नागरी/

ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं था
आदश उपिवधी

अ)
1.

तावना
पतसं थे चे नांव आिण प ा :सं थे चे नांव _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ नागरी/
ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं था मय दीत _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ असे राहील.
आिण सदर सं थेची न दणी महारा रा य सहकारी सं था अिधिनयम 1960 न दणी
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ िद._ _ _ _ _ _ _
अ वये झाली. यापुढे उपिवधीम ये सदर नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं था
मय दीत या सं थेचा उ ले ख ‘सं था’ हणू न कर यात येईल..

2.

न दणीकृ त काय लय :1) सं थेचे मु य व न दणीकृ त काय लय _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ या प यावर असेल.
2) वरील प याम ये कोणताही बदल करावयाचा झा यास सदर उपिवधी महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 म ये िदले या प दतीनु सार दु ती करावी लागेल व
यास सहकार खा याची पू व परवानगी यावी लागेल. उपिवधीत दु ती क न ती न दली
गे यािशवाय तो बदल न दला आहे असे समजता येणार नाही.

3.

सं थे चे काय े :सं थे चे काय े _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ यां या भौगोिलक े ापुरते मय दीत राहील.
याम ये कोणताही बदल करावयाचा अस यास न दणी अिधकारी याची लेखी पू व
परवानगी घेणे आव यक राहील.
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सं थे चे वग/वग करण- सं थे चा वग साधन (िरसोस सोसायटी )आिण उपवग कज
अ) दे णा या साधन संपती ( े िडट िरसोस सोसायटी ) असा राहील.
4.

या या :1) ‘ कायदा’ हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याम ये
वेळोवेळी होणा या दु या होय.
2) िनयम’ हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 या अनुषंगाने तयार
कर यात आले ले महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1961 व याम ये
वेळोवेळी होणा या दु या होय.
3) ‘िनबं धकú’ हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 या तरतुदीनुसार
नेम यात आले ला सहकारी सं थां चा ‘िनबं धकú’ ही य ती होय.
4) ‘उपिवधी’ हणजे सं थेचे स या अ त वात असले ले व काय ानुसार न दणी
कर यात आले ले उपिवधी व याम ये वेळोवेळी होणा या दु या होय.

5) ‘बोडÔü’ हणजे सं थे चे संचालक मंडळ होय.
6) ‘सवÔ साधारण सभा’ हणजे उपिवधीतील तरतुदीनू सार सव सभासदांची
वा षक सवसाधारण सभा. याम ये िवशेष सवसाधारण सभेचा समावेश होईल.
7) ‘मु यÖ कायकारी अिधकारी’ हणजे सं थे तील सव च शासकीय अिधकारी
होय.
सदर
अिधका यास
सिचव/ यव थापक/
सर यव थापक/
महा यव थापक/ कायकारी संचालक नावाने संबोधले तरी यास मु य
कायकारी अिधकारी असेच समज यात यावे. असा अिधकारी हा सं थे या
संचालक मंडळाचा पदिस द सद य (कायकारी संचालक) असेल.
8) ‘ य ती’ हणजे कोणतीही ौढ य ती जी इंिडयन का ँ ँ ट ॲ ट 1872 या
कलम 11 नुसार करार क शकते. वत: या मालकीची मालकी सं था
असले ली य ती,भारतीय भागीदारी कायदा 1932 अ वये न दलेली भागीदारी
सं था, अिवभ त हदू कुंटुं ब, रा य सरकार, सावजिनक िव व त सं था कवा
इतर कोण याही चिलत काय ानुसार न दणी कर यात आले ली कोणतीही
कंपनी अथवा सं था होय.
9) ‘पदािधकारी’ हणजे संचालक मंडळाने िनवडले ले अ य ,उपा य , मानद
सिचव, खिजनदार, कायरत संचालक, सिचव नेमणूक कर यात आले ले मु य
कायकारी अिधकारी, अवसायक, शासक व अ य अशी कोणतीही य ती
िजची िनयु ती महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील
िनयमांतगत व सं थे या आदश उपिवधीनु सार सं थे चा
यवसाय
चालिव यासाठी आदे श/मंजुरी दे णारी य ती.
10) ‘सवसाधारण सभासद’ हणजे सं थे या न दणीसाठी कर यात आले या
अज त सहभागी होणारी य ती अथवा न दणीनंतर कायदा, िनयम व
उपिवधीनु सार याचे सभासद व वीकार यात आले ले आहे अशी य ती.
11) ‘नाममा सभासदü’ हणजे सदर उपिवधीतील तरतुदीनूसार या य तीचे
सभासद व वीकारले आहे अशी य ती.
12) ‘ि यािशल सभासद’ü हणजे जो/जी सभासद य ती जी मागील सलग पाच
वष पैकी िकमान एका सवसाधारण सभे स उप थत असेल कवा या सभासद
य तीची अनु प थती वा षक सवसाधारण सभेने मािपत केली आहे आिण
ितचा सं थेने उपिवधीम ये ठरिवले या िनकषानु सार सं थे या यवसायाम ये थेट
सहभाग असेल अशी य ती.
13) ‘सहयोगी सभासदü’ हणजे सं थे चे दु स या सभासदाबरोबर भाग धारण केले ली
य ती अशा य तीचे नाव भाग माणप ावर पिहले असणार नाही.
14) ‘सहकारी सं था’ हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयमा वये न दणी
कर यात आले ली सं था.
15) ‘फेडरल सहकारी सं था’ हणजे सहकारी सं था अिधिनयमांतगत न द यात
आले ली नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं थांची तालुका/ िज हा/िवभाग/
रा य पातळीवरील संघीय सं था होय. या संघीय सं थेचे सभासद संघीय
सं थे या काय े ानु सार असतील.
16) ‘सहकारी पतसं था’ हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 अ वये
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)

27)

28)

न दणी कर यात आले ली अथवा न दणी करावयाची सहकारी सं था.
‘थकबाकीदारü’ हणजे सतत 90 िदवसापे ा अिधक कालावधी करीता थकीत
असणारी कजदार य ती, तसेच सदर कज स जािमन असणारी य ती.
‘सहकार वषÔ’ हणजे िदनाक 1 एि ल ते िदनाक 31 माच मधील कालावधी.
‘काय े ’ हणजे सं थे या न दणी वेळी कवा यानंतर सहकार खा याने
मा यता िदले ले भोगोिलक काय े .
‘सहकारी त वे ê’ हणजे आंतररा ीय / दे शपातळीवर वेळोवेळी जाहीर केले ली
सहकाराची त वे होय.
‘रा य सरकार’ü हणजे महारा रा याचे सरकार होय.
‘सेवकú’ हणजे सं थे या सेवेम ये कायरत असले ली व सं थेशी करारा वये
नोकरीत असले ली य ती.
‘नोिटिफकेशन’ हणजे क व रा य सरकार या अिधकृत गॅ झेटम ये िस द
कर यात आले ले नोटीिफके शन.
‘सहकारü त
संचालकú’ हणजे अशी य ती या य तीला ब ॅ कग/
कायदा/ले खांकन/सहकार े ातील यव थापकीय पातळीवरील कवा संचालक
मंडळ सद य हणून िकमान 5 वष चा अनु भव असेल. अथवा सनदी ले खापाल
हणू न सदर य ती कामकाज करीत असेल.
‘कायल ी संचालकú’ हणजे सं थेने उपिवधीतील तरतू दीनु सार िनयु त
केले ला मु य कायकारी अिधकारी/महा यव थापक/ यव थापक/ सिचव/
कायकारी संचालक/ यव थापन पातळीवरील अिधकारी य ती/ न दणीकृत
कामगार संघटनेचा ितिनधी.
‘ विनधी’ हणजे ( वसु ल भाग भांडवल + िरझ ह फंड + इमारत िनधी+लाभां श
समीकरण िनधी + िन वळ नफयातू न िनम ण झालेला गु ंतवणू क चढउतार िनधी
+ उ म जदगीवरील तरतुद + िन वळ नफयातून काढलेला परं तु कोणतीही
बाहय दे यता नसलेला िनधी) - (संिचत तोटा ) - (वैधािनक लेखा पिर कांनी
सू चिवलेली व सं थे ने थकीत याज अनु उ पादक कज व करा या
लागणा या परं त ु कमी केले या खच ची तरतु द ) अशी ितवष वैधािनक
ले खापिर कांनी मािणत केले ली र कम
‘दै िनक बचत ितिनधी’ हणजे अशी य ती की जी रोज सं थे या
खातेदारांकडू न दै िनक प दतीवर सं थेकिरता यांचे यवसाय अथवा वा त याचे
िठकाणी सम जाऊन किमशन त वावर ठे व अथवा कज र कम गोळा क न
ती सं थेत दररोज जमा करते. ती सं थे ची कमचारी नसू न करारावर नेमणू क
केले ली य ती असते.
‘सं था’ हणजे _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ सं था िल.

