
कंप�याचे �कार (Types of Companies) 

अ) न�दणीनसुार  कंप�याचे �कार  : (On the basis of mode of formation) 

1) सनद� कंप�या  :  
 

 इं�लंडम�ये जे�हा कंपनी कायदा अि�त�वात न�हता त�ेहा इं�लंड�या राजा �या परवानगीने           

रा�य राज आ�ेनसुार अशा �कार�या कंप�या स�ु झा�या. सतरा�या शतकात ब�याच कंप�या            

अि�त�वात आ�या आ�ण �यांची उ��द�टे, कामकाजासंबंधी चे �नयम सनद� म�ये नमदू केले जात             

असतात. कंप�या कायदेशीर �य�ती मह�व �ा�त होत असे. सभासदांची जबाबदार� मया��दत �व�पात            

असे. कंपनी �यव�थापनाला �यां�या कामकाजाबाबत जबाबदार धरले जात असे. जर कंपनीने �दले�या            

अ�धकाराचे उ�लंघन केले तर कंपनीची सनद र�द कर�यात र�द कर�याचा अ�धकार राजाला होता.             

या कंपनीचे नतूनीकरण क�न �यावे लागत असे.‘मया��दत’ हा श�द कंपनी�या नाव आ�खर नमदू             

कर�याची आव�यकता नसत.े अशा �कार�या कंप�यांची ठळक नावे �हणजे ई�ट इं�डया कंपनी, बँक             

ऑफ इं�लंड, साउथ आ��का कंपनी इ�याद�. भारतात अशा �कार�या कंप�या अि�त�वात आ�या            

नाह�त. 

2) �वशषे काय�या�वारे �थापन झाले�या  कंप�या : 
 

कंप�या सरकारने �वशषे कायदा पास क�न �नमा�ण केले�या कंप�या या �कारात मोडतात.            

संसदेत �यासाठ� �वशषे ठराव पास क�न कंप�यां�या अ�धकार व काय��े� ठरवले जात.े अशा             

�कार�या कंप�यांना �वतं� घटना प�क �कंवा �नयमावल�ची आव�यकता र�ते तसेच, कंप�यां�या           

नावाचे मया��दत हा श�द नमदू कर�याची आव�यकता नसत.े कंप�यांना लागणारे भांडवल व �व�             

परुवठा सरकार माफ� त माफ� त परुवला जातो. �यामळेु, �यांचा कामकाजावर रा�य सरकारचे पणू�पणे            

�नयं�ण असत.े अशा �कार�या कंप�या म�ुयतः सव� साव�ज�नक सेवा परुव�यासाठ� �थापन होतात.            

या कंप�यांची उदाहरणे �हणजे �रझव� बँक ऑफ इं�डया, �टेट बँक ऑफ इं�डया, औ�यो�गक �व�              

परुवठा महामंडळ, आय�ुव�मा महामंडळ,रा�य �यापार महामंडळ इ�याद�. या कंप�या इतर संसद�य           

कंप�या असेह� �हणतात. 

3) न�दणीकृत कंप�या  : 
भारतीय कंपनी कायदा 2013 �या कायदेशीर तरतदु� �माणे �या कंप�या �थापन होतात.            

�यांना न�दणीकृत कंप�या असे �हणतात. �यासाठ� सरकारची परवानगी वा संमती �यावी लागत नाह�.             

आ�थ�क उलाढाल क�न नफा �मळव�या�या हेतनेू काह� �य�ती एक� येऊन कंपनीचे भांडवल जमा             

करतात, व कंपनी काय�यानसुार न�दणी करणे न�दणी अ�धका�यां�या काया�लयात र�तसर न�दणी           

क�न घेतात. �यानंतर �यांना कायदा �यवसाय स�ु कर�याची परवानगी �मळत.े न�दणी करणे �हणजे             

अ�धकृत परवानगी घेणे अशा �कार�या कंप�या उ�पादन �कंवा मालक�त मालाची �व�� करतात.            
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�यां�या सभासद सं�येनसुार खाजगी मया��दत कंपनी �कंवा साव�ज�नक मया��दत कंपनी या �कारात            

�वभागणी होत.े �यां�या नावाचा खेळ मया��दत हा श�द नमदू करणे आव�यक आहे. भारतात स�या              

उ�योग �यवसाय करणा�या कंप�या या �कारात मोडतात. 

