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ય.ુકે સહકારી (કો-ઓ) અને સહકારી (કો.ઓ.) આવાસના મડંળોના સપંરૂ્ણપરે્ અરસ-પરસ આવાસ 
સહકારી (કો-ઓ) નમનુા 

 

કોપીરાઈટ નનવેદનના ખલુ્લા સ્ત્રોત 

 

 

 સદરહુ મોડલ નિયમો સરકારી (કો-ઓ) આવાસ મડંળ અિે સહકારી (કો-ઓ) ય.ુકે િા સયંકુ્ત 
રૂપે બૌદ્ધિક સપંનિ છે.  
 અિે તેિો ઉપયોગ મોડલ નિયમો તરીકે મફતમા ં અિે કોઇપણ ચાર્જ વગર કોઈપણ 
વ્યક્ક્તઓિા સમહૂ દ્વારા જેઓ લાભ લીધા વગર આવાસ કો-ઓપરેટીવ (સહકારી) સસં્થા સ્થાપવા 
માગંતા હોય તેઓ કરી શકશે પરંત ુતેિો ઉપયોગ માત્ર બધી જ રીતે કે, આંનશક રીતે વાણણજ્યક લાભ 
લેવા માટે કરી શકાશે િહીં અિે આથી તેિી િકલ કરી શકાય િહીં અિે જો ઉપયોગ કરવા માગંતા 
હોય તો કોપીરાઈટ ધારકિી લેણિતમા ંમજૂંરી મેળવવાિી રહશેે અિે તેિા માટે ય.ુકે સહકારી (કો-ઓ) 
િે અરજી કરવાિી રહશેે અિે તે બદલ યોગ્ય ફી પણ ચકૂવવાિી રહશેે. 
  કોઈપણ લાભ િહીં લેવાિા ઇરાદાવાળા સમહુો (ગપૃો) િે જો આવાસ સહકારી (કો-ઓ) 
સ્થાપવા માટે ઇચ્છા ધરાવતા હોય અિે સદર મોડલ નિયમોિો ઉપયોગ કરવા માગંતા હોય તો તેઓ 
સહકારી (કો-ઓ) ય.ુકે મારફત કરી શકશે. જે ફાઇિાક્સસયલ કિડકત ઓથોરરટી દ્વારા માસયતા પ્રાપ્ત 
થયેલ છે. 
  કો-ઓપરેટીવ ય.ુકે હોલાયકે હાઉસ, હિેઓવર સ્રીટ,  માિચેસ્ટર M60 0AS 

WWW.UK.COOP 

 આ નિયમોમા ં જણાવેલ ઓપ્શિિો ઉપયોગ કરવાિો રહશેે. જો સહકારી આવાસ રજીસ્ટડડ 
થયેલ હોય અથવા રજીસ્ટડડ સેવા આપિાર તરીકે ઇંગ્લેસડ મકુામે હોમ્સ અિે કોમ્યનુિટીસ અથવા 
વેલ્સ ગવમેસટ (વેલ્સ મકુામે) સાથ ેસામાજીક જમીિ માણલક તરીકે રજીસ્ટર થવા માટે ઇચ્છા ધરાવ ે
છે. 
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કો-ઓપરેટીવ (સહકારી) અને સમદુાય લાભ મડંળ અનિનનયમ ૨૦૧૪ બેલગે્રવ નેબરહુડ 

કો-ઓપરેટીવ હાઉનસિંગ એસોનસએશન લલનમટેડ ના નનયમો 
 

 

 નામ અને સ્થિનત 

(૧) કો-ઓપરેટીવ નુ ંિામ બેલગે્રવ િેબરહડૂ કો-ઓપરેટીવ હાઉનસિંગ એસોનસએશિ ણલનમટેડ (“કો-
ઓપરેટીવ”) હશ.ે 

(૨) સહકારી અિે સમદુાય લાભ મડંળ અનધનિયમ (ધારો) િી જોગવાઈઓ હઠેળ સદર કો-
ઓપરેટીવ િોંધાયેલ છે. અિે હાઉનસિંગ એકટ ૧૯૯૫ િી કલમ-૫ (૨) દ્વારા વ્યાખ્યાનયત થયેલ 
“સહકારી ગહૃ સગંઠિ” છે કારણ કે આ નિયમો  
(અ) સહકારીિા ભાડુત અથવા સભંનવત ભાડુત એવા વ્યક્ક્તઓ માટે સભ્યપદ મયાડરદત કરે 

છે અિે 
(બ) સભ્યો નસવાયિી વ્યક્ક્તઓિે ભાડૂઆતિી સોપણી આપતા અટકાવવામા ંઆવે છે. 
 

 

 ઉદે્દશો 
(૩) કો-ઓપરેટીવિા ઉદે્દશો આ પ્રમાણે હશે : 

(એ) આ નિયમો (“સહકારી નસિાતંો”) િા પરરનશષ્ટ-૧ મા ંિક્કી કયાડ મજુબ િફામા ંિ લેવા 
પર સામાજજક આવાસો પરૂા પાડવાનુ ં અિે સચંાલિ કરવાિો વ્યવસાય (“સહકારી 
નસિાતંો”) ફક્ત સહકારી સભ્યો દ્વારા કબજો માટે તેમિે સહકારી દ્વારા પથુ્થક અથવા 
સયંકુ્ત રીતે અસય સભ્ય અથવા સભ્યો સાથે મળીિે આપવામા ં આવેલી ભાડૂતિી 
શરતો જે આ રહશેે. 
(૧) સભ્યિા રહવેાસી મકાિો િરીદવા માટેિા તમામ હક્કો બાકાત રાખ્યા છે. અિે 
(૨) સહકારીિી અગાઉિી લેણિત સમંનત નસવાય સહકારીિી સભ્ય અથવા સભંનવત 

સભ્ય હોય તેવી વ્યક્ક્તિે ભાડુતિો નિકાલ અથવા સોપવાિો કોઈપણ 
અનધકાર બાકાત રહશેે. અિ ે

(૩) સભ્યપદ છોડતા પહલેા, સભ્ય દ્વારા સહકારીિે ભાડુઆતિી સોંપણી અથવા 
સહકારીિા નિદેશિ પર સહકારીિા સભ્ય અથવા સભંનવત સભ્યિે સોપણી 
કરવાિી જરૂર છે. અિે/અથવા 

(બી) કોઈ અસય ઉદે્દશો કે આવાસિી જોગવાઈ સાથે જોડાયેલી હોય અથવા આકક્સ્મક હોય, 
જે રેગ્યલેુટર સાથે સામાજજક આવાસોિા પ્રદાતા તરીકે િોંધાયેલા ગહૃ સગંઠિ દ્વારા 
હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છે. 

 

 

 સત્તાઓ 

(૪) સહકારીિે ઉદે્દશો પરુા પાડવા માટે જરૂરી એવા બધા જ કાયો કરવા માટે બધીજ સિાઓ છે. 
નસવાય કે સદરહુ નિયમો દ્વારા તેિો નિષેધ કરવામા ંઆવેલ હોય. 
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 નવનવિતા, સમાનતા અને આદર માટેના વચનો  
(૫) તેમિા વચિો અિે ઉદે્દશો પરુા કરવા માટે અિે પ્રથમ સહકારી નસિાતંિો ઉપયોગ કરવાિી 

પ્રનતબિતાિી પરરપણૂડતામા,ં ભેદભાવિે દૂર કરવા, તકિી સમાિતા, માિવ સમાજિી 
નવનવધતાિે મહત્વ આપવા અિે દરેક વ્યક્ક્તિે ગૌરવ અિે આદર સાથે વતે છે. કોઈપણ 
સભ્ય અથવા વ્યક્ક્ત અથવા સભ્યો બિવા ઈચ્છતા લોકોિા જૂથો અથવા સહકારી દ્વારા પરૂા 
પાડવામા ંઆવતી સેવાઓિો ઉપયોગ કરવા ઈચ્ુક કોઈપણ બાબતિે લીધે ઓછી અનકુૂળ 
વતડિ કરવામા ંઆવશે િરહ જેિા કારણે તેમિી સાથે અસયાનયક અથવા અસયાય કરવામા ં
આવશે. સહકારી એક સમાિતા અિે નવનવધતા િીનત જાળવશે અિે તેિો અમલ કરશે, જે 
વતડમાિ સબંનંધત સમાિતા અિે નવનવધતા કોડ અિે શ્રેષ્ઠ અભ્યાસ સાથેિા બધા સબંનંધત 
કાયદાઓ અિે આદેશોનુ ંપાલિ કરે છે. 

 

 

 વેપાર 

(૬) સહકારી િફા માટે વેપાર કરશે િરહ સહકારીિી પ્રવનૃિઓમાથંી કોઈપણ વધારાિી આવક િફા 
તરીકે ગણાવામા ંઆવશે િરહ અિે તેિો ઉપયોગ સહકારીિી ઉદે્દશો અિે / અથવા સદર 
નિયમો અનસુાર અિે સહકારી નસિાતંો અનસુાર કરવામા ંઆવશે. 

 

 

 તેનો દરજ્જો પેટા-કંપની નિી 
(૭) ચોથા સહકારી નસિાતંિે અનરુૂપ, સહકારી અસય સસં્થાિી પેટા કંપિી િથી અિે કદાચ ત ે

બીજી સસં્થાિી પેટા કંપિી િહી બિી શકે. 
 

 રજીથટડણ ઓફિસ 

(૮) સહકારીિી િોંધણી કરાવેલ ઓરફસનુ ંસરિામ ુ- ૧૩૧ લોગબરો રોડ, ણલસેસ્ટર LE4 5LQ છે. 
રજીસ્ટડડ કચેરીિા સરિામાિંા કોઈપણ ફેરફારિી સચૂિા આવા ફેરફારિા ચૌદ રદવસિી અંદર 
અથવા રજીસ્રાર દ્વારા જરૂરી હોય તેિા અસય સમયમા ંરજીસ્રારિે મોકલવામા ંઆવશે.  

 

 શેર મડૂી અને સભ્યપદ 

(૯) સહકારીિી શેરિી મડૂી શરેિા ઈસ્ય ુદ્વારા ઉભી કરવામા ંઆવશે. દરેક શેરનુ ંિજીવા મલૂ્ય એક 
પાઉસડ છે. સહકારીિા સભ્યપદ માટેિા પ્રવેશ પર દરેક સભ્યોિે શેર આપવામા ં આવશે. 
સહકારી સદસ્ય તે વ્યક્ક્ત હશે જે સહકારીમા ંભાગ લેશે અિે સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ંજેનુ ંિામ 
દાિલ થયેલ હોય. શેસડ પાછો િેંચી શકાય તેવા અથવા તબદીલ કરી શકાય તેવા રહશેે િરહિં 
અિે તેમા ં વ્યાજ, રડનવડસડ અથવા બોિસિો કોઈ અનધકાર રહશેે િરહિં. જ્યારે કોઈ સભ્ય, 
સભ્ય બિવાનુ ં બધં કરે અથવા સહકારીમાથંી હાકંી કાઢવામા ંઆવે ત્યારે તેિો રહસ્સો રદ 
કરવામા ંઆવશ ેઅિે ચકૂવેલ રકમ સહકારીિી નમલકત બિશે. 

(૧૦) સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ં દરેક સભ્યનુ ં િામ અિે સરિામ ુ સામેલ હોવુ ં જોઈએ. તથા તેમિા 
સરિામામંા ં કોઈપણ ફેરફારિી જાણકારી સહકારીિે આપવાિી જવાબદારી સભ્યિી રહશેે. 
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સદરહુ કાયદા અથવા નિયમો હઠેળ સભ્યિે િોરટસ પાઠવવાિી જરૂરત ઊભી થાય અિે જો 
સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ં િોંધાયેલા સરિામા ઉપર િોરટસ મોકલવામા ં આવે તો તે બરાબર 
ગણાશે. સહકારી દ્વારા સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ં િોંધાયેલા સરિામા ઉપર સભ્યિે િોરટસ 
મોકલવામા ંઆવેલી હોય અથવા સદેંશા વ્યવહાર કરેલ હોય તો પોસ્ટ કયાડ બાદિા ૪૮ કલાક 
પછી  યોગ્ય રીતે બજાવવામા ં આવેલ હોવાનુ ં માિવામા ં આવશે અથવા ઈલેક્રોનિક 
માધ્યમથી પણ મોકલવામા ંઆવી શકે છે. 

(૧૧) દરેક સભ્ય સહકારીમા ંફક્ત એક જ શેર લેશે અિે રાિશે. શેસડ સયંકુ્ત રીતે લેવામા ંઆવશે 
િરહ. 

 

 

 સભ્યપદ માટે અરજી 

(૧૨) સનમનત તેમિા સપંણૂડ નવવેકબદુ્ધિિી અંતગડત અિે સામાસય સભામા ંસહકારી દ્વારા સમયાતંરે 
નિયકુ્ક્ત કરવામા ં આવતી પ્રરિયા અનસુાર અથવા કોઈપણ વ્યક્ક્તિે સહકારીિી સભ્યપદ 
માટે પ્રવેશ આપવાિો ઈસકાર કરી શકે છે. તે નસવાય કે આવી આવી વ્યક્ક્ત સહકારી ભાડૂત 
અથવા સણંભત ભાડૂત હોવા આવશ્યક છે. 

(૧૩) સભ્યપદ માટેિી દરેક અરજી સનમનતિે સહકારી મડંળિી િોંધણી કચરેી િાતે કરવામા ં
આવશે. સનમનત કોઈપણ સભ્યપદ અરજી અંગે નવચારણા કરશે અિે જો તે મજુંર થઈ જાય તો 
અરજદારે એક પાઉસડિી રકમ આપવાિી રહશેે. સહકારી દ્વારા આવી રકમ પ્રાપ્ત થવાથી, 
અરજદારનુ ં િામ અિે અસય આવશ્યક નવગતો સભ્ય તરીકેિા રજીસ્ટરમા ં દાિલ કરવામા ં
આવશે. સહકારીિો એક શેર અરજદારિે આપવામા ંઆવશે. 

(૧૪) જો કોઈ વ્યક્ક્ત ૧૬ વષડથી ઓછી વયિી હોય તો સભ્યપદ માટે પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે 
િરહ. 

 
 સભ્યપદનો અંત 
(૧૫) સભ્ય, સભ્ય બિવાનુ ંબધં કરશે જો:  

(એ) તેઓ મરણ પામે, અથવા 
(બી) સભ્ય રાજીિામ ુઆપવાિા ઈરાદાિા સણચવિે લેણિતમા ંએક મરહિાિી િોરટસ આપીિે 

સહકારીમાથંી રાજીિામ ુઆપે છે. આવી નોટટસ સહકારી સાથેના સભ્યના ભાડૂત કરારન ે

સમાપ્ત કરવા માટે નોટટસના અંતતમ પરુાવા તરીકે ગણાશે જ્યારે કરાર અક્સ્તત્વમા ં
હોય, અથવા 

(સી) આ નિયમો દ્વારા તેમિે “સભ્યપદમાથંી હાકંી કાઢવાિા”ં શીષડક અનસુાર સામાસય સભા 
દ્વારા સદસ્યતામાથંી હાકંી કાઢવામા ંઆવે છે, અથવા 

(ડી) સહકારી દ્વારા પરૂા પાડવામા ં આવતા અથવા સચંાણલત આવાસોમા ં રહવેાસી સભ્ય 
કાયમી ધોરણે તે આવાસિે તેમિા મખુ્ય ઘર તરીકે કબજે રાિવાનુ ં બધં કરે છે, 
અથવા   
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(ઈ) તેઓ સહકારી દ્વારા પરૂા પાડવામા ંઆવતા અથવા સચંાણલત આવાસોમા ંરહવેાસી છે. 
અિે સનમનતિા મતે તેમિા ભાડૂત કરારિા મળૂભતૂ અથવા ગભંીર ઉલ્લઘંિ કરવામા ં
આવેલ છે. 

(એફ) તેઓ આ નિયમોમા ં‘સભ્યપદ માટેિી અરજી‘ શીષડકિા ંનિયમો અનસુાર સભ્ય બિવા 
પાત્ર થવાનુ ંબધં કરે છે. અથવા 

(જી) સભ્ય સભંનવત ભાડૂઆત છે અિે ક્ા ંતો 
(૧) સહકારીિે સણૂચત કયુું હોય કે તેઓિે હવે રહવેાિી જરૂર િથી, અથવા  
(૨) જ્યારે તેમિે સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ંજણાવેલ સરિામા ંઉપર િોરટસ મોકલવામા ં

આવે છે અિે તેમિે ભાડૂઆત તરીકે ચાલ ુરાિવા માટે િાતરી આપવા માટે 
નવિતંી કરવામા ંઆવે અથવા હજુ પણ રહવેાિી જરૂર છે તેવો ઈરાદો લેણિત 
િોરટસ મળ્યા બાદ પણ તેિો જવાબ ૨૮ રદવસિી અંદર આપવામા ં નિષ્ફળ 
થાય છે. અથવા 

(૩) સનમનત દ્વારા વ્યાજબી રીતે માિવામા ંઆવે છે કે, આવિાર બાર મરહિામા ં
સહકારી દ્વારા સચંાણલત અથવા નમલકતમા ંઘર ભાડૂ આપવાિી કોઈ વાસ્તનવક 
અિે વતડમાિ સભંાવિા િથી. 

 
(૧૬) કોઈપણ સભ્ય, સભ્ય બિવાનુ ં બધં કરે તે તારીિ સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ં દાિલ કરવામા ં

આવશે. 
 
 સભ્યપદ રદ કરવુ ં
(૧૭) જ્યારે સભ્યિી વતડણકૂ સહકારી િા રહતિે નકુ્સાિકતાડ હોય અિે તે બદલ તેિા નવરૂિ 

સહકારી સમક્ષ ફરરયાદ દાિલ કરવામા ંઆવેલ હોય ત્યારે તે સભ્યિે બે તનૃતયાશં (૨/૩) િા 
મત દ્વારા કરવામા ંઆવલેા ઠરાવ દ્વારા હાકંી કાઢવામા ંઆવશે. સહકારીિી સામાસય સભામા ં
ઉપક્સ્થત અિે મતદાિ કરતા સભ્યો, જેિી યોગ્ય સચૂિા આપવામા ં આવી છે અિે પરૂી 
પાડવામા ંઆવેલ છે અિ ેતે પ્રરિયા માટે િીચેિા નિયમો લાગ ુપડે છે. 
(એ) સનમનતએ સભ્યિે સામાસય સભાિા લેણિતમા ંઓછામા ંઓછી એક મરહિાિી િોરટસ 

આપવી આવશ્યક છે. સભ્યિે આપેલી િોરટસમા ં ફરરયાદિા નવગતવાર મદુ્દા િક્કી 
કરવા જોઈએ અિે સભ્યિે ફરરયાદિો જવાબ આપવા અિે મીરટિંગમા ં હાજર રહવેા 
હાકલ કરવી આવશ્યક છે. 

