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आदश उपिवधी

िवषय:- खरे दी िव ी सहकारी संघ
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उपिवधी
सुचना :1. या उपिवधीत केले ला अिधिनयम व िनयमांचा उ ले ख हा अनु मे महारा सहकारी सं था
अिधिनयम,1960 व याखाली केले ले िनयम, 1961 यां चा उ ले ख आहे असे समजावे.
2. या पु तकातील उपिवधीत योजले या " सं था" या श दात " संघ "या श दाचाही समावेश
राहील.
ा तािवक
1.सं थेचे नां व ----------------------------- सहकारी खरे दी िव ी सं था मय िदत असे
राहील व ितचा न दले ला प ा-गां व ----------------------- पो ट----------तालुका ------------िज हा--------------------असा राहील. उपिवधीत न दलेला सं थेचा प ा ले खी िलहू न मे.न दणी
अिधकारी व भागाचे ले खा पिर क यां ना िनयम मांक 31 मधील तरतुदी माणे कळिवला
जाईल. प यात बदल झा यापासून तीस िदवसांचे आत तो बदल अिधिनयम कलम मांक 37
व िनयम मांक 31 मधील तरतुदीनुसार यांना कळिवला जाईल. िनयमानुसार उपिवधीत
प याची दु ती के यािशवाय तो बदल न दलाअसे समज यात येणार नाही.
अ) सं थे स आप या काय े ात शाखा अगर खरे दी िव ी क े सु करता ये तील.
ब) सं थे चे काय े -----------तालुका राहील.
क) सं थे चे वग करण कृिष सं था असे राहील व उपवग करण पणनसं था असे राहील.
ड) अिधिनयम कलम मांक 2(1) म ये उ ले ख केले या या या येम ये िदलेले उ ेश पार
पाड यासाठी ज र ती कामे आिण िनयम मांक 10 म ये वग करण केले या कृिष सं था
व उपवग करण केले या (अ) पणन सं था यांची व उपिवधीत िन द ट कामे या सं थेस
करता येतील.
ई) सं थे चे सहकारी वष 1 एि ल रोजी सु होईल व पुढील 31 माच रोजी संपेल.
फ) सं थे चे काय व कामकाज रा य शासन कवा रा य शासना या पुव मंज ू रीने महारा
रा याचे सहकारी िनबंधक वेळोवे ळी काढतील अशा धोरणिवषयक िनदशानुसार चाले ल.
ग) सं थे चे काम, ितचे उपिवधी, अिधिनयम व िनयम यां चे सं थे कडू न यो य
िरतीने पालन
होते कवा काय, कागदप े आिण िहशेब पु तके यो य नमु यात ठे वली आहे त काय,
सं थेचा कारभार सुयो य यापारी त वानुसार चालतो काय, सं था सहकारी त वाचे आिण
अिधिनयमा या तरतुदीनुसार आिण या वये तयार कर यात आले या िनयमानु सार रा य
सरकारने िदले या िनदशक त वाचे कवा िनदशांचे पालन करत आहे , याची खा ी क न
घे यासाठी न दणी अिधकारी यांनी अगर यांनी अिधकृत केले या य तीने सं थे या
कामाचे िनरी ण करणे फायदे शीर असेल. सं थेवर दे खरे ख कर या या कामासाठी न दणी
अिधकारी यां ना पुढील अिधकार असतील.
1) सं थेची कागदप व िहशेब पु तके यां ची तपासणी कर यासाठी नोदणी अिधकारी
यां ना कोण याही वेळी पहावयास िमळतील.
2) कागदप ,े पु तके ता यात असणा-या सं थे या कोण याही अिधका-यास व कमचा-यास
आपणापुढे ती हजर कर यासाठी बोलावून घेता येईल.
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उ ेश
सं थेचे उ े श खालील माणे असतील.
1) सद यांम ये काटकसर, वावलं बन व सहकार यां चा सार हो यास उ े जन दे णे.
2) उपिवधी मांक 3 म ये नमूद केले या साधनांनी भांडवल जमिवणे.
3) सं थेसाठी जागा, इमारती, यं सामु ी, मिशनरी व इतर ज र ती साधने िवकत अगर
भाडयाने घेणे, उभारणे, बां धणे अगर दु त करणे. तसेच माल साठिव यासाठी गोदामे
बां धणे, खरे दी अगर भाडयाने घेणे व भाडयाने दे णे.
4) सद य व िबगर सद यांकडू न तयार झाले ला शेतीचा िव ीलायक माल, भाजीपाला,
फळफळावळ इ यादी वकारणे यांचे होईल ितत या कमी खच त आिण िकफायतशीर
िरतीने व कसोशीने थािनक बाजारपेठेत िव ी करणे अगर यो य भाव िमळ यासाठी इतर
बाजारपेठेत याची िव ी करणे अगर िव ीसाठी तो माल पाठिवणे. श य असेल तर
मालाची तवारी क न तो िवकणे.
5) िव ी करावया या मालाचे बाजार पेठेतील भाव अवाजवी िरतीने खाली गे यास
बाजारपेठेतील भाव वर जा याचे द ृ टीने व उ पादकांना मालाचा यो य मोबदला िमळ या या
द ृ टीने पेठेत आले ला शेतीचा िव ीलायक माल ज री या संगी खरे दी करणे.
6) िव ीकिरता आले या मालावर ि या क न तो माल िवक यास जा त कमत येत असेल
तर या मालावर ज र या ि या क न या मालाची िव ी करणे.
7) थानीक मोठया बाजारपेठांत ील दै नंिदन बाजारभाव, सुधारले ली शेती व उ पादनवाढ या
िवषयी काय े ातील उ पादक िव े यांना वेळोवे ळी मािहती पुरिवणे व माला या खरे दी
िव ीबाबत यांना यो य मागदशन उपल ध क न दे णे.
8) उ पादन वाढीचे द ृ टीने शेतीकिरता लागणारी सुधारलेली खते, बी -बीयाणे व औषधे यां चा
शेतक-यांना व यां या सहकारी सं थांना, यो य भावाने पुरवठा करणे , या कारणांकरीता
यो य व ज र िततका माल घेवून याचा साठा करणे.
9) िम खते तयार करणे व याची िव ी करणे.
10)उ पादन वाढिव याकिरता शेतकरी उ पादकांचे मागणी माणे व यां चे जबाबदारीवर इंिजने,
पंप ग सेट , मिशनरी, नां गर, ॅ टस, सुधारलेली औते, ह यारे , औजारे व यं े यां चा
अिभकत (एजंट) या ना याने पुरवठा करणे, तसेच याचे सुटे भाग व इंिजने वगैरेना
लागणारी तेले व इतर ज र ती साधने पुरवणे, या कारणाकिरता यां चा यो य व ज र
िततका साठा करणे.
11) शेतीकिरता लागणारी औते, औजारे व यांचे सुटे भाग, ह यारे तयार करणे व यां ची िव ी
करणे.
12) उ पादन वाढीकरता लागणा-या मालां या अडतीवरील िव ीचे व पुरवठयाचे काम,
सं थेवर जबाबदारी पडे ल अशा िरतीने, अिभकत (एजंट) या ना याने यो य
किमशनवर हाती घेणे.
13) िव ी कर याकिरता सद यांचा उ पािदत माल गोळा करणे व या या वहातुकीची यव था
करणे.
14)िव ीकिरता आले या मालाचे तारणावर, चालू बाजारभाव घेवून, आगाऊ
र कमा(ऍ़ ड हा सेस) दे णे, िव ी करावया या मालाचे उ पादनासाठी दुस-या सहकारी कज
पुरवठा सं थेकडू न एखादया सद याने कज घेतले अस यास या सं थे या िवचाराने यास
अशा आगाऊ र कमा िद या जातील.
15) शेती व इतर त सम धंदयामधील (उदा.दु ध यवसाय, कुकूट पालन इ यादी) नवीन
आधुिनक प दती या सुधारणा िवषयक ानाचा सद यांम ये सार करणे व या सुधारणा
अंमलात आण याकिरता सद यांना उ े जन दे वून चांगले व िनभळ उ पादन वाढिवणे.
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16) सं थेसाठी यव थापक, सं थे या धंदयातील त व इतर ज र ते कामगार नेमणे, यां चे
िनयं ण करणे व ज रीनुसार यांना कमी करणे.
17) सं थे या व सभासदां या सामािजक व आ थक फायदयासाठी सं था कोण याही
कारचा यवसाय हाती घेवू शकेल.
भांडवल
3)
अ)
1)
2)
ब)
क)
ड)
ई)

खालील साधनांनी भांडवल जमा केले जाईल.
भागां या पाने
सद यांकडू न
सरकारकडू न-िज हा म यवत सहकारी ¤ÉÄEäò¨ÉÉ¡ÇòiÉ
ठे वी या पाने - सद यांकडू न
कज या पाने
दे णगी या पाने
वे श फी या पाने
वरील ब आिण क या साधनांनी जमिव याचे भांडवल हे न दणी अिधकारी यां चे
आगाऊ परवानगीिशवाय भागांचे वसूल झालेले भांडवल, साठिवलेले राखीव िनधी व
इमारत िनधी यां या बेरजेत ून साचले ले तोटे वजा जाता रािहले या र कमे या
दहापटीहू न जा त असणार नाही. सं थेचे भांडवल सं थे या यवहारात गुंतले ले नसेल
ते हा अिधिनयम कलम मांक 70 अ वये ते गुंतिवले जाईल.

सद य व
4)

5)
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
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उपिवधी मांक 5 मधील अट ना पा राहू न ...........तालु यात राहणा-या कोण याही
शेतकरी य तीस अगर या काय े ातील कोण याही शेतकीपत, िविवध कायकारी
सेवा सह.सं थाना या सं थेचे सद य होता येईल. मा या सं थे या काय े ात
एखादी याच कारची सं था अस यास अगर थापन झा यास ितचे काय े या
सं थे या काय े ातून वगळले जाईल.
िनयम ं . 19 म ये घातले या व खालील अटी पु-या के याखेरीज कोणाही
य तीस या सं थेचे सद य होता येणार नाही.
तो पुण 18 वष वयाचा व करार कर यास लायक असला पािहजे.
याने उपिवधी मांक 4 मधील अटी पु-या के या अस या पािहजे.
तो चांग या वतणुकीचा असला पािहजे.
याची पत चांगली असली पािहजे व या याकडे सरकारी बाकी िबगर परवानगीने
थकले ली नसली पािहजे कवा याचेवर िदवाणी कोट चा हु कूमनामा बजावणी
खाली नसला पािहजे.
न दणी अिधकारी यांनी ठरिवले या नमु यात याने सद य वाकिरता अज िदला
असला पािहजे.
न दणी अिधकारी यां नी ठरिवले या नमु यात याने आप या जदगी व कज चे
खरे प क िदले असले पािहजे.
सं थेचे उ े श यास समजले असले पािहजेत .
याचा सद य हो याबदलचा ले खी अज सिमतीतील एकूण सद यां या िन याहू न
अिधक बहु मतानी मंज ू र केला असला पािहजे.
याने एक पया वेश फी िदली असली पािहजे.

10)
11)

याने िनदान एक तरी भाग िवकत घेवून याची पुण र कम भरली
असलीपािहजे.
अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील अटी याने पु-या के या अस या पािहजेत.
वरील ं . 5 व 8 मधील अटी ही सं था न द यासाठी केले या मुळ या अज वर
यां या सहया असतील यांना लागू असणार नाहीत.