ब) उ े श5. उ े श :सं थे चा मु य उ े श ठे वीदारां चे िहत जपणे हा असू न सभासदांम ये सामािजक व आ थक
गती साधणे व सदर गती सहकारा या त वानुसार वत:साठी व एकमेकांसाठी
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एकमेकां या मदती ारे साधने होय.
1) सभासदांना काटकसर, वावलंबन व सहकाय ची भावना वृ दगत करणे.
2) सभासदांकडू न ठे वी वीकारणे, याचा िविनयोग कज दे णे अथवा गु ंतवणू क करणे,
यासाठी करणे.
3) कज ची उभारणी करणे.
4) सव कारचे बाँ डस, कज रोखे, वचन िच या व इतर कार या मौ यवान व तू
ठे वी या व पात अथवा सुरि त ितजोरीत ठे व यासाठी वीकारणे.
5) सु रि त ितजोरी घर (सेफ िडपॉझीट हॉ ट ) व त नु ं षिगक सेवा उपल ध क न दे णे.
6) सु र ा प े व रोख रकमांची दे वाण-घे वाण करणे , पाठिवणे.
7) बचत गट थापन करणे , यांना अथ सहा य करणे, उ ोग यवसायासाठी मागदशन
करणे. तसेच शासकीय, िनमशासकीय कवा अ य कोण याही िव सं थेक डू न
िनधी उपल ध करणे.
8) सं थे या कामकाजा या उपयु तते या दृ टीने सहकार खा याचे चिलत िनयमास
अनु स न सं थे स आव यक तेवढीच वा तु/ जागा संपादन करणे, इमारत बांधणे,
ितची दे खभाल करणे अथवा पांतर करणे.
9) सं थे या पू ण अथवा अंशत: ये यापोटी ता यात असले या मालम ेची यव था
करणे , िवकणे अथवा अ य त हे ने िव हे वाट लावणे.
10) सहकार खा या या पू व परवानगीने सं थे या काय े ाम ये जनतेला सेवा उपल ध
क न दे या या दृ टीने ब ॅ केचे िबझनेस करसपा ँ ड स ॲ ड िबझनेस फॅ िसिलटे टर,
शाखा, ए.टी.एम., नवीन थानी शाखा/ मु य काय लय थलांतरीत करणे.
11) सहकार खाते यां या पू व परवानगीने इतर कोण याही सहकारी सं थे चा कारभार
पू णपणे अथवा अंशत: ता यात घे णे अथवा यव थापन कर यासाठी घे णे.
12) सभासदां या सं थे या आजी व माजी सभासदां या व कमचा यां या िहता या
दृ टीने पू रक अशा संघटना, सं था, िनधी, िव व त िनधी थापन करणे , थापन
कर यास मदत करणे अथवा याम ये सहभागी होणे. तसेच सं थे चे आजी व माजी
कमचारी व यांचेवर अवलंबून असणा या य त चा िवमा उतरिवणे धम दाय व
परोपकार कर या या उ े शाने कायरत असणा या सावजिनक सं थांना वगणी दे णे
अथवा यांचे यव थापन पाहणे, टी हणू न काम करणे.
13) सभासदांची आ थक पिर थती सु धार यासाठी िविवध योजना क न कजपुरवठा
करणे.
14) लघु व कुटीर उ ोग धंदयांना अथ पुरवठा व तं ान उपल ध करणे. वयंरोजगारी
उ ोजकांना वत:चा उदयोग धंदा उभा कर यास मदत करणे.
15) जेथे आव यक असेल तेथे सं थे या उपिवधीतील मह म कज मय दे न ुसार इतर
सहकारी पतसं था/ सहकारी ब ँ का यां या सहभाग कज योजनेत [Consortium
Finance] भाग घे वून गरजू ंना कज पुरवठा करणे.
16) िविवध शासकीय सं था, िनमशासकीय सं था व काय ा या तरतू दीने अ त वात
येणा या सं था इ यादीसाठी अिधकृत ितिनधी सं था हणून िनधी जमा कर याचे
काम करणे.
17) रा य सरकारने सुचिव यानु सार इतर कोण याही व पाचा यवसाय जो सहकारी
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18)
19)
20)
21)

सं था कायदे शीरपणे क शकतात असा यवसाय करणे.
सं थे चे सभासद, ठे वीदार, ाहक, सावजिनक सं था, इतर सं था व संल न सं था
यांना आ थक, तांि क कायदे शीर संगणक आधािरत व तदनुषंिगक सेवा पुरिवणे.
िवमा कंप यांबरोबर करार क न कोणतीही आ थक गु ंतवणू क न करता
कॉप रे ट/रे फरल प दतीनु सार िवमा यवसाय अंिगकरण.
मा.िनबंधक यां या परवानगीने समान उि टे असले या सहकारी सं था
िविलनीकरण क न घे णे, यव थापन पाहणे, ता यात घे णे.
उपरो त सव कवा एखादा उ े श साध यासाठी लागणा या अनु षंिगक सव गो टी
करणे.

क) िनधी
6.
िनधी :खालील साधनांनी िनधी उभारता येतील.
1. भाग भांडवल
2. िनधी
3. वगणी
4. ठे वी
5. कज
6. दे ण या, अनुदान व आ थक सहा य
7. पुन व
8. मा. नबधक यांचे परवागीने वेळोवेळी उपल ध होणारी इतर साधने
7.

भाग भांडवल :सं थे या दशनी भागाची कमत .100/- (अ री पये शंभर फ त ) इतके रािहल.
सं थे चे अिधकृत भाग भाडवल . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /- इतके (अ री पये
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) इतके असू न ते .100/- (अ री
पये शंभर फ त) दशनी कमती या _ _ _ _ _ _ _ इत या भागात िवभागले ले
असेल.

8.

ठे वी व कज उभार याची मय दा :कोण याही आ थक वष म ये सं थेत बाहे रील कज व ठे वी या पाने उभार या जाणा या
िनधीची मय दा चिलत महारा सहकारी सं था अिधिनयम व िनयमातील तरतू दीस
अनु स न राहील.
बाहे रील कज उभार याची मय दा :पतसं थे ला अ य कोण याही मा यता ा त िव ीय सं थेकडू न कज उभार याची मय दा
खालील माणे राहील.
अ) पतसं थे ला अ य मा यता ा त िव ीय सं थेकडू न यांचेकडे असले या
िनध िरत रोख तरलता व वैधािनक तरलते यितिर त असणा या अितिर त
गु ंतवणुकी या तारणावर कज मय दा खालील माणे राहील.

8अ.
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1) मागील सलग तीन वष वैधािनक ले खापिर ण ‘अ’ कवा ‘ब’ वग अस यास
विनधी या चारपट मय दा राहील.
2) इतर सं थासाठी विनधी या दु पट एवढी बाहे रील कज उभार याची
मय दा राहील.
सदर उभारणी केले ली रकमेचा िविनयोग रोख तरलता/ वैधािनक तरलता/कज
वाटप कवा ठे व परत करणे या कारणांसाठीच केला जाईल.
दै िनक बचत ितिनधी (िप मी एंजट) :िप मी एजंट या यामाफत गोळा कर यात आले या ठे वी/ कज संद भ त किमशन 2.5%
पे ा जा त असता कामा नये.

ड) सभासद व
9.
सभासद व :महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 22 मधील तरतू दीस अिधन राहू न
कोण याही सभासद हो यास पा य तीस सभासद क न घेतले जाईल.
10.

सवसाधारण सभासद :1) पतसं थे या काय े ाम ये राहणारी अथवा यवसाय करणारी व या य तीला
सं थे या सेवांची गरज आहे व ती गरज सं था पुरवू शकत असेल व या य तीचा
यवसाय सं थे या यवसायाशी समांतर अथवा पध िनम ण करणारा नसेल तर
अशा य तीस सवसाधारण सभासद हणून वीकारले जाईल.
2) सं थे चे सवसाधारण सभासद हणून खालील िदले या यादी यितिर त कोण याही
य तीस सभासद हणू न वीकारले जाणार नाही.
अ) स ान असले ली व इंिडयन कॉ ट ॲ ट 1872 या काय ानुसार करार
कर यास पा असलेली य ती.
ब)
वत: या मालकी या सं था असले या य ती.
( ो ायटरी िशप)
क) भारतीय भागीदारी कायदा 1932 नु सार न दणी झालेली भागीदारी सं था.
ड) कंपनी काय ानुसार न दिवलेली कंपनी अथवा अ य चिलत काय ानुसार
न दिवलेली सं था.
इ) महारा सहकारी सं था अिधिनयमा वये न द केलेली अथवा न दव यात
आ याचे समज यात येणारी सं था.
ई) िव व त सं थांसाठी चिलत असले या काय ानुसार न दिवलेली िव व त
सं था.

11.

सवसाधारण सभासद वासाठी अटी :1. खालील अटी पू ण करणा या अजदारास सवसाधारण सभासद हणून
वीकार याबाबत िवचार कर यात येईल. जर यानेअ) िविहत नमु याम ये िलिखत व पात अज केला असला पािहजे व
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अशा अज ला संचालक मंडळाची मंजुरी िदली असली पािहजे.
ब)
वेश शु कापोटी .10/- व िकमान एका भागाची र कम भरणा केली
असली पािहजे.
क) ती सं थे या काय े ातील/रिहवासी/ यवसाियक असली पािहजे.
ड) कायदा, िनयम व सं थे चे उपिवधी यानु सार सव अट ची पू तता केली
असेल.
इ) सदर य तीने सहकार खा याने वेळोवेळी िदले या के.वाय.सी.
(Know Your Customer) िनकषांची पू तता केली असली पािहजे.
ई) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील
िनयम 45 नु सार पू तता केली असली पािहजे.
2. संचालक मंडळ सभेम ये यांचा अज मंज ू र होवून यास सभासद हणू न
वीकार यास मा यता िमळणे आव यक आहे .
3. जर य तीने खालील पैकी कोण याही एखादया अट ची पू तता केली नसेल तर
ती य ती सभासद हणू न वीकार यास अपा होईल.
अ) वयाची 18 वष पू ण केली नसतील अशी य ती.
ब) अिधकृत यायालयाने िदवाळखोर अथवा दोषमु त न केले या िदवाळखोर
ठरिवले असेल अशी य ती.
क) कोण याही फौजदारी गु हयासाठी िश ा झाली असेल अशी य ती.
ड) सं था करीत असले ला यवसाय करीत असणारी य ती अथवा कंपनी/
फम
इ) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 35 नुसार सभासदास
काढू न टाकले अस यास यातील तरतुदीनुसार िवहीत कालावधी पू ण
होईपयत.
ई) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 35 यितिर त अ य
कोण याही कारणाने सभासद व संपु टात आले अस यास सभासद व
संपु टात आले या तारखेपासू न िकमान एक वष सभासद होता येणार नाही.
12.

सवसाधारण सभासदांचे ह क :येक सवसाधारण सभासदांना (ि याशील सभासदा यितिर त) पुढील ह क ा त
होतील.
ये क सवसाधारण सभासदास सं थे या संचालक मंडळा या िनवडणू कीत
मतदान/ सहभाग वगळता सभासद वाचे इतर सव ह क ा त होतील.

13.