(બી) મીરટિંગમા ં હાજર સભ્યો ફરરયાદિા સમથડિમા ં પરુાવાઓ પર ધ્યાિ આપશે અિે જે 
સભ્ય સામે સભ્યપદ લઈ લેવાનુ ં છે તેિા દ્વારા રજુ કરેલા પરુાવાઓ (જો હોય તો) 
તેવા પરુાવાિે ધ્યાિે લેશે. તેમજ સભ્ય હાજર િ હોય તો પણ બેઠક (મીરટિંગ) થઈ 
શકે છે. 

(સી) જો આ નિયમ અનસુાર સભ્યિે હાકંી કાઢવાિો ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆવે તો, સભ્ય 
તરત જ સહકારી મડંળિો સભ્ય બિવાનુ ંબધં કરશે અિે સહકારી તરત જ સભ્યિે 
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હાકંી કાઢવા માટે કાયદેસર પગલા લેશે અિે ભાડૂઆત તરીકે સભ્યિે િાલી કરાવી 
શકશે. 

 
(૧૮) સભ્યપદમાથંી હાકંી કાઢવામા ંઆવેલ કોઈપણ વ્યક્ક્તિે સભ્ય તરીકે ફટરથી દાિલ કરી શકશે 

િરહ, નસવાય કે ઉપક્સ્થત સભ્યોિી ઓછામા ંઓછી બે તતૃીયાશં (૨/૩) મતોિા મત દ્વારા 
ઠરાવ કરીિ ેઅિે યોગ્ય િોરટસ (સચૂિા) આપ્યા બાદ સામાસય સભામા ં મતદાિ કરાવીિે 
દાિલ થઈ શકે છે. 

 
 સભ્યનુ ંમતૃ્ય ુઅિવા નાદારી 
(૧૯) સભ્ય, અનધનિયમ અનસુાર તે વ્યક્ક્ત અથવા વ્યક્ક્તઓિે િામારંકત કરી શકે છે, જેમિી પાસે 

સહકારી દ્વારા રાિેલી તેમિી મીલકતમાથંી શરેિી મડૂી નસવાયિી, તેમિી મતૃ્ય ુ સમયે 
સ્થાિાતંરરત કરવામા ંઆવશે. 

(૨૦) કોઈપણ મરણ પામેલ સભ્યિા વારસદારો અથવા િાદાર સભ્યિા રકસ્સામા ં રસ્સ્ટઓ દ્વારા 
સહકારી સમક્ષ રાિેલી કોઈપણ મીલકતિે લગતા દાવા પર સહકારી દ્વારા સભ્યિા મતૃ્ય ુઅંગે 
સતંોષકારક પરુાવા પ્રાપ્ત કયાડ બાદ અથવા િાદારી અંગેિા સતંોષકારક પરુાવા પ્રાપ્ત કયાડ 
બાદ, કોઈપણ મીલકત અથવા રકમિી ચકૂવણી અથવા સ્થાિાતંરરત કરી શકે છે. જેમા ં
પ્રનતનિનધ / વારસદાર અથવા રસ્સ્ટ હકદાર બન્યા છે. 

 
 સામાન્ય સભા 
(૨૧) સહકારી સામાસય સભાઓમા ંમળશે, જે વાનષિક સામાસય સભા અથવા સામાસય સભા હશે. 
 
 
 
 સામાન્ય સભાનુ ંઆયોજન 
(૨૨) દરેક સામાસય સભા સેિેટરી દ્વારા ઓછામા ંઓછી ૧૪ સ્પષ્ટ રદવસોિી લેણિત િોરટસ દ્વારા 

બોલાવવામા ંઆવ ે છે. જે સરિામા ંપર દરેક સભ્યિે પોસ્ટ દ્વારા અથવા હાથો-હાથ અથવા 
ઈલેક્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મોકલવામા ંઆવે છે. (જેમા ંસભ્ય દ્વારા સહકારીિે પ્રદાિ કરાયેલ 
સરિામ ુ સામેલ હોવ ુ જોઈએ અિે ઈલેક્રોનિક માધ્યમથી સહકારી તરફથી પત્રવ્યહારિી 
પ્રાપ્પ્ત માટે) સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ંિોંધાયેલ સરિામા ંપર બજાવવામા ંઆવશે. તેમજ ચૌદ 
કરતા ંઓછા સ્પષ્ટ રદવસોિી સચૂિા સાથે યોજાયેલી સામાસય સભામા ં બે તતૃીયાશં સભ્યો 
લેણિતમા ંઅથવા ઈલેક્રોનિક માધ્યમ દ્વારા પસૃ્ષ્ટ આપીિે સમંત થઈ શકે છે. 

(૨૩) સામાસય સભા બોલાવિાર દરેક િોરટસમા ં જણાવવામા ં આવશે કે, કયા પ્રકારિી સામાસય 
સભા બોલાવવામા ંઆવે છે, તેમજ સભાિી તારીિ, સમય અિે સ્થળ અિે મીરટિંગમા ંધધંાિો 
વ્યવહાર કરવો. 
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(૨૪) સભ્યિે મીરટિંગિી િોરટસ મોકલવા માટે અથવા સભ્ય દ્વારા આવી િોરટસ પ્રાપ્ત િ થવાિ ે
કારણ,ે સામાસય સભામાિંી કાયડવાહી આકક્સ્મક અવગણિાિે કારણે અમાસય કરવામા ંઆવશે 
િરહ. 

(૨૫) સનમનતિા સમયાતંરે નિધાડરરત થઈ શકે તે પ્રમાણે, દરેક સભ્ય, સભ્યપદિા આવા પરુાવાઓ 
રજુ કયેથી સામાસય સભામા ંભાગ લેવા અિે મતદાિ કરવાિો હક્કદાર રહશેે. 

(૨૬) દરેક સામાસય સભાિો સમય, તારીિ અિે સ્થળ સનમનત દ્વારા િક્કી કરવામા ંઆવશે. તેમ 
છતા,ં જો સણચવ કોઈ સામાસય સભા બોલાવવામા ં નિષ્ફળ જાય તો સભ્યોએ ’સામાસય સભા 
બોલાવવા માટેિી લાગ ુ જોગવાઈઓ’ શીષડક હઠેળિા સભ્યોિી આમતં્રણ સાથે યોજવામા ં
આવશે અિે તે સભાિી તારીિ અિે સ્થળ સભ્યો દ્વારા િક્કી કરવામા ંઆવશે અિે સભાનુ ં
આયોજિ કરી શકશે. 

 
 વાનષિક સામાન્ય સભાઓને લાગ ુપડતી જોગવાઈઓ. 
(૨૭) વાનષિક સામાસય સભા સહકારીિા દરેક િાણાકીય વષડિા સમાપ્પ્તિા છ મરહિાિી અંદર 

અથવા પાછળથી કાયદા દ્વારા મજુંરી આપવામા ંઆવેલ તારીિે યોજવામા ંઆવશે. 
(૨૮) વાનષિક સામાસય સભાિા કાયો િીચે મજુબ છે. 

(એ) અગાઉિા િાણારકય વષડ માટે ઓરડટરિા અહવેાલ સાથે એકાઉસટસ અિ ેબેલેસસશીટ 
(જો કોઈ કાયદા અથવા નિયમિ દ્વારા જરૂરી હોય તો) પ્રાપ્ત કરી શકાશે, અિે  

(બી) સહકારીિી ક્સ્થનત અંગેિી સનમનત દ્વારા એક અહવેાલ પ્રાપ્ત થાય છે, જે સનમનતિી 
સભાિા અધ્યક્ષ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામા ંઆવે છે. જેમા ંઅહવેાલ થકી વાનષિક સામાસય 
સભામા ંરજૂઆત કરવા માટે અપિાવવામા ંઆવ્યો હતો, અિે  

(સી) આવતા વષડ માટે સનમનતિી પસદંગી, અિે  
(ડી) આવતા વષડ દરનમયાિ યોજાિારી સામાસય સભાઓિી આવતડિ િક્કી કરવા, અિે 
(ઈ) ઓરડટરિી નિમણ ૂકં કરવા (જો કાયદા અથવા નિયમિ દ્વારા જરૂરી હોય તો) અથવા 

સહકારી બાબતોિી સનમક્ષા માટે વૈકપ્લ્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે,  
(એફ) સભા બોલાવવા માટેિી િોરટસમા ંસમાનવષ્ટ સહકારી મડંળિા ધધંાિે લગતા અસય 

ઠરાવો પર નવચાર-નવમશડ કરવા. 
 

 સામાન્ય સભાઓને લાગ ુપડતી જોગવાઈઓ  
(૨૯) સહકારી દ્વારા તેિી વાનષિક સામાસય સભામા ંિક્કી કરવામા ંઆવેલ સમયે અથવા સામાસય 

સાધારણ સભાઓ બોલાવવા માટેિી જોગવાઈઓ, “સામાસય સભા બોલાવવા માટેિી લાગ ુ
જોગવાઈઓ” શીષડક હઠેળ નિયકુ્ત કરેલા સમયે સામાસય સભાઓ યોજવામા ંઆવશે. 

(૩૦) સામાસય સાધારણ સભાઓિા કાયો આ પ્રમાણે છે. 
(એ) સનમનત દ્વારા સહકારીિી ક્સ્થનત નવશેિા અહવેાલો પ્રાપ્ત થવાથી જે સહકારી સમયાતંરે 

સામાસય સભામા ંિક્કી કરે છે. તે ધ્યાિમા ંલેવુ ંજોઈએ, અિે  
(બી) સનમનત જે િીનત નવષયક માિે છે તેવા કોઈપણ વ્યવસાયિે ધ્યાિમા ંલઈ જે સભ્યોિે 

નિણડય માટે સામાસય સભામા ંસદંણભિત કરવામા ંઆવે, અિે / અથવા  
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(સી) સભા બોલાવવા માટેિી િોરટસમા ંસમાનવષ્ટ સહકારી મડંળિા ધધંાિે લગતા અસય 
ઠરાવો પર નવચાર કરશે. 

 
 સામાન્ય સાિારર્ સભાઓ યોજના માટે લાગ ુપડતી જોગવાઈઓ  
(૩૧) સહકારી દ્વારા તેિી વાનષિક સામાસય સભામા ંઅથવા સનમનતિા આદેશ દ્વારા અથવા છ સભ્યથી 

ઓછા િા હોય તેવા સભ્યોિી સહી કરાયેલ લેણિત નવિતંી પર અથવા ૧/૧૦ ભાગિા 
સહકારી સભ્યો દ્વારા જે મોટી સખં્યામા ંહોય અિે સદરહુ સભ્યોિી નવિતંીમા ંકયા મદુ્દા નવશે 
સભા બોલાવવાિી છે તેિી સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ. 

(૩૨) સણચવ સામાસય સભા દ્વારા જરૂરી સમયે સભા યોજી શકે છે. અથવા જો સામાસય સભા સભ્યો 
દ્વારા બોલાવવામા ંઆવતી હોય ત્યારે સણચવ દ્વારા આવી સભા યોજવા માટેિી માગંણીિી 
નવિતંી િા પાચં રદવસોમા ંઅિે સદર સભા યોજવા િી તારીિ ૨૮ રદવસમા ંનવિતંી મળ્યા 
બાદ સણચવ દ્વારા યોજી શકાય છે. 

(૩૩) સણચવ દ્વારા સભ્યોિી નવિતંીથી સામાસય સભા યોજવામા ં નિષ્ફળ જાય ત્યારે સનમનત અથવા 
નવિતંી કરિાર સભ્યો દ્વારા સચૂિા આપી સભા યોજી શકાય છે. અિે સભા યોજવામા ંતેઓ 
દ્વારા કરવામા ંઆવતા કોઈપણ વ્યાજબી િચડિી ભરપાઈ સહકારી દ્વારા કરવામા ંઆવશે. 

(૩૪) જે િોરટસમા ઉલ્લેિ કરવામા ંઆવેલ કાયડ હોય, માત્ર તેિા સદંભડમા ંજ યોજવા મા ંઆવેલ 
સભામા ંચચાડ-નવચારણા થઈ શકે છે. 

 
 
 સામાન્ય સભાઓ માટે કોરમ  
(૩૫) સભ્યોિી કોરમ હાજર િ હોય ત્યા ં સધુી કોઈપણ સામાસય સભામા ં કોઈ વ્યવહાર કરવામા ં

આવશે િરહ (તે સમયે તે વ્યક્ક્તગત રૂપે અથવા ટેણલફોિ, નવરડયો કોસફરક્સસિંગ દ્વારા અથવા 
અસય સદેંશા વ્યવહાર ઉપકરણો દ્વારા જેમકે વ્યક્ક્ત સાભંળી શકે, રટપ્પણી કરી શકે છે. અિ ે
કાયડવાહી પર મત આપી શકે છે.) અિે સભાિી કાયડવાહી આગળ ધપાવવામા ંમદદ કરે છે. છ 
સભ્યો અથવા જો કોઈપણ સમયે સભ્યોિી સખં્યા ૬૦ સભ્યોથી વધ ુહોય, તો કુલ સભ્યોિી 
સખં્યાિા દસમા ભાગ (વ્યક્ક્તગત રૂપે અથવા પ્રોકસી દ્વારા હાજર) એક કોરમિી રચિા કરશે. 

(૩૬) જો સભા માટે નિયત સમયિા અડધા કલાકિી અંદર કોઈ કોરમ હાજર િ હોય તો, “સામાસય 
સભાઓનુ ંમદુ્દત” શીષડકિી જોગવાઈઓ અનસુાર પિુ નિમાડણ િ થાય ત્યા ંસધુી સભા મોકૂફ 
રાિી શકાશે. 

 
 સામાન્ય સભાઓની મદુ્દત (થિલગત) 
(૩૭) સભાિા અધ્યક્ષ, મોટાભાગિા સભ્યોિી સમંનત સાથે, હાથ બતાવવા અથવા ગપૃ્ત મતપત્ર 

દ્વારા પરુાવા મળે તે સાથે કોઈપણ સભા મલૂતવી રાિી શકે છે. પરંત ુકોઈ પણ કાયડ મલૂતવી 
રાિેલ સભામા ંકરી શકાય િરહ નસવાય કે કોઈ કામ સભામા ંમળેલ િરહ અથવા મલુતવી થઈ 
તે સભામા ંકામ અધરુૂ ંછોડી દીધેલ હોય. 
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(૩૮) જો કોઈ સભા કોરમિા અભાવે મલુતવી રાિવામા ંઆવે, તો સણચવ સ્થાયી સભા માટે સભાિી 
મળૂ તારીિથી દસ રદવસોમા ંફરીથી ગોઠવવા જરૂરી હોય તેવી વ્યવસ્થા કરશે. મલુતવી સભા 
ફરીથી ગોઠવવાિી જગ્યા, તારીિ અિે સમય, દરેક સભ્યિે લેણિતમા ં િોરટસ દ્વારા 
જણાવવામા ંઆવશે, આવી િોરટસ ફરીથી ગોઠવાયેલી સભાિી શરૂઆતિા સમયિા ૪૮ કલાક 
કરતા પહલેા જાણ કરવામા ંઆવશે. 

(૩૯) દરેક સ્થણગત સભાિે મળૂ સભા તરીકે માિવામા ંઆવશે અિે મલુતવી સભામા પસાર કરેલા 
કોઈપણ ઠરાવિે બધા હતેઓુ માટે માિવામા ંઆવશે કે તે હકીકતમા ંજે તારીિે પસાર થઈ 
હતી તે તારીિે પસાર કરવામા ં આવશે અિે કોઈપણ અગાઉિી તારીિે પસાર કરવામા ં
આવેલ તેવુ ંમાિવામા ંઆવશે િરહ. 

(૪૦) જો મલુતવી સભામા ંકોરમ સભા માટે નિયકુ્ત સમયિા અડધા કલાકિી અંદર હાજર િ હોય, 
તો હાજર સભ્યો કોરમ રચશે. 

(૪૧) જો સભા સભ્યોિી લેણિત માગંણીિા કારણે બોલાવવામા ંઆવેલી સામાસય સાધારણ સભા 
હોય અિે સભા માટે નિયકુ્ત સમયિા અડધા કલાકિી અંદર કોઈ કોરમ હાજર િ હોય તો 
સભા મલુતવી રાિવામા ંઆવશે િરહ અિે જે કાયડ માટે સભા બોલાવવામા ંઆવેલ હતી તેિે 
માિવામા ંઆવશે િરહ નસવાય કે આ નિયમો હઠેળ બીજી સામાસય સભા બોલાવવામા ંઆવ ે
અિે તેિે િોરટસમા ંસામેલ કરવામા ંઆવે ત્યા ંસધુી. 

 
 સામાન્ય સભાની કાયણવાહી 
(૪૨) સામાસય સભાઓનુ ં સચંાલિ સમય સમય પર અક્સ્તત્વમા ં રહલેા સ્થાયી આદેશો અનસુાર 

હોવુ ં જોઈએ અિે આનધિ રહશેે અિે આવા સ્થાયી આદેશો આ નિયમો સાથે નવરોધાભાસી 
િથી. 

(૪૩) સહકારીિી તમામ સામાસય સભામા ં સહકારી અધ્યક્ષ, અધ્યક્ષ પદિી અધ્યક્ષતા સભંાળશે 
અથવા જો તે હાજર િ હોય અથવા કાયડ કરવા તૈયાર િ હોય, તો હાજર સભ્યો, સભ્યિી 
અધ્યક્ષતા માટે સભ્યિી પસદંગી કરશે. જો કોઈ સનમનતિા સભ્ય હાજર િ હોય અથવા 
સભામા ંહાજર સભ્યોિી કાયડવાહી કરવા તૈયાર િ હોય તો તેઓએ સભાિી અધ્યક્ષતા માટે 
પોતાિામાથંી સભ્યિી પસદંગી કરવાિી રહશેે. અધ્યક્ષિી જવાબદારીઓ લેણિત દસ્તાવેજમા ં
નિધાડરરત કરવામા ંઆવશ ેઅિે સામાસય સભામા ંસનમનત દ્વારા સમંનત આપવામા ંઆવશે. 

