध्दि
कनिर्ारटिक राज्य, १९९५, सुप.एस.सी.सी. ४७६ (एस.सी.सी. पिरच्छे दि
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१७) मध्ये िदिलेल्या िनिर्णर याअन्वये काही प्रमाणातील आणच्छादिनिर्ास प्रितबंध
करणे हे बहू तेक वेळेस अशक्य असते. आणपणाला कायद्याचा एकित्रतपणे
िवचार करावयास पािहजे आणिण असे गृहीत धरण्यात आणले आणहे की,
िवधीमंडळ हे कधीही संिवधािनिर्क मयारदिांचे उल्लंघनिर् करीत निर्ाही.
२१) ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ ह्या िसध्दिांताचा अथर असा आणहे की,
एखादिा कायदिा जो भरीवपणे राज्यघटिनिर्ेनिर्े एखाद्या िवधानिर्मंडळावर, ज्यानिर्े तो
पािरत केला, स्पष्टपणे प्रदिानिर् केलेल्या अिधकारांच्या कक्षेत येतो तो केवळ
दिस
ु -या िवधानिर्मंडळाला निर्ेमूनिर् िदिलेल्या िवषयांवर प्रसंगवशात अितकमण
करतो म्हणूनिर् तो िवधीअग्राहय आणहे असे मानिर्ण्यात येऊ निर्ये . न्यायालयानिर्े
‘िपथ आणिण सबस्टिन्स’ मध्ये (िसध्दिांतानिर्ुसार) िविधिवधानिर्ाचा खरा
िवषयवस्तू काय होत आणहे हे िवचारात घेणे भाग आणहे . जर अशा प्रकारच्या
परीक्षेनिर्त
ं र असे आणढळू निर् आणले की, सदिरचे िविधिवधानिर् हे सवर साधारणे
िवधानिर्मंडळाला निर्ेमूनिर् िदिलेल्या िवषया संबध
ं ीतच आणहे तर भारतीय संघराज्य
िवरूध्दि शाह गोवधर निर् एल. काबरा अध्यापक महािवद्यालय, (२००२) ८
एस.सी.सी. २२८ (एस.सी.सी. पिरच्छे दि ७) हया प्रकरणामध्ये िदिलेल्या
िनिर्णर यानिर्ुसार जरी सदिर िविधिवधानिर् त्याच्या वैधािनिर्क क्षमतेबाहेरील
िवषयांवर प्रसंगवशात अितकमण करीत असले तरी त्यास ते िवधीग्राहय आणहे
असे मानिर्णे भाग आणहे.
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२२) ‘िपथ आणिण सबस्टिन्सचा िसध्दिांत' लागू करण्याकिरता िवशेष संदिभर
क. १/२००१, ‘इनिर् रे’ (२००४) ४ एस.सी.सी. ४८९ (एस.सी.सी.
पिरच्छे दि १५) मधील िनिर्णर यानिर्ुसार, एखाद्या कायद्याबाबत िवचार करतानिर्ा
सदिर कायदिा, त्याचे मुख्य उद्देश, त्याची कायर कक्षा, त्यामध्ये असणा-या
तरतूदिींचा होणारा पिरणाम या सवारचा एकित्रतपणे िवचारात घ्यावयास पािहजे .
याकिरता, पियलश्चम बंगाल राज्य िवरूध्दि केसोराम इंडियलस्टिर ज िलिमटिेड
(२००४) १० एस.सी.सी. २०१. [एस.सी.सी. पिरच्छे दि ३१ (4)],
भारतीय संघराज्य िवरूध्दि शाह गोवधर निर् एल. काबरा अध्यापक महािवद्यालय
(२००२)

८

एस.सी.सी.

२२८

(एस.सी.सी.पिरच्छे दि

६)

आणिण

आणय.टिी.सी.िलिमटिेड िवरूध्दि कनिर्ारटिक राज्य, १९८५ सुप.एस.सी.सी. ४७६
(एस.सी.सी.पिरच्छे दि

१७)

मध्ये

िदिलेल्या

िनिर्णर यानिर्ुसार

सातव्या

अनिर्ुसूचीमधील निर्ोंदिीची भाषा िवियलस्तणर केली पािहजे जेणेकरूनिर् त्यातील
अथारचे व्यवियलस्थतपणे आणकलनिर् होईल.
८९)

५८

''मेससर उजागर िप्रंट्स आणिण इतर (दिोनिर्) िवरूध्दि भातीय संघराज्य आणिण इतर, ह्या

प्रकरणामध्ये असे िनिर्धारिरत करूनिर् दिेण्यात आणले होते की, राज्य िवधानिर्मंडळातील निर्ोंदिीचा िवशालपणे
अन्वयाथर लावावयास पािहजे आणिण ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्सच्या' िसंध्दिांताचा िवचार खालीलप्रमाणे
करण्यात आणला.
”४८) असे लक्षात ठे वणे भाग आणहे की वैधािनिर्क सूचीमधील निर्ोंदिी ह्या
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वैधािनिर्क शिक्तंचे उगमस्थानिर् निर्सूनिर् त्या केवळ िविधिवधानिर्ाचे िवषय िकंवा क्षेत्रे
आणहेत आणिण त्यांनिर्ा संकुिचत पंिडती स्वरूपाची रचनिर्ा प्राप्त निर् होता व्यापक
आणिण उदिार आणशयापासूनिर् स्फूती घेतलेली िवस्तृत रचनिर्ा प्राप्त झाली पािहजे.
अनिर्ुच्छे दि २६४ मधील ‘च्या संबध
ं ी’ हा शब्दिप्रयोग वैधािनिर्क शिक्तंचा प्रयत्निर्
समजूनिर् घेण्याकिरता ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ िसध्दिांताचा उपयोग करतो,
आणिण जेथे कोठे वैधािनिर्क क्षमतेबाबत प्रश्निर् केला जातो तेथे त्याचे उत्तर
िमळण्यासाठी िवधिवधानिर्, त्याचा एकंदिरीतपणे अभ्यास केल्यावर, संबिं धत
आणहे का, ही कसोटिी असते. जर िविधिवधानिर् त्याच्या निर्ाैेंदिीशी भरीवपणे
संबिं धत असेल व त्याचा केवळ दिरू चा संबध
ं निर्सेल तर, ते िविधिवधानिर् त्या
संबिं धत िवषयावरील आणहे असे चांगले समजावे.“
९०) ''केशवलाल खेमचंदि अैॅन्ड सन्स प्रायव्हेटि िलिमटिेड आणिण इतर िवरूध्दि भारतीय संघराज्य
५९

आणिण इतर'' ह्या प्रकरणामध्ये सरफेसी अिधिनिर्यमाचे उद्देश पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करूनिर् सांिगतला आणहे.
”३०) सवर साधारणपणे, जी व्यिक्त पैसे दिेते ितला धनिर्को असे म्हणतात
आणिण जी व्यिक्त पैसे स्वीकारते ितला सवर साधारणपणे कजर घेणारा असे
म्हणतात. कजर व्यवहाराचे अितशय सोपे स्वरूप म्हणजे एक करार असतो
ज्यायोगे कजर घेणारा हा धनिर्कोला, त्यानिर्े मागणी केल्यावर, कजारऊ घेतलेले
पैसे त्या व्यवहाराबाबतच्या करारनिर्ाम्यामध्ये निर्मूदि केलेल्या व्याजासिहत परत
करण्याचे कबूल करतो. सदिरचा कजर व्यवहार हा, त्यातील पक्षकार
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ज्याप्रमाणे करारनिर्ामा करतील त्यावर अवलंबूनिर् प्रितभूतीच्या जसे गहाण
अथवा तारण इ. च्या कोणत्याही व्यवस्थेसहीत केला जाऊ शकतो.
३१)

अिधिनिर्यम, धनिर्कोंचा एक वगर जो बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्था

