सहकारी गृहिनम ण सं थांसाठी
"भाडेक

आदश उपिवधी

मालकीह गृहिनम ण
सं था"
(भूखड
ं धारक/ ॉटधारक)
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ारंिभक
सं थेचे नांव

1. (अ) सं थेचे नांव" -------------------------------------------------------------------------------------------------------" असे राहील.

सं थे या नांवात (ब) सं थे या नावात बदल करतांना सं थेला महारा
बदल कर याची कलम 15 व महारा

सहकारी सं था अिधिनयम, 1960,

सहकारी सं था िनयम 1961" यामधील िनयम 14 म ये िविहत

कायप दती

केलेली कायप दती अवलंबावी लागेल.

वग करण

(क) सं थेचे वग करण "गृह िनम ण सं था" व उपवग करण "भाडेक

मालकीह

गृहिनम ण सं था" (भूखड
ं धारक/ ॉटधारक) असे कर यात येत आहे .
सं थेचा प ा

2) (अ) (1) सं थेचा न दवलेला प ा पुढील माणे राहील :------------------------------------(2) प

---------------------------यवहाराचा प ा---------------------------------------

सं थे या

(ब) सं थे या न दिवले या प यात कोणताही बदल झा यास, सं थेकडू न "संबिं धत

प यातील

िनबंधकास व इतर संबंिधतांस, बदल झा या तारखेपासू न 30 िदवसाचे आत बदललेला

बदल कळिवणे.

प ा कळिव यांत येईल.

सं थे या

(क) सं थे या प यात कोणताही बदल करावयाचा झाला तर, िनयमावलीतील िनयम 31

प यात बदल

म ये िविहत केले या कायप दतीनुसार तो केला जाईल.

करावयाची
कायप दती
सं थे या

(इ) सं थेचे नांव, प ा व न दणी

मांक दशिवणारा फलक -सं थे या मु य वेश ारावर

नावा या

सहज िदसेल अशा जागी लाव यांत येईल.

फलकाचे
दशन
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II. या या
सं ा व श द योग

3.

खाली िदले या सं ा वा श द योग या उपिवधीत अ य िनराळया अथ ने वा

यांचा अ वयाथ

संदभ त वापरले या अस यास तेवढी बाब वगळू न एर ही, यांना खाली दशिव या माणे
अथ असेल
(1) "अिधिनयम" हणजे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम,1960 होय.

(2) " उपिवधी" हणजे सं थेचे अिधिनयमा वये न दवलेले व कायदा व िनयमांशी
सुसंगत

केलेले उपिवधी होत.

(3) "मु य

वतक" हणजे अशी य ी िजची िनवड

बैठकीम ये केलेली आहे , अथवा िर
आहे , मु य

वतकांनी यां या पिह या

झाले या जागेवर यानंतर या बैठकांम ये केलेली

वतक पद न दणी झा यानंतर या पिह या सवसाधारण सभेपयत

अ त वात असेल.
(4) "सिमती" हणजे यव थापन सिमती कवा संचालक मंडळ कवा सं थे या
कामकाजाची यव था या यव थापन सिमतीकडे कवा अ य िनदशक मंडळाकडे
सोपिव यांत आली असेल ती सिमती कवा मंडळ होय.
(5) "पूण िदवसांची नोटीस" हणजे नोटीस पाठव याची तारीख व या िदवशी सभा
बोलिवली आहे ती तारीख या दोन िदवसा दर यान या कॅलडर िदवसांची नोटीस होय;
(6) "भू खड
ं " हणजे सं थेने खरे दी केलेली कवा भाडेप याने घेतलेली जमीन / जागा
(6अ) "वाटप केले या भू खड
ं ाचा िह सा"

हणजे सं थे या भू खड
ं ामधून मा यता ा

ले-आऊट माणे सभासदांना वाटप केलेला व िरतसर भाडेकराराने िदलेला भू भाग .
(7) "गृहिनम ण सं था संघ" हणजे अिधिनयमानुसार न दणी केलेला गृहिनम ण सहकारी
सं थांचा संघ होय.
(8) "कागदप " हणजे उपिवधीनुसार ठे व यांत आलेले सव कवा यापैकी कोणतेही
कागदप होत.
(9) "वाहने आवार" हणजे वाहने उभी कर यासाठी सं थे या आवारात राखून ठे वलेली
मोकळी जागा होय.
(10) "िवहीत नमुना" हणजे जोडप - 2 म ये नमूद केलेला नमुना होय. आिण तो
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कोण या

मांका या उपिवधीखाली िवहीत केला आहे व कोण या पिरिश टात िदला आहे

ते या जोडप ात उ लेिखलेले आहे .
11) " वतक" हणजे या " य

नी सं था न दणीसाठी करावया या अज वर सही

केली आहे अशा य ी होत.
(12) "िनयम" हणजे महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 होय.

(13) "राखीव िनधी" हणजे अिधिनयमाचे कलम 66 (1) व उपिवधी

मांक .12(1)

अनुसार उभारलेला िनधी होय.
(14) " दु

ती व दे खभाल िनधी" हणजे

.13 (अ) अ वये उभारलेला िनधी होय.

(15) "िन ेप िनधी" (िसक ग फंड) हणजे उपिवधी

. 13(ब) अनुसार उभारलेला िनधी

होय.
(16)

"मोठी/असामा य/मह वाची दु

ती िनधी" (Major Repairs Fund) हणजे

सोसायटीने िनम ण केलेला िनधी यायोगे मु य दु

ती उदा. लॅ ट रग, कंपाउंड वॉलची

बांधणी, पूण रं ग काम, फरशीकाम आिण पुनब धकाम इ यादी कामे क न घेता येतील
17)" युिनिसपल ऍ़ ट" हणजे महारा

युिनिसपािलिटज ऍ़ ट 1965 (महा.XL 1965)

(18) "मोकळी जागा" हणजे असा भू भाग (Area) जो सं थे या मंजूर ले-आऊट माणे
सं थे या भू खड
ं ांतगत असलेली मोकळी जागा, जी आकाशापयत मोकळी सोडलेली
आहे .
(19) "सामाईक े े आिण सुिवधा" हणजे (अ) पटांगण, बाग, पािकग आिण कोठीसाठीची जागा, सामाईक अंतगत र ते.
(आ) यव थापनाकडू न कामगारांसाठी उपल ध क न दे यांत आलेली मालकीची जागा,
(इ) अ याव यक सुिवधांची उभारणी उदा. िव ुत पुरवठा, काश, गॅस, गरम आिण थंड
पाणी रे ि जरे टर, एअरकंिडश नग आिण साफसफाई इ.
(ई) सामाईक उपभोगासाठी या सुिवधा उदा. इिल हे टस, टँ स, पंप, मोटस, फॅ स,
कं ेसस, इ.
(उ) इतर आ थक आिण यापारी त वावरील सुखसोई.
(ऊ) सामाईक उपभोगासाठी तसेच मटे न स व संर ण यासाठी सं थे या मालकी या
भू खड
ं ाचा कर यांत आलेला उपयोग.
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(20) "सं था" हणजे ........" सहकारी गृहिनम ण सं था, मय िदत"
(21) "सभासद" या सं ेचा अथ जी सं था नंतर न दिव यांत आली असेल अशी
सहकारी सं था न दिव यासाठी केलेले अज त सामील झालेला इसम कवा सं था
न द यावर सं थेचा सद य हणून दाखल क न घेतलेला इसम असा समजावा आिण
यात ि याशील सभासद,नाममा सद यांचा कवा सहयोगी सभासदांचा समावेश होतो.
(अ) "सहयोगी सभासद (Associate member)"

हणजे

या सभासदाने इतर

सभासदाबरोबर संयु पणे सं थेचा भागधारण केला असेल पण याचे नांव भागमाणप ात थमत: येत नसेल असा सभासद.
(ब) "नाममा

सभासद" हणजे, उपिवधी नुसार न दणी के यावर नाममा

सभासद

हणून याचे सभासद व मा य केले असेल असा सभासद.
(क) ि याशील सभासद हणजे असा सभासद याचा सं थेम ये वत: या मालकीचा
भू खड
ं खरे दीने कवा भाडेप याने आहे ,आिण जो मागील सलग 5 वािषक सवसाधारण
सभे पैकी िकमान एका सभेस हजर रािहला आहे ,व जो सं थेचे दे खभाल व सेवा शु क
िनयमीत भरतो असा सभासद.
(22) "कुटु ं ब" हणजे असा य ीसमूह याम ये पती, प ी, आई, वडील, भाऊ, बहीण,
मुलगा, मुलगी, जावई, मेहुणा, मेहुणी, सून, नातु,नाती यांचा समावेश होतो.
(23) " ह तांतरण शु क" ( ा सफर फी)

हणजे सभासदाने भू भागावर राह या या

ह कासिहत आपली भागप े ह तांतरीत करताना, उपिवधी

.38(ई)(7) अ वये सं थेला

ावयाचे शु क होय.
(24)

"अिधमू य" (Premium)

हणजे सभासदाने आपली भागप े व ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ

³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ व मालम ेतील आपला िहतसंबंध ह तांतरीत करते वेळी, सं थेस
ह तांतरण शु का यितिर

उपिवधी

. 38(ई) 9 माणे ावी लागणारी र कम होय;

(25) "खेळते भांडवल" (विकग कॅिपटल) हणजे सोसायटीकडे उपल ध असणारा िनधी
याम ये भाग भांडवल, नफयातून िनम ण होणारा िनधी, कज पोटी उभार यात आलेली
र कम तसेच इतर माग ने उपल ध होणारा िनधी यांचा समावेश होतो.
(26)

ािधकृत य ी हणजे अिधिनयमातील तरतुदीनुसार कायवाहीसाठी िरतसर

ािधकृत केलेली य ी.
(27) रा य सहकारी िनवडणुक ािधकरण हणजे रा य शासनाने सहकारी सं थां या
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संचालक मंडळ िनवडणुकीसाठी गठीत अथवा नामिनदशीत केलेले ाधीकरण.
(28) त संचालक हणजे सं थे या उ े शाशी व काय शी िनगडीत आिण गृहिनम ण
सं थे या े ातील अनुभवी य ी.
(29) कायल ी संचालक हणजे सं थेचा वेतनी सिचव कवा यव थापक कवा सेवक
याला सिमतीने नामिनदशीत केले आहे .आिण जो सं थे या कामकाजासाठी पुण वेळ
उपल ध आहे .आिण सिमतीने सोपिवलेले कत य व काय पार पाडत आहे अशी य ी.
(30) पदािधकारी हणजे सं थेने िनवडलेली अथवा िनयु

केलेली य ी आिण या म ये

चेअरमन, हा.चेअरमन,चेअरपसन,सिचव,कोषा य , यव थापक, यव थापन

सिमती

सद य , कवा सं थे या कामासाठी अ य कोणतीही िनवडलेली अथवा िनयु ी केलेली
य ी.
III. काय े
सं थेचे

4. सं थेचे काय े ------------------------------------------------ --------------------

काय े

--------------------------- पुरते मय िदत राहील.
1) बृहमुंबई म ये असणा-या सं थांसाठी मोकळया जागे म ये िसटी स हे नं./ गट नं व वॉडचा
उ लेख करावा.
2) इतर िठकाणी असणा-या सं थांनी िसटी स ह नं /

गट नं व महानगरपािलका/

नगरपािलका/शहर/गांव --------- तालुका ---------- िज हा असा उ लेख करावा.
IV. उि

े

5.सं थेची उि टे खालील माणे राहतील.

अ) आप या सभासदांना राह यासाठी घरे बांधणे व पुरिवणे. जागेचे ले-आऊट तयार करणे
व स म अिधका-यां या मंजूरीनंतर सभासदांस भू भागांचे वाटप करणे. सभासदांना
घरबांधणीस

ो साहन दे ण.े यानंतर घर कज / अनुदान िमळवून दे यास मदत करणे,

सभासदांना जागा भाडेप याने देण.े

(ब) सं थे या मालम ेचे यव थापन करणे, ती सु थतीत ठे वणे व ितचा कारभार पहाणे.
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(क) सं थे या उि ट पूत साठी गरजेनुसार िनधी उभारणे.
(ड) वत: या जबाबदारीवर कवा इतर सं थेबरोबर एकि तपणे सामािजक, सां कृितक कवा
करमणुकीचे (RECREATIVE) काय म हाती घेणे व यासाठी तरतुद करणे. तसेच ऊज
संवधन / हिरत ऊज िन मती यासाठी सभासदांना ेिरत क न सं थेकडील उपल ध जागेचा
यासाठी आव यकतेनुसार उपयोग करणे.
(ई) सं थे या उपिवधीत नमुद केले या उि टां या पूत साठी ज री या वा िनकडी या अशा
सव गो टी करणे.
(फ) आप या सभाससदांम ये सहकारी त वावर आधारीत शांतता पुण सहजीवन वृ

गत

करणे आिण सं थेची ऐ छीक िनम ती, सभासदांचे लोकशाही प दतीने िनयं ण सभासदांचा
आथ क सहभाग व वयंिनयं ण कामकाज यांची खा ी दे णे.
(जी) सं थे या सभासदांना,समीती सद यांना,अिधका-यांना व कमचा यांना सहकाराचे त व
व तं िवकसीत करणारे सहकारी िश ण व िश ण दे ण.े
(एच) थानीक ािधकरणा या िनकषानुसार व मा यतेने सं थेचा लेआऊट दु

ती करणे.

V.संल ता
इतर सं थांशी

6. सं थेची न दणी झा यावर ताबडतोब ही सं था या

े ातील सहकारी गृहिनम ण

संल ता

महासंघाची / िज हा सहकारी गृहिनम ण सं थां या संघाची व िज हा म यवत
सहकारी बँकेची सभासद होवून या या सं थां या उपिवधीतील तरतुदीनुसार ितने
भरावया या सव रकमांचा वेळोवेळी भरणा करे ल.
VI. िनधी, उपयोग आिण गुत
ं वणूक
(अ) िनधीची उभारणी

िनधी उभार याचे 7. सं थेचा िनधी खालील उ लेिखले यांपैकी एका अगर एकाहू न अिधक माग चा
िविवध माग

अवलंब क नउभारता येईल.
(क)

वेश फी या पाने (ख) भाग प ां या पाने (ग) कज व आ थक मदत पाने (घ)

ठे वी

वका न (च) एै छक दे णगीचे पाने (परं तु अशी दे णगी ह तांतरीत करणा-या,

कवा ह तांतरण होणा-या सभासदाकडू न आलेली असावी (छ) इमारत / इमारत या
कमतीपोटी सभासदांकडन वग या गोळा क न (ज) सं थे या भू भागावर राह या या
ह कासिहत भागप े ह तांतरण-शु का या पाने (झ) सं थे या भू भागावर राह या या
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ह क ह तांतरीत करते वेळी ह तांतरक सभासदाकडू न यावया या अिधमू या या पाने
(ट) या उपिवधी अनुसार अनु ेय असले या इतर माग नी (ठ) िवकासक वा
िब डरकडू न जागा िवकिसत करावयाची अस यास अशा यि कडू न उभारावयाचा
कॉप स फंड (परंतु असा िनधी भूखंड/घरे, भाग व सं थां या भांडवलातील ह
ह तांतरण करताना घेता येणार नाही. (ड) कायदे िशर बाब ची पूतता कर यासाठी.(ढ)
िनवडणुक िनधी या पाने
(ब) भाग भांडवल
सं थेचे अिधकृत
भागभांडवल

8.सं थेचे अिधकृत भागभांडवल .-----------राहील. सदर भागभांडवल

येकी 50/-

पयाचा एक अशा ------- भागात िवभागले जाईल

सं थे या

9.

येक सभासदाने अंशदान केले या भागाचा दाखला सं थेने याचे भाग मंजूर

सभासदांना

के यापासून सहा मिह याचे आंत यास िभ (distinctive) अनु मांक,सभासदाचे नांव

भागप े दे णे

याने घेतले या भागांची सं या व यापोटी भरलेली र कम दशिवणारे भागप उपिवधी
म ये नमूद के या माणे दे यांत येईल.

येक भागप ावर

10.

येक भागप ावर सं थे या नावाचा िश का (सील) उठिव यांत येईल व यावर

सं थेचा िश का व

सं थेचा अ य , सिचव आिण सिमतीने रीतसर अिधकार िदलेला कोणीही एक सिमती

पदािधका या या

सद य, यां या यावर सहया असतील. सं थे या सिचवांकडू न सभासदांस भागप

सहया

दे यांत येईल.
(क) दािय वांची मय दा (Limit of liability)

सं थने दािय व

11.सिमती ठरिवल या मुदतीपयत ठरवील या याजदराने व ठरवील या मय दे पयत

घे यावर िनबध

ठरवील या शत -व-अट वर, सं थेला सभासदाकडु न ठे वी आिण कज वीकारता
येतील. मा अशा दािय वांची एकूण मय दा िनयमावलीतील िनयम 35 म ये नेमुन
िदले या मय दे पे ा जा त असता कामा नये.

राखीव िनधी

ड) राखीव िनधी उभारणे
12. (1) खाली नमूद केले या रकमा िमळू न राखीव िनधी तयार होईल :-

उभार याची प दत
(अ) अिधिनयमातील कलम 66 (1) व (2) मधील तरतुद या अधीन तोटे , दर वष या
या वष या िन वळ नफयातून या िनधीकडे जमा के या जाणा-या रकमा.
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(ब) सं थे या सभासदांकडु न सं थेला िमळाले या वेश शु का या सव रकमा.
(क)

भू भागावर बांधले या इमारतीम ये राह या या ह कासिहत आपली भागप े

ह तांतरीत करताना सभासदांकडू न सं थेला िमळाले या ह तांतरण शु का या रकमा.
रकमा राखीव

(2) उपिवधी

.12 (1)(ब) ते (क) यांत नमूद केले या सव रकमा गतवष या िहशेबांची

िनधी त

प के अंितम व पात करतांना सं थेला राखीव

िविनयोिजत करणे

करा या लागतील.

िनधीकडे िविनयोिजत (वळ या)

(appropriation)
(इ) इतर िनध ची उभारणी
सं थेने

13.

सं था सभासदांकडू न खालील दरांनी अंशदाने घेवुन पुढे उ लेिखलेले िनधी

उभारावयाचे इतर उभारतील
िनधी
सं थने

अ) नेहमी या वारं वार लागणा-या दु

उभारावयाचा

सभा आव यकते नुसार दर िन चीत करील.

दु

ती

तीवर होणारा खच भागिव यासाठी सवसाधारण

व

दे खभाल िनधी
सं थेने

ब) मोठया / असामा य/ मह वा या दु

तीवर (Major Repairs Fund) होणारा खच

उभारावया चा

भागिव यासाठी सवसाधारण सभा आव यकतेनुसार सम माणात व आव यकता

िन ेप िनधी

अस यासच

(िस कग फंड)

क) सभासदांकडू न िश ण व िश ण िनधी वगणी या पाने .10/- ती मिहना ती भू खड
ं

येक सभासदांकडू न गोळा करावयाची र कम िन चत करे ल.

कवा सवसाधारण सभा ठरवेल या माणे रािहल.

िनधीचा िविनयोग

(फ) सं थेकडू न िनध चा िविनयोग
14. सं थेस, िनधीतील रकमांचा िविनयोग खाली नमूद केले या प दतीने करता येईल:-

राखीव िनधीचा

(अ) राखीव िनधी :- सं थे या सवसाधारण सभेची मंजूरी घेवून सं थे या मालम े या

िविनयोग

दु

या, यांची दे खभाल व नुतनीकरण यावर होणा-या खच साठी, सं थेला िनधी

उपयोगात आणता येईल.
दु

ती

व (आ) दु

ती व दे खभाल िनधी :- सं थे या सवसाधारण सभेची मंजूरी घेवून सिमतीस
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दे खभाल िनधीचा सं थे या मालम ेची दु
िविनयोग

ती, दे खभाल व नुतनीकरण यावर खच साठी सं थेला दु

ती व

दे खभाल िनधी उपयोगात आणता येईल.

सभासदास

याने (इ) सं थे या उपिवधीत अ य काहीही उ लेख असेल तरी, सं थे या एखा ा सभासदाने

सं थेसाठी

सं थेसाठी सेवा िदली असेल तर, अशा सभासदास सवसाधारण सभा ठरवील या दराने

केले या

पािर मीक (रे युनरे शन) दे ता येईल.

कामाब ल
पािर मीक दे ण.े
(ई) सं थे या सवसाधारण सभे या पूव संमतीने मोठया / असामा य /मह वा या दु

ती

साठी जमा केलेली र कम उपयोगात आणता येईल.
उ) िश ण व िश ण िनधीचा िविनयोग अिधिनयमातील कलम 24 (अे) म ये िविहत
केलेनुसार करणेत येईल.
(ग) िनधीतील रकमांची गुत
ं वणूक
िनधीतील

15. सं थे या यवहारात वापरला नसेल असा पैसा सं थेस, अिधिनयमा या कलम 70

रकमांची

माणे गुंतवावा कवा ठे वावा लागेल, मा िन ेप िनधीपोटी गोळा केले या रकमा वरील

गुंतवणूक

कलम 70 अ वये , मा यता ा त

कारांपैकी एका

कारे दीघ मुदतीसाठी,

गुंतवणूकीवरील िमळाले या याजासह वरील माणेच गुंतव यात येईल.

सभासदांचे वग

VII. सभासद यांचे ह जबाबदा-या व दािय वे
(एक) सभासद व
(अ) सभासदांचे वग
16. सं थे या सभासद वग म ये - (1) सभासद-सहयोगी सभासद ध न व नाममा
सभासद यांचा समावेश असेल.
(ब) सभासद वासाठी पा ता

सं थे या

17.

सभासद वासाठी

सभासद वासाठी मा यता िदली जाणार नाही.

य

(अ) खालील उ लेख केले या यितिर

कोणाही

य ीस सं थे या

ची पा ता
(1) भारतीय संिवदा अिधिनयम 1872 (इंिडयन काँ ॅ ट ऍ़ ट 1872) खाली करार
कर यास स म अशी य ी
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(2) सं था न दणी अिधिनयम 1860 खाली न दिवलेली सहकारी सं था, फम अथवा
कंपनी िनगम अथवा या या काळी अंमलात असले या संबंिधत काय ाखाली
न दिवलेली सं था.
(3) महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 अ वये न दिवलेली कवा न दली

अस याचे मानली जाणारी सहकारी सं था.
(4) रा य शासन कवा क शासन
(5) थािनक ािधकरण
(6)

या या काळी अंमलात असले या संबिं धत काय ाखाली न दिवलेली

सावजिनक िव व त सं था कवा इतर िनगम.
सं थे या

17 (ब) मयत सभासदांचे सं थे या भांडवलातील भाग आिण / कवा िहत संबंध

सभासद वासाठी
अ ान

या या अ ान वा मनोिवकल वारसदाराने अथवा या या मालकामाफत वा
कवा कायदे िशर ितिनधी माफत अथवा नामिनदिशत य ीमाफत िवहीत नमु यांत अज

मनोिवकल

य

पा ता

ची व यात नमूद के यानुसार िविहत नमु यातील हमीप अिधकथन (undertaking
declaration) िद यास ती य ी सं थे या सभासद वग त वेश िमळ यास पा
होवू शकेल.

य ीस सभासद वग त 17(क) जर सं थेस घर बांधणीसाठी जमीन शासन / सीडको / हाडाकडु न कवा
वेश

दे या

िज हािधका-याची
मा यता
आव यक-

साठी अ य

ािधकरणाकडू न िदली असेल तर या उपिवधीत इतर

काहीही तरतुदी

अस या तरी सभासद वासाठी सं थेकडे थेट आले या अज नुसार कवा िव मान
के हा सभासदाने सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध, यांचे
ह तांतरण के याने एखा ा य ीस सभासद क न घे यापूव आव यक तेथ े
िज हािधकारी कवा त सम स म अिधका-याची /

ािधकरणाची मा यता

आव यक राहील.
िटप : 1) कुटु ं ब या सं ेत उपिवधी

.3(25) म ये उ लेख केले याचा समावेश

राहील.
िटप: 2) सं थे या न दणी अज वर यांनी वा -या के या आहे त अशा सव य ी
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सं थेची न दणी झा यावर सं थेचे आपोआप सभासद झा याचे मान यांत येईल.
िटप : 3) सं थेतील सभासद सं या सं थे या भू भागां या (Plots) सं येइतकीच
मय िदत राहील. यापे ा जा त झाले या सभासदास सं थे या मालम म
े ये
कुठलेही ह

वा िहतसंबध
ं असणार नाही वा मतदानास पा

असणार नाही.

भूभाग सं येएवढेच सभासद क न घेणे सिमतीवर बंधनकारक असेल.
कंपनी

काय ाखाली 18. महारा

न दलेली

सहकारी सं था अिधिनयम, 1960 -कलम 22(1) (ब), (क), (ड),

सं था, (इ) व (फ) मधील तरतुदीनुसार "भारतीय भागीदारी अिधिनयम, 1932" खाली

भागीदारीपेढी इ याद ची न दवलेली भागीदारी पेढी, भारतीय कंपनी अिधिनयम 1956" अ वये न दवलेली
सं थे या

कंपनी, "सं था न दणी अिधिनयम 1860" खाली न दवलेली सं था, महारा

सभासद वासाठी

सहकारी सं था अिधिनयम, 1960 अवये न दवलेली कवा न दली अस याचे

पा ता.

मानली जाणारी सहकारी सं था, थािनक

ािधकरण, रा य शासन कवा क

शासन, सावजिनक िव व त सं था कवा या या काळी अंमलात असले या
संबंिधत काय ाखाली न दलेली इतर िनगम-िनकाय (कॉप रे ट बॉडी) या सं थेचे
सभासद हो यास पा असतील. परं तु भागीदारी पेढया व कंप या यांना सभासद
वग त वेश दे णे व यांनी भू खड
ं धारण करणे याबाबत शासनाने अिधिनयमा या
कलम 22 मधील दुस-या परं तुका अ वये वेळोवेळी काढले या अिधसूचनां ारे
िनयमन केले जाईल.

(क) सभासद वासाठी शत
सं थेचे सभासद 19(अ)सभासद हो यास पा
हो यासाठी
य

नी

असले या व िविहत नमु यात सभासद वा साठी अज

करणा-या कोणाही य ीस ितने खालील अट ची पूतता के यास सिमती सभासद क न
पूण घेवू शकेल.

करावया या शत
(1) याने सभासद वासाठी करावया या अज सोबत कमीत कमी दहा भागांची र कम
पूणपणे भरली पािहजे.
(2) याने सभासद वासाठी अज सोबत 100/- पये वेश फी भरली पािहजे.
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(3) अ य कोठे ही या या अगर कुटु ं बातील कोण याही य ीचे मालकीचे घर, भू खड
ं
अथवा गाळा अस यास या बाबतचा तपशील िवहीत नमु यातील अज त व ित ाप ात
याने िदला पािहजे.
(4) या कारणासाठी भू भाग घेतला असेल याच कारणासाठी तो वापर यात येईल. िलज
िडड म ये िदले या मुदतीत याब ल िविहत नमु यात याने हमीप िदले पािहजे.
(5)

यास वतं उ प ाचे साधन नसेल तर, याने याबाबत नमु यात हमीप िदले

पािहजे.
(6)

सं थेने वाटप केले या भू खड
ं ा या िह याबाबत सभासदाने िरतसर िवहीत

नमु यातील भाडेप ा (िलजडीड) करणे आव यक राहील.
(7)

या या काळी अंमलात असले या कोण याही काय ा या तरतुदी अनुसार

आव यक अस या माणे िविहत नमु यात हमीप े अिधकथने आिण सं थे या
उपिवध नुसार आव यक असलेली अ य मािहती सभासद वा या अज सोबत याने िदली
पािहजे.
सं थे या सहयोगी 19(ब)

जर एखादी य ी, भागीदारी पेढी, कंपनी कवा या या काळी अंमलात

सभासद वाबाबत

असले या काय ावये न दणी झाले या अ य िनगम-िनकाय हे सहयोगी सभासद हो यास

शत

पा असून, यानी अशा सभासद वासाठी .100/- वेश शु क भ न वा िविहत नमु यात
अज केला असेल तर, अशांना सिमती सं थेचे सहयोगी सभासद क न घेवू शकेल.

सं थेचे सभासद 19(क) जर एखादी भागीदारी पेढी, कंपनी कवा या या काळी अंमलात असले या
होवू इ छणा-या काय ावये न दलेला अ य कोण याही िनगम-िनकाय हे या सं थेचे सभासद हो यास पा
िनगम
यानी
बॉडीज)
करावया

िनकाय असून, यांनी या सं थे या सभासद वासाठी िविहत नमु यात व अशा पेढी,कंपनी कवा
(कॉप रे ट िनगम िनकाय सं थेने तसे ािधकृत ठरावा या तीसह अज केला असेल तर, यांनी खाली
पूतता नमूद केले या शत पूण के यावर यांना या सं थे या संचालक मंडळ सभे या संमतीने
या सभासद क न घेता येईल, या शत अशा :-

शत
(1) सभासद वा या अज सोबत यांनी िकमान 20 भागांची संपूण र कम व वेश फी .
100/- भरलेली पािहजे.
(2) अिधिनयमामधील कलम 22 या दुस-या परं तुका ( ो हजो) खाली रा य शासनाने
वेळोवेळी काढले या अिधसूचनांम ये उ लेिखले या शत ची पूतता यांनी केली पािहजे.
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(3)

या या काळी अंमलात असले या काय ात नमूद केले या तरतुद नुसार, ज र

असलेली िविहत नमु यात अिभवचनप े/अिधकथने पेढी

कवा कंपनी यांनी

सभासद वा या अज सोबत िदली पािहजेत.
सं थे या

20. जो नाममा सभासद हो यास पा आहे व याने अशा सभासद वासाठी . 100/-

नाममा

वेश शु क भ न यास लागू असले या िविहत नमु यात आप या मूळ सभासदा या

सभासद वाबाबत माफत अज केला आहे . अशा पोट भाडेक स, परवानेधारकास (Licensee) कवा
शत

काळजी वाहकास (caretaker) कवा राहणा-या य ीस (occupant) सिमती सं थेचा
नाममा सभासद क न घेवू शकेल.

सभासद वाचे
अज,

21. सभासद वासाठी आले या अज चा िनकाल लाव यासाठी, सं थेचे सिचव व सिमती

िनकाली यांना उपिवधी

.65 (अ) ते (ग) म ये िदलेली प दत अनुसरावी लागेल.

काढ याची
प दती
(दोन) सभासदांचे ह

ि यािशल
सभासद तसेच
अि याशील
सभासद

व कत य

22 . अ सभासदांना अिधिनयम , िनयम व उपिवधीतील तरतुदीनुसार ह राहतील
परंतु असे ह
यास याने सभासद वासाठी वेश फी .100/- व .50/- चे दहा
भागाची कमत भरले िशवाय िमळणार नाही.
ब) ि यािशल सभासद1) सभासदास खालील बाब ची पुतता केलेनत
ं रच ि याशील सभासद समजले
जाईल.
अ) सं थे या भूखंडातील भूभाग याने/तीने खरेदी केलेला कवा या या मालकीचा
असला पािहजे
ब) तो /ती सलग 5 वष मधील िकमान एका सवसाधारण सभेस हजर रािहला असला
पािहजे.
क) याने देखभाल व सेवा शु काची र म दरवष 31 माच पुव भरली असली
पािहजे.
वरील पुतता न करणारा सभासद अि याशील सभासद समजला जाईल.
2) येक आ थक वष संपलेनत
ं र सं था सभासदांचे ि याशील व अि याशील
सभासद हणून वग करण करेल.
3.सं था अि याशील सभादांना आ थक वष संपलेनत
ं र एक मिह याचे आत तो
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अि याशील सभासद झाले बाबत कळिवल.
4. ि याशील व अि याशील सभासदाबाबत
िनम ण झालेस अशा सभासदास
तसे ळिवले पासून 60 िदवसाचे आत िनबंधकाकडे अपील करता येईल.
5. अि याशील सभासदाने उपिवधी ं .22 ब (1) मधील अटी पुण केलेस याचे पु हा
ि याशील सभासद हणून वग करण करणेत येईल.

उपिवध ची त िमळणे.
उपिवध ची

त 23 अ).सभासदाने सं थे या न दणीकृत उपिवध या व लेखापिर ण अहवाला या तीची

िमळ याचा ह क

कमत अदा के यास, ती त िमळ यास तो ह कदार होईल.

कागदप

पु तके व कागदप पाहणे.
23 ब). सभासदास, अिधिनयमातील कलम 32 (1) म ये तरतूद के या माणे सं थेची

पाह याचा
या या

व पु तके न दवहया व कागदप पाह याचा व उपिवधी

मांक 172 म ये नेमून िदलेले शु क

ती भर यावर अिधिनयमातील कलम 32(2) म ये तरतूद के या माणे अशा कागदप ां या

िमळिव याचा

नकला िमळ याचा ह क राहील. सभासदाने अज के यानंतर 15 िदवसांचे आत अशी

ह क

कागदप े देणे सिमतीवर बंधनकारक राहील.
भूभागाचा ताबा

गाळयात राह याचा

24.(अ) या सभासदास सं थे या उपिवधी

.76(अ) मधील तरतुद नुसार भू भाग

ह क

िदला आहे असे मान यात आले असेल अशा सभासदास, वरील उपिवधीअ वये,
िविहत नमु यात िदले या वाटप प ातील (Letter of allotmet) अटी व शत वर सदर
भू भागावर बांधकाम कर याचा ह क असेल.
24(ब) सहसभासदास / नाममा सभासदास, मूळ सभासदा या संमतीने, सं थेस
लेखी कळवून आिण सं थेने सव साधारण सभेत घालून िदले या अटी व शत यांना
पा राहू न भू भागावर राह याचा अिधकार राहील.

सहयोगी सभासदास

(ड) सहयोगी व नाममा सभासदां या ह कांवरील मय दा.

अिधिनयमा या कलम

25. सहयोगी सभासदास, अिधिनयमा या कलम 27(2) म ये नमूद केले या ह का

27 (2) खालील

यितिर

ह का यितिर

एर ही ि याशील सभासद वांचे कोणतेही ह क वा िवशेष ह क असणार

नाहीत.

एर ही सभासद वाचे
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ह क नाहीत.
नाममा

सभासदास 26. नाममा सभासदास असा सभासद हणुन काहीही ह क राहणार नाहीत.