ब) सभासद–स�ंये�या आधारावर कंप�याचे �कार - (On the basis of Number of            

Members ) 

1) खाजगी कंप�या : भारतीय कंपनी कायदा, 2013 मधील कलम दोन �माणे, खाजगी कंपनीचे              

�या�या पढेु नमदू केलेल� आहे. 

“�या कंपनीचे वसलू झालेले भांडवल �कमान �पये एक लाख असनू कमाल भांडवल            

�नयमावल�नसुार ठर�व�यात येत े�तला खाजगी कंपनी असे �हणतात” 

या कंप�यांना �नयमावल��माणे : 

१)कंपनी�या भागा�या ह�तांतर यावर बंद� घातल� आहे २) आप�या सभासदांची सं�या 200 पय�त             

मया��दत ठेवल� आहे; 3) कंपनीचे भाग व कज� रोखे खरेद� कर�यासाठ� जनतसे आवाहन कर�यास बंद�               

घातल� आहे. 

खाजगी मया��दत कंपनी 

खाजगी मया��दत कंपनी ह� कोण�याह� दोन �य�तींनी एक� येऊन कंपनी काय�यातील           

कायदेशीर ���या पणू� के�यानंतर �थापन करता येत.े छो�या उ�योग �यवसायासाठ� या �कार�या            

कंप�या अ�धक यो�य आहे.सभासद सं�या 200 पे�ा अ�धक ठेवता येत नाह�. अथा�त याम�ये             

कंपनीतील सेवकांची व अ�धका�यांची सं�या धरल� जात नाह�. अशा �कार�या कंपनीला आपले            

नातवेाईक, �म�-मंडळी �हत�चतंक यां�या मा�यमातनू भांडवल उभारणी करता येत;े 

            2) साव�ज�नक कंप�या  : 

भारतीय कंपनी कायदा,2013 �या कलम 2 म�ये साव�ज�नक कंपनी कंपनी ची �या�या �दल� आहे. ह�                

�या�या अ�यंत सोपी असनू ती पढु�ल�माणे: 

“साव�ज�नक कंपनी �हणजे जी कंपनी खाजगी नाह� ती कंपनी होय. �तचे वसलू झालेले             

भांडवल �कमान �पये पाच लाख असावे. कमाल भांडवल  �नयमावल�नसुार ठरवले जाऊ शकत े” 

खाजगी कंपनी वर लादलेले �नब�ध हे साव�ज�नक कंपनीला लागू नाह�त; �हणजे साव�ज�नक            

कंप�यांना �नयमावल��माणे- 
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१) �या कंपनी�या सभासदांना आप�या भागाची ह�तांतरण के�हाह� म�ुतपणे करता येत;े २)             

सभासदां�या सं�येवर मया�दा नसत;े ३) भांडवल गोळा कर�यासाठ� साव�ज�नक �र�या जनतलेा           

आवाहन करता येत;े ४) �तचे वसलू झालेले भांडवल �कमान �पये पाच लाख असावे. 

साव�ज�नक कंपनीची �थापना कर�यासाठ� कमीत कमी सात जणांची आव�यकता असते तर            

कमाल सं�येवर मया�दा नसत.े कोण�याह� �य�तीस कंपनीचे भागधारक होता येत.े भागधारकांना           

आव�यकता वाट�यास �यांचे भाग ते दसु�या कोण�याह� �य�तीला मोकळेपणाने ह�तांत�रत क�           

शकतात. साव�ज�नक कंपनीला भागांची �कंवा रो�यांची �व�� करताना मा�हती प�का�वारे जनतसे           

आवाहन करता येत.े 

क) जबाबदार� आधारावर कंप�याचे �कार (On the basis of Liability ) 

१) भागांनी मया��दत कंप�या  : 

कंप�यांचे भाग भांडवल सभासद भाग खरेद� क�न घेतात व �यां सभासदांची जबाबदार�             

�यांनी खरेद� केले�या भागा�या �कमती एवढ� असते �या कंप�यांना “भागांनी मया��दत कंप�या ” असे              

�हणतात. 