(धनिर्को) आणहे त्यांनिर्ा कजर दिारांकडू निर् दिेय असणा-या रकमांच्या जलदि
वसूलीकिरताची पध्दितीची तरतूदि करतो. व्यावसाियक व्यिक्त आणिण
उद्योगपती यांनिर्ा िदिल्या जाणा-या अिग्रम रकमा / कजे यांची परतफेड ही
सवर साधारणपणे मागणी केल्यावरूनिर् केली जात निर्ाहीत तर सदिर
व्यवहारातील पक्षकारांनिर्ी आणपसांत कबूल केलेल्या िनिर्ियलश्चत वेळेला
अनिर्ुसरूनिर्, ज्याला ‘मुदित कजे’ हया निर्ावानिर्े ओळखले जाते , परतफेड केली
जातात.
िचत्ती आणैॅनिर् काैॅन्टिर क्टिस खंड दिोनिर्, ३० वी आणवृत्ती, पानिर् कं
९१३ मध्ये ‘मुदित कजे’ ह्या संज्ञेची व्याख्या पुढील प्रमाणे केलेली आणहे.
”मुदित कजे - कजर हे संभवताः िविनिर्िदिर ष्ट कालावधी किरता (मुदित
कजर ) िदिले जाते. अशा एखाद्या प्रकरणामध्ये पतरफेड ही िविनिर्िदिर ष्ट कालावधी
संपण्याच्या वेळेला दिेय असते आणिण एखादिी स्पष्ट तरतूदि निर्सेल िकंवा ध्विनिर्त
अथर िवरोधी असेल तर, परतफेडीसाठी कोणतीही पुढील मागणी करण्याची
आणवश्यकता निर्सते.“
दिस
ु -या शब्दिांत सांगायचे तर, अशी कजे ही मोठया कालावधीकिरता
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हप्त्यांमध्ये परतफेडयोग्य असतात ज्यांच्या मुदितीकिरता त्या कजारच्या
व्यवहारातील पक्षकारांमध्ये झालेले िलिखत करार हे साक्ष असतात. (कजर
हप्त्याच्या) परतफेडीमध्ये झालेली एखादिी कसूर (मान्य आणिण कबूल
केलेल्या वेळापत्रकाच्या बाबतीत) ही सवर साधारणपणे धनिर्को यांनिर्ा
कजर दिारांकडू निर् त्यांनिर्ा दिेय आणिण थिकत रािहलेली संपूणर रक्कम वसूलीकिरता
कायदिेशीर कारवाई सुरू करण्यासाठी वादि कारण पुरिवते . सवर सामान्यपणे,
अशा मुदित कजारसोबत कजर घेणा-याच्या

‘सुरिक्षत मत्तेमधील काही

‘सुरिक्षत िहत’ सुध्दिा असते. अशा प्रकारची वसूली ही सवर सामान्यपणे
‘सुरिक्षत िहत’ लागू करूनिर् रकमांच्या वसुलीकिरता दिावा दिाखल करूनिर् केली
पािहजे. बॅक
ं ा आणिण िवित्तय संस्थांनिर्ा दिेय ऋणांची वसूली अिधिनिर्यम,
१९९३ दारे कजारच्या रकमांची परतफेड करण्यात कसूरदिार असणा-या
व्यिक्तंकडू निर् प्रत्यक्षात दिेय असणा-या रकमांच्या जलदि िनिर्ियलश्चती करणासाठी
अनिर्न्य चचारपीठ िनिर्मारण केले गेले आणिण अशा प्रकारे िनिर्ियलश्चत झालेल्या
रकमांची कजर घेतलेल्या व्यिक्तंकडू निर् जलदि वसूली होण्याकिरता एक
यंत्रणासुध्दिा उपलब्ध करूनिर् दिेण्यात आणली.
३२)

कजर घेतलेल्या व्यिक्तंकडू निर् त्यांच्या धनिर्कोनिर्ा परतदिेय असणा-या

रकमांच्या जलदि वसूलीकिरता िनिर्मारण झालेली यंत्रणासुध्दिा अपुरी पडत
असल्याचे िदिसूनिर् आणल्यामुळे, संसदिेनिर्े अिधिनिर्यम तयार करूनिर् त्यादारे
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स्वतंत्र अिभिनिर्णेता संस्थेकडू निर् कजर घेतलेल्या व्यिक्तकडू निर् िकती रक्कम दिेय
आणहे हे िनिर्ियलश्चत करूनिर् घेण्याची प्रिकया काढू निर् टिाकली. सदिर
अिधिनिर्यमाच्या कलम १७ अंतगर त अपील दिाखल होण्याच्या अधीनिर् राहू निर्
कजर घेतलेल्या व्यिक्तंकडू निर् िकती रक्कम दिेय आणिण थिकत रािहलेली आणहे
याबाबतीत सुरिक्षत धनिर्को यांस एकमेव न्यायाधीश मानिर्ण्यात आणले . जरी
असे असले तरी, अशी दिेय आणिण थिकत रकमेची िनिर्ियलश्चती होणे ही अशी
एकमेव कसोटिी निर्ाही ज्याचा आणधार घेऊनिर् सुरिक्षत धनिर्को सदिर
अिधिनिर्यमाच्या कलम १३ (४) अंतगर त कायर वाही सुरू करण्यास हक्कदिार
बनिर्तो, परंतु या िठकाणी सुरिक्षत धनिर्को यानिर्े कजर घेतलेल्या व्यिक्तच्या
खात्याचे (धनिर्कोची मत्ता) एनिर्.पी.ए.म्हणूनिर् वगीकरण करणे दिेखील आणवश्यक
आणहे. अिधिनिर्यमाच्या बाहेर,

जेव्हा एखादिा मुदित कजर घेणारी कजर दिार

त्याच्या परतफेडीमध्ये कसूर करतो, तेव्हा धनिर्को सदिर कजर दिाराकडू निर् येणे
असलेल्या व थिकत रािहलेल्या रकमांच्या वसुलीकिरता सरळ कायदिेशीर
कायर वाही सुरू करू शकतो. अिधिनिर्यमामुळे, सदिर अिधिनिर्यमाखाली
कारवाई सुरू करण्यापूवी सदिर धनिर्कोवर सदिर कजर दिाराचे खाते एनिर्.पी.ए.
खाते झाले आणहे का हे तपासण्याचे आणिण तसे ठरिवण्याचे अितिरक्त
कायदिेशीर बंधनिर् ठे वण्यात आणले आणहे.“
९१) ”िदि मजूर सहकारी बॅक
ं मयारिदित'' (सुप्रा) ह्या प्रकरणामध्ये मुब
ं ई उच्च न्यायालयानिर्े, ती करत
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असलेले कामकाज िवचारात घेऊनिर्, सहकारी संस्था जी बॅक
ं व्यवसाय चालिवते ितला मुंबई औद्योिगक
वादि अिधिनिर्यम लागू होऊ शकणारा उद्योग असे म्हणता येईल का असा मुद्दा िवचारात घेतला. असे
सादिर िनिर्वेदिनिर् करण्यात आणले की, जरी सहकारी संस्था ही बॅक
ं व्यवसाय करीत होती असे असले तरी
ती एक सहकारी संस्था होती जीला मुंबई औद्योिगक वादि अिधिनिर्यमाच्या तरतूदिी लागू होऊ शकत
निर्ाहीत. हल्सबरी लाैॅज आणैॅफ इग्लंड मध्ये ‘कंपनिर्ी’ ह्या संज्ञेची निर्मूदि केैेलेली व्याख्या िवचारात
घेता ती अनिर्ेक व्यिक्तंची संघटिनिर्ा आणहे जी एका सामाईक हेतूकिरता स्थापनिर् झालेली आणहे . उच्च
न्यायालयानिर्े असे मत मांडले की िवियलस्तणर आणिण योग्य कायदिेशीर जाणीवेत, जरी यािचकाकते हे एक
कंपनिर्ी असले तरी िकंवा जर सहकारी संस्था अिधिनिर्यमाची गरज असेल की त्यांनिर्ी स्वतःला संस्था असे
संबोधले पाहीजे तर ते स्वतःला कदिािचत संस्था असे संबोधू शकतात. परंतु, कायद्याच्या निर्जरेमध्ये ,
जेव्हा ती बॅक
ं व्यवसाय करते , तेव्हा ती एक 'कंपनिर्ी' असते. जरी ती तीची निर्ोंदिणी एक सहकारी संस्था
म्हणूनिर् झालेली असली तरी ितला औद्योिगक कायद्याच्या तरतूदिी लागू होतात असे िनिर्िणर त झालेले आणहे .
उच्च न्यायालयानिर्े दिेखील असे िनिर्िरक्षण निर्ोंदििवले आणहे की, निर्ोंदिणीचा पिरणाम यापुरता िवचार करता,
कंपनिर्ी अिधिनिर्यम अथवा सहकारी संस्था अिधिनिर्यम या अंतगर त निर्ोंदिणी झालेल्या कंपनिर्ीमध्ये कोणतीही
िविशष्ट मोहीनिर्ी अथवा जादि ू निर्सते. उच्च न्यायालयानिर्े निर्ोंदििवलेले िनिर्िरक्षण पुढील प्रमाणे आणहे.
”(४) आणता अिधसूचनिर्ेच्या भाषेकडे वळतानिर्ा श्री. पारिपया यांनिर्ी असे
म्हणणे सादिर केले की अिधसूचनिर्ा ही फक्त भारतीय कंपनिर्ी अिधिनिर्यम अथवा
त्यासारख्याच असणा-या अिधिनिर्यमांचा िवचार करते. आणमच्या मते,
अिधसूचनिर्ेमध्ये वापरण्यात आणलेल्या सामान्य शब्दिांचा इतका मयारिदित अथर
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का लावला जातो याचे कोणतेही कारण िदिलेले निर्ाही. जर सदिरची अिधसूचनिर्ा
ही फक्त भारतीय कंपनिर्ी अिधिनिर्यम अथवा भारतीय कंपनिर्ी अिधिनिर्यमाशी
सुसंगत इतर अिधिनिर्यमांखाली निर्ोंदिणी झालेल्या कंपन्यांनिर्ाच लागू व्हावी
असा राज्य शासनिर्ाचा हेतू असता तर तसा उल्लेख करणे यािशवाय अिधक
कोणतीही सोपी गोष्ट राज्य शासनिर्ासाठी राहीली निर्सती. जर सहकारी संस्था
अिधिनिर्यम या अंतगर त निर्ोंदिणी झालेल्या बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ा वगळण्याचा हेतू
असता तर तो तसा हेतू अिधसूचनिर्ेमध्येच निर्मूदि करता येऊ शकला असता.
एखाद्या बॅक
ं व्यवसाय करणा-या संघटिनिर्ेची कंपनिर्ी अिधिनिर्यम अथवा
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम या व्यितिरक्त ज्या अंतगर त निर्ोंदिणी होऊ शकते
असा इतर कोणताही भारतीय अिधिनिर्यम हया प्रकरणात उपियलस्थत असणारा
कोणताही समुपदिेशी आणमच्या िनिर्दिशर निर्ास आणणू शकलेला निर्ाही. त्यामुळे,
”सहकारी संस्था अिधिनिर्यमाव्यितिरक्त इतर अिधिनिर्यमाखाली निर्ोंदिणीकृत,
बॅक
ं ींग कंपनिर्ीचा व्यवसाय करणारी“ यापेक्षा अिधक साधा आणिण सुलभ
उल्लेख करणे राज्य शासनिर्ास शक्य निर्व्हते . जेव्हा एखाद्या न्यायालयास
एखाद्या अिधसूचनिर्ेच्या, ज्याचे एकापेक्षा अिधक अथर िनिर्घू शकतात,
अथारबाबत िवनिर्ंती केली जाते, तेव्हा त्या अिधसूचनिर्ा जारी करण्यामागचे
कारण आणिण त्यातील तत्व यांचा िवचार करणे चुकीचे निर्सते . बॅिं कंग व्यवसाय
करणा-या एखाद्या सहकारी संस्थेला, औद्योिगक अिधिनिर्यमाच्या संदिभारत
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तसाच व्यवसाय