5(अ): सं थे या काय े ात असणा-या व उपिवधी मांक 4 म ये िन द ट केले या सहकारी
सं थाना सद य क न घे यापु व उपिवधी ं . 5 मधील अटी पु-या के या पािहजेत.
सद य होणेकिरता करावया याअज सोबत ितला सभासद क न घे या या ित या
सभेत पास झाले या ठरावाची त जोडली पािहजे.
5(ब): नाममा सद य हणू न एखादया य तीस याचे ले खी अज व न अिधिनयम कलम
मांक 24 मधील तरतुदीनुसार सद य क न घेता येईल. अशा सद यांचे सं थेशी
होणारे यवहार व सं थेतील याचे अिधकार अिधिनयम कलम अनु मे मांक 24 व
27 (8) मधील तरतुद ना अनुस न मय िदत व पाचे असतील. याहू न जादा असणार
नाहीत. सहयोगी सद यांचे िनयम ं . 20 मधील तरतुदी माणे सद य क न घेतले
जाईल. मा संयु तपणे भागप धारण करणा-यां नी सं थे या सव जबाबदा-यांना ते
अिधिनयम, िनयम उपिवधी यातील तरतुदी माणे संयु तपणे जबाबदार असतील अशा
अथ चे लेखी िनवेदन यांनी सं थेकडे िदले पािहजे.
5(क): मयत सद यांचे भाग अगर िहतसबंध वारस ह काने िमळिवणा-या अ ान अगर
वेडसर य ती यां ना अनु मे कायदे शीर ितिनधी अगर पालक यां चेमाफत िनयम व
उपिवधी यात सद य क न घे यासबंधी ठरिवले या कायप दतीनुसार िनयम
ं .20 माणे सद य क न घेता येईल आिण अिधिनयम व िनयमानुसार उपिवधीत
नमूद केले या ह काचा उपयोग व जबाबदा-या यां चेमाफत घेता येतील.
5(ड): उपिवधी ं .5 म ये काहीही नमूद केले असले तरी िज हा म यवत व रा य
सहकारी बँ केस या सं थेचे सद य होता येईल.
5(इ): सं थे त एखादी सभासद झालेली य ती, कोणताही पेश ा, धंदा, कामधंदा करीत आहे
कवा चालवत आहे कवा काय, कवा ती सं थे या काय े ात राहते कवा काय कवा
तो या वग चा आहे कवा काय, अगर सभासद हो या या इतर अटी याने पाळ या
कवा काय, असा वाद त
न कलम 22 माणे िनम ण झा यास याचा िनणय
अिधिनयम कलम मांक 11 अ वये िनबंधक दे तील व अशा सभासदांिव द तो
िनकाल लाग यास या सभासदाला आप या आदे शा दारे सं थेत ून कमी क शकतील
आिण तो सभासद असा आदेश िमळा या या तारखेपासून एक मिह याचा कालावधी
संप यानंत र सभासद कमी झाला असे समज यात येईल.
(5ई): ि याशील सभासद :सं थे या खालील बाबी पुण करत असले ले सभासद हे ि याशील सभासद
असतील .
1. सं थे या मागील सलग पाच वष या कालावधीम ये िकमान एक वेळा वा षक
सवसाधारण सभेला उप थत रहाणे आव यक आहे आिण सं थेला मागील सलग पाच
वष या कालावधीतून एकदा कृ िष उ पादन िवकणारा सभासद कवा मागील सलग
पाच वष या कालावधीम ये सं था पुरिवत असले या सेवांचा एकदा उपभोग घेणारा
सभासद.
अशा ि याशील सभासदांची न द सं थेने सहकार आयु त व िनबधक सहकारी
सं था,यां नी सुिचत केले या िविहत नमु यात ठे वावयाची आहे ि याशील सभासदासच
सं थे या संचालक मंड ळ िनवडणुकीम ये मतदानाचा अिधकार राहील तसेच ि याशील
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सभासदच सं थेचा संचालक हणू न िनवडू न ये यास पा राहील. उपरो त माणे
ि याशील सभासद वा या अटी पू ण न करणारे सभासदाचे नाव अि याशील सभासद
न दवहीत राहील. सं थेने सभासदांचे अि याशील सभासद असे वग करण के यास
यास आ थक वष संप याचे िदनांकापासून 30 िदवसांत कळिवले पािहजे. तथापी

ि याशील व अि याशील सभासदाचे वग करणाबाबत वाद उदभव यास असे
वग करण के याचे िदनां कापासून 60 िदवसांचे आंत िनबंधकांकडे अिपल करता येईल.
6)

सद य हणू न दाखल क न घे यासाठी एखादया पा
य त कडू न आले ला अज
कवा अशा य तीने वेश फी व भागाची भरले ली र कम वकार यास सं थेने
नकार िदला असेल याबाबतीत िवहीत कर यात आले या नमु यात अशी य ती
ज र तर वे श फी व शेअर या र कमेसह न दणी अिधकारी यां चेकडे अज सादर क
शकेल आिण न दणी अिधकारी तो अज आिण ती भरले ली र कम अस यास ती
र कम व असा अज र कम िमळा या या तारखेपासून 30 िदवसा या आत ते अशा
सं थेकडे पाठवतील आिण सं थेकडे असा अज व र कम िमळा या या तारखेपासून
साठ िदवसा या आत सं थेने या अजदाराला कोणताही िनणय कळिवला नाही तर तो
अजदार या सं थेचा सद य झाला अस याचे मान यात येईल. न दणी अिधकारी
यां चेकडे अपील अज आ या या तारखेपासून श यतो 60 िदवसा या आत िनकालात
काढतील. जर तसे काढले नाही तर ते याचीकारणे नमूद करतील.

7)

अिधिनयम कलम ं .33 व 105 मधील तरतुदीस अधीन राहू न सद याची
जबाबदारी याने घेत ले या भागां या र कमापैकी व भरले या र कमेइतकी
राहील व सदर र कमेस तो व याची जदगी जबाबदार राहील.
कमीत कमी 1 वषभर सद य व धारण के यानंतर यव थापकास तीनमिह याची ले खी
नोटीस दे वून कोणाही सद यास आपले नांव (अंग) सं थेत ूनराजीनामा दे वून तो मंज ू र
झा यावर काढू न घेता येईल. मा तसे कर यापू व यां चेकडे येणे असले या र कमां ची
पुण फेड झाली असली पािहजे वजामीनकी याही जबाबदारीतून (जामीनदार अस यास)
तो मु त झाला असलापािहजे. िनयम ं .21 मधील व उपिवधीतील तरतुदी राजीनामा
मंज ू रकरताना िवचारात घेत या जातील.
सवसाधारण सभेस हजर असणा-या व मताचा अिधकार असणा-या सद यां या
सं ये या 3/4 सद यां या मतानी कोण याही सद यास खालीलपैकी कोण याही
कारणाकिरता सं थेत ून काढू न टाकता येईल.
जर तो आपली बाकी सतत थकिवणारा असेल.
जर सिमती या मते तो सं थे या िहतािव द काही कृ य करीत असेल अगर
सं था यव थे शीर चाल यात अडथळे आिणत असेल.
जर सिमती या मते याने सं थेला बदनाम केले असेल.
जर सं थेमाफत आप या मालाची िव ी कर यासबंधी या अगर सं थेशी होणा-या
या या यवहारां या दुस-या बाब सबंधी उपिवधीचे सतत उ लं घन करीत
असेल.
जर याचे िदवाळे िनघाले असेल अगर तो कायदयाने नालायक ठरला असेल,
याला अनैितक व पा या फौजदारी गु हयाबाबत गे या दोन वष त िश ा झाली
असेल.
कोण याही सद यास सं थेत ून काढू न टाकताना अिधिनयम कलम ं .35 व 28 व 29
मधील तरतुदी िवचारात घेत या जातील व यात नमूद केले या कायिरतीचा अवलं ब
केला जाईल. काढू न टाकले या सद यास याच तरतुदीनुसार पु हा सद य करता
येईल.
खालील कोण याही कारणांमुळे एखादयाचे सद य व बंद होईल.

8)

9)

अ)
ब)
क)
ड)

ई)
फ)
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अ)
ब)
क)

10)

11)

याने सद य वाचा िदले ला राजीनामा मंज ू र झा यास.
याचे नावावरील सव भाग अगर िहतसबंध दुस-याचे नावावर वग झा यास
य ती सभासदा यितिर त इतर सभासद हणजे पेढी, कंपनी,िनगम िनकाय
(कॉप रे ट बॉडी) कवा िव व त यव था ( ट) यां चे अ त व नाहीसे झा यावर
कवा या र झा यावर यां चे सभासद व बंद झाले असे समज यात येईल.
जी य ती सद य अस याचे बंद झाले असेल अथवा अिधिनयम िनयम व उपिवधी
माणे जी य ती सद य हणू न चालू राह यास अपा ठरली असेल या य तीचे
नांव सं थेची सिमती आप या सद य न द वहीतू न काढू न टाकील.परं तु जर सं थेने या
तरतुदीचे पालन केले नाही तर न दणीअिधकारी अशा सं थेला अशा य तीचे नां व
काढू न टाक याचा हु कूम दे ईलआिण अशा हु कूमाचे पालन करणे सं थेवर बंधनकारक
राहील.
िनयम व उपिवधी यात ठरिवलेली र कम भर यािशवाय अगर ठरिवले या िहतसबंध
सं थेत िमळिव यािशवाय कोणाही य तीस सद याचे ह क बजावता येणार नाहीत.
भाग

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
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ये क भागाची दशनी कमत . 100 राहील. एकूण भाग भांडवलाची कमाल मय दा
------- . राहील. तसेच एकूण भागाची सं या -------- राहील.भागाची र कम सद य
होताना एकदम भरली पािहजे. भागाची पू ण र कम जमा झा यावरच भागप िदले
जाईल.
सं थे या एकू ण भागा या 1/5 भागापे ा अगर 20,000 पयापे ा जा त कमतीचे
भाग कोणाही सद यास धारण करता येणार नाहीत अगर यावर ह क सांगता
येणार नाही. मा या मय दा उपिवधी मांक 5 (ड) माणे होणा-या सद यां या
बाबतीत लागू असणार नाहीत.
भागाकिरता अज ले खी केले असले पािहजेत . सिमतीकडू न अशा अज चा
िनकाल केला जाईल.
एकाच तारखेस िवकत घेतले या येक भागाब ल िनराळा मांक असले ले भागाचे
भागप िदले जाईल अथवा एकापे ा जा त भाग घेत ले अस यास या सव
भागाब ल भागांचे मांक दे वून भागाचे एकि त एकच भागप िदले जाईल.
भागाचे ह तांतरण अिधिनयम कलम ं .30 व िनयम ं . 24 ते 26 यामधील
तरतुदीनुसार केले जाईल.
अिधिनयम कलम
मांक 23 अ वये न दणी अिधकारी यां नी सभासद क न
घे याचे अपील मंज ू र केलेली य ती अगर कलम ं .23 (1अ) माणे तो
सभासद आहे असे समज यात आले ली य ती यां चे नावे तो भाग ह तांतरीत
करता येईल.
कोणाही सद यास आप या सहीचा ले ख सं थेजवळ ठे वून अगर ठे वले या कोण याही
पु तकात िनवेदन नमूद क न सं थेचा, पगारी अिधकारी य तीखेरीज इतर कोण याही
य तीचा िनयम ं .25 मधील तरतुदीनुसार मरणानंतर सं थेत असणा-या आप या
भागांचे इगर िहतसबंधाचे वारसदार हणून नेमणू क करता येईल. अगर ती केले ली
नेमणू क परत घेता येईल अगर ित यात बदल करता येईल. अशा पिह या
नेमणुकीकरीता फी आकारली जाणार नाही. पण या नेमणु कीत कोणताही फेरफार
कर याब ल अगर अशी नेमणू क र करणेब ल येक वेळी एक पया फी दयावी
लागेल.
एखादा सद य मयत झा यानंतर याचे भाग व िहतसंबंध याने नेमले या
वारसदारास, वारसास अगर कायदे शीर ितिनधी यां या नांवे वग केले जातील असा