सभासद वाचे ह क
(इ) सभासद वाचा राजीनामा
(1) सभासदाचा राजीनामा
सं थे या सभासद वा 27 (अ) कोणाही सभासदास सं थे या सिचवाकडे िनयम 21(1)

माणे िविहत

या राजीना या ची नमु यात तीन मिह यांची नोटीस दे वून आप या सभासद वाचा राजीनामा दे ता येईल.
नोटीस
सं थेस अदा करावया (ब) सं थेस अदा करावया या रकमा पुणपणे भर यािशवाय सं थे या सभासद वाचा
या

रकमा

भर या

पूण राजीनामा वकारला जाणार नाही.
िशवाय

राजीना याचा

वकार

न करणे.
सभासदाकडू न

(क) राजीनामा दे वू इ छणा-या सभासदाकडे सं थेची काही येणे बाकी असेल तर

सं थेची येणे बाकी अशा येणे रकमेचे कारणासह तपिशलाबाबतची खुलासेवार मािहती सं थेचे सिचव
अस यास ती र कम राजीना याची नोटीस िमळा या या तारखेपासुन 15 िदवसांचे आंत सभासदास
याला कळवणे.

कळवुन राजीना याची नोटीस िमळा यापासून 30 िदवसांचे आंत ती र कम भर यास
सांगेल.

सभासदाकडू न
बाकी

येणे (ड) सभासदाकडू न सं थेस काहीही येणे बाकी नसेल तर, सिमती अशा सभासदाचा

नस यास राजीनामा

राजीनामा वकारणे

वकारील व राजीना यांची नोटीस िमळा या या तारखेपासून 3

मिह या या आंत सिचवांकडू न सभासदास तसे कळिव यांत येईल. या कालावधीत
जर काही कळिवले नाही तर राजीनामा वकारला असे गृिहत धर यांत येईल.

राजीनामा अ वकृत (इ) सिमतीने राजीनामा अ वकृत केला तर, अ वकृती या कारणांची न द क न ती
के यास याची कारणे संबंिधत सभासदास, सदर कारणे राजीना याची नोटीस िमळा या या तारखेपासून
कळिवणे.

तीन मिह यांचे आत कळवील.
(2) सहयोगी सभासदाचा राजीनामा

सहयोगी

28.सहयोगी सभासद, या सभासदा बरोबर संयु पणे याने सं थेचे भाग धारण केले
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सभासदाचा

असतील याचेमाफत सं थे या सिचवास राजीना याचे प

िलहू न के हाही आप या

राजीनामा

सभासद वाचा राजीनामा दे वू शकेल. सं थे या सिचवाला, मूळ सभासदाकडू न सहयोगी
सभासदाचा राजीनामा वीकृत कर याब ल या रीतसर िशफारशीसह आलेले सहयोगी
सभासदा या राजीना याचे प ते िमळा या या तारखे या लगतांतर भरले या सिमती या
सभेपुढे

वकृतीसाठी ठे वावे लागेल.सिमतीने सहयोगी सभासदाचा राजीनामा

वकार याचा िनणय घेत यास िनणय घेत या या तारखेपासून 15 िदवसांचे आंत
सं थे या सिचवाकडू न मूळ सभासद व याचा सहयोगी सभासद यांना तो िनणय
कळिव यांत येईल. यानंतर सदर सहयोगी सभासदाचे नांव भाग दाख याव न कमी
कर यांत येईल. जर राजीनामा अ वीकृत कर यांत आला तर सिमती अ वकृतीची
कारणे सभे या इितवृ ात नमूद करील व सं थेचा सिचव वर नमूद केले या मुदतीत
सभासदास व या या सहयोगी सभासदास सिमतीचा िनणय कळवील. राजीनामा या
कालावधीत मंजूर केला नाही तर तो वकृत झाला असे गृहीत धरणेत येईल.

(3) भागीदारी पेढी, कंपनी वा अ य िनगम-िनकाय यां या वतीने भूभागावर
राहणा-या नाममा सद याचा राजीनामा.
भागीदारी

पेढी 29.भागीदारी पेढी, कंपनी कवा अ य िनगम िनकाय यां या वतीने गाळयात राहणारा

कंपनी कवा अ य नाममा सभासद असेल तर याला यां या वतीने तो गाळयात राहात असेल ती
िनगम

िनकाय भागीदारी पेढी कंपनी कवा अ य िनगम-िनकाय यां या माफत सं थे या सिचवाकडे

यां या

वतीने लेखी प दे वून आप या नाममा सभासद वाचा राजीनामा दे ता येईल. सं थे या

गाळयात राहणा-या सिचवाला संबंिधत भागीदारी पेढी, कंपनी कवा िनगम-िनकाय यांनी रीतसर िशफारस
नाममा

केलेले राजीनामाप

ते िमळाले या लगतांतर भरले या सिमती या सभेपुढे

सभासदांचा

वीकृतीसाठी ठे वावे लागेल. राजीनामा वीकृत कर याचा िनणय घेत यास सिमतीचा

राजीनामा.

िनणय झा या या तारखेपासून 15 िदवसांचे आंत सं थे या सिचवाकडू न भागीदारी
पेढी, कंपनी कवा िनगम-िनकाय यांना व नाममा सभासदास तो िनणय कळिव यांत
येईल. जर राजीनामा अ वकृत कर यांत आला तर, सिमती याबाबतची कारणे
सभे या इितवृ ांत नमूद करील व सं थेचा सिचव वर नमूद केले या मुदतीत भागीदारी
पेढी, कंपनी कवा िनगम-िनकाय यांस व नाममा
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सभासदांस सिमतीचा िनणय

कळवील. तीन मिह यांचे आत सिमतीने याबाबत िनणय घेतला नाही तर
राजीनामा वकृत झाला असे गृिहत धर यांत येईल.
(4) पोटभाडेक , परवानेदार कवा काळजीवाहक इ. हणून असले या नाममा
सभासदाचा राजीनामा.
30.पोटभाडेक

परवानेदार काळजीवाहक कवा अ य

कारे भू भागावर कवा

या या काही भागात राहणारा हणून यास सं थेने नाममा सभासद क न घेतले
आहे असा नाममा सभासद या सभासदाला सिमतीने आपला भू भाग अगर याचा

पोटभाडेक ,
परवानेदार

कवा

काळजीवाहक यांचा
राजीनामा

काही भाग पोटभाडयाने, परवाना प दतीने कवा काळजीवाहक-त वावर वा अ य
कारे दे याची परवानगी िदली असेल, अशा सभासदामाफत सं थे या सिचवाकडे
राजीना याचे प

दे वून आप या नाममा

सभासद वाचा राजीनामा दे वू शकेल.

सं थे या सिचवाला मूळ सभासदाने रीतसर िशफारस केलेले राजीनामाप
िमळा या या लगतांतर भरले या सिमती या सभेपुढे वीकृतीसाठी ठे वावे लागेल.
सिमतीने राजीनामा

वीकृत कर याचा िनणय घेत यास, िनणय घेत या या

तारखेपासून 15 िदवसांचे आत सं थे या सिचवाकडू न संबंिधत सभासद आिण याचा
पोटभाडेक न कवा परवानेदार कवा काळजीवाहक कवा अय क जेदार यांना तो
िनणय कळिव यांत येईल. जर राजीनामा अ वकृत कर यांत आला तर सिमती
याबाबतची कारणे सभे या इितवृ ात नमूद करील व सं थेचा सिचव वर नमूद
केले या मुदतीत संबंिधत सभासदास व

या या पोटभाडेक , परवानेदारास,

काळजीवाहकास कवा क जेदारास तो िनणय कळवील. तीन मिह यांचे आंत
सिमतीने याबाबत िनणय घेतला नाही तर राजीनामा

वकृत झाला असे गृिहत

धर यांत येईल.
सद याचे

सं थे या 31.उपिवधी

भांडवलातील

/ सभासदाचे सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध संपादन करील व

मालम े तील भाग
कवा

. 27 अनुसार सभासदाचा राजीनामा वकृत के यानंतर, सं था सदर

यास उपिवधी

.66 अनुसार यांची कमत अदा करील.

िहतसंबंध

संपादन करणे.
(फ) सभासदांनी करावयाची नामिनदशने
सभासदाने

32.सं थे या सभासदाला िवहीत केले या नमु यात वा रीत लेखा ारे एका व
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करावया या

एकापे ा जा त इसमां या नावे नामिनदशन करता येईल व या या मृ यूनंतर याचे

नामिनदशनाची व ते सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले भाग व/वा िहतसंबंध सदर नामिनदिशत
नामिनदशन

र

कर याची प दत

इसमाकडे / इसमांकडे संपूणत: वा अंशत: ह तांतरीत कर यांत येतील. सिचवांकडू न
नामिनदशन अज िमळा याची, ( वकार याची ) पोहोच (पावती) हणजेच सदरचे
नामिनदशन सिचवांनी मा य के याचे समज यांत येईल. पिह या नामिनदशना या
न दणीसाठी शु क आकारले जाणार नाही. सभासदांस के हाही वत: या सिहने
सं थे या सिचवाकडे लेखी अज क न आिधचे नामिनदशन र करता येईल वा यात
बदल करता येईल. सिचवाकडू न आिधचे नामिनदशन र कर या या वा यात बदल
कर या या अज ची पोहोच (पावती) हणजेच पिहले नामिनदशन र झाले आहे , असे
समज यांत येईल.

येक नवीन नामिनदशनासाठी

पये 100/- शु क आकारले

जाईल.
नामिनदशन के याची 33.
कवा पूव
नामिनदशन

नामिनदशनप

कवा पूव केलेले नामिनदशन र

केलेले आ यावर सं थे या सिचवाला, असे प
र

के याची न द करणे.

कर यासंबंधीचे प

ा त झा या या तारखे या लगेच नंतर

भरणा-या सिमती या सभेपुढ,े इितवृ ांत न द घे यासाठी तो अज कवा ते प ठे वावे
लागेल

येक नामिनदशन प या पूव केलेले नामिनदशन ठरिव यासंबंधीचे प

सं थे या सिचवाला सिमती या या सभेत याची न द घे यांत येईल या सभे या
तारखेपासून 07 िदवसांचे आंत नामिनदशना या न द पु तकात दाखल करावे लागेल.
सं थेचे भांडवल / 34) महारा
मालम ा
असलेले

कवा 19 यामधील तरतुद या अिधनतो सभासदां या मृ यूनंतर सदर सं था, मयत

मयत सभासदाने नामिनदशन केलेला इसम एकच असेल तर, मयत सभासदाचे सं थे या

सभासदाचे
संबंध

याम ये

सहकारी सं था अिधिनयम, 1960 चे कलम 30 तसेच उपिवधी 17(अ)

िहत भांडवलात / मालम ेत असलेले भाग व िहतसंबंध या इसमाकडे ह तांतरीत करील

नामिनदिशत आिण जर ही मालम ा मयत सभासद आिण सहयोगी सभासद यांनी एकि त पणे

य ीकडे ह तांतरीत खरे दी केलेली असेल तर मयत सभासदांचाच सं थे या भांडवलातील / मालम ेत
करणे

असलेला भाग व िहतसंबंध नामिनदशन केले या इसमाकडे ह तांतरीत करील.
नामिनदिशत य

नी ह तांतरण करणेसाठीचा अज सभासदा या मृ यूनंतर सहा

मिह यांचे आत दाखल करणे आव यक आहे . नामिनदिशत य ी एकापे ा अिधक
असतील अशा वेळी सव नी एकि तपणे एकच अज सं थेकडे दाखल करावयाचा
आहे . आिण या नामिनदिशत य ी पैकी सभासद हणून कोणाची न द करावयाची
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याचाही खुलासा करणे आव यक आहे व इतर नामिनदिशत य

ची सहसभासद

हणून न द केली जाईल. या वेळेस सव नामिनदिशत य ी यांचप
े ैकी एका य ीस
सभासद करणे बाबत खुलासा करतात, यावेळेस इतर नामिनदिशत य

नी, मयत

सभासदांचे भांडवल/मालम ेत असलेले भाग कवा िहतसंबंध यावर के हाही ह क
सांिगत यास याची सं थेस कोण याही कारे झळ पोहोचू िदली जाणार नाही याची
हमी हणून िविहत नमु यात हमी र ण बंधप ,

ावे लागेल. "

नामिनदशनामुळे

सभासद झालेली नामिनदिशत य ी मयत सभासदा या सं थे या भागभांडवल
/ मालम त
े असलेले भाग व िहतसंबध
ं ांवर कायदेिशर व मालकी ह

शािबत

के यािशवाय इतर कोणताही ह

व िहतसंबध
ं िनम ण करता येणार नाही. सं था

अशा नामिनदिशत सभासद

यि ने वेगवेगळया काय ातील तरतुद चे

कायदेिशर ह

व मालकी शािबत के यािशवाय मयत सभासदाचे सं थे या

भांडवलात / मालम त
े असलेले भाग व िहतसंबध
ं नामिनदिशत सभासदाकडे
ह तांतरीत करणार नाही.
मयत

सभासदाचे 35) एखादा सभासद नामिनदशन न करता मृ यू पाव यास, सं था सदर सभासदा या

सं थे या

मृ यूची लेखी मािहती िमळा यापासून सहा मिह याचे आंत मयत सभासदाचे सं थे या

भांडवलातील/

भांडवलात / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध यां या िनयोिजत वा ह तांतरणाबाबत

मालम ेतील भाग व ह क माग या हरकती मागिव यासाठी सं थे या फलकावर िविहत नमु यात जाहीर
िहत

संबंध नोटीस

वारसदाराकडे
ह तांतरीत करणे.

द शत क न आवाहन करील, तसेच सं था सदर जाहीर नोटीस जा त

खपा या कमीत कमी दोन थािनक वतमानप ात िस द करील. अशा नोिटशीचा
िस दीचा सव खच मयत सभासदांचे सं थे या भांडवलात / मालम ेत जे भाग कवा
िहतसंबंध असतील या या कमतीतून वसूल केला जाईल. सदर नोटीस िस द
के यानंतर नोिटशी या अनुरोधाने आले या ह क माग या वा सूचना ल ात घेवून
वा ा त पिर थतीत सिमतीस यो य वाटे ल अशी चौकशी क न सिमती कोणता इसम
सिमती या मताने मयत सभासदाचा वारसदार वा कायदे िशर ितिनधी आहे , याचा
िनणय करील. असा इसम उपिवधी
सं थेचा सभासद हो यास पा

.17(अ) वा 19 मधील तरतुद या अधीनतेने

राहील.

मा

अशा इसमास सभासद वासाठी

ावया या िविहत नमु यातील अज सोबत मयत सभासदाचे सं थे या भांडवलातील
/ मालम ेतील भाग व िहतसंबंध यावर कधीकाळी कोणी ह क सांिगत यास याची
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सं थेस कोण याही कारे झळ पोहोचू िदली जाणार नाही याची हमी हणून नमु यात
हानीर ण बंधप िलहू न ावे लागेल. एकापे ा अिधक ह कदार असतील तर सं था
यांना यापैकी कोणी सं थेचे सभासद हावे या संबंधी ित ाप कर यास सांगेल,
आिण अशा ित ाप ात िनदिशले या इसमाने सं थे या सभासद वा या वर उ लेख
केले या अज सोबत वर िन द ट के या माणे हानीर ण बंधप िलहू न िदले पािहजे.
मा कोणता इसम मयत सभासदाचा कायदे िशर वारसदार अगर कायदे िशर ितिनधी
आहे या संबंधात सिमती िनणय घेवू शकत नस यास कवा ह कदारांपैकी कोणी
सं थेचे सभासद हावे या संबंधी यां यात एकमत होवू शकत नस यास सिमती
यांना स म यायालयाकडू न वारसाचा दाखला आण यास सांगेल. मा कोणीही
ह कदार पुढे न आ यास मयत सभासदाचे सं थे या भांडवलातील/ मालम ेतील
भाग व िहतसंबंध सं थेकडे िनिहत (vest) होईल.

सं थे या

36.

नामिनदशन केलेला इसम एकच असेल व याने सं थे या भांडवलातील /

भांडवलातील

मालम ेतील मयत सभासदा या भाग व िहतसंबंधां या कमतीची मागणी के यास

मालम ेतील मयत सं था सदर भाग व िहतसंबंध वत: संपादन करील व उपिवधी

.66 माणे येणारी

सभासदाचा भाग व र कम नामिनदिशत केले या इसमास अदा करील. तथािप, जर नामिनदिशत केलेले
िहतसंबंध

यांची इसम एकापे ा जा त असतील व यांनी सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील मयत

कमत नामिनदिशत सभासदा या भाग व िहतसंबंधा या कमतीची मागणी केली तर सं था सदर भाग व
इसमास/

इसमांना िहतसंबंध वत: संपादन करील आिण वर िन द ट केले या उपिवधी बरहु कूम याची

अदा करणे.

येणारी कमत नामिनदशन प ात नमूद केले या
िवभागुन दे ईल. नामिनदशनप ात असे

माणात नामिनदिशत इसमांम ये

माण उ लेिखलेले नस यास र कम

सम माणात िवभागून िदली जाईल.
सं थे या
भांडवलातील

37) जर सिमती या मते, मयत सभासदांचा फ

एकच वारसदार / कायदे िशर ितिनधी

/ असेल व तो सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील मयत सभासदांचे भाग व िहतसंबंध

मालम ेतील मयत यां या कमतीची मागणी करीत असेल तर सं था सदर भाग व िहतसंबंध वत: संपादन
सभासदाचे भाग व क शकेल व उपिवधी

.35 म ये नमूद के या माणे हािनर ण बंधप िलहू न घेवून
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िहतसंबंध

यांची

यास उपिवधी

.66 म ये नमूद के या माणे यांची येणारी कमत अदा क शकेल.

कमत वारसदारास जर सिमती या मते, एकापे ा अिधक वारसदार वा कायदे िशर ितिनधी असतील व ते
अगर

कायदे िशर सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील मयत सभासदाचे भाग व िहतसंबंध यांची कमत

ितिनधीस
करणे.

अदा मागत असतील तर सं था सदर भाग व िहतसंबंध संपादन क शकेल व उपिवधी

. 37

म ये नमूद के या माणे सव वारसदारांकडू न / कायदे िशर ितिनध कडू न हािनर ण
बंधप

िलहू न घेवून उपिवधी

.66

माणे येणारी र कम, यां यात सम माणात

िवभागून दे वू शकेल.

(ग) सं थे या भांडवलातील / मालम त
े ील भाग व िहतसंबध
ं यांचे ह तांतरण
सं थे या
भांडवलातील

38(अ) एखा ा सभासदास सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील आपले भाग व
/ िहतसंबंध यांचे ह तांतरण करावयाचे अस यास याने सदर ह तांतरणाचा आपला

मालम ेतील भाग इरादा अस याब ल सं थे या सिचवास, िविहत नमु यात 15 िदवसांची नोटीस िदली
व िहतसंबंध यांचे पािहजे व सदर नोिटशीसोबत याचे नांव ह तांतरण करावयाचे योिजले आहे याची
ह तांतरण

ह तांतरणास संमती अस याब लचे प जोडले पािहजे.

कर याबाबत
नोटीस
(ब) अशी नोटीस िमळा यानंतर सं थे या सिचवाला अिधिनयमातील कलम 39
(2)(अे) अनुसार सकृतदशनी सदर सभासद सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील
आपले भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत कर यास पा आहे कवा कसे हे नोिटशीवर नमूद
क न सदर नोिटस ती िमळा या या लगतांतर भरणा-या सिमती या सभेपुढे ठे वावी
लागेल. मा असा िनणय नोटीस िमळा यावर एक मिहनेचे आंत सिमतीने यावा.

(क) जर सभासद सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील आपला भाग व िहतसंबंध
ह तांतरीत कर यास अपा

असेल तर सिमतीनी तो िनणय घेत याचे

तारखेपासून 08 िदवसांचे आंत सभासदास तसे कळिव यासंबंधी सिचवास
आदे श दे ईल. मा असा िनणय नोटीस िमळा यावर एक मिहनेचे आंत
सिमतीने यावा. अ यथा तो आपले भाग व िहतसंबध
ं ह तांतरीत
कर यास पा आहे असे गृिहत धरणेत येईल.
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(ई) ह तांतरण करणा-या / ह तांतरण होणा-या य ी खालील कागदप ांची / गो ट ची
पूतता करतील.
1) सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील

यांचे भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत

कर यासाठी िविहत नमु यात अज व सोबत भागप सादर करणे.
2) याचे नांवे ह तांतरण करावयाचे आहे याचा िविहत नमु यात सभासद वासाठी अज
सादर करणे.
3)िविहत नमु यांम ये राजीनामा सादर करणे.
4) टॅ प डयुटी भ न तयार केलेले न दणीकृत करारप आिण / कवा िलज डीड
करतील.
5) िनयोिजत ह तांतरणासाठी संयुि क कारण दे ण.े
6) ह तांतरण क न दे णा-याने सं थेची सव दे णी चुकती करणेबाबत हमीप
7)ह तांतरण शु क हणून पये 500 भरणा करणे.
8) याचे नांवे ह तांतरण करावयाचे आहे याने पये 100/- वेश शु क
भरणे.
9) आप या भू भांगां या ह तांतरणाब ल सव साधारण सभेने ठरिवले या दराने
अिधमू य भरणे. मा हे अिधमू य सहकार खाते आिण महारा

रा य शासन यांनी

वेळोवेळी जािहर केले या आदे शाम ये उ लेख केले या मय दे म येच असले पािहजे
आिण यापे ा जादा र कम दे णगी अथवा वगणी अथवा इतर िनधी अथवा इतर
कोण याही व पातील / कारणांचा िनधी या व पात ह तांतरण करणा-या अथवा
ह तांतरण झाले या य ीकडू न वसूल करता येणार नाही.
10) अ त वात असले या कोण याही काय ातील तरतुदीनुसार अगर शासना या
कवा पैसे पुरिवणा-या सं थे या कवा अ य ािधकरणा या आदे शानुसार अगर मंजुरी
नुसार लागणारा "ना हरकत" दाखल सादर करणे.
िटप : वरील अट

.9 ही सं थे या भांडवलाम ये मालम ेतील सभासदाचे भाग व

िहतसंबंध, या या कुटु ं िबयाम ये कवा याने िनदिशत केले या य ीसाठी अथवा
मृ यूनंतरचा कायदे िशर वारसा या नांवे कवा सभासदं मधील आपआपसातील बदलास
लागू असणार नाही.
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सभासदाचे सं थे या 39(अ) सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील सभासदाचे भाग व िहतसंबंध
भांडवलातील

/ ह तांतरीत कर यासाठी आलेले अज िनकाली काढतांना सं थे या सिचव व सिमती

मालम ेतील भाग व यांना उपिवधी

.65 म ये नमूद केलेली प दत अवलंबावी लागेल.

िहतसंबंध ह तांतरीत
कर यासंबंधीचे अज
िनकाली काढणे.
सभासद वासाठी व (ब) सभासद वासाठी अगर सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील भाग व िहतसंबंध
सभासदाचे सं थे या यां या ह तांतरणासाठी आलेला कोणताही अज सिमती या सभेत कवा सवसाधारण
भांडवलातील

/ सभेत अिधिनयम, िनयमावली कवा सं थेचे उपिवधी कवा शासनाने आप या

मालम ेतील भाग व कायदे िशर अिधकारात केलेला अ य कोणताही कायदा कवा काढलेले आदे श यात
िहतसंबंध ह तांतरणा नमूद केले या तरतुद ची पूतता न केले याचे कारण वगळता अ य कारणाव न
साठी

आलेला अ वकृत केला जाणार नाही.

कोणताही

अज

सिमतीने

कवा

सवसाधारण

सभेने

सहसा

अ वकृत

करावयाचा नाही.
सं थे या

(क) सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत कर यासाठी

भांडवलातील

/ आले या अज वर सिमतीने सं थेस अज िमळा यापासून 03 मिह या या आंत

मालम ेतील भाग व अजदारास न कळिव यास अिधिनयमातील कलम 22(2) मधील तरतुदीनुसार सदर
िहतसंबंध ह तांतरीत अज वीकृत केला आहे , असे समज यात येईल व यांचे नाव ह तांतरण करावयाचे
कर यासाठी
आलेला

आहे यास सं थेचे सभासद क न घे यांत आले आहे असे समज यांत येईल.
अज

वीकृत झाला असे
के हा

समज यांत

येईल.
ह तांतरीती

40) यांचे नांवे ह तांतरण कर यांत आले आहे अशी ह तांतरीती य ी सं थेकडू न

(Transfree) य ीने िविहत नमु यांत प अथवा िनबंधकानी कलम 22 कवा 23 अ वये िदलेले आदे श
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सभासद वाचे
ह कांचा

िमळा या या तारखेपासून सभासद वा या ह कांचा वापर कर यास पा राहील. मा
वापर ही पा ता महारा

के हापासून

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 आिण यांला अनुस न

बनिवले या िनयमां या अिधन ध न राहील.

करावयाचा.
(ह) भूभागांची अदलाबदल
सभासदांनी

41) या सभासदास आपआपसांत भू भागांची अथवा यावर केले या बांधकामाची

आपआपसांत

अदलाबदली करावयाची असेल यांनी संयु पणे सं थे या सिचवाकडे, खालील

गाळयांची

मािहतीसह अज केला पािहजे.

अदलाबदली

1. संबंिधत सभासदांची नांवे

कर यासाठी

2. यां या आपआप या भू भागांचे िविभ

करावयाचा अज.

3. यां या आपआप या भू भागांचे चौरस मीटरम ये े फळ

मांक

4. गाळयांची अदलाबदल कर याची कारणे.
5. आव यक ते मु ांकशु क भरलेला व न दणीकृत अदलाबदल करारद त .

सभासदां या

42) भू भाग अदलाबदलीसाठी आलेले अज िनकालात काढतांना सं थे या सिचवास व

गाळयां या

सािमतीस उपिवधी

.65 म ये नमूद केलेली प दती अनुसरावी लागेल.

अदलाबदलीसाठी
आलेले अज िनकाली
काढणे.
सं थे या

43(1) सं थेला िरतसर लेखी कळवून आिण भू भाग भाडयाने दे यामागचा याचा हे तू

परवानगीिशवाय

िवशद क न खाली नमूद केले या पिर थतीत आपला भू भाग कवा याचा काही भाग

गाळा पोट भाडयाने पोटभाडयाने परवाना प दतीने कवा काळजीवाहक/ पेईंगगे ट त वावर दुस-यास दे वू
दे यास मनाई.

शकेल अगर दुस-या कोण याही प दतीने भू भागाचा / इमारतीचा अगर याचा काही
भागाचा ताबा दे वू शकेल. मा सं थेस याबाबत आगावू कळिवणे आव यक राहील.
सदरचा अज सद याने एक मिहना आिध सिमतीस सादर केला पािहजे.
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(i) सभासदास नोकरी, काम-धंदा

कवा

दीघ आजारपण यामुळे सं थे या

काय े ाबाहे र दीघ मुदतीसाठी जावे लागणार अस यास.
(ii) सभासद हा सं थे या जवळपास, यां या मुलां या िश णाची सोय उपल ध
नस यास

कवा

यांना

या भागातील शाळे त

वेश िमळू शकत नस याने

भू भाग/इमारतीत राह यास येवू शकत नस यास.
(iii) सभासदाला याचे काम काय मतने पार पाडता यावे हणुन या या कामदाराने
(employer) यास उपल ध क न िदले या जागेतच राहणे आव यक अस यास.
(iv) भू भागावरील इमारतीत राहवयास येणे अगर भू भागावरील वा त य चालू ठे वणे
काही अ य ख-याखु-या कारणामुळे अश य अस याब ल सभासदाने सिमतीची खा ी
पटवून िद यास
44) सं थे या सिमती या लेखी पूवपरवानगीिशवाय, सं थे या सभासदास भू भागावर

गाळयात

राह याचा आपला ह क बेचा करता येणार नाही, गहाण ठे वता येणार नाही कवा यावर

राह या या

कोण याही कारचा बोजा िनम ण करता येणार नाही.

ह का या
तबिदलीवर िनबध.

(3) सभासदा या जबाबदा-या व दािय वे
(अ) सभासदाकडू न गाळयांची देखभाल
गाळे व छ ठे वणे
गाळयातील

45.

येक सभासदाने याचा भू भाग व छ ठे वला पािहजे.

जादा 46(अ) कोणाही सभासदास या या भू भागाम ये, सिमती या लेखी पूवपरवानगीिशवाय

बांधकाम व फेरफार कोण याही कारचे जादा बांधकाम करता येणार नाही.
सिमती या
परवानगीने करणे.
गाळयात

(ब) भू भागावर जादा बांधकाम अगर बांधकामात फेर फार क इ छणा-या सभासदाने

करावया या जादा सं थे या सिचवाकडे ज र या तपिशलासह अज केला पािहजे. अशा अज वर सं थे या
बांधकाम

कवा सिचव व सिमती यांजकडू न उपिवधी

फेरफारासाठी
परवानगी

.65 म ये नमूद के या माणे पुढील कायवाही

कर यांत येईल.

करीता क) स म ािधका-या या पुव परवाणगीशीवाय बांधकाम आराखडयात बदल करता
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अज

येणार नाही.

सिचवाकडू न

47(अ) सिमतीस उपिवधी

गाळयाची पाहणी व
दु

तीबाबत

हणून, सं थे या

.156 म ये नमूद केलेली आपली काय पार पाडता यावीत

येक सभासदाने, सिचव व सिमतीपैकी कोणीही एक सद य यांना

भू भागाची थती तपासून, यास काही दु

अिभ ाय.

तीची आव यकता आहे कवा याची खा ी

क न घे यासाठी संबंिधत सभासदास पूव सूचना िमळा यास याने भू भागावर वेश क
िदला पािहजे. सं थेचा सिचव सिमतीकडे या संबंधीचा आपला अिभ ाय सादर करील व
याम ये कोण या दु

या सं थेने करावयास ह यात व कोण या दु

या सभासदाने

वखच ने करावयास ह यात याचा तपिशल नमूद करील.

िविश ट
माल

कारचा 48. जो माल कवा पदाथ
साठिव यावर साठव यासाठी

िनबध

वाला ाही कवा ऊबगवाणे असतील कवा जे

या संबंधी या कोण याही काय ानु सार स म अिधका-याची

परवानगी/ मंजुरी आव यक असते.

असा माल कवा पदाथ सिमती या लेखी

पूवपरवानगीिशवाय कोणाही सभासदास भू भागावर ठे वता येणार नाही कवा याचा
साठा करता येणार नाही.
इतर

गैरसोयीचे, 49.(अ) आप या भू भागावर कोणाही सभासदाने इतर सभासदांस गैरसोईचे,

उप वकारक वा ास उप वकारक वा ासदायक होईल असे कृ य वत: क नये अगर घडू दे वू नये अथवा
दायक होईल असे इतर सभासदां या सवसाधारण स यतेस वा नैितक मु यांस बाधा येईल असे गैर कार
कोणतेही

कृ य क नयेत.

गाळयात न करणे.
उपिवधी
(ब)

.49(अ) (क) उपिवधी

.49 (अ) व (ब) म ये नमूद केले या बाब संबंधात सिमतीने आपणहू न

या तरतुद चा अगर कोणाकडू न त ारी आ यास गैर कारास पायबंद घाल याची कारवाई करणे

भंग के या ब ल या कायदे िशर ठरे ल.
त ारी
सिमतीने

बाबत
कारवाई

करणे.
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(ब) सभासदास काढू न टाकणे.
सभासदास कोण या 50. खालील पिर थतीत सं थे या कोणाही सभासदास सभासदवग तून काढू न टाकता
कारणां या

आधारे येईल

सभासदवग तुन

1) याने सं थे या दे णे रकमा सतत चुक या कर यांत कसूर केली असेल तर;

काढू न टाकता येईल.

2) याने सं थेस खोटी मािहती दे वून जाणूनबुजून फसिवले असेल तर;
3) याने अनैितक कामासाठी कवा बेकायदे िशर कृ यांसाठी भू भागाचा वापर केला
असेल तर;
4) सं थे या उपिवधीतील तरतुद चा भंग कर याची याला सवय असून सिमती या
मते ती कृ ये गंभीर व पाची असतील तर
5) सं थे या न दणी यावेळी न दणी अिधका-यास, याने खोटी मािहती िदली असेल
कवा मह वाची मािहती दे यास कसूर केली असेल तर
6) सात याने सात वष सभासदाचा ठाविठकाणा नस यास कवा सभासदाने या या
भू भागावर सात वष पयत बांधकाम न के यास.
परंतु कायदेिशर / शासकीय आर णांमुळे थिगती अस यास हा िनयम लागू
राहणार नाही.
7) अि याशील सभासद हणून वग करण झा यापासून पुढील 5
ि याशील सभासद वा या अट ची पूतता न के यास.

मा

वष त

सं थेने असे

वग करण के याचे व या या पिरणामांबाबत सभासदास कळिवलेले असणे
आव यक आहे.
सभासदास सभासद 51.(अ) सभासदास महारा
वग तुन

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 35 अ वये

काढ याची तरतुदीनुसार सभासद हणून काढू न टाकता येईल.

प दती
काढू न

टाकले या (ब) सभासदवग तून काढू न टाक यांत सभासदाने धारण केलेले भाग ज त कर या या

सभासदाचे भाग ज त कारवाईचा समावेश असू शकेल. या बाबतीत सभासदवग तून काढू न टाकतांना,
होणे.

याचे भागही ज त करावेत असा सिमती िनणय घेईल या बाबतीत, िनयमावलीतील
िनयम

.29 माणे ावया या नोटीशीत, भाग ज त कर या या िनयेािजत

तावाचा

ज र तो उ लेख करावा लागेल.
सभासद

वग तून 52. सं थे या सभासद वग तून रीतसर काढू न टाकले या सभासदा या बाबतीत या
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काढू न

टाक याचा तारखेस न दणी अिधकारी सभासदास काढू न टाक या या ठरावास मा यता दे ईल या

सभासदावर

होणारा तारखेपासून संबंिधत

पिरणाम.

होईल.

सभासदाचे भाग ज त

कर याबाबतची कायवाही याचे सभासद व र झा याबरोबरच अंमलात येईल.

सभासद
काढू न

य ीचे सभासद व र

वग तून 53. या सभासदास सं थे या सभासदवग तून रीतसर काढू न टाक यांत आले आहे
टाकले या अशा सभासदास या या भू भागावरील वा त य चालू ठे वता येणार नाही आिण याला,

सभासदाने

गाळा सिमतीने जी मुदत ठरवून िदली असूल या मुदतीत भू भाग िरकामा क न सं थे या

िरकामा क न ताबा सिचवांकडे िनवध व िबनत ार क जा दे याची यव था करावी लागेल. तसे कर यांत
दे ण.े

याने कसूर के यास गाळयातून हकालप ी केली जा यास तो पा राहील.

सभासद
काढू न

वग तून 54. सं थे या सव साधारण सभेने काढू न टाक यांत आले या सभासदाचे सं थे या
टाकले या भांडवलातील / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध ज त न कर याचे ठरव यास, सं था ते

सभासदाचे भाग व भाग वत: संपादन करील व संपादन केलेले सभासदांचे भाग व िहतसंबंध यांची
िहत संपादन करणे.