 
 સામાન્ય સભાઓનુ ંમતદાન  
(૪૪) સામાસય સભામા ંરૂબરૂમા ંહાજર દરેક સભ્યિે એક મત હોવો જોઈએ. આ નિયમોમા ંઅથવા 

અનધનિયમ દ્વારા અસયથા નિધાડરરત કયાડ નસવાય, સામાસય સભાઓિા ઠરાવો, સભામા ંહાજર 
રહલે બહુમતી સભ્યોિા મત દ્વારા અથવા પ્રોકક્ષી દ્વારા કરવામા ંઆવેલ મતદાિ દ્વારા િક્કી 
કરવામા ંઆવશે. કોઈપણ સામાસય સભામા ંકોઈપણ સભ્ય બીજા બે કરતા વધ ુસભ્યો માટે 
પ્રોકસી મતદાતા તરીકે કામ કરી શકશે િરહ. 
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(૪૫) કોઈપણ સભ્ય પોતાિા સભ્ય મત માટે તેિા સભ્ય વતી સભામા ંપોતાિો મત આપવા માટે 
અસય સભ્યિે િામારંકત કરીિે સામાસય સભામા ં તેિા મતિો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા 
િામાકંિ િીચે મજુબ હોવા જોઈએ. 
(એ) લેણિતમા,ં અિે 
(બી) પ્રોકસી વોટિો ઉપયોગ કરવા માટે અનધકૃત સભ્યનુ ંિામ અિે સરિામુ ંઆપવુ,ં અિે  
(સી) િામાકંિ કરિાર સભ્ય દ્વારા સહી કરવી, અિે  
(ડી) સભાિી તારીિ પહલેાિા ંત્રણ રદવસોમા ંઈલેક્રોનિક માધ્યમ દ્વારા સણચવિે પહોંચાડવુ ં

જોઈએ.  
(૪૬) ખલુ્લામા ં ઉપક્સ્થત સભ્યોિા હાથિા પ્રદશડિ દ્વારા અિે ગેરહાજર સભ્યો વતી પ્રોક્સી દ્વારા 

મતદાિ કરિારા સભ્યો દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલા પ્રોક્સી મતદાિ ફોમડિી િકલ દ્વારા મત 
લેવામા ંઆવશે, નસવાય કે, ઠરાવ મત મકૂવામા ંઆવે તે પહલેા, સભામા ં હાજર સભ્યોિા 
દસમા ભાગથી ઓછા િ હોય તેવા દ્વારા ગપુ્ત મતદાિિી માગં ઠરાવમા ંઆવી હોય. સહકારી 
દ્વારા સામાસય સભામા ં સહમત થયા હોય તેવા સ્થાયી આદેશો અનસુાર અધ્યક્ષિી સચુિા 
પ્રમાણે મતદાિ કરવામા ંઆવશે. એક ઠરાવ કે જેિાથી મતદાિ બધંાયેલ ુછે તે ઘટાડો થયો 
હોવાનુ ંમાિવામા ંઆવશે. કારણ કે બાધેંલ ઠરાવથી કરેલ ુમતદાિથી કાઈં ફરક પડત ુિથી 
અિે અધ્યક્ષિે અસય અથવા મત આપવાિો અનધકાર િથી. 

(૪૭) કોઈપણ મતોિી સ્વીકૃનત અંગેિો કોઈપણ પ્રશ્ન અધ્યક્ષ દ્વારા િક્કી કરવામા ંઆવશે. કોઈપણ 
મતોિી સ્વીકૃનત અંગે અધ્યક્ષિો નિણડય અંનતમ રહશેે. જ્યા ંસધુી સભ્ય, અધ્યક્ષિા નિણડયિ ે
પડકારશે િરહ. જો કોઈપણ મતિી સ્વીકૃનત અંગે અધ્યક્ષિા નિણડય સામે કોઈ પડકાર 
કરવામા ંઆવે તો તે બાબત તાત્કાણલક સભામા ંમકૂવામા ંઆવશે અિ ેઅધ્યક્ષિા નિણડયિી 
સ્વીકૃનત અથવા અસ્વીકાયડતાિો નિણડય સામે અધ્યક્ષિા નિણડય અથવા તિેા નવરૂિ બહુમતી 
મત દ્વારા લેવામા ંઆવશે અિે હાજર સભ્યો દ્વારા હાથ ઊંચો કરી મતદાિ કરવામા આવશે. 
તેમજ અધ્યક્ષિા નિણડયિી સ્વીકાયડતા અથવા અસ્વીકાયડતાિા નિણડયમા ં પ્રોક્સી મતોિી 
ગણતરી કરવામા ંઆવશે િરહ. 

 
 મેનેજમેન્ટ કમીટી 
(૪૮) સહકારીિી એક મેિેજમસેટ કનમટી હશે જેિે (“સનમતી” કહવેામા ં આવે છે.) તે સહકારીિા 

રોજીદા કાયો તેિા ઉદે્દશો અિે આ નિયમો અનસુાર નિયનંત્રત અિે નિદેશિ કરશે. સનમતી 
નિયમોિા સધુારણા મજુબ નિયમોિી િોંધણી સમયેિી સનમતી, સહકારી આગામી વાનષિક 
સામાસય સભા સધુી રહશેે અિે જ્યા તે સનમતીિી પસદંગી “સનમતી િામાકંિ” અિે “સનમતીિી 
ચ ૂટંણીઓ” અનસુાર ચ ૂટંવામા ંઆવશે જે આ નિયમોિી જોગવાઈઓ મજુબ હશે. 

(૪૯) સહકારીિી સામાસય સભામા ંિક્કી કયાડ મજુબ સનમનતમા ંઓછામા ંઓછા પાચં કમીટી સભ્યો 
હશે અથવા મોટી સખં્યામા ંબાર થી વધ ુિરહ હોય. 

(૫૦) સનમતી સમયાતંરે કોઈપણ યોગ્ય વ્યક્ક્તઓ, સહકારી સભ્યો હોય કે િહી, સનમતીમા ં સેવા 
આપવા માટે પસદં કરી શકે છે. અિે આવી વ્યક્ક્તઓિે દૂર પણ કરી શકે છે. આ નિયમ હઠેળ 
નિમણ ૂકં પામેલ વ્યક્ક્ત, સનમતીિી ચચાડમા ંભાગ લઈ શકે છે. અિે સનમતીિી કોઈપણ સભામા ં
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મત આપી શેક છે. જો કોઈ વ્યક્ક્ત આ નિયમો દ્વારા નિધાડરરત મહિમ સખં્યા કરતા વધ ુથઈ 
જાય અિે સનમતીિા કદમા ંવધારો થાય ત્યારે તેવી વ્યક્ક્ત િે નિમણુકં આપી શકાય િરહ. 
કોઈપણ સમયે ત્રણ કરતા વધારે સહકારી સનમતીમા ંસેવા આપશે િરહ અથવા જો આ નિયમો 
હઠેળ નિધાડરરત મહિમ સનમતીિા સભ્યોિી સખં્યા ઓછામા ંઓછી પાચં હોય, તો ફક્ત બે 
વ્યક્ક્ત સહ-કાયડકારી તરીકે સેવા આપી શકે છે. 

 
 સનમતી અને અનિકારીઓની ચ ૂટંર્ી 
(૫૧) સહકારીિી દર વાનષિક સામાસય સભામા ં હાલિા તમામ કનમટી સભ્યો પદેથી નિવિૃ થશે. 

નિવિૃ થિાર સનમતીિા સભ્ય ફરીથી ચ ૂટંણી માટે પાત્ર બિશે, પરંત ુ “સનમતીિા િામાકંિ” 
શીષડકવાળા નિયમોમા ંપરૂા પાડવામા ંઆવ્યા મજુબ યોગ્ય રીતે િામારંકત થવુ ંજોઈએ. 

 
 સનમતી નામાકંન  
(૫૨) સનમતીિી ચ ૂટંણી માટે ઊભા રહવેા તૈયાર સભ્યોિી િામાકંિ: 

(એ) લેણિતમા ંહોવુ,ં અિે 
(બી) િામારંકત સભ્યનુ ંસપંણૂડ િામ, સરિામુ ંઅિે વ્યવસાય જણાવો, અિે  
(સી) િામાકંિ આપતા સભ્ય દ્વારા સહી કરવી, અિ ે
(ડી) સમીતીમા ંચ ૂટંાઈ આવે તે માટે તેમિા િામારંકત સભ્ય દ્વારા સહી કરેલા નિવેદિ રજુ 

કરવા, અિે 
(ઈ) “સનમતીિા સભ્યોિી જવાબદારીઓ” શીષડકિા નિયમ મજુબ સનમતીિા સભ્યિી 

જવાબદારીઓિે સ્વીકારવાિી અિે તેિા માટે િામારંકત સભ્ય દ્વારા નિમણ ૂકં કરાયેલુ ં
નિવેદિ રજુ કરવાનુ ંરહશેે, અિે  

(એફ) સભ્યિે લાગ ુ પડે એવા નિયમિા પેટા નિયમો (એ) થી (એફ) દ્વારા “સનમતીિા 
સભ્યિી નિમણ ૂકંિી સમાપ્તી” િા શીષડક હઠેળ સભ્ય સનમતીિા સભ્યિા સભ્ય રહવેા 
માટે ગેરલાયક છે તેવ ુનિવેદિ રજુ કરવાનુ ંરહશે, અિે  

(જી) સહકારી દ્વારા સભાિી િોરટસ સાથે િામાકંિ ફોમડ ઉપર જણાવેલ સરિામા ઉપર 
સહકારી કચેરી પર અથવા સણચવ પાસ ેચ ૂટંણી યોજવામા ંઆવેલ હોય તે સામાસય 
સભાિી તારીિ પહલેા સાત રદવસમા ંપહોંચાડવુ ંજોઈએ. 

(૫૩) ચ ૂટંણી માટે ઊભા રહલે ઉમેદવારો પણ તેમિી ઉમેદવારીિા સમથડિમા ંસો શબ્દ કરતા વધ ુ
િરહ તેવા નિવેદિ આપી શકશે અિે જો આપે તો, સભાિી તારીિ પહલેાિા ત્રણ રદવસોમા ં
સણચવ દ્વારા સહકારીિા સભ્યોિે પહોંચાડવામા ંઆવશે. 

(૫૪) સનમનત દરેક વાનષિક સામાસય સભા પછી તેમિી પ્રથમ સભામા ંસનમનતિા સભ્ય અિે સહકારી 
મડંળિા અધ્યક્ષિી પસદંગી કરશે અિે સેિેટરી (સણચવ) અિે િજાિચીિી પસદંગી કરશ,ે જે 
દરેક સનમનતિા સભ્યો અથવા સભ્યો અથવા સભ્યો હોઈ શકે અથવા િ પણ હોય, અિે 
સહકારીિી, આગામી વાનષિક સામાસય સભાિી સમાપ્પ્ત સધુી સેવા આપશે. 

 
 સનમનતની ચ ૂટંર્ીઓ 
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(૫૫) સનમનતિા સભ્યોિી ચ ૂટંણી િીચેિી રીતે હાથ ધરવામા ંઆવશે: 
(એ) જો કોઈ વાનષિક સામાસય સભામા ંસનમનતિા સભ્યોએ સાથે મળીિે ફરીથી ચ ૂટંણી માટે 

પોતાિે િામાકંિ કરતા સનમનતિા સભ્યો યોગ્ય રીતે ચ ૂટંણી માટે ઉમેદવારી કરેલા 
સનમનતિા સભ્યોિી પસદંગી કરતા ચ ૂટંાયેલા સભ્યોિી સખં્યા કરતા ંવધ ુિ હોય અિ ે
સામાસય સભામા ંસભ્યો આ નિયમો હઠેળ નિધાડરરત સનમનતિા સભ્યોિી મહિમ સખં્યા 
કરતા ંવધારે િ હોવા જોઈએ. 
(૧) સનમનતિા સભ્યો ફરીથી ચ ૂટંણી માટે ઉભા રહ ેઅિે એક અથવા વધ ુસનમનતિા 

સભ્યોિી ચ ૂટંણીિે પડકારવામા ં િ આવે ત્યા ં સધુી અધ્યક્ષ દ્વારા યોગ્ય રીતે 
ચ ૂટંાયેલા અથવા ફરીથી ચ ૂટંાયેલા હોવાનુ ંઅધ્યક્ષ દ્વારા જાહરે કરવામા ંઆવશે 
નસવાય કે સનમનતમા ંચ ૂટંણી િહીં થાય અિે આ નિયમિી પેટા નિયમ (બી) િી 
જોગવાઈઓ હઠેળ બહાલી આપવામા ંઆવી િથી અિે 

(૨)  જો હાજર સભ્યો હાથિા પ્રદશડિ પર બહુમતીિા મત દ્વારા તેમ કરવાનુ ંિક્કી 
કરે તો સભા દ્વારા બાકી રહલેી િાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ફ્લોરમાથંી 
િામાકંિો સ્વીકારશે; 

(બી) જો કોઇ સભ્ય કોઇપણ િામવાળી અિે યોગ્ય રીતે િામારંકત સભ્યોિો ણબિ હરીફ 
પરત ફરવા પર નવરોધ કરવા માગંે, તો તે વ્યક્ક્ત અથવા વ્યક્ક્તિી ચ ૂટંણીિો નવરોધ 
કરી રહલેા સભ્ય નવિતંી કરી શકે છે કે, સભામા ંસવાલ કોઈ મત પર મકૂવામા ંઆવે.  
જેિો મત સભા દ્વારા હાથના પ્રદશડિ દ્વારા અથવા ગપુ્ત મતપત્ર દ્વારા િક્કી કરવામા ં
આવશે. નવરોધ કરિાર સભ્ય અથવા સભ્યોિે ચ ૂટંાયેલા અથવા ણબિહરીફ ચ ૂટંાયેલા 
જાહરે કરવામા ંઆવશે ત્યારે જ જો બહુમતીમા ં સભ્યો વ્યક્ક્તગત રૂપે મતદાિ કરે 
અથવા પ્રોક્સી વોટ દ્વારા તેમિી ચ ૂટંણીિે બહાલી આપે. 

(સી) જો ફરીથી ચ ૂટંણી માટે ઊભેલા સનમનતિા સભ્યો અિે સનમનતિા સભ્યો તરીકે નિયકુ્ક્ત 
માટે નિયકુ્ત અસય સભ્યો, સનમનતિા સભ્યોિી પસદંગી કરવામા ં આવે તે સખં્યા 
સેિેટરી અથવા સેિેટરીિી ગેરહાજરીમા ં સરકારીિી અધ્યક્ષતા અથવા અસય ચ ૂટંણી 
માટે રરટનિિંગ ઓરફસર તરીકે કામ કરવા કનમટી દ્વારા નિયકુ્ત સનમનતિા સભ્યો 
સામાસય સભા પહલેા, ચ ૂટંણી યોજવાિી છે તે પહલેા અિે િોનમિેશિ સમાપ્ત થવાિી 
તારીિ પછી બેલેટ પેપર દ્વારા તૈયાર કરવાનુ ંઅથવા તૈયાર કરવાનુ ંકારણ સનમનતિા 
સભ્યોિી ચ ૂટંણી માટે બેલેટ પેપરમા ંજણાવાયુ ં છે કે, તે સનમનતિા સભ્યોિી ચ ૂટંણી 
માટે છે સનમનતિે ચ ૂટંણી માટે િામારંકત કરેલા સભ્યોિા સપંણૂડ િામો આપે છે. અિે 
સભ્યિે મતદાિ પર િોંધાવવા માટેિી જોગવાઈ કરે છે. 

(ડી) રૂબરૂમા ંહાજર દરેક સભ્યિે િાલી પડેલી દરેક િાલી જગ્યા માટે એક મતિો હક્કદાર 
રહશેે. પરંત ુતે એક પણ ઉમેદવારિે એક કરતા વધારે મત આપશે િરહ,  

(ઈ) દરેક ઉમેદવાર માટે પડેલા મતોિે ગણતરી કરવામા ંઆવશે અિે ઉમેદવારોિે તે દરેક 
માટે પડેલા મતિી સખં્યા અનસુાર િમમા ંમકૂવામા ંઆવશે. 

(એફ) સૌથી વધ ુ મત ધરાવતા સભ્યિી કનમટીમા ં ચ ૂટંાયેલા જાહરે કરવામા ં આવશે, 
ત્યારબાદ સભ્ય દ્વારા બીજા િમિી સૌથી વધ ુ મતો સાથે અિે તેથી આગળ સધુી 
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સનમનતમા ં ઉપલબ્ધ તમામ જગ્યાઓ ભરાય િરહ ત્યા ં સધુી. જો તેમ છતા,ં છેલ્લા 
ઉપબ્ધ સ્થાિ માટેિા સૌથી ઓછા સ્કોરરિંગ ઉમેદવારોમા ં અથવા મડંળિા સ્થળોએ 
સૌથી ઓછા સ્કોરરિંગ ઉમેદવારોમા ંસરિા મત હોય એટલે કે ટાઈ પડે તો તે સૌથી 
ઓછા સ્કોરરિંગ ઉમેદવારોમાથંી ચીઠ્ઠી ઉછાળી લોટરી દ્વારા ચ ૂટંાયેલા છે તેમ પસદં 
કરવામા ંઆવશે. 

 
 સનમનતની કેઝયઅુલ ખાલી જગ્યાઓ 
(૫૬) જો વાનષિક સામાસય સભામા ંકનમટી પરિી િાલી જગ્યા ચ ૂટંણી દ્વારા ભરવામા ંિ આવે, અથવા 

જો કોઈ સનમનતિા સભ્યનુ ંમતૃ્ય,ુ રાજીિામુ ંઅથવા દૂર થવાિે કારણે કોઈ િાલી જગ્યા િાલી 
પડે છે અિે તે સભામા ંભરવામા ંિ આવે તો તે સનમનત દ્વારા ભરવામા ંઆવ ેછે. 