20)

(अ):

वारसदार नेमला नसेल तर याचे भाग अगर िहतसंबंध अिधिनयम कलम ं . 30 व
िनयम ं .25 मधील तरतुदीनुसार याचे वारसाचे अगर कायदे शीर ितिनधीचे नावे
ह तांतरीत केले जातील. मा ह तांत रण कर यापू व या वारसदारास, वारसास
अगर कायदेशीर ितिनधीस सं थेचे सद य क न घेतले जाईल. याकिरता सं थेने
ठरिवले या नमु यात याने अज केला पािहजे. सद य वाकिरता पु हा भाग िवकत
घे याची ज री नाही. मयताचे वारसदार, वारस अगर कायदे शीर ितिनधी याला
सभासद क न घेणे व याचे नावावर मयताचे सं थेत ील भाग व िहतसंबंध ह तांत रीत
करणे या दो ही बाबी एका मागू न एक लगेच के या जातील.
मयत सभासदा या वारसदाराला, वारसाला अगर कायदे शीर ितिनधीला सं थेत
सभासद हणू न यावयाचे नसेल तर मयता या खा यात असले या भागां या व
िहतसंबंधा या र कमेतून सं थेस मयत सभासदाकडू न जे येणे िनघेल ते वजा क न
रािहले ली र कम याने नेमून िदले या वारसदारास िदली जाईल. वारसदार नेमला
नसेल तर मयताचा जो कोणी यो य वारस अगरकायदे शीर ितिनधी ठरे ल याजकडू न
यो य या माणात नुकसान भरपाईचा रोखा (a deed of indemnity) िलहू न घेवून
याने मागणी के यापासून सहामिह याचे आत अिधिनयम कलम ं . 29(3) व िनयम
ं .21 मधील तरतुदी माणे िदली जाईल. मा याची मुदतीची ठे व सं थेत अस यास
मुदत भर यापू व या माणे ती परत करता येणार नाही.
सद यातून कमी झाले या य तीस तो कमी झा या या तारखेपासून एक वष या
आत याचे भागाची व िहतसंबंधाची र कम याला िदली जाईल. मा
या याकडे
येणे असले या र कमा या भागां या अगर िहतसबंधा या र कमातून कापू न
घेत या जातील. तसेच कोण याही सालात परत करावयाचे भाग भांडवल हे या
तारखेप ू व या 31 माच रोजी असवले या सं थे या एकू ण भाग भांडवला या
10%

(¤É):

ट केपे ा अिधिनयम कलम

ं .23 (3) मधील तरतुदी माणे जा त असता

कामा नये.
ºÉÆºlÉäxÉä जर सरकारी अगर पैसा पुरिवणा-या िज हा म यवत सहकारी ब ँ केचे कज
दे णे असेल तर अनु मे न दणी अिधकारी अगर अशी बँ क यां या आगाऊ
संमतीिशवाय सं थेस कोण याही भागाची र कम परत करता येणार नाही.
सवसाधारण सभा

21)

22)

23)
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सं थे ची वा षक सवसाधारण सभा दरसाल महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
चे कलम 75 मधील तरतुदीनुसार आ थक वष संप यापासुन सहा मिह या या आत
हणजे िद. 30 सं टे बर पयत घेणे बंधणकारक राहील .
िनयम ं .62 अ वये न नमु यात तयार केले ली नफातोटा व ताळे बंदप के, तसेच
सिमतीचे वा षक व ले खा परी कांचे ितवृ सं थे या नोटीस फलकावर लावले
जातील व सव साधारण सभेपढ
ु े मंज ू री व िनरी णासाठी ठे वले जातील. अिधिनयम
कलम ं . 75 (2) मधील तरतुदीनुसार मागील वष त सिमती सभासदांना व यां या
कुं टुं बातील य त ना िदले या कज चे प क ताळबंद प कावर जोडले पािहजे.
कलम 75 म ये काहीही अंत भू त असले तरी, जर सं थे या अिधमंडळाने ताळे बंद,
नफा-तोटा प क, ले खापरी काचे ापन व सिमतीचा अहवाल वीकृत केला नाही
तर सिमती िनबंधकाला ताळे बंद व नफातोटाप क लेखापरी काचे ापन व
सिमतीचा अहवाल सादर करील आिण िनबंधक याला आव यक वाटे ल अशा
सुधारणां सह कवा सुधारणािशवाय यां ना मा यता दे ईल. आिण िनबंधकाने अशी
मा यता िद यानंतर अिधमंडळाने यांना रीतसर मा यता िदली आहे असे समज यात
येईल.

सवसाधारण सभेने करावया या कामात खालील कामां चा समावेश होतो 1)सं थे या मागील साल या कामाचा अिधिनयम कलम ं .75 मधील तरतुदीनुसार
तयार केले ला अहवाल, िनयम ं .61 व 62 मधील तरतुदीनुसार तयार केलेली या
सालची जमा व खच नफा व तोटा आिण जदगी व कज दाखिवणारी प के
सिमतीकडू न घेणे व ती नफया या िवभागणीसह मंज ू र करणे अगर यात ज र
वाटतील या दु या क न मंज ू र करणे.
2).वैधािनक िहशेब तपासणीस यां या सं थे या मागील आ थक वष या वैधािनक
ले खापिर ण अहवालाची न द घेण,े तसेच मागील / यापु व या लेखापिर णा या
दोष दु ती अहवालाची न द घेणे . याच माणे चालु आ थक वष या
ले खापिर णासाठी सहकार कायदयातील तरतुदी नु सार वैधािनक ले खापिर काची
िनयु ती करणे.
25) (1)लगतपुव वष त कोण याही सिमती सभासदास व या या कुटुं िबयास हणजे
पती, प नी, आई, वडील, भाऊ,बिहण, मुलगा, मुलगी, जावई कवा सून) यांना
संचालक सभासद अशा भागीदार असले या सं था,भागीदारी पतपेढया अगर
कंप या यां ना िदले या कज चा परतफेडीचा व चालू वष अखेर येणे रािहले या
कज चा तपशील दे णारी मािहती प के सं थे या सिमतीने सं थे या वाष क
सभेपढ
ु े ठे वली पािहजे.
(2)या सं थे या उपिवधी ं .38 म ये सांिगतले माणे िनवडू न आले या सिमती
सभासदांची नांवे जाहीर करणे.
(3)उपिवधी
मांक 3 मधील मय दे स अधीन राहू न पुढील वष किरता
उभारावया या बाहे रील कज या मय दा ठरिवणे, तसेच खच चे अंदाजप क
मंज ू र करणे.
(4)अिधिनयम कलम ं . 44 िनयम ं . 40, 42 व 43 मधील तरतुदीनुसार
सद यां या िव ीकरता आले या माला या तारणा तव आगाऊ (ऍ़ ड हा स)
र कमा दे याचे धोरण ठरिवणे.
(5)सं थे माफत घरगुती, शेती अगर इतर उपयोगाकिरता कोण या कारचा
माल पुरवावयाचा व अशा पुरवठयाब ल िकती किमशन व इतर खच यावयाचा ते
ठरिवणे.
(6) सद यांना भाडयाने दे याकिरता औते, यं े इ यादी साधन खरे दी कर यास
मंज ू री दे णे व यां या भाडयाचे दर ठरिवणे.
(7) शेत ीत व ामीण धंदयात तयार केले या व इतर िनरिनराळया कार या
माला या िव ीवर िकती किमशन व इतर खच यावयाचा ते ठरिवणे.
(8) सं थेची ले खापरी ण यादी, िनयम ं .73 मधील तरतुदी नुसार सिमतीने
केले ले दोष दु ती ित वृ िरपोट , िनयं ण सिमतीकडू न आले ले ितवृ
तसेच सहकारी खा याकडू न िज हा म यवत व रा य सहकारी बँ केकडू न
मा.िज हािधकारी यां चेकडू न आले ला प यवहार यां चा िवचार करणे.
(9) उपिवधी ं .10 माणे सद यांना सं थेत ून काढू न टाक याचे कामी करावया या
कारवाईचा िवचार करणे.
(10) नवीन उपिवधी वकारणे, अंमलात आले या उपवीधीत बदल करणे कवा
काही उपिवधी अिजबात गाळून टाकणे, सं था अिधकारी व सेवक यां या नेमणुका,
सद यांना िव ी या माला या तारणावर आगाऊ र कमा (ऍ़ ड हा सेस)दे णे व
िव ीकरणे इ यादी बाबीसबंधी सिमतीने केले ले िविनमय वकारणे.
(11)सं थे या िवकासा या योजना आखणे.
(12)सिमती या एका अगर अिधक सद यांना यां या कामा या मुदतीत ते
सिमतीवर राह यास अपा ठर यास सिमतीमधून कमी करणे.

24)

9

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
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(13) यो य रीतीने सभेपुढे आले या इतर कामांचा िनकाल करणे.
िग-हाईकी माल वाटप अगर त सम यवहारांची यव था पहा यासाठी एक वतं
उपसिमती राहील. सं थे या सिमतीचा सभापती व ितचा एक सद य हे या
उपसिमतीचे अिधकारपर वे (ए स ऑिफशोओ) सद य असतील.
अिधिनयम कलम ं .76 मधील तरतुदीनुसार सं थेला िवशेष साधारण सभा
बोलावता येईल व याच तरतुदीनुसार ती बोलावली जाईल. खालील
पिर थतीत
ती एक मिह यात बोलावलीच पािहजे.
1. सं थे या एकूण सद यां या 1/5 सद यांनी ले खी मागणी के यास
2. न दणी अिधकारी यां नी तशी सूचना के यास
3. िज हा व रा य सहकारी खरे दीिव ी संघ (फेडरे शन) मुंबई यां या सिमतीने
तशी सूचना के यास
सवसाधारण सभांची कायिरती िनयम ं . 60 मधील तरतुदीनुसार असेल. वा षक
सवसाधारण सभेची चौदा िदवसांची व िवशेष सवसाधारण सभेची सात िदवसांची
ले खी नोटीस व काय म पि का अशा सभेप ू व काढू न सं थे या यव थापकाने ती
सभा बोलावली पािहजे अशा सभेची सूचना न दणी अिधकारी यां ना िदली पािहजे.
सभेची नोटीस व काय मपि का सं थे या कचे री या नोटीस बोड वर व सं थे या
काय े ात असले या गावातील मुख िठकाणी िस द केली पािहजे. नोटीशीत सभेची
तारीख, न की वेळ, सभेचे िठकाण व िवषयपि का िदली पािहजे. सं थेचा सभापती व
याचे गैरहजेरीत उपसभापती व दोघेही गैरहजर अस यास सिमतीचा एक सद य व
यव थापक यां नी नोटीशीवर सहया के या पािहजेत .
सवसाधारण सभेत हजर असले या सद यांपैकी दोन तृितयां श सद यां या
परवानगीने काय म पि केत दाखल केली नसले ली कामे कोणाही
सद याससभेपुढे मांडता येत ील.
कोण याही सवसाधारण सभेत एकूण सद यां या सं येत दोन पंचमांश अगर
25(यापैकी कमी सं या असेल िततके) सद य हजर असले हणजे गणपू त (कोरम)
झाली असे समजले जाईल. सभेस गणपू त झाली नसेल तर ती सभा अ य तासापयत
पुढे ढकलली जाईल. अगर या सभे या मुळ या नोटीशीत जाहीर केले या याच
िदवशीच यानंतर या वेळी ती सभा भरे ल व अशा पुढे ढकलले या सभेत मुळ
सभे या काय म पि केतील कामे केली जातील. मग अशा सभेस गणपू त असो वा
नसो सभेत काही कामे झा यावर काय मपि केतील सवकामे या िदवशी पुरी करणे
श य नसेल तर या सभेत हजर असणा-या सद यांनी िनयम मांक 60 मधील
तरतुदीनुसार ठरिवले या पण या भरले या सभे या तारखेपासून 30 िदवसापे ा जा त
नाही अशा दुस-या एखादया तारखेपयत ती सभा पुढे ढकलता येईल. अशा पुढे
ढकले या सभेत काय म पि केतील रािहलेले िवषय िवचाराकिरता घेतले जातील.
उपिवधी मांक 29 व 30 म ये काहीही तरतूद केली असली तरी सं थे या सद याला
काढू न टाकणे अगर ित या सिमती या सद याला सिमतीमधून दू र करणे, अगर ित या
उपिवधीत बदल करणे या सबंधी या िनयम मांक 60 माणे, ठरावाची नोटीस,
अिधिनयम, िनयम ,अगर सं थेचे उपिवधी माणे कायवाही कर यात येईल.
वा षक साधारण व िवशेष साधारण सभेचे अ य
हणू न स याचे िव मान
अय
अथवा यां चे गैरहजेरीत उपा य
अथवा उप थत विर ठ संचालक
कामकाज करतील.
कोण याही पास झाले या ठरावात बदल कर यासंबंधीचा ठराव सवसाधारण
सभेत पास झाले या मुळ ठरावाचे तारखेपासून सहा मिह याचे आत न दणी
अिधकारी यां या परवानगीिशवाय कोण याही सभेत आणता येणार नाही.