करणा-या इतर कंपन्यापेक्षा वेगळे स्थानिर् का दिेण्यात यावे

याबाबतीत कोणतेही कारण अथवा तत्व उपलब्ध निर्ाही. त्याचप्रमाणे, एखाद्या
सहकारी बॅिं कंग व्यवसायात असणा-या संस्थेनिर्े औद्योिगक अिधिनिर्यमामध्ये
निर्मूदि केलेल्या पेक्षा वेगळी वागणूक ितच्या कमर चा-यांनिर्ा का द्यावी याचेही
कोणतेही कारण दिेण्यात आणलेली निर्ाही. जर आणमचे समाधानिर् झाले असते की
तेथे काही कारण अथवा तत्व आणहे जे आणम्हाला सदिर अिधसूचनिर्ेचा
गैरफायदिा घेण्याचे मागर दिाखिवते, तर श्री. पारिपया यांनिर्ी सूिचत केलेला अथर
आणम्ही त्या अिधसूचनिर्ेचा अथर म्हणूनिर् स्वीकारला असता, परंतु सवर बाजूनिर्
ं ी
िवचार करता, श्री. राणे यांनिर्ी सुचिवलेला अथर योग्य ठरतो. सदिर
अिधसूचनिर्ेमध्ये असे काहीही निर्ाही जे आणम्हाला सदिर अिधसूचनिर्ेचा अथर जो
आणम्ही अंितमतः ठरिवलेला आणहे तो त्या अिधसूचनिर्ेला दिेण्यास प्रितबंध
करील. त्यामुळे आणमचे असे मत आणहे की, यािचकाकते हे बॅिं कंग व्यवसाय
करीत आणहेत आणिण त्यांची निर्ोंदिणी कंपन्यांशी संबिं धत कायदिा म्हणजे
सहकारी संस्था अिधिनिर्यम या अंतगर त झालेली आणहे. सदिर प्रकारण
चालिवण्याबाबत त्यांनिर्ा अिधकारीता आणहे हया िनिर्णर याप्रत येण्याचा िवदानिर्
न्यायाधीश यांचा दृष्टीकोनिर् बरोबर होता. त्यामुळे सदिरची यािचका अपयशी
ठरते आणिण म्हणूनिर् खचारच्या भरपाईच्या आणदिेशासहीत खारीज करण्यात येते.
९२)

६०

''जयंत वमार आणिण इतर िवरूध्दि भारतीय संघराज्य आणिण इतर''

ह्या प्रकरणामध्ये,
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बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ मधील कलम २१-अ लागू होते अथवा निर्ाही हयाबाबतचा मुद्दा उपियलस्थत
झाला होता. त्या संदिभारत, बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ मधील तरतूदिी िवचारात घेण्यात आणल्या आणिण
असा िनिर्णर य दिेण्यात आणला की सदिर अिधिनिर्यमाचा सूची एकमधील ४५ व्या निर्ोंदिीशी संबध
ं आणहे आणिण
त्याला व्यापक अथर िदिला गेला पािहजे. त्या प्रकरणात निर्ोंदििवण्यात आणलेले िनिर्िरक्षण खालीलप्रमाणे आणहे.
”१६) बॅिं कंग िविनिर्यमनिर् अिधिनिर्यम हा बॅिं कंग कंपन्यांनिर्ा , ज्याप्रमाणे
व्याख्या केली आणहे त्याप्रमाणे, आणिण सहकारी बॅक
ं ांनिर्ा अनिर्ुज्ञप्ती दिेण्याचा
जोपयरत संबध
ं आणहे तेथपयरत ‘बॅिं कंग’ िवषयाशी संबिं धत आणहे आणिण सदिर
अिधिनिर्यमादारे त्यांचे िनिर्यमनिर् होते, आणिण हयाबाबतीत कोणतीही शंका
निर्ाही. सदिर अिधिनिर्यमातील दिरू
ु स्तीदारे, कलम २१-अ, बॅिं कंग कंपनिर्ी
आणिण ितचे कजर दिार यांच्यातील कजर व्यवहार लागू करण्यात आणलेला
व्याजाचा दिर अत्यािधक असण्याच्या कारणास्तव पुन्हा उघड करण्यास
मनिर्ाई करण्यासंबध
ं ात िनिर्ःसंशयपणे उपरोक्त अिधिनिर्यमाचा अिवभाज्य भाग
आणहे. एखादिा कायदिा जो एखाद्या कजर दिाराचा बॅिं कंग कंपनिर्ीप्रती असणारा
कजर बाजारीपणा आणिण तशा प्रकारचा व्यवहार बॅिकंग कंपनिर्ीकडू निर् लागू
करण्यात आणलेला व्याजाचा दिर अत्यािधक असणाच्या कारणास्तव
न्यायालयामाफरत पुन्हा उघड करण्याच्या िवरोधातील मनिर्ाई यांच्याशी
संबिं धत असतो तो कायदिा बॅिं कंग व्यवसायाशी संबिं धत असतो याबाबत येथे
कोणतीही शंका असू शकत निर्ाही. आणपण हे िवसरता कामा निर्ये की सातव्या
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अनिर्ुसूचीच्या यादिीमध्ये समािवष्ट निर्ोंदिी शक्य होईल तेवढया िवस्तीणर
स्वरूपात समजूनिर् घेतल्या पािहजेत, आणिण आणमच्याकडू निर् वर निर्मूदि केल्या
गेलेल्या न्यायिनिर्णर यामधूनिर् आणमच्या असे िनिर्दिशर निर्ास आणले आणहे की सूची एक
मधील निर्ाैेंदि ४५ ह्या िठकाणी समािवष्ट असलेल्या ‘बॅिं कंग’ ह्या संज्ञेचा अथर
व्यापक स्वरूपात लक्षात घेतला पािहजे . सदिर अिधिनिर्यम हा एकंदिरीतिरत्या
आणिण उपरोक्त कलम हे सूची एक, निर्ोंदि अंतगर त येतात.
(िवशेष महत्व दिेण्यात आणले आणहे)
९३)

फेडरेशनिर् आणैॅफ हाैॅटिेल अैॅन्ड रेस्टिाैॅरटि
ं असोिसएशनिर् आणैॅफ इंिडया आणिण इतर िवरूध्दि
६१

भारतीय संघराज्य आणिण इतर हया प्रकरणामध्ये एक िवषय जो कदिािचत प्रसंगवशात दि स
ु -या िवषयावर
एकाच प्रकारे िकंवा दिस
ं ात कायद्याचे परस्परव्यापी होण्याचा मुद्दा
ु -या प्रकारे पिरणाम करतो या संबध
िवचाराथर घेण्यात आणला आणिण त्याबाबत असा िनिर्णर य आणला की, कायदिा हा निर्ंतरच्या िवषयावर
असल्यामुळे ती सारखीच गोष्ट असत निर्ाही. एक सारख्याच व्यवहारामध्ये त्याच्या िविवध स्वरूपांमध्ये
कदिािचत दिोनिर् अथवा तीनिर् करपात्र प्रसंग अंतभूरत असू शकतात.
९४)

