
वधैािनक लखेाप र क िनयु   प दती / यबेाबत. 

संदभ – रझव बकँ ऑफ इंिडयाच ेजा. ं . RBI/2021-22/25  Ref. No.    

DoSCO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 दनांक 27/04/2021 इ.रोजीचे 

प रप क. 

       संदभातील प रप का वय े रझव बँक ऑफ इंिडया यांनी चालु सन 2021-2022 या आ थक 
वषापासून नागरी सहकारी बँकांनी वैधािनक लेखाप र णासाठी िनयु  करावया या भागीदारी पेढी, 

संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी बाबत मागदशक सूचना के या असुन बँकेने यानुसार वैधािनक 
लेखाप र क िनयु  करणे अनुषंगाने प रप कात नमूद केले माणे या पार 
पाडावया या आहते. 

    तसेच वधैािनक लेखाप र क िनयु   प दती / येबाबतचे धोरण सु दा  बँके या मा. 
संचालक मंडळाने संमत करणेचे आह.े  

   रझव बँक ऑफ इंिडयाचे प रप कातील मह वा या बाबी व िनयु बाबतची 

कायप दती पढुील माण े– 

1) रझव बँक ऑफ इंिडया याचंे मुंबई ादिेशक कायालयाच ेकाय े ातील नागरी 

सहकारी बँकांनी 31 जुलै पूव  म यवत  कायालय पयवे ण िवभाग यांचेकड े
मा यतेसाठी ताव सादर करावयाचा आह.े 

2) . 15000 कोटीपे ा कमी जदगी (असेट) असणा या बँकांनी कमान 1 
लेखाप र ण करणारी भागीदारी पेढी कवा  संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी िनयु  
करणेची आहे.,  

3) बँकेचे शाखािव तार व उलाढाल िवचारात घेता  वैधािनक लेखाप र णासाठी एक  कवा 
यापे ा जा त भागीदारी पेढी, संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी िनयु  करावया या 

बाबतचा िनणय संबिधत बँके या संचालक मंडळाने करणचेा आहे.  

4) नागरी सहकारी बँकेस वैधािनक प र ण करणारी भागीदारी पेढी, भागीदारी संयु  
जबाबदारी पेढी जा तीत जा त 3 वषाचे कालावधीसाठी िनयु  करता येईल. सदर 
कालावधीम ये बँकेस याला कमी करावयाचे  असलेस नागरी सहकारी बँकेला रझव बँक ऑफ 
इंिडयाची (पयवे ण िवभाग) पूवपरवानगी यावी लागेल.तसेच, वैधािनक लेखाप र ण 
भागीदारी पेढी, संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी यांची 3 वष पूण झालेनंतर यांना परत 6 
वषाचा कालावधी पूण झालेनंतरच पु हा वैधािनक लेखाप र क नेमता येईल. 



5) वैधािनक लेखाप र ण करणा या  भागीदारी पेढी कवा संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी 
यांना आ थक वषासाठी जा तीत जा त 8 नागरी सहकारी बँकांचे लेखाप र ण करता येईल. 
मा , यांना नागरी सहकारी बँका ित र  अ य सहकारी सं थाचे लेखाप र ण करणेची 
मूभा असेल. 

6) वैधािनक लेखाप र क यांना आदा करावयाची फ ही चिलत संबंिधत शासनाचे िनयमानुसार 
कवा लेखाप र ण िशखर सं थे या िनयमानुसार िनि त क न मा. संचालक मंडळाने याची 

िशफारस करणेची आह.े सदरची फ िनि त करताना बँकेचा वसाय, वसायातील 
जोखीम, संगणक करणाची पातळी, शास कय िनयं ण या बाबीचा सु दा िवचार करणेचा 
आहे. 

7) बँके या संचालक मंडळाने िनयु  केले या वैधािनक लेखाप र क यांनी लेखाप र ण कामात 
हलगज पणा वा कसूर केलेचे संचालक मंडळाचे िनदशनास आलेस याबाबतचा अहवाल 
लेखाप र ण पूण झा यापासून 2 मिह याचे आत रझव बँकेस पाठिवणेचा आह.े 

8) नागरी सहकारी बँकांनी  वैधािनक लेखाप र णासाठी िनयु  करावया या भागीदारी पेढी, 
संयु  भागीदारी पेढी यांची पा ता  व िनकष पुतता िवचारात  घेऊन बँके या संचालक 
मंडळाने दोन नांवे ाधा य म दऊेन िनि त करावयाची आहते. नागरी सहकारी बँकांनी 
िनि त केलेली दोन नांवाचा ज र या कागदप ासहचा ताव रझव बँके या पूव 
मा यतेसाठी रझव बँके या   पयवे ण िवभाग कडे सादर करणेचा आह.े सदरचा ताव 