 
 સનમનતના સભ્યોને દૂર કરવા 
(૫૭) સનમનતિા સભ્યિે પદમાથંી કાઢી િાિંવામા ંઆવશે: 

(એ) સનમનતિા સદસ્યિે દૂર કરવાિો ઈરાદો દશાડવતા ઠરાવ દ્વારા અિે આમ કરવા માટેિા 
કારણો દ્વારા જાહરેમા ં અપાયેલી મતોિી બહમૂતી દ્વારા અથવા સનમનતિા સભ્યિે 
સામાસય સભામા ં હટાવવાના ઠરાવિી તરફેણમા ં પ્રોક્સી દ્વારા િામવાળી સનમનતિા 
સભ્યિે દૂર કરવાિો ઠરાવ િોરટસ દ્વારા સભા યોજવા માટે હાજર થવા જણાવવુ ં
જોઈએ. અિે જો સામાસય સભા સનમનતિા સભ્યિે હટાવવા માટે મત આપે છે, તો 
આવી સામાસય સભા બહુમતી મત દ્વારા પણ નિધાડરરત કરશે, જે મત લેવામા ંઆવે છે 
તેિી વતડણકૂિી તીવ્રતા પર આધારરત સમયિી લબંાઈ, જે કાયમી હોઈ શકે, જેિા 
માટે સભ્ય સનમનતિી ચ ૂટંણી માટે ઊભા રહવેા લાયક રહશેે િરહ, અથવા 

(બી) સનમનતિા સભ્યિે બહુમનતથી પસાર થતા ંકનમટીિા સભ્યોિા બહુમનતથી બે તતૃીયાશં 
સભ્યો દ્વારા પસાર થવાિા ઠરાવ દ્વારા અિે સનમનતિા સભ્યિી સનમનતિા સભ્ય હોય 
તો સનમનતિી યોગ્ય રીતે યોજિામા ંઆવેલ સભામા ંમતદાિ કરાવી, સનમનતિા મતંવ્ય 
મજુબ સનમનત સભ્ય િીચે મજુબ ઉલ્લઘંિ કરે છે: 
(૧) તેિી અથવા તેણીિી ટેિસસી અિે તેિા નવશે સણૂચત થયાિા વ્યાજબી સમયિી 

અંદર, ભગં સધુારવામા ં નિષ્ફળ ગયા છે. અથવા તેમિી નવરૂિ શરૂ થયલેી 
તેમિી ટેિસસી સમાપ્ત કરવા માટે કાયદેસરિી કાયડવાહી કરવામા ંઆવી છે, 
અથવા 

(૨) સનમનતિા સભ્યો, સહકારીિા નિયમો, િીનતઓ અથવા કાયડવાહી સહકારીિી 
આચારસરંહતા અથવા ગહૃસ્થ સહકાર માટેિી ગવડિસસ કોડ તરીકે રાષ્રીય ગહૃ 
સઘં અિે સઘં દ્વારા સમયાતંરે પ્રકાનશત તેમિી જવાબદારીઓ સહકારી ગહૃ 
અથવા સમાિ કોપોરેટ ગવિડસસ કોડ કે જેિી સહકારી સસં્થા દ્વારા તેિી 
આચારસરંહતા અિે શાસિ તરીકે માસયતા આપવામા ં આવે છે, અથવા જો 
તેઓ સહકારીિા રહત માટે નકુ્શાિકારક વતડિ માટે દોષી હોય અિે સનમનતિા 
સભ્ય તે બાહંધેરી આપવામા ં નિષ્ફળ જાય કે તેઓ, ભનવષ્યમા,ં આવા કોડનુ ં
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પાલિ કરશે, ઉલ્લઘંિિો ઉપાય કરશે અથવા આપેલ બાહંધેરીનુ ં પાલિ 
કરવામા ંનિષ્ફળ જાય, અથવા 

(૩) સનમનત દ્વારા એવ ુકોઈપણ કારણ કે જે સચોટ અથવા ગભંીર હોય અિે જેિાથી 
સભ્યિે સનમનતમાથંી દૂર કરવા માટે યોગ્ય હોય. 

(૫૮)  જો સનમનત, સનમનતિા સભ્યોિે  હટાવવા માટે મત આપે છે, તો આવી સનમનતિી સભામા ં
હાજર રહલેા સભ્યોિા બહુમતી મત દ્વારા િક્કી કરવામા ં આવશે અિે જે મતદાિ તેિી 
વતડણકૂિી તીવ્રતા, સમયિી લબંાઈ પર આધારરત છે અિે કાયમ માટે સભ્ય સનમનતિી 
ચ ૂટંણી માટે ઊભા રહવેા લાયક રહશેે િરહ. 

(૫૯) સામાસય સભા કે જેમા ં સનમનતિા સભ્યિે દૂર કરવામા ં આવે છે. તે “સનમનતિી ચ ૂટંણીઓ” 
શીષડક અનસુાર નિયમમા ં નિધાડરરત ચ ૂટંણી પ્રરિયાઓ અનસુાર િાલી જગ્યા ભરવા માટે 
આગળ વધી શકે છે, નસવાય કે િાલી પડેલી જગ્યા માટેિા િામાકંિ સભા સ્થળેથી થઈ શકે 
અિે સભા માટેિા અધ્યક્ષ જે રીતે સચૂવે છે તે રીતે ચ ૂટંણી માટેિા બેલેટ પેપસડ પરૂા 
પાડવામા ંઆવશે. 

 
 સનમનતના સભ્યની નનમણ ૂકં રદ કરવી 
(૬૦) સનમનતિા સભ્યએ પોતાિો કાયાડલય િાલી કરાવ્યો હોવાનુ ંમાિવામા ંઆવશે, જો: 

(એ) તે / તેણી િાદાર બિે છે અથવા લેણદારો સાથે વ્યક્ક્તગત સ્વૈપ્ચ્છક વ્યવસ્થામા ં
પ્રવેશ કરે છે, અથવા 

(બી) તે / તેણી સભ્ય બિવાનુ ંબધં કરે છે (નસવાય કે સનમનતિા સદસ્ય આ નિયમો હઠેળ 
સહ-પસદં કરેલ હોય), અથવા  

(સી) તે / તેણી કંપિી રડરેક્ટર ગેરલાયકાત અનધનિયમ-૧૯૮૬ કંપિી એક્ટ ૨૦૦૬ 
ઈસસોલ્વસસી એક્ટ ૧૯૮૬ અથવા અસય કોઈ કાયદાિી જોગવાઈ હઠેળ કંપિીિા 
રડરેક્ટર તરીકે કામ કરવા અયોગ્ય માિવામા ંઆવે છે. જે વ્યક્ક્તિે કોઈ પણ કંપિી, 
સિાવતી સસં્થા અથવા સહકારી અથવા સમદુાયિે લાભ પહોંચાડવા માટે કોઈપણ 
કારણસર, રડરેક્ટર તરીકે સેવા આપવા માટે ગેરલાયક ઠેરવી છે, અથવા 

(ડી) તેિે / તેણીિે દોનષ ઠેરવવામા ંઆવે તેવા ગિુા માટે દોનષત ઠેરવવામા ંઆવે છે અિે 
સજા ભોગવલે છે કે ભોગવવાિી બાકી છે, અથવા  

(ઈ) તે / તેણીિે કોઈપણ રહિંસક ગિુા માટે દોનષત ઠેરવવામા ંઆવ્યા છે, જેમ કે. 
(૧) વ્યક્ક્ત સામેિા ગિુા કાયદો ૧૮૬૧ હઠેળ કોઈ વ્યક્ક્ત સામે ગિુો આચરેલ 

હોય, અથવા 
(૨) સામાસય હુમલો, અથવા 
(૩) પોલીસ અનધકારી પર તમેિી ફરજ બજાવતી વિતે હુમલો, અથવા 
(૪) કોઈપણ અસય રહિંસક કૃત્ય, અથવા 

(એફ) રજીસ્ટડડ મેરડકલ પ્રેસ્ક્ટશિર કે જે સનમનતિા સભ્યિી સારવાર કરે છે, ત ે સહકારીિ ે
લેણિત અણભપ્રાય આપે છે કે જેમા ંજણાવાયુ ં હોય કે વ્યક્ક્ત સનમનતિા સભ્ય તરીકે 
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કામ કરવામા ંમાિનસક રીતે અસમથડ બિી ગયો છે અિે તે ત્રણ મરહિાથી વધ ુસમય 
સધુી રહી શકે છે અથવા 

(જી) સનમનતિી િાસ ગેરહાજરીિી રજા લીધા વગર તમેણે ૧૨ મરહિાિી એક રોણલિંગ મા ં
સનમનતિી સતત ત્રણ સભામાથંી ત/ેતેણી ગેરહાજર હોય અથવા 

(એચ) તે/તેણી સનમનતિા સભ્યોિી જવાબદારીિા નિવેદિમા ંસહી કરવામા ંએક મરહિા સધુી 
નિષ્ફળ જાય છે, નશવાય કે સનમનત સમંત થાય ત્યા ંસધુી નવલબં માટે વ્યાજબી કારણ 
હોય. 

 
 ફહતોના હનન ની જાહરેાત અને અવગર્ના 
(૬૧) સનમનતિા સભ્યો તેિી વ્યક્ક્તગત પ્રવનૃિઓ અિે સહકારી સનમનતિા સભ્ય તરીકેિી તેિી 

ભનૂમકા વચ્ચેિા રહતોિા  ટકરાવ ને ટાળવા માટે હમંેશા પ્રયાસ કરશે. દરેક સનમનતિા સભ્યએ 
તેઓિી રૂણચઓ ઉદભવતાિી સાથે જ જાહરે કરવાિી રહશેે અિે વષડમા ં એકવાર, દરેક 
સનમનતિા સભ્યએ રૂણચિા ફોમડિી ઘોષણા કરતી આવશ્યક છે. જેિા આધારે કોઈપણ રહત 
અથવા સભંનવત સઘંષડ જાહરે કરવામા ંઆવશે. જાહરે થયેલા કોઈપણ નવરોધાભાસ અથવા 
સભંનવત રહતિી તકરાર રજીસ્ટરમા ં સેિેટરી દ્વારા રહતિા સઘંષડમા ં િોંધવામા ં આવશે, જે 
સહકારીિી િોંધણી કરાયેલ કચેરીમા ંનિરીક્ષણ માટે ખલુ્લી રહશેે. 

(૬૨) જ્યા ં રહતોિા ટકરાવિે ટાળી શકાતી િથી, કોઈપણ સનમનતિા સભ્ય કે જેિે રહત છે અથવા 
તેમિા ઘરિા સભ્ય અથવા િજીકિા સબંધંીનુ ંરહત છે, તો 
(એ) વ્યક્ક્તગત રીતે, અથવા  
(બી) પેઢીિા સભ્ય તરીકે, અથવા 
(સી) માણલક, રડરેકટર અથવા કોઇ કંપિી અથવા વ્યવસાયિો અનધકારી, અથવા 
(ડી) કોઇપણ રીતે, જે 
 કોઇપણ નિણડય, કરાર, વ્યવસ્થા, વ્યવહાર અથવા અસય કોઇ બાબતમા ંસનમનત દ્વારા 

ચચાડ કરવામા ંઆવશે કે સનમનતિા સદસ્ય આ મદેુ્દ ચચાડ થાય તે પહલેા સનમનતિી 
સભામા ંતેમિા રહત જાહરે કરશે. કોઇપણ સનમનત સભ્ય જેણે રહતોિા નવરોધાભાસિો 
ખલુાસો કયો હોય તે સભામાથંી પોતાિી અળગો રાિશે અિે જ્યારે સનમનત દ્વારા આ 
બાબતે ચચાડ કરવામા ં આવે ત્યારે તે બાબતે મત આપી શકશે િરહ. સનમનત દ્વારા 
કરવામા ંઆવે આવેલ કોઈપણ નિણડય અમાસય બિશે િરહ કારણ કે રહતો જે જાહરે 
કરવા જોઈએ તેિી મારહતી પાછળથી પ્રાપ્ત થયેલ હોય. જો આવા કોઈપણ સનમનત 
સભ્ય નવરોધાભાસી હોય તો તે / તેણીએ તે સમયગાળા માટે અથવા કાયમી ધોરણે 
તેમનુ ં કાયાડલય િાલી કરશે અિે તેવ ુબાકીિા સનમનત સભ્યો દ્વારા નવિતંી કરવામા ં
આવેલ હોય. સનમનતિા સભ્ય દ્વારા સદભાવિાથી કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ કૃત્ય, આ 
નિયમિી શરતો હઠેળ તિેી / તેણીિી ઓરફસ િાલી છે કે િરહ તો પણ માસય રહશે,ે 
નસવાય કે કનમટી પર આવી અનધનિયમિી લેણિત િોરટસ આપ્યા પહલેા અિે તે બદલ 
એસરી થઈ હોય, સનમનતિા નમનિટ બકુમા ં જણાવાય ુ છે કે આવા સનમનતિા સભ્ય 
સનમનતિા સભ્ય બિવાનુ ંબધં કરી મકૂ્ા છે. 
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 સનમનતિા સભ્યો કે જેઓ સહકારી દ્વારા માણલકીિી અથવા સચંાણલત નમલ્કતિા ભાડુત 
છે, તે તમામ અથવા ભાડુતોિી િોંધપાત્ર જૂથિે અસરગ્રસ્ત કોઈપણ નિણડયમા ંરહત િ 
હોવાનુ ંમાિવામા ંઆવશે.  

(૬૩) તરત જ ઉપરિા નિયમમા ંપરૂા પાડવામા ંઆવલે ઉદાહરણ, આ રહતો અિે રહતોિા ટકરાવ 
જાહરે કરવામા ંઆવે છે અિે ટાળવામા ંઆવે છે અિે તે અસય બાબતોથી નવનશષ્ટ િથી કે 
જેિા માટે રહતિો સઘંષડ ઊભો થાય તે જરૂરી છે અિે તેિી િાતરી કરવા માટે આ નિયમોિા 
ઉદે્દશિે સ્પષ્ટ કરવાિા હતે ુમાટે જાહરેાત અિે અવગણિા ટાળી શકાય છે. 

 
 સનમનતની કાયણવાહી 
(૬૪) સનમનત જે નિણડય લેશે તે સ્થળો અિે સ્થળોએ સનમનત દર કેલેસડર વષડમા ંઓછામા ંઓછી ચાર 

વિત સભા કરશે. આવી સભાિી તારીિ અિે સ્થળિી સાત સ્પષ્ટ રદવસોિી સચૂિા 
લેણિતમા ં અથવા ઈ-મેઈલ અથવા અસય ઈલેક્રોનિક માધ્યમ દ્વારા સનમનતિા સભ્યોિ ે
સ્વીકાયડ રહશેે અિે કનમટીિી નમનિટોમા ં િોંધવામા ં આવશે અિે જે સેિેટરી દ્વારા તમામ 
સનમનતિા સભ્યોિે મોકલવાિો રેકોડડ બિાવે છે.   

(૬૫) સનમનત નવશેષ સભા સેિેટરી / સણચવ દ્વારા અથવા કમીટીિા અધ્યક્ષ દ્વારા સણચવિે આપેલી 
લેણિત સચૂિા દ્વારા, અથવા બે સનમનતિા સભ્યો દ્વારા, િાસ સનમનતિી સભામા ંકાયો / કામ 
કરવાિા વ્યવહાર થવાિો ઉલ્લેિ કરે છે. સણચવ આવી દરેક સચૂિા તમામ સનમનતિા સભ્યો 
અિે પ્રાપ્તી પછી શક્ તેટલી વહલેી તકે સનમનતમા ંપસદં કરેલા વ્યક્ક્તઓ સધુી પહોંચાડશે. 
કનમટીિી સભા માટે સામાસય સ્થાિે અથવા અસય કોઈ સ્થળે નવશેષ સભા યોજાશે. નવશેષ 
સભા ત્રણ સ્પષ્ટ રદવસો કરતા પહલેા િરહ અિે િોરટસિા સણચવ દ્વારા નવિતંી કરાયેલી 
પ્રાપ્પ્તિા દસ સ્પષ્ટ રદવસો સધુી યોજાશે. જો સણચવ આ નિયમ મજુબ આવશ્યક નવશેષ સભા 
બોલાવવામા ં નિષ્ફળ જાય, તો સનમનતિા અધ્યક્ષ અથવા લેણિતમા ંસચૂિા આપી હોય તેવા 
બિં ેસનમનતિા સભ્યો સભા બોલાવી શકે છે. નવશેષ સનમનતિી સભા બોલાવવાિા િોરટસમા ં
િામિા કાયડ નસવાય અસય કોઈ કાયો / કામો કરવામા ંઆવશે િરહ.  

 
 સનમનત સભાઓ માટે કોરમ 
(૬૬) સનમનતિી સભામા ંકોઈપણ કાયડવાહીિો વ્યવહાર કરવામા ંઆવશે િહી, નસવાય કે સભ્યોિી 

કોરમ વ્યક્ક્તગત રીતે અથવા ટેણલફોિ, નવડીઓ કોસફરક્સસિંગ દ્વારા અથવા અસય 
સદેંશાવ્યવહાર સાધિો દ્વારા હાજર હોય, જેમ કે તે સભા આગળ વધે તે સમયે કાયડવાહી 
સાાંભળી, રટપ્પણી અિે મત આપી શકે, સનમનતિો કોરમ તેિી કુલ સખં્યાિા ત્રીજા ભાગિો 
રહશેે જે ઓછામા ંઓછા ત્રણિે આનધિ રહશેે. 

(૬૭) સનમનતમા ંકોઈપણ જગ્યા િાલી હોવા છતા,ં બાકીિા સનમનતિા સભ્યો કાયડવાહી કરાવાનુ ંચાલ ુ
રાિી શકે છે. જો કોઈપણ સમયે સનમનતિા સભ્યોિી સખં્યા કોરમ માટે જરૂરીી્ સખં્યા કરતા 
ઓછી હોય, બાકીિા સનમનતિા સભ્યો મહિમ છ મરહિાિી કનમટી તરીકે કાયડ કરી શકે છે. જો, 
આ છ મરહિાિો સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછી, સનમનતએ કોરમ માટે જરૂરી હોય તે રીતે 
તેમિી સખં્યા બિાવવા માટે સનમનતિા સભ્યોિી નિમણ ૂકં કરી િ હોય, તો સનમનત માત્ર એક 
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જ સિાિો ઉપયોગ કરી સહકારી સામાસય સભા યોજી શકશે. આ નિયમો અનસુાર, સનમનતિા 
સભ્યોિી સખં્યા માટે જરૂરી કોરમનુ ં પાલિ કરવા માટે જરૂરી સખં્યામા ં સનમનતિા સભ્યોિે 
લાવવા માટે જરૂરી છે. 