''अपेक्स को-आणैॅपरेटिीव्ह बॅक
ं आणैॅफ अबर निर् बॅक
ं आणैॅफ महाराष्टर आणिण गोवा िलिमटिेड''

(सुप्रा) ह्या प्रकरणामध्ये भारतीय िरजवर बॅक
ं े दारे बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या तरतूदिींखाली सहकारी
संस्थांनिर्ा बॅिं कंग व्यवसाय करण्यासाठी अनिर्ुज्ञप्ती दिेण्यासंबध
ं ातील मुद्दा िवचाराथर घेण्यात आणला.
त्यासंदिभारत असा िनिर्णर य दिेण्यात आणला की, सहकारी बॅक
ं ा हया बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम
५६ (सी.सी.आणय) मध्ये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे राज्य सहकारी बॅक
ं ा अथवा कें द्र सहकारी बॅक
ं ा अथवा
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प्राथिमक सहकारी बॅक
ं ा निर्सल्यामुळे, अनिर्ुज्ञप्ती िमळण्यास पात्र निर्सतात. भारतीय िरजवर बॅक
ं े दारे सहकारी
संस्था ज्यांची बहु राज्य सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९८४ अंतगर त निर्ोंदिणी झालेली निर्ाही, त्यांनिर्ा
अनिर्ुज्ञाप्ती प्रदिानिर् करणे ही गोष्ट न्यायोिचत निर्व्हती. बहु -राज्य सहकारी संस्था अिधिनिर्यम याखालील
भारतीय िरजवर बॅक
ं े चे अिधकार कोणत्याही सहकारी संस्था ज्या बॅिं कंग व्यवसाय करीत निर्ाही
त्यांच्याकिरता वापरण्याजोगे निर्सूनिर् केवळ सहकारी बॅक
ं ांच्या बाबतीत वापरण्याजोगे होते .
मांडण्यात आणलेले मत पुढील प्रमाणेः
”२५) दिस
ु री बाजू ज्याची निर्ोंदि घेणे भाग आणहे ती म्हणजे , भारतीय
राज्यघटिनिर्ेमध्ये, सहकारी संस्थांच्या संबध
ं ी िवषय हा राज्यसूची मध्ये
म्हणजेच अनिर्ुसूची सातच्या दिस
ु -या यादिीतील निर्ोंदि क. ३२ येथे निर्मूदि आणहे.
केंद्र यादिीमध्ये सातव्या अनिर्ुसूचीमधील यादिी एक येथील निर्ोंदि क. ४४ ही
महामंडळांशी

संबध
ं ीत

आणहे.

प्रस्तुत

प्रकरणामध्ये,

आणमचा

केंिद्रय

िविधिवधानिर्ाच्या कायदिेशीरपणाबाबत कोणताही संबध
ं निर्ाही, आणिण म्हणूनिर्
आणम्ही त्या बाबतीत कोणताही परामशर घेत निर्ाही. न्यायिनिर्णर याच्या
प्रयोजनिर्ाकिरता आणम्ही असा िवचार करू की, एका राज्यापुरता मयारिदित
उद्देश निर्सलेल्या सहकारी संस्थेची गणनिर्ा महामंडळ ह्या संज्ञेमध्ये होईल
आणिण अशा त-हेनिर्े एखादिे केंिद्रय िवधीिवधानिर् कदिािचत वाचू शकेल. परंतु,
तरतूदिींमधूनिर् हे स्पष्ट होते की, सहकारी संस्थाशी संबिं धत प्रकरणे ही
राज्यसूची मध्ये येतात. त्यामुळे, अनिर्ेक राज्यांनिर्ी सहकारी संस्थांशी संबिं धत

याबाबत
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अिधिनिर्यम बनिर्वले आणहेत. आणम्ही इतर अिधिनिर्यम िवचारात घेतलेले निर्ाहीत.
परंतु, प्रस्तुत प्रकरण हे महाराष्टरातील एका संस्थेशी संबिं धत असल्यामुळे,
महाराष्टर सहकारी संस्था अिधिनिर्यम आणम्हापुढे िनिर्णर य घेण्याकिरता सादिर
करण्यात आणला. महत्वाचे म्हणजे, सदिर अिधिनिर्यम सहकारी संस्था हया
संज्ञेची कोणतीही व्याख्या दिेत निर्ाही. त्याची तशी गरजही निर्व्हती, कारण
एखादिी सोसायटिी त्याअंतगर त निर्ोंदिणी झाली की ती आणपोआणप त्या
अिधिनिर्यमाखाली येते. सहकारी संस्था हया संज्ञेची व्याख्या करण्याची गरज
फक्त केंिद्रय अिधिनिर्यमाच्या बाबतीत उद्भवते कारण सवर सहकारी संस्था हया
केंिद्रय अिधिनिर्यमांतगर त येत निर्ाहीत आणिण त्यामुळे तो कोणत्या संस्थेला लागू
होतो हे िनिर्दिेिशत करण्याची गरज भासते.
६२

९५) ''भारत सहकारी बॅक
ं (मुब
ं ई) मयारिदित िवरूध्दि सहकारी बॅक
ं कमर चारी संघटिनिर्ा''

हया

प्रकरणामध्ये औद्योिगक वादि अिधिनिर्यम, १९४७ आणिण बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ यांच्याशी संबध
ं ीत
प्रश्निर् िवचाराथर आणला होता. औद्योिगक वादि अिधिनिर्यम, १९४७ च्या कलम २ (ब ब) मध्ये
बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ च्या कलम ५ मध्ये व्याख्या करण्यात आणलेल्या बॅिं कंग कंपनिर्ी ह्या संज्ञेच्या
व्याख्येबाबत एक संदिभर दिेण्यात आणला होता. त्याबाबत असा िनिर्णर य दिेण्यात आणला की, ते समावेशनिर्ादारे
अिधिनिर्यमाच्या िनिर्िमर तीचे उदिाहरण होते निर् की संदिभारदारे अिधिनिर्यमाच्या िनिर्िमर तीचे. त्यापुढे असे मत
मांडण्यात आणले की, कलम २ (ब ब) मध्ये कलम ५ चे समावेशनिर् झाल्यानिर्ंतर बी.आणर.अिधिनिर्यम,
१९४९ मध्ये केलेल्या दिरू
ु स्तीचा कोणताही पिरणाम ‘बॅिं कंग कंपनिर्ी’ हया शब्दिप्रयोगावर झाला निर्सता.
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प्रस्तुत न्यायालयानिर्े पुढे असा िनिर्णर य िदिला की, औद्योिगक वादि अिधिनिर्यम हा मुळातच एक पिरपूणर
आणिण स्वयंपूणर संिहता आणहे आणिण त्याचे कायर हे बी.आणर.अिधिनिर्यम, १९४९ वर अवलंबूनिर् निर्ाही.
६३

९६) ''भारतीय िरजवर बॅक
ं िवरूध्दि एम. हनिर्ुमानिर्ैया आणिण इतर'' ह्या प्रकरणामध्ये सहकारी बॅक
ं े च्या
व्यवस्थापनिर् सिमतीला िनिर्ष्प्रभािवत करण्याबाबतचा प्रश्निर् िवचाराथर आणला होता. सदिर प्रकरणामध्ये
भारतीय िरजवर बॅक
ं े निर्े कनिर्ारटिक सहकारी संस्था अिधिनिर्यम, १९५९ च्या कलम ३० (५) अन्वये,
िनिर्बंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे व्यवस्थापनिर्ाला िनिर्ष्प्रभािवत करण्यासाठी लेखी मागणी केली होती.
त्या प्रकरणामध्ये असा िनिर्णर य दिेण्यात आणला की निर्ैसिगर क न्याय हे तत्व (सदिर प्रकरणाला) लागू होत
निर्ाही, आणिण म्हणूनिर् व्यवस्थापनिर् सिमतीला ितचे म्हणणे ऐकूनिर् घेण्याचा हक्क प्राप्त होत निर्ाही. अशा
प्रकारे, अशी बरीच उदिाहरणे आणहेत जेथे केंिद्रय िविधिवधानिर्ानिर्े सहकारी संस्थांची बॅिं कंगशी संबिं धत
बाजूवर िनिर्यंत्रण आणणलेले आणहे.
६४

९७) ''गुजरात राज्य आणिण इतर िवरूध्दि श्री. अंिबका िमल्स मयारिदित, अहमदिाबादि आणिण इतर'' ह्या
प्रकरणामध्ये एखाद्या तरतूदिीमधील व्याख्या हया खंडामध्ये न्यूनिर् समावेशक आणिण अित समावेशक हा
मुद्दा िवचाराथर घेण्यात आणला होता. अशा प्रकारे:”५४) एक वाजवी वगीकरण असे असते ज्यामध्ये िविशष्ट