सभासद वाचा अज व याबाबतची कायवाही :अ) सवसाधारण सभासद वासाठी अजदाराने सं थे या मु य कायकारी
अिधका यांकडे िविहत नमु यात . 10/- इत या वेश फी सहीत अज सादर
केला पािहजे. अजदाराने याबरोबरच सं थे या िकमान एक भागाची र कम
अज सादर करताना भरली पािहजे.
ब) जे अज सव दृ टीने पू णपणे भरले ले आहे तके.वाय.सी. (Know Your
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Customer) िनकषांची पू तता केले आहे त. तसेच यो य या रकमेचा भरणा

केले ला आहे . अशा अज वर सं थेतफ अज िमळाले पासू न 3 मिह यां या
आत संचालक मंडळ सभेम ये िनणय घे तला जाईल व असा िनणय
घे त यापासू न 3 मिह या या आत तो अजदारास कळिवता येईल.
सभासद व ा त झाले या सभासदाने जादा भाग भांडवल घे त यास अशा
अज नाही संचालक मंडळ सभेची मा यता अिनवाय असेल.
14. ि याशील सभासद :‘ि यािशल सभासद’ü हणजे अशी जो/जी सभासद य ती जी मागील
सलग पाच वषांपकी िकमान एका सवसाधारण सभेस उप थत असेल
कवा या सभासद य तीची अनु प थती वा षक सवसाधारण सभेने
मािपत केली आहे आिण ितचा सं थे ने उपिवधीम ये ठरिवले या
िनकषानु सार सं थे या यवसायाम ये थे ट सहभाग असेल अशी य ती.
अशा सभासदास सं थे या संचालक मंडळा या िनवडणु कीम ये मतदान
करता ये ईल.
15. सं थे या यवसायात थे ट सहभाग अस यासाठी िकमान पा ता :1) याने मागील सलग पाच सवसाधारण सभांपैकी िकमान एका सभेस उप थत
राहणे अिनवाय राहील.
2) याने सं थेचा िकमान एक भाग धारण केले ला असावा.
3) अ) ि याशील सभासदाचा यवसाियक थेट सहभाग हणजे मागील सलग
पाच वष पैकी िकमान एक वष साठी पये पाच हजार कवा यापे ा जा त
रकमेचे कज घे तले ले असले पािहजे. सदर कज यवहार संपण
ू
कालावधीम ये के हाही अनु पादक कज म ये समािव ट नसले पािहजे.
कवा
ब) ि याशील सभासदाचा यवसाियक थेट सहभाग हणजे मागील सलग
पाच वष पैकी िकमान एक वष साठी ठे वी संदभ त िकमान यवहार
खालील माणे सं थे या भांडवला या माणात असला पािहजे.
. पतसं थेचे खेळते भांडवल
िकमान ठे व
1)
पये 25 लाखापे ा कमी
.1,000/2)
पये 25 लाखापे ा जा त
. 2,500/आिण .1 कोटीपे ा कमी
3)
पये 1 कोटी व यापे ा जा त
. 5,000/आिण .25 कोटीपे ा कमी
4)

. 25 कोटी व यापे ा जा त
. 10,000/कवा
क) ठे वी व कज या यितिर त पतसं था पुरिवत असले या अ य पू रक सेवा
याने मागील सलग 5 वषांपकी िकमान 1 वष साठी पये 1000/- कवा
यापे ा जा त र कमेची सं थेकडू न घेतली असली पािहजे.
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ि याशील सभासद हो यासाठी वरीलपैकी पा ता
.1 त 2 या
बंधनकारक असून पा ता .3 मधील अ, ब कवा क यापैकी कोण याही
एका पा तेची पू तता करणे आव यक राहील.
स या अ त वात असले ले जे सभासद ि याशील सभासद वाची िकमान
पा ता पू ण करीत नसतील यांना सदर पा ता पू तता कर यासाठी सदर
उपिवधी मंज ू र झा यापासू न पाच वष चा कालावधी िदला जाईल. सदर
िनकषांची िस दी कर याची जबाबदारी सं थे वर राहील.
िटप- सदर पा ता ही येक सं थेसाठी िकमान पा ता असेल. या यितिर त सं थेला
यांचे यवसाय या ती नु सार पा ता बदलावयाची अस यास पा ता .1 ही
बंधनकारक राहील व केवळ पा ता .2 व 3 (अ,ब कवा क ) हयाम येच
वा षक साधारण सभा मा यतेने बदल करता येईल.
16.

ि याशील सभासदांचे ह क :1) सं थे या संचालक मंडळा या िनवडणू कीम ये मतदान कर याचा ह क, तथािप
कोण याही य तीगत सभासदास ितिनधी ारे मतदान करता येणार नाही.
2) सवसाधारण सभासदांचे सदर उपिवधीम ये उ ले ख केलेले सव ह क
ि याशील सभासदास बजावता येतील.

17. सहयोगी सभासद व- अिधकार व जबाबदा या :1) सं थे चे भाग एकापे ा जा त य त या नावे घे ता येतील.
2) सहयोगी भागधारकांचे बाबतीत कोणाही एका या मृ यू नंतर हयात असले या
य ती सहयोगी/सवसाधारण भागधारक हणू न गण या जातील.
3) सहयोगी भागधारक संबंिधत भागाबाबत या दे यास संयु तपणे/ िवभ तिर या
जबाबदार राहतील.
4) सहयोगी भागधारकाचे बाबतीत भाग दाख यावर याचे थम नाव िलिहले
असेल यालाच ि याशील सभासदांचे सव िनकष पू ततेनंतर संबंिधत सव ह क
ा त होतील अथवा याचे सवसाधारण सभासदाचे ह क अबािधत राहतील.
5) या वेळेस सं थेचा भाग एकापे ा जा त य त नी धारण केलेला असेल या
वेळेस या य त चे नाव थम असेल या य तीस, मतदानाचे अिधकार ा त
होतील. पण या य ती या गैरहजे रीत या य त चे नाव नंतर असेल या
य तीस मतदानाचे अिधकार असतील हाच िनयम
येक पुढील नाव
असले या य तीस लागू होईल. मा अशी य ती अ ान असता कामा नये.
18.

नाममा सभासद :1) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील तरतू दीस
अिधन राहू न कोण याही य तीस यास िविहत नमु यात अज व िवनापरतीची
वेश फी .10/- भर यानंतर, जो सं थे या काय े ाम ये कायरत अथवा
वा त यास आहे , अशा य तीस नाममा सभासद क न घे ता येईल व यास
संचालक मंडळ सभेत मा यता यावी लागेल. खालील नमूद केलेले अिधकार
9

नाममा सभासदांना ा त होणार नाहीत.
अ) भागभांडवल घे णे.
ब)
शेअर स टिफकेट िमळणे.
क) ले खापरी ण झालेली आ थक प के व वा षक अहवाल िमळणे.
ड)
वा षक सवसाधारण सभा व िवशेष सवसाधारण सभांना हजर राहणे , भाग
घे णे, मतदान करणे.
इ)
लाभां श िमळणे.
ई)
संचालक मंडळा या िनवडणू कीस उभे राहणे व मतदान करणे.
उ)
ि याशील सभासद व िमळणे/ सवसाधारण सभासद व िमळणे.
18
अ.

नाममा

सभासद व िनध िरत मय दा :-

19.

सभासदांची जबाबदारी :सभासदांनी घे तले या भागां या रकमेइतकीच यांची जबाबदारी राहील.
माजी सभासदांची जबाबदारी यावेळी यांचे सभासद व र झाले , यावेळेपासून
दोन वष पयत राहील. तसेच मयत सभासदां चे मालम ेवर या या
जबाबदारीपोटी मयत िदनांकापासू न दोन वषपयत बोजा राहील.

सं थेला केवळ खालील कारणांसाठीच नाममा सभासदाच दे ता येईल.
1) कोण याही कज स जािमनदार हणू न जािमन राह यासाठी.
2) सोने कवा चांदी तारणावरील सं था वग करणानु सार पिरिश टा माणे एका
य तीस िनध िरत असणा या कज रकमेसाठी.
3) एन.एस.सी./एल.आय.सी.इ. ऋणप ां या तारणांवर सं था वग करणानु सार
पिरिश टां माणे एका य तीस असणा या िनध िरत कज रकमेसाठी .
4) लॉकस कवा सं थे चा कोणतीही आ थक जोखीम नसले या अ य अनु षािगक
सु िवधंसाठी .
5) नाममा सभासदा या ठे वी सं थेकडू न वकार या जाणार नाहीत.
िटप:- वरील मय दे पे ा जादा रकमांसाठी सवसाधारण सभासद करणे बंधनकारक
राहील. तसेच सं थे चे एका आ थक वष त केवळ वरील िनध िरत कज साठी
होणा या नाममा सभासदांची सं या लगत या आ थक वष अखेर असणा या
एकूण सभासद सं ये या 20% पे ा जा त असणार नाही.

20. सभासदांची ओळख (के.वाय.सी. लागू करणेबाबत) :सं थेबरोबर होणा या सव यवहारांचे बाबतीत सभासदांची ओळख असणे
आव यक आहे . सदर ओळखीसाठी सव सभासदां नी सहकार खा याने लागू
केले या आपला ाहक जाणा (के.वाय.सी.) या मागदशक त वांची पू तता करणे
आव यक आहे . स या असले या सभासदांनी सु दा सदर बाब ची पू तता करणे
आव यक आहे . सभासदांची ओळख सं थेमधील अिधकारी कवा अिधकृत
अिधकारी करतील. ओळखप हणजे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले ले
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ओळखप कवा सं थेने सभासदास मु य कायकारी अिधकारी यांनी सा ांकीत
क न िदले ले ओळखप ाहय धरणेत येईल.
21.

संचालक मंडळ िनवडणु कीसाठी मतदानाचा ह क :1) फ त ि याशील सभासदांना यांचे भागांची सं या िकतीही असली तरी एक मत
दे याचा ह क राहील.
2) य तीगत सभासदांनी वत: उप थत राहू न मतदान करणे आव यक आहे .
सं था /कंपनी/ िव व त सं था /अ य कोण याही कायदया ारे थािपत
झाले या सं था यापैकी जे सभासद असतील यांना मतदानासाठी भागीदार,
संचालक अथवा पदािधकारी यांची ितिनधी हणू न ने मणू क करता येईल.
3) जे ि याशील सभासद थकबाकीदार असतील तसेच महारा सहकारी सं था
अिधिनयम कलम 27 ची पू तता करीत नस यास असे सभासद मतदान
कर यास अपा राहतील.
4) ि याशील सभासदांनी मतदानाचा ह क बजाव यापू व सं थेम ये ि याशील
सभासद हो याकरीता आव यक असले ली पू तता सं थे या उपिवधी माणे
करणे आव यक राहील.