 
 ખાસ મેનેજર જોગવાઈઓ 
(૬૮) જો અગાઉિી કલમમા ંઉલ્લેણિત સામાસય સભા આવી સનમનતિા સભ્યોિી પસદંગી કરવામા ં

અસમથડ હોય કારણ કે સહકારીિા લોકશાહી શાસિ માટે જવાબદારી લેવા માટે તૈયાર 
સભ્યોિી અપરૂતી સખં્યા હોય તો સામાસય સભામા ં નવશેષ મેિેજરિી નિમણ ૂકં કરવામા ં
આવશે. યોગ્ય રીતે ચ ૂટંાયેલી સનમનતિી ગેરહાજરીમા ંસહકારીિા વ્યવસાયનુ ંસચંાલિ કરાશે. 
નવશેષ વ્યવસ્થાપક સહકારી મડંળિો સભ્ય િરહ હોય પણ તે સહકારી સનમનતિા સહકારી 
મડંળ, કમડચારી, સલાહકાર અથવા કોઈ બોડી કોપોરેટ હશે. નવશેષ મેિેજર આ નિયમો હઠેળ 
સનમનતિી બધી સિાઓિો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે સહકારી સસં્થાિા સ્થાનપત વ્યવસાયિા 
રોજજિંદા સચંાલિ માટે જરૂરી છે, પરંત ુ તે સહકારીિી વ્યવસાનયક પ્રવનૃિઓિા કે્ષત્ર અથવા 
પ્રકૃનતિે નવસ્તતુ કરવાિી શક્ક્ત ધરાવશે િરહ. નવશેષ મેિેજર, નિમણ ૂકં પછી વહલેામા ંવહલેી 
તકે, સહકારીિી લોકશાહી શાસિિી કાયાકલ્પ અિે પિુઃ સ્થાપિ માટે સભ્યોિે દરિાસ્તો રજૂ 
કરવા માટે સામાસય સભા બોલાવે છે. જો આવી દરિાસ્તો સહકારી દ્વારા સ્વીકારવામા ંિ આવ ે
તો, નવશેષ મેિેજરે સભ્યોિે તે જ અથવા તો પછીિી સામાસય સભામા ંછ મરહિાિી અંદર 
સહકારીિા એકીકૃત, સ્થાિાતંરણ અથવા નવસર્જિ માટેિી દરિાસ્ત કરવાિી રહશેે. આ 
નિયમોમા ંિક્કી કરાયેલ જોગવાઈઓ, આ નિયમ હઠેળ નિયકુ્ત થયેલ નવશેષ મેિેજરિે આ 
નિયમો માટે જરૂરી કોરમ બિાવવા માટે પરૂતા સભ્યો સાથેિી સનમનતિી પસદંગી કરવા માટે 
બોલાવેલ સામાસય સભાિા ઠરાવ દ્વારા દૂર કરી શકાય છે. 

 
 સનમનતની સત્તા 
(૬૯) સહકારીિા કાયો સનમનત દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવશે અિે જે સહકારી દ્વારા તેિી સિા અિ ેઆ 

નિયમો અનસુાર ઉપયોગમા ં લેવામા ંઆવી શકે તે તમામ સિાઓિો ઉપયોગ કરી શકે છે 
અિે આ નિયમો દ્વારા અથવા જરૂરી કાયદા દ્વારા સામાસય સભામા ંસહકારી દ્વારા કરી શકાશે. 
સનમનત તમામ બાબતોમા,ં સહકારીિા િામથી કાયો કરશે. આ નિયમો દ્વારા સનમનતિે 
આપવામા ંઆવેલી સામાસય સિાઓ પ્રત્યે પવૂડગ્રહ રાખ્યા નવિા, સનમનત િીચેિી સિાઓિો 
ઉપયોગ કરી શકે છે; 
(એ) કોઈપણ નમલ્કત અથવા જમીિિી િરીદી, વેચાણ, બાધંકામ, ભાડાપટ્ટ,ે મોરડગેજ 

અથવા નવનિયમ કરવા અિે કોઈપણ કરાર કરવા અિ ે આવા કરારિી શરતોિી 
પતાવટ કરવા, 

 
(બી) સમાધાિ કરીિે, સમાધાિ કરવુ,ં આચરણ કરવુ,ં અમલમા ં મકૂવુ ં અથવા કયા ં તો 

કોટડિા કાયદામા ંઅથવા લવાદ દ્વારા કોઈપણ દાવો, દેવુ,ં જવાબદારી અથવા સહકારી 
દ્વારા અથવા તેિી સામે દાવો કરવો, 
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(સી) સમયાતંરે તે નિયમો અિે શરતો િક્કી કરશે કે જેિા આધારે સહકારીિી નમલ્કતિ ે
ભાડે આપી શકાય, ભાડાપટ્ટાથી અથવા વેચવામા ંઆવે અિે આવા નિયમો અિે શરતો 
બિાવવા, રદ કરવા અિે બદલાવ કરવા અિે તે યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે અમલમા ં
મકૂવા. 

(ડી) બધા વકીલો, આરકિટેકટ્સ, સવેક્ષણો અિે કમડચારીઓિી નિમણ ૂકં કરવી અિે છૂટા 
કરવા, 

(ઈ) મેિેજજિંગ એજસટોિી નિમણકૂ તથા છૂટા કરવા અિે સમયાતંરે તેમનુ ંમહિેતાણુ ંિક્કી 
કરવા અિે સહકારી વતી કાયડ કરવા માટે મેિેજજિંગ એજસટોિા નિયમો અિે શરતો 
િક્કી કરવા, 

(એફ) મસુાફરીિા િચડ સરહતિા તમામ િચડિી ચકુવણી, જેમ કે કોઈપણ સનમનતિા સભ્યો 
અથવા વ્યક્ક્તઓ દ્વારા તેમિી ફરજોિે અમલમા ં મકુવા માટે સનમનત અથવા પેટા-
સનમનતિા સહકાર આપેલ યોગ્ય રીતે કરવામા ંઆવે છે. 

(જી) કોઈપણ ગૌણ સહકારી િી કોપોરેટ સદસ્યતા લે છે જેમાથંી સહકારી સેવાઓ ઉપલબ્ધ 
કરવામા ંઆવે છે. 

(એચ) આંતરરાષ્રીય સહકારી ગઠબધંિ, સહકારી ય.ુકે, સહકારી આવાસોિા મડંળ, વેલ્સ 
સહકાર સેસટર, કમ્યનિરટ આવાસો સાયમ ુ અિે / અથવા રાષ્રીય ગહૃ નિમાડણ 
ફેડરેશિિા સભ્ય, સલંગ્િ અથવા સબસ્િાઈલ થઈ શકે છે. અથવા 

(આઈ) સહકારીિી સામાસય સભામા ં મતદાિ કરિારા સભ્યો સમયાતંરે િક્કી કરી શકે છે. 
તેવી રીતે સરકારી સસં્થાિે તેિી ઉદે્દશો પ્રાપ્ત કરવામા ં સહાય થાય તેવી કોઈપણ 
અસય સસં્થાિી સલંગ્િ અથવા સબ્સિાઈલ કરી મદદ લઈ શકે છે. 

(૭૦) મોરગેજી દ્વારા નિયકુ્ત રીસીવર કમીટીિી આવી સિાઓિો ઉપયોગ કરી શકે છે કારણ કે તે 
પોતાિી ફરજો નિભાવવા માટે જરૂરી માિશે. 

 
 સનમનત દ્વારા સત્તાઓની સોંપર્ી 
(૭૧) સનમનત, લેણિત સદંભડ દ્વારા યોગ્ય લાગે તે રીત ે સનમનતિા સભ્યો અિ ે અસય વ્યક્ક્તઓ 

ધરાવતી પેટા-સનમનતઓિે તેિી કોઈપણ સિા સોંપી શકે છે. કોઈપણ પેટા-સનમનત, તેિ ે
સોંપયેલ સિાિો અમલ કરતી વિતે, સનમનત દ્વારા આપવામા ંઆવતી લેણિત સચૂિાઓનુ ં
પાલિ કરશે અિે સનમનતિી બેઠકો અિે કાયડવાહીિા નિયમિ માટે આ નિયમોિી જોગવાઈઓ 
દ્વારા સચંાણલત થશે અથવા કોઈપણ શરતો દ્વારા સનમનત દ્વારા લાદવામા ં આવેલી હોય ત ે
પેટા-સનમનત માટે સદંભડ સ્થાયી આદેશો છે. તેમજ આ નિયમો હઠેળ સ્થાનપત કોઈપણ પેટા- 
સનમનતિા સભ્યો, આ નિયમોમા ં “રહતોિા ટકરાવનુ ં નિવારણ અિે ઘોષણા” શીષડકિી 
જોગવાઈઓમા ંિક્કી કરેલી સમાિ જવાબદારીઓ દ્વારા બધંાયેલા રહશેે. 

(૭૨) સનમનત જરૂરી અથવા યોગ્ય બાબતોિી સિાઓ પણ ‘સનમનત િી સિાઓ’ શીષડક હઠેળિા 
નિયમો મજુબ અથવા આ નિયમો મજુબિા ‘સનમનતિા અનધકારીઓ’ નશષડક હઠેળ, નિયકુ્ત 
કરવામા ંઆવેલ વ્યવસ્થાપક એજસટિે પણ સિા સોંપી શકશે. 
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(૭૩) સનમનતિી કોઇપણ સભા અથવા કોઇપણ પેટા-સનમનતિી સદભાવિાથી શભુ આશયથી 
કરવામા ંઆવેલ તમામ કુત્યો, અિે પાછળથી શોધી કાઢવામા ંઆવે કે કોઇપણ સનમનતિા 
સભ્ય અથવા સનમનતિા સભ્યોિી નિમણ ૂકંમા ં કોઇ િામી હતી અથવા ત ે એક અથવા વધ ુ
તેમાથંી ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવ્યા હતા, તો પણ એવ ુમાિવામા ંઆવશે કે દરેક સનમનતિા 
સભ્યિી યોગ્ય નિમણ ૂકં કરવામા ંઆવી છે અિે સેવા આપવા માટે યોગ્ય રીતે લાયક છે.  

(૭૪) સનમનતિા બધા સભ્યો દ્વારા અથવા પેટા-સનમનતિા બધા સભ્યો દ્વારા સરહ કરેલા લેણિતમા ં
ઠરાવ એટલો જ માસય અિે અસરકારક રહશેે કે જાણે તે સનમનત અથવા પેટા-સનમનતિી સભા 
યોગ્ય રીતે યોજવામા ંઆવી હોય અિે રચિા કરવામા ંઆવી હોય તેવી સનમનત દ્વારા ઠરાવ 
પસાર કરેલ છે. 

 
 સનમનતના સભ્યોની જવાબદારીઓ 
(૭૫) તમામ સનમનતિા સભ્યોિી જવાબદારી, ચ ૂટંાયલેી કે નિમાયેલા, ત ે ફક્ત અિે હમંેશા 

સહકારીિા શ્રેષ્ઠ રહતમા ં કાયડ કરવાિી છે અિે કોઈ વ્યક્ક્તગત લાભ અથવા ફાયદા માટે 
અથવા કોઈ મત નવસ્તાર અથવા િાસ અથવા પક્ષપાતી વલણ ધરાવતા જૂથ વતી કાયડ 
કરવાનુ ં િથી. તેમજ પવૂડગ્રહ રાખ્યા નવિા દરેક સનમનતિા સભ્યિી િીચે મજુબ સામાસય 
જવાબદારીઓ રહશેે: 
(એ) સહકારી દ્વારા સમયાતંરે સમંનતથી બહાર પાડેલ આચારસરંહતાનુ,ં સનમનતિા સભ્યો 

દ્વારા પાલિ કરવાનુ ંરહશેે. 
(બી) સનમનતિી બધી સભામા ંભાગ લેવો, નસવાય કે તેવુ ંિરેિર શકય િથી, અિે સનમનતિી 

કાયડવાહીમા,ં ચચાડમા ંઅિ ેનિણડય લેવામા ંસકારાત્મક અિે રચિાત્મક ફાળો આપશે. 
(સી) સનમનતિા સભ્ય તરીકે જવાબદારીઓ અિે સિાઓિો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે 

તે સહકારી બાબતોનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાિ અિે સમજ ધરાવે છે તેિી િાતરી કરવા માટે યોગ્ય 
તાલીમમા ંભાગ લેશે. 

(ડી) આ નિયમોમા ં “રહતોિા ટકરાવનુ ં નિવારણ અિે ઘોષણા” મજુબિી જોગવાઈઓમા ં
નિધાડરરત રહતિા કોઈપણ સઘંષડિે જાહરે કરવાનુ ંટાળશે. 

(ઈ) ડેટા પ્રોટેક્શિ એક્ટ ૧૯૯૮ નુ ં પાલિ કરશે અિે સહકારીિે, સભ્યો અિે તેમિા 
ઘરવાળાઓ અિે અરજદારો નવશેિી તમામ વ્યક્ક્તગત મારહતીિે ગપુ્ત રાિશે અિે 
કોઈપણ વ્યક્ક્ત અથવા સગંઠિિે સહકારી દ્વારા રાિેલ કોઈપણ ડેટા જાહરે કરશે િરહ 
નસવાય કે કાયદા દ્વારા આવુ ંકરવુ ંજરૂરી હોય, અિે  

(એફ) સનમનતિા સભ્યોિી જવાબદારીઓનુ ંનવગતવાર નિવેદિ સ્વીકારે છે અિે પરરપણૂડ કરે 
છે જેિી સનમનત દ્વારા સમયાતંરે સમંનત મળે છે અિે તે સનમનતિા સભ્યિી 
જવાબદારીઓિા પત્રમા ં સામેલ કરવામા ં આવ ે છે. જે પત્ર અધ્યક્ષ દ્વારા દરેક 
સનમનતિા સભ્યોિે વહલેી તકે મોકલવામા ંઆવે છે. તેમજ દરેક સનમનતિા સભ્યિી 
ચ ૂટંણી અથવા નિમણ ૂકં પછી અથવા સનમનત દ્વારા નિદેનશત આવા અસય સમયે અિે 
જો કોઈપણ સનમનતિા સભ્ય, સનમનતિા સભ્યિી જવાબદારીઓિા નિવદેિમા ં એક 
મરહિાિી અંદર સહી કરવામા ંનિષ્ફળ જાય તો સનમનતિા સભ્ય બિવાનુ ંબધં કરે છે. 
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 અનિકારીઓ 
(૭૬) અધ્યક્ષ, સણચવ અિે િજાિચીિા ત્રણ સહકારી અનધકારી ઉપરાતં, સનમનત સમયાતંરે િક્કી 

કરેલા અસય અનધકારીઓ પણ રહશેે. સનમનત દ્વારા સમયાતંરે નિધાડરરત કરાયેલા કાયો કરવા 
માટે અિે આવા કાયો પરૂા કરવા માટે, સનમનત દ્વારા અનધકારીઓિી નિમણ ૂકં કરવામા ંઆવશ ે
અિે તેમિે હટાવવામા ંપણ આવશે. સનમનત દ્વારા નિયકુ્ત સહકારી અનધકારીઓ અિે અસય 
અનધકારીઓ, જો તેઓ સહકારી મડંળિા સભ્ય હોય, તો તેમિી કચેરીની ફરજો નિભાવવા 
બદલ તેમિે કોઈ મહિેતાણુ ંમળશે િરહ. જે અનધકારી જેઓ સહકારી મડંળિા કમડચારી હોય 
પણ સભ્યો િથી. તો તેઓિે તેમિી રોજગાર કરાર હઠેળ આવા મહિેતાણા (જો કોઈ હોય) ત ે
પ્રાપ્ત થશે કેમ કે સનમનત િક્કી કરશે તે યોગ્ય અિે વ્યાજબી હોય છે. 

(૭૭) સહકારી અનધકારીઓ અિે અસય અનધકારીઓ, જો કોઈ હોય તો, સનમનતિા દેિરેિ, નિયતં્રણ 
અિે નિદેશિ હઠેળ કાયડ અિે આ નિયમો અનસુાર અિે આવા નિયમો, સ્થાપી હુકમો, સદંભડિી 
લેણિત શરતો અનસુાર તેમિી સિઓ અિે જવાબદારીઓ નિભાવશે. સહકારી દ્વારા સમયાતંરે 
સ્થાનપત કરી શકાય તેવી િીનતઓ અિે કાયડવાહીઓ ઘડશે, જે આ નિયમો સાથે સસુગંત હશે. 

(૭૮) સણચવ િાતરી કરશે કે,  
(એ) સભાિે યોગ્ય રીતે બોલાવવામા ંઆવી છે, અિ ે
(બી) હાજર રહલેાિા િામો િોંધાયેલા છે, અિે  
(સી) સભાિી નમનિટો રાિવામા ંઆવી છે, અિે  
(ડી) સભ્યો અિે અનધકારીઓનુ ંરજીસ્ટર જાળવવામા ંઆવે છે, અિે  
(ઈ) સહકારીિા સિાવાર સીલાિો ઉપયોગ (અથવા દસ્તાવેજો િો અમલ જાણે સીલ હઠેળ 

હોય) તે યોગ્ય રીતે િોંધાયે છે, અિે  
(એફ) રજીસ્રારિે આપવાિા બધા રીટડિ / કાગળો મોકલાયા છે. 

(૭૯) સહકારી અનધકારીઓ અિે સહકારીિા અસય કોઈ અનધકારી િ ે સનમનત અથવા સહકારીિી 
સામાસય સભાિા ઠરાવ દ્વારા જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તમામ પસુ્તકો, કાગળો, દસ્તાવેજો 
અિે રેકડડ રજુ કરાવી શકશે. 

 
 
 અનિકારીઓ દ્વારા સલામતી અને ક્ષનતપનૂતિ 
(૮૦) સનમનત દ્વારા દરેક અનધકારી અથવા કમડચારી જેઓ રૂનપયાિી લેવડ-દેવડ માટે રોકાયેલા હોય 

તેમિી પાસે સહકારી પ્રત્યે તેમિી પ્રામાણણકતા અિે નવશ્વસનિયતા માગંી શકશે. આ અનધકારી 
અથવા કમડચારી દ્વારા િાતરીપવૂડક બધંાયેલા અથવા િાતરી વગર જામીિગીરી અસવયે 
બાધંવામા ં આવશે, જે સનમનત એક્ટિી અનસુણૂચ-૧ મા ં નિધાડરરત ફોમડસમાથંી કોઈ એક 
અનસુાર બોસડમા ં િક્કી કરી શકે છે. અથવા સોસાયટીિી જામીિગીરી અથવા પ્રનતસ્ષ્ઠત 
વ્યક્ક્તિા જામીિ જે સનમનત નિદેનશત કરશે તેવી રકમિી જામીિગીરી, જેિે સામાસય રીત ે
“વફાદારી ગેરંટી વીમો” કહવેામા ં આવે છે. રૂનપયાિી રસીદ અથવા ચાર્જ ધરાવતા પ્રત્યેક 
અનધકારી, જ્યારે સામાસય સભામા ં સનમનત અથવા સહકારી દ્વારા આવુ ં કરિાિી જરૂર હોય 
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ત્યારે, સહકારીિા આધારે તેિા દ્વારા અથવા તેણી દ્વારા પ્રાપ્ત થયલે તમામ િાણાિંો 
સયાયપણૂડ અિે સાચો રહસાબ આપશે અિે જ્યારે તેમ કરવ ુજરૂરી હોય ત્યારે, સહકારીિે તેિા 
દ્વારા બાકી રકમ ચકૂવવી પડશે. 