कमत चुकती कर यासाठी उपिवधी
याची कमत यास

.66 म ये िदले या प दतीचा अवलंब क न

चिलत बाजारभावाने अदा केली जाईल. काढू न टाकले या

सभासदाने सं थेकडे या या भू भागाचा ताबा सुपूद के या या तारखेपासून कवा
याची हकालप ी झा या या तारखेपासून तीन मिह यां या आंत सं थेकडू न संपादन
केलेले सभासदाचे भाग व िहतसंबंध यांची कमत अदा केली जाई
सभासद
काढू न

वग तून 55. सभासद वग तून काढू न टाकले या कोणीही सभासद यास काढू न टाक यांत
टाकले या आ या या तारखेपासून एक वष संपेपयत सं थेचा सभासद हणून सं थेत पु हा वेश

सभासदास

पु हा िमळ यास पा

असणार नाही.

मा

सं थे या सव साधारण सभेची िशफारस

सभासद हणून वेश अस यास सभासद वातून काढू न टाकले या सभासदास न दणी अिधका-या या पूव
िमळ या या
पा तेसंबंधी

परवानगीने एक वष पूण हो यापूव खास बाब हणून सं थे या सभासद वग त पु हा
वेश दे ता येईल.
(क) सभासद व समा होणे

सं थेचे

सभासद व 56. एखा ा इसमाचे सं थेचे सभासद व खालील पिर थतीत समा त होईल:

कोण या पिर थतीत 1) याने िदलेला सभासद वाचा राजीनामा सिमतीने वकार यास.
समा त होते.

2) सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील सव भाग व याचे िहतसंबंध ह तांतरीत
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झा यास
3) याला मृ यू आ यामुळे.
4) यास सं थे या सभासदवग तून काढू न टाक यास
5) तो िदवाळखोर झा यामुळे अगर कायदे िशरिर या सभासद हणून राह यास अपा
ठर यास
6) सभासदाचा ठाविठकाणा सतत सात वष तून

ा त न झा यास आिण याचे

भागभांडवल, याज, सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील सव भाग व याचे
िहतसंबंध या बाबतीत कोणीही दावा न के यास.
7) सं थेमधील याचे ह क, भाग व िहतसंबंध ह तांतिरत अगर कायदे िशरिर या
कवा िव ीमुळे र (CESSATION) झा यास.
8) कायदे िशर ज ती व ताबा हु कूमा ारे मालम ा ज त झा यास.
उपरो

सहयोगी

पिर थतीत सिमती उपिवधी

.60 अ वये पुढील कायवाही करील.

सभासदाचे 57. सहयोगी सभासदाचे सभासद व हे मूळ सभासदाचे सं थेचे सभासद व समा त

सभासद व कोण या झा यास कवा सहयोगी सभासदाला मृ यू आ यास कवा सिमतीने सहयोगी
पिर थतीत

समा त सभासद वाचा राजीनामा वीकार यास समा त होईल असा पिर थतीत सिमती

होते.

भागीदारी

उपिवधी

.60 अ वये पुढील कायवाही करील.

पेढी, 58. भागीदारी पेढी, कंपनी कवा अ य कोणताही िनगम-िनकाय यांचे वतीने गाळयात

कंपनी यांचे वतीने राहणारा नाममा सभासद अस यास याचे सभासद व खालील पिर थतीत समा त
गाळयात राहणा-या होईल.
इसमाचे

नाममा

1. याला मृ यू आ यास,

सभासद व कोण या 2.सिमतीने याचा नाममा सभासद वाचा राजीनामा वीकार यास
पिर थतीत समा त 3. यां या वतीने तो सं थे या गाळयात राहात असेल या मूळ सभासदाचे सं थेचे
होते.

सभासद व समा त झा यास
4. मूळ सभासदास सभासदवग तुन काढू न टाक यामुळे याचे नाममा सभासद व
समा त झा यास
5. मूळ सभासदाकडू न याचे नाममा सभासद व र
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के याची सूचना िमळा यास

सिमती उपिवधी

.60 अ वये पुढील कायवाही करील.

पोटभाडेक

59.

पोटभाडेक , परवानेदार, कवा काळजीवाहक कवा अ य क जेदार हणून

परवानेदार

भू भागावर कवा भू भागा या कोण याही भागात राह या या नाममा

सभासदाचे

काळजीवाहक इ. चे नाममा सभासद व खालील पिर थतीत समा त होईल :नाममा सभासद व 1) याला मृ यू आ यास.
कोण या

2) याचा राजीनामा सिमतीने वकार यास

पिर थतीत समा त 4) मूळ सभासदाने या कालावधीसाठी भू भाग अगर याचा काही भाग पोटभाडयाने
होते.

परवानाप दतीने, काळजीवाहक त वावर वा अ य कारे दुस-या या क जात िदला
असेल तो कालावधी संप यास.
टीप : उपिवधी

. 57,58,59 व 60 म ये केले या "मूळ सभासद" या श द योगाचा

अथ, सहयोगी सभासदाबरोबर संयु िर या सं थेचे भाग धारण करतो तो सभासद अगर
यां या वतीने नाममा सभासद सं थे या भू भागावरील इमारतीत राहात असेल ती
भागीदारी पेढी, कंपनी कवा अ य िनगम-िनकाय अगर या सभासदास याचा भू भाग
कवा याचा भाग पोटभाडयाने, परवाना प दतीने, काळजीवाहक कवा अ य कारे
याचा ताबा दुस-याकडे दे यास परवानगी दे यांत आली असेल, असा तो सभासद होय.
सं थेचे सभासद व 60. उपिवधी
समा त

मांक 56 खाली सं थेमधील सभासदांचे सभासद व समा त झा याची

झाले या बाब व अनु मे उपिवधी

.57,58 व 59 खाली सहयोगी सभासदाचे, नाममा

करणांत

सभासदाचे सभासद व समा त झा याची बाब सिमती ित या सभां या इितवृ ात नमूद

करावयाची

करील. या माणे सिमतीचा तो िनणय संबंिधत सभासदांना सं थे या सिचवाकडू न

कायवाही.

लेखी व पात अशा िनणयापासून 07 िदवसांचे आंत कळिवला जाईल.

(ड) एका पे ा जा त गाळे धारण करणे
सभासदाने साधारण 61. सं थे या कोणाही वैयि क सभासदास सं थे या भू खड
ं ावर या या वत: या
पणे एका पे ा जा त नावावर अगर आप या कोणाही कुटु ं िबयां या नावावर एकापे ा अिधक भू भाग
गाळे धारणन करणे.

अिधिनयमातील कलम 6 मधील तरतुद या अिधन राहू न धारण करता येतील.

दािय व हे भागां या 62. सं थे या सभासदाचे दािय व हे याने सं थेम ये धारण केले या भाग भांडवला
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अदा

केले या इतकेच मय िदत राहील.

कमतीपुरते दािय व
माजी

वा

मयत 63. सं थे या माजी सभासदाचे सभासद व समा त झा या या तारखेस सं थेला जी ऋणे

सभासदाचे दािय व

होती याब ल या यावर असलेले दािय व आिण सं थे या मयत सभासदा या मृ यू
झा या या तारखेस सं थेला जी ऋणे होती याब ल या या मालम ेवरील असलेले
दािय व हे अिधिनयमातील कलम 33(1) अनुसार, संबंिधत सभासदाचे सभासद व
समा त झा या या कवा करणपर वे, याचा मृ यू झा या या तारखेपासून 2 वष या
कालावधीपयत चालू राहील.
(फ) इतर बाबी
64.(अ) सं थेस खालील कारणा तव ा त झालेले सव अज :
(1) सं थे या सभासद वासाठी-सहयोगी सभासद व व नाममा सभासद व या साठीचे
अज.
2) सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध कर यासाठी.
3) भू भाग अगर याचा काही भाग, पोटभाडयाने, अगर परवाना प दतीने अगर
काळजीवाहू त वावर दुस-याकडे दे यासाठीचे अज.
3) भू भागावर जादा बांधकाम कर याची कर याची परवानगी िमळ यासाठी .
4) भू खड
ं ा या आवारात मोकळया जागेत वाहने ठे व यास
5) भू भागांची अदलाबदल कर याची परवानगी िमळ यासाठी.
6) एकापे ा अिधक भू भाग धारण कर याची परवानगी िमळ यासाठी.
7) भू भागातील िहतसंबंध बेचा कर याची, गहाण टाक याची कवा यावर बोजा िनम ण
कर याची परवानगी िमळ यासाठी.
8) उपिवधीत तरतूद केले या, परं तु वर प टपणे नमूद न केले या इतर कोण याही
योजनाथ करावयाचे सव अज सं थे या सिचवा या नावेच केले पािहजेत. िमळाले या
येक अज ची पोहोचपावती सिचवाने वत: िदली पािहजे.
(ब) अज िमळा यावर सं थेचा सिचव याची छाननी करील व यात काही उिणवा
आढळ यास या अज िमळा या या तारखेपासून सात 15 िदवसांचे आंत संबंिधत
सभासदास कळवून यांची पूतता कर यास सांगेल.
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(क) सव बाबतीत पूण असलेले अथवा सव बाबतीत अपूण असलेले अज, सं थेचा
सिचव, अज िमळा या या तारखे या लगत नंतर होणा-या सिमती या सभेपुढे ठे वील.
(ड) सिमती या सभेत अशा सव अज चा िवचार कर यांत येवून िनणय घे यांत येईल.
(इ) सं थे या सिचवाकडे आलेले सव अज ते िमळा या या तारखेपासून जा तीत जा त
तीन मिह यां या आंत िनकाली काढ याबाबत सिमती द ता घेईल.मा जागा भाडयाने
दे याबाबतचा अज एक मिह या या आत िनकाली काढणेत येईल.
(फ) सिमतीने काही अज नामंजूर के यास नामंजूरीची कारणे सभे या इितवृ ांतात नमूद
कर यांत येतील.
(ग) सं थेचा सिचव, सिमतीने घेतलेले िनणय सभासदास सिमती या िनणया या
तारखेपासूनच 15 िदवसांचे आंत संबंिधत अजदारास कळिवल व जे अज नामंजूर
कर यांत आले असतील यां या बाबतीत नामंजूरीची कारणेही सभासदास कळवील.
सहयोगी सभासद व नाममा सभासद व यासु दा सभासद वासाठी आले या अज वर
घेतलेला िनणय सं थेने अज िमळा या या तारखेपासून ितन मिह यां या आंत अजदारास
कळिवला नाही तर, अिधिनयमातील कलम 22 (2) मधील तरतुदीनुसार अजदारास
सं थेचा सभासद कवा करणपर वे सहयोगी सभासद कवा नाममा सभासद क न
घेतले आहे असे समज यांत येईल.
अज

िनकालात 65. या या वेळी याचे सं थे या भांडवलातील / मालम े तील एखा ा सभासदाचे भाग

काढणे.

सं थे या व िहतसंबंध संपादन के यामुळे सभासदास यांची कमत अदा कर याचा

सभासदाला

कवा

उ वेल

या या वेळी, सं था खालील प दतीचा अवलंब करील:-

माजी सभासदाला 1. िनयमावलीतील िनयम 23 माणे सभासदां या भागांची कमत िन चत कर यांत
याचे

भाग

व येईल.

िहतसंबंध

यांची 2. काढू न टाकले या सभासदांचे भाग व िहतसंबंध यांची सं थे या भांडवलातील /

कमत

अदा मालम ेतील कमत शासनाने अिधकृत केले या हॅ युअरकडू न िन चत केली जाईल.

कर याबाबत.

3. सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध यां या कमतीची मागणी
झा या या तारखेपासून कवा सं थेने वरील िहतसंबंध संपादन के या या तारखेपासून
एक मिह याचे आंत सिमती जा त खपा या िकमान दे ान वतमानप ात नोटीस िस द
क न व तीच नोटीस सं थे या सूचना फलकावर लावून नोटीशीत नमूद केले या
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गाळयातील िहतसंबंध संपादन कर यासाठी दे वू करावया या कमतीचे

ताव

मागिवल.
4.

ताव िमळा यावर, सिमती आप या सभेत, यांची छाननी करील व सव त जा त

रकमेचा

ताव िक जो वरील (2) म ये दशिव या माणे िन चत केले या अिधकृत

कमतीपे ा कमी नसेल,

वकार याचा िनणय घेईल. कवा सं थेची सिमती अशा

लॉटची अथवा घराची मू यांककाडू न

चिलत बाजारभावानुसार कमत

िन चीत

करे ल आणी सदरची कमत व शासकीय रे डीरे कनरचा दर यापैकी जे अधीक असेल
या कमतीत सं थे या संचालक मंडळाने मा यता िदले या सभासदास ह तांतरीत /
िव ी करता येईल.
5. नंतर सिमती या इसमाने सव त जा त रकमेचा

ताव िदला असेल अशा इसमास

सं थे या सभासद वासाठी िविहत नमु यात अज कर यास व सोबत दे वू केलेली कमत
सं थे या पाच भागांची कमत व वेश शु क पये 100/- एवढया रकमेचा िडमांड ाफट
पाठिव यास सांगेल.
6. िडमांड ाफट वट यानंतर व सदर इसमास सभासद व िद यानंतर एक मिह याचे
आंत सिमती सं थेला िमळालेली या गाळयातील िहतसंबंधाची कमत खालील माणे
दे याची तजवीज करील.
अ) या सभासदाचा राजीनामा सिमतीने मंजूर केलेला आहे अशा यि स अथवा
ब) नामिनदिशत इसम / कायदे िशर वारसदार

यांनी सं थे या भांडवलातील /

मालम ेतील मयत सभासदा या भागां या व िहतसंबंधा या कमतीची मागणी केली
असेल.
क) सभासद वग तून काढू न टाकले या इसमास :- या या भाग भांडवला या रकमेमधून
वरील अनु म (1) म ये दशिव या माणे आिण खालील बाब या रकमा वजा क न
1. सभासदांकडू न येणे थकबाकी काही अस यास
2. वतमान प ातील नोटीस िस द कर यासाठी झालेला संपूण खच
3.सभासदाचे भाग व िहतसंबंध यांची सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील कमत
िन चत करणेसाठी एकूण आलेला खच.
नामिनदिशत यि ला अगर य

ना अथवा मयत सभासदाचे वारसदाराला अथवा
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वारसदारांना अनु मे उपिवधी

.36,37,55 मधील तरतुद नुसार र

म अदा कर यांत

येईल

VIII सं थेची शु क - आकारणी

सं थे या

66. सं थेचा खच भागिव यासाठी व या उपिवधीत नमूद केलेले ितचे िनधी उभार यासाठी

शु कांम ये

सभासदांकडू न यावया या वग यांचा या उपिवधीत "शु क" हणून िनदिशले असून ती

समािव ट

खाली नमूद केले या बाब शी संबंिधत असतील.

असले या बाबी.

1) मालम ा कर,
2) सामाईक पाणीप ी
3) सामाईक िवज आकार,
4) दु

ती दे खभाल िनधीतील वगणी

5) सेवाशु क,
6) वाहन - आवाराचा उपयोग कर याब लचे शु क,
7) थकले या रकमांवरील याज,
8) कज या परतफेडी या याजासहीत ह ता,
9) िव याचा ह ता,
10) भाडेप ी,
11) िबगरशेती कर/सारा
12) िश ण व िश ण िनधी
13) िनवडणूक िनधी
14) इतर कोणतेही शु क.

सेवा

शु काची 67. उपिवधी

िवगतवारी

.67 (7) म ये िनदिश या माणे सं थे या सेवा-शु कात खालील बाब चा

समावेश असेल:1) काय लयीन कमचारी, गुरखा, माळी, तसेच इतर कमचारी यांचे पगार.
2) सं थेस वतं काय लय अथवा इमारत अस यास, याबाबतचा मालम ा कर, वीज
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खच, पाणीप ी इ.
3) छपाई, लेखासाम ी व टपाल खच
4) सं थेचे कमचारी व सिमतीतील सद य यांचा वास भ ा व वाहन खच.
5) सद यांना ावयाचे बैठक भ े
6) अिधिनयमातील कलम 24 अ नुसार " िश ण िनधी" पोटी ावयाची वगणी
7) गृहिनम ण सं था महासंघ (हौ सग फेडरे शन) व िज याशी सं था संल आहे अशी
अ य कोणतीही सहकारी सं था यांची वा षक वगणी.
8) गृहिनम ण सं था महासंघ व अ य कोणतीही सहकारी सं था यां याशी संल
हो याकरीता ावयाची वेश फी.
9) अंतगत लेखापरी ा, सांिविधक लेखापरी ा, बांधकाम लेखापरी ा यांची फी
10) सवसाधारण सभे या तसेच सिमती या व एखादी उपसिमती अस यास ित या
सभां या वेळी होणारा खच.
11) त ांची नेमणूक कोटकचेरी, कायदे िशर चौकशी या बाब वरील खच.
12) सामाईक इले

िसटी चाजस

13) सवसाधारण सभेत मा य केले या इतर खच या बाबी. मा कायदा अिधिनयम,
उपिवधी आिण सं थेचे पोटिनयम यां या िवरोधाभासात या बाबी राहणार नाहीत.

सं थे या

68 (अ) सिमती सं थे या शु कातील

शु कांची

:-

सभासदांम ये

1) मालम ा कर : थािनक ािधकरणाने ठरिव या माणे

िवभागणी

2) सामाईक पाणीप ी

:

येक सभासदाचा वाटा खालील त वावर ठरिवल

येक सभासदास उपल ध क न दे यांत आले या एकूण

नळां या आकारां या सम माणात सभासदांवर आकारावी.
3) सं थेची सामाईक इमारत / इमारती यां या दे खभाल व दु

तीचा खच : सं थे या

सवसाधारण सभेने वेळोवेळी कायम केले या दराने,
4) सेवा शु क: सव भू भागांना सार या माणात.
5) वाहन आवार शु क : उपिवधी

.84/85 अ वये सव साधारण सभा िन चत करील

या दराने.
6) थकबाकीवरील याज : उपिवधी
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. 72 अ वये ठरिव या माणे थकबाकीदार

सभासदांकडू न
7) कज या परतफेडीचा ह ता व यावरील याज : कजपुरवठा करणा-या सं थेने
याजासिहत िन चत केलेली
8) िवमा ह ता
9) भाडेप ी

येक ह याची र कम.

येक सामाईक इमारतीसाठी व भू भागा या े ाचे माणात
येक भू भागा या भाडेकराराम ये नमूद के या माणे

10) िबगर शेतकी कर :

येक भू भागा या

े ा या माणात

11) िश ण व िश ण िनधी- .10/- ती भु खड ित माह
12) िनवडणुक िनधी- रा य सहकारी िनवडणुक ािधकरणाने िनयिम केले या सव
साधारण सभेने मा य केले माणे सभासदाकडू न सम माणात.
13) इतर कोण याही बाबी : सवसाधारण सभेने िन चत केले या माणात
येक

(ब) उपिवधी

गाळया या

. 68 (अ) म ये नमूद केले या त वां या आधारावर सिमती

येक

भू भागा या बाबतीत सं था शु क आकारणी िन चत करील. मा सव भू भागांना जरी

आकारणीची

यांचे े फळ कमी- अधीक असले तरी सदरची आकारणी सम माणात असेल.

सिमतीकडू न
िन चती
सं थे या

69. उपिवधी

.68 (अ) मधील त वा या आधारे सव सभासदांनी

आकारणीचा

आकारणी या बाबतीत सं थेचा सिचव िबल / मागणी नोटीसा तयार क न या सव

भरणा.

सभासदांकडे

या

बाबतीत

सिमतीने

ठरवले या

तारखेस

पाठवील.सिमतीकडू न िन चत कर यांत येईल अशा मुदतीत

ावया या सं थे या
कवा

त पूव

येक सभासदाने िबल /

मागणी नोटीशीत नमूद कर यांत आलेली संपूण र कम भरली पािहजे.
सं थेची

70.(अ) अिधिनयमातील कलम 73 ग क

माणे सिमतीने ठरिवले या मुदत या आंत

आकारणी

एखा ा सभासदाने मागणी नोटीशीत उ लेिखले या माणे सं थे या आकारणीचा भरणा

भर यास

कसूर केला नाही तर अशा सभासदाने सं थेची आकारणी भर यास कसूर केली आहे असे

झाले या

समज यात येईल सं थेची आकारणी भर यात कसूर झा याची करणे यावर ज र ती

करणात

पुढील कारवाई कर यासाठी सं थे या सिचवाने सिमती या नजरे स आणली पािहजे.

आढावा
70(ब) सं थेची थकबाकीदार सभासद य ी मृत झा यास ितचेकडील थिकत रकमा
ित या कायदेिशर वारसाकडू न वसूल करता येतील. कवा सदर जागेत राहणा-या
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यि कडू न थिकत रकमा वसूल करता येतील.
70 (क)सभासदाने देखभाल व सेवा शु क भरणेस कसुर केलेस व ते थकीत झा यास
यव थापन सिमती अशा सभासदांिव

द अिधिनयमातील कलम 91 कवा 101

अ वये दावा दाखल करेल.

सं थे या

71. थकबाकीदार सभासदास याने सं थे या थकिवले या आकारणीवर सवसाधारण

थकिवले या

सभेने िन चत केले या दराने सरळ याज आकारले जाईल. मा सं थे या थकबाकीवर

आकारणीवर

आकार यांत येणारे याज जा तीत जा त दरसाल 15 ट के ते थकिव या या तारखेपासून

याज.

या रकमेचा भरणा होईपयत या कालावधीसाठी उपिवधी

मांक 70 मधील मुदती या

अिधन राहू न आकारले जाईल.
IX. सं थेचे िविधसं थापन (incorporation) कत ये व अिधकार
सं था

72. सं थेची न दणी झा यानंतर या नावाने ितची न दणी झाली असेल या नावाचा तो

िविधसं थािपत

एक िनगम- िनकाय होईल. ितला अखंड उ रािधकार - परं परा राहील व ितची एक

करणे

सामाईक मोहोर असेल, तसेच ितला मालम ा संपादा कर याचा ती धारण कर याचा
आिण ितची िव हे वाट लाव याचा करार कर याचा कायदे िशर कायवाही कर याचा
आिण या

योजनासाठी ती

थािपत कर यांत आली आहे . यासाठी आव यक

असतील अशा सव गो टी कर यात अिधकार असेल.
सामाईक मोहोर

73. सं थेची सामाईक मोहोर सं थे या सिचवा या ता यात राहील व सदर मोहोर
सिमती या ठरावानुसार िमळाले या अिधकारा वये वापर यांत येईल आिण मालम ेचे
ह तांतरणाचे कागदप , भागप , कवा इतर द तऐवज यांवर सं थे या वतीने मोहोर
लाव यांत येईल ते हा सिमतीचे अ य सिचव व सिमतीने अिधकार िदलेला एक सिमती
सद य यां या नांव, पदनाम व सहीिनशी ती सा ांिकत कर यांत येईल.

सं थे या

74. अिधिनयमातील कलम 46 अनुसार, कोण याही िव मान सद याकडू न कवा माजी

सभासदाचे
कवा
यां यावर

भाग सद याकडू न

कवा मयत सद याकडू न सं थेस येणे असले या कोण याही

िहतसंबंध आकारणी या संबंधात, सं थे या ित या भांडवलात, मालम ेत अशा सद याचा जो भाग
भार व

कवा िहतसंबंध असेल यां या ठे वीवर आिण अशा सभासदास
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ावया या कोण याही

वजावट (Set off)

लाभांशावर बोनस कवा नफयावर भार राहील, आिण सं थेस अशा सभासदाने जमा
केले या कवा ावयाची कोणतीही र कम अशा कोण याही आकारणी या रकमेची फेड
क न घे यासाठी कवा यापोटी वळती करता येईल.
75 (अ)सं थेची इमारत/इमारती मधील भू भाग वाटप करताना खालील प दती
अंिगकारली जाईल :
1) थम येणारास अ

म

2) सं थेने वेळोवेळी मागणी केले या रकमांचा भरणा पूण करणारास
3) सवसाधारण सभेने घेतले या िनयमानुसार कवा िच या टाकून सं थेचा िचटणीस
भू भाग वाटपाबाबतचे िविहत नमु यातील प संबंिधत सभासदांना पाठवून यांचा लेखी
होकार मागवून घेईल.
ब)1) सभासदाने

याचे भागभांडवल, बांधकाम खच ची र कम दे य असले या कज

ह याची परतफेड तसेच सं थेने

वेळोवेळी मागणी के या माणे पोटिनयमाम ये

दशिवले या इतर बाबी इ याद ची पूतता पूण के याखेरीज वाटप केले या भू भागाचा तो
हकदार राहणार नाही.
ब 2) थािनक

ािधकरणाकडू न भोगवटा प / पूण वाचा दाखला ा त झा यानंतर

भू भागवाटप रिज टर आिण वेळोवेळी िदले या सूचना यांची सिमती तपासणी करे ल
आिण उपिवधी
तरतूदीनुसार

मांक 76(अ) मधील शत पूण केले या सभासदांना उपिवधीतील
भू भाग वाटप रिज टर

माणे भू भाग ह तांतर कर याबाबत आिण

यांचक
े डू न ताबा िमळालेबाबतचा दाखला घे याबाबतचा आदे श सिचवास दे ईल.
क) जर एखादा सभासद उपिवधी

मांक 76(अ) माणे सं थेने केले या मागणीची

पूतता कर यास ठरािवक मुदतीम ये असमथ ठर यास याला दे यांत आले या भू भागाचे
वाटप र करे ल आिण या कारची लेखी सूचना यव थापक सिमती या आदे शा वये,
संबंिधत सभासदास सिचवाकडू न िदली जाईल ( याचा अज कमेटीने मंजूर केला आहे ,
अशा दुस-या सभासदास सदर र झाले या भू भागाचे वाटप केले जाईल. या सभासदाचे
वाटप र

झाले आहे याने सं थेने मागणी केले या रकमांचा भरणा के यास याला

वाटपासाठी उपल ध असलेला दुसरा भू भाग वाटप करणेबाबत िवचार करील.)
ड) कोणाही सभासदास वरील "अ"
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माणे वाटप प ामधील उ लेख केले या

बाबीखरीज भू भागाचा इतर कारणासाठी उपयोग सिमती या लेखी पूवसंमतीिशवाय
करता येणार नाही.
इतर

वाहने 76.अ) सं था वा षक सवसाधारण सभे या मा यतेने वाहन तळाबाबत िनयमावली तयार

ठे व यासाठी

क न याची अंमलबजावणी करे ल.

सुिवधा.

76.ब) या सभासदाकडे कूटर, मोटार सायकल कवा ऑटोिर ा इ. असेल याने
याचेकडील वाहन सं थे या भू खड
ं ावर मोकळया जागेत ठे व यासाठी सिमतीची पूव
परवानगी िमळिवली पािहजे व

अशा सभासदास सं थे या सवसाधारण सभेने

ठरिवले या दराने शु क ावे लागेल.
X. सवसाधारण सभा
(अ) पिहली सवसाधारण सभा
पिहली सवसाधारण

77. िनयमावलीतील िनयम 59 म ये नमूद के या माणे सं थे या न दणी अज वर

सभा

सहया करणा-या

वतकांची पिहली सवसाधारण सभा सं थेची न दणी कर यांत

आ या या तारखेपासून तीन मिह यांचे आंत भरवली जाईल. ठरले या मुदतीत
सं थेची पिहली सवसाधारण सभा बोलिव याची जबाबदारी मु य वतकाची राहील.
न दणी अिधका-याने 78. उपिवधी

. 86 म ये नमूद केले या मुदतीत पिहली सवसाधारण सभा

पिहली सवसाधारण बोलिव यात मु य वतकाकडू न कसूर झा यास न दणी अिधकारी ती बोलिव याची
सभाबोलिव याबाब

यव था करील.

त.
पिह या
साधारण

सव 79. सं थेचा मु य वतक कवा संगपर वे न दणी अिधका-याने ािधकृत केलेला
सभेसाठी अिधकारी न दणी अज वर सहया करणा-या सव

नोटीशीची मुदत

वतकांना पिह या सवसाधारण

सभेसाठी 14 पूण िदवसांची नोटीस दे ईल.

पिह या सवसाधारण 80. (अ) सं थे या पिह या सवसाधारण सभेची कामे खाली नमूद के या माणे
सभेत
कामे.

करावयाची राहतील.
1) सभेसाठी अ य ाची िनवडणूक करणे.
2)

वतकां यितिर

यांनी सं थे या सभासद वासाठी अज केले आहे त यांना

सभासद क न घेण.े
3) सं थे या मु य

वतकाने पिह या सवसाधारण सभे या अगोदर या 14

िदवसांपयत या कालावधीसाठी तयार केले या जमाखच या िहशोबाचे प क
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वकारणे व यास मंजुरी दे ण.े
4) उपिवधी म ये नमूद के या माणे सं थेची िनयिमत िनवडणूक होईपयत या
कालावधीसाठी हं गामी सिमतीचे गठण करणे. सिमतीची िनवड होईपयत उपिवधी
मधील सव अिधकार हं गामी सिमतीस राहतील.
5) बाहे न उभारावया या कज ची मय दा ठरिवणे.
6) मु य वतकाकडू न असले या (बांधकामदाराकडू न) याचे मालम ेतील मालकी
ह क व िहत संबंध सं थे या नावावर ह तांतरीत क न घे याकरीता सिमतीकडे
अिधकार सुपूद करणे.
7) गरज अस यास या वष करीता अंतगत िहशोब तपासणीसाची नेमणूक करणे व
याचा पािर मीक ठरिवणे.
8) हं गामी सिमती या कोणाही एका सभासदास हं गामी सिमतीची पिहली सभा
बोलिव याचे अिधकार दे ण.े
9) िज हयासाठी असले या गृहिनम ण सहकारी सं था संघ व उपिवधी
केले या इतर सं था यां याशी सभासद हणून संल

.6 म ये नमूद

हो याब ल िवचार करणे.

10) सं थेचा ले-आऊट स म अिधकरणाकडू न मंजूर अस यास सभागृहा या
पटलावर ठे वणे.
11) िवहीत नमु यातील िलज डीडला मा यता देण.े
12) सभासदांकडू न आकारणी करावया या िविवध बाबी. उदा. सेवाशु क इ.
बाबत िनणय घेण.े
13) या बाब चा िवचार कर यासाठी यो य नोटीशीची आव यकता असते अशा बाबी
खेरीज क न अ य कोण याही बाब वर अ य ां या परवानगीने िवचार करणे.
न दणी
याकडू न

अिधका- जर पिहली सवसाधारण सभा, हं गामी सिमती िनवडणूक कर यास असमथ ठरली तर,
हं गामी न दणी अिधकारी कलम 77(अ) मधील तरतुदीनुसार अ य

सिमतीची नेमणूक

व सिचव यां यासह

हं गामी सिमतीची नेमणूक क शकेल.

पिह या सवसाधारण 81. पिह या सव साधारण सभे या वेळी जी य ी अ य ता करील ती य ी सभे या
सभे या वृतांतासाठी इितवृ ाची न द क न यावर आपली सही करील व ते हं गामी सिमती या पिह या
नद

सभेत िनवडू न आले या सं थे या सिचवाकडे कवा उपिवधी
न दणी अिधका-याने िनयु

केले या सिचवाकडे सुपूद करील.
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. 89(ब) खाली

सं थे या

मु य 82. हं गामी सिमती या पिह यासभेत सं थे या पदािधका-यांची िनवडणूक झा यानंतर

वतकाने द तर सुपूद
करणे.

कवा उपिवधी

.89(ब) खाली न दणी अिधका-याने यांची नेमणूक के यानंतर

सं थे या मु य

वतकाने वत:जवळ काहीही न ठे वता, सं थेचे द तर सं थे या

अ य ाकडे कवा हं गामी सिमतीने ािधकृत केले या ित या कोण याही सभासदाकडे
सुपूद केले पािहजे, याम ये िवशेषत: पुढील गो ट चा समावेश असेल :-1) न दणी
अिधका-याकडू न परत िमळालेली सं थे या न दणी अज ची त (2) न दणी अिधकायाने न दणी केले या सं थे या उपिवधीची त, (3) सं थे या न दणीचा दाखला, (4)
बँकेत भरणा केले या रकमांची चलने. (5) िदले या धनादे शां या (चेक या) थळ ती
व न वापरलेले धनादे शाचे (चे सचे ) कोरे नमुन,े (6) बँकेची पासबुके (7) केले या
करारना यां या ती (8) याने तयार केलेली िहशोबांची प के, (9) सभासद वाचे
अज (10) वतकांची मािहती दे णारे िववरणप (11) खच केले या रकमांची माणके
( हाऊचस) (12) काही िश लक अस यास ती र कम (13) जागेचा आराखडा, (14)
सं थे या पिह या सवसाधारण सभेचा वृ ांत (15) न दणी अिधका-याशी, थािनक
ािधकारणाशी झाले या प यवहारा या फाई स व (16) या या ता यात असलेली
अ य सव कागदप े व सं थेची मालम ा.

हं गामी

सिमतीचे 83. हं गामी सिमती अगर न दणी अिधका-याने िनयु

अिधकार व कत ये

केले या हं गामी सिमतीचे

अिधकार व कत ये ही उपिवधीनुसार िरतसर िनवडू न िदले या सिमती सारखीच
असतील.
84. हं गामी सिमती अगर न दणी अिधका-याने िनयु

केलेली सिमती एक वष या

कालावधीपयत कवा उपिवधीतील तरतुदीनुसार घे यांत येणा-या िनवडणूकांपयत
यापैकी जो कालावधी अगोदरचा असेल तोपयत अिधकारावर राहील.

हं गामी सिमतीची मुदत 85. हं गामी सिमती या अगर न दणी अिधका-याने िनयु
हं गामी

सिमतीने हा

केले या सिमतीचा अ य

नवी सिमती िनवडू न आ यावर ित या पिह या सभे या वेळी आप याकडे

कारभाराची सू े सुपूद असलेली सं थेची सव मालम ा व कागदप ांचा ताबा वत:जवळ काहीही न ठे वता,
42

करणे.

न याने िनवडू न आले या सिमती या अ य ाकडे सुपूद करील. याम ये उपिवधी
.91 म ये उ लेख केले या द तराचा समावेश असेल.
(ब) वा षक सवसाधारण सभा

वा षक सवसाधारण 87.अ) सं थेची वा षक सवसाधारण सभा ित वष 30 स टबर रोजी कवा त पूव
सभा

भरिव याची अिधिनयमातील कलम 75(1) नुसार भरिवली पािहजे.( मुदत वाढ दे णेची तरतुद

तारीख

नाही.)
ब) वरील मुदतीत वा षक सवसाधारण सभा घेणेस कसुर केलेस अिधिनयमातील
कलम 75 नुसार अपा ता व कायवाहीस संबंधीत संचालक मंडळ व सिचव पा
राहतील.

सं थे या
सवसाधारण

वा षक 88.सं थे या वा षक सवसाधारण सभेत खालील कामे केली जातील :सभेत 1) मागील वष या वा षक सवसाधारण सभे या व िवशेष सवसाधारण सभा भरली

करावयाची कामे.