22. सभासद वाचा राजीनामा दे णे :1) सभासद आप या सभासद वाचा राजीनामा दे वून वत:चे भाग भांडवल
संचालक मंडळाचे संमतीने परत घे वू शकेल. पंरतु तसे कर यापू व यांचेकडे
कज व जािमनकीपोटी येणे असले या सव र कमांची परतफेड झाली असली
पािहजे. तसेच सभासद वाचा राजीनामा दे ताना िकमान एक वष चा कालावधी
झालेला असावा व यासाठीची सू चना िकमान एक मिहना अगोदर दे णे
आव यक आहे . कोण याही सहकारी वष त अशा त हे ने परत कर यात आले ले
भाग भांडवल यापू व या िदनांक 31 माच रोजी असले या वसू ल भाग
भांडवलाचे 10% पे ा जा त असणार नाही. अशा परत कर यात येणा या भाग
भांडवलाची कमत या अगोदर या वष या मु यांकनानु सार राहील.
2) या सभासदांनी राजीनामा दे वून भाग भांडवल काढू न घे तले आहे , अशा
सभासदांना राजीनामा िद यापासू न िकमान एक वष पयत परत सं थे चे
सभासद व िमळ यास परवानगी िदली जाणार नाही.
23. सभासद व संप ु टात ये णे :पुढील बाबतीत सभासद व संपु टात येईल.
अ)
य तीगत सभासदाचा मृ यू झा यास कवा भागीदारी सं था, कंपनी व
इतरां या बाबतीत िवसजन अथवा िदवाळखोरी झा यास.
ब)
नादारी जाहीर झा याने अथवा कायदे शीर तरतू दीने सभासद राह यास
लायक न ठर यास.
क) सं थे या पू व परवानगीने सव भागांचे ह तांतर दु स या सभासदा या
नावावर ह तांतरीत के यास (सदर िनयम हा या सं थांचे न तमू य उणे
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ड)
इ)
ई)

नाही अशाच सं थांना लागू होईल)
राजीनामा िद याने कवा सभासद व कमी कर याची मागणी मा य
झा यास.
सभासदास कायदा व िनयमानुसार काढू न टाक यास
सं थे या चिलत उपिवधीतील तरतू दीनुसार सभासद वासंबंधीची
िकमान पा ता धारण करीत नस यास,

24. सभासद वासंबंधी अपा ता :कोणतीही य ती खालील कारणा तव सं थेची सभासद हो यास अपा राहील.
1) िदवाळखोर झा यास,
2) फौजदारी गु हयाम ये िश ा झाली अस यास,
3) सं था करीत असले ला यवसाय करीत अस यास,
4) कायमचे वेड लाग यास,
25. सभासदास काढू न टाकणे :1) महारा सहकारी स था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील चिलत
तरतू दीस अिधन राहू न कोण याही सभासदास खालील कारणा तव काढू न
टाकता येईल.
अ) याने जाणू न बु ज ू न सं थेस फसिवले अस यास.
ब) तो िदवाळखोर कवा कायदयाने अपा ठर यास.
क) याने सं थे या िहतास व िहतसंबंधास तसेच सं थे या ित ठे स बाधा
आणणारे कृ य के यास.
ड) जर याने महारा सहकारी सं था िनयम 1961 या िनयम 45 मधील
तरतुदी या िव द वतन के यास.
इ) उपिवधी .(23 अ व ब) नुसार अपा ता झा यास.
ई) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 या कलम
26 मधील तरतू दीनु सार.
26. भाग दाखला :1)
येक य ती सभासद हणू न वीकृ त झा यावर या य तीने घे तले या
भागाब ल दाखला (िवना शु क) िमळ यास पा होईल. भाग दाख यावर
घे तले या भागां या उ ले ख असेल व यांचे अनु मांक असतील, भाग
दाख यावर सं थे चे अ य अथवा अिधकार िदले ले संचालक व मु य
कायकारी अिधकारी यां या संयु त वा या असतील. तसेच सं थेची मोहोर
(सील) यावर असेल.
2) जर कोण याही भाग हरवला, गहाळ झाला तर याऐवजी संचालक मंडळाने
ठरिवले या दरानुसार शु क भर यानंतर दु सरा भाग दाखला िदला जावू शकेल.
परं त ू
यासाठी सभासदाने भाग दाखला गहाळ झा याबाबतचा,
हरव याबाबतचा, न ट झा याबाबतचा पुरावा सादर करणे/ खा ी करणे
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आव यक आहे . तसेच सभासदाने यासाठी ‘इंडो नटी बाँ ड’ दे णे आव यक
आहे .
26. नामांकन :सभासदास आपले प चात सं थेतील ह क, जबाबदारी घे णेसाठी वारसाची
नेमणू क करता येईल. वारस नेमणेबाबत िवहीत नमु यात अज केला पािहजे.
तसेच सभासद अज वरील नामांकन सा ांिकत असणे आव यक राहील व
याची न द सं थेचे न दणीकृत काय लयात ठे वले या वारस न दणी रिज टरम ये
झाली पािहजे. जर वारस सं थे चा सेवक असेल तर संचालक मंडळाची पू व
परवानगी घे तली पािहजे. कोण याही वेळी अगोदर न दलेले वारस प मागे
घे वून नवीन वारस प दाखल करता येईल. मा यासंबंधीची ले खी मािहती
सं थे स िदली पािहजे. तसेच नवीन वारस प दाखल करताना संचालक
मंडळाने ठरिवलेले शु क भरावे लागेल.
27. सभासदाचा मृ यु :सभासदाचे मृ युनंतर या सभासदा या भागांची र कम नेमले या वारस/
वारसास िदली पािहजे. वारस नेमले नसेल तर संचालक मंडळास जो याचा
कायदे शीर वारस आहे अथवा जो मृ यू पावले या सभासदाचा कायदे शीर
ितिनधी आहे , अशी खा ी असेल यास सं था र कम दे ईल. अशावेळी
संचालक मंडळाने ठरिवले या अटीनु सार यो य तो इंडो नटी बाँ ड’’ दयावा
लागेल.
28. माजी सभासदांची जबाबदारी व मृ यू पावले या सभासदांची जबाबदारी:1) माजी सभासदाची अथवा मृ यू पावले या सभासदां ची जबाबदारी सं थे ला येणे
असले या रकमेपोटी पुढील माणे राहील.
अ) माजी सभासदां या बाबतीत या िदवशी याचे सभासद व संपु ठात आले
कवा मृ यू पावले या सभासदाचे बाबतीत याचा मृ यू या िदनांकापासू न
पुढे दोन वषापयत सं थेने येणे र कम वसू लीपोटी आव यक ती कायदे शीर
ि या पू ण करणे बंधनकारक राहील.
2) सभासदाची जबाबदारी ही याचे सभासद व संपु ठात ये या या िदवशीची व
मृ यू पावले या सभासदाची मृ यू या िदनांकाचे वेळी असलेली राहील.
29. सभासदाचे भाग भांडवल व ठे व वरील सं थे चा ह क :सभासदाचे कवा माजी सभासदाचे सं थे चे येणे असेल तर यापोटी सं थेत
सभासदाचे असले या भागांवर, लाभां शावर व ठे व वर सं थेचे थम व सव े ठ
ह क व बोजा राहील. सं था के हाही या या जबाबदारीपोटी याला दे य
असले ली र कम वळती क न घेईल.
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30. भाग वग करणेबाबत :एखादया सभासदास याचे नावावर असणारे सव भाग िकमान एक वष धारण
के यानंतर संचालक मंडळा या संमतीने दु स या सभासदा या नावे वग करता
येतील. मा
या सभासदाचे नावावर भाग वग झाले असतील याचे नाव
भागां या रिज टरम ये न दले गेले िशवाय वग यवहार पू ण झाला असे हणता
येणार नाही. तसेच यासाठी शु क हणू न संचालक मंडळ वेळोवेळी ठरवेल ती
र कम भरावी लागेल.
खालील कारणासाठी भाग वग करणे नाकारले जाईल.
अ) जर सभासदावर कज चा बोजा/जािमनकीची जबाबदारी असेल तर.
ब) जर भाग वग करणे सं थे या िहतसंबंधात हानीकारक असेल तर.
क)
या य ती या नावावर भाग वग करावयाचे असतील ती य ती
पोटिनयम 10 व 11 मधील कोणतीही तरतूदी पू ण करत नसली तर.
ड) जर सभासदास धारण केले ले सव भाग वग करावयाचे नसतील तर.
इ सभा
31. सव साधारण सभा :1) सव साधारण सभेम ये उप थत राह यासाठी सव साधारण सभासद आिण
ि याशील सभासद यांचा समावेश असेल.
2) कायदा व िनयम यांना अिधन राहू न सं थे चे यवहाराबाबतचे सव अंितम
अिधकार सव साधारण सभेकडे राहतील.
3) सव साधारण सभा दोन कार या असतील.
अ) वा षक साधारण सभा.
ब) िवशेष साधारण सभा.
32. सव साधारण सभेची कामे व अिधकार :सं थे चे संचालक मंडळ ठरावा ारे दरवष िदनांक 31 माच नंतर या िदनांक 30 स टे बर
पयत मागील वष साठी वा षक सवसाधारण सभा आयोिजत करे ल. सदर सभा
काय े ातील िठकाणी खालील कामकाजाकरीता बोलावली जाईल.
1) मागील साधारण सभे चे इितवृ वाचू न कायम करणे.
2) संचालक मंडळा या सं थे या काय ब ल या वष अखे र या अहवालावर िवचार
करणे व तो वीकृ त करणे.
3) वैधािनक ले खापरी ण झाले या ताळे बंद व नफा तोटा प कावर िवचार करणे व
वीकृ त करणे.
4) वैधािनक ले खापरी कां या ले खापरी ण अहवालावर िवचार करणे व वीकृ त
करणे.
5) कायदा व िनयम यास अनुस न नफा वाटणीस मा यता दे णे व लाभां श जाहीर
करणे.
6) पुढील वष करीता संचालक मंडळाने तयार केले या अंदाजप काची आिण
गतवष या अंदाजप कातील खच ची मािहती दे णे आिण मा यता घे णे.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)

उपिवधी दु त करणे.
सेवक आकृती बंधास मा यता दे णे तसेच सेवािनयम मंज ू र करणे.
संचालक मंडळ सद य व याचे नातेवाईकां ना िदले या कज बाबत मािहती घे णे.
सामोपचार योजने अंतगत िदले या कज खा यां ची मािहती दे णे.
िनयम 49 नु सार िनलखन कज स मा यता दे णे अथवा िशफारस करणे.
िनबंधकांनी जाहीर केले या पॅ नेलमधील पा वैधािनक ले खापरी काची चालू
आ थक वष चे लेखापरी ण कर याकामी नेमणू क करणे , लेखा परी णासाठीचे
मानधनास मा यता दे णे.
िश ण/कज/गुत
ं वणुक/वसू ली इ यादी त सम िवषयाबाबत या वा षक धोरणां ना
मा यता दे णे .
त ार िनवारण व तडजोड सिमती थापन करणे , सद य व अ य िनवडणे व
सिमतीची कायक ा ठरिवणे. तसेच मागील आ थक वष तील सिमती या
कामकाजाची मािहती घे णे.
िदनांक 30 स टबर पू व सं था आप या सभासदाची वा षक सव साधारण सभा
बोलवील.
पुढील वष साठी कायदा/ िनयम यामधील तरतुदीनुसार बाहे रील कज मय दा व
जबाबदारीची िन चत करणे.
मागील लगेत या वष या ले खा परी णाचा दोष दु ती अहवाल व यावरील
िनबंधकाचे िनदश सादर करणे.
वा षक सभा मुदतीत न घे णा या जबाबदार सिमती सद यास पाच वष साठी
अपा आिण यव थापनातील अिधकारी यास . 5000/- दं डाची तरतू द
अिधिनयमात आहे याची मािहती दे णे.
सभासदांची हकालप ी करणे.
वा षक सवसाधारण सभेस अनुप थत असणा या सभासदांची अनु प थती
मािपत करणे.
ि याशील तसेच नाममा सभासदांसंबंधी िनकषपू ततेची मािहती सादर करणे.