पिरियलस्थतीमध्ये

असणा-या सवारचा समावेश असतो आणिण तसा निर्सलेल्यांचा निर्सतो. मग
प्रश्निर् असा पडतो कीः- ”िविशष्ट पिरियलस्थतीमध्ये असणारा“ हया शब्दि
प्रयोगाचा अथर काय आणहे ? हया प्रश्निर्ाचे उत्तर असे आणहे की, कायद्याच्या
प्रयोजनिर्ाकिरता आणपण वगीकरणाच्या पलीकडे पाहणे भाग आणहे . वाजवी
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वगीकरण हे असे असते की ज्यामध्ये कायद्याच्या प्रयोजनिर्ाच्या संदिभारत
एकाच िविशष्ट पिरियलस्थतीमध्ये असलेल्या सवर व्यिक्तंचा समावेश होतो.
कायदिा बनिर्िवण्यामागचे प्रयोजनिर् हे एक तर सावर जिनिर्क आणगळीक काढू निर्
टिाकण्याचे तरी असते िकंवा काही सकारात्मक सावर जिनिर्क चांगली बाब
संपादिनिर् करण्याचे तरी असते.
५५) एखादिे वगीकरण हे तेव्हा न्यूनिर् समावेशक असते जेव्हा एखाद्या
वगारमध्ये समावेश झालेल्या सवारवर आणगळीकीचे दिषु ण लागलेले असते परंतु
त्यािठकाणी इतरही अनिर्ेकजणांनिर्ा दिषू ण लागलेले असते ज्यांनिर्ा वगीकरण
सामावूनिर् घेत निर्ाही. दिस
ु -या शब्दिांमध्ये सांगायचे तर, एखादिे वगीकरण हे
न्यूनिर् समावेशक म्हणूनिर् तेव्हा सदिोष असते जेव्हा एखादिे राज्य लोकांनिर्ा अशा
प्रकारे लाभ करूनिर् दिेते अथवा भार टिाकते जेणेकरूनिर् एखाद्या कायदिेशीर
प्रयोजनिर्ाला चालनिर्ा िमळते, परंतु त्याच वेळेस इतर लोक जे त्याच एका
िविशष्ट पिरियलस्थतीमध्ये असतात त्यांनिर्ा तोच लाभ प्रदिानिर् करीत निर्ाही अथवा
तोच भार त्यांच्यावर टिाकत निर्ाही. एखादिे वगीकरण हे तेव्हाच अित समावेशक
असते जेव्हा ते प्रयोजनिर्ाच्या संदिभारत केवळ एकाच िविशष्ट पिरियलस्थतीमध्ये
असलेल्यांनिर्ाच निर्ाही तर इतरांनिर्ा दिेखील, जे तशा पिरियलस्थतीमध्ये निर्सतात
त्यांनिर्ाही सामावूनिर् घेते तेव्हा असते. दिस
ु -या शब्दिांमध्ये सांगायचे तर, अशा
प्रकारचे वगीकरण हे, ज्यांचा दिषु ण लागलेल्या व्यिक्तंचा वगर , ज्यांच्यावर
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कायद्याचा िनिर्शाणा आणहे, यामध्ये समावेश झालेला आणहे त्यांच्यापेक्षा मोठया
प्रमाणावरील लोकांवर भार टिाकते. एका िविशष्ट िदिवशी जन्माला आणलेल्या
पुरूष जातीच्या मुलांपैकी एकजण एका िदिवशी हेराैॅडचे अधःपतनिर् घडवूनिर्
आणणणार होता या कारणास्तव त्यानिर्े सवारनिर्ा ठार मारण्याचे आणदिेश दिेऊनिर्
अशा वगीकरणाचा उपयोग केला.
६५

९८) िगरनिर्ार टिर ेडसर (३) िवरूध्दि महाराष्टर राज्य आणिण इतर'' हया प्रकरणामध्ये संदिभारदारे कायद्यानिर्े
संस्थापनिर् आणिण ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ चा िसध्दिांत हे मुद्दे खालीलप्रमाणे िवचारात घेण्यात आणले
होते.
”८७ परंतु पक्षकारांच्या वतीनिर्े उपियलस्थत िवदानिर् समुपदिेशी यांनिर्ी हया बाजूवर
(मुद्यावर) सखोल युिक्तवादि केल्यानिर्े, उपरोक्त िनिर्ष्कषारला कोणतीही बाधा निर्
येता आणिण एक पयारयी प्रितकथनिर् म्हणूनिर् आणम्ही गुणवत्तेबाबत अथवा अन्यथा
हया म्हणण्याबाबत िवचार करण्यास सुरूवात करणार आणहोत. ही तत्वे
न्यायालयांकडू निर् आणतापयरत ब-याच वेळेस लागू करण्यात आणलेली आणहेत.
जेव्हा एखाद्या अिधिनिर्यमामध्ये आणधीच्या काही अिधिनिर्यमाबाबतीतल्या
प्रश्निर्ाबाबत

एक

सवर साधारण

संदिभर

असतो

परंतु

आणधीच्या

त्या

अिधिनिर्यमातील तरतूदिीबाबत कोणताही िविनिर्िदिर ष्ट उल्लेख निर्सतो तेव्हा ते
संदिभारदारे िविधिवधानिर् आणहे असे स्पष्टपणे िवचारात घेतले जाते . संदिभारदारे
िविधिवधानिर्ाच्या बाबतीत, पूवीच्या अिधिनिर्यमातील दिरू
ु स्तीमुळे होणारे
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कायदिे हे सामान्यतः निर्ंतर अियलस्तत्वात येणा-या अिधिनिर्यमास लागू होतात;
परंतु, एखाद्या अिधिनिर्यमातील तरतूदिींचा िविनिर्िदिर ष्टपणे संदिभर िदिला गेला
असेल आणिण निर्ंतरच्या कायद्यामध्ये त्यांचा अंतभारव करण्यात आणला असेल ,
तर केवळ त्याच तरतूदिी लागू असतात आणिण आणधीच्या अिधिनिर्यमात
दिरू
ु स्तीदारे करण्यात आणलेल्या तरतूदिी ह्या निर्ंतरच्या अिधिनिर्यमाचा भाग
बनिर्णार निर्ाहीत. हया तत्वाला सवर साधारणपणे समावेशानिर्े िविधिवधानिर् असे
म्हटिले जाते. सामान्य संदिभर , सवर साधारणपणे, िविनिर्िदिर ष्ट संदिभर वगळण्याचे
ध्विनिर्त करील आणिण ही, त्या दिोनिर् िसध्दिांतामधील फरक दिशर िवणारी निर्ेमकी
सुक्ष्म रेघ आणहे. दिोन्ही िविधिवधानिर् हे संदिभारदारे िनिर्मारण झालेले िविधिवधानिर्
आणहेत, एक केवळ संदिभारदारे तर दिस
ु रा अंतभारवादारे. तो, सामान्यपणे, निर्ंतर
िनिर्मारण झालेल्या कायदियामध्ये वापरण्यात येणारी भाषा आणिण इतर संबिं धत
िवचाराहर बाबींवर अवलंबूनिर् असेल. समावेशानिर्े िनिर्मारण होणा-या कायद्याच्या
मूलतत्वामध्ये अपवादि हे स्पष्ट शब्दिांमध्ये निर्मूदि केले असतानिर्ा, आणजच्या
घडीला सुस्पष्ट असणा-या, संदिभारदारे िनिर्मारण होणा-या कायद्याच्या
मूलतत्वांमध्ये कोणत्याही अपवादिाची तरतूदि करण्यात आणलेली निर्ाही.
याउपर, अंतभारवाचा िसध्दिांत अितशय कडकपणे लागू केलेला असतानिर्ा
सुध्दिा, त्याचा अद्यापही काही अिधिनिर्यमांमध्ये उपयोग होणार निर्ाही आणिण
अशा कायद्याचा निर्मूदि करण्यात आणलेल्या (अपवादिा)पैकी एखाद्या