अस यास ित या इितवृ ाचे वाचन करणे व इितवृ ानुसार केले या कायवाही न द
करणे.
2) सिमतीकडू न मागील सहकारी वष या कामकाजाचा अहवाल, तसेच िनयम
62(1) अवये िवहीत केले या "ए" नमु यांत तयार केलेले मागील सहकारी वष चे
उ प खच चे व मागील सहकारी वष या अखेर या िदवशीचा ताळे बंद दशिवणारे
िहशेबप क वकारणे.
3) अिधिनयमातीत कलम 75 (2) (अ) नुसार िनयु

केले या वैिधिनक

लेखापरी काकडू न मागील सहकारी वष चा िहशोब - तपासणी अहवाल व लगत पुव
िहशोब तपासणी अहवालावर सिमतीने िदलेला दोष - दु
घेण.े
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तीचा अहवाल िवचारात

4) सं थेची िनवडणूक अस यास ितचा िदनांक व कायवाही जािहर करणे.
5) चालु वष चे वैधािनक लेखापरी ण क न घे यासाठी रा यशासनाने मा यता
िदले या अिधकृत यादीमधील लेखापरी काची नेमणूक करणे.
6) अिधािनयम, िनयम व उपिवधी यामधील तरतुदीनुसार या बाबतीत सवसाधारण
सभे या िनणयाची कवा मंजुरीची िन चत आव यकता असते अशा इतर कोण याही
बाब चा िवचार करणे.
7)

न दणी अिधकारी, वैधािनक लेखापरी क, शासन, िज हािधकारी, थािनक

ािधकरण कवा अ य कोणताही शासकीय अिधकारी यांजकडू न आले या
मह वा या प यवहारांवर िवचार करणे.
8) याबाब चा िवचार कर यासाठी यो य नोटीशीची आव यकता असते अशा बाबी
खेरीज क न अ य कोण याही बाब वर या कायदा िनयम व उपिवधी यांला ध न
आहे त काय म - पि केवरील सव िवषय संप यावर अ य ां या परवानगीने िवचार
करणे.
9) पुढील वष चे अंदाज प क मंजुर करणे
10) त ार िनवारण सिमती गठीत करणे.
िवशेष

सवसाधारण 89. अ य ां या आदे शाव न कवा सिमती या बहु मता य िनणयावर िवशेष

सभा के हा भरवावी.

सवसाधारण सभा के हाही बोलिवता येईल. मा

सं थे या सभासदांपैकी 1/5

सभासदांनी लेखी मागणी के यास कवा न दणी ािधकरणाने कवा या सहकारी
गृहिनम ण महासंघास सं था संल आहे या महासंघाने मागणी केली असता मागणी
आ या या तारखेपासूा एक मिह या या आंत िवशेष सवसाधारण सभा बोलिवलीच
पािहजे. अशा सभेम ये नोटीशीत नमूद कर यांत आले या िवषया यितिर

अय

कोण याही िवषयावर िवचार केला जाणार नाही.
मागणी
िवशेष

केले या 90. उपिवधी

.89 अनुसार िवशेष सवसाधारण सभेसाठी आलेले मागणीप

सवसाधारण सं थे या सिचवाला ते पोहोच या या तारखेपासून सात िदवसांचे आंत अशा सभेची

सभेची तारीख, वेळ व तारीख, वेळ व थळ िन चत कर यासाठी सिमती या सभेपुढे ठे वावे लागेल.
थळ िन चत करणे
सवसाधारण नोटीस

91. सिमती

येक सवसाधारण सभेची तारीख, वेळ व जागा आिण तीत करावयाचे

कामकाज िन चत करील.

मा
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मागणी केले या िवशेष सवसाधारण सभेत

करावयाचे कामकाज, मागणी िन चत करील.

मा

मागणी केले या िवशेष

सवसाधारण सभेत करावयाचे कामकाज, मागणी प कात िदले या िवषयापुरतेच
मय िदत राहील.

या माणे उपिवधीतील तरतुदीनुसार सं थे या सिचवाकडू न

सवसाधारण सभा बोलिव याची नोटीस सभासदांना पाठिव यांत येईल. याने नोटीस
पाठिवली नाहीतर अ य ती नोटीस पाठिवल.
सवसाधारण सभे या 92. वा षक सवसाधारण सभे या बाबतीत 14 पूण िदवसांची व िवशेष सवसाधारण
नोटीशीची मुदत

सभे या बाबतीत 5 पूण िदवसांची नोटीस सं थे या सव सभासदांना उपिवधीतील
तरतुदीनुसार िदली पािहजे. सदर नोटीश ची त न दणी अिधका-यांकडे आिण हौ सग
फेडरे शनकडे पाठिवली पािहजे. एखा ा िनिकडी या संगी सिमतीने कमी मुदतीची
नोटीस दे वून िवशेष सवसाधारण सभा भरिव याचा एकमताने िनणय घेत यास
या माणे कमी मुदतीची

नोटीस दे वून िवशेष सवसाधारण सभा भरिव याचा

एकमताने िनणय घेत यास

या माणे कमी मुदतीची नोटीस दे वूनही िवशेष

सवसाधारण सभा बोलिवता येईल.

एखा ा

िनकडी या सं गी बोलािव यांत

आले या अशा बैठकीची िवषयपि का आिण बैठकीचे कारण सव सभासदांपयत
लेखी व पात पोहोचले पािहजे. याच माणे सदर बैठकीम ये घे यांत आलेले िनणय
अशी बैठक झा यापासूा दोन िदवसां या मुदतीम ये सव सभासदांना लेखी व पात
कळिवले पािहजेत.
सवसाधारण सभेसाठी 93. सं थे या
गणपूत

येक सवसाधारण सभेला एकूण सद य सं ये या 1/5 सभासद कवा

20 सभासद या दो हीपैकी जी सं या कमी असेल िततके सभासद हजर रािह यास
गणपूत होईल.

तहकूब
सवसाधारण
भरिवणे

झालेली 94. सवसाधारण सभे या ठरले या वेळेपासून अ य तासात गणसं यापूत झाली
सभा नसेल याबाबतीत सदर सभा सभासदां या मागणी- नुसार बोलिवलीगेली अस यास
ती िवस जत कर यांत येईल. इतर कोण याही बाबतीत सं थेची सवसाधारण सभा
बोलिव या या नोटीशीत जसे उ लेिखलेले असेल या माणे याच िदवशी, याच
िठकाणी पण पुढील िविवि त वेळेपयत सभा तहकूब कर यांत येईल कवा 7
िदवसांपे ा जा त नाही इत या मुदतीपयत तहकूब केली जाईल व तहकूबी नंतर
झाले या सभेत गणसं यापूत होवेा न होवो मूळ सभे या काय मपि केवर असलेले
कामकाज पार पाडले जाईल.
45

काय म पि केवरील 95. सवसाधारण सभा,

या तारखेस भरली असेल या तारखेस काय म -

कामकाज

अपूण पि केवरील सवच कामकाज िनकालात काढता आले नाही तर, ती सभा उप थत

रािह यास

सभा असले या सभासदांकडू न जसे ठरिव यांत येईल या माणे पण सभे या तारखेपासून

लांबणीवर टाकणे.

उिशरात उशीर 30 िदवसां या मुदतीतील इतर कोण याही सोई कर तारखेपयत
लांबणीवर टाकता येईल.

सं थे या

अ य ाने 96. सिमतीचा अ य हा सगळया सवसाधारण सभाम ये अ य ता करील. मा तो

सगळया सवसाधारण गैरहजर असेल तर कवा हजर असून सभा य ाचे काम कर यास राजी नसेल तर
सभाम ये अ य ता हजर सभासद यां या एका सभासदास सभा य

हणून िनवडू न दे वू शकतील.

करणे.
सभासदा या
या या

ितािधी

सवसाधारण
हजर

तफ 97. सभासदा या वतीने या या ितिनिधस अगर या याकडू न मुख यारप

कवा

ािधकारप धारण करणा-यास सं थे या सवसाधारण सभेस उप थत राहता येणार

सभेत नाही .

राह यावर

िनबध
सभासदाचा

98. सं थे या सभासदा या

मतदानाचा ह क

अिधिनयमातील कलम 27 माणे िनयमन होईल.

येक

कवा सहयोगी सभासदा या मतदान ह काचे

सभासदास 99. सं थे या सवसाधारण सभेत सं थे या

एकच मत

गैरहजेरीत या या सहयोगी सभासदास फ

येक ि याशील सभासदास या या

एकच मत दे याचा अिधकार असेल. मते

समसमान झा यास सभे या अ य ास एक िनण यक मतािधकार असेल.
िनणय कशा प दतीने 100. अिधिनयम , िनियमावली व सं थेचे उपिवधी यात अ य
घेता येतील.

केलेली नसेल तर एर ही, सव

कारे प ट तरतूद

ांवर सभेत हजर असले या व मतदान कर या-या

सभासदां या सा या बहु मताने िनणय घेतले जातील.
सवसाधारण सभां या 101. सिमती सं थे या
इितवृ ांची न द

येक सवसाधारण सभे या इितवृ ाचा मसुदा ती सभा

झा या या तारखेपासून 03 मिहयांचे आंत पूण करील व सिमती या या सभेत
इितवृ ाचा मसुदा पूण कर यांत आला असेल या सभे या तारखेपासून 15 िदवसांचे
आत इितवृ ा या मसु ावर यां या काही िति या अस यास इितवृ ाचा मसुदा
िमळा या या तारखेपासून 15 िदवसांचे आंत सं थे या सिचवास कळवू शकतील.
सिमती ित या यानंतर या सभेत सवसाधारण सभे या इितवृ ा या मसु् ावर
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सभासदांकडू न काही िति या आ या अस यास या िवचारांत घेवून अंितम इितवृ
तयार करील व सं थे या सिचवाकरवी वा यासंबंधात

ािधकृत केले या अ य

इसमाकरवी इितवृ पु तकात न दवून घे याची यव था करील.
सवसाधारण सभेचा 102. सं थे या सवसाधारण सभेत संमत झालेला एखादा ठराव र
पूव चा

ठराव

र

करावयाचा

झा यास मूळ ठराव संमत झा या या तारखेपासूरा 6 मिह यांची मुदत संप यािशवाय

कर याबाबत.

तो र कर याचा ठराव सं थे या सवसाधारण सभेसमोर आणता येणार नाही.

सं थे या

103. अिधिनयम,िनयमावली व सं थेचे उपिवधी यातील तरतुद या अिधनतेने

सवसाधारण सभेचा उपिवधीतील तरतुदीनुसार बोलिव यांत आले या सवसाधारण सभेकडे अंितम व
िनण यक अिधकार

िनण यक अिधकार राहील.

सं थे या

104. सं थे या कारभारा या यव थापानाचा अिधकार हा अिधिनयम,िनयमावली व

यव थापानाचा

सं थेचे उपिवधी यातील तरतुद नुसार रीतसर गठीत झाले या सिमतीकडे राहील.

अिधकार
सं थे या

105. सं थे या सवसाधारण सभेने िदले या आदे शानुसार अथवा ितने तयार केले या

यव थापानाचा

िनयमानुसार सिमती ितला प टपणे बहाल केलेले अिधकार वापरील व या ारे व

अिधकार सिमतीकडे उपिवधी ारे ित यावर सोपिव यांत आलेली सव काय पार पाडील.
राहणे,सिमती
अिधकारांचा

वापर

करणे.
बँकेम ये खाते

106. बॅक दैनिं दन यवहारासाठीचे खाते सं थेने जवळ या रा य अगर मागील सलग

उघडणे

तीन वष अ लेखापिर ण वग िमळाले या िज हा सहकारी बँक अथवा यां या
शाखाम ये अथवा शासनाने साधारण अथवा िवशेष आदेशा दारे अिधिनयमातील
70 ड माणे परवाणगी िदले माणे उघडले पािहजे आिण भरणा करणे आिण काढणे
(acquittances/ discharges) हयाबाबतचे सव यवहार सिचव आिण अ य अथवा
कोषा य

यां या संयु

सहयांनी झाले पािहजेत. खाते उघड यानंतर 15 िदवसांचे

आंत संबिं धत िनबंधकांना कळिवले पािहजे.
सिमतीतील

107.अ) सिमतीतील सद यांची सं या 11/13/15/17 अशा
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कारे असेल या

सद यांची सं या

सं येम ये अिधिनयमातील कलम 73 ब व 73 क अवये आव यक असणा-या
आरि त सद य सं येचा समावेश आहे .
िटप : सिमतीतील सद यांची सं या आिण िमट ग चालिव यासाठी आव यक कोरम
खालील माणे आव यक राहील.
संचालक मंडळाची रचना
सभासद

एकूण

पैकी राखीव जागा

सं या

सिमती

मिहला

सद य

अजा

/ इमाव

अज

सं या

िवजा

/ सिमती

भज

सभेकरी

/िवमा

ता

वग

गणपूत
सं या

100

11

2

1

1

1

6

ते 13

2

1

1

1

7

ते 15

2

1

1

1

8

17

2

1

1

1

9

सभासदां
पयत
101
200
201
300
301
आिण
जादा
* आव यक नाही तो मजकूर खोडावा.
खुलासा - जर सं थेची सभासद सं या 15 पे ा कमी असेल तर सं थेने सिमती सद य
सं या अिधिनयम व िनयमातील तरतुदीनुसार िन चती करावी.
ब) सिमती सं थे या वतीने सिचव/ यव थापक / सेवक या पैकी एकास कायल ी
संचालक हणून वीकृत करे ल .कायल ी संचालकास संचालक मंडळ सभेत मत
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य

करणेचा अिधकार असेल मा

यास पदािधकारी िनवडणूकीत मतदानाचा ह क

राहणार नाही व याची उप थती गणपूत साठी गणली जाणार नाही.
क) सिमती सं थे या काय शी व उ े शाशी िनगडीत असणा-या दोन सभासदांना
त ंसंचालक हणून वकृत करे ल.त संचालकांना संचालक मंडळ सभेत मत य
करणेचा अिधकार असेल मा

यास पदािधकारी िनवडणूकीत मतदानाचा ह क

राहणार नाही व याची उप थती गणपूत साठी गणली जाणार नाही.

सिमतीची

108 सिमती या सद यांची िनवडणूक दर पाच वष नी एकदा सिमतीची मुदत संपणे

िनवडणूक

पुव व अिधिनयमातील कलम 73 ग ख मधील तरतुदीनुसार व

िनवडणूक -

िनयमांनुसार कर यांत येईल. मुदत संपणेपुव िनवडणुक घेणेबाबत रा य िनवडणूक
ािधकरणास कळिवणेची जबाबदारी सिमतीची रािहल.यात कसूर केलेस सिमती
सद य काम करणेस थांबवतील आिण िनबंधक अिधिनयमातील कलम 77 अ नुसार
कायवाही क शकतील.
सं थे या

यवहारात 109.(1) सं थे या कोण याही पदािधका-यास असा पदािधकारी या

िहतसंबंध

धारण अयो यपणे अथवा

कर यांत मनाई

ना याखेरीज

य पणे कवा अ य पणे खालील बाबत िहतसंबंध ठे वता

येणार नाहीत.
अ) सं थेकडू न कर यांत आले या कोण याही करारात कवा
ब) सं थेने िवकले या कवा खरे दी केले या कोण याही मालम ेत कवा
क) सं थेत केलेली गुंतवणूक

कवा सं थे या पगारी नोकरासाठी सं थेने

िनवास थानाची सोय कर यासाठी घेतले या कज यितिर

सं थे या इतर कोण याही

यवहारात कोणताही िहतसंबंध धारण करता येणार नाही.
सिमतीवर िनवडू न

110. सिमती सद य हणून िनवडू न ये यास अथवा ितचे वीकृत सभासद हो यास

ये याबाबतची

कोणतीही य ी पा राहणार नाही जर

अपा ता

1. एखा ा इसमाला नैितक अध:पतना या गु हयाब ल िश ा झालेली असेल तर दोषी
िस द (conviction) झा यापासून 6 वष चा कालावधी उलट यािशवाय
2. सं थेस दे य असले या रकमांबाबतची मागणी करणारी, पो टा या दाख यासह
पाठिवलेली अथवा हमह ताने नोटीस िमळा यापासून तीन मिह यांचा कालावधीम ये
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सं थेची दे य असलेली र कम भर यास तो अपा ठर यास. मा अशी र म अज
छाननी पूव भरली अस यास ही अपा ता धरली जाणार नाही.
3. याला अिधिनयमातील कलम 79 कवा 88 अवये जबाबदार धर यांत आले तर
कवा अिधिनयमातील कलम 85 अवये चौकशीचा खच दे यासाठी या जबाबदार
धर यांत आले असेल
4. सहसभासदाचे बाबतीत, याने मूळ सभासदाचे उपिवधीम ये वणन के या माणे
हरकत माणप आिण हमीप , सादर केले नाही.
5. महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील

तरतुदी माणे अपा ता धारण केली असेल.

111. सं थे या सिमती या सद यां या सवसाधारण िनवडणूकीत दोन तृतीयांश कवा
याहू न अिधक सद य िनवडू न आले असता िनव चन अिधकारी कवा अशी
सवसाधारण िनवडणूक घेणारा इतर कोणताही अिधकारी कवा

ािधकारी अशा

सद यां या िनवडणूकीचा िनकाल जाहीर झा यानंतर सात िदवसां या आंत कवा
"महारा

सहकारी सं था (दुसरी सुधारणा)

अिधिनयम 1986 या या ारं भा या तारखेपूव अशी िनवडणूक घे यांत आली असेल
आिध अशा सं थेत सद य िनवडणूक आले असतील", परं तु कोण याही
कारणानेसिमती घिटत/गठीत झाली नसेल याबाबतीत, यांची नावे यांचे कायम
प यासह िनबंधकाकडे अ ेिषत करील. िनबंधक याला कळिव यांत आलेली नावे
ा त झा या या तारखेपासून पंधरा िदवसां याआंत अशी नावे व प े सूचाना फलकावर
कवा या या काय लयातील कोण याही ठळक जागी नोटीस लावून िस द करील
कवा

िस द के यावर सं थेची सिमती िरतसर घटीत / गठीत मान यांत येईल.

सद यांची दोन-तृितयांश इतकी सं या ठरिवतांना अपूण क िहशोबाबत घेतला जाणार
नाही.
सिमतीचे गठन

112. (1) सिमतीवरील कोण याही य ीचे सिमती सद य व खालील कारणा तव

सिमतीचे सद य व समा त होईल. (अ) सिमती सद यास उपिवधी
समा त होणे.

.118 म ये उ लेिखले यापैकी

कोणतीही अपा ता ा त झा यास
ब) तो परवानगी न घेता, सिमती या सलग 3 मािसक सभांना गैरहजर रािह यास,
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2) सिमतीचा कोणताही सद य उपिवधी

सिमतीवरील
सद य व

समा त

झालेली सूचाना.

एखा ा

.120 (1) म ये नमूद के या माणे अपा

झा यास सिमती सदर बाब ची ित या इितवृ ांत न द घेईल व सं थेचा सिचव सिमती या
संबंिधत सभासदास आिण मा.रिज ार यांना तसे कळिवल. मा.रिज

ार यां या

याबाबत या आदे शा नंतरच अशा सद याचे सिमती सद य व र होईल.

िवषयात 113. या िवषयात एखा ा सिमती सद याचे िहतसंबंध,

य पणे वा अ य पणे

िहतसंबंिधत

गुंतलेले आहे त असा िवषय सिमतीपुढे िवचाराथ आला असतांना या सद याने यावे ळी

असले या

सभेत हजर राहता कामा नये.

सिमती या सद याने
असा

िवषय

िवचाराथ पुढे आला
असतांना

सभेत

उप थत राह यावर
व

मतदान

कर यावर िनबध.
114. उपिवधी

.116 (अ) अवये िनवडू न आले या सिमतीची मुदत पांच वष इतकी

राहील.
न याने

िनवडू न 115. (अ) अिधिनयमातील कलम 73 अअअ उपिवधी

.111 माणे "गिठत झाले या

आले या सिमतीची सिमती या" गठाना या तारखेपासून 15 िदवसांचे आंत िनवडू न आले या सिमतीची व
पिहली

सभा, पदािधकारी सभा घे यांत येईल.

िनवडणूक
झा या या
तारखेपासून

30

िदवसांत भरिवणे
न याने
आले या

िनवडू न 115-ब) अिधिनयमातील कलम 73 अअअ उपिवधी

.115 (अ) मधील तरतुद या

अिधनतेने मावळ या सिमतीचा सिचव हा मावळ या सिमती या व न याने िनवडू न

सितमी या पिह या आले या सिमती या पिह या सभेची नोटीस दो ही सिमती या सद यास पाठवील.
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सभेची नोटीस
116. सं थेचे द तर सं थे या यव थापन कमेटी या संमतीने सं थे या वा तूम ये
सिचवास सोई कर होईल,अशा िठकाणी ठे वले जाईल.व सभासदांना

याबाबत

कळिव यांत येईल.
सं थे या द तराचा 117. यावे ळी नवीन सिमती िनवडू न येईल यावेळी मावळ या सिमती या सिचवाने
ताबा

मावळ या आप या ता यात असले या सं थे या कागदप ाची व मालम ेची यादी क न सदर

सिमतीने

सू

सोपिवणे.

कागदप व मालम ा मावळ या अ य ा या ता यात िदली पािहजे. िनवृ

होणारा

अ य अिधिनयमातील कलम 160 या तरतुद नुसार सिमतीचा कायभार व आप या
ता यात असलेली कागदप े व मालम ा नवीन सिमती या अ य ां या ता यात दे ईल.
टीप : या उपिवधी व अ य कोण याही उपिवधीम ये वापरले या "कागदप "े या
श दात उपिवधी नुसार सव कवा यापैकी कोण याही बाबी अिभ ेत आहे त.

सं थे या पदािधका- 118. (अ)
यांची िनवडणूक

येक सिमती ित या िनवडणूकी नंतर या पिह या सभेत सिमती

सद यांमधून अ य , सिचव आिण कोषा य यांची िनवड करे ल. (ब) सं थेचा अ य
सिचव आिण कोषा य

यांची अ य

हणून कवा सिचव आिण कोषा य

हणून

िनवडणूक झा या या तारखेपासून पांचवष पयत पदधारण करील. मा सिमतीची मुदत
संप या नंतर ते अशी पदे धारण करणार ◌ा◌ाहीत.
अय

व सिचव परं तु अशा सं थेचा अ य , सिचव अथवा कोषा य

यां या िव द सिमती या 1/3

यांचा पदावधी व सभासदांनी नोटीशी ारे अिव वासाचा ठराव दाखल केला असेल आिण यासाठी असा
यां या

िव द ठराव मा.सहा यक िनबंधक यांचे दज या खाली नसले या अिधका-यां या

अिव वास ठराव.

अ य तेखाली बोलिवले या खास सिमती या सभेम ये, यावेळी सिमत या अशा
सभेस उप थत राह यास व मतदान कर यास पा

असले या सिमती या 2/3

सद यांपैकी व सद यां या बहु मताने पारीत झाला तर असे सं थेचे अ य , सिचव
अथवा कोषा य

हे असे पद धारण कर याचे थांबवतील. (Cease to be the

Chairman, Secretary, or Treasurer)
..... परं तु अशा अिव वास ठरावानंतर अिव
मिह याचा कालावधी संपेपयत अशा अ य
अिव वासाचा ठराव दाखल करता येणार नाही.
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ास ठराव नामंजूर झा यास सहा

सिचव अथवा कोषा य

यांचे िव द

सिमती या

119. सवसाधारणपणे सिमती या सभा सं थे या आवारात होतील. सिमती या सभेत

सभेसाठी गणसं या

गणपूत साठी सिमती सद य सं येानुसार 6/7/8/9 सद यांची उप थती आव यक
असेल.

काय म-पि केवरील

येक

िवषयावर

चच

करतेवेळी

गणपूत

अस यािशवाय सिमती कोणतेही कामकाज कर यास स म राहणार नाही.
मिहनाभरात

120. 1) िजत या वेळा ज र असेल ितत यावेळा सिमती आप या सभा भरवील मा

यावया या सिमती मिह यात कमान एक तरी सिमती सभा झाली पािहजे. (2) सिमती आप कालीन
या सभांची सं या

पिर थतीम ये, आव यकतेानुसार सिमती सद यांम ये ठराव िवतरण क न याची
मंजरू ी घेवू शकेल. मा

अशा

कार या ठरावांना यानंतर या लगेचच होणा-या

सिमती सभांम ये पटलावर ठे वल
े व सभेला पुन:

अवगत करेल.

सिमतीत नैिम ीक 121. एखा ा सिमती या सद याचा मृ यू झा याने, याने राजीनामा िद याने तो अपा
िर

झाले या जागा ठर याने कवा यास मा.रिज

वीकृत सद या ारे जागा िरकामी झा यास
भरणे.

झाले या

ार यांनी सद यवग तून काढू न टाक यामुळे सिमतीत

सिमतीवर राह यास पा

वग तील पा

असले या अ य कोणाही िर

सभासदास सिमती-सद य

हणून अिधिनयमातील

तरतुदी माणे व रा य िनवडणूक ािधकरणा या िनदशा माणे भरता येईल.
सिमतीवर
क न

वकृत 122. सिमतीवर वीकृत केले या सद यांचा पदावधी हा सिमती या मुदतीइतका असेल.
घेतले या

सद याचा पदावधी
सिमती या

123. सिमतीचा सद य, सं थे या अ य ास प

िलहू न सिमतीवरील आप या

सद याने राजीनामा सद य वाचा राजीनामा दे वू शकेल. सिमतीने राजीनामा मंजूर करणे अथवा सं थेचा
दे ण.े

अय

कवा सिचव यांना राजीनामा िमळा यापासून एक मिह याचा कालावधी संपणे

यापैकी जी गो ट आधी घडेल या तारखेपासून राजीनामा अंमलात येईल.
सिमती या

124. (अ) सं थेचा अ य

पदािधका-यांचे

राजीनामा दे वू शकेल.

राजीनामे

ब) सं थेचा सिचव अथवा कोषा य
अथवा कोषा य

सं थे या सिचवाकडे प पाठवून अ य पदाचा आपला
सं थे याअ य ांकडे प पाठवून सिचव हणून

हणून आप या पदाचा राजीनामा दे वू शकेल.

क) अ य /सिचव/कोषा य

यांनी आप या कामाचा ताबा, नवीन िनवडू न आले या
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अ य /सिचव/कोषा य

यांना रीतसर िद यानंतरच तसेच राजीनामा

वकार या

नंतरच यांनी िदलेला राजीनामा अंमलात येईल.
ड) सं थे या अ य ाने कवा

करणपर वे सिचवाने कवा कोषा य ाने या यावर

सोपिवलेली कामे अ यावत पूण केली आहे त आिण याने वत: या ता यातील सं थेची
सव कागदप े व मालम ा सिमती या समोर सादर के याआहे त याबाबत खा ी
झा यावरच सिमतीला राजीनामा वीकारता येईल.
ई) यावे ळी संपूण यव थापक सिमतीलाच राजीनामा

ावयाचा असेल ते हा तो

राजीनामा सं थे या सवसाधारण सभेपुढे मांड यांत येईल आिण सवसाधारण सभे या
मंजुरीपासूा तो अंमलात येईल.
सवसाधारण सभेने संपुण यव थापन सिमतीचा राजीनामा

वकारलेनंतर राजीनामा

िदले या सिमतीने याबाबत िनबंधकास कळिवणे बंधनकारक रािहल आिण या नुसार
िनबंधक अिधिनयमातील 77 अ नुसार कायवाही करतील.
सिमती या सभेची

125. सं थेचा सिचव सं थे या अ य ाशी स लामसलत क ा सिमती या

नोटीस

सात पूण िदवसांची नोटीस सिमती या सव सद यांना पाठवील व तीत सभेची तारीख,
वेळ,

येक सभेची

थळ व तीत करावया या कामकाकाजाचा उ लेख असेल. वरील माणे

सिमती या सभेची नोटीस व काय म पि का पाठिव यांत सं थे या सिचवाकडू न कसूर
झा यास सं थे या अ य ाने ती पाठवली पािहजे. सं थेचा सिचव व अ य

यांनी

सिमती या सभेची नोटीस व काय म पि का पाठिव यांत कसूर के यास सं था या
गृहिनम ण सं थांचा महासंघ (फेडरे शनशी) संल झालेली आहे असा महासंघ अशा
कारची सूचाना व िवनंती प क िमळा यानंतर अशी सभा बोलावू शकेल.
सिमती या

126. सं थेचा अ य सिमती या सव सभांम ये अ य ता करील. मा जर सिमती या

सभासाठी सं थेचे एखा ा सभेत गैरहजर असेल तर सदर सभेला हजर असलेले सभासद आप यापैकी
अ य सभापती

एकाची या सभेचा अ य

हणून िनवड क शकतील व तो या सभेची अ य ता

करील.
सिमती या

127. सिमती या

येक सद यास एक मत असेल परं तु मते समसमान झा यास

सद यांस

एकच अ य ास दुस-या कवा िनण यक मताचा अिधकार असेल. सव िनणय बहु मताने घेतले

मत.

िनणय जातील.

बहु मताने
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अ य ां या

128. सिमती या 1/3 सद यांनी मागणी के यास सं थे या सिचवाला असे मागणीप

सूचनेव न

कवा िमळा यापासून सात िदवसांचे आंत मागणीप ात नमूद केले या िवषयावर चच

सिमती या

1/3 कर यासाठी सिमतीची खास सभा बोलवावी लागेल. सं थे या सिचवांकडू न ठरािवक

सद यां या

मुदतीत अशी सभा बोलािव यास कसूर झा यास उपिवधी

मागणीव न

प दत अवलंिबली जाईल.

सिमतीची

.133 म ये नमूद केलेली

िवशेष

सभा
सं थे यासिचवाने

129. सं थेचा सिचव सिमती या

सिमती यासभांना

के यावर यावर वत:ची सही क न व सं थे या अ य ाची यावर सही घेवून सदर

हजर

राहणे

इितवृ ांची

व इितवृ

येक सभेत उप थत राहील व इितवृ ाची न द

कायम कर यासाठी सिमती या पुढील सभेपुढे ठे वील. सिचवा या गैरहजेरीत

न द इितवृ ांताची न द घे यासाठी सं थेचे अ य पय यी यव था करतील.

करणे.
सिमती या
सद यांची संयु

130. अिधिनयम, िनयमावली व सं थेचे उपिवधी या अ वये सिमतीवर सोपिव यांत
व आलेली कत ये व जबाबदा-या पार पाड यांत सिमतीकडू न हयगय झा यामुळे कवा ती

यि गत

पार पाड यांत कसूर झा यामुळे सं थेला जी हानी सोसावी लागेल ती भ न दे यास

जबाबदारी

सिमतीचे सव सद य संयु पणे व पृथकपणे (Jointly & severally) जबाबदार
असतील.

सिमतीचे अिधकार

131. उपिवधी

.113 मधील तरतुद या अिधनतेने खाली नमूद के या माणे सिमती

कत ये

अिधकारांचा वापर करील व तशी कत ये व जबाबदा-या पार पाडील.
1) सभासदांकडू न ठे वी व कज उभारणे या बाब चा िवचार करणे
2) दु

ती व दे खभाल िनधी आिण यासाठी वगणीचे दर कोणते असावेत याचा िवचार

क न यासंबंधी सवसाधारण सभेकडे िशफारस करणे.
3) दु

ती व दे खभाल िनधी राखीव िनधी गुंतवणे व वापरणे या संबंधी या सव बाब वर

िवचार करणे.
4) सभासद, सहयोगी सभासद व नाममा सभासद यां याकडू न आले या राजीना यांचा
िवचार क न िनणय घेण.े
5) नामिनदशन होणे व ती र केली जाणे या गो टी सिमती या इितवृ ांत न दव याची
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द ता घेण.े
6) सिचवाने भू भागांची पाहणी क न सादर केले या अहवालावर कायवाही करणे.
7) सभासद, सहयोगी सभासद व नाममा सभासद यांचे सभासद व समा त हो या या
करणांवर कायवाही करणे.
8) सं थेकडे िनरिनराळया कामांसाठी आले या अज चा िवचार करणे व यावर िनणय
घेण.े
9) सं था ित या भांडवलातील/मालम ेतील भाग व िहतसंबंध वत: संपादन करील
याबाबतीत असे भाग व िहतसंबंधाची कमत परत कर या या करणांचा िवचार करणे
व यावर िनणय घेण.े
10) उपिवधी

.71(अ) म ये नमूद केले या त वानुसार

येक भू भागा या आकारणीची

र कम िन चत करणे.
11) सभासदांकडू न सं थेस येणे असले या यां या भू भागां या आकारणी या रकमांची
वसुली िकतपत झाली याचा आढावा
12) थकबाकीवर आकार यांत येणा-या

याजा या बाबतीत कर यांत आले या

तरतुद चे पालन होते कवा नाही हे पाहणे.
13) मालम ा-ह तांतरचा द तऐवज, भागप े व यावर सं थेची मोहोर लावावयाची
असते असा द त व अ य कोणताही द तऐवजावर सहया कर याचा अिधकार सिमती या
एका सद यास दान करणे.
14(1) सवसाधारण सभेने ठरवून िदले या येयधोरणानुसार भू भागाचे वाटप करणे
अथवा वाटप र करणे याबाबतीचे िनणय घेण.े
14(2)

भू भागे "वाटप न दणी पु तक" याची तपासणी करणे व या माणे भू भाग

ह तांतरण झाले आहे याची खां ी क न घेण.े
15) वा षक सवसाधारण सभा ठरवून िदले या मुदतीत भरिव याब ल द ता घेण.े
16) वा षक सवसाधारण सभेपुढे िवचारासाठी ठे वावयाचे सव िवषय काय म-पि केत
समािव ट कर याची द ता घेण.े
17) आव यकतेनुसार िवशेष सवसाधारण सभा बोलािवणे.
18) िव मान, सिमतीची मुदत संप यापूव निवन सिमती या िनवडणूकीची यव था
करणे.
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19) िनवडणूकीनंतर निवन सिमती रीतसर गठीत झाली आहे याची खा ी क न घेण.े
20) सं थे या पदािधका-यांची िनवडणूक करणे.
21) सिमतीची सभा मिह यातून भरिव याची द ता घेण.े
22) सिमती या सद यां या राजीना याचा िवचार करणे.
23) सं थे या पदािधका-यां या राजीना याचा िवचार करणे.
24) सं थे या पगारी कमचा-यांकडू न तारण घेण.े
25) सांिविधक लेखापरी ण व अंतगत लेखापरी ण अहवाला या अनुषंगाने तयार
केलेला दोषदु
26) जमीन
सहीिश

ती अहवाल मंजूर क न यो य या ािधका-याकडे सादर करणे.
व

यावरील इमारत/इमारती यां या ह तांतरणाचा द तऐवज

यािनशी क न दे ण.े

27) सं थेची मालम ा सु थतीत ठे वणे आिण ितची डागडु जी करणे व नुतणीकरण
करणे.
28) सं थे या मालम ेचा िवमा उतरिवणे.
29)उपिवधीतील तरतुद चा भंग करणा-या सभासदांवर बसवावया या दं डाचे दर
सवसाधारण सभेत सुचिवणे व "कारणे दाखवा" नोटीस काढणे
30)सं थे या आवारात कोणकोणते खेळ खेळ यास परवानगी िदली जावी याबाबतचा
ताव सवसाधारण सभेत सुचिवणे
31)अिधिनयम,िनयमावली व सं थेचे उपिवधी यांत नमूद केले या परं तु वर प टपणे
िविन द ट केले या अ य कोण याही बाब संबंधी िवचार करणे व यावर िनणय घेण.े
32)सं थेमधील वाहने उभी करावया या जागेसंबंधीची करणे िनकालात काढणे.
33)सं था हौ सग फेडरे शाला संलग झालेली आहे आिण ितची वगणी िनयिमतपणे भरली
जात आहे याबाबतची द ता घेण.े
34)आले या त ारी अज बाबत िनणय लगतानंतर होणा-या सिमती बैठकीम ये घेणे
आिण संबंिधत सभासदांना या माणे कळिवणे.
35)सं थे या आ कटे ट बरोबरचे काँ ॅ ट संबंधीची कागदप े तयार करणे.
36)बांधकामासंबंधी आले या िनिवदांची तपासणी करणे हया बाबतचा सिमतीचा
अहवाल सवसाधारण सभेस सादर करणे आिण ठे केदारा या कामाची न द क न घेण.े
सं थे या

132. अिधिनयम, िनयमावली व सं थेचे उपिवधी यांतील तरतुद या क ेत राहू न
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अ य ांचे

सं थे या यव थापना या बाबतीत सं थे या अ य ास सव िगण दे खरे ख व िनयं ण

अिधकार

ठे व याचे व मागदशन कर याचे अिधकार राहतील. काही आक मक अडचणी या
संगी सं थेचा अ य

सिमतीचे कोणतेही अिधकार वापर यास स म असेल तरीही,

अशा कारे घेतले या िनणयामागील कारणे लेखी व पात मांडणे आव यक आहे .
सं थे या अ य ाने अशा त-हे ने अिधकार वापर क न घेतले या कोण याही िनणयावर
सिमती या पुढील सभेत िश कामोतब (मा य) क न यावे लागेल.
133. सं थे या सिचवांची कामे खालील माणे असतील :
1) ठरािवक मुदतीत व िविहत प दतीने सभासदांना भागप े दे णे

2)सभासद, सहयोगी सभासद व नाममा सभासद यां या राजीना याबाबत कायवाही
करणे.
3)नामिनदशन झा याची व ते र के याची नामिनदशन पु तकात न द घेण.े
4)सं थे या मालम ेची पाहणी करणे
5)सभासदांना सभासद वग तून काढू न टाक या या करणांवर कायवाही करणे.
6)सभासद, सहयोगी सभासद व नाममा सभासद यांचे सभासद व समा त झा या या
करणांवर कायवाही करणे
7)सं थेकडे िनरिनराळया कारणांसाठी आले या अज वर कायवाही करणे
8)सं थे या आकारणीचा भरणा कर यासंबंधी मागणी नोटीसा तयार करणे
9)सं थेची आकारणी भर यात कसूर केले यांची करणे तयार करणे
10)भू भाग नेमून दे याब ल प पाठिवणे
11)सवसाधारण सभे या नोटीसा व काय म पि का पाठिवणे
12)सगळया सवसाधारण सभां या इितवृ ांची न द करणे
13)न याने थापन झाले या सिमतीची पिहली सभा बोलािवणे
14)सिमती या सव सभां या नोटीसा पाठिवणे
15)सिमती या सभास हजर राहू न यां या इितवृ ांची न द करणे
16)सिमतीने

अयथा ठरिवले नस यास िहशोबाची पु तके न दवहया आिण इतर

कागदप े ठे वणे
17) आव यक या प दतीनुसार िहशेब अंितम व पात तयार करणे
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18) अ य ांचे संमतीने सं थे या कामकाजाशी संबंिधत असलेलया िनरिनराळया
ािधका-यांपुढे सं थेची कागदप े सादर करणे.
19) सांिविधक लेखापरी क व अंतगत लेखापरी क यांजकडू न आले या लेखापरी ण
अहवालां या अनुषंगाने दोष दु

ती तयार करणे.