33. िवशेष साधारण सभा
संचालक मंडळाने ठे वले ले अ य कोणतेही िवषय
सं थे चे मु य कायकारी अिधकारी संचालक मंडळा या आदे शानुसार के हाही
अथवा मा. िनबंधक यांचेकडील सू चना िमळालेपासू न अथवा 100 कवा एकूण
सभासदां या 1/5 यापे ा जा त असेल या सभासदां या सहीने आले या ले खी
िवनंतीनुसार 30 िदवसांम ये िवशेष साधारण सभा बोलवतील. िवशेष साधारण
सभेम ये फ त सू चनेम ये िदले या िवषयां वर िवचार केला जाईल.

34. वा षक साधारण सभा व िवशे ष साधारण सभेची सू चना :1) वा षक साधारण सभा 14 िदवस अगेादर ले खी व पात सव सभासदांना सू चना
दे वून बोलावली जाईल.
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2) िवशेष साधारण सभा 7 िदवस अगोदर ले खी व पात सव सभासदांना सू चना
दे वून बोलावली जाईल.
3) वािषक/िवशेष साधारण सभे ची िलिखत सूचना उपरो त मुदतीम ये सभासदाचे
सं थेकडे न दिवले या प यावर तसेच िनबंधकाकडे पाठिवणे बंधनकारक राहील.
तसेच सं थे या वैधािनक ले खापरी कांनी मािणत केले ला मािगल आ थक
वष चा ताळे बंद व नफा तोटा प क संचालक मंडळाचा वा षक अहवाल तसेच
संचालक मंडळाची िनवडणू क अस यास यासंबंधीची मािहती व उपिवधी दु ती
अस यास यासंबंधीची िवहीत नमु यातील सू चना सं थे या न दणीकृत काय लय
अथवा निजक या शाखेम ये सभासदास काय लयीन कामकाजा या वेळेत
पाह यास उपल ध होईल.
4) साधारण सभेची सूचनेम ये सभे ची जागा, तारीख व वेळ यांचा प ट उ ले ख
असला पािहजे. तसेच सूचनेम ये गणपू त अभावी तहकूब झाले या सभेची तारीख,
जागा व वेळ याचाही उ ले ख असला पािहजे.
5) कोण याही साधारण सभे ची सू चना िमळाली नाही, हे सभा तहकू ब कर यासाठी
अथवा पुढे ढकलणे साठी पुरेसे कारण ठरणार नाही.
6) साधारण सभे ची सूचना मु य कायकारी अिधकारी यांचे वा रीने िदली जाईल.
35. वा षक साधारण सभा व िवशे ष साधारण सभेची गणपू त :1) कोण याही वा षक/िवशेष साधारण सभेस एकूण 1/5 सभासद कवा 100 सभासद
यापैकी जी सं या कमी असेल इतके सभासद हजर असले हणजे गणपू त झाली
असे समज यात येईल.
2) वा षक/िवशेष साधारण सभे चे कामकाज सभे या वेळेस गणपू त न
झा यास चालिव यात येणार नाही.
3) ठरिव यात आले या वेळस गणपू त झाली नाही अशी वा षक साधारण सभा
तहकूब कर यात येईल आिण ती अ य तासानंतर घे यात येईल. अशा सभेस
गणपू त ची आव यकता राहणार नाही.
4) वा षक/िवशेष सभे या दर यान कोण याही वेळी असे ल ात आले की,
गणपू त साठी आव यक तेवढे सभासद उप थत नाही तर अ य कवा सभे चे
अय
थान भूषिवणारी य ती अशी सभा तहकूब करे ल आिण उविरत
कामकाज नेहमी या प दतीने तहकूब सभेत पू ण केले जाईल.
5) तहकूब केले ली तहकूब सभा याच िदवशी अथवा अ य कोण यही िदवशी
कोण याही िठकाणी व कोण याही वेळेस 7 िदवसां चे आत अ य ठरवतील
याच माणे घे यात येईल.
6) तहकूब झाले या सभेम ये सभे या सूचनेवर असले या िवषयां यितिर त
कोण याही िवषयाचे कामकाज चालिवले जाणार नाही.
7) सभासदांनी केले या िवनंतीनुसार िवशेष साधारण सभा बोलावली असेल तर
जेवढया सभासदां या सहया िवनंतीप ावर आहे त यांचेपैकी िकमान 1/2 सभासद
उप थत अस यास गणपू त झाली असे समज यात येईल.
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36. साधारण सभेचे अ य :
संचालक मंडळाचे अ य साधारण सभे चे अ य असतील. यांचे गैरहजे रीम ये
उपा य आिण दोघांचेही गैरहजेरीत हजर असले ले व मतदानाचा ह क असले ले
सभासदांपैकी एकाची िनवड सभे या अ य पदासाठी कर यात येईल.
37
.

ठराव :याबाबत िविश ट तरतू दी कायदा, िनयम व उपिवधी असतील असे िवषय
वगळता इतर बाबतीत ठराव मतािध याने मंज ू र कर यात येईल.

38. साधारण सभेचे इितवृ :साधारण सभे चे इितवृ सभा झा यपासू न 15 िदवसाचे आत यासाठी ठे वले या
वतं इितवृ पु तकात न दिवणे आव यक आहे . सदर इितवृ ावर अ य व
मु य कायकारी अिधकारी यांनी सहया करा यात. अशा कारचे सहया केले ले
इितवृ सभेम ये झाले या कामकाजाचा अचू क पुरावा हणू न समजले जाईल.
सदर इितवृ साधारण सभा झा यानंतर 45 िदवसां चे आत होणा या संचालक
मंडळ सभेम ये न द घे यासाठी ठे व यात यावे व याची एक मािणत केले ली त
न द घे त यानंतर संबंिधत िनबंधकाकडे संचालक मंडळ सभेनंतर 15 िदवसां या
आत पाठिव यात यावी.
ई संचालक मंडळ
39. संचालक मंडळ :संचालक मंडळ िनवडू न आले या 11 सद यांचे राहील. याचा तपिशल खालील माणे1.
सं थे या ि याशील सभासदांत ू न िनवडले ले
6
(सवसाधारण गटातून)
2.
अनु स ू िचत जाती/जमाती सभासदांसाठी (राखीव)
1
3.
मिहलांसाठी (राखीव)
2
4.
इतर मागास वग (राखीव)
1
5.
भट या िवमु त जाती/जमाती व
1
िवशेष मागास वग(राखीव)
एकू ण
11
6.
सहकार त संचालक ( वकृ तीने जा तीत जा त)
2
7.
कायल ी संचालक (मु य कायकारी अिधकारी )
1
एकू ण
14
1) संचालक मंडळावर सं थे या मु य कायकारी अिधका यास कायल ी संचालक
हणू न वकृ त केले जाईल.
यांना पदािधकारी िनवडणू कीम ये मतदानाचा
कोणताही ह क राहणार नाही. मा संचालक मंडळ सभेम ये मत य त कर याचा
अिधकार असेल.
2) सहकार त संचालकांना पदािधकारी िनवडणू कीम ये मतदान कर याचा ह क
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3)

4)
5)
6)
7)

राहणार नाही. मा संचालक मंडळ सभेम ये मत य त कर याचा अिधकार
राहील.
सहकार त संचालकास जा तीत जा त तीन सहकारी सं थांवर काम करता येईल.
यापे ा यादा सहकारी सं थां वर काम करावयाचे अस यास संबंधीत िनबंधकांची
मा यता घे णे अिनवाय असेल.
सहकार त
संचालकाने
येक सहकार वष त संचालक मंडळा या
झाले या एकूण सभांपैकी िकमान 50% सभांना उप थत असणे अिनवाय राहील.
संचालक मंडळाचा कायकाल पाच वष चा राहील.
पदािधकारी िनवडणू कीसाठी सभे या मतदानासाठी संचालकांची (फ त सहकार
त व कायल ी संचालक वगळू न ) गणपू त 50% पे ा जा त हणजे च 6 राहील.
सं थे या कामकाजा या संचालक मंडळा या सभेसाठी (फ त
कायल ी
संचालक वगळू न ) गणपू त 50 ट केपे ा जा त हणजेच 7 राहील.
िटप : पदािधकारी िनवडीसाठी पा संचालक मंडळ (सिमती) सद य सं या
अकरा पे ा कमी अथवा अिधक कर याचे अिधकार पतसं थे ला राहतील,
िनवडू न ावयाचे संचालक मंडळ सद यां या सं या 21 पे ा जा त
असणार नाहीत आिण िनवडू न आले या संचालक मंडळ सद यांची सं या
17 पे ा जा त अस यास कायल ी संचालक 2 राहतील. यापैकी 1 मु य
कायकारी अिधकारी व 1 न दणीकृत कामगार संघटने चा ितिनधी राहील.