(૮૧) દરેક અનધકારી, મસુાફરી અિે ણિસ્સાિા િચડિી મસુાફરી સરહતિા તેિા ફરજોિા ભાગરૂપે જે 
િચડ કરે અિે જે રકમ માટે વળતર ચકૂવવામા ંઆવે છે તેિા તમામ િચડ, નકુસાિ અિે િચડ 
સામે સહકારી દ્વારા તેિે વળતર ચકૂવવામા ંઆવશે અિે આવી રકમ માટે જે ક્ષનતપનૂતિ રૂપે 
બોસડ આપવામા ંઆવેલ હોય તે સહકારીિી સપંનત પર ચાર્જ તરીકે તરંુત જોડાયેલ રહશેે. 

(૮૨) કોઈપણ અનધકારી તેિી / તેણીિી ઓરફસિી ફરજો દરમ્યાિ સહકારીિે થતી કોઈપણ િોટ 
માટે જવાબદાર રહશેે િરહ. નસવાય કે નકુ્સાિ તેિી પોતાિી બેઈમાિી અથિા ઘોર 
બેદરકારીનુ ંપરરણાણ હોય. 

 
 અનિકારીઓ અને સનમનતઓને ચકૂવર્ીઓ  
(૮૩) સહકારી કોઈપણ પેટા-સનમનતિા સભ્ય અથવા અનધકારી તરીકેિી સેવાિા સદંભડમા ંસહકારી 

દ્વારા સ્થાનપત કોઈ પેટા-સનમનતિા કોઈપણ સભ્ય અથવા કોઈપણ પેટા-સનમનતિા સભ્યિ ે
મહિેતાણુ ંચકૂવશે િરહ. આ નિયમ સહકારી વતી કોઈપણ વ્યક્ક્ત દ્વારા યોગ્ય રીતે કરાયેલા 
િચડિી ભરપાઈ કરતા અટકાવશે િરહ. 

 
 ઉિાર    
(૮૪) સહકારીિે સહકારી હતે ુમાટે િાણા ં ઉધાર લેવાિી સિા છે અિે ઉધાર લેતી વિતે અગાઉ 

ઉધાર લેવામા ંઆવેલ િાણાિંી બાકી રકમ તથા હાલિી સણૂચત ઉધાર લવેાિી રકમ, આ બ ે
િો સરવાળો એટલે કે ૨૦,૦૦,૦૦૦ પાઉસડ (વીસ મીલયિ પાઉસડ) કરતા વધારે હોવો 
જોઈએ િરહ અિે આ હતે ુમાટેઃ 
(એ) સહકારી દ્વારા અગાઉ લવેામા ં આવેલ ઉધાર રકમ ઉપર નવલબંીત વ્યાજ અથવા 

ઈસડેકસ-ણલિંકડિી રકમ ભરપાઈ કરવાિી બાકી હોય અથવા કોઈ ઊંચી છૂટવાળી 
સલામતી રકમ હોય તેિે ઉધાર પરત કરવા માટે ચકૂવણી પાત્ર હોય તો આ પ્રકાર 
ઉધાર રકમ ભરપાઈ કરવા માટે જરૂરી રકમ માિવામા ં આવશે, અિે તેિે સણૂચત 
ઉધાર રકમ લેવાિા સમયે ધ્યાિમા ંલેવામા ંઆવશે, અિે 

(બી) જ્યારે ઉધાર લેવાિા ઈરાદાવાળી સણૂચત રકમ ઈસડેક્સ-ણલિંકડ હોય અથવા કોઈ ઊંચી 
છૂટવાળી સલામતી  રકમ હોય ત્યારે સહકારી દ્વારા પ્રાપ્ત સણૂચત રકમ લેવાિી આવક 
હોવાનુ ંમાિવામા ંઆવશે.  

(૮૫) ઉધાર િી શરતો પર ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ દર, ઉધાર લીધેલા કોઈપણ િાણા ંપર સમંત થાય 
છે. જે યોગ્યતાવાળા સ્વતતં્ર િાણાકીય સલાહકારિી સલાહ લીધા બાદ સનમનતિા મતે લોિિી 
શરતો વ્યાજબી છે. તેમજ સનમનત નિનિત મયાડદામા ંઅનધકારી, સનમનતિા સભ્ય અથવા પેટા 
સનમનતિે જણાવેલ વ્યાજ દરનુ ંનિધાડર સોંપી શકે છે. 

(૮૬) જ્યારે સહકારી તરલ વ્યાજ પર ઈસડેક્સ ણલિંકડ, રફક્સ વ્યાજ દર, વ્યાજ દરિી કેપ અથવા 
ધોરણસર ચકૂવણીિી શરતો નસવાયિા અસય કોઈપણ ધોરણે િાણા ંઉધાર લેવાનુ ંઈચ્છે ત્યારે 
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સનુિનિત કરવા સનમનત યોગ્ય સ્વતતં્ર િાણાકીય સલાહકારિી સલાહ લેશે કે લોિિી શરતો 
બરાબર અિે વ્યાજબી છે અિે આ નિયમો હઠેળ ઉધાર લોવાિી મયાડદા ઓળંગતા િથી તેવી 
િાતરી કરવા તેમિા ઓરડટસડિી મદદ લેશે. 

(૮૭) સહકારીિે રડપોણિટ પર િાણા ં પ્રાપ્ત થશે િરહ. શકંાિા નિવારણ માટે સહકારી આ 
નિયમોમાથંી કોઈપણ પ્રવનૃિમા ંભાગ લેશે િરહ કે જેિે િાણાકંીય અનધકારી (અથવા કોઈપણ 
સસં્થાિા અનગુામી) િી મજુંરીિી જરૂર હોય તે પ્રવનૃિિે પહલેા લાગ ુકયાડ નવિા તેમિે અરજી 
કરવાિી જરૂર છે અિે આવી પરવાિગી મેળવવાિી રહશેે. 

(૮૮) સહકારીિા કાયડ માટે દાિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તે કોઈપણ કાયદાકીય સ્ત્રોતથી સનમનત સમજે છે 
કે તે સહકારીિી િનૈતક પ્રનતબધ્ધતાિે સહકારી નસિાતંો અિે મલૂ્યો પ્રત્યે સમાધાિ કરત ુ ંિથી. 

 
 
 રોકાર્ 
(૮૯) સહકારી દ્વારા ઉધાર લેવામા ં આવેલા િાણા ં અથવા મડૂી, કાયદા દ્વારા મજૂંરી આપવામા ં

આવેલ હોય ત્યા ંસધુી રોકાણ કરી શકાય છે. (અિ ેઅસયથા િરહ): 
(એ) કાયદા દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે અનધકૃત કોઈપણ રીતે,  
(બી) રસ્ટી ઇસવેસ્ટમેસટ એક્ટ-૧૯૬૧ િા પ્રથમ નસડયલુ િા ભાગ-૧,૨ અિે ૩ દ્વારા આવરી 

લેવામા ં આવેલા કોઇપણ રોકાણોમા ં અથવા સ્ટોકસમા,ં અથવા શેર અથવા કોઇ 
કંપિીિા રડબેંચસડમા ંપરંત ુભાગ-૩ િા ફકરા ૧ અિે ૩ હઠેળિા કોઇપણ રોકાણોિા 
રકસ્સામા ં અથવા નવદેશમા ં સમાનવષ્ટ કોઇપણ સસં્થાિા રકસ્સામા ં રસ્ટી ઇસવેસ્ટમેસટ 
એક્ટ-૧૯૬૧ િી કલમ-૬ િી જોગવાઇઓ મજુબ સલાહ લેવાિી રહશેે. 

(સી) કાયદા હઠેળ િોંધાયેલા શેરોમા,ં લોિ સ્ટોક અથવા કોઇપણ સહકારી અથવા સમદુાય 
લાભ મડંળ અથવા િેરડટ યનુિયિમા ંથઇ શકશે. 

(ડી) યિુાઇટેડ રકિંગડમ િી કોઇપણ ફીહોલ્ડ અથવા લીિહોલ્ડ નમલ્કતમા ંથઇ શકશે. 
(૯૦) સહકારી તેમિી નમલ્કત, કાયદા દ્વારા અમલમા ં હોય તે પ્રમાણે, યોગ્ય વ્યક્ક્તિે નમલ્કત િા 

સચંાલિ અથવા રોકાણિી ક્વાયત માટે લેણિત મા ંસોંપણી કરી શકે છે. યોગ્ય વ્યક્ક્ત એવી 
વ્યક્ક્ત હશે જેિે સહકારી દ્વારા યોગ્યતા અિે અનભુવ દ્વારા યોગ્ય માિવામા ંઆવે છે. તેમજ 
તે વ્યક્ક્ત િાણારકય સેવાઓ અિે બજારો અનધનિયમ-૨૦૦૦ િા ભાગ-૧ િા કાયદા અસવય ે
મકુ્ક્ત અપાયેલી વ્યક્ક્ત છે. 

(૯૧) સહકારી કોઇપણ અસય કોપોરેટસ કંપિીિી સભામા ં તેિા વતી મત આપવા માટે કોઇપણ 
સભ્ય અથવા સભ્યોિી નિમણ ૂકં કરી શકે છે, જેમા ં સહકારી દ્વારા તેિા ભડંોળિા કોઇપણ 
ભાગનુ ંરોકાણ કરવામા ંઆવ્યુ ંહોય. 

 
 સભ્યોને નિાની ચકુવર્ી પર પ્રનતબિંઃ 
(૯૨) સહકારીિી કોઇપણ આવકિો ભાગ અથવા નમલ્કત પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે બોિસિા 

રૂપમા ંઅથવા અસય રીતે િફા દ્વારા સહકારીિા સભ્યોિા િામે થઇ શકશે િરહ, નસવાય કે 
ભાડૂઆત અથવા લીિ દ્વારા સભ્યિે સહકારી દ્વારા ચકૂવવા પાત્ર રકમ સરભર થઇ શકશે.  



 

 

-23- 

 

 
 વિારો 
(૯૩) સહકારીિા ઉદે્દશો આગળ વધારવા માટે સહકારી કોઇ વધારાિી રકમ લાગ ુકરી શકે છે. 
(૯૪) સામાસય સભામા ંસભ્યો દ્વારા િક્કી કયાડ મજુબ કોઇપણ વધારાિી રકમ અથવા તેિા ભાગિી 

રકમ કોઇપણ વષડમા,ં દાિ અિે લોિ માટે િા નિધાડરરત હતે ુમાટે અલગ રાિી શકાશે. 
(૯૫) કોઇપણ વધારાિી રકમ જેિો ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ િ હોય અિે બાજુ પર રાિેલ હોય  

તેવી રકમ િે આગળ (કેરી ફોરડડ) કરવામા ંઆવશે. 
 
 ઓડીટ 
(૯૬) સહકારી, જો કાયદા દ્વારા જરૂરી હોયતો, દરેક િાણાકીય વષડમા ંએક ઓરડટરિી નિમણ ૂકં કરશે, 

જેમિે તે વષડિા સહકારી િાતાઓ જરૂરીયાત મજુબ ઓરડટ માટે રજુ કરશે. તેઓ કાયદાિી 
કલમ-૯૧ મજુબ લાયકાત ધરાવતા હોવા આવશ્યક છે. ઓરડટિે સામાસય સભા માટે િોરટસ 
અિે શ્રોતાઓિા સદંભડમા ંબધા જ અનધકાર હશે જેવા કે પસુ્તકો જોવા, મારહનત આપવી અિે 
અસય જે આ કાયદા દ્વારા જણાવેલ હોય. સહકારીિા િોંધણી થયા બાદ ત્રણ મરહિાિી અંદર 
પ્રથમ ઓરડટરિી િીમણ ૂકં કરવાિી રહશેે, અિે સદર નિમણ ૂકં કનમટી દ્વારા થઈ શકશે જો 
સહકારીિી સામાસય સભા યોજવામા ંઆવી િ હોય પછી દરેક ઓરડટરિી નિમણ ૂકં સહકારીિા 
સામાસય સભાિા ઠરાવ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. 

(૯૭) ૨૦૧૪ િા કાયદાિી કલમ-૮૪ મજુબ, સહકારી િે લાયક ઓરડટરિી નિમણ ૂકં કરવાિી 
જવાબદારીથી મકુ્ક્ત મળશે જો અગાઉિા િાણારંકય વષડ દરમ્યાિ તેમિી આવકમા ંઘટાડો 
હોય અને /અથવા ખચચમા ંઘટાડો હોય અથવા અસય પરરબળોિે લગતા આવા માપદંડિે પણૂડ 
કરે તો લાયક ઓરડટરોિી નિમણ ૂકં કરવા માટે મકુ્ક્ત આપવામા ંઆવશે. 

(૯૮) સહકારીિા સભ્યો સામાસય સભામા ં દરવષડ મતદાિ કરી કાયદા દ્વારા પરવાિગી આપેલ 
કોઈપણ ઓરડટિી મકુ્ક્ત માટે સહકારી પ્રયાસ કરશે. આવો ઠરાવ માિવામા ંિરહ આવે જો 
કુલ મતદાિિા વીસ ટકા ઉપરાતંિા મતો ઠરાવ નવરૂિમા ંહોય અિ ેજો સહકારી સભ્યોિા દસ 
ટકા ઉપરાતંિા મતો ઠરાવિી નવરૂિમા ંહશે. 

(૯૯) જો ઓરડટ કરવા માટે સામાસય ઓરડટરિી નિમણ ૂકં થયેલ હશે તો તેમિે સનમનત દ્વારા 
સામાસય સભ્યપદમાથંી અિે / અથવા લોકોમાથંી પસદં કરવામા ંઆવશે. 

(૧૦૦) જો સભ્યો ઓરડટ કયાડ વગરિા િાતાઓ માટે મતદાિ કરે અિે તેિ ેકાયદા દ્વારા પરવાિગી 
આપેલ હોય, ત્યારે સહકારીિી આવક / જાવક લેજરિી તપાસ સણચવ દ્વારા કરવામા ંઆવશે 
અિે સનમનતિા સભ્યો માત્ર સણચવિા રેકોડડિી િરાઈ અંગે સરહઓ આપશે અિે બે સનમનત 
સભ્યો અથવા અસય સભ્યો જેમિી કાયદા દ્વારા જરૂરત હોય. તેમજ આવક / જાવક િો 
એહવાલ તૈયાર કરી દરેક વાનષિક સામાસય સભામા ંસહકારી સભ્યો સમક્ષ રજુ કરવાિો રહશેે. 

(૧૦૧) સહકારીિા ઓરડટર તરીકે િીચે જણાવેહ વ્યક્ક્તઓિી નિમણ ૂકં પ્રનતબનંધત છે: 
(એ) સહકારીિા સભ્ય, અનધકારી અથવા કમડચારી,  
(બી) સનમનતિા સભ્ય, અનધકારી અથવા કમડચારી સાથે િીચેિા સબંધંો ધરાવિાર વ્યક્ક્ત: 

(૧) િજીકિા સબંધંી (લોહી અથવા લગ્િ દ્વારા),  
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(૨) વ્યક્ક્તિા પરરવારિા ભાગીદાર અથવા સભ્ય,  
(૩) એમ્પ્લોયર (િોકરી-દાતા),  
(૪) વ્યવસાયી ભાગીદાર. 

(૧૦૨) પાછલા િાણાકંીય વષડ માટેિા સહકારી િાતા અિ ેબેલસસશીટિી ઓરડટ કરવા માટે નિયકુ્ત 
ઓરડટરિે વતડમાિ / ચાલ ુ વષડિા િાતા માટે સહકારીિા ંઓરડટર તરીકે ફરીથી નિમણ ૂકં 
કરવામા ંઆવશે, કોઈ ઠરાવ સ્પષ્ટ રીતે ફરીથી ઓરડટરિી નિમણ ૂકં માટે પસાર થયેલ હોય કે 
િ હોય, નસવાય કે: 
(એ) સામાસય સભાએ બીજા કોઈિે કાયડ માટે નિમણ ૂકં આપી હોય અથવા િક્કી કયુું હોય કે 

ઓરડટ કાયડ કરી શકશે િરહ, અથવા 
(બી) ઓરડટર દ્વારા સહકારીિે લેણિત િોરટસ આપી જણાવેલ હોય કે તેઓ ફરીથી નિમણ ૂકં 

લેવા તૈયાર િથી, અથવા 
(સી) ઓરડટર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા િથી અથવા સહકારી િા ઓરડટર તરીકે નિમણ ૂકં 

કરવા માટે પ્રનતબનંધત છે, અથવા 
(ડી) ઓરડટરે અસમથડતાિે કારણે સહકારી ઓરડટર તરીકે કામ કરવાનુ ંબધં કયુું છે, અથવા 
(ઈ) જો સહકારી સનમનત દ્વારા ઓરડટરિે લેણિતમા ં િોરટસ આપી હશે અિે ઓરડટરિે 

ઓરડટ અંગેિા શે્રષ્ઠ પ્રથાિા માગડદશડિનુ ં પાલિ કરવા સચૂિા આપવામા ં આવશે, 
અથવા 

 નિવિૃ ઓરડટરિે આપમેળે ફરી નિમણ ૂકં આપી શકાય િરહ જો િોરટસમા ં નિયમિ 
અનસુાર ઓરડટરિી જગ્યામા ંઅસય વ્યક્ક્તિી નિમણ ૂકં કરવા હતેસુર ઠરાવિી સચૂિા 
આપવામા ંહોય અિે તે મતૃ્ય ુઅથવા અશક્ક્તિે કારણે ઠરાવ આગળ ધપાવી શકાય 
િરહ, અથવા તે વ્યક્ક્ત લાયકાત ધરાવતા યોગ્ય ઓરડટર િથી અથવા ઓરડટર તરીકે 
નિમણ ૂકં કરવા પર પ્રનતબનંધત છે. 

(૧૦૩) સહકારી સામાસય સભામા ં ઠરાવ દ્વારા ઓરડટરિી જગ્યાએ અસય વ્યક્ક્તિે ઓરડટર તરીકે 
િીમવામા ંઆવશે અથવા નિવતૃ ઓરડટરિે ફરીથી નિમણ ૂકં િરહ થાય તે સ્પષ્ટપણે પ્રદાિ 
કરતો ઠરાવ અસરકારક રહશેે િરહ, જ્યા ંસધુી સહકારીિે તેિે િસેડવાિા ઈરાદાિી િોરટસ 
મળે િરહ ત્યા ં સધુી અિે સદર િોરટસ સભાિા આયોજિ પહલેા િા ૨૮ રદવસમા ં
પહોંચાડવાિી રહશેે. આવા ઈરાદા વાળા ઠરાવિી િોરટસિી સહકારી દ્વારા પ્રાપ્ત થતા ં
સહકારી તાત્કાણલક નિવિૃ ઓરડટરિે િોરટસિી એક િકલ મોકલશે. જો તે કરવુ ંવ્યવહારૂ ંહશે 
તો સહકારી તેિા હતેવુાળા ઠરાવિા સભ્યોિે તે જ સમયે અિે તે જ રીતે િોરટસ આપે છે, જે 
રીતે સભાિા આ નિયમો અનસુાર િોરટસ આપે છે. જો નિવિૃ ઓરડટર ઈપ્ચ્છત ઠરાવ સદંભડ 
સહકારીિે લેણિતમા ંકોઈ રજુઆત કરે છે. અથવા સહકારીિે સચૂવે છે કે તે / તેણી આવી 
રજુઆતો કરવા માગેં છે. તો સહકારી આ કાયદા અસવયે સભ્યોિે આ બાબત અંગે જાણ કરશે. 