20) एखा ा सभासदाकडू न उपिवधीतील तरतुदीचे

उ लंघन सिमतीने िदले या

सूचानांनुसार संबंिधत सभासदा या िनदशनास आणणे.
21)

या या वर

ामु याने उ लेख कर यांत आलेली नाही असे, अिधिनयम,

िनयमावली, सं थेचे उपिवधी या सवसाधारण सभेचे व सिमती या सभांनी िदलेले आदे श
या माणे करावयाची अ य कामे पार पाडणे.
22) त ार अज व तु थतीसह सिमती या लगत नंतर या होणा-या बैठकीसमोर सादर
करणे.
23) भू भागे वाटप अथवा वाटप र करणे याबाबतचे प पाठिवणे.
24) सिमती या आदे शानुसार भू भागाचा ताबा घे याबाबतचे प संबंिधत सभासदास
पोहोचते करणे.
XII िहशोबपु तके व न दपु तके व इतर पु तके ठे वणे
सिचवाची कामे

134. सं थेला खाली नमूद केलेली िहशोबपु तके, कागदप े व न दपु तके ठे वावी

िहशोब पु तके,

लागतील.

न दपु तके

1. िनयमावलीतील िनयम 32 अ वये िविहत केलेले "आय" नमु यातील सभासद
न दपु तक
2. िनयमावलीतील िनयम 32 अ वये िविहत केलेली "जे" नमुयातील सभासदांची यादी.
3. रोकड वही
4. सवसाधारण खतावणी
5. वैयि क खतावणी
6. मालम ा न दपु तक
7. िनयमावलीतली िनयम 73 अ वये िविहत केलेली ओ नमुयातील लेखापरी ा दु
न दपु तक
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ती

8. गुंतवणूक न दपु तक
9. नामिनदशन न दपु तक

10. कज न दपु तक (कज उभारले अस यास) (सं था व सभासद )
11. गहाण न दपु तक (मालम ा गहाण ठे वली अस यास)
12. सिमती या सभांचे इितवृ न दपु तक सवसाधारण सभा इतीवृ न दवही.
व इतर पु तके

13. थािनक

ािधकरण, िव ुत पुरवठा कवा इतर कोणतीही थािनक

ठे वणे

यांचक
े डे ठे वले या रकमांचे ठे व न दपु तक.

ािधकरणे

14. फ नचर, प के िखळवलेले सामान व काय लयीन साम ी यांचे न दपु तक
15. ंथालयीन पु तकांचे न दपु तक.
16.भू भाग नेमन
ू िद यासंबंधीचे न दपु तक, िहशेबपु तके, न दपु तक व इतर पु तके
ठे वणे.
17. ि याशील व अि याशील सभासद न दवही.
18.नाममाञ सभासद(भाडेक न) न दवही.

ठे वावयाची इतर
कागदप े

135. सं थेला खालील बाब साठी वतं फाई स ठे वा या लागतील :1. सभासद वाचे अज.
2. सहयोगी सभासद वाचे अज
3. नाममा सभासद वाचे अज
4. सभासद, सहयोगी सभासद व नाममा सभासद यांची राजी◌ा◌ामाप .
5. सं थे या भांडवलातील मालम ेतील भाग व / वा िहतसंबंध ह तांतरीत
कर यासंबंधीचे अज.
6. सभासदास सभासद वग तून काढू न टाक याची करणे
7. नामिनदशन प े व ती नामिनदशने र कर यासंबंधीची प .े
8.

येक सभासदाबरोबर या प यवहाराची वतं फाईल

9. न दणी ािधकरणाबरोबर झालेला प यवहार
10. िबगर शेतकी मालम ा कराबाबतचा प यवहार
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11. पाणीप ीबाबतचा प यवहार
12. िव ुत पुरवठयाबाबतचा प यवहार
13. मालम ा ह तांतरणाबाबतचा प यवहार.
14. करार, संिवदाप े व त ुषंिगक कागदप े
15. बांधकामाचे मंजूर आराखडे व याबाबतचा प यवहार
16. सभासदांमधील भू भागां या अदलाबदलीचे अज
17. भू भाग नेमून दे याबाबतचा प यवहार
18. सामाईक जागेत वाहने उभी कर यासाठी व भू खड
ं ावरील मोकळे प े िमळ यासाठी
आलेले अज.
19. रोकडवहीत व रोजिक दत या

माने खच न दले असतील या

माने लावले या

िबलांसहीत पाव या
20. या या तारखांना बँकात रकमांचा भरणा केला असेल या

माने लावले या

चलनां या थळ ती
21. िदले या चेक या थळ ती
22. भागप ां या थळ ती
23. भागप ां या नकला िमळिव यासाठी आलेले अज.
24. सं थेचा न दणी अज, उपिवध ची यात झाले या दु

यांसह त

25. चौकटीत बसिवलेला न दणी दाखला
26. सं थेने िदले या पाव यां या थळ ती कवा मूळ पाव यां या काबन ती
27. सं थे या िबलां या आकारणी या थळ ती कवा काबन ती
28. िमळाले या कज बाबतचा व मालम ा गहाण ठे व याबाबतचा प यवहार
29. सं थे या सवसाधारण सभे या नोिटसा व काय मपि का
30. सं थेने तयार केलेली िनयतकािलक िहशोबप के.
31. सिमतीने सं थे या कामकाजाबाबत तयार केलेले वा षक अहवाल
32. सांिविधक लेखा परी काकडू न आलेले लेखापरी ण अहवाल व त ुषंिगक दोष
दु

ती अहवाल

33. अंतगत लेखापरी कांकडू ा आलेले अहवाल व त ुषंिगक दोष दु
34. सिमती या सभां या नोटीसा व काय मपि का
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ती अहवाल

35. सिमती या िनवडणूकीबाबतचे कागदप
36. सभासदाकडू न आले या त ारी व याबाबतचा प यवहार ठे वावयाचे इतर
कागदप .
िटप : वर नमूद केले या िवषया यितिर

अ य िवषयांकरीता सं थेला वतं फाईल

ठे वा या लागतील.

िहशेब व पु तके

136. सिमतीने अयथा काही ठरिवले अस यास, उपिवधी

. 134 व 135 म ये नमूद

न दपु तके,

केलेली िहशेब पु तके, न दपु तके व इतर कागदप े यव थत व अ यावत ठे व याची

कागदप इ.

जबाबदारी सं थे या सिचवाची असेल.

ठे व याची
जबाबदारी
हात या रोखीवर

137. सं थेचा सिचव अगर याबाबतीत सिमतीने

ािधकृत केलेला पगारी कमचारी,

मय दा

िकरकोळ खच साठी िदवसाअखेर जा तीत जा त

.300/-

.5000/- एवढी र कम

वत:कडे ठे वू शकेल. काही अपिरहाय कारणामुळे, वरील मय दे पे ा जा त र कम हाती
रहात असेल तर, अशी जादा रोख र कम सिचवाने अथवा हाती रोख र कम ठे व यास
ािधकृत केले या इसमाने पुढील तीन िदवसां या आंत बँकेत जमा केली पािहजे.
िविहत मय दे पे ा
जा त र कम

138. . 1500/- पे ा जादा रकमांपे ा अिधक अशा सव देय रकमा "अक ट पेयी"
ॉ ड (घेणा-या याच खा यावर जमा करावया या) चेकने िद या जातील.

चेकने दे णे
िहशेबांना
व प दे ण.े

अंितम 139 अ)

येक सहकारी वष संप यानंतर 6 मिह यांचे आत, सं थे या सिचवाने अगर

या इसमास सिमतीने ािधकृत केले आहे . अशा इसमाने गत सहकारी वष चे उ प व
खच प क व वष अखेर या िदवशीचे ताळे बंद, प क, िनयमावलीतील िनयम62(1)
अवये िविहत केले या नमु यात तयार केली पािहजेत व यासोबत गत सहकारी
वष अखेर असले या ि याशील व अि याशील सभासदांची यादी यां या नावावर
भागभांडवल खा यात जमा असले या रकमा व यां या काही ठे वी अस यास या ठे वी,
गुंतवणूक केले या रकमांचा त ा व धाकी यां या या ा व सं थेचे फ नचर कायम
बसिवलेले सामान व काय लयीन साम ी इ. तपशील दे णा-या या ा जोड या पािहजेत.
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ब) अिधिनयम व िनयमातील तरतुदीम ये िवहीत केलेनुसार सं था वा षक अहवाल तयार
करे ल व सादर करे ल.सं थेने खालील वा षक अहवाल 30 स टबर पुव िनबंधकास सादर
करणे अिनवाय आहे .
1. सं थे या काय ची मािहती दे णारा वा षक अहवाल (वा षक मािहती)
2.सं थे या लेखापिर ीत िहशोब प के व लेखापिर ण अहवाल.
3.वा षक सवसाधारण सभेने मा य केलेले नफा वाटणी प क.
4.उपिवधी दु

ती करण( अस यास)

5.वा षक सवसाधारण सभेची तारीख व िनवडणूकीची तारीख .
6.अिधिनयमातील व िनयमातील तरतुदीनुसार व िनबंधकाने मागणी केलेली इतर मािहती
क) सं थेने वा षक सवसाधारण सभेत रा य शासनाने मा यता िदलेली यादीतील िनयु
केले या लेखापिर काचे नाव व

याबाबत

याचे संमती प

वा षक सभे या

िदनांकापासून एक मिह याचे आत िनबंधकास कळिवणे अिनवाय आहे .
ड) अिधिनयमातील कलम 75 (2) अ व कलम 79 (1) ब अ वये सं थेने
लेखापिर काची िनयु ी व लेखापिर ण करणेची कायवाही करणेस कसूर केलेस
िनबंधक रा यशासनाने मा यता िदले या यादीतील लेखापिर काकडू न लेखापिर ण
क न घेवू शकते.
कमचा-यांकडू न

140. सं थे या सेवेत असले या सं थेची व रोकड र कम व रोखे हाताळणा-या

येक

तारण

कमचा-याने िनयमावलीतील िनयम 107 ब म ये तरतुद के यानुसार तारण िदले पािहजे.
XIII. नफयाचे िविनयोजन

सं थे या वैधािनक 141.(अ) कोणतीही कज व ठे वी यांवरील याजाची तरतूद के यावर व अिधिनयमातील
(Statutory)
राखीव

कलम 65(1) व 66 आिण िनयम 49(अ) अ वये आव यक अस या माणे अ य

िनधीत वजावटी के यावर सं थेने वत: अगर ित या नावावर के या जाणा-या सव यवहारातून

करावयाचे

लाभले या िन वळ नफया या 25 ट के अंश, सं थे या राखीव िनधीकडे जमा केली

अंशदान

पािहजे.
ब) िन वळ नफयापैकी उविरत 75 ट के रकमेचा िविनयोग िनयमावलीतील िनयम
50,51,52,43 माणे खालील माणे कर यांत येईल :-

िश लक नफयाची 1)भरणा झाले या भागभांडवलावर सिमती या िशफारशीव न वा षक सवसाधारण
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वाटणी.

सभेने मा यता िदले या पण दरसाल दरशेकडा जा तीत जा त 15 ट के इत या दराने
लाभांश दे ता येईल. लाभांश (dividend) दे यासाठी मागील सहकारी वष या अखेर या
िदवशी सं थे या द तरातील न दी माणे भागांचे जे न दीधारक असतील यांना अशा
भागांवर लाभांश दे यांत येईल.
2)सं थे या कामकाजासाठी सं थे या पदािधका-यांनी खच केले या यां या बहु मोल
वेळे या मोबद यात यांना िन वळ नफयांपैकी जा तीत जा त 15 ट केपयत मानधन
दे यासाठी. परंतु अशी वा षक मय दा 15% कवा
असेल ती र म

. 2000/- यापैकी जी कमी

ती पदािधकारी वा षक सवसाधारण सभेने ठरवीले माणे घेवू

शकेल.
3) उपिवधी

.5 (ड) म ये नमूद केले या उि टां या पूततेसाठी वा षक सवसाधारण

सभा िन चत करील इतकी र कम सामाईक क याण िनधी या खाती वग कर यासाठी
4) काही नफा िश लक रािह यास तो पुढे ओढला जाईल अगर सिमती या िशफारशीव ा
वा षक सवसाधारण सभा ठरवील या प दतीने वापरला जाईल.
XIV. वसुलीस अपा ठरले या रकमा बुडीत खाती टाकणे.
बुडीत

खाती 142. उपिवधी

टाकता

येतील

अशा रकमा.

.144 मधील तरतुद या अिधातेने कज ची मूळ र कम, यावरील येणे

याज कवा सभासदाकडू न येणे असले या सं थे या आकारणी या रकमा, वरील
रकमा या वसुलीसाठी खच केले या रकमा व संिचत तोटा, याबाबी लेखापरी कांनी
वसुलीस अपा अस याचे मािणत के यास, सवसाधारण सभे या मा यतेने सं थेला या
बुडीत खाती टाकता येतील.
143. उपिवधी

. 143 म ये नमूद केले या रकमा बुडीत खाती टाकावया या झा यास

खालील बाब ची पूतता झा यािशवाय तसे करता येणार नाही.
कोणतीही र कम

1) अशा रकमा बुडीत खाती टाक यास सवसाधारण सभेने रीतसर संमती िदली असली

खाती

पािहजे.

टाक यापूव

2) सदर सं था या िव पुरवठा सं थेची ऋणको असेल या िव पुरवठा सं थेची रकमा

अंवलंबावयाची

बुडीत खाती टाक यास मा यता घे यांत आली पािहजे.

काय प दती.

मा , जर सं था िज हा म यवत सहकारी बँकेस कवा अ य िव पुरवठा सं थेस संल
असली तरी तीची ऋणको नसेल तर, सदर बँके या अगर िव पुरवठा सं थे या
परवानगीची आव यकता नाही.
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तसेच मागील लेखापरी णात सं थेस "अ" अगर "ब" वग दे यांत आला अस यास व
बुडीत टाकावया या रकमांची सोय कर यासाठी मु ाम िनम ण केले या "बुडीत ऋण
िनधीत पुरेशी िश लक अस यास बँकेची कवा िव

पुरवठा करणा-या सं थेची अगर

न दणी अिधका-याची अशी परवानगी आव यक असणार नाही.
XV. सं थे या िहशेबांची लेखा परी ा.
अंतगत िहशेब

144 अ). सं थेस आव यकता वाट यास सं था सवसाधारण सभेत सं थेचे िहशेब

तपासणीसाची

तपास यासाठी अंतगत िहशेब तपासणीसाची िनयु ी करता येईल व याचे पािर िमक

नेमणूक

ठरिवता येईल.
ब) सं था वैधािनक लेखापिर णासाठी सवसाधारण सभेत रा यशासनाने मा यता
िदले या यादीतील लेखापिर काची िनयु ी करे ल व याचे शु क ठरवेल.परं तु एकाच
लेखापिर काची तीन वष पै ा जा त कालावधीसाठी िनयु ी करणार नाही.वै ािनक
लेखापिर क कलम 81 मधील तरतुदीनुसार लेखापिर ण अहवाल सादर करतील.
क) सं थेचे लेखापिर ण अ थक वष संपलेनंतर 6 मिह याचे आत क न घेणेची व
लेखापिर ण अहवाल वा षक सवसाधारण सभेपुढे ठे वणेची जबाबतदारी संचालक
मंडळाची रािहल.

िहशेब

145. सं थे या काय लयात कवा सं थेचे द तर नेहमी जेथे ठे वले जाते तेथे, सिचव

तपासणीसाठी

अंतगत लेखापरी कासमोर आिण वैधािनक लेखापरी कांसमोर िहशेबाची सव िहशेब

पु तके

व पु तके, न दपु तके, कागदप ,े हजर करील कवा हजर कर याची यव था करील व

कागदप े

हजर सं थे या लेखा परी ेसाठी यां याकडू न मागिव यांत येईल अशी मािहती यांना पुरवील.

करणे.
दोष
अहवाल
करणे.

दु

ती 146अ) . शासकीय लेखापरी क व सं थेचा अंतगत लेखापरी क यांचक
े डू न लेखापरी ा
तयार अहवाल आ यानंतर सं थेचा सिचव, सदर अहवालात उप थत केले या आ ेपांबाबत व
कर यांत आले या सूचानांना आुल ून िनयमावलीतील िनयम 73 खाली िविहत केले या
"ओ" नमु यांत दोष-दु

ती अहवालाचा मसुदा तयार करील व लेखापरी ा अहवाल

आला या तारखे या लगत नंतर भरले या वा षक सवसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर
करील. सदर दोष-दु

ती अहवालावर वरील िनयमाम ये नमूद केले या प दतीने पुढील
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कायवाही करावी लागेल.
146 ब) सिमतीने लेखापिर ण दोष दु

ती अहवाल िविहत मुदतीत वा षक सव साधारण

सभे पुढे व िनबंधकाकडे सादर करणेस कसूर केलेस सव सिमती सद यांनी कलम 146
अ वये अपराध केलेचे मानले जाईल आिण ते कलम 147 अ वेय दं डास पा राहतील.

XVI. मालम च
े े ह तांतरण, दु
मालम े या
ह तांतरण

ती व देखभाल.

147. (अ) जमीन / इमारत/ इमारती यांचे ह तांतरण द तऐवज (खरे दीखत) नावे क न
द त घे या या

टने सिमती सवसाधारण सभे या स लामसलतीनुसार आव यक कायवाही

ऐवजाला अंितम करे ल.
व प दे ण.े
ह तं◌ातरण लेख ब) भू खड
ं व यावरील सावजिनक इमारत/इमारती सं थे या नावावर ह तांतरीत
◌ा पािदत करणे.

कर यासाठी केलेला द तऐवज सिमती आिण सॉिलिसटस कवा ऍ़ड होकेट यांचश
े ी
स लामसलत क न तपासून पािहल व सदर द तऐवज सं थे या सव साधारण सभेपुढे
मंजुरीसाठी ठे वील.
क) सं थे या सवसाधारण सभेम ये द तऐवजा या मसु ास मंजुरी िमळा यानंतर सिमती
सदर द तऐवजाचे सही िश

यािनशी िन पािदत (execute) करील.

सं थेची मालम ा 148. सं थेची मालम ा सदै व सु थतीत ठे व याची जबाबदारी सिमतीची राहील.
सु थतीत
राख याची
सिमती

ची

जबाबदारी.
सं थे या

149. सं थ या कोणाही सभासदाकडू न सं थे या मालम े या दे खभालीसंबंधात काही

मालम ेला

त ारी आ याव न कवा आपण होवून सं थेचा सिचव मालम ेची वेळोवेळी पाहणी

दु

करील व काही दु

तीची

आव यकता

करील.सं थे या सिचवाने पाठिवले या अहवालावर सिमती िवचार करील व कोण या

आहे कवा काय दु
हे

या आव यक वाट यास या संबंधीचा अहवाल सिमतीस सादर

या करावया या यासंबंधी िनणय घेईल.

पाह यासाठी
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तपासणी करणे.
सं थे या

150.(अ) सं थे या मालम ेवरील दु

मालम ेची

सिमतीला आहे त मा एका वेळेचा खच खालील दशिवले या मय दे पयतच हायला हवा.

दु

ती

दे खभाल

ती आिण दे खभाल यावर खच कर याचे अिधकार

व सभासद सं या 25 पयत

: . 25000/-

यांवर सभासद सं या 26 ते 50

: . 50000/-

खच करावया या सभासद सं या 51 पे ा अिधक : . 1 लाख पयत.
मय दा

(ब) सं थे या मालम ेवरील दु

ती आिण दे खभाल यावरील खच उपिवधी

. 150.(अ)

म ये मय िदत के यापे ा जा त होत असेल तर सवसाधारण सभेची पूव संमती घेणे
आव यक आहे .
क) सं थेची सवसाधारण सभा खालील बाब वर िनणय घेईल.
1) सिमतीने सं थे या मालम े या दु

ती या व दे खभाली या कामासाठी िनिवदा न

मागिवता िकती मय दे पयत खच करावा ती मय दा ठरवील.

या कामा या बाबतीत वर

ठरिवले या मय दे पे ा करावया या कामाची कमत जा त असेल अशा कामा या बाबतीत
सिमतीस िनिवदा मागिवणे, या सवसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठे वणे वा तुशा

ा

बरोबर (नेम यास) व ठे केदाराबरोबर करार करणे, या कायप दतीचा अवलंब करावा
लागेल व
2) एका सहकारी वष त मालम े या दु

तीवर व दे खभालीवर सं थेने िकती मय दे पयत

खच करावा ती मय दा ठरवील.
ड) मु य

वतकाने याला सं थे या

वतकांनी यां या बैठकीम ये िदले या िवशेष

अिधकारा माणे आ कटे टची नेमणूक केली असेल तर या नेमणुकीस सं थे या पिह या
सवसाधारण सभेची मा यता ावी लागेल.
इ) मु य वतकाने जर आ कटे टची नेमणूक केलेली नसेल तर सं थे या सवसाधारण
सभेम ये पध मक दर मागवून यो य या अटी व िनयमास पा राहू न आ कटे टची
नेमणूक केली जाईल.
फ) सं थे या सवसाधारण सभेम ये मंजूर झाले या शत व अटी यानुसार सिमती
आ कटे टशी करार करे ल.
ग) सिमतीशी स लामसलत क न आ कटे ट सं थे या इमारती/ इमारत या
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बांधकामाचा लॅन व इ टमेट

तयार करे ल आिण ते सवसाधारण सभेस सादर करे ल

सवसाधारण सभेने मा यता िदलेले सं थेचे लॅन व इ टमेट

आ कटे ट थािनक

ािधकरणाकडे मंजुरीसाठी दाखल करे ल.
ह)

थािनक

ािधकणाकडू न बांधकामाचे नकाशे मंजूर झा यानंतर आ कटे ट या

स

यानुसार सिमतीमाफत जािहर िनिवदा मागिव यांत येतील.

य) ा त झाले या िनिवदा सिचवाकडू न सिमती या बैठकीम ये उघड या जातील. यांची
छाननी होईल आिण हयाम ये दशिवले या शत व अटी याबाबतचा िरपोट आ कटे ट या
स

यानुसार तयार कर यांत येईल आिण तो िरपोट िनणयासाठी सवसाधारण सभेस

सादर केला जाईल. सवसाधारण सभे या श यतो कमी कमती या िनिवदे या
मा यतेनत
ं र संबंिधत ठे केदाराशी सिमती करारप करे ल.

. 1,00,000/- पयत या

कामा या िनिवदा सिमतीने आप या अिधकारात मंजूर करा यात. असे करतांना
गुणा मक कामे हो यासाठी आव यकता वाट यास सव त कमी िनिवदेपे ा 10%
पयत जादा दराची िनिवदा मंजूर करणेस हरकत नाही. मा याबाबत गुणा मकतेची
पुरेशी खा ी सिमतीने आप या जबाबदारीवर करावी.
ज) वरील करारप ां या अंमलबजावणीकामी काही वाद उ प

झा यास तो

अिधिनयमातील कलम 91 अवये सोडिव याची, तरतूद सदर ठे केदार व आ कटे ट आिण
सं थेमधील करारप ाम ये असणे आव यक आहे . रिज ेशन ऍ़ ट 1908 माणे या
करारप ाची न दणी क न घेणे आव यक राहील.
सं थे या

151. उपिवधी

मालम े या

दु

दु

तीचे

व दु

. 158(अ), (ब), व (क) यां या अिधनतेने सिमती सं थे या मालम े या

तीचे व दे खभालीचे काम पार पाड यासाठी पावले टाकील. सं थे या मालम े या
तीचे काम करारा माणे क न घे याची जबाबदारी सिमतीची राहील.

दे खभालीचे काम
सिमतीने

पार

पाडणे.
सं थेने
पार
दु

वखच ने 152. सं थे या मालम े या दु

ती या व दे खभाली या खालील बाबी सं थेला वखच ने

पाडावयाची पार पाडा या लागतील :ती

दे खभालीची

व अ)(1) सव अंतगत र ते (2) आवारा या िभती (3) बाहे रील नळमाग (4)पा याचे पंप (5)
पा या या टा या (6) से टीक टँ स
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(7) र यावरील िदवे (8) सामाईक

िनरिनराळी कामे.

इमारत/इमारत या बाहे रील भती (9) सव कारची पा याची गळती याम ये पावसा या
पा याची गळती तसेच असले या मु य
जागे या दे खभालीचा खच. (11)

वचपयत या िवजे या तारा (10) मोकळया

ेनज
े वरील खच (12) घन कचरा यव थापन

(13) इतर भांडवली खच (14) सामाईक सुर ा खच (15) सामाईक बगीचा खच
(16) इतर खच.
सभासदांनी
वखच ने

ब) उपिवधी

.152 (अ) म ये नमूद केले या बाबी खेरीज क न सव दु

या सभासदांनी

वत: या खच ने करा या लागतील.

करावया या
दु

या.

सं थे या

153) सं थेने इमारतीचे /इमारत चे िवशेष क न आगीपासून/ पूर थतीपासून आिण

इमारतीचा िवमा

भू कंपासून होणा या धो याब ल िवमा उतरिवला पािहजे.
153 (ब) आप कालीन

यव था :

येक गृहिनम ण सं थेची यव थापक सिमती

या सं थेचा आप कालीन आराखडा तयार करील. सदर

आराखडयाम ये

सं थेसब
ं ध
ं ी या तसेच सभोवताल या पिर थती या खालील मूलभूत मािहतीचा
समावेश असेल.
1. धो याची संभा यता व याब लचे िव

ेषण.

2. संभा य धो याचे आुषग
ं ानेजोखमीचे मु यमापन.
3. ितसादासंबध
ं ीची यं णा.
4. मह वाचे दू र वनी
1.

मांक.

येक सभासदाचा तातडीचा दू र वनी मांक.

2. आप कालीन यव थापनाशी संबिं धत शासकीय यं णेतील अिधका-यांचे
दू र वनी

मांक.

वरील माणे तयार केलेला आराखडयाबाबत यव थापकीय सिमती सवसाधारण
सभेम ये सं थे या सव सभासदांशी चच करेल व याबाबत सभासदांना अवगत
करेल. अशा

कारे तयार केलेला आराखडा सं थे या सूचना फलकावर

िस द

कर यांत येईल. तसेच आव यकतेनस
ु ार तो वेळोवेळी अ यावत कर यांत येईल.
सं थे या

154. सं थे या कोणाही सभासदास सं थे या आवारातील कोणतेही झाड न ट करणे,

आवारातील झाडे. खराब करणे कवा तोडू न टाकणे अशा गो टी करता येणार नाहीत.
XVII. इतर संकीण बाबी
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सभेची

नोटीस 155(1) एखा ा बाबीचे मह व ल ात घेवून व ित यासंबंधी अिधिनयम, िनयमावली व

पाठिवणे ठराव व सं थेचे उपिवधी यांम ये याकरीता केले या िविश ट तरतुद ना अनुस न सं था आप या
िनणय कळिवणे

सभासदांना यां या अखेर या ात असले या प यावर खालील पैकी एका माग ने

येक

सभेची नोटीस पाठवू शकेल आिण ठराव कवा िनणय कळवू शकेल :अ) सम हाती दे णे (ब) स टिफकेट ऑफ पो ट ग ारे अगर पोहोच पावतीसहीत अगर
िवरहीत पोच दे य कवा िबगरपोच दे य न दणी डाकेने पाठिवणे कवा ईमेलने पाठिवणे.
2) अशा नोटीशीची / िनणय वा ठरावाची

त सं थे या सूचना फलकावर

द शत

के यानंतर अशी नोटीस रीतसर आली आहे व िनणय /ठराव रीतसर कळिव यांत आला
आहे असे समज यांत येईल व नोटीस िमळाली नाही अगर ठराव / िनणय कळिवला गेला
नाही व हणून केले या वा पाठिवले या त ारीमुळे नोटीस-ठराव- िनणय यां या वैधतेला
बाधा येणार नाही.
सहकारी वष.

156. सं थेचे िहशेबाचे वष 1 एि लला सु होईल व 31 माचला संपेल.

सं थे या सूचा◌ा

157. सं थे या सूचा◌ा- फलक इमारतीत सव ना सहजपणे िदसेल अशा िठकाणी

फलक

लाव यांत येईल.

यावर उपिवधी

.163 (2) म ये द शवले या सव नोटीसा सूचना

तसेच िहशोबप के सिमतीचे वा षक अहवाल व या संबंधी अिधिनयम, िनयमावली व
सं थेचे उपिवधी या अ वये सं थे या सव सभासदांना नोटीस
बाब ची मािहती

ावी लागते अशा इतर

द शत केली जाईल. एकापे ा जा त इमारती असतील तर

येक

इमारतीसाठी वतं सूचना फलक लावला जाईल.
सं थे या उपिवधी 158. सं थेची सव साधारण सभा सं थे या उपिवधीतील िविवध तरतुद या भंग
तील

तरतुद या कर याब ल िविवध कारचे दं ड ठरवू शकेल. सं थेचा सिचव सिमती या आदे शानुसार

भंगा ब ल दं ड

उपिवधीचा भंग पाव याची

करणे संबंिधत सभासदांचे नजरे स आणून दे ईल.

सभासदाकडू न उपिवधीतील तरतुद या सतत भंगाचे कृ य/ कृ ये होत रािह यास सिमती
सभासदास नोटीस पाठवून उपिवधी / उपिवध चे उ लंघन के याब ल या यावर दं ड का
लादू नये याचे कारण दाखव यास सांगेल. सवसाधारण सभा सभासदाकडू न आलेला
खुलासा िवचारात घेवून व यांचे हणणे ऐकून घेवून ितने ठरिवले या दराने सभासदावर
जा तीत जा त . 1000/- दं ड लादू शकेल.
सं थे या उपिवधीत

159. सं थे या उपिवधीत कोणताही नवीन उपिवधी समािव ट करावयाचा अस यास
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दु

या

कवा स या या उपिवधीत बदल करावयाचा अस यास कवा कोणताही उपिवधी
र बातल करावयाचा अस यास :
1) तो

ताव या सवसाधारण सभेत िवचारात घे याचे योिजले असेल या सभे या 14

िदवस अगोदर सव सभासदांना सदर

ताव कळिव यांत आ यािशवाय,

2) सं थे या सवसाधारण सभेत उप थत असले या व मतदान करणा-या सभासदां या
िकमान 2/3 इत या सभासदां या मतािध याने या संबंिधचा ठराव संमत झा यािशवाय
3) अशा नवीन उपिवधी कर यास स या या उपिवधीत बदल कर यास कवा एखादा
उपिवधी र बातल कर यास न दणी अिधका-याची मा यता िमळा यािशवाय तसे करता
येणार नाही.
सं थे या आवारात 160. सं थे या भू खड
ं ावर खेळासाठी उपल ध असलेली मोकळी जागा िवचारात घेवून
खेळ

खेळ यावर सं थेची साधारण सभा सभासदांना व यां या मुलांना कोणते खेळ व कोण या वेळी व

िनबध.