40. अ य व उपा य :अ) संचालक मंडळ िनवडणूकीनंतर सं थे या संचालक मंडळाची पिहली सभा
िनवडणू क िनकाला या तारखेपासू न 15 िदवसां या आत घेतली पािहजे
ब) अ य /उपा य िनवडीसाठी संचालक मंडळा या सभेचे कामकाज िनवडणू क
ािधकरण कवा यांनी ािधकृ त केले या अिधका यां या अ य तेखाली होईल.
क) संचालक मंडळा या सव सभांचे अ य पद अ य भूषवतील. अ य ां या
गैरहजेरीत सभांचे अ य पद उपा य भूषवतील व दोघां याही गैरहजेरीत संचालक
मंडळातील सद य आप यापैकी एकाची अ य हणू न िनवड करतील.
ड) सभे या अ य ांना वत: या मता यितिर त िनण यक मत राहील. सदर िनण यक
मताचा वापर समान मते पड यास करता येईल.
इ) सहकार त
संचालक/ कायरत संचालक यांना अ य
/उपा य ां या
िनवडणू कीम ये मत दे याचा अिधकार राहणार नाही.
ई) अ य /उपा य ांचा कालावधी संचालक मंडळाचे कायकालाएवढा राहील.
41. अ य व उपा य यांचे अिधकार व कामे :1) अ य ांना खालील अिधकार व काय पार पाडावी लागतील.
अ) साधारण सभा, संचालक मंडळ सभा व कायकारी सिमती सभा यांचे
अ य पद भूषिवणे.
ब) अ य पद भूषिवले या सव सभां या इितवृ ावर सहया करणे.
क) एखादया ठरावावर सभेम ये समान मते पड यास अशा ठरावावर िनण यक
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मत दे णे (का ट ग मत)
ड) संचालक मंडळ, कायकारी सिमती व इतर सभांचे आयोजन करणे.
इ)
वत: असले या अिधकारांमधील काही अिधकार उपा य ांना दान
करणे.
ई) दै नंिदन यव थापन व अिधकारी/कमचा यांवर िनयं ण ठे वणे.
2) उपा य ांना अ य ां या गैरजेरीम ये यांचे सव उपरो त कामकाज पार पाडावे
लागेल.
42. संचालक मंडळाचे इितवृ :संचालक मंडळ सभे चे इितवृ यासाठी ठे वले या वतं इितवृ पु तकात न दिवणे
आव यक आहे . सदर इितवृ ावर पुढील संचालक मंडळ सभे या अगोदर अ य व
मु य कायकारी अिधकारी यांनी सहया करा यात व पुढील सभेत इितवृ कायम
कर यात यावे. अशा कारचे सहया केले ले व मोहोर केले ले इितवृ सभेम ये झाले या
कामकाजाचा अचू क पुरावा हणून समजले जाईल.
43. संचालक मंडळाचे अिधकार व काय आिण जबाबदा या :1) संचालक मंडळास सं थेचे कामकाज िविवध कायदया अंतगत सु रळीत व
यव थत पार पाड यासाठी आव यक असलेले सव अिधकारी आहे त.
2) कोण याही सवसाधारण अिधकारांना बाधा न आणता संचालक मंडळास
असले ले अिधकार खालील माणे 1)
सभासद व मंज ू र करणे.
2)
सं थे साठी संघटना मक उि टे ठरिवणे व सदर उिद टे पू ण करणे साठी
आव यक ती कायवाही करणे.
3)
सं थे या यवहारांची कालिनहाय मािहती घे णे.
4)
मु य कायकारी अिधकारी व इतर कमचा यांची नेमणू क करणे व यांना
काढू न टाकणे.
5)
कमचा यांची नेमणू क, यांना ावयाचे पगार व भ े, सेवे या अटी व शत
िश तभंगाची कारवाई इ यादी या िनयं णासाठी िनणय घे णे.
6)
ले खापरी ण अहवाल व यावरील दोष दु ती अहवालाचा िवचार करणे
व सदर अहवाल साधारण सभे पुढे ठे वणे.
7)
थावर मालम ा खरे दी करणे व नको असले या जागांची िव हे वाट
लावणे.
8)
इतर सहकारी सं थां या सभासद वासंबंधी आढावा घे णे.
9)
िनध ची उभारणी करणे.
10) वा षक व पुरवणी अंदाज प काचा आढावा घे णे.
11) सभासदांना कज मंज ू र करणे.
12) सं थे चे िनधी मा यता ा त िठकाणी गुत
ं वणे.
13) शाखािव तार, ब ँ कग कर पॉडं स ॲ ड बँ कग फॅ िसिलटे टर, शासकीय
काय लय व ए.टी.एम क ासाठी या तावांवर िवचार करणे.
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14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)

सहकार खा या या वेळोवेळी येणा या आदे शानुसार ठे वी व कज वरील
याजदर िन चत करणे.
संचालक मंडळा या िनवडणूकी संदभ त कायदयातील तरतुदी माणे
आव यक ती पू तता वेळेवर करणे.
सहकार खा या या मागदशक त वानुसार यवसाय कर यासाठी िविवध
धोरणे व िनयं णे तयार करणे.
कायदा, िनयम व उपिवधी यानु सार आव यक असले या तसेच साधारण
सभे ने अिधकार दान केले या सव बाब वर कायवाही करणे व सव
कामकाज पार पाडणे.
कोण याही कज ची पुनबां धणी करणे आिण सवलतीबाबत िनणय घेणे.
सभासद, संचालक व कमचारी यां या िश णाबाबत आराखडा तयार
करणे व यानु सार कायवाही करणे.
सं थे चे आ थक कामकाजामधील न दी घे णे.
कज थकबाकीचा आढावा घे णे आिण वसु लीसाठी कायदे शीर कारवाई
करणे.
सं थे या ठे वी व बाहे रील कज मय दा उपिवधीतील तरतू दीपे ा जा त
असणार नाही याची द ता घे णे.
शाखा िव ताराबाबत िनणय घे णे.
कज िवतरणासाठीची कजदारा या कागदप ांची तपासणी करणे अथवा
यासंबंधीची यव था िनम ण करणे.
कज कार आिण कजदारिनहाय येणे कज बाकी यापैकी थकबाकी व
अनु पादक कज खा यां ची िवगतवारी करणे. तसेच वसू लीसाठी िनयोजन
करणे.
अनु पादक कज व मालम ा यांचे िनकष िवचारात घे ऊन व तु थती
दशक आ थक प के तयार करणे.
कायदा/िनयम तरतुद नुसार ितवष िवहीत मुदत व नमु याम ये ि याशील
सभासदांची यादी िस द करणे.

44. संचालक पदासाठी अपा होणे :सं थे चा ि याशील सभासद सं थेचा संचालक हणून िनवडू न ये यास अथवा
संचालक सद य हो यास अपा ठरे ल जर असा सभासद1)
यायालयाने नादार हणू न दोषी ठरिव यास अथवा मानिसक दृ टया कायमचा
वेडा ठरिवला अस यास.
2) सं था यवसाया या कोण याही कराराम ये संबंिधत आहे व कोण याही
करारा वये यास फायदा होत असेल तर.
3) फौजदारी गु हयाम ये दोषी ठरिव यात आले असेल आिण यास िश ा झाली
अस यास.
4) सं थेतील अशा कोण याही फायदा होणा या पदावर असेल तर रा य सरकारने
वेळोवेळी जाहीर केले या धोरणानुसार मु य कायकारी अिधकारी अथवा पू ण
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वेळ सेवक कवा कायरत संचालक जरी संचालक मंडळ सद य असला तरी
अशा पदांकरीता अपा ठरे ल.
5) अ य कोण याही नागरी सहकारी पतसं थे चा संचालक अस यास. (सहकार
त संचालकाचे बाबतीत वगळू न).
6) तो सं थे चा ि याशील सभासद नस यास.
7) सं थेतफ कर यात येणा या सव यवहारांम ये कोणतेही िहतसंबंध अस यास
आिण यामुळे सं थेचे आ थक नु कसान होत अस यास.
8)
यांचा व यां या कुटुं िबयां या मालकीची सं थेने वाजवी बाजारभाव
कमतीपे ा अिधक दराने भाडे त वावर कवा मालकी ह कावर थावर
मालम ा घे त यास.
9) उपिवधीतील तरतुदीनु सार थकबाकीदार झा यास.
10) कायदयानु सार यास सभासद हणू न काढू न टाकले अस यास.
11) सतत या तीन संचालक मंडळ सभांना तो अनु प थत अस यास व याची
अनु प थती संचालक मंडळास न कळिव यास.
12) संचालकाचे येक कायकालात िकमान सलग तीन िदवसांचे मा यता ा त
सं थेत ू न िश ण न घे त यास.
13) सहकार खा याने संचालक पा तेसाठी खालील
माणे ठरिवले या
ठे वीबाबत या पू तता न के यास.
अ.
नागरी
. िवभागाचा कार
1

रा य

2.

िवभाग

3.
4.
5.
6.

बह मुंबई
बृ ह मुंबई
िज हा
महानगर पािलका
असले ली शहरे

7
8.

तालुका
नगर पािलका
असले ली शहरे
अ य नागरी/
ामीण शहरे

9.

काय े

रा य तर पतसं था
(एकापे ा अिधक िवभाग काय े )
िवभाग तर पतसं था (एक िवभाग
/एकापे ा अिधक िज हे काय े )
िज हा काय े
एक वॉड/ भाग
िज हा
एक वॉड/ भाग

संचालकाने
ठे वावयाची ठे व
र कम
िदड लाख
75 हजार
75 हजार
50 हजार
50 हजार
40 हजार

तालुका
एक ते दोन वॉड/ भाग

25 हजार
25 हजार

एक गाव

25 हजार

िटप:- राखीव संचालकां या बाबतीत वरील नमूद केले ली ठे व र कम काय े ा या
अनु षंगाने नमूद केले या ठे व र कमे या 10% इतकी ठे व बंधनकारक राहील.
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45. संचालक हणून िनवडणू क लढिव यास पा ता :सभासदाने खालील अटी पू ण के यािशवाय यास संचालक पदासाठीची िनवडणू क
लढिव यास पा ठरिवले जाणार नाही.
1) संचालक मंडळाची िनवडणू क ाथिमक मतदार यादीम ये मतदार हणू न नाव
समािव ठ असणे आव यक आहे .
2) सहकार कायदा/िनयम/उपिवधीनु सार अपा ता धारण केली नसली पािहजे.
46.

संचालक मंडळावरील िर त जागा :महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील तरतुदीनुसार
संचालक मंडळावरील िर त जागा भरणेत येतील.

47. संचालक मंडळ सभा :1) संचालक मंडळापुढे चचसाठी आले या िवषयावर बहु मताने िनणय होतील. जेथे
समान मते पडतील तेथे सदर सभे या अ य ास एक िनण यक मत (का ट ग
वोट) दे याचा अिधकार राहील.
2) संचालक मंडळ सभेचे इितवृ या कारणासाठी ठे वले या इितवृ पु तकात
न दणे आव यक आहे .
3) सं थे या अ य ां या परवानगीने मु य कायकारी अिधकारी संचालक मंडळ
सभा बोलवतील.
4) मिह यातू न िकमान एकदा संचालक मंडळाची सभा होणे आव यक आहे .
5) संचालक मंडळाची सभा श यतो सं थे या न दणीकृत मु य काय लयात
अथवा सं थे या कोण याही शाखेम ये ठे व यात यावी.
6) सं थे चे अ य
हे संचालक मंडळ सभे चे अ य राहतील.
यां या
अनु प थतीत सं थे चे उपा य हे सभे चे अ य राहतील. वरील दोघां या
अनु प थतीत सदर संचालक मंडळ सभे स उप थत असणारे संचालक
यांचेमधून एकाची या सभेकरीता अ य हणून िनवड करतील.
7) संचालक मंडळ सभेची नोटीस 7 िदवसां या पू व सू चनेने पाठिवणे आव यक
आहे .
8) पदािधकारी िनवडी या संचालक मंडळ सभे या गणपू त साठी (उपिवधीमधील
एकूण मतदानासाठी पा संचालक सं येन ुसार) 50% पे ा जा त हणेज च 6
संचालक हजर असणे आव यक आहे . तर इतर संचालक मंडळ सभे साठी
(कायल ी संचालक वगळता इतर सव संचालक सं येन ुसार)50% पे ा
जा त हणजे च 7 संचालक हजर असणे गणपू त साठी आव यक आहे .
9) अ य हे तडजोड सिमती यितिर त अ य सव सिम यांचे अ य राहतील.
48.