34)

35)

सं थे ने खाली िदले या सं थाना संल न होवून यांचे सद य झाले पािहजे.
1) िज हा म यवत सहकारी बँ क
2) महारा रा य सहकारी पणन महासंघ मुंबई
3) िज हा खरे दी िव ी संघ
4) िज हा सहकारी मंडळ (िड ी ट को.ऑप.बोड)
सं था या सं थाची सद य झाली असेल अशा सव साधारण सभांना सं थेतफ
ित या ितिनधीनी हजर राह याब ल व ित या िनवडणुकीत मत दे याब ल
अिधिनयम कलम ं .27 या तरतुद ना अधीन राहू न सं थेने वेळोवे ळी आप या
सिमती सभेत ठराव क न ठरिवले पािहजे.
वा षक सवसाधारण सभे म ये त ार िनवारण सिमतीची नेमणूक कर यात ये ईल.
(त ार िनवारण सिमतीची रचना उपिवधी मांक 67 म ये नमू द केली आहे.)

35 अ) सवसाधारण सभांचा वृ ांत

यां या वृ ांतपु तकात

यव थापकाने

सभे या

िदनांकापासू न 15 िदवसां या आत िलहू न ठे वला पािहजे.
िनवडणूक

36)

37)

सं थे ची िनवडणूक ही संचालक मंडळाची मुदत संप यापूव घे यात यावी जेणे
क न नवीन संचालक मंडळ यांचे कामकाज पिह या संचालक मंडळाची मुदत
संपताच लगेच वका शकेल.
सं थे या मतदार यादया, िनवडणू क काय म आिद. सव बाब चे यव थापन,
िनयं ण व काय वयन या बाबी रा य शासनाने िनयु त केले या ािधका-याकडे
कवा रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणाकडे राहील.

संचालक मंडळ
38)

39)

सं थेचा यवहार व कामकाज यां ची यव था खाली नमूद के या माणे 21 पे ा
जा त सद य नाहीत अशा संचालक मंडळा या हाती राहील .( सं थेचे काय े व
सं थेची सभासद सं या यां चा िवचार क न संचालक सद यांची सं यािन चत करावी )
संचालक मंडळा या िनवडणुकी बदल
ृ या सं थे या पोटिनयमात इतर काहीही
असले तरी संचालक मंडळावर खालील कार या सभासदांसाठी जागा राखीव
राहतील . या जागा1. मिहला ितिनधी - 2
2. अनुसुिचत जाती कवा जमातीतील सद य -1

3. इतर मागासवग य सद य -1
4.िवमु त जाती, भट या जमाती

कवा िवशेष मागासवग तील सद य- 1

जर वर नमूद केले या या या वग तील सभासद सं थेत नसतील तर या वग साठी
जागा आरि त ठे व याची गरज नसेल
40)

त संचालक (Expert Director) :- सं या - 2

त संचालक हणजे या य तीस िव यव थापना मधील अनुभव कवा सं थे या
उ े श आिण उप माशी िनगडीत बाब म ये िवशेष ान असले ली य ती होय.
1. िनयु ती -संचालक मंडळ यां ना वकृत करे ल.
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2. मतदानाचा अिधकार - संचालक मंड ळा या िनवडणुकी या अनुषंगाने मतदान
कर याचा अिधकार नाही. मा सं थे या यवसाया या अनुषग
ं ाने कामकाजात ठराव व
िनणय याम ये याचे मत ाहय धरले जाईल .
3. गणपुत :- गणपुत साठी याची उप थती ाहय धरली जाणार नाह .
41)

42)

43)
44)

कायल ी संचालक - (Functional Director) :-

1 कवा 2

सं थेने िनयु त केले ले मु य कायकारी अिधकारी / यव थापक हे महारा सहकारी
सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 74 (3) नुसार संचालक मंडळाचे पदिस द सद य
असतील. सदर मु य कायकारी अिधकारी / यव थापक हे कायरत संचालक हणुन
काम पहातील. संचालक मंडळ सद याची सं या 17 पयत अस यास एक आिण 18 ते
21 सद य सं या अस यास 2 कायल ी संचालक असतील. सं थे या एखादया विर ठ
पातळीवरील अिधका-याची / खाते मुखाची सं थेचा दुसरा कायल ी संचालक हणुन
संचालक मंडळ िनयु ती करे ल.
1) िनयु ती - संचालक मंडळ
2) मतदानाचा अिधकार - नाही
3) गणपुत - गणपुत साठी उप थती ाहय धरली जाणार नाही.
संचालक मंडळाचा कायकाल पाच वष चा असेल. तो कालावधी संचालक मंडळा या
िनवडणू कां या तारखेपासुन मोज यात येईल. यास कोण याही कारची मुदतवाढ िदली
जाणार नाही. संचालक मंडळा या मुदतीत कोण याही कारणाने संचालक सद या या
िर त होणा-या जागा अिधिनयमातील तरतुदीनुसार भर या जातील. तसेच पदािधकायां चा कायकाल पाच वष चा राहील आिण तो संचालक मंडळा या मुदतीबरोबरच
संपेल.
संचालक मंडळा या सभेस िनवडू न आले या एकू ण संचालका या 51 % पे ा कमी
नसेल इतका कोरम ( गणसं या ) असेल.
सं थे या मंडळावरील संचालका या जागे या िनवडणुकीस उभे रहा यास
खालील
पा ते ची आव यकता राहील. िनवडून येणा-या संचालका या जागेसाठी उमेदवारी
करणारी य ती :1. पोटिनयम

मांक 5 ई मधील तरतुदीनुसार ि याशील सभासद असावा व तो

सभासद अिधिनयमाचे कलम 27 (3) आिण 27 (3) (ए) ची पू त ता करणारा

45)
46)
47)
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असावा.
2. ती य ती महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील
तरतुदीनुसार अपा असता कामा नये.
यो य कारण दाखिव यावाचून सिमती या लागोपाठ तीन सभांना एखादा सद य
गैरहजर रािह यास तो सिमतीतून कमी झाला असे समज यात येईल.
सिमती सद याचा य तीश: िहतसबंध असणा-या बाब चा िवचार चालू असता याला
सिमती या सभेस हजर राहता येणार नाही.
अ) सं थे या सिमती या िनवडणुकीसाठी सभासदाचे आले ले नामिनदशनप
(उमेदवारी अज) नामंज ू र झा याचे सं थेचे नामंज ू रीचे प िमळा या या तारखेपासून
तीन िदवसाचे आत या नाराज झाले या सभासदाला मा.न दणी अिधकारी यां चेकडे
अपील करता येईल असे अपील िमळा या या तारखेपासू न दहा िदवसा या आत
न दणी अिधकारी ते अपील िनकालात काढतील. अपीलात िदले ला िनणय अंितम
(अखेरचा)असेल व अपीलात िदले या िनणयावर आणखी अपील कवा पुनरी ण
(री हीजन) करता येणार नाही. कायदे शीरपणे नामिनदशीत कर यात आले या
उमेदवारांची यादी अपीलावरील िनणया या अिधन असेल. उमेदवारी अज या
छाननीची तारीख व उमेदवारी मागे घे याची शेवटची तारीख यामधील कालावधी 15
िदवसापे ा कमी असणार नाही.

ब) जर सं थे या सभासदाला अिधिनयम कलम 79 कवा 88 अ वये कवा कलम 85
अ ये कोण याही सं थेचा झालेला चौकशीचा खच दे यास जबाबदार धर यास आले
असेल तर तो सद य हणू न िनयु त नामिनद ट हो यास िनवडू न ये यास वीकृत
(को-ऑ ट) केला जा यास कवा सिमती सद य हणू न चालू राह यास अपा ठरे ल.
व यां ची सिमतीवरील जागा मोकळी झाली असे समजले जाईल.
क) अिधिनयम कलम .71 (ए) मधील तरतुदीिव द सं थेची र कम एखादया
पदािधका-याने अिधिनयम कलम

.78, 78 अ कवा 96 अ वये सं थे या कोण याही

पदािधका-या िव द वैय तक ना याने दाखल केले या कवा कर यात आले या
कोण याही कायवाहीचा खच सं थे या िनिधतून खच के यास सदर र कम सं थेचे
न दणी अिधकारी एक मिह यात सं थेला परत करा असा या पदािधका-यास आदे श
दे तील. पण या आदे शामधील सबंिधत पदािधका-याने ती र कम मुदतीत परत केली
नाही तर न दणी अिधकारी ती र कम वसुलीसाठी माणप दे तील व यानंतर
िदले या माणप ा वये ती र कम जमीन महसुला या थकबाकी माणे वसूल केली
जाईल. या य ती िव द ही कारवाई कर यात आली असेल ती य ती कोण याही
सहकारी सं थेचा पदािधकारी हणून राह यास अपा राहील. तसेच कोण याही
आगामी िनवडणूकी यावेळी आिण या कालावधीत र कम भर यास सदर य तीने
कसूर केली तो एक मिह याचा कालावधी संप यानंतर लगेच घेत या जाणा-या
कोण याही पोटिनवडणू की या वेळी कोण याही सं थेचा पदािधकारी हो यास अपा
ठरे ल.
ड) जर एखादा सभासद अिधिनयमा वये कवा या खालील केले या िनयमां वये
कोण याही कारे अपा ठरला अस या तो सिमती सभासद हणू न िनयु त हो यास
नामिनद ट हो यास कवा वीकृत (को-ऑ ट) केला जा यास कवा सिमती सद य
हणून चालू राह यास अपा ठरे ल व याची जागा मोकळी झाली असे समजले
जाईल.
इ) अिधिनयम कलम . 73 (सीए) व सहकारी िनयम ं .58 माणे कोण याही
मुदतीचा ह ता थकिवणारा थकबाकीदार हा कोण याही सं थे या सिमतीवर सभासद
हणू न नेमणुकीने अगर नामिनद ट होवून ये यास तसेच तो सिमतीवर सभासद हणू न
राह यास अपा ठरे ल.
ई)ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒxÉä िनवडू न येणा-या सं थे या कोण याही पदािधका-यांिव द यावेळी
सिमती या कोण याही सभेस हजर राह यास व मतदान कर यात पा असले या
सिमती या एकूण सद यांपैकी 2/3 सद यांनी सिमती या सभेत बहु मताने अिव वास
ठराव पास के यास तो असा कोणताही पदािधकारी हणू न चालू राह याचे बंद होईल
आिण यानंत र याचे पद मोकळे झा याचे समज यात येईल. या कोण याही
सिमती या िवशेष सभेत अिव वासाचा ठराव मांडावयाचा असेल या सभेत हजर
राह यास व मतदान कर यास पा असणा-या एकूण सद यां या कमीत कमी 1/3
सद यांनी या ठरावा या सभे या मागणी प ावर सहया के या पािहजेत आिण ते
मागणीप िनयमां नी ठरिवले या नमु यात व ठरिवले या प दतीने मा.ने◌ादणी
अिधकारी यां चेकडे पाठिवले पािहजे. परं तु या या िवरोधी अिव वासाचा ठराव
मांडावयाचा यापैकी एखादयाची अिधकार पदावर आ याची मुदत सहा मिह यापे ा
कमी असेल तर अशा िवशेष सभेचे मागणीप दे ता येणार नाही. िवशेष सभेचे
मागणीप िमळा या या तारखेपासून सात िदवसा या आत न दणीअिधकारी सिमतीची
िवशेष सभा बोलावतील, अशी सभा नोटीस काढ या या तारखेपासून 15 िदवसां या
आत घे यात येईल. सदर सभेचा अ य न दणी अिधकारी यां नी अिधकृत केले ला
सहायक िनबंधक यां या दज पे ा कमी नसले ला अिधकारी असेल अशा सभेत