कोण या अट वर खेळ यास परवानगी ावी ते ठरवील.

मोकळी जागा पोट 161. सं था कोणाही सभासदास अगर िबगर सभासदास स म अिधका-याने सं थे या
भाडयाने

अगर मंजूर केले या

परवाना

नकाशातील (Lay-out) िवशेष अिनवाय हणून राखून ठे वलेली जागा

प दतीने तसेच सं थे या ित या जागेत उपल ध असलेली अ य कोणतीही मोकळी जागा

दे यावर िनबध..

कोण याही योजनाथ सभासदांना कवा कोणालाही भाडयाने अथवा पोटभाडयाने अगर
परवाना प दतीवर दे वू शकणार नाही अथवा अशी जागा पोटभाडयाने कवा परवाना
प दतीने दे यास कोणालाही परवानगी दे वू शकणार नाही.

सं थे या

162. सं थे या सभासदांस खालील द तऐवजां या मािणत नकलांची गरज अस यास

सभासदांना
द तऐवजां या
नकला

यां यापुढे िदलेली फी भरावी लागेल : सं थे या सभासदांना द तऐवजां या नकला
पुरिव याब ल न कल फी चे दर.

पुरिव या

ब ल न कल फीचे
दर.
1. सं थेचे उपिवधी

मूळ कमतीपे ा 10 .जादा

2. सं थे या उपिवधीतील सुधारणा
3. सं थे या लेखापरी कांनी तपासलेला
मागील ताळे बंद
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येक पानास 2/- पये
येक पानास 10/- पये

4. सं थे या सभासद वासाठी अज

.25/-

5. सं थे या सभासदाने िदलेले दुसरे व यानंतर

.50/-चे

नामिनदशन प
6. सं थेचे भागप

.100/-

7. सं थे या सभासदांची यादी

.5/-

येक पानास

8. प यवहार (सभासदांशी संबंिधत)

.5/-

येक पानास

9. सं थे या सवसाधारण सभेचे कवा सिमतीचे

.5/-

येक पानास

सभेचे इितवृ
10. हािनर ण बंधप

.20/-

11. लेखापिर ण अहवाल/वा षक मािहती/

.5/-

येक पानास

िनयतकालीक मािहती अहवाल
12. अि याशील सभासद यादी

.5/-

13.कलम 32 अ वये इतर कागदप े
या यितिर

द तऐवजां या

मािणत

येक पानास

.5/तीसाठी महारा

येक पानास

सहकारी सं था िनयम

1961 चे िनयम 27 माणे शु क भरावे लागेल.

VIII. त ारीचे िनवारण करणे
163. खुलासेवार त ारीचा लेखी अज सं थे या कोणाही पदािधका-यास सभासद सादर
क शकतात.
164. त ार अज िमळा यानंतर लगेच होणा-या सिमती या सभेम ये चच होवून सिमती
अशा अज वर िनणय घेईल आिण यानंतर तो िनणय संबंिधत सभासदास 15 िदवसांचे
आंत कळिव यांत येईल.
165. सिमतीकडू न कळिव यांत आले या िनणयाने संबंिधत सभासदांचे समाधान झाले
नाही कवा 15 िदवसांत" , सिमतीकडू न कोण याही कारे संपक साध यात आला नाही
तर "सं थे या सभासदांना सं थे या सवसाधारण सभेने गठीत केले या त ार
िनवारण व स ागार सिमतीकडे गा-हाणे मांडता येईल. अशा सिमतीची रचना व
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अिधकार सवसाधारण सभेने ठरिवले या माणे असतील.
165 अ त ार िनवारण व स ागारसिमती.
वा षक साधारण सभेत सं थे या तीन ि यािशल सभासदांची िमळुन सिमती
िनयु

कर यात येईल. सदर सिमतीत संचालक मंडळाचे सद य िनयु

करता

येणार नाहीत. सदर सिमतीचे अ य हे सं थेचे जे व अनुभवी ि यािशल सभासद
राहतील.
अशा स ागार सिमती या िनणयाही संबिं धत सभासदाचे समाधान झाले नाही
तर" त ारी या व पा माणे त ारदार सभासद खालील अिधकृत अिधका-यांकडे
संपक साधू शकतो.
अ) िनबंधक (Registrar)
खालील बाब शी संबंिधत
अ) खोटी मािहती सादर क न सं थे या न दणीबाबत
ब) भाग दाखले िदले नाहीत.
क) सभासद वास नकार
ड) सं थेकडू न नामिनदशन न दणी केली नाही.
इ) ऑ युपसी चाजस
फ) जादा ह तांतरण शु काची मागणी
ग) कागदप ां या ती न िमळणे
ह) सं थे या द तराम ये खाडाखोड, ग धळ अथवा नाश करणे
य) चेक अथवा कोण यही कारचा प यवहार किमटीने न वकारणे
ज) सं थेचे द तर पूणपणे न सांभाळणे अथवा अधवट ठे वणे
ख) ठरािवक अवधीम ये सं थेचे िहशेब आिण अहवाल तयार न करणे
ल) सं थे या िनधीचा चुकीचा िविनयोग अथवा िनधी बाबत अफरातफर करणे
म) सं थेची येणी असणारा अथवा अपा ठरलेला सिमती सद य
न) सं थे या िनधीची पूव संमितिशवाय गुंतवणूक
ओ) िहशेबाची फेरजुळवणी
प) लेखापरी ण
यू) सिमतीची मुदत संप याअगोदर िनवडणुकांची यव था न करणे
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र) उमेदवारी अज नाकारणे
स) ठरािवक मुदतीम ये सवसाधारण सभा न बोलािवणे
ट) उपिवधी म ये दशिव या माणे सिमतीची बैठक आयोिजत न करणे
य)सिमतीचा राजीनामा.
ह) िनबंधका या अख यारीतील इतर संबंिधत िवषय
य) वा षक िववरण प दाखल न करणे
ज) त ार िनवारण सिमती गठीत न करणे.
झ) अ ीयाशील सभासदाबाबतचा िववाद.
ब) सहकार यायालय
अिधिनयमातील कलम 91 माणे सभासद / सभासदांमधील वाद, सभासद आिण /
कवा सभासद व सं था यामधील वाद िनम ण झा यास (खालील कारचे वाद)
अ) यव थापन किमटी आिण जनरल सभा यांचे ठराव
ब) अिधिनयमातील कलम 152 माणे उमेदवारी अज नाकार यात आले या पिर थती
खेरीज, यव थापन किमटी या िनवडणुकांबाबत.
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मांक-1

जोडप

(उपिवधी

.18 अ वये)

सहकारी गृहिनम ण सं थेम ये िनगम-िनकायांना सभासद व
अटी व शत

आदे श

मांक सी.एच.एस.1791/सी.आर.148/14-सी - महारा

रा य सहकारी सं था अिधिनयम 1960 (चअकददछस

1961) अिधिनयम 24 कलम -21 पोटकलम (1) दुसरे परंतुक शासनाचा आदे श

मांक सी.एस.एल.1062/13480 जे िदनांक

7 जुलै 1963 सी.एस.एच.166 सी 4 िदनांक 13 जून 1966, सी.एस.एच.1768/12608-सी 4 िदनांक 13 जून 1966,
सी.एस.एच1663/36188 सी-4 िदनांक 26/6/1971 सी.एस.एच.1079/53 609/14-सी िदनांक 24 माच 1980 आिण
सी.एस.एच.1791/सी.आर.148/14 सी िदनांक 9 नो ह.1993 या अ वये ा त झाले या अिधकारानुसार महारा
अटीवर व शत वर भागीदारी सं थेस कवा कंपनीस फ

शासन या

संघीय कवा नागरी सं था असले या अथवा औ ोिगक उप म

चालिवणा-या कवा चालिव याचा उ ेश असले या सं थेलाच सभासद हणून वेश दे ता येईल या अटी व शत पुढील माणे
आहे त.

1)

2)

भागीदारी सं था कवा कंपनी िनगम िनकाय यांनी सं थे या सभासद वासाठी करावयाचा अज महारा
सं था अिधिनयम 1961 िनयम 19 मधील तरतुदी माणे केला पािहजे व भािगदारी सं थेने कवा

सहकारी
करणपर वे

कंपनी िनगम िनकायने याबाबत अिधकृत केले या इसमाने यावर सही केली पािहजे.
भागीदारी सं था कवा कंपनी िनगम िनकाय यांचे धान काया्रलय सं थे या काय े ात असले पािहजे.

3)

भागीदारी सं था कवा कंपनी िनगम िनकाय आपला यवहार सदर सं थे या काय े ात करत असली पािहजे.

5)

भागीदारी सं था कवा कंपनी िनगम िनकाय यांची उि टे सं थे या उि टांशी िवसंगत असता कामा नयेत. मा

4)

भागीदारी सं थेने कवा कंपनी िनगम िनकायने सदर सं थेचे कमीत कमी 10 भाग िवकत घेतले पािहजेत.

गृहिनम ण सं था असले या नागरी सं थां या बाबतीत खालील अट वर शत वर भागीदारी सं थेस कवा कंपनीस
सभासद हणून वेश दे ता येईल.

अ) संबंिधत सं थे या उपिवधीत भागीदारी सं था कवा कंपनी यांना सभासद हो यास

ितबंधक अशी तरतूद

नसावी.
ब)

भागीदारी सं था कवा कंपनी िनगम िनकाय असावा व ती न दणी झालेली अशी सं था असली पािहजे.
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क)

संबंिधत भागीदारी सं था कवा कंपनी यांचा सं थापन समयलेख, सं थापन िनयमावली याम ये यां या

सेवकांना राह यासाठी घरे उपल ध क न दे याची तरतुद असली पािहजे.
ड)

केवळ आप या सेवकांना राह यासाठी घरे दे यासाठीच भागीदारी सं था कवा कंपनी यांनी जमीन कवा

इमारती धारण केलेली असली पािहजे.
ई) भागीदारी सं था कवा कंपनी यां या सं थापन समयलेख कवा सं थापन िनयमावली या ारे सेवकांना
राह यासाठी घरे उपल ध क न दे याकरीता वत: या िनधीचा िविनयोग कर याची मुभा असली पािहजे आिण
अशी सेवकांना

ावया या राह या घरांचा संपूण खच वत: या िनधीतून भागिव याचे यांनी कबूल केले असले

पािहजे.
फ)

बांधकामासाठी येणा-या खच या व इतर बाब वरील खच या एकूण रकमेपैकी आप या वाटयास येणारी

संपूण र कम भागीदारी सं था कवा कंपनी यांनी सं थेकडे भरली कवा अनामत ठे वली असली पािहजे.
ग)

संबंिधत भागीदारी सं था कवा कंपनी यांनी सं थेला असे अिभवचन

िदले असले पािहजे की आप या

सवेकाने/कमचा-याने भागीदारी सं थे या कवा कंपनी या माफत अज िमळा यावर यास नाममा सभासद क न
घेतले जाईल या माणे यांचे सभासद व चालू रािहले अस यािशवाय सदर सं था कवा कंपनी या गाळयाचा
ताबा दे याची कवा तेथे राह याची परवानगी दे णार नाही.
ह) अशा कोण याही सभासद होणा-या भागीदारी सं था कवा कंप या यांना दे यात येणारी सभासद सं या ही
सं थे या एकूण सभासद सं ये या 50% पे ा अिधक होता कामा नये.
ज) कोण याही भागीदारी सं था कवा कंपनी यांना दे यात येणा-या गाळयांची सं या सं थे या एकूण गाळयां या
सं ये या 50% पे ा अिधक होता कामा नये.
झ)

सं थे या यव थापन कमेटी म ये एकूण सद य सं येपैकी एक चतुथ श इतकेच सद य व भागीदारी सं था

व कंपनी यांना दे यांत येईल आिण उरले या जागेवर वैयि क सभासदांमधून िनवड कर यांत येईल.
सं थे या उपिवधीम ये तशी तरतूद कर यांत येईल.

रा यपाल
महारा
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रा य

आिण

मांक 2

जोडप

उपिवधी खाली िविहत केले या पिरिश ांची यादी
पिरिश टांचे नांव

रकाना नं.2 म ये नमूद
केलेला िविहत त ा जोडला
आहे तो पिरिश ट

1

2

भागांचे दाखले

1

सं थे या सभासद वासाठी अ ान वया या नामिनदिशत य ीने / वारसदाराने

2

आप या पालका या / कायदे िशर

ितिनधी या माफत करावया या अज चा

नमुना.
सं थे या सभासद वासाठी य ीने करावयाचा अज चा नमुना

3

सभासद होवू इ छणा-या इसमाने, गाळा/इमारत/बंगला
िमळाला आहे याचसाठी वापर याबाबत

या उपयोगासाठी

4

ावया या अिभवचन प ाचा नमुना.

सभासद होवू इ छणा-या िबनकमावता इसम

या यावर अवलंबून आहे या

य ीने सं थे त असलेली दािय वे भागिव याबाबत

5

ावयाचा अिभवचन प ाचा

नमुना.
सहकारी गृहिनम ण सं थे या सभासद वासाठी भागीदारी सं था, कंपनी कवा
अ य कोण याही िनगमिनकाय यांनी करावया या अज चा नमुना
याला अगोदरच सं थेचा सभासद क न घेतले आहे अशा इसमाबरोबर
संयु िर या भाग धारण क

इ छणा-या

7

य ीने सहयोगी सभासद वासाठी

करावया या अज चा नमुना.
जे हा दो ही य ी सहयोगी सभासद वासाठी एकाच वेळी अज करतात ते हा
अशा सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना
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8

मांक

याचा अगोदर सं थेचा सभासद क न घेतले आहे अशा इसमाबरोबर

9

सभासद व िमळ यासाठी भागीदारी सं था कवा कंपनी कवा अ य िनगतिनकाय यांनी करावया या अज चा नमुना जे हा एखादी य ी व भागीदारी
सं था, कंपनी कवा िनगम-िनकाय हे दे ाघेही सहयोगी सभासद वासाठी एकाच
वेळी अज करावया या अज चा नमुना.
जे हा एखादी य ी व भागीदारी सं था, कंपनी कवा िनगम-िनकाय हे दोघेही

10

सहयोगी सभासद वासाठी एकाच वेळी अज करावया या अज चा नमुना.
पोटभाडेक

सभासद वासाठी

11

ावया या गाळा/बंगला/इमारत वाटप प ाचा नमुना 27(अ)

12

परवानेदार कवा काळजीवाहक य ीने नाममा

करावया या अज चा नमुना.
सं थे या सभासदास

सभासदाने सं थे या सभासद वाचा राजीनामा दे यासाठी

ावया या नोटीशीचा

नमुना.
तीन तीत

ावया या नामिनदशन प ाचा नमुना

13
14

1) एकच य ी नामिनदिशत करावयाची असेल ते हा वापरावयाचा
2) एकापे ा अिधक य ी नामिनदिशत करावया या असतील ते हा
वापरावयाचा
नामिनदिशत य ीने सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना

15

मयत सभासदाचे सं थे या भाग व भांडवलात / मालम ेत असलेले िहतसंबंध

16 व 17

ह तांतरीत कर याबाबत ह क माग या कवा हरकती मागिव यासाठी

ावया या

नोटीशीचा नमुना. मयत सभासदा या वारसदाराने सभासद वासाठी करावया या
अज चा नमुना.
हािनर ण बंधप ाचा नमुना

18 व 19

सभासदाचा सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील आपले िहतसंबंध व भाग

20(1)

ह तांतरीत कर याचा आपला इरादा अस याब ल

ावया या नोिटशीचा नमुना.

ह तांतरक सभासदाचे भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत क न घे यासाठी िनयोिजत
ह तांतरीतीने

ावया या संमतीप ाचा नमुना
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20(2)

सं थे या

भांडवलातील

/ मालम ेतील भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत 21(1) व 21(2)

कर याकरीता िनयेािजत ह तांतरक सभासदाने करावया या अज चा नमुना

( वत: य ी अस यास) ( वत: िनगम िनकाय अस यास)

िनयोिजत ह तांतरीतीने (transferee) ( वत: य ी अस यास) सभासद वासाठी
करावया या अज चा नमुना

22

िनयेािजत ह तांतरीतीने ( वत: िनगम िनकाय अस यास) सभासद वासाठी

23

करावया या अज चा नमुना.
आयकर अिधिनयम कलम 269 ए.बी.

माणे गाळया या ह तांतरणाची न दणी

24

कर याबाबत दयावया या अिभवचन प ाचा नमुना.(ह तांतरक व ह तांतरीती
यांनी संयु पणे

ावयाचे)

(2) सं थेचा थेट सभासद होवू इ छणा-या य नी ावयाचे.

25

गाळया या/इमारत/बंग या याह तांतरीतीने सभासद वाचा ह क वापर यािवषयी

26

सं थेने

ावयाचे प ाचा नमुना

गाळा कवा गाळयाचा कवा बंग याचा/इमारतीचा भाग पोटभाडयाने, परवाना

27

प दतीने कवा काळजीवाहू त वावर दे याबाबतची परवानगी मागणा-या अज चा
नमुना
एकापे ा अिधक गाळे /बंगला

धारण

कर यास परवानगी िमळ यासाठी

करावया या अज चा नमुना
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28

पिरिश

.1

----------------------------------------------- सहकारी गृहिनम ण सं था म. न द पु तकातील या सं थे या सभासदांनी
िदनांक 31 िडसबर / 30 जून वी क ची / प की यादी.
अ. . सभासदाचे न द सभासदाचे नांव सभासद व धारण के यापैकी
पु तकातील

(आय नमु या

याचा गाळा/
घर

.

िद याची
तारीख

शेरा

पूण भरणा केले या
भागांची सं या

तील अ. .)

-----------------------------------------------------------------------------1

2

3

4

5

6
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पिरिश

.2

सं थे या सभासद वासाठी अ ान वया या नामिनदिशत य ीने / वारसदाराने / आप या पालका या /कायदे िशर ितिनधी या /
माफत करावया या अज चा नमुना.
ित
सिचव,

------------ सहकारी गृहिनम ण सं था मय .
महाशय,

ी/ ीमती ----------- हे /हया सहकारी गृहिनम ण सं था मय . प ा------------ या सं थे या सभासद होते / हो या व
यांनी

येकी

.50 चा एक असे पाच भाग व गाळा

यांचा मृ यू दाखला सोबत जोडला आहे .

यांनी

.-------------धारण केले होते. िदनांक ------- रोजी यांचा मृ यू झाला.

ी/ ीमती ------------यांचे नावाने नामिनदशन केले होते व तो / ती अ ान

आहे यांनी नामिनदशन केले होते व तो / ती अ ान आहे यांनी नामिनदशन केले न हते व याचा वारसदार

ी/

ीमती -------

--- अ ान आहे .
मी,

ी/ ीमती---------- सदर अ ान य ीचा नैस गक पालक मयत सभासदाने नेमलेला / नेमलेली पाल कायदे िशर ितिनधी

अस यामुळे संबंिधत अ ाना या वतीने ------------ सहकारी गृहिनम ण सं था मय . प ा -------------- या सं थे या
सभासद वासाठी व मयत सभासदाने सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील भाग िहतसंबंध सदर अ ान वया या नामिनद शत
य ी या / वारसदारा या वतीने मा या नावावर ह तांतरीत कर यासाठी "महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम 20

अ वये अज करीत आहे . मयत सभासदाने धारण केलेले भागप सोबत जोडले आहे . यासोबत

.100/-

वेश फी पाठिवत

आहे .
अ ान वया या नामिनदिशत य ीचा / वारसदाराचा अथवा सदर अ ान य ी या कुटु ं बातील कोणाही य ीचा कवा
या यावर अवलंबून असले या य ीचा सं थे या काय े ात असलेला भूखंड/गाळा/घर याचा तपिशल खालील दे यांत येत
आहे .

अ. अ ानवयीन नामिनदशन

अ ानवयीन नामिनदशन

भूखंड/गाळा/
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. इसमाचे कवा वारसदाराचे
अथवा या या कुटु ं बातील
य ीचे कवा या यावर

घर कोठे

या अथवा या या कुटु ं बा

आहे ते

तील य ी या कवा

अवलंबून असले या य ीचे
नांव

इसमा या कवा वारसदारा

िठकाण

या यावर अवलंबून असले या
य ी या नावाने असलेला

भूखंड/गाळा घर यांचा तपिशल

1

2

3

4

हा अज िवचारात घे या या योजनाथ आव यक असलेला माझ तपिशल
वय

:

यवसाय :
काय लयीन प ा :
मािसक उ प

.:

मी, अ ाना या वतीने सं थे त असलेली सव चालू व पुढील दािय वे भागिव याचे कबूल करतो / करते.
मी असे जािहर करतो /करते की, सं थे या काय े ात सदर अ ान य ी या अथवा अ ाना या कुटु ं बातील कोणाही य ीचा
अथवा अ ानावर अवलंबून असले या य ी या मालकीचा कोणताही भूखंड / गाळा / घर नाही. मला उ प ाचे वतं साधन
नस यामुळे, मी यांचव
े र अवलंबून आहे ते सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे मा यावतीने भागिव याचे कबूल करीत
अस याचे िविहत नमु यातील अिभवचन प सोबत दे त आहे .
सदर गाळा मयत सभासदाने या योजनाथ धारण केला होता / संपादन केला होता याच
वार याब लचे िविहत नमु यातील अिभवचन प

(पिरिश ट

योजनाथ अ ान इसमा या वतीने

.3) मी सोबत जोडले आहे .

तसेच गाळया या वापरातील

कोणताही बदल (change of user) सं थे या परवानगीिशवाय केला जाणार नाही असे अिभवचन मी दे तो.
अ ान इसमा या कवा अ ाना या कुटु ं बातील य ी या कवा अ ानावर अवलंबून असणा-या य ीचा भूखंड / शाळा / घर

( याची सिव तर मािहती या अज त वर िदली आहे ) िवकून टाक याबाबतचे िविहत नमु यातील अिभवचपन प मी जोडले आहे .
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आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए बी माणे अ ान इसमा या नावावर गाळयाचे ह तांतरण के याची बाब न दिव याब दल
िविहत नमु यांतील अिभवचन प मी सोबत जोडले आहे . (पिरिश ट

.26.)

मी सं थेने न दलेले उपिवधी वाचले असून, न दणी अिधकारी यात

या सुधारणा करील, यासहीत या उपिवधीचे पालन

कर याचे अिभवचन मी दे तो / दे ते.
मी मयत सभासदा या नांवे सं थेची थिकत दािय वे पूण कर याचे आिण याच माणे यापुढेही सं थेने वेळोवेळी मागणी
के या माणे पुढील दािय वेही पूण कर याचे अ ाना या वतीने अिभवचन दे तो.
या अ ाना या वतीने मला सभासद व िमळाले आहे यास ौढाव था ा त होताच िमळकतीचे ह तांतरण क न दे याची मी हमी
दे त आहे . मी असेही जािहर करीत आहे की संबंिधत अ ानास ौढाव था ा त होताच माझे सभासद व संपु टात येईल.
मी िनवेदन करतो / करते की, अ ाना या वतीने सभासद या ना याने मी अ ाना या िहता या

टनेचे सव गो ट ची कायवाही

करील.
अ ाना या वतीने मला सं थेचे सभासद क न यावे ही िवनंती.

आपला िव वासू

(नामिनदिशत य ी / वासरदार )
यांचे तफ
पालक / कायदे िशर ितिनधी
िठकाण :
िदनांक :

सूचना : जर आयकर अिधिनयमातील कलम 2(41) अनुसार अ ान हा मयत सभासदाचा नातेवाईक असेल तर, गाळया या
ह तांतरणाची न दणी कर याबाबतचे अिभवचन प दे याची आव यकता नाही.

* लागू नसेल ते खोडा.
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सं थे या सभासद वासाठी य ीने करावया या अज चा नमुना
ित
मु य वतक / सिचव

------------------------------------------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय . (िनयोिजत) *
महाशय,
मी

ी/

ीमती------------- या ारे सहकारी गृहिनम ण सं था मय . या सं थे या सभासद वासाठी अज करीत आहे .

माझा सं थे या काय े ात थाियक होवून राह याचा मनोदय आहे .

1)

वय ---------- वष -----------

2)

यवसाय --------------------

3)

मािसक उ प

. ------------

4)

काय लयीन प ा ---------------------------------------------------

5)

िनवासाचा प ा ---------------------------------------------------

मी वतक बांधकामदार

ी/

ीमती / मेसस ---------------- यांचक
े डू न ---------- या नावा या इमारतीम ये

मांक --------

---- चा ----------- चौ.मी. े फळ असलेला गाळा मालकी ह का या गाळयांबाबत अिधिनयम यातील कलम 4 अ वये
करारनामा क न िवकत घेतला असून, या करारना याची मािणत केलेली स य त सोबत जोडली आहे .

* मी असे जािहर करतो / करते की, सदर या करारना यास मुंबई मु ांक अिधिनयम 1958 अ वये लागू असले या आिण
न दणीस आव यक असणारा मु ांक लावला असून याची त सोबत जोडली आहे .
कवा

* मा या कवा मा या कुटु ं बातील य ीचा कवा मा यावर अवलंबून असणा-या य ी या मालकीचा सं थे या काय े ात
असलेला भूखंड/गाळा याचा तपिशल खालील माणे दे त आहे :अ. .

य ीचे
नांव

अजदाराचा अगर
कुटु ं बातील य ी या

भूखंड/गाळा

सं थेम ये गाळा

घर यांचा

आव यक
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कवा या यावर अवलंबून

ठाविठकाणा

असले या य ीचा काय

अस याची
कारणे

े ात भूखंड/गाळा/घर
तपिशल

1

2

3

या अज सोबत

4

5

येकी .50/- कमती या दहा भागांची कमत .500/- व वेश फी .100/- पाठिवत आहे .

सं थे त असलेली सव चालू व पुढील दािय वे भागिव याचे मी अिभवचन दे तो/दे ते.
कवा
मला उ प ाचे वतं साधन नस यामुळे, या अज सोबत मी यांचव
े र अवलंबून आहे , ते सं थे त असलेली सव चालू
व पुढील दािय वे मा यावतीने भागवतील अशा अथ चे िविहत नमु यांतील अिभवचन प मी सोबत जोडले आहे .
आयकर अिधिनयम कलम 269 ए बी माणे गाळयावर कर याची बाब न दव याबाबतचे अिभवचन प सोबत जोडले आहे .
मी

या

योजनाथ गाळा खरेदी केला आहे याच

योजनासाठी याचा वापर कर याचे आिण या या वापरात

करावयाचा कोणताही बदल सं थे या पूव परवानगीनेच कर याचे मी अिभवचन दे तो/दे ते याबाबतचे िवहीत नमु यांतील
अिभवचनप मी सोबत जोडले आहे .
मी सं थेचे िनयोिजत / न दीत उपिवधी वाचले असून, न दणी अिधकारी यात या सुधारणा करील यासह याचे पालन
कर याचे मी अिभवचन दे तो / दे ते. मला सं थेने सभासद क न यावे ही िवनंती.
आपला िव वासू

(अजदाराची सही)
िठकाण :
िदनांक :

सा ांिकत करणार - मु य वतक / अ य ,
िटप : कुटु ं बातील य ी या सं े या या उपिवधीतील

.3 (25) माणे असेल.
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¾ÖßÃÖ ¹ý¯ÖµÖê Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü
सभासद होवू इ छणा-या इसमाने, गाळा/बंगला या उपयोगासाठी िमळाला आहे याच उपयोगासाठी वापर याबाबत

ावया या

अिभवचन प ाचा नमुना.

मी/आ ही,

ी./ ीमती/मेसस ---------------- स या राहणार / स याचा प ा ------------ िनयोिजत / न दी व ----------------

-------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय ., प ा ------------------ या सं थेचे सद य असून / होवू इ छत असून, या ारे
अिभवचन दे तो की, मी / आ ही सं थे या उपिवधी अ वये मा या / आम या वाटयाला आलेला, आधी या सभासदाने सभासद व
संप यावर मला / आ हाला ा त होणारा गाळा/बंगला िनयोिजत / न दी व सं थे या उपिवधी

.76 (अ) अ वये िद या जाणा-या

वाटप प ाम ये नमूद केले या कामासाठीच वापरीन / वाप .
मी / आ ही आणखी असे अिभवचन दे तो की, मी / आ ही सं थे या सिमती या लेखी पूव परवानगीिशवाय गाळया या वापरात
कोणताही बदल करणार नाही.

----------सही

िठकाण :
िदनांक :
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¾ÖßÃÖ ¹ý¯ÖµÖê Ã™Ñü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü

सभासद होवू इ छणारा िबनकमावता इसम या यावर अवलंबून आहे या य ीने सं थे त असलेली दािय वे भागव याबाबत
ावया या अिभवचन प ाचा नमुना.

ित
मु य वतक / सिचव,

--------------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय . (िनयोिजत)

महाशय,
ी/ ीमती --------------- यांनी ----------------- गृहिनम ण सहकारी सं था मय . प ा मा यावर अवलंबून आहे त. यांना
सं थेचे सभासद व िद यानंतर यांनी सं थे त भागवावयाची चालू व पुढील दािय वे सं था वेळोवेळी खु मला कवा यां या
माफत कळवील या माणे यां या वतीने मी सदर दे णी भागिव यास (भर यास) तयार आहे .

(भर यास) मा याकडू न कसूर झा यास महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 101 अ वये मा यावर अवलंबून

असणा-या सभासदांसह सदरची दे णी माझेकडू न वसूल कर यास मी बांधील राहील.

मा या ब लची मािहती खालील माणे आहे .

1)

नांव -------------------------------------------------------------------

2)

माझा प ा ------------------------------------------------------------अ) काय लयीन प ा ----------------------------------------------------ब) िनवासाचा प ा

सदरची दे णी भागिव यास

---------------------------------------------------87

क) दूर वनी

3)

मांक ----------------------------------------------------

यवसाय

----------------------------------------------------

4)

कामदाराचे (employers) नांव व पूण प ा ------------------------------

5)

मािसक उ प :

पये -----------------------------------------------

िठकाण :
िदनांक :
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सहकारी गृहिनम ण सं थे या सभासद वासाठी भागीदारी सं था, कंपनी प लक

ट कवा अ य कोणताही िनगम-िनकाय यांनी

करावया या अज चा नमुना

ित
सिचव/मु य वतक

---------------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय . / (िनयोिजत)

महाशय,

आ ही मेसस ------------- प ा ------------------ या अज ारे ---------- गृहिनम ण सं था मय . / (िनयोिजत),
प ा ---------------------- यां या सभासद वासाठी अज करीत आहोत.

या अज सोबत

येकी

. 50 कमती या वीस

भागांची कमत . 1000/- व वेश फी .100/- असे िमळू न .1100/- ( पये अकराशे फ ) पाठिवत आहोत.
आम या वतीने सभासद वा या अज वर सही कर यासाठी व आ हाला सभासद व दे याबाबत या अज चा िवचार कर या या
टने लागणारी सव मािहती सं थेस दे यासाठी

ी/

ीमती -------------------- यांना आ ही ािधकृत केले आहे . सं थे या

द तरी दाखल कर यासाठी सदर ािधकरणाची स य त सोबत जोडली आहे .
वतकाने (बांधकामदाराने) बांधले या -------------- नावा या / ---------------

मांका या इमारतीत / इमारतीम ये/ भूखंड /

भूखंडावर आ ही आम या खालील अिधकृत सेवकांसाठी ---------- गाळे /बंगले खरेदी केले आहे त.

1.

ी / ीमती------------------------------

2.

ी/ ीमती -----------------------------

3.

ी/ ीमती -----------------------------

4.

ी/ ीमती -----------------------------
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5.

ी/ ीमती -----------------------------

आ ही खरेदी केले या कोण याही गाळयात/बंग यात सं थे या पूवपरवानगीिशवाय दुस-या कोण याही कमचा-याला राह यास
अनुमती दे णार नाही.
आ ही जािहर करतो की, सदर या करारना यापोटी मुंबई मु ांक अिधिनयमा वये आव यक मु ांक भरलेला असून याची स य त
सोबत जोडत आहे .
सं थे या उपिवधी

.76 (अ) अ वये आ हाला दे णा-या प ाम ये नमूद कर यांत येईल अशा

योजनासाठी या गाळयाचा /

गाळयांचा /बंग याचा/बंग यांचा वापर केला जाईल आिण या या वापरािवषयीचा कोणताही बदल यव थापन सिमती या लेखी
पूव परवानगीिशवाय केला जाणार नाही असे आ ही अिभवचन दे तो.
आहे . (पिरिश ट

याबाबतचे िविहत नमु यांती अिभवचन प सोबत जोडले

.3)

आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए बी

माणे गाळयावर / बंग यावर िनयोिजत मालकी ह क संपादन कर याची बाब

न दव याब लचे िविहत नमु यातील अिभवचपन प सोबत जोडले आहे .
आमचे मु य काय लय, की जेथे आ ही यवसाय करतो ते सं थे या काय े ात आहे .
आम या भागीदारी सं थेचे / कंपनीचे येय व उि ट सं थे या येयधोरणांिव

द नाही.

सं थेचे न दीव / िनयोिजत उपिवधी व िनयम-िनकायां या सभासद वाबाबत िनयमन कर यासाठी शासनाने महारा

सहकारी

सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 22 अ वये वेळोवेळी काढले या अिधसूचना आ ही वाच या असून यांत न दणी अिधकारी /
शासन या सुधारणा करील यासु दा यांचे पालन कर याचे आ ही अिभवचन दे तो.

---------- यां याकरीता आिण तफ

िठकाण :
िदनांक :

(अजदाराची सही)
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याला अगोदरच सं थेचा सभासद क न घेतले आहे अशा इसमाबरोबर संयु िर या भाग धारण क न इ छणा-या य ीने
सहयोगी सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना.
ित
सिचव,

-------------------------------------------------------सहकारी गृहिनम ण सं था मय .
महाशय,
ी/ ीमती------------------- हे / या ------------------ सहकारी गृहिनम ण सं था मय ., प ा -------------------------------

- या सं थे या अगोदरच सभासद असून यांनी

येकी .50/- माणे संपूण र कम भरलेले दहा भाग धारण केले आहे त.

