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कलम 89-अ अ वये तपासणी प -1 
    (सव कार या सहकारी सं थांसाठी) 
 

1. सं थेचे नाव   
2. सं थेचा प ा, दरु वनी, ईमेल   
3. न दणी मांक व िदनांक   
4. काय े    
5. अ) तपासणी करणा-या अिधकारी/कमचा-

याचे नाव व पदनाम: 
ब) तपासणी आदेश पािरत करणा या 
अिधका याचे नाव व पदनाम: 
क) तपासणी आदेश मांक व िदनांक : 

  

6. तपासणी कालावधी   
7. शेवटचा तपासणी कालावधी    
8. मागील तपासणी अहवालाचा दोष दु ती 

अहवाल सादर िदनांक  
  

9. शेवटचा लेखापरी ण कालावधी, 
लेखापरी काचे नाव ,पनेॅल . व 
लेखापरी ण वगवारी  
तसेच अहवाल सादर िदनांक 

  

10. दोष दु ती अहवाल सादर िदनांक   
11. सभासद    

 1. सभासद आय नमनुा न दवही व नमनुा 
जे यादी अ ावततेचा तपशील नमदू 
करावा. 

  

 2. एकूण सभासद सं या   
 3. ि याशील सभासद सं या   
 4. सं थेचे थकबाकीदार सभासद सं या 

व र कम  
  

12. भाग भांडवल    
 1. अिधकृत भाग भांडवल   
 2. वसलू भाग भांडवल    

13. सभा    
 1. शेवटची वा षक साधारण सभा 

िदनांक व सभासद उप थती  
  

 2. संचालक मंडळ सभा सं या   
 3. एकूण उपसिम यांची सं या व 

उपसिमती सभा सं या 
  

14. संचालक मंडळ    
 1. पोटिनयमा माणे सिमती सद यांची 

सं या व कालावधी 
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 2. सिमती िनवडणकू िनकाल जाहीर 
के याचा िदनांक  

  

 3. िनवडणकुीनंतर पिह या सभेची 
तारीख 

  

 4. पदािधकारी िनवडीची तारीख   
 5. त  संचालक नेमणकू   

15. िनयम 35 नसुार बाहेरील कज मय दा िकती 
आहे? [ (वसलु भागभांडवल+राखीव 
िनधी+इमारत िनधी -संिचत तोटे X 10) 
(बकेँसाठी 12 पट)] 
ती उ लंघली गेली अस यास याचा तपशील 
नमदू करावा. 

  

16. शासकीय अथसहाय   
 अथसहा याचा तपशील ा त र कम भरणा र कम िश लक 

र कम 
थकीत र कम 

अ) भागभांडवल      
ब)  कज     
क) अनदुान     
ड) शासन हमी     

 

17. कलम 79 नसुार सव िववरणप े िनबंधकास / 
ऑनलाईन सादर िदनांक 

1. सं थे या काय चा वा षक अहवाल 
2. ले याची लेखापरी ीत िववरणे 
3. सं थे या अिधमंडळाने मा यता 

िदलेली असेल या िश लक 
र कमेचा िविनयोग कर यासाठी या 
योजना 

4. सं थे या उपिवधी या सधुारणेची यादी 
5. अिधमंडळ बैठक घेणे ठरलेले (िनयत) 

असेल आिण िनवडणकुी या 
संदभ तील िदनांक याचे ित ापन 
(िड लेरेशन) 

6. सहकारी सं था अिधिनयमा या 
तरतुदीपैकी कोण याही तरतुदीनसुार 
िनबंधकाला आव यक असेल अशी 
कोणतीही इतर मािहती. 

  

18. सहकारी सं था अिधिनयमानसुार चौकशी / 
कारवाई सु  आहे काय? अस यास तपिशल 

ावा.(उदा. कलम 77, 77A, 78A, 73, 
83, 88, 110 A, ) 

  

19. तपासणी कालावधीतील िश णाचा कलम   
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24 अ माणे तपिशल 
 1. कमचारी सं या व माण% 

2. संचालक सं या व माण% 
3. सभासद सं या व माण% 

  

20. संगणकीकरण झाले अस याचा तपशील   
 ई.डी.पी.ऑडीट बाबतचा तपशील (कालावधी, 

ऑडीट करणा याचे नाव व अिधकृतता) 
  

 संगणकीय डाटा सरुि त राहणेसाठी केले या 
उपाययोजना िवषद करा. 

  

21. सं थेचे वमालकी या इमारतीचा तपशील 
तसेच याची पु तकी कमत 

  

22. संघीय सं थेची सभासद आहे काय? 
अस यास संघीय सं थेचे नाव 

  

23. रोख िश लक    
 1. तपासणी तारखेअखेर िकद माणे 

िश लक 
 िदनांक  

र कम  
24. गुंतवणकू दाखले द तरी अस याचा तपशील 

िवषद करा. 
  

25. अ) सहकारी सं था अिधिनयम व िनयम उदा. 
कलम 24 अ, 26, 28, 43, 65, 66, 67, 
70, 82, 146, 147, िनयम 49अ, 54, 
55, 69, 107अ, सहकार आयु त 
काय लयाकडील िनगमीत पिरप कीय 
सचूनांचे उ लंघन िवषद कराव-े  तसेच सं था 
पोटिनयम व शासन िनणय तथा िनदश यांचे 
यो य पालन केले असलेबाबतचा तपशील 

ावा. 

  

26. तपासणी अिधका याचे सामा य शेरे व सचूना   
 

 

 

तपासणी अिधका याचे नांव, पदनाम व वा री 

 