संचालक मंडळा या उपसिम या :सं थेला जा तीत जा त पाच उपसिम या थापन करता येतील. यापैकी “ले खापरी ण
सिमती” आिण “कज वसू ली सिमती” या दोन उपसिम या अिनवाय असतील. येक
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उपसिमतीची सद य सं या पाच पे ा अिधक असणार नाही. तसेच येक सिमतीचे
तडजोड सिमती यितिर त अ य व उपा य हे सं थेचे िव मान अ य व उपा य
राहतील. सिमती सद या यितिर त मु य कायकारी अिधकारी हे येक सिमतीचे
पदिस द सिचव असतील. सव उपसिम यांचे इितवृ ास निजकचे संचालक मंडळ
सभेत मा यता घे णे आव यक राहील.
49.

त ार िनवारण व तडजोड सिमती :सदर सिमतीची थापना ही ऐ छक व पाची राहील. सभासद आिण सं था यांचेम ये
वेळोवेळी िनम ण होणारे वाद, त ारी यांचे िनराकरण करणे साठी तसेच सं थेचे
थकबाकीदार आिण सं था यांचे मधील वाद िमटिव यासाठी / तडजोड करणेसाठी
सवसाधारण सभा एका त ार िनवारण व तडजोड सिमतीची थापना करे ल. सदर
सिमतीची रचना खालील माणे असेल.
अ) तीन सद य सं थे या ि याशील सभासदांमधून
ब) सिमती सिचव - मु य कायकारी अिधकारी.
िटप- सदर सिमतीचे तीनही सद य सहकारी सं थां या कामकाजाबाबत
य
अनु भव असणारे ि याशील सभासदामधून िनयु त केले जातील. तसेच सदर
सिमतीसमोर येणा या िवषयां म ये य वा अ य पणे सिमती सद यांचा
िहतसंबंध असणार नाही. सदर सिमती सद यांची व सिमती या अ य ांची
िनयु ती तसेच कायक ा वा षक सभेम ये िन चत केली जाईल. सदर
सिमतीची सभा मिह यातू न िकमान एकदा होईल.
सदर सिमतीचे कत य हणजे यां यासमोर 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 तसेच सं था आिण सहकार े ातील ढी यांचा
िवचार क न सभासद व सं था यांचेम ये तडजोड घडवून आणणे हे राहील.
सदर सिमतीचे इितवृ ास निजकचे संचालक मंडळ सभेत मा यता घे णे
बंधनकारक राहील. तसेच त ार िनवारण व तडजोड सिमतीचे वषभरातील
कामकाजाचा ले खाजोखा वा षक साधारण सभेप ुढे मांड यात येईल.
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मु य कायकारी अिधकारी, यांचे अिधकार व यांची कत ये :संचालक मंडळ मु य कायकारी अिधका यांची नेमणू क िकमान अहता ा त करीत
असले या य ती करे ल. तो सं थेचा पू ण वेळ सेवक असून संचालक मंडळास
यां या कामकाजात वेळोवेळी मदत करे ल. मु य कायकारी अिधकारी हा संचालक
मंडळाचा पदिस द पदािधकारी राहील. मु य कायकारी अिधकारी हा संचालक
मंडळा या िनयं णाखाली राहील. तसेच संचालक मंडळा या मागदशनानुसार तो
आपले पुढील अिधकार व कत य पार पाडे ल.
1) सं थे या दै नंिदन यव थापनावर ल ठे वणे
2) सं थे या वतीने सं थे ची खाती चालिवणे तसेच रोखतेसाठी सेफ िडपॉझीट
लॉकसची सु िवधा उपल ध करणे.
3) सं थे या वतीने आव यक या सव कागदप ांव र सहया करणे.
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4) सं थे या वतीने आव यक ती सव िहशेबाची पु तके ठे वणे, आव यक ते सव
रे कॉड तयार ठे वणे , कायदा, िनयम आिण उपिवधीनु सार आव यक या
िठकाणी िविहत नमु यातील िववरण प के दाखल करणे यासंबंधंची सव
योजना करणे.
5) संचालक मंडळ सभा बोलवणे आिण सव उपसिम यां या सभा कलम 53 चे
उपिनयम (1) नुसार बोलवणे आिण सदर सभांचे इितवृ तयार करणे.
6) संचालक मंडळा या संमतीने सं थेतील िविवध जागांकरीता नेमणू का करणे.
7) सं थे ची उि टे , िविवध धोरणे तसेच भिव यकाळासबंधीची िनयोजन
कर याकरीता संचालक मंडळास मदत करणे.
8) संचालक मंडळास वेळोवेळी आव यक ती मािहती देणे, तसेच सं थे या
कामकाजािवषयी कायदा/उपिवधीतील तरतुदीनु सार व सहकार खा याने
िदले या िववरण प ाची वेळोवेळी मािहती दे णे व सहकार खा या या वा षक
िनिर णासंबंधी मािहती दे णे.
9) संचालक मंडळा या सभेम ये ठे व यात येणा या येक िवषयाबाबत वत:चे
प ट मत, सू चना आिण स ला ले खी व पात दे णे.
10) सं थे या वतीने यायालयीन ि येसाठी वकीलांची नेमणू क करणे.
11) आ थक वष संप यावर 45 िदवसांम ये वा षक अहवाल, िहशेबाची पिरप के
संचालक मंडळा या संमतीसाठी तयार करणे.
12) संचालक मंडळा या परवानगीने वत:चे अिधकाराचे सं थे या इतर
अिधका यांना ह तांतर करणे.
13) मु य कायकारी अिधकारी वत:ला आव यक वाटतील असे काही अिधकार
सं थेतील इतर अिधका यांना सं थे या संचालक मंडळा या पू व परवानगीने
दान क शकतील.
14) त ार िनवारण व तडजोड सिमतीचा सिचव हणू न कामकाज पहाणे.
15) सवसाधारण सभा बोलािवणे आिण सभे चा यवहार सांभाळणे. तसेच सभेपुढे
सव आ थक िववरण प े सादर करणे, ले खा परी ण अहवाल व दोष दु ती
अहवाल सादर करणे.
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ठे वी :1) ठे वीचे याजदर संचालक मंडळ सभेम ये ए.बी.आर. आिण ए.एल.आर.
यां या वेळोवेळी आढावा घे ऊन ठरवले जातील आिण तेच याजदर अंमलात
राहतील. संचालक मंडळा या मंज ू रीने या या वेळे या िनणयानु सार
वेगवेगळया याजदराने ठे वी वीकारता येतील.
2) अशा ठे वी या चालू खाती, बचत खाती, िरक रग खाती, िप मी, पुनगु ंतवणू क
खाती अथवा एखादया िविश ट योजनेन ु सार येणारी खाती इ यादी कारात
वकारता येतील. परं तु अशी खाती वीकारताना के.वाय.सी. िनयमावलीचे
पालन करणे आव यक आहे .
3) अशी खाती उघड यासाठी व ती िनयंि त करणेसाठी सं थेला या संदभ त
सहकार खा याने वेळोवेळी िदले या सूचना, मागदशक त वे आिण आदे श
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यांचे पालन करणे आव यक आहे .
52

गुत
ं वणुक:अ) वैधािनक गुत
ं वणु क
1) रोख तरलता माण (C.R.R)
पतसं था वत:हू न राखीव र कम हणू न येक मागील ितमाही अखे र या
एकूण ठे व या एक ट यापे ा कमी नसेल इतकी र कम लगतचे येक
ितमाहीसाठी दै नंिदन प दतीवर रोख तरलता माण/ कॅ श िरझ ह रे शो (CRR)
हणू न ठे वेल.
रोख तरलता र कम रा य सहकारी/िज हा म यवत ब ँ केम ये चालू/ बचत/
15 िदवसापे ा जा त नाही एवढया मुदती या अ पमु दत ठे वीम ये कवा रा य
शासनाने, िनयमां ारे कवा याबाबतीत िदले या सवसाधारण कवा िवशेष
आदे शा ारे परवानगी िदले या कोण याही काराम ये गु ंतवावी लागेल.
गु ंतवणू क केले या ब ँ कांचा मागील सतत तीन वष चा ले खापरी ण वग ‘ अ’
अथवा िरझ ह ब ँ केने केले या अ यावत तपासणी नु सार ेड ‘ए’ असणे
आव यक आहे . सं थेने ब ँ कां या वरील वगवारीबाबत खा ी करणे अिनवाय
असेल.
राखीव रोख तरलता िनधीबाबत सं थे ने दै नंिदन प दतीवर आव यक या न दी
ठे वावया या असून सं थे या मु य कायकारी अिधका याने दररोज या
मािणत करणे आव यक आहे . तसेच सदरची मािहती वेळोवेळीचे संचालक
मंडळ सभेम ये सादर करणे बंधनकारक राहील. याम ये सं थे या रोख
िश लकेचा समावेश कर यात येईल. तसेच य ात ठे वले या दैनंिदन रोख
तरलते या रकमेम ये एकूण रोख िश लक 50% पे ा जा त असणार नाही.
िटप- उदाहरणाथ - जून अखेरची ितमाही संप यानं तर जून ितमाही अखेर
असणा या एकू ण ठे व या िकमान एक ट के माणे ये णारी र कम कॅ श
िरझ ह रे शो हणून जुलै ते स टे बर या ितमाहीम ये दै नंिदन प दतीवर
ठे वावयाची आहे . अशा कारे ये क ितमाही अखेर या एकू ण ठे व वर
िकमान 1% माणे ठे वावयाची र कम काढावयाची असू न ती लगतचे
ितमाहीम ये दै नंिदन प दतीवर ठे वावयाची आहे .
2) वैधािनक तरलता िनधी (S.L.R.)
पतसं था वत:हू न वैधािनक तरलता िनधी हणू न येक मागील ितमाही
अखे र या एकूण ठे व या 20% पे ा कमी नसेल इतकी र कम लगतचे
ितमाहीसाठी दै नंिदन प दतीवर ठे वणे आव यक राहील.
सदर वैधािनक तरलता िनधी र कम रा य सहकारी बँ का/ िज हा म यवत
ब ँ क यांचे कडील मुदत ठे व म ये कवा रा य शासनाने , िनयमां ारे कवा
याबाबतीत िदले या सवसाधारण कवा िवशेष आदे शा ारे परवानगी िदले या
कोण याही काराम ये गु ंतवावी लागेल. गू ंतवणुक केले या ब ँ कां चा मागील
सतत तीन वष चा ले खापरी ण वग ‘अ’ असावा अथवा िरझ ह बँ केने
केले या अ यावत तपासणीनुसार वगवारी ेड ‘ए’ आव यक आहे .
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वैधािनक तरलता िनधी बाबत सं थेने दै नंिदन प दतीवर आव यक या न दी
ठे वावया या असू न सं थे या मु य कायकारी अिधका याने दररोज मािणत
करणे आव यक आहे . तसेच सदरची मािहती वेळोवेळीचे संचालक मंडळ
सभेम ये सादर करणे बंधनकारक राहील.
रोख तरलता व वैधािनक तरलतेपोटी िनध रीत माणात गं◌ुतवणूक दै नंिदन
प दतीवर असणे बंधनकारक राहील. सदर िनध िरत माणापे ा असणा या
अितिर त गु ंतवणुकीवर सं थे ला कज र कम काढ यास मुभा राहील.
िनध िरत माणामधील अशा गु ंतवणुकीवर कज काढता येणार नाही. मा तसे
के यास सं थेने िनध रीत माण राखले नाही असे समज यात येईल.
िटप- उदाहरणाथ - िडसबर अखेरची ितमाही संप यानंतर िडसबर ितमाही
अखेर असणा या एकू ण ठे व या िकमान 20% माणे ये णारी र कम
वैधािनक तरलता िनधी हणून जानेवारी ते माच या ितमाहीम ये
दै नंिदन प दतीवर ठे वावयाची आहे . अशा कारे
ये क ितमाही
अखेर या एकू ण ठे व वर िकमान 20% माणे ठे वावयाची र कम
काढावयाची असू न ती लगतचे ितमाहीम ये दै नंिदन प दतीवर
ठे वावयाची आहे . राखीव िनधीची गुंतवणूक ही वैधािनक गुंतवणूक
अस याने ती वैधािनक तरलता गं◌ुतवणूकीम ये अंतभू त करता ये ईल.
मा
या यितिर त वरील नमू द पा गुंतवणूकी यितिर त अ य
कोणतीही गू ंतवणू क वैधािनक तरलता गुंतवणू क हणून ाहय धरली
जाणार नाही.
3) इतर गुंतवणू क
अ) वरील रोख
माण व वैधािनक तरलता िनधी या पा
गु ंतवणू की यितिर त अितिर त र कम गु ंतवताना सदर गु ंतवणू क
कर याचे िदवशी मागील लागोपाट तीन वष त ‘अ’ वग िमळालेली,
तसेच िरझ ह ब ँ केचे ेडेशन ‘ए’ असले ले रा य सहकारी कवा िज हा
म यवत बँ क तसेच कवा रा य शासनाने, िनयमां ारे कवा
याबाबतीत िदले या सवसाधारण कवा िवशेष आदे शा ारे परवानगी
िदले या कोण याही काराम ये गु ंतिवता येईल. अितिर त िनधीची
गु ंतवणू क करताना रा य/िज हा सहकारी बँ क वगळता अ य
मा यतापा कोण याही एका िठकाणी ती करावयाची अस यास ती
पतसं थे या लगतचे वष अखेरील एकूण ठे वी या 5% पे ा जादा
असणार नाही.
ब)
वरील िनध िरत केले या गु ंतवणू की यितिर त सदर पतसं थेला अ य
कोण याही कार या सं थेम ये (िज हा व रा य सहकारी ब ँ केचे भाग
खरे दी कवा सं थे या यवसायासाठी लागणा या जागेकिरता संबंिधत
गृ हिनम ण सं थेम ये करावया या भाग रकमेची गु ंतवणू क वगळता)
गुत
ं वणू क अथवा खाते उघडता येणार नाही.
क) कोणतीही पतसं था अ य कोण याही पतसं थे त कस याही कारचे
खाते उघडणार नाही वा गु ंतवणू क करणार नाही.
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ड)