ते यांचब
े रोबर संयु िर या भाग धारण कर यासाठी मला हणजे

ी /

ीमती ----------------------- यांना सहयोगी सभासद

क इ छतात.
या माणे

ी/ ीमती -------------------- यां या समवेत सहयोगी सभासद हणून वेश िमळ यासाठी मी अज करीत आहे व

वशे फी .100/- पाठिवत आहे .
सं थेने मला सहयोगी सभासद क न घेत यानंतर, आ ही सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे भागिव याकरीता संयु पणे
आिण पृथकपणे जबाबदार राहू .
ी/ ीमती ----------------- यांचे नांव भागप ावर दुसरे राहील, आिण मला (सहयोगी सभासदास) सभासद वाचे कोणतेही
ह क व िवशेष ह क राहणार नाहीत. मा

याचे नाव भागप ात थम आहे असा सभासद जर सं थे या सवसाधारण सभेला

गैरहजर असेल तर, अशा सभेला हजर राह याचा व मतदान कर याचा ह क मला राहील, मला अिधिनयम 1960 चे कलम 27
यास अनुल ून.
माझी आपणास िवनंती आहे की, आपण मला सहयोगी सभासद हणून

वेश

ावा आिण माझे नांव भागप ाम ये पिह या

सभासदा या नावानंतर घालावे.
मला सहयोगी सभासद हणून घे यािवषयी पिह या सभासदाची संमती खाली िदली आहे .
आपला िव वासू,
िदनांक :
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िठकाण :

(भागप ावर याचे नांव दुसरे राहणार अशा अजदाराची सही )
मी

ी/ ीमती ---------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय . प ा------------ या सं थेचा सभासद असून पूव र कम भरलेले

.50/- चे पाच भाग धारण करीत आहे .

ी/ ीमती---------------यांनी सहयोगी सभासद वासाठी अज केला असून, वरील

अज त नमूद केले या अटी व शत वर मा यासह संयु िर या भाग धारण कर याचे योजले अस याने, मी सदर अज ची िशफारस
करतो/करते. सोबत जोडले या भागप ावर मा या नावानंतर

ी/ ीमती----------- यांचे नांव घालावे.

िठकाण

-----------------------

िदनांक

पिह या सभासदाची सही.
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जे हा दो ही य ी सहयोगी सभासद वासाठी एकाच वेळी अज करतात ते हा अशा सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना.
ित
सिचव,

--------------------------------------------------सहकारी गृहिनम ण सं था म.
महाशय
आ ही, खाली सही करणारे ,

ी/ ीमती --------------------- व

ी/ ीमती-------------------------- या ारे ---------

---------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय . (िनयोिजत) प ा ------------------------- या सं थेचे भाग संयु िर या धारण
कर यासाठी सं थेचे सहयोगी सभासद व िमळावे हणून अज करीत आहे ात.
सं थे या उपिवध माणे आ ही दहा भागांची

येकी

.50/- माणे होणारी संपूण र कम व

येकी

.100/- वेश फी भरली

आहे .
आ ही सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे भागिव यास संयु पणे आिण पृथकपणे जबाबदार राहू .
आम या पैकी

ी/ ीमती--------------- यांचे नाव भागप ावर

थम असून, सवसाधारणपणे यांनाच सं थे या सवसाधारण

सभांना हजर राह याचा व मतदान कर याचा ह क राहील.
आम यापैकी

ी/ ीमती ------------- यांचे नांव भागप ावर दुसरे राहील आिण यांना (सहयोगी सभासदाला) सभासद वाचे

कोणतेही ह क व िवशेष ह क राहणार नाहीत.

मा

आम यापैकी

याचे नांव भागप ावर

थम आहे असा सभासद जर

सं थे या सवसाधारण सभेला गैरहजर असेल तर, अशा सभेला हजर राह यास व मतदान कर यास आम यापैकी दुसरे नांव
असणा-यास, ह क राहील.

आ हास ावया या भागप ात आमची नांवे वर िनदिशत केले या अनु माने िलहावीत.
आपले िव वासू,
िठकाण

(1) (भागप ात यांचे नांव पिहले राहणार या अजदाराची सही)

िदनांक
िठकाण

(2) (भागप ात यांचे नांव दुसरे राहणार या अजदाराची सही)

िदनांक
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याला अगोदरच सं थेचा सभासद क न घेतले आहे अशा इसमाबरेाबर सहयोगी सभासद व िमळ यासाठी भागीदारी सं था कवा
कंपनी कवा अ य िनगम िनकाय यांनी करावया या अज चा नमुना.
ित
सिचव,

-------------------------------------------------- सहकारी गृहिनम ण सं था मय .

महाशय,
ी/ ीमती ------------------- हे / या सहकारी गृहिनम ण सं था मय . , प ा-------------------------- या सं थे या अगोदरच
सभासद असून यांनी

येकी .50/- संपूण र कम भरलेले दहा भाग धारण केले आहे त.

या याबरोबर संयु िर या भाग धारण कर यासाठी ते / या आ हाला हणजे मेसस------------------- प ा --------------- यांना
सहयोगी सभासद क इ छतात.
या माणे

ी/ ीमती --------------------- यां या समवेत सहयोगी सभासद हणून

वेश िमळ यासाठी आ ही अज करीत

आहोत व वेश फी .100/- पाठिवत आहोत.
सहयोगी सभासद वासाठी कर यात येणा-या या अज वर आम या वतीने सही कर यासाठी आ ही खाली सही करणारास ािधकृत
केले आहे . सदर ािधकारप ाची मािणत त सोबत जोडली आहे .
सं थेने आ हाला सहयोगी सभासद क न घेत यानंतर, आ ही सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे भागिव याकरीता
संयु पणे आिण पृथकपणे जबाबदार राहू .
ी/ ीमती------------------- यांचे नांव भागप ावर

थम असून सवसाधारणपणे यांनाच सं थे या सवसाधारण सभांना हजर

राह याचा व मतदान कर याचा ह क राहील. आ ही मेसस यांचे नांव भागप ावर दुसरे राहील, आिण आ हाला सभासद वाचे
कोणतेही ह क वा िवशेष ह क राहणार नाहीत. मा

ी/ ीमती ....................... जर सं थे या सवसाधारण सभेला गैरहजर

असतील तर, अशा सभेला हजर राह याचा व मतदान कर याचा ह क आ हाला राहील.
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आमची आपणांस िवनंती आहे की, आपण आ हाला सहयोगी सभासद हणून

वेश

ावा आिण आमचे नांव भागप ाम ये

ी/ ीमती............... यां या नावानंतर घालावे.
आ हाला सहयोगी सभासद हणून घे यािवषयीची

िठकाण :

ी/ ीमती............ यांची संमती खाली िदली आहे .

.........यां याकरीता व तफ

िदनांक :

अजदाराची सही

आ ही असे जाहीर करतो की, उपिवधी

.18 अ वये आ ही सं थे या सभासद वासाठी पा आहोत.

आ ही सोबत आमचे कंपनी संबंधी आ टकल ऑफ असोिसएशन, मेमोरे डम ऑफ असोिसएशन आिण कंपनीचे न दणीप सादर
करीत आहोत.

मी

ी/ ीमती............... सहकारी गृहिनम ण सं था, मय , प ा.................. या सं थेचा सभासद असून, पूण र कम भरलेले
येकी

.50/- चे दहा भाग धारण करीत आहे . मेसस........... यांनी सहयोगी सभासद वासाठी अज केला असून वरील अज त

नमूद केले या अटी व शत वर मा यासह संयु िर या भाग धारण कर याचे योजले अस याने, मी सदर अज ची िशफारस
करतो/करते. सोबत जोडले या भागप ावर मा या नावानंतर मेसस......... यांचे नांव घालावे.

िठकाण :
िदनांक

पिह या सभासदाची सही
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जे हा एखादी य ी व भागीदारी सं था, कंपनी कवा िनगमिनकाय हे दोघेही सहयेागी सभासद वासाठी एकाच वेळी अज करतात
ते हा अशा सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना
ित,
सिचव,

......................
...................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. (िनयेािजत)

महाशय,

आ ही खाली सही करणार,

ी/ ीमती ............ व मेसस ........ या ारे सहकारी गृहिनम ण सं था मय िदत

या सं थेचे संयु िर या धारण कर यासाठी स थेचे सहयेागी सभासद व िमळावे हणन अज करीत आहोत.
सं थे या उपिवधी माणे आ ही दोघांनी वीस भागांची

येकी

.50/- माणे होणारी संपूण र कम व

येकी .100/- वेश फी

भरली आहे .
सं थेने आ हाला सहयोगी सभासद क न घेत यनंतर आ ही दोघे सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे भागिव याकरीता
संयु पणे व पृथकपणे जबाबदार राहू .
ी/ ीमती ............. यांचे नाव भागप ावर

थम राहणार असून सवसाधारणपणे यांनाच सभांना हजर राह याचा व मतदान

कर याचा ह क राहील
सदर अज वर दुसरी सही करणारास आ ही मेसस ......... यां या वतीन अज वर सही कर याचा

ािधकार िदला आहे . सदर

ािधकारप ाची मािणत त सोबत जोडली आहे . मेसस................... यांचे नांव भागप ावर दुसरे राहील. मेसस .......... यांना
सभासद वाचे कोणतेही ह क वा िवशेष ह क राहणार नाहीत. मा

यांचे नांव भागप ावर थम ओ अस

ी/ ीमती ........ जर

सं थे या सवसाधारण सभेला गैरहजर रािहले तर, अशा सभेला हजर राह याचा व मतदान कर याचा ह क

मश: सहयोगी

सभासदाला राहील.
आम या दोघांची आपणांस िवनंती आहे की, आ ही सं थे या सभासद वासाठी केलेला अज आपण मंजूर करावा व वर िनदश
केले या

माने आमची नांवे िलहू न आम या संयु

नांवे भागप

आपला िव वासू,
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ावे.

िठकाण

:

1) (भागप ात याचे नांव पिहले राहणार या
अजदाराची सही)

.......... यां या करीता व वतीने.

िदनांक

2) (भागप ात यांचे नांव दुसरे राहणार या
अजदाराची सही)
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पिरिश 10 अ
इ छू क सहयोगी सभासदास यव थापक सिमतीचा सद य हे ाणेसाठी मूळ सभासदाकडू न

ावयाच ना-हरकत दाखला व हमी प .

ारा :
ी/ ीमती................
ित
अ य ...........सहकारी गृहरचना सं था म.
माननीय महोदय,

मा. ी/ ीमती.......................... सं थेचा सभासद असून माझा भाग दाखला
................... यांचे नांव भाग दाख यावर ..........
............... ची िनवडणूक लढिव यास इ छु क आहे .
सदर िनवडणूकीम ये मी सहभागी हे ावू इ छत नस यामुळे
नस यामुळे माझे मतदानाचे अिधकार मी

मांक ..............

ी/ ीमती

मांकावर आहे , स थे या यव थापन सिमतीची सन
ी/ ीमती ........... यांना सदर िनवडणक लढिव यास माझी हरकत

ी/ ीमती ............... यांना दे त आहे की

यामुळे येणा-या स थे या यव थापन

सिमती या िनवडणूकीम ये सहभागी हो याचा आिण िनवडु न आ यास सिमती सद य हे ाणे यांना श य होईल.
मी असेही जािहर क इ छतो की, सं थे या सवसाधारण सभेम ये अथवा िनवडणूक ि येम ये जेा पयत

.......... जर िनवडू न आले आिण िसमती सद य हणून सहभागी झाले तर या मुदतीम ये मी सहभागी होणार नाही.

आपला िव वासू

थळ :

....................................................

तारीख :

1) ( यांचे नांव भाग दाख यावर थम आहे या सभासदाची सही
थळ :
तारीख :

.....................................................
2)

(मूळ सभासदाची सही)
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ीमती
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पोटभाडेक , परवानेदार कवा काळजीवाहक य ीने नाममा सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना
ित,

सिचव,
.............................

............................ सहकारी गृहिनम ण सं था म.
महाशय,
..................... सहकारी गृहिनम ण सं था म., प ा .................... या सं थेचे सभासद व सं थे या
इमारतीम ये गाळा/बंगला

.......... धारण करणारे / करणा-या

ी/

ीमती ..................... यांचे बरोबर

सदर गाळा/बंगला कवा गाळयाचा/बंग याचा भाग पोटभाडयाने / परवाना प दतीने / काळजीवाहक त वावर
घे यासाठी मी

ी/ ीमती/मेसस ................... यांनी करारनामा केला आहे . याची त सोबत जोडली आहे .

मी/आ ही िवनंती करतो की, मला सं थेचा नाममा सभासद हणून वेश
मी / आ ही सोबत .100/- वेश फी पाठिवत आहोत.

ावा.

मला / आ हाला जाणीव आहे की, नाममा सभासद हणून मला/आ हाला सभासद वाचे केाणतेही ह क वा

िवशेष (ह क) नाहीत, तसेच सं थे या नफयात कवा मालम ेत कोणताही वाटा माग याचा मला ह क
असणार नाही. करारना याची मुदत कवा वाढीव मुदत संप यानंतर गाळा /बंगला/ गाळयाचा/बंग याचा
भाग ताबडतोब िबनत ार िरकामा क न दे याचे मी / आ ही वचन दे तो.

मी/आ ही सं थेचे उपिवधी वाचले असून, न दणी अिधकारी यात या सुधारणा करतील यासु दा यांचे
पालन कर याची हमी दे तो.

मी/आ ही सं थेचे उपिवधी वाचले असून, न दणी अिधकारी यात या सुधारणा करतील यासु दा यांचे
पालन कर याची हमी दे तो.

मी/आ ही सं थेची सव दे णी पूण कर यास बांधील आहोत अशी हमी दे तो मला / आ हाला सं थेने नाममा
सभासद हणून वेश

ावा असे

ी/ ीमती ......... याचे संमती प खाली जोडले आहे .
आपला िव वासू,

मी,

ी/ ीमती .....................सभासद ................ सहकारी गृहरचना सं था म. ............... माझी संमती दे त

आहे की

ी/ ीमती .............. यांना सं थेचा नाममा सभासद हणून वेश
(सभासदाची सही)
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.12
ावया या गाळा/भू खड
ं वाटप प ाचा नमुना

सं थे या सभासदास

ित,

ी/ ीमती/मेसस ...................

महाशय,
महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील तरतुदीनुसार सहा यक िनबंधक / उपिनबंधक /सह-

िनबंधक, सहकारी सं था यांनी न दलेली कवा न दली गेली असे मानली जाणारी ................ सहकारी
गृहिनम ण सं था म. (न दणी
2................. चौ.मीटस

मांक ........... तारीख ............) यांचे आपण सभासद आहात.

े फळाचा भू खड
ं

. .............. यावर बांधले या इमारत / बंगला

म ये ................... नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीत आपण ......... चौरस मीटस
भू खड

. ........ खरे दी े ला आहे . हा गाळा सं थे या उपिवधी

असे मानले गेले आहे . .......... चौ.मी.

.............

े फळाचा गाळा /

. 76 (अ) अनुसार आपणांस िदला आहे

े फळा या भू खड
ं ावर बांधले या सं थे या इमारत / भू खड
ं

................ याम ये नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीत / बंग यात .......... चौरस मीटस
गाळा / बंगला आहे . आहे . यात असलेला

माक

े फळाचा जेा

ी/ ीमती .............. यांचा िहतसंबंध िदनाक ...........रोजी

सिमतीने / सवसाधारण सभेने मा यता िद या माणे तुम याकडे ह तातरीत झा यामुळे उपिवधी

.76(अ)

3. सं थे या उपिवधी

भोगवटा

मधील तरतुदीनुसार तो गाळा / बंगला आपणांस नेमून दे यं◌ात येत आहे त.

.24 (अ) मधील तरतुदीनुसार आपणांस सदर गाळयाचा/ भू खड
ं ाचा

कर याचा ह क उपभोगता येईल.

4. सं थे या द तरी जेापयत सदर गाळा/बंगला तुम या नावावर आहे तोपयत गाळयाचा /भू खड
ं ाचा भोगवटा
कर याचा तुमचा ह क उपिवधीतील पुढील तरतुदीस अिधन राहील. या हणजे गाळा कवा भू खड
ं ाचा भाग

पोटभाडयाने, परवाना प दतीने कवा काळजीवाहू त वावर दे णे कवा इतर कोण याही प दतीने गाळयाचा/
भू खड
ं ाचा क जा सोडणे, तसेच सभासदाने गाळा/बंगला सु थतीत ठे वणे,

याची दु

गाळयात/भू खड
ं जादा बांधकाम करणे कवा कोणताही फेरफार करणे, कोण याही

ती

करणे,

कारे सं थे या इतर

सभासदांना गैरसोय, ास, करकर कर याचे टाळणे, गाळयात/बंग यात वाला ाही कवा उबगवाणे पदाथ

कवा यां या साठवणीकरीता कोण याही काय ा वये यो य ािधका-यांची परवानगी लागेल असा इतर माल

ठे वणे कवा साठवणे एकापे ा अिधक गाळे /बंगले धारण कर याबाबतचे िनबध, सं थेची आकारणी दे ण,े
सं थे या भांडवालातील / मालम ेतील तु ही धारण केलेले भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत करणे, खालील
पिर छे द 5 म ये नमूद के या माणे यासाठी गाळा / भू खड
ं िदला आहे याच

योजनासाठी याचा वापर

करणे, वापरात बदल करणे, खालील पिर छे द 5 म ये नमूद के या माणे यासाठी गाळा/भू खड
ं िदला आहे
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याच योजनासाठी याचा वापर करणे, वापरात बदल करणे, यासंबंधी सं थे या उपिवधीतील तरतुदी अथवा

या उपिवधी अ वये घातले या, पण येथे प टपणे न िनदशले या अ य कोण याही अटी.
5. आप या वाटयास नेमून िदलेला गाळा/बंगला खाली नमूद केले या

योजनांसाठीच वापरावा लागेल.

(गाळा / भू खड
ं कोण या वापरासाठी िदला आहे / िदला असे मान यात आले आहे ते
करावे.)
6.

योजन येथे नमूद

सं थे या उपिवधीमधील कोण याही तरतुदीचे उ लंघन कर याचे जे कृ य / जी कृ ये सं थे या

यव थापन सिमतीला गंभीर व पाची वाटतील यामुळे सं थे या सभासद वग तून काढू न टाकले जा यास

व पय याने गाळयातून / भू खड
ं ातून हकालप ी केली जा यास आपण पा राहाल.
िठकाण :

आपला िव वासू,

िदनांक :

सिचव/अ य

-------------------------------------------------------------------------------
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.13

सभासदाने सं थे या सभासद वाचा राजीनामा दे यासाठी

ावया या नोिटशीचा नमुना.

ित,
सिचव,

...............................................
........................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.
मी/आ ही,
येकी

ी/ ीमती/मेसस.......................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा........... या सं थेचे सभासद असून, सं थेचे

.50/- माणे एकूण र कम

गाळा/ बंगला

. ........ चे भाग व सं थेची इमारत/बंगला

............. नावा या इमारती म ये /भूखंड/

........ धारण केला आहे .

मी / आ ही सं थेतून बाहे र पडू इ छत अस याने सं थे या सभासद वाचा माझा / आमचा राजीनामा दे यांत मनोदय य
कर यासाठी उपिवधी

.27(अ) अ वये सं थेस तीन मिह यांची नोटीस दे त आहे /आहोत.

मी / आ ही असे नमूद करतो की, सं थे या यव थापन सिमतीने माझा / आमचा राजीनामा िवचारात घे यापूव , सं थे या
द तरातील न दीनुसार सं थे त असले या दािय वाची पूण र कम भर यास मी /आ ही तयार आहोत.
कवा
मी/आ ही, मा या/आम या िहशोबा माणे सं थेला दे य असणारी र कम

..........,...... मा या/आम या गाळया या कमतीतून

वसूल क न घे यासाठी सं थेस ािधकृत करीत आहे /आहोत. माझा/आमचा राजीनामा ( वकार यात) आ यानंतर, मी/आ ही
.......... चे भाग

. .......... ते .............. (दो ही ध ) दशिवणारे सं थेचे भागप

............. व माझा/आमचा गाळा खाली

क न सं थेकडू न सुपूत करीन/क .
मी/आ ही िवनंती करतो की, वर नमूद केले या सं थे या भागप ांची कमत व गाळयातील मा या/आम या िहतसंबंधाचे मू य
यापोटी मला/आ हला िमळणा-या रकमेतून सं थे त दे णे असलेली मा या/आम या थकबाकीची र कम वजा क न िश लक
राहणारी र कम मला/आ हाला

ावी.
आपला िव वासू

िठकाण :
िदनांक :
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तीन तीत

ावया या नामिनदशनप ाचा नमुना

ित,
सिचव,

....................................
........................ सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,

मी

ी/ ीमती.......................... सहकारी गृहिनम ण सं था म., प ा ....................... या सं थेचा / सं थेची सभासद आहे .

2. मी आप या सं थेचे

येकी

.50/- चे संपूण र कम भरलेले दहा भाग ( ....... पासून......... पयत) धारण करीत असून,
............ िदनांक ............. मा याजवळ आहे .

याब ल सं थेने िदलेले भागप

3. सं थे या ............ नावाने ओळख या जाणा-या कवा
गाळा / बंगला

4. महारा

.......... या इमारतीत/भूखंड ............. चौरस मीटस

......... मी धारण केला आहे .

सहकारी सं था िनयम 1961 यातील िनयम 25 अ वये मी य ी / य

मािहती खाली िदली आहे .

अ. .

नामिनदिशत
य

ची नांवे

नामिनदिशत
य

चे

नामिनदिशत
करणा-याशी

कायमचे प े असलेले
कायमचे नाते

1

2

े फळाचा

3

4

येक

नामिनदिशत

नामिनदिशत

य ी अ ान

यि चा
िह सा

अस यास
ज मतारीख

5

6
103

ना नामिनदिशत करीत असून याची

1.
2.
3.
4.
5.

5.महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 30 व सं थे या उपिवधी

िनधनानंतर पिहली नामिनदिशत

य ी,

.36 अनुसार मी असे िनवेदन करतो की, मा या

ी/ ीमती................ यांनी सं थे या उपिवधीतील सभासद व िमळव याब ल या

तरतुदीचे पालन के यावर व सभासद वासाठी करावया या अज बरोबर, जर अ य नामिनदिशत यि ने / य

नी माझे भाग व

िहतसंबंध याबाबत ह क सांिगत यास, यासंबंधात सं थेचे हानीर ण क न दे याचे बंधप क न िद यावर, वर नमूद केलेला
भाग व गाळयातील / भूखंडावरील िहतसंबंध या यि कडे ह तांतरीत करावेत.

6.

अनु म

मांक ............. ची नामिनदिशत य ी अ ान अस याने, मी या ारे

य ीचा पालक / कायदे िशर

ितिनधी हणून िनयु

करीत असून, या नामिनदशनाशी संबंिधत

सभासदाचे ितिनधी व करील.

िठकाण :

नामिनदशन करणा-या सभासदाची सही

िदनांक :
सा ीदार :

सा ीदारांची नांव व प े

1) ी/ ीमती..........................

1)

सा ीदाराची सही

प ा ...............................

2) ी/ ीमती .......................

ी/ ीमती ................ यांना अ ान

2) सा ीदाराची सही
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योजनाथ ती य ी अ ान

प ा .............................

िठकाण.............

िदनांक ........................

.......................................................................................
सं थे या िदनांक ......... रोजी घे यांत आले या बैठकीम ये नामिनदशनप मांड यांत आले. सं थेचे नामिनदशन
बुक अनु मांक ............. अ वये नामिनदशनाची न द कर यांत आली.

िदनांक :

से े टरी

................ सहकारी गृहरचना सं था म.
नामिनदशनाची त िमळाली.

िदनांक :

नामिनदशन करणारा सभासद.
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नामिनदिशत य ीने सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना

ित

सिचव,

............................................
...................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,
मी

ी/ ीमती .................... या ारे ................. सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा ..................... या सं थेचे

सभासद व िमळिव यासाठी व सं थेचे मयत सभासद यांचे सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले भाग व िहतसंबंध
ह तांतरीत क न िमळ यासाठी अज करीत आहोत.
ी/ ीमती ................. सं थेचे / सं थे या सभासद होते / हो या. व यांनी सं थेचे
सं थे या इमारतीतील /भूखंडावर गाळा/बंगला
मयत

. 50/- चे ................. भाग व

. .................. धारण केला होता.

ी/ ीमती .............. यांचे िनधन .................. तारखेस झाले.
महारा

येकी

सहकारी सं था िनयम 1961 यातील िनयम

यां या मृ यू दाख याची त सोबत जोडली आहे .

.25 अ वये मयत सभासद

ी/ ीमती ............... यांनी मला /

आ हाला नामिनदिशत केले होते.
मयत सभासदाने सं थेकडे दाखल केले या नामिनदशन प ा माणे एकमेव नामिनदिशत / पिहली नामिनदिशत य ी
हणून मला / आ हाला सं थेचे सभासद व िमळ यासाठी व सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेला मयत सभासदाचे भाग व
िहतसंबंध ह तांतरीत क न घे यासाठी अज कर याचा ह क आहे .
मी / आ ही नामिनदिशत यि ने / य ीनी सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले मयत सभासदाचे भाग व
िहतसंबंध या म ये नंतर िह सा मािगतला तर सं थेने हानीर ण कर यासाठी मी / आ ही सं थेला हानीर ण बंधप िलहू न िदले
आहे . सदर हानीर ण बंधप सोबत जोडले आहे . (पिरिश ट

.3)
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आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए.बी. माणे मा या/आम या नावावर गाळयाचे ह तांतरण के याची बाब न दव याब लचे
िविहत नमु यातील अिभवचनप मी/आ ही सोबत जोडले आहे . (पिरिश ट

.25)

मी/आ ही सं थे त असलेली सव चालू व पुढील दािय व भागव याचे कबूल करतो/ मला उ प ाचे वतं साधन नस यामुळे मी
यांचव
े र अवलंबून आहे ते सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे मा यावतीने भागिव याचे कबूल करीत अस याचे िविहत
नमु यातील अिभवचनप अज सोबत दे त आहे . मी / आ ही सं थेस पोटिनयम समजून घेतले आहे त.
याकडू न काही दु

याम ये न दणी अिधका-

या सुचिव या गे यास ते सव मा यावर बंधनकारक राहतील अशी हमी दे तो. मी / आ ही आपणांस िवनंती

करतो की, मला / आ हाला सं थेचा सभासद क न यावे व सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले मयत सभासदाचे भाग व
िहतसंबंध मा या/आम या नावावर ह तांतरीत करावेत. मयत सभासदाने धारण केलेला भाग दाखला सोबत जोडला आहे .

आपला िव वासू,

िठकाण :
िदनांक :

िटप :

1) "कुटु ं बातील य ी" या सं े या अथ त, उपिवधी

. 3(25) म ये असलेली य ी यांचा समावेश होतो.

2) आयकर अिधिनयमातील कलम 2(41) मधील या येनुसार नामिनदिशत य ी जर मयत सभासदाची
नातेवाईक असेल तर, गाळया या/ बंग या या ह तांतरणाची न दणी कर याबाबत अिभवचपन प
आव यकता नाही.
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मयत सभासदाचे सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले िहतसंबंध व भाग ह तांतरीत कर याबाबत ह क माग या कवा
हरकती मागिव यासाठी

ावया या नोिटशीचा नमुना

(मोठया माणाम ये सािरत होणा-या दोन थािनक वतमानप ा म ये िस दी दे यांत यावी.)

नोटीस

................... सहकारी गृहिनम ण सं था म., प ा ..................... या सं थेचे सभासद असले या वा सं थे या इमारतीत /
भूखंडावर / गाळा / बंगला

............. धारण करणा-या

ी/ ीमती .............. यांचे तारीख ............ रोजी िनधन झाले.

यांनी

नामिनदशन केलेले नाही. सं था या नोटीशी ारे सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले मयत सभासदाचे भाग व िहतसंबंध
ह तांतरीत कर यासंबंधी मयत सभासदाचे वारसदार कवा अ य मागणीदार / हरकतदार यां याकडू न ह क माग या / हरकती
मागिव यात येत आहे त. ही नोटीस िस द झा या या तारखेपासून ........ िदवसांत यांनी आप या माग यां या वा हरकत या
पृ टथ आव यक या कागदप ां या ती व अ य पुरावे सादर करावेत. जर वर नमूद केले या मुदतीत कोणाही य ीकडू न ह क
माग या कवा हरकत सादर झा या नाहीतर मयत सभासदाचे सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील भाग व िहतसंबंध यां या
ह तांतरणाबाबत सं थे या उपिवधी नुसार कायवाही कर याची सं थेला मोकळीक राहील. जर अशा कोण याही ह क माग या /
हरकत आ यातर याबाबत सं थे या उपिवधीनुसार कायवाही कर यांत येईल. न दी व उपिवधीची एक

त मागणीदारास /

हरकतदारास पाह यासाठी सं थे या काय लयात सिचत यांचक
े डे सकाळी / दुपारी ............. ते सं याकाळी ........... पयत
नोटीस िद या या तारखेपासून नोटीशीची मुदत संप या या तारखेपयत उपल ध राहील

................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.
यां या करीता आिण वतीने.

िठकाण

सिचव

िदनांक
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ित,
सिचव,

......................................
............................. सहकारी गृहिनम ण सं था म.,
महाशय,
मी, ी/ ीमती..............या दारे ................

सहकारी गृहिनम ण सं था म.,प ा.................... या सं थेचे सभासद व

िमळिव यासाठी व सं थेचे मयत सभासद यांचे सं थे या भांडवलात /मालम ेत असलेले भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत क न
िमळ यासाठी अज करीत अहोत.

ी/ ीमती............... सं थेचे सभासद होते / हो या व यांनी सं थेचे

/ भूखंडावरील गाळा

येकी . 50/- चे ............ भाग व सं थे या इमारतीतील

............ धारण केला होता. तारीख .............. रोजी यांचे िनधन झाले.

यांनी नामिनदशन केले न हते.

यां या मृ यू दाख याची त सोबत जोडली आहे .
मी या ारे असे िनवेदन करतो की, मयत सभासदाचा मी एकमेव वारसदार आहे . मयत सभासदाचे मा यासकट ................
वारसदार आहे त व या सव वारसदारांनी शपथपूवक ित ाप केले असून, सं थे या सभासद वासाठी अज कर याकरीता यांनी
माझी िनवड केली आहे .

ित ाप सोबत जोडले आहे .

सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील मयत सभासदाचे भाग िहतसंबंध यात नंतर अ य कोण याही य ीने / य

नी अगर

वारसदाराने / वारसदांरांनी िह सा मािगतला तर, सं थेचे हानीर ण कर यासाठी मी पिरिश ट 18(2) अ वये सं थेला हानीर ण
बंधप ही क न िदले आहे . सदर हानीर ण बंधप रोखा सोबत जोडले आहे . यासोबत वेश फी
सभासद वासाठी केले या या अज चा िवचार कर या या

वय :

टने आव यक ती मा याब लची मािहती खालील माणे आहे .

वष :

यव थाय :
मािसक उ प

.100/- मी पाठिवत आहे .

.
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काय लयीन प ा :
िनवासाचा प ा :

मा या कवा मा या कुटु ं बातील य ी या कवा मा यावर अवलंबून असणा-या यि

या मालकीचा सं थे या काय े ात

असलेला भूखंड/गाळा/घर याचा तपिशल खाली दे त आहे .
अ. .

य ीचे नांव

अजदारा या अगर या या कुटु ं बातील
यि

या कवा या यावर अवलंबून

भूखंड/गाळा/घर कोठे
आहे ते िठकाण

असले या य ी या मालकीचा सं थे या
काय े ात असलेला भूखंड/गाळा/घर
याचा तपिशल.

सदर गाळा या

योजनाथ मयत सभासदाने धारण केला होता कवा याने िमळिवला होता याचसाठी याचा वापर

कर याचे आिण या या वापरािवषयीचा कोणतीही बदल सं थे या पूवपरवानगीने कर याचे मी अिभवचपन दे तो. (पिरिश ट

.3)

मा या कवा मा या कुटु ं बातील य ी या कवा मा यावर अवलंबून असणा-या य ी या मालकीचा भूखंड/गाळा/घर/इमारत

( याची सिव तर मािहती या अज त वर िदली आहे ) िवकून टाक याबाबतचे िविहत नमु यातील अिभवचनप मी सोबत जोडले
आहे .

आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए.बी. माणे मा या नावावर गाळयाचे/ भूखंडाचे / बंग याचे ह तांतरण के याची बाब
न दव याब लचे िविहत नमु यातील अिभवचनप व िविहत नमु यातील अिधकथन मी सोबत जोडले आहे .

मी सं थे त असलेली सव चालू व पुढील दािय वे भागिव याचे कबूल करतो/ मला उ प ाचे वतं

साधन नस यामुळे मी

यांचव
े र अवलंबून आहे ते सं थे त असलेली चालू व पुढील दािय वे मा यावतीने भागव याचे कबूल करीत अस याचे िविहत
नमु यातील अिभवचनप सोबत दे त आहे .

मी सं थेचे उपिवधी वाचले असून न दणी अिधकारी यात या सुधारणा करील यासह यांचे पालन कर याचे अिभवचन दे तो.
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मी आपणांस िवनंती करतो की, मला सं थेचा सभासद क न यावे व सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले मयत
सभासदाचे भाग व िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत करावेत. मयत सभासदाने धारण केलेले भाग प सोबत जोडले आहे .

आपला िव वासू,

िठकाण :
िदनांक :

िटप :

1) "कुटु ं बातील य ी" या सं े या अथ त, उपिवधी

. 3(25) म ये असलेली य ी यांचा समावेश होतो.

2) आयकर अिधिनयमातील कलम 2(41) मधील या येनुसार नामिनदिशत य ी जर मयत सभासदाची
नातेवाईक असेल तर, गाळया या/ बंग या या ह तांतरणाची न दणी कर याबाबत अिभवचपन प
आव यकता नाही.
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हानीर ण बंधप ाचा नमुना

( .200/- या टँप पेपरवर कवा ितत याच रकमेचे मु ांक लावले या कागदावर)
(एकापे ा अिधक नामिनदिशत य ी अस यास ावयाचे)

मी,

ी/ ीमती...................... राहणार.................. भारतात वा त य करणार, असे िनवेदन करतो की,

2.

ी/ ीमती .............. राहणार.............. हे /या............... सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा........ या सं थेचे सभासद

होते/हो या, यांनी सं थे या

.50/-

येकी

या संपूण भरणा केले या दहा भागांब ल भागप

. ................. (भाग

मांक........ ते ............ दो ही ध न) धारण केले होते.

3.

ी/ ीमती................. यांनी सं थेचा........... िठकाणी असले या भूखंड/ इमारत/गाळा/बंगला

बांधले या सं थे या इमारत/ बंगला

............ मज यावर गाळा
4.

उपरो

खालील य

1.
2.
3.
4.
5.

मांक............ यावर

. ........ म ये कवा ................ नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये / बंग याम ये

./ बंगला

. धारण केला होता.

ी/ ीमती ......................... यांनी महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 मधील िनयम

.25 अ वये

ना नामिनदिशत केले होते.

ी/ ीमती............................................................
ी/ ीमती...........................................................
ी/ ीमती...........................................................
ी/ ीमती...........................................................
ी/ ीमती...........................................................

5.

नामिनदशन प ात माझे नांव थम आहे .

6.

सदर

7.