मया��दत रकमेची तरतदू घटना प�कानसुार केलेल� असत.े जर भागधारकांनी भागां�या दश�नी            

�कमती एवढ� पणू� र�कम भरल� असेल तर �यांना �यापे�ा जादा र�कम दे�याची आव�यकता नसत.े              

म�ुयतः कंपनी बंद होताना कंपनीची मालम�ा �वकून देणी फेडावे लागतातआ�ण देणे जा�त व �या               

मानाने मालम�ा कमी रकमेची असेल तर ती र�कम दे�याची जबाबदार� कोणाची ? या प�रि�थतीत              

जर भागधारकांनी अशंा�मक भाग भांडवल कंपनीला �दले तर �दले असेल तर उव��रत र�कम ऐवढ�              

�याची जबाबदार� मया��दत असते आ�ण भागा�या रकमेएवढे पणू� र�कम सभासदांनी भरलेल� असेल            

तर �याची जबाबदार� श�ूय असत े�हणजे जबाबदार�च नसत.े 

1) हमीने मया��दत कंपनी :  

 हमीने मया��दत कंपनी �हणजे �या कंप�यां�या सभासदांची जबाबदार� �यांनी �दले�या          

हमी�या र�कम परुती मया��दत असत े�यांना ‘हमीने मया��दत कंपनी’ असे �हणतात . 

 अशा �कार�या कंप�यांचे व�ैश��य �हणजे नफा �मळव�यासाठ� �थापन झाले�या नसतात          

तर ��डा, सं�कृती, �व�ान आ�ण वा�ण�य �े�ाचा �वकास �हावा या हेतनेू �थापन होतात. या              

कंप�यांना भाग भांडवलाची आव�यकता नसत.े तसेच �यां�या नावा�या शवेट� ‘मया��दत ’ या श�दाचे            

आव�यकता नसत.े हमीची र�कम कंपनी�या घटना प�कात नमदू केलेल� असत.े हमी �दलेल� र�कम             

सभासदांना ताबडतोब रोख �व�पात �यावी लागत नाह� मा� कंपनीचे �वसज�न झा�यानंतर मा�,            
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�याने हमी �दलेल� ठरा�वक र�कम दे�याची जबाबदार� पार पाडावी लागत.े अशा �कार�या कंप�यांना             

देणगी �व�पात र�कम �वीकारता येत.े अथा�त, अशा कंप�यांची सं�या कमी आहे. 

३) अमया��दत कंप�या  : 

कंपनीत भागधारकांची जबाबदार� अमया��दत �व�पाची असते �या कंपनीला ‘अमया��दत         

कंपनी’ असे �हणतात 

भागीदार� सं�थेचे �माणेच भागधारकांना कंपनीची देणी फेड�यासाठ� जादा र�कम लाग�यास          

�वतः फेडावी लागतात. �यांची जबाबदार� अमया��दत �व�पाची असत.े अमया��दत कंपनीला मया��दत           

कंपनी म�ये �पांतर करता येत.े �यासाठ� सभासदांना �वशषे ठराव संमत करावा लागतो, व न�दणी              

अ�धका�यांकडे मया��दत कंपनी �हणनू कंपनीची न�दणी करावी लागत.े �या ��य�ात अशा �कार�या            

कंप�या अि�त�वात नाह�. 