208

अपवादिामध्ये अंतभारव होईल.
८८) हया संदिभारमध्ये, ''एम्.व्ही. निर्रिसंह्मण, (१९७५) २ एस.सी.सी.
३७७'' ह्या प्रकरणामध्ये ह्याच न्यायालयानिर्े पारीत केलेला न्यायिनिर्णर य
उपयुक्ततेच्या दृष्टीनिर्े िवचारात घेता येऊ शकतो. हया प्रकरणात न्यायालयानिर्े
िविवध न्यायिनिर्णर यांचे पृथक्करण करूनिर्, हया िनिर्यमाला असणा-या
अपवादिासंबध
ं ात आणपले मत तयार केले ते पुढील प्रमाणे : (एस.सी.सी. पानिर्
३८५, पिर.१५)
(अ) जेथे निर्ंतरचा अिधिनिर्यम आणिण पूवीचा अिधिनिर्यम हे एकमेकांनिर्ा पुरक असतात;
(ब) जेथे सदिरचे दिोन्ही अिधिनिर्यम एकाच प्रकरणाशी अथवा िवषयाशी
संबिं धत असतात.
(क) जेथे आणधीच्या अिधिनिर्यमामध्ये केलेली सुधारणा, जर निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमामध्ये सुध्दिा अंतभूरत केली निर्ाही तर, ती सुधारणा निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमाला संपूणरपणे अंमलात निर् आणणण्याजोगा आणिण िनिर्ष्फळ बनिर्िवते ;
आणिण
(ड) जेथे आणधीच्या अिधिनिर्यमात केलेली सुधारणा, एक तर उघडपणे
अथवा आणवश्यक कायदियानिर्े ठरिवलेल्या अथारप्रमाणे , सदिर तरतूदि निर्ंतरच्या
अिधिनिर्यमास लागू होते.
१४८) वकील वगारनिर्े उदत
ृ केलेल्या िविवध न्यायिनिर्णर यांचे अवलोकनिर्
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आणिण पृथक्करण केल्यानिर्ंतर, िवचारांती, आणमचे असे मत बनिर्ले आणहे की,
हया िनिर्यमाला अपवादि हे िनिर्ियलश्चतपणे असणार आणिण त्याला कायद्याचे
िनिर्रपवादि िवधानिर् आणहे असे म्हणता येत निर्ाही ज्या अथी जेथे कोठे संदिभारदारे
कायदिा अियलस्तत्वात येतो, प्रथमतः अियलस्तत्वात असलेल्या कायद्यामध्ये
कालांतरानिर्े करण्यात आणलेल्या सुधारणा ह्या निर्ंतर अियलस्तत्वात आणलेल्या
कायद्यामध्ये, त्याचा उद्देश व त्याची िनिर्ियलश्चत आणिण कायम गुणकािरता यावर
अशा (सुधारणांच्या) समावेशनिर्ाचा काय परीणाम होतो याचे िवश्लेषण निर्
होता, प्रत्यारोिपत होतील. निर्ंतर अियलस्तत्वात आणलेला कायदिा हा प्रधानिर्
कायदिा असल्यामुळे, संबिं धत िदिनिर्ांकाला आणधीच्या, सुधारणा केलेल्या
कायद्याची, निर्ंतर अियलस्तत्वात आणलेल्या कायद्याशी सुसंगतता िनिर्ियलश्चत
करतानिर्ा, निर्ंतर अियलस्तत्वात आणलेल्या कायद्याचा उद्देश , वैधािनिर्क हेतू आणिण
पिरणामकारक अंमलबजावणी हे निर्ेहमीच सवर श्रेष्ठ िवचाराहर गोष्टी राहतील.
१७३) ‘िपथ अैॅन्ड सबस्टिन्स’ चा िसध्दिांत हा वैधािनिर्क सक्षमतेचा
अभाव असण्याच्या पिरियलस्थतीत त्याचप्रमाणे जेथे दिोनिर् अिधिनिर्यम प्रधानिर्
अिधिनिर्यमाचा हेतू साध्य करण्याकिरता एकत्र अंतभूरत केले जातात तेथे
एखाद्या अिधिनिर्यमाच्या वैधतेचे अथवा अवैधतेचे परीक्षण करण्यासाठी लागू
करता येऊ शकतो. हा दृष्टीकोनिर् मनिर्ात बाळगूनिर् की आणम्ही संघीय
राज्यघटिनिर्ेचा अन्वयाथर लावत आणहोत, वैधािनिर्क शिक्तंच्या केंद्र (सरकार
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आणिण राज्य (सरकार) यांच्यामधील वाटिपाला अनिर्न्यसाधारण महत्व आणहे .
न्यायालयाला हे पटिवूनिर् दिेण्याचा गंभीर प्रयत्निर् केला गेला की, ‘िपथ अैॅन्ड
सबस्टिन्स’ हया िसध्दिांतामध्ये अत्यंत मयारिदित प्रयुिक्त आणहे आणिण ती केवळ
त्याच प्रकरणांनिर्ा लागू होते ज्या प्रकरणांमध्ये वैधािनिर्क अक्षमतेच्या
कारण्यावरूनिर् एखादिा अिधिनिर्यम शिक्तबाहय आणहे का याचे परीक्षण करण्याची
न्यायालयास िवनिर्ंती केली जाते.
१७४) सदिर िवधानिर् स्वीकारण्यासाठी आणमच्या मनिर्ाची समजूत काढण्यात
आणम्ही असमथर आणहोत. ‘िपथ आणिण सबस्टिन्स’ च्या िसध्दिांतांच्या मूळाचा
उगम हया तत्वामध्ये आणहे की एखादिा अिधिनिर्यम िनिर्िषध्दि क्षेत्रामध्ये येतो का
हे जाणूनिर् घेण्यासाठी त्या अिधिनिर्यमाचे खरे स्वरूप आणिण गुणधमर यांचे
परीक्षण करणे आणवश्यक आणहे. भारतामध्ये सवर प्रथम सदिर िसध्दिांताचा
उपयोग प्रफुल्ल कुमार मुखजी िवरूध्दि बॅक
ं आणैॅफ काैॅमसर िलिमटिेड
(१९४६-४७) ७४ आणय.ए. 23: ए.आणय.आणर. १९४७ पी.सी. ६० ह्या
प्रकरणात केला गेला. सदिर तत्व तथाकिथत प्रितकूलता असणा-या
प्रकरणांमध्ये लागू करण्यात आणले आणहे आणिण त्याची प्रयुिक्त सध्या िवचाराथर
असणा-या प्रकरणासारख्या इतर प्रकरणांपयरत दिेखील, जी अंितमतः
कायद्याच्या उगमस्थानिर्ावर आणधारलेल्या वैधािनिर्क अथारशी संबिं धत आणहेत
त्यांच्यापयरत, का िवस्तािरत करता येऊ शकत निर्ाही याचे कोणतेही कारण
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आणम्हांस िदिसत निर्ाही.
९९) आणम्हाला असे आणढळते की, सहकारींशी संबिं धत ‘बॅिकंग’, सूची एक, निर्ोंदि-४५ च्या
कक्षेमध्ये अंतभूरत करता येऊ शकते आणिण सहकारी बॅक
ं ांकडू निर् सरफेसी
अिधिनिर्यमातील

वसूलीबाबतच्या

तरतूदिींचा

अंतभारव

करणे

हयास

अत्यािधक समावेशनिर् आणहे असे म्हणता येऊ शकत निर्ाही. ह्या न्यायालयानिर्े
िनिर्धारिरत करूनिर् िदिलेल्या तत्वांच्या ऐरणीवर ते अत्यािधक समावेशनिर् आणहे
असे म्हणता येऊ शकत निर्ाही.
१०० अपीलकत्यारच्या वतीनिर्े िवदानिर् विकलांनिर्ी असा युक्तीवादि केला की, िदिनिर्ांक २८/०१/२००३ ची
अिधसूचनिर्ा ही 'सरफेसी अिधिनिर्यम' या मूळ अिधिनिर्यमाच्या अिधकारबाहय आणिण कायर क्षेत्राबाहेरील
आणहे. दिरु
ु स्ती हे आणभासी िवधीिवधानिर् आणहे आणिण ती आणपल्या व्याप्तीबाहेरील क्षेत्रावर अितकमण करते
आणिण सदिर दिरु
ु स्ती म्हणजे 'सहकारी बँकांनिर्ा' सरफेसी कायदिा आणिण आणरडीबी कायदिा, १९९३ च्या
कायर क्षेत्रामध्ये आणणण्याचा पिरणाम साधणारी अप्रत्यक्ष पध्दित आणहे आणिण अनिर्ुसूची १ मधील निर्ोंदि क.
४३ दारे स्पष्टरीत्या वगळण्यात आणलेल्या घटिकांचे िनिर्यमनिर् करण्याचा प्रयत्निर् आणहे . के. सी. गजपती
निर्ारायण दिेव (उपरोल्लेिखत) या प्रकरणावर भर दिेण्यात आणला, ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे िनिर्णर य दिेण्यात
आणला होता.
(९)