 
 એકાઉન્ટસ 
(૧૦૪) સહકારી તેિા તમામ િાણાકંીય વ્યવહારો અિે તેિી અસ્કયામતો અિે જવાબદારી ઓિી 

કાયદાિી જરૂરરયાતો અનસુાર યોગ્ય પસુ્તકો અિે િાતાિા અસય રેકોડડ રાિશે. અિે તેિી 
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રોકડ નસલક અિે બધી રસીદો અિે ચકુવણીઓ, તેિા રહસાબી નિયતં્રણિી એક સતંોષકારક 
પ્રણાલીિી સ્થાપિા અિે જાળવણી કરશે. 

(૧૦૫) નસવાય કે સહકારીિે લાગ ુપડત ુહોય અિે લાયકાત વાળા ઓરડટરિી નિમણ ૂકં િરહ કરવા 
માટે અરજી કરેલ હોય, સનમનત સનુિનિત કરશે કે સહકારીિા િાતા અિે બેલસસશીટ 
સહકારીિા ઓરડટરને ઓટિટ માટે સપુ્રત કરેલ હોય અિે ઓરડટર કાયદા અનસુાર તેિા દ્વારા 
નિરીક્ષણ કરાયેલા િાતા અિે રેવસય ુિાતા અથવા િાતાઓ અિે બેલસસશીટ, એકાઉસટ વષડ 
માટે કે જે બદલ તેિી નિમણ ૂકં થયેલ હોય, તેિો અહવેાલ સહકારીિે આપશે. 

 
 વાનષિક રીટનણ 
(૧૦૬) દર વષે સહકારી િાણાકંીય વષડિા અંત ેપછી ૭ (સાત) મરહિાિી અંદર સણચવ, રજીસ્રારિે 

કાયદા દ્વારા જરૂરી સમયગાળા માટે તેિી બાબતોિે લગતા સહકારીનુ ંવાનષિક રીટિડ સચૂવેલા 
ફોમડમા ંરજીસ્રારિે મોકલશે. જેમા ંસામેલ હશે: 
(એ) રીટિડમા ં શામેલ સમયગાળા માટે સહકારી િાતા અંગે ઓરડટર (જો કોઈ હોય તો) 

તેિા અહવેાલિી િકલ, અિે  
(બી) સમયગાળા દરમ્યાિ કરવામા ં આવેલી દરેક બેલસસશીટિી એક િકલ અિે તે 

બેલેસસશીટ અંગે ઓરડટર (જો હોય તો) તેિા એહવેાલિી િકલ 
(૧૦૭) સહકારીિા ભડંોળમા ં રસ ધરાવતા પ્રત્યેક સભ્ય અથવા વ્યક્ક્તિે સહકારીિા નિવેશિી 

તાજેતરિી વાનષિક રીટિડિી િકલ સાથે એકાઉસટસ અિે બેલસસશીટિી િકલ સાથે સહકારી 
નિઃશલુ્ક આપશે અિે તેમા રીટિડમા ંઅિે એકાઉસટસ અિે બેલેસસશીટમા ંસમાયેલ ઓરડટરિો 
અહવેાલ (જો કોઈ હોય તો) તે પણ આપવામા ંઆવશે. 

(૧૦૮) સહકારી તેિી િોંધણી કરાયેલ કચેરી ઉપર સભ્યો દ્વારા નિરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 
તાજેતરિી બેલેસસશીટિે એક િકલ અિે ઓરડટર (જો કોઈ હોય તો) તેમિો અહવેાલ રાિશે. 

 
 પથુતકોનુ ંનનરીક્ષર્ 
(૧૦૯) સહકારીિા ભડંોળમા ંરસ ધરાવતા કોઈપણ સભ્ય અથવા વ્યક્ક્તિે તેિા પોતાિા િાતા અિ ે

સભ્યોિા િામ ધરાવતા પસુ્તકો સરહત સભ્યોિા ડુપ્પ્લકેટ રજીસ્ટરમાિંી નવગતો કોઈપણ 
રદવસે શનિવાર, રનવવાર તથા બેંક રજા રદવસ નસવાય કલાક ૯.૩૦ સવારિા થી સાજંે ૫.૩૦ 
કલાક દરમ્યાિ તપાસ કરવાિી છૂટ આપવામા ંઆવશે. અથવા કોઈક અસય જગ્યા ઉપર જ્યા ં
આવા રેકડડ રાિવામા ં આવ્યો હોય ત્યા ં નિરીક્ષણિા અનધકારિે આનધિ તથા રેકોડડસિા 
નિરરક્ષણ માટેિી વ્યવસ્થા અનસુાર કરવામા ંઆવી શકે છે જે સહકારી દ્વારા સામાસય સભામા ં
સમાયાતંરે િક્કી કરવામા ંઆવે તે મજુબ તપાસ કરી શકેશ. તેમજ જો આ નિરીક્ષણ કરવા 
ઈચ્ુક સભ્ય અથવા વ્યક્ક્ત ઉપર જણાવેલ સમયિી વચ્ચે યોગ્ય રીતે તપાસ કરવા અસમથડ 
હોય, તો સહકારી તે નિરીક્ષણ માટે વ્યાજબી લાગે તો વૈકપ્લ્પક ગોઠવણ કરશે. 

 
 
 નમનનટો અને રેકોડણસ 
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(૧૧૦) દરેક સામાસય સભાિી નમનિટોિી અિે દરેક સનમનતિી સભાિી અિે દરેક પેટા-સનમનતિી 
સભાિી નમનિટો રાિવામા ંઆવશે અિે આગામી સભામા ંસચોટ રેકોડડ તરીકે માસય રાિવા 
માટે રજૂ કરવામા ંઆવશે અિે તે સભાિા અધ્યક્ષ દ્વારા સહી કરવામા ંઆવશે જે સભામા ં
તેઓ રજૂ કરે છે અિે માસય રાિવામા ં આવે છે. સચોટ રેકોડડ તરીકે સહી થયેલ તમામ 
નમનિટ, આગામી સભામા ંિોંધાયેલ કોઈપણ સધુારાિે પાત્ર રહશેે, તેમજ નમનિટોમા ંજણાવેલ 
કોઈપણ હરકકતો છેવટ િો પરુાવો ગણાશે અથવા નમનિટાવાળા રેકડડમા ં િોંધવામા ં આવેલ 
સભા િા નિણડયો મજુબ હશે. 

 
 સભ્યોની નોંિર્ી 
(૧૧૧) સહકારી તેિી િોંધણી કચેરીમા ંસભ્યોિા રજીસ્ટર રાિશે જેમા ંસેિેટરી (સણચવ) દ્વારા દાિલ 

કરશે અથવા િીચેિી નવગતો દાિલ કરશે: 
(એ) સભ્યોિા િામ અિે સરિામ,ુ  
(બી) દરેક સભ્ય દ્વારા રાિવામા ંઆવેલા શેરનુ ં નિવેદિ અિે શેર માટે ચકૂવવામા ંઆવેલી 

રકમ,*  
(સી) દરેક સભ્ય દ્વારા સહકારીમા ંરાિવામા ંઆવેલ અસય નમલ્કતો જે લોિ અથવા લોિ-

સ્ટોક િા સ્વરૂપમા ંહોય. તેનુ ંનિવેદિ, * 
(ડી) દરેક વ્યક્ક્તિે સભ્ય તરીકે રજીસ્ટરમા ંદાિલ કરવામા ંઆવેલી તારીિ, અિે કોઈપણ 

વ્યક્ક્ત સભ્ય બિવાનુ ંબધં કરે તે તારીિ,  
(ઈ) સહકારીિા અનધકારીઓિા િામ અિે સરિામા ંજેમણે કચેરી સભંાળી હોય અિે તેઓ 

એ જે પદ સભંાળ્યુ ંહોય તે તારીિ. 
(૧૧૨) સહકારી તેિી િોંધણી કચેરીમા ંસભ્યોિા ડુપ્પ્લકેટ રજીસ્ટર પણ રાિશે જેમા ંસણચવ તમામ 

નવગતો મળૂ રજીસ્ટરમા ંદાિલ કરશે. આ નિયમ ઉપરર તરત જ નિયમમા ંસયુોજજત (*ફૂદડી) 
સાથે ણચસ્સહત થયેલ નવગતો જણાવવામા ંઆવશે િરહ. 

(૧૧૩) સભ્યોિા રજીસ્ટરમા ં કોઈપણ વ્યક્ક્તિા િામિો સમાવેશ અથવા બાદબાકી, તેિાથી નવરૂિ 
પરુાવાઓિી ગેરહાજરીમા,ં તે વ્યક્ક્ત સહકારી સભ્ય છે કે િથી તેવ ુનિનિત પરુાવા હશે. 

(૧૧૪) સહકારીનુ ંરજીસ્ટરડ ંિામ સહકારી વ્યવસાય ચાલ ુહોય તે દરેક કચેરી અથવા સ્થળિી બહાર 
સરળતાથી સવુાચ્ય સ્વરૂપમા ં પેઈસટ કરી અથવા સ્પષ્ટ સ્થાિે રાિવામા ં આવશે, અિે 
િોંધાયેલ િામ સહકારીિી મહોર પર સવુાચ્ય અક્ષરોમા ંકોતરવામા ંઆવશે, અિે સહકારીિા 
તમામ વ્યવસાનયક પત્રો, િોરટસો, જાહરેાત, ઈલેક્રોનિક સદેંશા વ્યવહાર અિે સહકારીિા 
અસય સિાવાર પ્રકાશિો અિે નવનિમયિા તમામ બીલોમા ં તેિો ઉલ્લેિ કરવામા ંઆવશે. 
તેમજ પ્રોનમસરી િોટસ સમથડિ પત્ર, ચેક અિે િાણા ંઅથવા માલ પરુવઠા માટેિા ઓડડર જે 
સહકારી દ્વારા અથવા વતી સહી કરવામા ંઆવે અિે તમામ બીલો, ઈસવોઈસીસ, રસીદો અિ ે
સહકારીી્િી શાિાિા ંપત્રમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. 

 
 સીલ (મહોર) 
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(૧૧૫) જો સહકાર પાસે મહોર હોયતો તે સણચવિી કસ્ટડીમા ંરાિવામા ંઆવશે અિે તેિો ઉપયોગ 
ફક્ત સહકારીિા સિાનધકારીઓ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. સીણલિંગ બિંે સનમનતિા સભ્યો અથવા 
સણચવ અિે એક સનમનતિા સભ્યિી સહી દ્વારા પ્રમાણણત કરવામા ંઆવશે. જો સહકારી પાસ ે
મહોર િ હોય તો, દસ્તાવેજ કે જે અગાઉ સીલ કરવાિી જરૂર હોય તેિા પર બે સનમનતિા 
સભ્યો અથવા સનમનતિા સભ્ય અિે સણચવ દ્વારા સહી કરેલ હોવી જોઈએ અિે લેણિત નિવેદિ 
કરવામા ંઆવે કે સહકારી દ્વારા સામાસય (કોમિ) સીલ હઠેળ દસ્તાવેજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
 નવવાદો  
(૧૧૬) આ નિયમો દ્વારા સભ્ય વચ્ચેિા નિયમો સચંાણલત બાબતો અંગેિો કોઈપણ નવવાદ, અથવા 

કોઈપણ વ્યથા (િારાજગી) હોય કે જેિે છ મરહિાથી સભ્ય તરીકે રાખ્યો િ હોય, અિે 
સહકારી અથવા તેિા અનધકારી, સામાસય સભામા ંસહકારી દ્વારા સમયાતંરે નવવાદિી પ્રરિયા 
માટે સમંત થયેલ હોય તેમ માિવામા ંઆવશે. સણચવ, નવિતંી કરવાથી, સહકારીિી વતડમાિ 
નવવાદ પ્રરિયાિી િકલ સાથે સહકારીમા ં રસ ધરાવતા કોઈપણ સભ્ય અથવા વ્યક્ક્તિે 
આપશે. જો સહકારી દ્વારા સ્થાનપત કોઈપણ આંતરરક નવવાદ પ્રરિયા નવવાદનુ ં નિરાકરણ 
લાવ્યા નવિા સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, તો કોઈપણ પક્ષ નવવાદિે કાઉસટી કોટડમા ંરજૂ કરવાિી 
નવિતંી કરી શકે છે. (અથવા શેરરફ કોટડમા,ં જો સહકારીિી િોંધણી કરાયેલ કચેરી સ્િોટલેસડમા ં
હોય) જેિો નિણડય બધંકતાડ અિ ેનિણાડયક રહશેે અિે તેિા અમલીકરણ માટેિી અરજી કાઉસટી 
કોટડ અથવા શેરરફ કોટડમા ં બિંે પક્ષ દ્વારા કરવામા ં આવી શકે છે, જો સહકારીિી િોંધણી 
કરાયેલ કચેરી સ્કોટલેસડમા ંહોય. 

 (૧૧૭) કાઉસટી કોટડ (અથવા શેરરફિી કોટડ , જો સહકારીિી િોંધણી કરાયેલી કચેરી સ્કોટલેસડમા ં
છે.) િે નવવાદિો કેસ રીફર કરવાિી રકિંમત કાઉસટી કોટડ અથવા શેરરફ કોટડિા નિદેશ પ્રમાણે 
ઉઠવવામા ંઆવશે. 

       
 રજીથરાર સમક્ષ કાયદેસર અરજીઓ  
(૧૧૮) કોઈપણ દસ સભ્યો કે જેમિી દરેક અરજીિી તારીિ પહલેા ૧૨ મરહિાથી ઓછા િ હોય તે 

સમય માટે સહકારી સભ્ય હોય, તે અનધિયમ દ્વારા સચૂવેલા ફોમડમા ંરજીસ્રારિે, એકાઉન્ટન્ટ 
અથવા એકય્પરુીિી નિમણુકં માટે અરજી કરી શકે છે. અિે તેમિા દ્વારા સહકારીિા પસુ્તકો 
અિે અસય િાણાકંીય રેકોડડસનુ ંનિરરક્ષણ કરાવી અિે તે અંગે અહવેાલ તૈયાર કરાવી શકે છે.  

(૧૧૯) (સભ્યોિી સપંણૂડ સખં્યાિો દસમો ભાગ, અથવા જો સખં્યા કોઈપણ સમયે ૧૦૦૦ થી વધ ુ
હોય, તો ૧૦૦ સભ્યો કાયદા દ્વારા સચૂવેલા ફોમડમા ંરજીસ્રારિે અરજી કરી શકે છે. 
 (એ) સહકારી બાબતોિી તપાસ કરવા અિે સહકારી બાબતોિી એહવાલ તૈયાર કરવા માટે 

નિરીક્ષક અથવા નિરીક્ષકોિી નિમણ ૂકં માટે, અથવા 
(બી) સહકારીિી નવશેષ સામાસય સભા બોલાવવા માટે. 
 

 નનયમોિી નકલો પરૂી પાડવી 
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(૧૨૦) સણચવ સહકારીિા આ નિયમોિી િકલ દરેક સભ્યોિે નવિા મલૂ્ય અિે કોઈપણ અસય 
વ્યક્ક્તિે પ્રદાિ કરવાિા વાજબી િચડિે પહોંચી વળવા માટે ચાર્જિી ચકુવણીિી માગં પર 
પ્રદાિ કરશે, પરંત ુમહિમ ચાર્જ કરતા વધ ુિરહ જે સમયાતંરે કાયદાિી જોગવાઈઓ હઠેળ 
ઉલ્લેિ કરવામા ંઆવેલ હોય. 

 
 નનયમોમા ંસિુારો 
(૧૨૧) આ નિયમોમા ંસમાનવષ્ટ સહકારીિા કોઈપણ નિયમોિે રદ કરી દેવા અથવા સધુારણા કરી 

શકાય છે અથવા કોઈ સામાસય સભામા ંઆ નિયમોમા ંસધુારો કરવાિા ઠરાવ પર આપવામા ં
આવેલા મતોિા બે તનૃતયાશં મત દ્વારા કરવામા ં આવેલા ઠરાવ દ્વારા કોઈ િવો નિયમ 
બિાવવામા ંઆવી શકે છે. અિે આવી રદ, સધુારણા અથવા િવા નિયમિા પ્રસ્તાવ મકૂવાિો 
ઈરાદો દશાડવતા િોરટસ આપવામા ંઆવશે. 

(૧૨૨) નિયમોિા દરેક સધુારણાિી િોંધણી માટેિી અરજી રજીસ્રારિે કાયદા દ્વારા જરૂરી હોય તેમ 
વહલેી તકે સામાસય સભા બાદ રદ કરવાિી અથવા સધુારણા કરવાિો અથવા િવો નિયમ 
બિાવવાિો નિણડય લેવામા ંઆવશે. એકવાર સધુારો િોંધાયા પછી, તેિી એક િકલ દરેક 
સભ્યિે આપવામા ંઆવશે અિે નિયમોિી સધુારણા િોંધાયા પછી બહાર પાડવામા ંઆવેલા 
નિયમોિી દરેક િકલ સાથે પરૂી પાડવામા ંઆવશે. રજીસ્રાર દ્વારા િોંધાયેલ િ હોય ત્યા ંસધુી 
નિયમોમા ંકોઇ સધુારો માસય રહશેે િરહ. રજીસ્રેશિ માટે નિયમ સધુારણા રજૂ કરતી વિતે 
સણચવ તેિા સપંણૂડ નવવેકબપુ્ધ્ધ થી સધુારાિા શબ્દોમા ંકોઇપણ શબ્દોમા ંફેરફાર સ્વીકારી શકે 
છે જે રજીસ્રાર દ્વારા સચૂવેલા અથવા સચૂવેલ સચૂિોિી જરૂરરયાત જે વધારાિી સહકારીિી 
સામાસય સભા વગર, જે સધુારા કરવાથી રજીસ્રાર િા સચૂિો મા ંકોઇ વજૂદ અથવા અસરિે 
બદલતા િથી.  