ड) �नय�ंणा�या आधारावर कंप�याचे �कार (On the basis of Control) 

1) सरकार� कंपनी  

�या कंप�यां�या वसलू भागभांडवल पकै� 51 ट�के भागभांडवल म�यवत� सरकार �कंवा रा�य            

सरकार �कंवा दो�ह� सरकारने धारण करतात �या कंप�यांना ‘सरकार� कंपनी’ असे �हणतात. 

आप�या देशात म�ुयतः साव�ज�नक व आव�यक सेवा परुावा दे�यासाठ� सरकार� कंप�यांची           

�थापना रा�य सरकार �कंवा क� � सरकार के�हा दोघांचे संय�ुत �य�नांतनू होत.े या कंप�यां�या             

�हशोबाची तपासणी भारत सरकार�या तपासणी यां�या आदेशा�माणे केल� जात.े 

 २) परदेशी कंप�या :  

�या कंप�यांची न�दणी परदेशात झाल� आहे मा� �त�या �यवसायाचे �ठकाण भारतातआहे व             

ती �वतः ��त�नधी के�हा इले� �ॉ�नक मा�यमा�वारे �यवहार करते अशा कंपनीला ‘परदेशी कंप�या’            

असे �हणतात. 

1956 साला नंतर �कंवा �या अगोदर �या कंप�या भारतात �यवसाय करत आहेत �यांचा             

समावेश परदेशी कंप�या होतो. 1974 साल�या कंपनी द�ु�ती काय�यानसुार, �या परदेशी कंप�या            

वसलु� भाग भांडवलात 50 ट�के अ�धक वसलू भागभांडवल भारतीयांनी �कंवा एखा�या कंपनीने धारण             

केले असेल तर अशा परदेशी कंप�यांना कंपनी काय�यातील मह�वा�या तरतदु� लागू होतील. 
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कलम 379 ते 383 मधील परदेशी कंप�यां�या संबंधी मह�वाचे �नयम नमदू केले आहे ; ते                

पढु�ल�माणे :  

��येक परदेशी कंपनीला भारतात �यवसाय स�ु के�यानंतर 30 �दवसां�या आत  न�दणी  

    अ�धका�यां�या काया�लयात पढु�ल मह�वाची कागदप� ेसादर करावी लागतात: 

(अ )कंपनी�या घटनाप�क व �नयमावल� ची एक �त �कंवा �या �वशषे काय�याने कंपनी �थापन  

     झाल� असेल �या �वशषे काय�याची �त 

(ब) कंपनी�या न�द�वले�या काया�लयाचा पणू� प�ा. 

क)  संचालकांची व कंपनी �चटणीसाची नावे, प�े, �यवसाय व रा���य�व; 

(ड) कंपनी�या �य�ती वतीने कागदप�े �वीकार�याचा अ�धकार असले�या व भारता�या भारतात            

वा�त�य करणा�या �य�तीची नावे व प�े; 

इ) कंपनी�या भारतातील म�ुय �यवसाय क� �ाचा प�ा. 

३) �मखु व द�ुयम कंप�या : 

भारतीय कंपनी कायदा 2013 �माणे जी कंपनी एक �कंवा अनेक कंप�यांशी संबंध ठेवते व �या                

कंप�यांवर �नयं�ण ठेवते �या कंपनीला ‘�मखु कंपनी’ असे �हणतात. �मखु कंपनीला ‘स�ूधार कंपनी’             

असेह� �हणतात. 

�मखु कंपनी या कंपनीवर �नयं�ण ठेवत े�या कंपनीला ‘द�ुयम कंपनी’ असे �हणतात. 

�मखु/ स�ूधार कंपनी ह� द�ुयम द�ुयम कंपनी�या कामकाजावर �नयं�ण ठेवत;े �हणजेच या             

कंपनी�या संचालक संचालक मंडळावर बहुतके संचालक �मखु कंपनी नेमलेले असतात व �यामळेु            

मह�वाची धोरणे व �नण�य घे�यावर �मखु कंपनी चे �नयं�ण असत;े परंतु द�ुयम कंपनी ह� �मखु               

कंपनी वर �नयं�ण ठेव ूशकत नाह�. 
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