13

48)

49)

50)

51)
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अ य पदी असताना सिमती या सभेत अ य थानी असणा-या अ य ास कवा
सभापतीस जे अिधकार असतात तेच अिधकार असतील. परं तु यास मतदान
कर याचा अिधकार असणार नाही. बोलाव यात आले ली ही सभा कोण याही
कारणाव न तहकुब करता येणार नाही. अिव वास ठरावा या बाजू ने व िवरोधी
मतदान करणा-या सिमती सद यांची नावे सभेत वाचू न दाखिव यात येतील आिण
सिमती या सभे या ठरावबुकात याची न द केली जाईल. अिव वासाचा ठराव
फेटाळ यात आ या या तारखेपासून सहा मिह या या आत सिमतीपुढे कोणताही नवीन
अिव वासाचा ठराव आणता येणार नाही.
उ) सं थेतील य तीचे एकापे ा अिधक गट िनवडणू कीत िनवडून आ याचा दावा
करीत आहे त आिण या सबंधातील कामकाज सहकारी यायालयात दाखल केले
असेल तर या यायालयाने िदले या एखादया अंतगत आदे शाला अिधन राहू न न दणी
अिधकारी, नवीन सिमती पद हन करीपयत सं थांचा कारभार पहावयास तीन
सभासदांची अगर एक कवा अिधक शासक यां ची िनयु ती करतील.
ऊ) न दणी अिधका-यां या मते जर सं थे या सभासदाने पत कज ची सहकारी पणन
(खरे दीिव ी) कवा सहकारी सं करण ( ि या) यां याशी सांगड घाल या या संदभ त
सहकारी सं थािवषयक अनुषासनाचा जाणू न बुजून भंग केला अस यास तो
सिमतीमधून कमी झाला व याची जागा मोकळी झाली असे समजले जाईल.
अिधिनयम, िनयम व सं थेचे उपिवधी यातील तरतुदी व सवसाधारण सभांनी
वेळोवे ळी केले ले ठराव यानुसार सं थेचे काम चालिव यास सिमतीस पुण अिधकार
राहील.
सिमती या सभेची ले खी सूचना व सभेचा काय म सभे या िनदान पाच िदवस
अगोदर यव थापकाने सभासदां याकडे पाठिवला पािहजे अशा सभा, सभापती या
ले खी सुचनांन ुसार व संमतीने यव थापकाने बोलािव या पािहजेत, मागणी क नही
अशा सभा बोलािव याचे कामी सभापतीकडू न टाळाटाळ होत असेल तर सभा
बोलाव यासबंधी सिमती या बहु मताने िदले ला ले खी आदे श िचटणीसावर
यव थापकावर बंधनकारक राहील.
पंचवा षक िनवडणुकीनंतर 15 िदवसांत रा य सहकारी िनवडणू क

ािधकरण

पदािधका-यां ची िनवडणू क घेईल. सदर िनवडणू की ारे सिमती आप यापैकी एका
सद यास सभापती हणू न व दुस-यास उपसभापती हणून िनवडले पािहजे व सदर
सभापती, उपसभापती यां नी आपआप या अिधकारपदाची कामे केली पािहजेत.
एखादया सभेस सभापती गैरहजर असेल ते हा सभेस हजर असणा-या उपसभापतीने
सभापतीचे काम केले पािहजे. सभापती व उपसभापती एखादे वेळेस दोघेही गैरहजर
अस यास सिमती सद यांनी आप यापैकी एका सभासदास सभापती हणू न िनवडले
पािहजे. िनवडले या सभापती व उपसिमती यां चा कायकाल 5 वष चा राहील. सं थे या
कामाकिरता सिमती या आव यक ितत या सभा भरिव या जातील. वृ ांतपु तकात
सभेचे इितवृ यव थापकाने िलहू न ठे वला पािहजे.
सिमतीची कामे खाली िलिह या माणे असतील.
1. सद य हो यासाठी व भागासाठी आले या अज चा िनकाल करणे.
2. कज काढणे, ठे व वकारणे व याची अटी ठरिवणे .
3. भागाचा व आगाऊ (ऍ़ ड हा स)र कमा वसूल क न घेणे व वसूल झाले या
र कमा कशी िरतीने जमा करावया या ते ठरिवणे.
4. आगाऊ र कमा मागणीचे अज चा िवचार करणे.
5. आगाऊ र कमा दे णे कवा नाकारणे, या दयावया या अस या िकती मुदतीपयत व
िकती तारणात दयावया या ते अिधिनयम कलम मांक 44 व िनयम मांक 42 व
43 मधील तरतुदी िवचारात घेऊन ठरिवणे.

6. िववि त े ापु र या अगर या कामाकिरता उपसिम या नेमणे.
7. िदले या आगाऊ (ऍ़ ड हा स) र कमां या िविनयोगावर दे खरे ख ठे वणे.
8. थकले या र कमा वसूल कर याची तजवीज करणे.
9. तहकुबी िमळ याकिरता आले या अज चा िवचार करणे.
10. सं थे या कामासबंधी होणारा खच मंज ू र करणे.
11. यव थापकाचे िहशेब तपासणे व रोख िश लक पाहणे.

12. अिधिनयम कलम कं.75 व िनयम ं .61 मधील तरतुदीनुसार वा षक अहवाल व
वष संप यावर 45 िदवसांचे आत तयार करणे व ते तयार के यापासून
15 िदवसांचे आत िनबंधक यां चेकडे पाठिवणे.
13. यव थापक व इतर पगारी अिधका-यांना व सेवकांना नेमणे, यां या अनु मे
पगाराची व भ याची ेणी ( केल) व र कम ठरिवणे अगर यात बदल करणे, यांना
दं ड करणे व ता पु रते कामाव न दुर करणे व या सव बाबत िविनमय तयार करणे व ते
सवसाधारण सभेपुढे मंज ू रीस ठे वणे, सव कमचा-यांवर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे.
14. कायदे सबंधी कामे चालिवणे, या कामासबंधात ितप चालिवणे कवा एखादया
बाबतीत, िनयं ण सिमती या मंज ू रीने तडजोड करणे, सं थेतफ कायदे सबंधी कामे
चालिव याकिरता ित या अिधका-यां ना अिधकार दे णे.
15. आप या व आप या काय े ात सं थां या सद यां या गरजा अजमावून
शेतीिवषयक, औदयोिगक अगर घरगु त ी कामासाठी लागणारा माल खरे दी कर याची
तजवीज करणे व ज र पड यास मागणी करणा-या य ती या खच ने व यां या
जोखमीवर तो माल साठिव याची वाट याची व िवक याची तजवीज करणे.
16. मालाचे न दबु ंक तपासणे व िशलकी माल बरोबर आहे कवा नाही ते पाहणे.
17. सं था वापरीत असलेले काटे , वजने व मापे तपासणे.
18. सं थे या कचे रीसाठी व माल साठिव यासाठी जागा संपादन करणे अगर भाडयाने
घेणे व सं था करीत असले या यवसायाकिरता यं े, मिशनरी, यां चे सुटे भाग,
याकिरता लागणारी तेले इ यादी साधने िवकत अगर भाडयाने घेणे.
19.सं थेचा माल साठिव याची जागा, इमारती व सं थेचा माल यां चे आगीपासू न
नुकसान होवू नये हणू न यो य बाजार दराने िवमा उतरिव याची यव था करणे.
20. िव ीकिरता माल वकारणे व जर आव यक आिण श य असेल तर िव ीपू व
यां ची तवारी अगर ि या कर याची तजवीज करणे व कोण या मालाचे तारणावर
आगाऊ र कमा दयावया या ते ठरिवणे.
21. उधारीने माल िवक याची जोखीम सं थेने यावयाची असेल ते हा यां यामाफत
व यांना माल िवकावयाचा अशा अनु मे िव वासू दलालाची व यापा-यां ची यादी,
अिधिनयम कलम ं .44 व िनयम ं .42 मधील तरतुद ना अधीन राहू न,तयार करणे
व यां ची पत ठरिवणे. मा सं थेशी झाले या यवहारासबंधी काही वाद िनम ण
झा यास आ ही सहकारी कोट माफत िनकाल करवून घेवू असे करारप अशा
दलालांनी अगर यापा-यांनी सं थेस िलहू न िदले पािहजे.
22. या यव थापक व इतर सेवकांचा रोकडीशी, मालाशी, मह वाचे कागदप ांशी
अगर रो यांशी संबंध येत असेल अशांचेकडू न िवमा कंपनीकडू न फायडे िलटी बाँ ड
घे याची यव था करणे.
23. ले खापरी ा यादी िवचारात घेणे, अिधिनयम कलम मांक 82 व िनयम मांक
73 मधील तरतुदीनुसार लेखापरी ा यादी दोष दु तीचे ितवृ िनयमां या ओ
नमु यात न दणी अिधकारी यांचेकडे पाठिवणे आिण ले खापरी ा अिधकारी यादी व
दोष दु ती ितवृ पुढील सवसाधारण सभेपुढे ठे वणे.
24. भाग (शेअस),सरकारी व इतर रोखे यां चेवर सं थेचे वतीने शेरा िलिहणे, ते
िवकणे अगर वग करणे आिण याकिरता सिमती या दोन अथवा अिधक
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52)

53)

54)

55)

56)