प्रथमत: हे स्पष्ट करायला हवे की आणभासी िवधी िवधानिर्ाच्या

िसध्दिांता (डॉक्टिर ीनिर् ऑफ कलरेबल लेिजस्लेशनिर्) मध्ये कायदिेमंडळाच्या
प्रामािणक अथवा अप्रामािणक असण्याचा कोणताही प्रश्निर् निर्ाही. िविशष्ट
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कायदिेमंडळादारे एखादिा िविशष्ट कायदिा करण्याच्या क्षमतेच्या प्रश्निर्ासंबध
ं ी हे
संपूणर तत्व आणहे. जर एखादिा कायदिा पािरत करण्याकिरता कायदिेमंडळ सक्षम
असेल, तर तो (कायदिा) करण्याकिरता प्रवृत्त करणारे हेतू पूणरपणे अप्रासंिगक
असतात. दिस
ूं ा प्रश्निर् मुळीच
ु रीकडे, जर कायदिेमंडळ सक्षम निर्सेल तर हेतच
उद्भवत निर्ाही. अशा प्रकारे, कुली यांच्या 'कॉियलन्स्टिटियूशनिर्ल िलिमटिेशन्स'
(घटिनिर्ात्मक मयारदिा) भाग १, पानिर् क. ३७९ निर्ुसार, एखादिा कायदिा हा
घटिनिर्ात्मक आणहे अथवा निर्ाही हा निर्ेहमीच अिधकारांचा प्रश्निर् आणहे . परंतु िब्रिटटिीश
संसदिेप्रमाणे कायदिेशीरदृष्टया सवर शिक्तमानिर् असलेले कायदिेमंडळ आणिण त्यादारे
जाहीर केलेले, अपात्रतेच्या कारणास्तव आणव्हानिर्ात्मक निर्सलेले कायदिे आणिण
केवळ मयारिदित अथवा पात्र अिधकारक्षेत्रातील कायदिेमंडळ यांत फरक आणहे.
जेव्हा राज्यघटिनिर्ा वैधािनिर्क अिधकार िविवध घटिकांनिर्ा िवतिरत करते ,
ज्यांनिर्ा (ज्या घटिकांनिर्ा) िविशष्ट वैधािनिर्क निर्ोंदिींदारे िनिर्ियलश्चत केलेल्या संबिं धत
कक्षेमध्ये कायर करावे लागते िकंवा जर वैधािनिर्क प्रािधकरणावर मूलभूत
अिधकारांच्या स्वरुपात मयारदिा असतात, तेव्हा कायदिेमंडळानिर्े एखादिया िविशष्ट
प्रकरणामध्ये, कायदियाच्या िवषयासंदिभारत िकंवा तो कायदिा करण्याच्या
पध्दितीमध्ये, आणपल्या घटिनिर्ात्मक अिधकारांच्या मयारदिांचे उल्लंघनिर् केले आणहे
िकंवा निर्ाही हे प्रश्निर् उद्भवतात. असे उल्लंघनिर् हे प्रकटि, उघड िकंवा प्रत्यक्ष असेल
अथवा छुपे, अप्रकटि िकंवा अप्रत्यक्षसुध्दिा असेल आणिण अशा निर्ंतरच्या
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वगर वारीतील प्रकरणांमध्येच काही न्यायिनिर्णर यांमध्ये 'आणभासी िवधी िवधानिर्' हा
िसध्दिांत लागू केलेला आणहे. या िसध्दिांतादारे व्यक्त केलेला िवचार असा आणहे
की, एखादिा कायदिा पािरत करतानिर्ा, कायदिेमंडळ जरी सकृतदिशर निर्ी त्याच्या
अिधकारांच्या मयारदिेत कायर करतानिर्ा िदिसले, तरीही सारांशानिर्े आणिण प्रत्यक्षात,
कायदिेमंडळानिर्े या अिधकारांच्या मयारदिेचे उल्लंघनिर् केले आणिण असे उल्लंघनिर्, जे
िदिसते त्याच्या आणड, परंतु निर्ीटि (योग्य) तपासणी केल्यावर केवळ आणभास
अथवा सोंग आणढळते. ऑन्टिािरओकिरता ॲटिनिर्ी जनिर्रल िव. रेिसप्राैेकल
इन्श्युरसर ', १९२४ ए सी ३२८ मधील पिर क.३३७ (बी) मध्ये न्या. डयुफ
यांनिर्ी म्हटिल्यानिर्ुसार:

“जेव्हा कायदिा करणारे प्रािधकरण मयारिदित अथवा पात्र स्वरुपाचे असेल ,
तेव्हा कायदिेमंडळ निर्ेमके काय करत आणहे हे िनिर्ियलश्चत करण्याकिरता, कायदियाचे
तात्पयर काहीशा कठोरपणे तपासणे आणवश्यक असते.”

दिस
ु ऱ्या शब्दिांत, कायदियाचे स्वरुप अथवा बाहयरुप महत्वाचे निर्सूनिर् , त्याचे तात्पयर महत्वाचे
असते आणिण जर तात्पयारतील िवषय, हा कायदिेमंडळाच्या कायदिे करण्याच्या अिधकारांपलीकडील
असेल, तर कायदियाच्या स्वरुपाचे आणवरण, त्यास िनिर्रुपयोगी ठरिवण्यासाठी रोखू शकणार निर्ाही.
अप्रत्यक्ष पध्दित वापरुनिर् कायदिेमंडळ घटिनिर्ात्मक बंदिीचे उल्लंघनिर् करु शकत निर्ाही. यांसारख्या
प्रकरणांमध्ये चौकशी ही निर्ेहमी आणव्हानिर् िदिलेल्या कायदियाच्या खऱ्या स्वरुपाची आणिण वैिशष्टयांची झाली
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पािहजे आणिण केवळ स्वरुपाचा पिरणाम निर्व्हे तर अशा चौकशीचा पिरणाम ठरवेल की तो कायदिा,
कायदिेिवषयक प्रािधकरणाच्या अिधकारांतगर त असलेल्या िवषयाशी संबिं धत आणहे अथवा निर्ाही.-१९२४ ए सी ३२८ प. ३३७ (बी) निर्ुसार.' अशा चौकशीकिरता, न्यायालय िनिर्ियलश्चतच कायदियाचा
पिरणाम तपासू शकते आणिण, त्याचे उिद्दष्ट, हेतू िकंवा रचनिर्ा िवचारात घेऊ शकते - 'अलबटिार किरता
ॲटिनिर्ी जनिर्रल िव. कॅनिर्डा किरता अँटिनिर्ी जनिर्रल निर्ुसार' १९३९ ए सी ११७ प. १३० (सी). परंतु,
ज्या हेतनिर्
ूं ी कायदिेमंडळ आणपल्या अिधकारांचा वापर करण्यास प्रवृत्त झाले , ते हेतू शोधण्यासाठी निर्व्हे,
तर केवळ कायदियाचे खरे स्वरुप आणिण तात्पयर ठरिवण्यासाठी आणिण कायदियाच्या खऱ्या अथारनिर्े संबिं धत
असलेल्या िवषयांची वगर वारी करण्यासाठी हे महत्वाचे आणहे.
लेफ्रॉयनिर्े आणपल्या कॅनिर्ेिडअनिर् घटिनिर्ेवरील सुपिरिचत कामामध्ये असे
म्हटिले आणहे की, कायदिेमंडळास अिधकािरता निर्सलेल्या िवषयाशी संबिं धत
कायदिा करण्याचा हेतू आणहे असे जरी कायदिेमंडळानिर्े अिधिनिर्यमाच्या
सुरुवातीला मान्य केले तरीही, जर अिधिनिर्यमातील कायदिेिवषयक कलमे
कायदिेमंडळाच्या अिधकारांतगर त अंतभूरत असतील, तर अिधिनिर्यम "अवैध"
(अिधकारबाहय) मानिर्ता येणार निर्ाही. 'लेफ्रॉयदारा कॅनिर्िडअनिर् राज्यघटिनिर्ा' पानिर्
क. ७५ पहा.”
(यावर भर िदिला आणहे.)
उपरोक्त तत्व लागू केल्यास, प्रस्तुत तरतूदि/ अिधसूचनिर्ा ही 'आणभासी िवधी िवधानिर् ' असल्याचे
मानिर्ता येत निर्ाही.
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१०१. तािमळनिर्ाडू राज्य आणिण इतर िव. के. श्यामसुंदिर आणिण इतर , या प्रकरणामध्ये 'आणभासी िवधी
िवधानिर्' ही संकल्पनिर्ा िवचारात घेतली होती आणिण असे िनिर्रीक्षण निर्ोंदििवण्यात आणले की,
अप्रामािणकपणाच्या तत्वामध्ये, कायदिेमंडळ प्रामािणक आणहे की अप्रामािणक हा प्रश्निर् अंतभूरत निर्सतो
आणिण न्यायालयाचा संबध
ं , िविशष्ट कायदिेमंडळाच्या िविशष्ट कायदिा करण्याचा सक्षमतेच्या मयारिदित
मुदिदियाशी, असतो. कायदिा करतानिर्ा कायदिेमंडळाचा हेतू हा क्षुल्लक असतो. असे िनिर्रीक्षण निर्ोंदििवण्यात
आणले की,
३७.