(૧૨૩) આ નિયમોમા ં કોઇપણ સધુારા કે જે સહકારી ઉદે્દશોમા ં ફેરફાર કરે છે, અથવા સભ્યોિે 
અસ્કયામત નવતરણ નવશેિી જોગવાઇ કરે છે, અથવા નવસર્જિિી શરતોમા ંસધુારો કરે છે, તે 
નિયમિકારિી અગાઉિી સનંમતથી અસરકારક રહશેે જ્યા ંસબંનંધ કાયદા હઠેળ આવી સમંનત 
આવશ્યક છે; અથવા જ્યા ંઆવી સમંનત આવશ્યક િથી. સહકારી દ્વારા સ્વતતં્ર સલાહ લેવામા ં
આવેલ છે કે સણૂચત ફેરફારો કાયદાકીય િોંધણીિી આવશ્યકતાઓ સાથે નવરોધાભાસી િથી.  

(૧૨૪) આ નિયમોમાિંી કોઇપણ અસય સધુારણા નિયમિકારિે સમયાતંરે જરૂરી મજુબ 
નિયમિકતાડિે સણૂચત કરવામા ંઆવશે.  

 
 જોડાર્ અને બદલીના કરારો: 
(૧૨૫) સહકારી, કાયદામા ં નિધાડરરત રીતે સામાસય સભા દ્વારા પસાર થયેલ નવશેષ ઠરાવ દ્વારા, 

કોઇપણ અસય સહકારી અથવા સમદુાય લાભકારક મડંળ કે જે સમાિ ઉદે્દશો છે અિે તે કાયદા 
હઠેળ િોંધાયેલ છે તો તેિી સાથે જોડાણ કરી શકે છે અથવા તેમા ંભરી શકે છે. 

 
 નવસર્જન 
(૧૨૬) કાયદા િી કલમ-૧૧૯ અનસુાર સહકારીનુ ંનવસર્જિ કરવામા ંઆવી શકે છે:  
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(એ) નવસર્જિિા કરાર દ્વારા,  
(બી) ઈસસોલ્વસસી એક્ટ-૧૯૮૬ દ્વારા કંપિીઓિે લગતા વાસ્સડિંગ હુકમિે અનલુક્ષીિે અથવા 

કંપિી ઓિા સદંભડમા ંનિદેશ કરેલા અથવા પસાર કરેલા ઠરાવ દ્વારા કાયદાિી કલમ 
- ૧૨૩ અનસુાર. 

(૧૨૭) જો સહકારી વાઈસ્સડિંગ દ્વારા અથવા નવસર્જિ દ્વારા તેિા તમામ દેવાિી અિે જવાબદારીઓિી 
સતંોષકારક રીતે ભરપાઈ કયાડ બાદ, કોઈપણ અસ્કયામત અથવા અસય નમલ્કત હોય તો 
આવી અસ્કાયમત અથવા અસય નમલ્કતિો નિકાલ ભેટ દ્વારા કરવામા ંઆવશે, તે  
(એ) અસય સહકારી, અથવા 
(બી) સહકારી જેવા સમાિ ઉદે્દશો ધરાવતી સમદુાય લાભકારી મડંળ, અથવા 
(સી) િેરડટ યનુિયિ, અથવા 
(ડી) એક સિાવતી સસં્થા જેિો ઉદે્દશ, આવાસિી જોગવાઈ કરવી અથવા બઘેરિે રાહત 

આપે છે.  
(૧૨૮) આવા નિકાલિો નિણડય સહકારીિી સામાસય સભા દ્વારા નવસર્જિ કરતા પહલેા લેવામા ંઆવશે. 

સહકારી િ ે વાઈસડીંગ (સમાપ્ત) કરવા અથવા નવસર્જિ કરવા પર, કોઈપણ સભ્ય કોઈ 
નમલ્કત અથવા રૂનપયા વધારે મેળવશે િરહ. 
(એ) તે સહકારીમા ં કરેલા કોઈપણ રોકાણિી ચકૂવણી જેમા ંસભ્ય હકદાર છે. અિે આવા 

રોકાણ પરિા કોઈપણ વ્યાજિી રકમ, અિે / અથવા  
(બી) સભ્યિે કોઈપણ ચકૂવણી જે સભ્યિા ભાડુઆત અથવા લીિમા ંજણાવેલ હોય જે તેિી 

ભાડૂઆત અથવા લીિ પાછી આપે છે. (શરણાગનત સ્વીકારે) તે સમયે આપવાિી 
થાય. 

(૧૨૯) જો સહકારી નિયમિકાર સાથે િોંધાયેલ હોય તો “જોડાણ અિે બદલી િા કરારો” અિે 
“નવસર્જિ” શીષડક હઠેળિા કોઈપણ ઠરાવિો અમલ ત્યારે જ થશ ે જ્યારે વૈધાનિક િોંધણી 
આવશ્યકતાઓ નિયમ સધુારાિા સબંધંમા ંસતંોષાય અિે રજીસ્રાર દ્વારા િોંધાયેલ જો કાયદા 
દ્વારા જરૂરી ઠરાવિે રજીસ્ટર કરવા માટેિી અરજી ક્ા ંતો નિયમિકારિી સમનંત જરૂરી હોય, 
જ્યા ં સબંનંધત કાયદા હઠેળ આવી સમંનત જરૂરી હોય અથવા યોગ્ય સ્વતતં્ર સલાહ દ્વારા 
ફેરફારો કાયદાકીય િોંધણી આવશ્યકતાઓ સાથે નવરોધાભાસી િ હોય. 

 
 અિણઘટન 
(૧૩૦) આ નિયમોમા,ં જ્યા ં સધુી નવષય અથવા સદંભડ તેમિી સાથે અસગંત િ હોય ત્યા ં સધુી, 

િીચેિા શબ્દો અિે શબ્દ સમહૂોિા નિચેિા અથડ હશેઃ 
 
 એકવચિ અથવા બહુવચિ આયાત કરતા શબ્દોમા ં અનુી્િમે બહુવચિ અિે એકવચિિો 

સમાવેશ થવો જોઈએ,  
લલિંગ આયાત કરનારા શબ્દોમાાં પરુુષ અને સ્ત્રી જાતતનો સમાવેશ થવો જોઈએ; 
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 ’’સરિામુ’ં’ િો અથડ પોસ્ટલ સરિામ ુઅથવા, ઈલેક્રોનિક સદેંશાવ્યવહાર િા હતે ુમાટે, ટેકસ્ટ 
સદેંશા પ્રાપ્ત કરવા માટે ફેક્સ િબંર, ઈમેલ સરિામુ ંઅથવા ટેણલફોિ િબંર,  

 ’’ધારો’’ એ સહકારી અિે સમદુાય લાભ મડંળ અનધનિયમ - ૨૦૧૪, અથવા કોઈપણ કાયદા 
અથવા કાયદામા ંઅમલમા ંફેરફાર અથવા સધુારા અનધનિયમિો સદંભડ આપે છે,  

 ’’સનમનત’’ િો અથડ સહકારી મેિેજમેસટ કનમટી હોવી જોઈએ,  
 ’’સનમનત િા સભ્ય’’ મા ંકોઈપણ વ્યક્ક્ત શામેલ હોઈ શકે છે, તે સહકારી સભ્ય હોય કે િ હોય, 

જે ચ ૂટંાય છે. નિમણ ૂકં આપવામા ંઆવે હોય અથવા સનમનતમા ં સેવા આપવા માટે સહકાર 
આપે છે,  

 ’’સહકારી નસિાતંો’’ એ ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૫ િા રોજ આંતરરાષ્રીય સહકારી ગઠબધંિિી 
શતાબ્દી કાગં્રેસમા ંઅપાયેલા સહકારી નસિાતંો અિે મલૂ્યોિો સદંભડ આપે છે. જેિી એક િકલ 
આ નિયમોમા ંસાથે આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ’’ઈલેક્રોનિક માધ્યમ’’ િો અથડ કાયદાિી રકમ - ૧૪૮ મજુબ નિધાડરરત અથડ હશે. 
 ’’ સામાસય સભા’’ િો અથડ સહકારીિી કોઈ મીરટિંગ હોવી જોઈએ. 
 ’’રજીસ્રાર’’ િો અથડ િાણાકીય આચરણ અથવા કોઈપણ કાનિૂી અનગુામી બોડી અથવા 

સમયાતંરે તેિા સબંનંધત કોઈપણ અથવા તેિા બધા સબંનંધત કાયોિા કોઈપણ એસાઈિી 
તરીકે હોવુ ંજોઈએ,  

 ’’સોનશયલ હાઉનસિંગ’’ િો અથડ ઈગ્લેસડ અિે વેલ્સમા ં સબંનંધત કાયદા અિે નિયમિકરી 
માગડદશડિ અનસુાર પરૂી પાડવામા ંઆવતી ઓછી રકિંમતિા ભાડાકીય રહઠેામ માટેનુ ંઆવાસ 
હશે. 

 ’’રેગ્યલેુટર’’ િો અથડ રહશેેઃ 
 જો સહકરી મડંળ ઈગ્લેસડમા ંિોંધાયેલ ુહોય, તો તેિો અથડ એ કે ગહૃો અિે સમદૂાયો એજસસી, 

જે તિી નિયમિ સનમનત દ્વારા કાયડરત છે. જે હાઉનસિંગ અિે પિુજીવિ અનધનિયમ - ૨૦૦૮ 
િી અનમુનત દ્વારા સ્થાનપત કરવામા ંઆવે છે અથવા કોઈપણ ભાનવ બોડી અથવા ઓથોરરટી 
(કોઈપણ કાયદાકીય અનગુામી સરહત) સમાિ નિયમિકારી અથવા સપુરવાઈિરી કાયો છે, 
અથવા  
જો સહકારી મડંળિા ભાગ-૧ થી હાઉનસિંગ એક્ટ - ૧૯૯૬ િી જોગવાઈઓ હઠેળ વેલ્સમા ં
રજીસ્ટડડ સામાજીક મકાિમાણલક તરીકે િોંધાયેલ હોય, તો વેલ્સ સરકાર દ્વારા વલે્સ એકટ - 
૨૦૦૬ િી સ્થાપિા કરાઈ અથવા કોઈપણ અનગુામી સસં્થા. 

 ’’સરપ્લસ’’ િો અથડ સહકારી િા વતડમાિ િચડ અિે જવાબદારીઓ પરૂી પાડવામા ંઆવ્યા 
પછી, બાકી રહલે કોઈપણ િાણાિંી રહશેે અિે સહકારીિી વ્યાજબી રીતે જોઈ શકાય તેવુ ં
ભનવષ્યિી આવશ્યકતાઓ માટે પરૂત ુ ંભથ્્ુ ંઆપવામા ંઆવ્ય છે. 

 ’’ભાડૂત’’ િો અથડ બોડી કોરપોરેટ નસવાયિી કોઈપણ વ્યક્ક્ત છે જે વ્યક્ક્તગત અથવા સયંકુ્ત 
રીતે ભાડુઆત અથવા ભાડાપટ્ટ ે (લીિ) તેમિે સહકારીિી માણલકીિી રહણેાકં સપંનિ પર 
કબજો મેળવવા માટે હકદાર રાિે છે. 

 ’’લેિિ’’ િો અથડ એ છે કે કોઈપણ પિનત દ્વારા અથવા પિનતઓિા સયંોજિ દ્વારા દ્રશ્યમાિ 
સ્વરૂપમા ં શબ્દો, પ્રનતકો અથવા અસય મારહતીનુ ં પ્રનતનિનધત્વ અથવા પ્રજન્ન, ઈલેક્રોનિક 
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સ્વરૂપમા ંમોકલવામા ંઆવે છે કે પરુૂ ંપાડવામા ંઆવે છે. અથવા અસયથા એકવચિ અથવા 
બહુવચિ આયાત કરતા શબ્દોમા ંઅનિુમે બહુવચિ અથવા એકવચિ સામેલ હોવુ ંજોઈએ. 

સ્થાપક સભ્યોિી સહીઓ બ્લોક કેનપટલ્સમા સ્થાપક સભ્યોિા સપણૂડ 
િામ (ટકૂમા િરહ) 

૧  
૨  
૩  

સણચવિી સહી બ્લોક કેનપટલ્સમા સણચવન ુસપણૂડ િામ 
(ટકૂમા િરહ) 

૧  
 

ફાઈિાક્સસયલ કસડકટ ઓથોરીટી ૨૦૧૭ v.૧ દ્વારા મોડેલ તરીકે સ્વીકાયુું. 
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પફરનશષ્ટ - ૧ 
સહકારી નસદ્ાતંો 

સહકારી નસિાતંો ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૫ િા રોજ આંતરરાષ્રીય સહકારી ગઠબધંિિા ં સેસટેનિયલ 
િોંગ્રસેિા ઠરાવ દ્વારા વ્યાખ્યાનયત કયો મજુબ. 
વ્યાખ્યા 
સહકારી એક સયંકુ્ત-માણલકીિી અિે લોકશાહી નિયનંત્રત એસટરપ્રાઈિ દ્વારા તેમિી સામાસય આનથિક, 
અિે સાસં્કૃનતક જરૂરરયાતો અિે આકાકં્ષાઓ પરૂી કરવા સ્વૈપ્ચ્છક રીતે એક થાય તેવા લોકોનુ ંએક 
સ્વાયત સગંઠિ છે. 
મલૂ્યો 
સહકારી સ્વ-સહાયતા, સ્વ-જવાબદારી, લોકશાહી, સમાિતા, સમસયાય અિે એકતાિા મલૂ્યો પર 
આધારરત છે. તેમિા સ્થાપકોિી પરંપરામા ં સહકારી સભ્યો પ્રામાણણકતા, નિિાલસતા, સામાજજક 
જવાબદારી અિે અસયિી સભંાળ રાિવાિા િૈનતક મલૂ્યોમા ંનવશ્વાસ રાિે છે. 
નસદ્ાતંો 
સહકારી નસિાતંો એ માગડદનશિકા છે જેિા દ્વારા સહકારી મડંળ તેમિા મલૂ્યોિ ેવ્યવહારમા ંમકેૂ છે. 
(૧) થવૈચ્છિક અને ખલુ્લી સભ્યપદઃ 

સહકારી સ્વૈપ્ચ્છક સસં્થાઓ છે, જે જાનત, સામાજજક, વશંીય, રાજકીય અથવા ધાનમિક ભેદભાવ 
નવિા, તેમિી સેવાઓિો ઉપયોગક કરવા માટે સક્ષમ અિે સભ્યપદિી જવાબદારીઓિ ે
સ્વીકારવા માટે તૈયાર હોય તેવા બધા લોકો માટે ખલુ્લી છે. 

(૨) લોકશાહી સભ્ય નનયતં્રર્ઃ 
સહકારી મડંળ તેમિા સભ્યો દ્વારા નિયનંત્રત લોકશાહી સસં્થાઓ છે, જે તમેિી િીનતઓ િક્કી 
કરવામા ં અિે નિણડયો લેવામા ં સરિયપણે ભાગ લે છે. ચ ૂટંાયેલા પ્રનતનિનધઓ તરીકે ફરજ 
બજાવતી મરહલાઓ અિે પરુૂષો, સભ્યપદ માટે જવાબદાર છે. પ્રાથનમક સહકારી મડંળમા ં
સભ્યોિે સમાિ મતદાિ અનધકાર (એક સભ્ય, એક મત) અિે અસય સ્તરે સહકારી મડંળ પણ 
લોકશાહી પિનત ગોઠવાય છે. 

(૩) સભ્યની આનિિક ભાગીદારીઃ 
સભ્યો તેમિા સહકારીિી મડૂી માટે લોકશાહી નિયતં્રણ અિે સમાિરૂપે ફાળો આપે છે. ત ે
મડૂીિો ઓછામા ંઓછો ભાગ સામાસય રીતે સહકારીિી સામાસય નમલ્કત હોય છે. સભ્યપદ 
પદિી શરત તરીકે સબ્સ્કાઈબ થયેલ મડૂી પર સભ્યો સામાસય રીત ેમયાડરદત વળતર મેળવે 
છે. સભ્યો િીચેિા હતેઓુ પૈકીિા કોઈપણ હતે ુમાટે વધારાિી રકમ ફાળવે છે. તેમિા સહકારી 
નવકાસ, ભડંોળ સ્થાનપત કરીિે શક્તા નવકસાવી, જેિો ભાગ ઓછામા ંઓુ ંઅનવભાજ્ય હશે, 
સહકારી સાથેિા વ્યવહારોિા પ્રમાણમા ં સભ્યોિ ે લાભ, અિે સભ્યપદ દ્વારા મજૂંર અસય 
પ્રવનૃિઓિે ટેકો આપે છે. 
 

(૪) થવાયત્તતા અને થવતતં્રતાઃ 
સહકારી મડંળ એ તેમિા સભ્યો દ્વારા નિયનંત્રત સ્વાયત, સ્વ-સહાયતા સસં્થાઓ છે. જો તેઓ 
સરકારો સરહત અસય સસં્થાઓ સાથે કરાર કરે છે. અથવા બાહ્ય સ્ત્રોતોથી મડૂી એકત્ર કરે છે. 
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તો તે આ શરતો પર કરે છે જે તેમિા સભ્યો દ્વારા લોકશાહી નિયતં્રણિી િાતરી કરે છે. અિે 
તેમિી સહકારી સ્વાયિતા જાળવે છે. 

(૫) નશક્ષર્, તાલીમ અને માફહતીઃ 
સહકારી તેમિા સભ્યો, ચ ૂટંાયેલા પ્રનતનિનધઓ, મેિેજરો અિ ે કમડચારીઓિે નશક્ષણ અિ ે
તાલીમ આપે છે જેથી તેઓ તેમિા સહકારી મડંળિા નવકાસમા ંઅસરકારક રીતે ફાળો આપી 
શકે. તેઓ સામાસય લોકોિે - િાસ કરીિે યવુા વગડ અિે માસય લીડરો િે સહકારિા સ્વભાવ 
અિે ફાયદા નવશે મારહતગાર કરે છે. 

(૬) સહકારી મડંળમા ંસહકારઃ 
સહકારી તેમિા સભ્યોિે ખબૂ અસરકારક રીતે સેવા આપે છે. સ્થાનિક, રાષ્રીય, પ્રાદેનશક અિ ે
આંતરરાષ્રીય માળિાઓ સાથે મળીિે કામ કરીિે સહકારી ચળવળિે મજબતૂ બિાવે છે. 

(૭) સમદુાય માટે લચિંતાઃ 
સહકારી તેમિા સભ્યો દ્વારા મજૂંર િીનતઓ દ્વારા તેમિા સમદુાયોિા ટકાઉ નવકાસ માટે કાયડ 
કરે છે. 
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