सद यांना ज र ते अिधकार दे णे
25. सवसाधारणपणे सं थेचा यवहार चालिवणे.
26) सं थे या सभासदां या िश ण व िश णासाठी आिण सभासदांचा सं थे या
यव थापनात सहभाग वाढव यासाठी आिण सं थे या कामकाजात पारदशकता
आण यासाठी आव यक उपाययोजना करणे.
+: ºÉÊ¨ÉiÉÒ सद यांनी वरील कामे पार पाड याचे कामी हयगय के यास हयगयीमुळे
होणा-या सं थे या नुकसानीस ते वत: वैय तक व संयु त िरतीने जबाबदार धरले
जातील.
ºÉÊ¨ÉiÉÒ अथवा सिमतीचा सद य यां या नेमणूकी या वेळी काही दोष अस याचे
मागाहू न नजरे स आ यास अगर सिमतीवरील काही जागा िरका या रािह या तरी
सिमतीने अगर सिमतीचा सद य या ना याने स ावने ने केले ली कामे ही जणू काही ती
सिमती अगर तो सद य यां ची नेमणू क यो यच झाली अगर सिमतीवर ितचे सव सद य
होते असे समजू न अिधिनयम कलम मांक 77 मधील तरतुदी माणे कायदे शीर
समजली जाईल.
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É कलम ं .91 मधील तरतुद ना अिधन राहू न सिमती या िनकालावर
सवसाधारण सभेकडे या िनकालाची समज िद या या तारखेपासून 2 मिह याचे आत,
अपील करता येईल. या मुदतीनंतर केले ले अपील सवसाधारण सभा नामंज ू र करील.
सिमती व उपसिमती सद यांना सं थे या सभेस हजर राह याब ल तसेच परगावी
सं थे या कामासाठी जा याये याब ल िनयम ं .107 अ,ब,क मधील तरतुदीनुसार
वास भ ा व दै िनक भ ा िदला जाईल.
(+)={ÉÊ´ÉvÉÒ ं .2(3) म ये िनद ट के या माणे मिशनरी जागा इ यादी साधने
घे यापू व तसेच गोदाम बां धणे अगर खरे दी करणेप ू व मे.न दणी अिधकारी यां ची
परवानगी घे याची जबाबदारी सिमतीवर राहील.
(¤É)ºÉÊ¨ÉiÉÒºÉ एखादा कायदे शीर स लागार नेमता येईल. परंतु यां या नेमणुकीस
सवसाधारण सभेची मा यता यावी लागेल.
(क) सं थे या खच स ज र या माला या खरे दी व िव ीस व सं थे या इतर
यवहारास मंज ू री दे ताना तो खच, ती खरे दी िव ी अगर ते यवहार अिधिनयम, िनयम
व उपिवधी यातील तरतुदीिव द नाहीत हे पहा याची जबाबदारी सिमतीवर राहील.
(ड) ज रीनुसार िज हा अगर महारा रा य पणन महासंघाकडे (माकट ग फेडरे शन)
िव ीकिरता माल पाठिवणे व माला या िकफायतशीर िव ीची यव था करणे
याबाबत जबाबदारी सिमतीवर राहील.
(ई) ज रीनुसार उपिवधी . 2(5) म ये िन द ट के या माणे सिमतीस माल खरे दी
करता येईल तसेच माल गोळा कर याकिरता वाहतुकीची साधने भाडयाने घेता येतील
अगर खरे दी करता येतील.
(फ) िज हा खरे दी िव ी अगर महारा रा य सहकारी पणन सं थां या आदे शानुसार
यां या जबाबदारीवर व यां या खच ने सिमतीला माल खरे दी क न पाठिवता येईल.
(ग) ={ÉÊ´ÉvÉÒ ं .2 म ये िन द ट केले ली इतर कामे हाती घेवून ती पार पाड याची
जबाबदारी सिमतीवर राहील.
िनयं ण सिमती

57)

16

िनयं ण सिमती खालील सद यांची राहील.
1. सिमतीचा सभापती
2. सिमती सद यांमधून सिमतीने िनवडले ला एक सद य
3. पैसा पुरिवणा-या िज हा म यवत सहकारी बँ केचा एक ितिनधी (बँ केचे कज
दे णे अस यास)

58)

िनयं ण सिमतीची कामे खालील माणे असतील.
1.सं थे या सव िहशेबाची पहाणी करणे दर ितमाहीतून एकदा तरी तपासणी करणे,
सं थेची सांप ीक थती व काय यासबंधी वष अखेरीस ितवृ िवशेष सवसाधारण
सभेकडे पाठिवणे व या सिमतीची सभा दर दोन मिह यांनी एकदा तरी भरे ल.
2.िनयं ण सिमती या सद यांना सं थेचे वाटे ल ते कागदप तपास याचा आिण
सं थे या मालाची न द अगर मोजदाद करताना हजर राह याचा अिधकार राहील.
याच माणे सदरहु िनयं ण सिमतीस सं थे या इतर सिम यांना सूचना कर याचा
तसेच िवशेष सवसाधारण सभा बोलावून सिमतीने अथवा ित या एका अगर अिधक
सद यास सिमतीतून काढू न टाक यासबंधी सवसाधारण सभेकडे िशफारस कर याचे ही
िनयं ण सिमतीला अिधकार राहील.
सभापती

59)

या सं थे या उपिवधीत इतर िन द ट केले या कत या यितिर त सभापतीचे
कामे पुढील माणे असतील.
1. यव थापक सिमती, िनयं ण सिमती, सवसाधारण सभा व यां या ठरावांची
यव थापकां यामाफत अंमलबजावणी क न दे णे.
2. सं थे या यव थापकां या दै नंिदन कामकाजावर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे
3. उपिवधी मांक 76 म ये नमूद केले या मय दे वरील व सं थेची दै नंिदन िश लक
र कम ब ँ केत भरणा करणे व करवून घेणे.
4. सं थेचा माल, साधन सामु ी यां चा साठा व हातातील रोख िश लक यां या
न दवहया कमीत कमी तीन मिह यातू न एकदा पडताळून पाहणे अगर तपासून घे याची
यव था करणे व यव थापकाने सिमतीपुढे हे कामकाज झा याची न द ठरावात िलहू न
ठे वणे.
5. अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यां ना अिधन राहू न सं थेचे कामकाज चालिवणे.
6.सहकार खाते, िज हा म यवत व रा य सहकारी बँ क, महारा रा य खरे दी
िव ी संघ (फेडरे शन) मा.िज हािधकारी यां नी िवचारलेली मािहती पुरिव याबाबत यो य
ती द ता घेणे.
यव थापक

60)

िनयम मांक 57 मधील तरतुदी माणे सं थे या करारात, यवहारात, खरे दी
केले या अगर िवकले या िमळतीत यव थापकाला पदािधका-याला अगर अ य
अिधका-याला कसलाही भाग अगर िहतसबंध ठे वता येणार नाही.
यव थापका या कामात खालील कामां चा समावेश राहील.
1. सं थे या सवसाधारण सिमती या व िनयं ण सिमती या सभा बोलावणे व
यांना हजर राहणे.
2. अशा सभात होणा-या कामाची न द वृ ांत पु तकात करणे.
3. सिमती या हु कुमाने पैसे खच करणे यतील या र कमा घेणे.
4. िनयम ं .65 म ये नमूद केलेली व सं थेची सव पु तके व िहशोब वेळ या
वेळी िलहू न ठे वणे.
5. जमा र कमां या पाव या, खच या पाव या हौचस व सं थेचे काम
चालिव याकिरता लागणारे इतर सव कागदप तयार करणे.
6. िनयम ं . 61 व 62 माणे वा षक ताळबंदप के ठरले या मुदती या आत
तयार क न सिमतीपुढे ठे वणे व ती िनबंधकसाहे ब यांनी नेमले या भागा या
ले खा परी काकडे मुदतीत पाठिव याची यव था करणे.
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7. सं थेचा प यवहार चालिवणे व सद यांना लागणारी ज र ती मािहती
पुरिवणे.
8. ले खा परी ा यादी आ यानंत र ताबडतोब ती सिमती या िवचाराकिरता
ित यापुढे ठे वणे व ित यात दाखिवले ले दोष व चुका दु त कर याबाबत
ज र ती तजवीज करणे व िनयम ं .73 माणे दोष दु ती ितवृ
ठरले या मुदती या आत सिमतीपुढे ठे वून ते पुढे पाठिव याची यव था
करणे.
9. सं थे या पगारी कमचा-यां ना व सेवकांना कामा या िदशा दाखिवणे
या यावर दे खरे ख ठे वणे व यां चे िनयं ण करणे.
10. सं थेतफ िद या जाणा-या जमे या पाव या यव थापकाने सहया
के या पािहजेत. भागांची भागप े, द तऐवज व इतर मह वाचे कागदप
यावर यव थापकाने व अिधकार िदलेली सिमतीचा एक सद य यां नी सहया
क न िद या पािहजेत.
11. सं थेचा माल व इतर जदगी ठे वणे.
12. सं था िवकी करीत असले या माला या बाजार भावावर ल दे णे व बाजार
भावा या तेजीमंदीमुळे सं थे या होणा-या नुकसानीची जाणीव सिमतीस
वेळीच क न दे णे व नुकसान टाळ यासाठी सिमती या संमतीने ज र या
उपाययोजना करणे.
13. उपिवधी ं . 51 म ये िन द ट केले ली सिमतीची कामे, सिमतीचा मु य

कायकारी अिधकारी या ना याने पार पाड याची जबाबदारी यव थापकावरही
राहील.

14.अिधिनयमातील तरतुदीनुसार िवहीत िववरणप

े िनबंधकाकडे मुदतीत सादर करणे.

62)

यव थापका या गैरहजेरीत याची ता पु रती कामे कर यास सिमतीला दुस-या
एखादया य तीस अिधकार दे त ा येईल.

63)

यो य भावाने मालाची िव ी करणे, मालाचे वजन करताना यावर दे खरे ख करणे,
िव ी या र कमा वेळ या वेळी वसूल करणे या कामाची जबाबदारी यव थापकावरही
राहील.
यव थापकाने वरील कामे पार पाडावया या कामी हयगय के यास
हयगयीमुळेहोणा-या सं थे या नुकसानीब ल याला वैय तक रीतीने जबाबदार
धरले जाईल.
यव थापका या नेमणुकीस अगर बडतफ स सवसाधारण सभेची मा यता घे यात
येईल.
सं था आप या कमचा-यांसाठी व सेवकांसाठी भिव य िनव हिनधी ( ॉ ह डड
फंड) थापन करील व तो िनधी सु थतीत ठे व यासंबंधीचे व याचा उपयोग
कर यासंबंधीचे िविनमय न दणी अिधकारी यां चे पुव संमतीने सं थेने तयार केले
पािहजेत. या िनधीची थापना व याची यव था अिधिनयम कलम मांक 71 व
िनयम ं मांक 56 मधील तरतुदी माणे केली जाईल.

64)

65)
66)

त ार िनवारण सिमती.

67)
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त ार िनवारण सिमती :- सं थेचे सभासदामधील तसेच सभासद व सं थेमधील वाद,
त ारी सोडिव यासाठी सं था तरावर वा षक सवसाधारण सभेम ये त ार िनवारण
सिमतीची नेमणुक कर यात येईल.