सदर सं थे या उपिवधी

ी/ ीमती....................... यांचे ...................... तारखे या सुमारास िनधन झाले.
.34 अ वये मी सं थे या सभासद वासाठी व मयत सभासदाचे सं थेतील भाग व

गाळयातील/बंग यातील िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत कर यासाठी अज करणा-यास ह कदार आहे . या माणे मी
सं थे या सभासद वासाठी व मयत सभासदाचे सं थेतील भाग व गाळयातील िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत कर यासाठी
अज केला आहे .
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8.

मयत

ी/ ीमती............................ यांचम
े ाफत कायदे िशरपणे व / वा यायोिचतपणे ह कदार असले या दुस-या सदर

सं था व ितचे पदािधकारी यांचिे व

द कोणतीही ह क मागणी, दावा अगर इतर कायदे िशर कारवाई के यास यापासून मी यांचे

हानीर ण करीन आिण यांना िबनतोशीश राखीन. तसेच मी असे जािहर करतो व अिभवचन दे तो की, सदर मयत सभासद
असले या यां यामाफत कायदे िशरपणे व / वा यायोिचतपणे ह कदार दुस-या नामिनदिशत य ीने / य

नी कोणतीही ह क

मागणी, मागणी दावा अगर इतर कायदे िशर कारवाई के यास यासाठी होणारा सव खच मी सोशीन.

9.

मी िदले या हािनर ण बंधप ा या व अिभवचनप ा या आधारेच मयत सभासदा या जागी मला सभासद क न घेत

आहे याची मला पूण जाणीव आहे .

िठकाण :

अजदाराची सही

िदनांक :

नामिनदिशत य ी/ य

या सहया

सा ीदार

1)नाव :

1)सा ीदाराची सही

प ा :

2) नांव :

2)सा ीदाराची सही

प ा:

िठकाण :
िदनांक :
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( .200/- या टॅ प पेपरवर कवा ितत याच रकमेचे मु ांक लावले या कागदावर )
(नामिनदशन केले नस यास ावयाचे हािनर ण बंधप )
1. मी ी/ ीमती ......................... राहणार .................. भारतात वा
2.

य करणार असे िनवेदन करतो / करीते की,

ी/ ीमती ................... राहणार हे / या ................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा .................... या

सं थे या सभासद होते/हो या. व .........या तारखेस / तारखे या सुमारास यांचे िनधन झाले.

3.

ी/ ीमती ................... यांनी महारा

उपरो

सहकारी सं था िनयम 1961 यातील

.25 अ वये नामिनदशन

केलेले नाही.

4.

सदर

............. (भाग
5.
इमारत

ी/ ीमती ............ सं थे या

येकी

मांक ......... ते .......... (दो ही

.50/-

या संपूण भरणा केले या दहा भागांब ल भाग प

.

मांक ध न) धारण केले होते.

ी/ ीमती यांनी सं थेचा .............. िठकाणी असले या भूखंड/इमारत .......... यावर बांधले या सं थे या .............
............ म ये कवा .......... नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये/भूखंडावर ............. मज यावर गाळा/बंगला

. ..............धारण केला होता.

6.

उपरो

1.

ी/ ीमती

2.

ी/ ीमती

3.

ी/ ीमती

4.

ी/ ीमती

5.

ी/ ीमती

मयत

सभासद

ी/ ीमती यां या प चात मी एकटाच/खाली नमूद केलेले वारसदार आहे /आहे त.

ी/ ीमती

...................

यांचा

मी

एकटाच

वारसदार

गाळयातील/भूखंडावरील िहतसंबंध मला वारसाह काने िमळणार आहे त.

अस याने

यांचे

सदर सं थे या उपिवधी

सं थेतील

भाग

व

.35 अ वये मी

सभासद वासाठी आिण मयत सभासदांचे सं थेतील भाग व गाळयातील/भूखंडावरील िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत केले
जा यासाठी अज कर यास ह कदार आहे .

या माणे मी सं थे या सभासद वासाठी व मयत सभासदाचे सं थेतील भाग व

गाळयातील / भूखंडावरील िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत कर यासाठी अज केला आहे .
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कवा
सं थे या उपिवधी

.35 अ वये, वर नमूद केले या सव वारसदारांनी संयु पणे शपथपूवक

ित ाप

केले असून, सं थे या

सभासद वाकरीता अज कर यासाठी व मयत सभासदाचे सं थेतील भाग व गाळयातील िहतसंबंध ह तांतरीत केले जा यासाठी
माझे नाव सुचिवले आहे .

या माणे मी सं थे या सभासद वासाठी व मयत सभासदाचे सं थेतील भाग व गाळयातील /

भूखंडावरील िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत कर यासाठी अज केला आहे .

7.

मयत

ी/ ीमती ............. यां यामाफत कायदे िशर व / वा यायोिचतपणे ह कदार असले या दुस-या वारसदाराने /

वारसदारांनी सदर सं था व ितचे पदािधकारी यां यािव

द कोणतीही ह क मागणी, मागणी, दावा, अगर इतर कायदे िशर कारवाई

के यास, यापासून मी यांचे हािनर ण करीन आिण यांना िबनतोिशश राखील. तसेच मी असे जािहर करतो व अिभवचन दे तो
की, सदर मयत सभासद यां यामाफत कायदे िशरपणे व / वा यायोिचतपणे ह कदार असले या दुस-या वारसदाराने/ वारसदारांनी
कोणतीही ह क मागणी, दावा अगर इतर कायदे िशर कारवाई के यास यासाठी होणारा सव खच मी सोशीन.

8.

मी िदले या हािनर ण बंधप ा या व अिभवचनप ा या आधारेच सं था मयत सभासदा या जागी मला सभासद क न

घेत आहे याची मला पूण जाणीव आहे .
सही
िठकाण

1)

िदनांक

2)
3)

सा ीदार

1) नांव

1) सा ीदाराची सही

प ा

2) नांव

2) सा ीदाराची सही

प ा
िठकाण
िदनांक
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.20(1)

सभासदाचा सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील आपले िहतसंबंध व भाग ह तांतरीत कर याचा आपला इरादा अस याब ल
नोिटशीची नमुना.

ित
सिचव,

..................................
.................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,
मी /आ ही,

ी/ ीमती/मेसस .............. सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा................. या सं थेचे सभासद असून

.50/- चे संपूण भरणा केलेले पाच भाग
गाळा/बंगला

.............. ते ................ (दो ही ध न) व सं थे या इमारत/भूखड
ं

.................... धारण करत असून, महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 मधील िनयम

............ म ये

.24 अ वये खालील

माणे नोटीस दे त आहोत.
मी/आ ही/ ी/ ीमती/मेसस............... सं थे या भांडवलातील माझे / आमचे सं थे या इमारतीमधील/भूखंडावरील
मालकी ह क व िहतसंबंध माझा/आमचा िहतसंबंध . ............. एवढया रकमे या मोबद यात मी / आ ही .......... मेसस यांचे
नावावर ह तांतरत क इ छतो.
ह तांतरीतीची (transferee) संमती प सोबत जोडली आहे .

आपला िव वासू
िठकाण :
िदनांक :
सहप : ह तांतरीतांचे संमतीप

116

पिरिश

. 20(2)

ह तांतरक सभासदाचे भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत क न घे यासाठी िनयोिजत ह तांतरीतीने

ावया या संमतीप ाचा नमुना.

ित,
सिचव,

................................
............... सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,
ी./ ीमती/मेसस............................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा....................... यांचे सभासद असून यांनी
सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले भाग व िहतसंबंध मला/आ हाला ह तांतरीत कर याचे योिजले आहे . " महारा
सहकारी सं था िनयम 1961 यातील िनयम

.24(1)(ब) अ वये

ी/ ीमती/मेसस यांचे सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील

भाग आिण िहतसंबंध मला / आ हाला ........................... ह तांतरीत क न घे यास संमती दे त आहोत.

माझा/आमची नांवे आिण प े खालील माणे आहे .

आपला िव वासू

िठकाण :
िदनांक :
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.21 (1)

सं थे या भांडवलातील/मालम ेतील िहतसंबंध व भाग ह तांतरीत कर याकरीता ह तांतरक (transferor) सभासदाने ( वत:
य ी अस यास) करावया या अज चा नमुना

ित
सिचव

.................................
................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,

1.

मी,

ी/ ीमती...................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा ............ या सं थेचे सभासद असून,

.50/- चे संपूण भरणा केलेले दहा भाग
सं थे या इमारत

.............. आिण

.............. म ये .................... नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये/ भूखंडावर..................

चौ.मी. े फळाचा गाळा/बंगला

2.

.............. ते ................ (दो ही ध न) याब ल भाग प

येकी

......... धारण करीत आहे .

सं थे या भांडवलात / मालम े असलेले सदर भाग व माझा िहतसंबंध ह तांतरीत कर याचा माझा मनोदय

अस याब ल महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 यातील िनयम ( )24(1)(ब) अ वये आव यक अस या माणे मी

आपणांस ......... नोटीस िदली होती व सोबत िनयोिजत ह तांतरीती

ी/ ीमती/मेसस................... यांचे संमतीप जोडले होते.

3.

सदर िनयोिजत ह तांतरीतीने सं थे या सभासद वासाठी केलेला िविहत नमु यांतील अजही सोबत जोडला आहे .

4.

मी यासोबत ह तांतरण फी

.500/- ( .पाचशे फ ) पाठिवत आहे .

याच माणे सं थेचा उपिवधी

. 38 (ई)(नऊ)

अ वये अिधमु याची (premium) ( पये ......... फ ) सोबत पाठिवत आहे .

5.

मी असे नमूद करीतो की, सं थे या भागभांडवलात मालम ेत असलेले माझे सदर भाग व िहतसंबंध मी िकमान एक

वष इतका काळ धारण केलेले आहे त.

6.

मी आणखी पुढे नमूद करीतो की, या अज या तारखेपयत माझी सं थे त असलेली सव दािय वे मी पूणपणे भागिवली

आहे त. याच माणे मी असे अिभवचन दे तो की, सदर ह तांतरणाचा अज सं थेकडू न मंजूर होईपयत दे य होणा-या रकमा मी दे ईन.
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7.

मी या ारे अिभवचन दे तो की, माझे सभासद व संप यानंतर

ािधकरण यांजकडू न कोण याही

थािनक

ािधकरण, शासन कवा अ य कोणतेही

योजनाची मागणी आ यास मा या सभासद वा या कालावधी या संबंधात जी दािय वे

उ वतील व माझे सभासद व संप यानंतर दे य होतील अशी कोणतीही दािय वे मी भागिवन.

खाली नमूद केले या कारणासाठी मी सं थे या भांडवलात/ मालम ेत असलेले माझे भाग व िहतसंबंध ह तांतरीत क
इ छतो.

1)...........................................
2)..........................................
3) .......................................

9.

आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए.बी.अ वये

ह तांतरणाची न दणी कर याबाबतचे िवहीत नमु यांतील

याखालील िनयमा वये आव यक अस या माणे सदर

. 20/- या टँप पेपरवर केलेले अिभवचन प ही मी सोबत जोडले

आहे .

10.

माझी आपणांस िवनंती आहे की, िनयोिजत ह तांतरणास मा यता

ावी व तसे मला कळवावे.

आपला िव वासू

(ह तांतरकाची सही)
(Transferor)

िठकाण :
िदनांक :
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.21 (2)

सं थे या भांडवलातील / मालम ेतील िहतसंबंध व भाग ह तांतरीत कर याकरीता ह तांतरक (Transferor) सभासदाने ( वत:
िनगम-िनकाय अस यास) करावया या अज चा नमुना.

ित
सिचव,

............................
.................. सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,

1

आ ही/मेसस ........................ सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा............. या सं थेचे सभासद असून,
.50/- (दो ही ध न) चे संपूण भरणा केलेले दहा भाग

इमारत / भूखंड

................ ते .................. भाग प

येक

................. आिण सं थे या

............ म ये ................. नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये गाळा

......... चौ.मी.

े फळाचा

धारण करीत आहोत.

2.
महारा

सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले सदर भाग व आमचा िहतसंबंध ह तांतरीत कर याचा मनोदय अस याब ल
सहकारी सं था िनयम 1961 यातील िनयम ( .) 24 (1)(ब) अ वये आव यक अस या माणे आ ही आपणांस नोटीस

िदली होती व सोबत िनयोिजत ह तांतरीती

3.

उपरो

ी. /

ीमती / मेसस............ यांचे संमतीप जोडले होते.

नोटीशीम ये यांचे नाव नमूद केले होते. या िनयोिजत ह तांतरीतीने सं थे या सभासद वासाठी केलेला िविहत

नमु यातील अजही सोबत जोडला आहे .

4.

मी यासोबत ह तांतरण फी

. 500/- ( पये पाचशे फ ) पाठिवत आहे .

याच माणे सं थेची उपिवधी

. 38

(इ)(दोन) अ वये अिधमू याची र कम ......... ( पये........... फ ) सोबत पाठिवत आहे .
5.

आ ही असे नमूद करतो की, सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले आमचे सदर भाग व िहतसंबंध आ ही िकमान

एक वष इतका काळ धारण केलेले आहे त.
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6.

आ ही आणखी पुढे नमूद करतो की, या अज या तारखेपयत आमची सं थे त असलेली सव दािय वे आ ही पूणपणे

भागिवली आहे त.

याच माणे आ ही अिभवचन दे तो की, सदर ह तांतरणाचा अज सं थेकडू न मंजूर होईपयत दे य होणा-या

रकमा आ ही दे वू.

7.

आ ही या ारे अिभवचन दे तो की, आमचे सभासद व संप यानंतर थािनक ािधकरण, शासन कवा अ य कोणतेही

ािधकरण यांजकडू न कोण याही

योजनाथ मागणी आ यास, आम या सभासद वा या कालावधी या संबंधात जी दािय व

उ वतील व आमचे सभासद व संप यावर उ वतील अशी कोणतीही दािय व आ ही भागवू.

8.

खाली नमूद केले या कारणांसाठी आ ही सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले आमचे भाग व िहतसंबंध

ह तांतरीत क इ छतो.

1) .....................................
2) ....................................
3) ....................................

9.

आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए बी अ वये

या खालील िनयमा वये आव यक अस या माणे सदर

ह तांतरणाची न दणी कर याबाबतचे िविहत नमु यातील .20 या टँप पेपरवर केलेले अिभवचन प ही मी सोबत जोडले आहे .

10.

आ ही आम या वतीने

ी/ ीमती ....................... यांना ह तांतरणा संबंधी या अज वर सही कर यास ािधकृत केले

आहे . सदर अिधकार प ाची मािणत न कल सोबत जोडली आहे .

11.

आमची आपणांस िवनंती आहे की, िनयोिजत ह तांतरणास मा यता

ावी व तसे आ हास कळवावे.

आपला िव वासू

िठकाण
िदनांक

(ह तांतरकाची सही)
(Transferor)
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.22

िनयोिजत ह तांतरीतीने (Transferee) ( वत: य ी अस यास) सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना
ित
सिचव,

...........................
...................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय

1........................ सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा ........................ या सं थेचे सभासद
यांनी या सं थेचे
भागप

येकी

.50/- चे संपूण भरणा केलेले दहा भाग

. आिण सं थे या इमारत/भूखंड

............ चौ.मी.

................... ते .................. (दो ही ध न) याब ल

............. म ये .............. नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये/भूखंडावर

े फळाचा गाळा/ मांक ............ धारण केला असून सदर भाग व गाळयातील/बंग यातील िहतसंबंध

यां याकडू न ह तांतरीत क न घेवून मी

2.

ी/ ीमती ....................

ी/ ीमती............. अज या सं थेचा सभासद होवू इ छतो/इ छते.

सं थे या भांडवलात/मालम ेत भरलेले ह तांतरकाचे सदर भाग व िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत कर याबाबतची

माझी संमती िदनांक ............ रोजी िदली होती.

3.

सदर सं थेचे सभासद व िमळ यासाठी व सं थे या भांडवलात, मालम ेत भरलेले ह तांतरकाचे सदर भाग व िहतसंबंध

मा या नावावर ह तांतरीत क न घे यासाठी मी हा अज करीत आहे .

4.

....................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. या सं थे या सभासद वासाठी मी केले या अज चा िवचार

कर यासाठी या

टने आव यक ती

मा याब लची मािहती खालील माणे आहे .

1) वय
2) यवसाय
3)मािसक उ प
4) काय लयीन प ा
5) िनवासाचा प ा
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5. मी यासोबत वेश फी .100/- पाठिवत आहे .
6. मी असे जािहर करतो/करीते की, सं थे या काय े ात मा या/मा या कुटु ं बातील य ी या/मा यावर अवलंबून असले या
य ी या मालकीचा भूखंड/ गाळा/घर /इमारत नाही.
कवा
मा या/मा या/मा या कुटु ं बातील य ी या/मा यावर अवलंबून असले या य ी या मालकीची सं थे या काय े ात असलेला
भूखंड/गाळा/घर/इमारत/बंगला यांचा तपिशल खाली दे त आहे .

अ. .

य ीचे नांव अजदारा या/ या या कुटु ं बातील
य ी या/ या यावर अवलंबून
असले या य ी या मालकीचा

भूखंड/गाळा/घर

या सं थे

कोठे आहे ते

म ये

िठकाण

गाळा

सं थे या काय े ात असलेला

आव यक

भूखंड/गाळा/घर यांचा तपिशल

अस याची
कारणे.

1

2

3

4

5

7.आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए.बी. अ वये व याखालील केले या िनयमा वये आव यक अस या माणे, सदर
ह तांतरणाची न दणी कर याबाबतचे िविहत नमु यांतील व

. 20/- या टॅ प पेपरवर केलेले अिभवचनप ही मी सोबत जोडले

आहे .

8.

मला ह तांतरीत कर यात यावयाचा गाळा/बंगला सदर सं थे या उपिवधी

येणा-या प ाम ये नमूद कर यांत येईल अशा

.76(अ) अ वये मला सं थेकडू न दे यांत

योजनासाठीच वापरला जाईल. आिण या या वापरािवषयीचा कोणताही बदल

सं थे या लेखी पूवपरवानगीिशवाय केला जाणार नाही असे अिभवचन दे तो.

याबाबतचे िविहत नमु यातील अिभवचन सोबत

जोडले आहे .

9.

मला सं थेचे सभासद व िमळा या या तारखेपासून, सं थे त उ वणारी सव दािय वे भागिव याचे मी अिभवचन दे तो.

मला उ प ाचे वतं साधन नस यामुळे, मी यां यावर अवलंबून आहे ते सं थे या आकारणीसिहत ित या त असलेली सव
दािय वे मा या वतीने भागव याचे कबूल करीत अस याचे िविहत नमु यातील अिभवचन प या अज सोबत जोडत आहे .
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10.

मा या/मा या

कुटु ं बातील

य ी या/

मा यावर

अवलंबून

असणा-या

य ी या

मालकीचा

भूखंड/गाळा/इमारत/बंगला/घर ( याची सिव तर मािहती या अज त वर िदली आहे .) िवकून टाक याबाबतचे िविहत नमु यातील
अिभवचन प मी सोबत जोडले आहे .

11.

मी सं थेचे उपिवधी वाचले असून, न दणी अिधकारी यात

या सुधारणा करील यासु दा यांचे पालन कर याचे

अिभवचन दे तो.

12.

मी आपणांस िवनंती करतो की, आपण मला सं थेचे सभासद क न यावे व ह तांतरकाचे (transferer) सं थे या

भांडवलात / मालम ेत असलेले भाग व िहतसंबंध मा या नावावर ह तांतरीत करावेत.

िठकाण :

िदनांक :

आपला िव वासू

(अजदाराची सही)

िटप :

"कुटु ं बातील य ी" या सं े या अथ त, उपिवधी

. 3(25) म ये असलेली
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य ी यांचा समावेश होतो.

पिरिश

.23

िनयोिजत ह तांतरीतीने (Transferer) ( वत: िनगमिनकाय अस यास) सं थे या सभासद वासाठी करावया या अज चा नमुना.

ित

.................................
.................... सहकारी गृहिनम ण सं था म.

महाशय,

1. ................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. प ा ............................ या सं थेचे सभासद
यांनी या सं थेचे
भागप

येकी

.50/- चे संपूण भरणा केलेले दहा भाग

............... आिण सं थे या इमारत/भूखंड/गाळा/बंगला

ी/ ीमती..........................

मांक........... ते .................. (दो ही ध न) याब ल

. ........... म ये .............. नावाने धारण केला असून, सदर

भाग व गाळयातील िहतसंबंध यां याकडू न आम या नावावर ह तांतरीत क न घेवून आ ही मेसस .........

................प ा.........................., सं थेचे सभासद होवू इ छतो.
2.

सं थे या भांडवलात व मालम ेत असलेले ह तांतरकाचे सदर भाग व िहतसंबंध आम या नावावर ह तांतरीत

कर याबाबतची आमची संमती िद. .............. रोजी िदली होती.

3.

सदर सं थेचे सभासद व िमळ यासाठी व सं थे या भांडवलात/मालम ेत असलेले ह तांतरकाचे (TGransferor) सदर

भाग िहतसंबंध आम या नावावर ह तांतरीत क न घे यासाठी आ ही हा अज करीत आहोत.

4.

आ ही या सोबत

वेश फी

.100/- पाठिवत आहोत. तसेच सदर भागाची कमत हणून

.250/- ची र कमही

सोबत पाठिवत आहोत.

5.

आ हाला सं थेचे सभासद व िमळा या या तारखेपासून सं थे त उ वणारी सव दािय वे भागिव याचे आ ही अिभवचन

दे तो.

6.

आ ही जािहर करतो की, सदर सं थेने िदले या मािहतीनुसार आ हाला सं थेचे सभासद क न घेत यामुळे सदर

सं थे या एकूण िनगम िनकाय सभासदांची सं या, सं थे या उपिवध या जोडप
केले या मय दे पे ा जा त होणार नाही.
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.1 म ये िदले या शासकीय आदे शात नमूद

7.

आयकर अिधिनयमातील कलम 269 ए बी अ वये व याखाली केले या िनयमा वये आव यक अस या माणे सदर

ह तांतरणाची न दणी कर याबाबतचे िविहत नमु यातील

.20/- या टँ प पेपरवर केलेले अिभवचन प ही आ ही सोबत जोडत

आहोत.

8.

आ हाला ह तांतरीत कर यांत यावयाचा गाळा/बंगला सदर सं थे या उपिवधी

.76(अ) अ वये आ हाला सं थेकडू न

दे यांत आले या प ाम ये नमूद कर यांत येईल अशा योजनासाठीच वापरला जाईल आिण या या वापरािवषयीचा कोणताही
बदल लेखी पूव परवानगीिशवाय केला जाणार नाही असे आ ही अिभवचन दे तो. याबाबतचे िविहत नमु यातील अिभवचनप
सोबत जोडले आहे .

9.

आ ही सं थेचे उपिवधी व महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 22 अ वये काढ यांत आलेले शासकीय

आदे श वाचले असून न दणी ािधकरण व शासन यात या सुधारणा करतील यांचस
े ु दा पालन कर याचे अिभवचन दे तो.

10.

ी/ ीमती ..................... यांना आम या वतीने या अज वर सही कर यास

ािधकृत केले आहे . सदर

ािधकार

प ाची मािणत त सोबत जोडली आहे .

11.

आ ही आपणांस िवनंती करतो की, आपण आ हाला सं थेचे सभासद क न

भांडवलात/ मालम ेत असलेले भाग िहतसंबंध आम या नावावर ह तांतरीत करावे.

................... यां यकरीता आिण वतीने.

िठकाण :

सही

िदनांक :
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यावे व ह तांतरकाचे सं थे या

¹ý. 20/- “µÖÖ Ã™Ñü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü
पिरिश

.24

आयकर अिधिनयम कलम 269 ए.बी. माणे गाळया या ह तांतरणाची न दणी कर याबाबत

ावया या अिभवचन प ाचा नमुना.

(ह तांतरक व ह तांतरीती यांनी संयु पणे ावयाचे)

मी/आ ही/ ी/ ीमती/मेसस.............................(ह तांतरक)................... सहकारी गृहिनम ण सं था मय . प ा........................
या सं थेचे सभासद असून सं थे या इमारतीत /भूखंडावर ........................ गाळा/बंगला
व

...................... धारण करीत आहे

ी./ ीमती/मेसस...................... राहणार प ा................... (ह तांतरीक) सदर सं थेचे सभासद होवू इ छत असून उपरो

ह तांतरकाकडू न सदर गाळा वत:कडे ह तांतरीत क न घेवू इ छतात. आ ही दोघे संयु िर या अिभवचन दे तो की, आपणांस
ठरेल

या माणे, आ ही कवा आ हापैकी कोणीही एक, ह तांतरणाचा करार झा या या तारखेपासून सवसाधारण सभा

झा यानंतर 30 िदवसांत आयकर अिधिनयम 269 ए.बी. माणे न दणी कर याकरीता, आयकर अिधिनयमाखालील स म
ािधकारी यांना नमुना

.37 इ म ये आव यक ती मािहती सादर क .

ह तांतरीणीची (Transferee) सही

िठकाण :

ह तांतरकाची(Transferee) सही

िदनांक :

िटप :
आयकर अिधिनयम कलम 2(41) मधील या येनुसार दोन नातेवाईकाम ये ह तांतरणाचा यवहार झाला असेल कवा
ह तांतरणा या

ितफलाची (considration) र कम

.75,00,000/- कवा याहू न कमी असेल तर, हे अिभवचन प

लागणार नाही.
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ावे

¹ý.20/- “µÖÖ Ã™Ñü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü
पिरिश

.25

आयकर अिधिनयम कलम 269 ए.बी. माणे गाळा संपादना या न दणीबाबत

ावया या अिभवचन प ाचा नमुना.

(सं थेचा थेट सभासद होवू इ छणा-या य ीने ावयाचे)

मी/आ ही/ ी/ ीमती/मेसस.................. मालकी ह का या गाळयांबाबत अिधिनयम यातील कलम 4 अ वये बांधकामदाराबरोबर
केले या कराराअ वये या सं थे या इमारतीतील गाळा

................. िवकत घेतलेला असून.............. सहकारी गृहिनम ण सं था

म. (िनयोिजत)या सं थेचा सभासद होवू इ छत आहे . मी ित ाप करतो की, या सवसाधारण सभेम ये मा या सभासद वाचा
अज मंजूर केला जाईल या सभे या तारखेपासून 30 िदवसांत आयकर कायदा कलम 269 ए.बी.खालील न दणी कर याकरीता,
आयकर काय ाखालील स म ािधका-याकडे नमुना

.37 ई म ये आव यक ती मािहती सादर करीन/क .

िठकाण :
िदनांक :

अजदाराची सही

िटप :
आयकर अिधिनयम कलम 2(41) मधील या येनुसार दोन नातेवाईकाम ये ह तांतरणाचा यवहार झाला असेल कवा
ह तांतरणा या

ितफलाची (considration) र कम

.75,00,000/- कवा याहू न कमी असेल तर, हे अिभवचन प

लागणार नाही.
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ावे

पिरिश

.26

(गाळया या ह तांतरीतीने सभासद वाचा ह क वापर यािवषयी सं थेने ावया या प ाचा नमुना )

ित
ी/ ीमती/मेसस.............................

1.

ी/ ीमती/मेसस यांचे सं थे या भांडवलात / मालम ेत असलेले भाग व िहतसंबंध तु हाला ह तांतरीत कर याबाबतचा अज

व या सं थे या सभासद वासाठी तु ही केलेला अज, हे दो ही सं थे या िदनांक ........... रोजी झाले या सवसाधारण सभेत मंजूर
झाले अस याने, तुमचे नांव "आय" नमु यातील "सभासद न दपु तका" म ये व "जे" नमु यातील सभासद यादीम ये दाखल केले
असून, ह तांतरकाने धारण केलेले भाग तुम या नावावर ह तांतरीत के याब लचा आव यक तो शेरा प

............... म ये

िलिहला आहे . हे प िमळा यावर, अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यां या तरतुदीनुसार सभासद वाचे ह क वापर यास तु ही पा
राहाल.

2.

तुम या नावाने रीतसर पृ ठांिकत केलेले भागप सोबत जोडले आहे.

सहप े : भागप

आपला िव वासू

िठकाण :
िदनांक :

सिचव

............. सहकारी गृहिनम ण सं था म.
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गाळा/बंगला कवा गाळा/बंग याचा भाग पोटभाडयाने, परवाना-प दतीने कवा काळजीवाहू त वावर दे याबाबतची परवानगी
मागणा-या अज चा नमुना.

ित,
सिचव,

.....................................
......................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. या सं थेचा सभासद असून सं थे या इमारत/भूखंड

.म ये ..................

नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये ............. मज यावर ................... चौ.मी. े फळा या गाळा/बंगला

...........

धारण करीत आहे . मी, खालील पिर थतीत माझा गाळा/बंगला, गाळयाचा/बंग याचा भाग पोटभाडयाने/ परवाना प दतीने /
काळजीवाहू त वावर करार क न (सोबत

त जोडली आहे .)

यापुढे नामो लेख केले या इसमास खालील कारणा तव दे वू

इ छतो.

1)

नोकरी या अट मुळे / धंदया या योजनाथ / मा या िदघ आजारपणामुळे मला सं थे या काय े ा बाहे र जावे लागत

आहे . मु य िठकाणापासून मला कमीत कमी........... वष............. मिहने दूर राहावे लागेल. मु य िठकाणापासून दूर राह या या
काळात मला गाळयात/बंग यात राहता येणार नाही.

2)

सं थे या काय े ात मा या मुलां या िश णासाठी सोय उपल ध नाही. मला िमळाले या मािहती माणे मा या मुलां या

िश णाची सोय हो यासाठी ............... वष ............... मिहने लागतील. स या या सोयी उपल ध नस याने वरील मुदतीत
गाळयाचा/बंग याचा ताबा घेणे / ताबा चालू ठे वणे मला श य होणार नाही.

3)

सं थे या पिरसरातील शाळे त मी मा या मुलांना

वेश िमळवू शकलो नाही.

मा या मुलांना सं थे या पिरसरातील

शाळे त वेश िमळ यास मला .......... मिहने लागतील. या मुदतीत मला गाळयाचा / बंग याचा ताबा घेणे / ताबा चालू ठे वणे
श य होणार नाही.

िटप :
गाळयाचा/बंग याचा ताबा घेणे / ताबा चालू ठे वणे यािवषयी इतर संयुि क कारणे अस यास ती नमूद करावी.
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या

इसमास

मी

पोटभाडयोन

/

परवाना

प दतीने

काळजीवाहू

त वावर

गाळा

ी/ ीमती/मेसस................. राहणार.............काय लयाचा प ा................... असे आहे .
केलेला िविहत नमु यातील अज सोबत जोडला आहे .

दे वू

इ छतो

यांनी नाममा

यांचे

नाव

सभासद वासाठी

पोटभाडयाने / परवाना प दतीने / काळजीवाहू त वावर केले या या

यवहाराची मूळ कवा वाढीव मुदत संप यानंतर पोटभाडेक / परवानेदार/ काळजीवाहक सदर गाळा खाली क न याचा िनवध
ताबा िमळिव यांत मला यश न आ यास सदर पोटभाडेक
सु

/ परवानेदार / काळजीवाहक इसमा या िव द कायदे िशर कारवाई

कर याचे व या कारवाईत सं थेला सहभागी क न घे याचे व गाळयाचा/ बंग याचा कवा यां या भागाचा ताबा परत

िमळिव यासाठी कायदे िशर कारवाईपोटी सं थेला जो खच करावा लागेल याची भरपाई कर याचे मी अिभवचन दे तो.

मी गाळयांचा/बंग या या भागाचा ताबा सोड या या तारखेपासून ते मला गाळयाचा/बंग याचा ताबा िमळे पयत या कालावधीत
सं थे या आकारणी या सव रकमा दरमहा ठरवून िदले या मुदतीम ये कोणतीही सबब न सांगता अदा कर याचेही मी अिभवचन
दे तो.

वरील नमूद केले या मुदतीसाठी उपिवधी

.43(क) म ये दशिवले या दराने िबनभोगवटा आकार भर याचेही मी

अिभवचन दे तो.
मी आपणांस िवनंती करतो की, सदर गाळा/बंग याचा भाग वर नमूद केले या इसमाकडे .............. वष .............. मिहने
एवढया कालावधीपयत पोटभाडयाने / परवानाप दतीने / काळजीवाहक त वावर दे यास आव यक ती परवानगी आपण

ावी.

जर गाळयात/बंग या या भागात पोटभाडयाने / परवा याने / काळजीवाहू त वावर राह याची मुदत वाढिव याची मला
आाव यकता भास यास मूळ मुदत संप या या ब-याच आधी व मुदत वाढिव यासाठी संयुि क कारण दे वून मी अज करीन.

आपला िव वासू

(अजदाराची सही)

िठकाण :
िदनांक :
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एकापे ा अिधक गाळे /बंगले धारण कर यासाठी परवानगी िमळ यासाठी करावया या अज चा नमुना.
ित,
सिचव/मु य वतक,

........................................
.................... सहकारी गृहिनम ण सं था म. (िनयोिजत)
1. मी,............ सहकारी गृहिनम ण सं था म. (िनयोिजत) प ा ..................... या सं थेचा सभासद

वतक असून

इमारत/भूखंड

......... म ये............. नावाने ओळख या जाणा-या इमारतीम ये / भूखंडावर ..................चौ.मी.

गाळा/बंगला

.............. धारण करतो/क इ छतो.

2.

े फळाचा

आप या सं थे या इमारतीम ये/ भूखंडावर मा या नावावर / मा या प ी या / पती या नावाववर उ प ाचे वतं साधन

नसले या मुला या / अिववाहीत मुली या / मा यावर अवलंबून असले या इसमा या नावावर आणखी एक गाळा / बंगला

/भूखंड धारण क इ छतो. सदर गाळयाचे/बंग याचे े फळ ............. चौ.मी.आहे .
3.

मा या कुटु ं बातील य

ची सं या जा त अस याने मा यावर अवलंबून असणा-या व मा याजवळ राहणा-या य

सं या जा त अस याने मा या धं ा या िनिम ाने मा याकडे कामासाठी भेटीस येणा-या लोकं◌ाची

वतं

ची

यव था करणे

आव यक अस याने (या िठकाणी दुसरी कोणतीही पटणारी कारणे नमूद करावीत.) दुस-या जादा गाळयाची/बंग याची अ यंत
आव यकता आहे .

4.

मी असे नमूद करतो की, या दो ही गाळयांचा/बंग यांचा वापर मा या / आम या राह यासाठीच केला जाईल व हा

गाळा/बंगला यव थापन सिमती या पूव परवानगीिशवाय पोटभाडयाने काळजी वाहक त वावर कवा अ य कोण याही

कारे /

परवाना प दतीने/ दुस-या या ता यात िदला जाणार नाही.

5.

माझी आपणांस िवनंती आहे, आपण मला जादा गाळा/बंगला धारण कर यासाठी आव यक ती परवानगी

िठकाण :
िदनांक

ावी.

आपला िव वासू

(अजदाराची सही)
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