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िवषय :- सं था न दणी अिधिनयम 1860 अन्वये सं था न दणी याबाबतची णाली
धमार्दाय संघटनेच्या िवभागीय कायार्लयांस सं था न दणी अिधिनयम 1860 अन्वये
धािर्मक तसेच धमार्दाय वरुपाचे उ े श असले या सं था न दिव या जातात. या न दणीच्या
कायर्पध्दतीब ल या काया्रलयाकडे तसेच शासनाकडे तकर्ारी आले या अस याने,िवभागीय
कायार्लयांत याबाबत कोणती पध्दत अवलंिबली जाते याचे अिभ ाय मागिवले होते. आले या
अिभ ायावरुन याबाबत वेगवेगळया पध्दती अनुसर या जात अस याचे िदसून आले आहे . या
कायर्पध्दतीत एकसूतर्ता असावी व कोणती कायर्पध्दत अनुसरली जावी, तसेच सं था न दणीची
कायर्वाही तकर्ारी न उ वता जलद गतीने हावी या दृ टीकोनातून सं था नेांदणीबाबतचे ताव व
त्या सोबतच्या आव यक असणाऱ्या कागदपतर्ाचे जसे अगर्ेषणपतर्, ज्ञापन, िनयम िनयमावलीत
आव यक असणारे मु े , पिह या कायर्कारी मंडळातील पदािधकारी व सद य यांचे संमतीपतर्,
अिधकारपतर्, सं थेची मालम ा, तावात सामील असले या कागदपतर्ातील मजकूराबाबतची
सत्यता, तसेच सं थेचे कायार्लयाबाबतचे ितज्ञापतर् (शपथपतर्) इत्यादीचे तयार केलेले नमुने या
पिरपतर्काचे पिरिश टात िनदीर् ट केलेले आहे त त्याचे अनुकरण करण्यांत यावे.
सं था न दणी अिधिनयम 1860 चे अिधिनयमानसुार सं थेची न दणी करतेवेळी
ज्ञापनातील व िनयमावलीतील सवर् तपशील यवि थत अस याब ल खातर्ी के यािशवाय न दणी
तावावर कायर्वाही करण्यात येऊ नये. तसेच सं थेचे उ े श सदर अिधिनयमांचे कलम 20 च्या
कक्षेमध्ये आहे त वा नाहीत याची दक्षता घे णे अत्यंत आव यक आहे . बनावट सं थेच्या न दणीस
आळा बसावा, सं थेचे कायार्लय अनिधकृत जागेत असू नये या दृ टीने आिण सं थेचे कायार्लयाचे
जागेबाबत भिव यात अडचणी, तकर्ारी व वाद उदर्भवू नये यासाठी सं थेच्या पत्त्याबाबतची खातर्ी
करणे आव यक आहे . सं था न दणी अिधिनयम 1860 मध्ये तरतूद नसली तरी वरील माणे
पूतर्ता करुन घे ऊन सं थेचे काया्रलय ज्या जागेत आहे त्या जागेच्या मालकाचे ना हरकत
माणपतर् घे ण्यात यावे. तसेच सं थेच्या पत्त्याबाबतचा येाग्य तो पुरावा अजर्दाराचे शपथपतर्ासोबत
अस याची खातर्ी करण्यात यावी.
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