रचना :अ) सदर सिमती ि सद यीय राहील ( ि याशील सभासदामधुन ) यातील एक
य ती ही अ य व अ य दोन य ती सिमतीचे सद य हणून काम करतील. सिमतीचे
अ य हे सं थेचे विर ठ सभासद व सं थे या कामकाजाचे ान असले ले असावे. तसेच
सिमतीचे उविरत दोन सद य हे सं थे या कामकाजाबाबत अनुभवी सभासद असावे.
ब) सं थेचा विर ठ अिधकारी ,सिमतीचा सिचव हणू न काम पाहील व सिमती या
कामकाजाची न द ठेव याचे काम तो करे ल.
क) सिमतीचा कालावधी 1 वष चा राहील .
काय या ती :-सदर सिमती सं थे या सभासदांमधील कवा सभासद व सं थे मधील
यवसाया संदभ त व यव थापन संदभ तील वाद कवा त ारी यांचे िनवारण
करे ल. ा त झाले या त ारी या अनु षंगाने संबंिधतास सुनावणी दे ऊन व हणणे
ऐकू न 3 मिह या या आत त ारीचे िनराकरण करणे आव यक राहील. सदर
सिमतीची कत ये हणजे यां या समोर आले या वादाम ये सं थे स यो य तो स ला
दे याबरोबरच कायदा / िनयम, सं थे चे उपिवधी व सहकार खा याचे आदे श व
मागदशक त वे यांचा िवचार क न सभासद व सं था यांचे म ये तडजोड घडवून
आणणे .सदर सिमतीचे इितवृ ास संचालक मंडळ सभेत मा यता देणे आव यक
राहील.
सहकार िश ण
68)

69)

19

सहकार िश ण :- सं थे या सभासद ,संचालक ,अिधकारी ,कमचारी यांना
सहकार िवषयक आिण सं थेचा यवहार िवषयक िश ण दे णे आव यक आहे .
यानुसार ये क वष सं था अशा िश णासाठी आराखडा तयार करे ल याम ये
सं थे चे संचालक, सभासद, अिधकारी, कमचारी यां या िश णाचा समावे श
असेल. सदर या िश णापोटी होणा-या खच ची तरतूद सं था यां या
अथसंक पाम ये दरवष करे ल. सदरचे िश ण हे संघीय सं था/नाबाड /यशदा
/वैकुं ठ मेहता इ टटयुट ऑफ को. ऑप.मॅ नेजम ट या सं था या मा यमातून घेता
ये ईल.
िव ीचा माल व याची िव ी
िव ीकिरता माल पाठिवणा-या येक सद यावर खाली िनद ट केले ली जबाबदारी
राहील.
1. मालाचे उ पादनाने कामी सं थेकडू न के या जाणा-या सुचनांची अमंलबजावणी
करणे, खते सुधारले ली व िनभळ बी-बीयाणे वापरणे, कीड व इतर रोगापासून िपकांचे
र ण करणे व सं था सांगेल या माणे उ पादन वाढी या योजनांचा अमंल करणे.
2. सं थे या सुचने माणे िव ीकिरता िपकाची कापणी, वेचणी, मळणी, वाळवणी
इ यादी बाबी करणे.
3. सं थे या सुचने माणे उ पािदत मालाची सुधारले या प दतीने साठवणू क
करणे,अगर सं थेकडे िव ीकिरता माल पाठिवणे.
4. माल उ पादन, साठवणू क, पाठवणूक इ यादी कामावर दे खरे ख ठे वणा-या
सं थे या अिधका-यांना ज र ते सहा य करणे व ज र ती मािहती पुरिवणे.
5. िव ीकिरता येक सद याने सं थेकडे वाळलेला व व छ माल पाठवावा लागेल.
पण तसा न पाठिव यास याचे खच ने तो माल सं था वाळिवल व व छ करील.
6. सं थेने ि येचे काम अंिगकारले असेल तर, ि या झालेला माल व यातू न

तयार झाले ला पोटमाल सं था ठरिवल या वाजवी भावाने आप या गरजे माणे
घे याची जबाबदारी येक सद यांवर राहील.
7. िव ी किरता वेळोवे ळी िदलेला माल तो दे णा-याचे खाती जमा केला जाईल,
बाजारभाव व उपिवधी ं . 2 (12) मधील तरतुद ना अिधन राहू न सं थेनेठरिवले या
मय दे पयत मालावर आगाऊ र कमा दे ता येतील. माला या िव ीनंतर अगर अ य
िरतीने यां या केले या िव हे वाटीनंत र तसेच मालावर केले ला सव खच व िदले या
आगाऊ र कमा वजा क न िव ी या हं गामाअखेर
खा यावर काही िश लक र कम राहत अस यास ती , या माल दे णा-याला
परत दे ता येईल. मा याने एखादया सहकारी सं थेचे कज काढले असेल तर ती
र कम या सं थेकडे वग कर यास पा राहील. अगर ती र कम परत कर यापू व
या सं थेची मा यता यावी लागेल.पण उलट काही र कम माल पाठिवणायां कडू न अखेर येणे िनघत असेल तर या य तीने सं था कळिवल या तारखेपासून
एक मिह याचे आत ती भरावी लागेल. तशी याने भरली नसेल तर याचेवर र कम
वसुलीचे काम चालिवले जाईल.
8. िव ी या यवहारासबंधी सं था वेळोवे ळी िवनीयमन करील व ते केले ले
िविनयमन येक सद यावर बंधनकारक राहतील.
9. वरील व इतर यो य अटी असले ला ले खी करार
येक सद याने सं था
मागेल ते हा िलहू न दयावा लागेल.
70)
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िव ी या माला या तारणावर दयावया या आगाऊ (ऍ़ ड हा स)र कमा
उपिवधी ं .2(12) मधील तरतुदीस अिधन राहू न खालील अटीवर िव ी या
माला या तारणावर आगाऊ र कमा दे ता येतील.
1.िव ी या माला या तारणावर या या चालू बाजारभावाने होणा-या कमती या
शेकडा 60 पयत आगाऊ र कम दे ता येईल. मालाचे भाव उतर याने अगर अ य
कारणाने आगाऊ र कमां चे हे माण मालाचे कमतीचे मानाने वाढ यास ज री माणे
माल जादा तारण दे यास अगर ठरले या माणापे ा कमी पडणारी र कम आणू न
भर यास मालठे वणा-यास ले खी नोटीशीने कळिवले जाईल. तसे याने के यास याचे
खच ने व यां या जोखमीवर तो माल िवकला जाईल.
2. सं थेने पसंत केले या कोठारात अगर इमारतीत
य
माल आणू न
टाक याखेरीज व तो माल सं थे या ता यात संपुणपणे आ याखेरीज आगाऊ
र कम अदा केली जाणार नाही.
3. तारण मालाचा यो य बाजारभावाने होणा-या र कमेचा िवमा माल ठे वणाया या खच ने उतरला जाईल व यामालाचे चोरीपासून संर ण
या या खच ने केले जाईल.
4. आगाऊ र कमेची मुदत जा तीत जा त सहा मिह यापयत असेल व ती
मुदत यो य अशा अटीवर आणखी जा तीत जा त तीन मिहनेपयत वाढिवता
येईल.
5. अशा आगाऊ र कमेवरील याजाचा दर िज हा म यवत सहकारी बँ क
आकारीत असले या याजा या दरापे ा तीन ट के जादा राहील अशा
यवहाराब ल केले या इतर खच चा समावेश या खच त केला जाणार नाही.
6. मालाचे नुकसान अगर नुकसानीबाबत सं था जबाबदार राहणार नाही. परंतु
मालाचे नुकसान न होईल अशा िरतीने तो ठे व याची काळजी घेतली जाईल.
7. आगाऊ रकमां या अगर इतर येणे र कमां या परतफेडीकडे िव ीची संपू ण अगर
अंशत: र कम लावली जा यास पा राहील. िव ीची रािहले ली बाकी र कम माल
ठे वणा-याने याला कज पुरवठा करणा-या सहकारी सं थेकडे वग क न दे यास पा
राहील

71)

8. वरील अटी व सिमतीने पसंत केले या इतर अटी नमूद क न येक माल
ठे वणा-याने आगाऊ र कमां किरता करारनामा िलहू न िदला पािहजे.
Ê´ÉGòÒEòÊ®úiÉÉ िदले या मालावर ि या कर यात आली असली तरी, या मालावर
दयावया या आगाऊ र कमां चे िनयमन वरील उपिवधी

72)

मांक 70 म ये

सांिगत या माणे होईल व उपिवधीमधील पोटउपिवधी व अटी या ि या केले या
माला या बाबतही जशा या तशा लागू होतील.
={ÉÊ´ÉvÉÒ ं . 2(12) मधील तरतुदीस अिधन राहू न, अडतीवर िव ीकिरता आले ला
शेती माल अगर शेतीकिरता लागणारा व िव ीस ठे वलेला माल याचे तारणावर
आगाऊ र कमा दे ता येतील व यां नाही उपिवधी ं . 70 मधील तरतुदी लागू होतील

73)

74)

75)

76)

या उपिवधीनुसार यवहार करणा-या िबगर सभासद य त ना उपिवधी ं .5 ब माणे
थम नाममा सभासद झाले पािहजे.
+ÉMÉÉ>ð र कमांचा यवहार मोठया माणात वाढ यास या यवहाराकिरता उपसिमती
नेम याचा सिमतीस अिधकार राहील ती उपसिमती (1) सं थेचे सभापती (2)
उपसभापती (3) सिमतीने िनवडले ला एक सिमती सद य िमळून होईल. मंज ू र केले या
आगाऊ र कमां चे अज मंज ू री कायम कर याकिरता सिमतीपुढे ठे वले जातील.
यव थापक हा या उपसिमतीचाही यव थापक राहील.
¨ÉÉ±É कोठाराची यव था व या या यवहाराचे िहशोब ठे व याकिरता कोठार
कारकुनाची नेमणू क केली जाईल व याचेवर यव थापकाचे िनयं ण राहील.
कोठाराचे यवहाराकिरता वतं कारकून नेमला नस यास या यवहारांची
जबाबदारी यव थापकावर राहील.
नफयाची वाटणी
येक वषअखेरचे िहशेब तयार झा यावर सं थे या ठोकळ नफयातून अिधिनयम
कलम ं .65 व 51 मधील तरतुदीनुसार, िनरिनराळया खच या वगैरे र कमा,
अिधिनयम कलम ं .71 माणे सेवक भिव य िनव हिनधीसाठी सं थेने िदले ली
अंशदाने, डेड टॉक, इमारती व इतर मालाचा िटकाऊपणा िवचारात घेवून . 5 ते 12
ट केपयत कमतीवर आकारलेली झीज,तोटया या र कमा वजा क न, सं थे या
िन वळ नफयाचा आकडा काढला जाईल व तो नफालगत या पुढील वाष क
सवसाधारण सभेत जाहीर केला जाईल.

+ÊvÉÊxÉªÉ¨É

कलम

ं . 64 ते 69 (अ)व िनयम

ं . 50 ते 52, 53 व 55 मधील

तरतुद ना अिधन राहू न िन वळ नफयाची िवभागणी खालील बाबीवर केली
जाईल.
1. कमीत कमी 25 ट के राखील िनधीकिरता.
2.सरकारी भाग भांडवल व कज घेतले अस यास याची संप ू ण फेड होईपयत
कमीत कमी 10 ट के सरकारी भांडवल परतफेड िनधीकिरता.
3.जा तीत जा सत 15 ट के दराने लाभांश वाट याकिरता मा सरकारी भाग
अगर कज पाने भांडवल घेतले अस यास याची संपू ण फेड होईपयत जा तीत
जा त 5 ट के लाभांश ी वाटता येईल.
4. िनयम ं .53 अ वये दयावया या िश ण िनधीकिरता.
अ) सं था ितची वाष क िहशेबप के मंज ू र कर यात आ या या तारखेपासून तीन
मिह या या आत रा य सरकार अिधसुिचत करील अशा रा य संघीय सं थे या िश ण
िनधीसाठी िनयमां नी ठरिवले या दराने दरवष वगणी भरील. जर मुदतीत वगणी भरली
नाही तर वगणीची र कम जमीन महसुला या थकबाकी माणे वसूल करता येईल व
र कम भर यास सं थेने कसूर केली अस याचे रा य संघीय सं थेने या सं थे या
न दणी अिधका-याला कळिव यावर तो अिधकारी यो य ती चौकशी क न वगणीची
र कम वसूल कर यासाठी माणप दे ईल.
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77)

78)