ितवष  31 जुलैपुव  सादर करणेचा आह.े  
9) नागरी सहकारी बँकेने िनयु साठी ाधा य दले या दोन भागीदारी पेढी  कवा संयु   पेढी 

संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी यांनी रझव बँकेने लागु केललेा िविहत नमु यातील फॉम ब 

(FORM B) मधील ज र ती मािहती भ न  यावर  भागीदारां या वा री क न संबिधत 

बँकेस सादर करणेचा आह.े 
10) नागरी सहकारी बँकेने वैधािनक लेखाप र णासाठी िनयु  करावया या भागीदारी पेढी, 

संयु     

    भागीदारी पेढी बाबतचे माणप  रझव बँकेने लागु केले या फॉम सी (FORM C) या िविहत 

नमु यात तयार क न तावासोबत पाठवावयाचा आह.े 

वधैािनक लखेाप र कपढेीसाठी पा ता अटी- 

         रझव बँकेने बँकांचे संपले या आ थक वषाअखेरील सांपि क प कानुसार जदगीचे . 
15000/- कोटीपे ा जा त, . 1000/- कोटी ते . 15000/- कोटी व . 1000/- कोटीपयत असे 3 
गट क न िनयु  करावयाचे भागीदारी पेढी कवा संयु  जबाबदारी भागीदारी पेढी वैधािनक 
लेखाप र ण जबाबदारी भागीदारी पेढीमधील भागीदार यां या बाबत िनकष दल ेआहते.तथािप, . 
1000/- कोटीपयत जदगी असणा या नागरी सहकारी बँकांना लागू होणारे िनयम खालील माणे  



 बँकेने िनयु  करावयाची भागीदारी पेढी, संयु  वैधािनक लेखाप र ण 
जबाबदारी भागीदारी पेढी म ये कमान 2 पूण वेळ सनदी लेखापाल भागीदार 
पािहजेत.तसेच, ते या पेढीम ये कमान 3 वष कायरत असले पािहजेत. यातील 

कमान एक (1) सनदी लेखापाल FCA असणे आव यक आहे.  

 . 1000/- कोटीपयत जदगी असणा या नागरी सहकारी बँकांनी  वैधािनक 
लेखाप र ण भागीदारी पेढी, भागीदारी पेढी कवा संयु  जबाबदारी भागीदारी 
पेढी  वैधािनक लेखाप र ण जबाबदारी भागीदारी पेढीमधील भागीदार हा 

संगणक करणा या / मािहती तं ानाचा वापर िवचारात घेता तो CISA /DISA 

असलाच पािहजे असे बंधन नाही. मा , बँके या दृ ीने तसा असणे िहतावह आह.े  
 नागरी सहकारी बँकांनी  वैधािनक लेखाप र णासाठी िनयु  केले या भागीदारी 

पेढी, भागीदारी संयु  जबाबदारी पेढी  भागीदारांना  लेखाप र णाचा पुरेसा 
अनुभव ( कमान 6 वष) पािहजे. या अनुभवाम ये अ य बँकेचे वैधािनक 
लेखाप र ण / ापारी बँकां या शाखांचे लखेाप र ण यांचा समावेश असेल. 

 नागरी सहकारी बँकांनी  वैधािनक लेखाप र णासाठी िनयु  केले या भागीदारी 
पेढी, संयु  भागीदारी पेढीमधील भागीदारा ित र  लेखाप र णासाठी 
िनयु  केलेले िशकाऊ लाक / कमचारी  यांना िहशोब लेखनाचे ान व अनुभव  
असला पािहजे. अशा कमचा यांची सं या कमान आठ(8) असावी जे  कमान एक 
(1) वष सदर पेढीत कायरत असावेत.मा , भागीदारी पेढी, संयु  भागीदारी 
पेढीमधील इतर कमचारी जे बँक लेखाप र णाचा भाग नसतील यांना  ही अट 
लागु असणार नाही. 

 नागरी सहकारी बँकांचे लेखाप र णासाठी िनयु  करावया या भागीदारी पेढी, 
संयु  भागीदारी पेढी यांना नागरी सहकारी बँकां या अथवा यां या शाखां या 
लेखाप र णाचा अनुभव असला पािहजे. यादृ ीने यांना सहकारािवषयी ज र 
ती मािहती पािहजे. याचबरोबर नागरी सहकारी बँक या भागात काम करते 
तेथील भाषेचे ान असावे. 

 अशा पेढीतील कोणताही भागीदार या बँके या अ य ऑिडट व इतर कामाम ये 
सहभागी असता कामा नये. 

 वैधािनक लेखाप र क िनयु   प दती / येबाबत चे धोरण बँकेने तयार क न 
ते बँके या वेबसाईटवर िस द करणेचे आह.े 
 

                           सदरचे धोरण बँके ा मा.संचालक मंडळ सभा िदनांक 30/04/2021 ठराव ं .  22 अ ये मंजूर 