या न्यायालयानिर्े सातव्यानिर्े (वारंवार) असा िनिर्णर य िदिला आणहे की,

अप्रामािणकपणाच्या

िसध्दिांतामध्ये

कायदिेमंडळाच्या

प्रामािणक

अथवा

अप्रामािणक असण्याचा कोणताही प्रश्निर् निर्ाही. कारण अशा प्रकरणामध्ये,
न्यायालयाचा संबध
ं हा िविशष्ट कायदिेमंडळाच्या िविशष्ट कायदिा करण्याच्या
सक्षमतेच्या मयारिदित मुद्दयाशी असतो. जर कायदिेमंडळ एखादिा िविशष्ट कायदिा
पािरत करण्यासाठी सक्षम असेल तर ज्या हेतनिर्
ूं ी तो कायदिा करण्यास
कायदिेमंडळ प्रवृत्त झाले ते हेतू खरोखरच अप्रासंिगक असतात. दिस
ु रीकडे, जर
कायदिेमंडळामध्ये सक्षमतेचा अभाव असेल तर हेतूचा प्रश्निर्च मुळी उद्भवत निर्ाही.
म्हणूनिर् एखादिा कायदिा हा घटिनिर्ात्मक आणहे अथवा निर्ाही, हा कायदिेमंडळाच्या
सदिर कायदिा करण्याच्या अिधकाराचा प्रश्निर् आणहे . एखादिा कायदिा करतानिर्ाचा
कायदिेमंडळाचा हेतू हा क्षुल्लक असतो : “दिभ
ु ारव िकंवा हेतू हा मुद्दयाच्या जवळ
असतो आणिण अप्रामािणकतेमुळे संसदिीय अक्षमता असल्याचे सूिचत करणे
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अनिर्ुज्ञेय निर्ाही.” अप्रस्तुत (िभन्न) हेतम
ूं ुळे पािरत केलेल्या कायदियामुळे, एक
संस्था म्हणूनिर्, कायदिेमंडळाची िनिर्ंदिा करु शकत निर्ाही. अशा तऱ्हेचा "हस्तांतिरत
दिभ
ु ारव" कायदियाच्या क्षेत्रात अपिरिचत आणहे (के. सी. गजपती निर्ारायण दिेव िव.
आणैेिरसा राज्य एआणयआणर १९५३ एससी ३७५ एसटिीओ िव. अिजत िमल्स
िल. (१९७७) ४ एससीसी ९८, एससीसी पा. १०८, पिर. १६, के. निर्ागराज
िव.

आणं ध्र

प्रदिेश

राज्य,

(१९८५)

१

एससीसी

५२३,

वेल्फेअर

असाैेिसएशनिर्, ए. आणर. पी. िव. रणिजत पी. गोिहल, (२००३) ९ एससीसी
३५८ आणिण केरळ राज्य िव. पीपल्स युिनिर्यनिर् फॉर िसव्हील िलबटिीज
(२००९) ८ एससीसी ४६ पहा.).”

आणम्हांला असे आणढळते की, सरफेसी कायदिा हा कायदिेमंडळाची सक्षमता आणिण व्याख्या, या
कसोटिीवर पात्र ठरतो, आणिण त्यास आणभासी िवधी िवधानिर्ाचा भाग िकंवा संसदिेच्या सक्षमतेच्या पलीकडे
अथवा सवर समावेशक असल्याचे म्हणू शकत निर्ाही, असा आणमचा िनिर्ष्कशर आणहे.
१०२. पिरणामी, िनिर्दिेशनिर्ाचे उत्तर आणम्ही खालीलप्रमाणे दिेतो.
[१] (अ) “बँिकंग” शी संबिं धत असलेल्या, राज्याच्या िवधीमंडळांतगर त
निर्ोंदिणीकृत सहकारी बँकांवर आणिण एमएससीएस कायदिा, २००२ अंतगर त
निर्ोंदिणीकृत बहु राज्यस्तरीय सहकारी बँकांवर भारतीय राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या
अनिर्ुसच
ू ी मधील सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ शी संबिं धत कायदिेमंडळांचे िनिर्यंत्रण
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असते.
(ब)

राज्याच्या कायदियांतगर त निर्ोंदिणी केलेल्या सहकारी संस्थांनिर्ी

चालिवलेल्या सहकारी बँकांच्या स्थापनिर्ा, िनिर्यमनिर्, पिरसमापनिर् या बाबी आणिण
िवशेषत: जी प्रकरणे भारताच्या राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसच
ू ीमधीलल सूची
एक मधील निर्ोंदि ४५ च्या कक्षेबाहेरील आणहेत , अशी प्रकरणे, भारताच्या
राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीमधील सूची दिोनिर् मधील निर्ोंदि क. ३२ शी
संबिं धत कायदिेमंडळाचे िनिर्यंत्रण असते.
(२)

बँिकंगशी संबिं धत उद्योगांमध्ये भाग घेणाऱ्या सहकारी बँका या बँिकंग

िनिर्यमनिर् कायदिा, १९४९ च्या कलम ५ (क) सह कलम ५६ (अ) खालील
'बँिकंग कंपनिर्ी' या शब्दिाच्या व्याख्येत अंतभूरत होतात, जो सूची एक मधील
निर्ोंदि क ४५ शी संबिं धत कायदिा आणहे . सहकारी संस्थांनिर्ी चालिवलेल्या सहकारी
बँकांच्या 'बँिकंग' च्या बाबीवर सदिर कायदियाचे िनिर्यंत्रण असते. बँिकंग िनिर्यमनिर्
कायदिा, १९४९ आणिण सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ मधील अशा बँकांच्या 'बँिकंग'
शी संबिं धत लागू असलेला इतर कोणताही कायदिा आणिण भारताच्या
राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीमधील सूची एक मधील निर्ोंदि क. ३८ शी
संबिं धत असलेला आणरबीआणय कायदिा, यांमधील तरतुदिींची पूतरता केल्यािशवाय
सहकारी बँका कोणतेही कायर करु शकत निर्ाहीत.
(३) (अ) राज्याच्या कायदियांतगर त असलेल्या सहकारी बँका आणिण बहु राज्य
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सहकारी बँका या सेक्युिरटिायझेशनिर् अँड िरकन्स्टिर कशनिर् ऑफ फायनिर्ाियलन्शअल,
अैॅसेटिस अँड एन्फोसर मेन्टि ऑफ िसक्युिरटिी इंटिरेस्टि कायदिा, २००२ च्या
कलम २ (१) (क) खालील 'बँका' आणहेत. वसुली हा बँिकंग मधील एक
महत्वाचा भाग आणहे अिण म्हणूनिर् भारतीय राज्यघटिनिर्ेचया सातव्या अनिर्ुसूची
मधील सूची एक मधील निर्ोंदि ४५ शी संबिं धत असलेल्या, सरफेसी कायदियाच्या
कलम १३ खाली िविहत केलेली वसुलीची प्रिकया लागू आणहे.
(३) (ब) संसदिेला भारतीय राज्यघटिनिर्ेच्या सातव्या अनिर्ुसूचीमधील सूची एक
मधील निर्ोंदि ४५ अंतगर त िसक्युिरटिायझेशनिर् अँड िरकन्सटिर क्शनिर् ऑफ
फायनिर्ाियलन्शअल अैॅसेटिस अँड एन्फोसर मेन्टि ऑफ िसक्युिरटिी इंटिरेस्टि कायदिा,
२००२ च्या कलम १३ निर्ुसार सहकारी बँकासाठी वसुली अितिरक्त प्रिकयेची
तरतूदि करण्याची कायदिेिवषयक सक्षमता आणहे . िसक्युिरटिायझेशनिर् अँड
िरकन्सटिर क्शनिर् ऑफ फायनिर्ाियलन्शल अैॅसेटिस अँड एन्फोसर मेन्टि ऑफ
िसक्युिरटिी इंटिरेस्टि कायदिा, २००२ च्या कलम २ (१)(क) (४ अ) च्या
तरतुदिींमध्ये, सावधिगरीचा उपाय म्हणूनिर्, 'बहु राज्यीय सहकारी बँकेचा' समावेश
करणे आणिण राज्याच्या कायदियांतगर त निर्ोंदिणीकृत सहकारी बँकांसदि
ं भारत िनिर्गर िमत
केलेली िदिनिर्ांक २८.०१.२००३ रोजीची अिधसूचनिर्ा हे अिधकारबाहय निर्ाही.
अशा प्रकारे िदिवाणी अपीले, िरटि यािचका आणिण प्रलंिबत अजर असल्यास, िनिर्काली काढण्यात
येत आणहेत.
वादिखचर निर्ाही.
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…...... ..............न्या.
(अरुण िमश्रा)
…...... ..............न्या.
(इंिदिरा बॅनिर्जी)
…...... ..............न्या.
(िवनिर्ीत सरल)
…...... ..............न्या.
(एम. आणर. शहा)
…...... ..............न्या.
(अिनिर्रुध्दि बोस)
निर्वी िदिल्ली;
५ मे, २०२०.

DISCLAIMER
"The Translated judgment in vernacular language is meant for the restricted
use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for
any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of
the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of
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execution and implementation".