5.भाग भांडवला या दोन ट के इतका िनयम ं .62 व 63 माणे उभारावया या
लाभांश सिमकरण िन ◌ीकिरता.
6.भाग भांडवला या दोन ट के इतका िनयम ं .62 व 63 माणे उभारावया या
अिधलाभांश सिमकरण िनधी किरता.
7. नफया या 5 ट के इतका माल, यं सामु ी कवा तारणप कमत चढउतार
(तेजीमंदी) िनधीकिरता.
8.नफया या 20 ट के पयत - अिधिनयम कलम ं . 81 माणे सावजिनक
धम दाय अशा कार या कामाकिरता.
9. नफया या पाच ट के पयत िव ीस माल पाठिवणा-यां ना िव ी या माणात
अिधलाभांश वाट याकिरता लाभांश व अिधलाभांश समकरण िनधीचा उपयोग
अनु मे लाभांश व अिधलाभांश वाट याकडे केला जाईल. वरील बाब वर
िवभागू न िश लक रािहलेला नफा खालील बाब वर िवभागता येईल.
1. िश लक नफया या 10 ट केपयत िवनावेतन काम करणा-यां ना मानधन
दे याकिरता.
2. िश लक नफया या 20 ट केपयत सं थे या पगारी कमचा-यांना जा तीत
जा त दोन मिह या या पगाराइतका अिधलाभांश वाट याकरता.
3. िश लक नफया या 20 ट केपयत सं थे या सद यांचे िश ण, यां ची सुसं कृतता,
गिरबांचे िश ण व यां ना मदत, वैदयिकय मदत व सावजिनक उपयु त बाब चा
सार यां चा समावेश असले या कोण याही सहकारी अगर धम दाय बाबीकिरता.
4. िश लक नफया या 20 ट केपयत- इमारत िनधीकिरता
5. िश लक नफया या 20 ट केपयत-िवशेष अडचण या राखीव िनधीकिरता
पेशल इमारत िरझव फंडाकिरता)
धा ये व इतर िग-हाईकी माल (कं युमस गुडस) वैय तक िग-हाईकांना व
सहकारी सं थाना पुरिव याचे व सरकारने सोपिवले या िनयं ीत माला या
िव ीचे (वाटपाचे ) काम सं थेला हाती घेता येईल. िग-हाईकी माल वाटप यवहारात
झाले या िन वळ नफयाची िवभागणी खालील माणे केली जाईल.
1. 25 ट के - वाटप यवहार गंगाजळीकिरता
2. 35 ट के – िवशेष िवकास िनधीकिरता
3. 40 ट के -- सं थे या िन वळ नफयात वग कर याकिरता मांक 2 मधील
िनधीची र कम न दणी अिधकारी यां ची आगाऊ परवानगी घेवून दोन वष त खच न
झा यास ती वाटप यवहार गंगाजळीत सामील केली जाईल.
िनयम

ं .53 मधील तरतुदीनुसार सं थेने रा य सरकार जाहीर करील अशा

संघीय रता अंशदानाची (वगणीची) र कम भर यािशवाय ितला लाभांश अगर
अिधलाभांश वाटता येणार नाही.

79)

80)

राखीव िनधी (िरझव फंड)
उपिवधी

मांक 83

या पोट उपिवधी (1) म ये नमूद केले ली र कम, सव

वे श फी, िविश ट कामाकिरता िदले या दे ण या िशवाय क न इतर दे ण यां या
र कमा, दं डाचे याज व इतर ज त केले या भागां या र कमा राखीव िनधीत
सामील के या जातील. अिधिनयम कलम ं . 66 व 70 व िनयम ं .54 मधील
तरतुद ना अनुस न राखीव िनधीची गुंतवणू क इगर ठे वणू क केली जाईल.
राखीव िनधी यितिर त इतर िनध ची गुंतवणू क अगर ठे वणू क अिधिनयम कलम
ं .70 व िनयम ं .55 मधील तरतुद ना अनुस न केली जाईल.
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िश लक
81)

यव थापकाकडे सं थेची 3000

.पयतची िश लक ठे वता यईल. यापे ा जा त

िश लक जमली अस यास, जम यापासून तीन िदवसांचे आत (सावजिनक सुटयांचे
िदवस वगळून) जी िज हा म यवत बँ केत अगर जवळ या ित या शाखेत भरली
पािहजे व ती भर याची जबाबदारीसु दा यव थापकावर राहील. या माणे बँ केत
र कमा भ न घे याची जबाबदारी सभापतीवर सु दा राहील.
िहशे ब व कागदप े
82)
83)

84)

सं थे ने रोखे, ित या िहशेबाची पु तके व कागदप हे यव थापका या ता यात
राहतील व ती सांभाळ याची जबाबदारी यां चेवर राहील
िनयम

.65 म ये नमूद केले ली िनबंधकसाहे ब यां नी ठरिवलेली आिण सं थेस

आव यक वाटतील तशी िहशोबांची पु तके कागदप े सं थेने ठे वली पािहजेत . या
पु तकावर व कागदप ावर आिण ज र तेथे व िकद वर दररोज या यवहाराचे
शेवटी यव थापकाने व सभापतीने सहया के या पािहजेत . िकद वर यां नी सहया न
के यास सं थेला यांचे िव द ज र ती कारवाई करता येईल. व िकद त िलिहले या
पण सहया न केले या यवहाराची ितला कसून चौकशी करता येईल. सभापती व
यव थापक यां नी सं थे या कागदप ा या मािणत नकलावर सहया के या पािहजेत .
या यितिर त दुस-या अिधका-यांनी कागदप ावर सहया करावया या अस यास यांना
या कर यास सं था अिधकार दे ईल.
सं थे या कोणं याही सद यास अिधिनयम कलम

.32 मधील तरतुदीनुसार व यात

नमूद केले ली सं थेची पु तके पाहता येतील अगर िनयम
तरतुदीनुसार यां या नकला यास दे त ा येतील.
85)

मांक 27 मधील

लेखापरी ण
सं थांना यांनी िलिहलेले लेखािवषयक द तऐवजांचे वष तून िकमान एकदा
लेखापरी ण क न यावे लागेल. महारा शासनाने जाहीर केले या पॅ नेलमधील
लेखापरी काची नेमणू क कर याचे अिधकार वा षक सवसाधारण सभे ला
रहातील. सं थेस आ थक वष संप यानंतर सहा मिह या या आत लेखापरी ण
क न यावे ±ÉÉMÉä±É.

86)

िरटन फाईल
सं था िव य वष संप यानंतर 6 मिह या या आत हणजे 30 सं टे बर या
आत मागील आ थक वष तील
करे ल.

यवहारांची िववरण प के िनबं धकांकडे सादर

ªÉÉ िरटन फाईलम ये पुढील बाब चा समावेश असेल.

(अ) कामकाजाचा वा षक अहवाल.
(ब) ले खापरी ण झालेली िहशोबप के.
(क) अितिर त जमा अगर िनधी या िविनयोगासंदभ त वा षक सभेने मंजुरी
िदले या ठरावाची त.
(ड) न याने केले या उपिवधी दु तीची त.
(इ) वा षक सभा कधी घेतली याची तारीख व िनवडणू का कधी होणार याबाबत
िड लरे शन सादर करणे.
(ई) न दणी अिधकारी मागणी करे ल या माणे अ य मािहती सादर करणे.
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87)

दु

या

सं थे या उपिवधीत बदल करणे, एखादा उपिवधी र करणे कवा नवीन घालणे
अस यास अिधिनयम कलम ं .13 व िनयम ं .12 मधील तरतुदी अनुसर या
पािहजेत. याकिरता भरले या सवसाधारण सभेस हजर असणा-या व मत दे णा-या
सद यां या िनदान 2/3 सं येने या बदलासबंधीचा ठराव पास केला पािहजे. या
सभेची नोटीस सभे या तारखेपुव िनदान 10 िदवस अगोदर सव सद यांना िदली
पािहजे. कोणता उपिवधी कसा बदलावयाचा, कोणता नवीन घालावयाचा कवा र
करावयाचा ते या नोटीसीत प टपणे िलिहले पािहजे. न दणी अिधकारी यां याकडू न
दु तीची पसंती व न द होईपयत दु त केले ला उपिवधी अमलात आणता
येणार नाही.
अ) उपिवधी या सुधारणा नोदणीसाठी आले ला अज न दणी अिधका-याने दोन
मिह या या मुदतीत िनकालात काढला नाही तर ते या मुदती या समा ती या
तारखेपासून 15 िदवसा या आत तो उपिवधी सुधारणा अज व सुधारणा िनकट या
वरी ठांकडे पाठवतील आिण िनकट वरी ठ अिधकारी तो अज दोन मिह या या आत
िनकालात काढतील. परं तु जर तो अज या मुदतीत िनकालात काढला नाही तर या
सं थेचा तो उपिवधी सुधारणा अज व यातील अशा सुधारणा यां ची न दणी कर यात
आ याचे समज यात येईल.

¤É) सं

88)

थे या उपिवधीम ये कर यात आले ली कोणतीही सुधारणा न दणी
अिधका-याकडू न या कलमा वये न दली जाणार नाही कवा या उपिवधीची सुधारणा
कर यात आ याचे मान यात आले असेल या उपिवधीम ये केले ली सुधारणा रा य
शासनाने अिधिनयम कलम ं . 4 अ वये जर कोणतेही धोरणिवषयक िनदेश(खिलते)
काढलेले असतील व ती सुधारणा या िनदेशा या िव द असेल तर ती अमलात येणार
नाही.
सं थेचा यवहार यो य िरतीने चालावा हणू न अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यांना
अनुस न िनरिनराळया यवहाराकिरता दु यम िविनमय कर याचा सिमतीस अिधकार
आहे . अशा िविनमयांची न द सिमती या वृ ांत पु तकात केली पािहजे व सव साधारण
सभेत मा य के यावर व न दणी अिधकारी यां नी मंज ू री िद यावरच ते िविनमय अंमलात
येतील.

89)

नोटीशीची बजावणी
सद यास नोटीस िदली पािहजे असे या सं थे या उपिवधीत जेथे जेथे नमूद केले असेल
तेथे तेथे सद यां या नेहमी या राह या घरी अशी नोटीस िदली हणजे या नोटीशीची
यो य बजावणी झाली असे समजले जाईल.

90)

91)

इतर
अवषणाचे वेळी जनावरांकिरता पड, चारा अगर खादय पदाथ पुरिव याचे काम
सं था हाती घेऊ शकेल. मा
क न घेतली पािहजे.

याकामी सं थेस नुकसान न होईल याची खा ी सिमतीने

अिधिनयम कलम ं .36 माणे सं थेचा एक समाईक िश का (सील) असेल व
तो सभापती या ता यात राहील आिण याचा वापर फ त सिमती या ठरावा या
अिधकारा वये होईल आिण सं थेतफ क न दे यात येणा-या व िश का मारले या
कागदप ावर सिमतीचा सभापती अगर उपसभापती यव थापक यांनी सहया
के या पािहजेत.
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92)

93)

या उपिवधीत िठकिठकाणी यव थापक व सिमती हे श द वापरले आहे त, या ऐवजी
अनु मे कायकारी संचालक व संचालक मंडळ हे श द वापरता येतील आिण जेथे
जेथे यव थापक व सिमती हे श द वापरले तेथे तेथे ते कायकारी संचालक व
संचालक मंडळ या नावाने वापरले असे समज यात येईल. यानंत र यव थापक व
सिमती यां या कामां या व इतर जबाबदा-या अनु मे कायकारी संचालक व
संचालक मंडळ यां चेवर राहतील.
उपिवधी मंज ू र होवून आ यानंत र या पुव चे अमंलात असले ले सव उपिवधी र
झालेत असे समजले जाईल.
-------------
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