53.

वैधािनक गु ंतवणू क ही काय े ामधीलच ािधकृ त बँ कांम ये केली
जाईल. मा अितिर त िनधी गु ंतवणू क काय े ाम ये ािधकृ त ब ँ क
उपल ध नस यास निजकचे एका कोण याही िज हयामधील ािधकृ त
ब ँ केत करता येईल. मा अिशा गु ंतवणू कीबाबत सं थेला पय य
उपल ध नस याबाबतचा ले खापरी कांचा अिभ ाय
यांचे
ले खापरी ण अहवालात नमूद असणे आव यक आहे .
अशी गु ंतवणू क निजकचे िज हयात करताना ती महारा
रा यामधीलच िज हयात करणेस मुभा आहे .
अ य रा यांचे
काय े ाम ये अशी गुत
ं वणूक करता येणार नाही.
येक सं थेला
वत: या यावसाियक गरजा घे वून उपिवधीतील तरतू दीस अिधन
राहू न गु ंतवणू क धोरण िन चत करता येईल. मा अशा या धोरणाला
वा षक सवसाधारण सभे ची मा यता असणे अिनवाय असेल.

कज यवहार :सदर उपिवधी वकृ ती झा यापासू न नागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी
पतसं थासाठी कज िवषयक व कज कार िनहाय कमाल कज मय दा
खालील माणे असेल.

पिरिश ठ “ क-1”
नागरी/ ामीण िबगर शे ती सहकारी पतसं थांचे कजिवषयक कार आिण कज ची
कमाल मय दा
न दणी झा यापासू न नागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं थांसाठी कज िवषयक , कार
िनहाय कमाल कज मय दा खालील माणे असेल.
टीप : नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पत सं थे या संचालक मंडळ, या याशी
संबंिधत सं था (क सनस), याचे कुं टुं िबय कवा यां या संबंिधत सं था यांना
िदले ली एकूण केवळ तारणी कज पतसं थे या एकूण कज र कमे या 5% पे ा
जा त होता कामा नये.
मह म कज मय दा हणजे कॅ श े िडट कज मंजूर अस यास याची मंज ूर
मय दा व उविरत कज बाबतची (सोने तारण/एनएससी/ एलआयसी तारण ही कज
वगळून) ये णे बाकी अशी एकि त कज र कम होय.
पिरिश ठ “ क-1”
िनकष 1) न याने न दणी झाले या तसेच खेळते भांडवल .1 कोटीपे ा कमी असले या
सं था.
2) .1 कोटीपे ा जा त आिण .10 कोटीपे ा कमी खेळते भांडवल असले या
आिण मागील लगत या आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘क’ कवा ‘ड’
असावा कवा मागील वष चा िन वळ नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा कमी
आहे , अशा पतसं था.
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.
1.
2.

कज चा कार
कमाल कज मय दा
सामा य कज
.50,000 पयत.
तारणी कज
अ) नवीन वाहन तारण/ वाहन तारण कमती या 75% कवा .1.50 लाखापयत
इतर तारण कज
यापैकी जी र कम कमी असेल ती र कम.
ब) 5 वष या आतील
जुने वाहन तारण

पाच वष या आतील जुने वाहन तारण मू याकंन कमती या
50% कवा .1 लाख यापैकी जी र कम कमी असेल ती
कज र कम.
क) थावर /गृ ह बांधणी थावर तारण, कज र कमे या दु पट कमती या असले
फल ॅ ट तारण कज
पािहजे आिण जा तीत जा त कज .1.50 लाखापयत यापैकी
जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ड) यावसाियक कज
थावर तारण कमती या 70% कवा .1.50 लाख यापैकी
जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
इ) मिशनरी तारण कज
थावर तारण, कज र कमे या दु पट कमतीचे असले पािहजे
आिण जा तीत जा त कज .1.50 लाखापयत यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
ई) माल तारण मुदत
माल तारण कज र कमे या दु पट कमती या एवढा तीन
कज
मिह या या आतील टॉक तारण असावा आिण जा तीत
जा त कज मय दा .1.50 लाखापयत यापैकी जी र कम कमी
असेल ती कज र कम.
उ) ठे व तारण कज
वत: या अथवा य थ नावे असणा या मुदत ठे वी तारण
घेवून मुदत ठे वी या 85% पयत कवा जा तीत जा त कमाल
कज मय दा .1.50 लाखापयत यापैकी जी र कम कमी
असेल ती र कम.
ऊ) सोने/चांदी/
सोने, चांदी, दागदािगने बाजार कमत या 85% पयत कवा
दागदािगने तारण
जा तीत जा त कमाल कज मय दा .1.50 लाखापयत यापैकी
कज
जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ए) यावसाियक िश ण म यम मुदतीचे, थावर तारण कज र कमे या दु पट कमतीचे
उ च िश ण कज
आिण जा तीत जा त कज मय दा .1.50 लाखापयत यापैकी
जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
3.

कॅ श े डीट कज

विनधी या 5% कवा .1 लाखापयत यातील िकमान असेल
ती र कम मा कज र कमे या दु पट कमतीचे थावर तारण
घेणे बंधनकारक राहील. सदर कज 1 वष मुदतीचे राहील.
पिरिश ठ “ क-1” मधील पतसं थामधील एका य तीस ावयाची मह म
कज मय दा कोण याही िदवशी सं थे या लगतचे आ थक वष चे
ले खापिर काने मािणत केले या विनधी या 15% कवा .2.50 लाख
यापे ा जी कमी असेल ती, तसेच एका य ती या कुं टुं िबय/ यां या कंपनी/
टीप- फमस यांना एकि त मह म कज मय दा विनधी या 20% कवा
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.4लाख यापे ा जी कमी असेल ती र कम.
पिरिश ठ “ क-2”
पिरिश ठ “ क-2” मधील कज िवषयक कार आिण कज ची कमाल मय दा अंमलात
आण यासाठी नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं था खालील िनकष पू ण करीत असली
पािहजे.
िनकष 1) .1 कोटी पे ा जा त आिण .10 कोटी पे ा कमी खेळते भांडवल.
2) विनधी िकमान .10 लाख असणे आव यक आहे .
3) मागील लगत या आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘अ’ कवा ‘ब’ असावा.
4) मागील लगत या आ थक वष चा िकमान नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा
जा त असावा.
5) .10 ते .100 कोटी खेळते भांडवल असणा या आिण मागील लगत या
आ थक वष चा लेखापिर ण वग ‘क’ कवा ‘ड’ असावा कवा मागील वष चा
िन वळ नफा खेळ या भांडवलाची 1% पे ा कमी आहे , अशा पतसं था.
टीप- नागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं थेचे संचालक मंडळ, या या संबंिधत
सं था (क सनस), याचे कु ं टुं िबय कवा यां या संबंिधत सं था यांना िदले ली एकूण
कज (तारणी)पतसं थे या एकूण कज र कमे या 5% पे ा जा त होता कामा नये.
मह म कज मय दा हणजे कॅ श े िडट कज मंज ूर अस यास याची मंज ूर
मय दा व उविरत कज बाबतची (सोने तारण/एनएससी/ एलआयसी तारण ही कज
वगळून) ये णे बाकी अशी एकि त कज र कम होय.
. कज चा कार
कमाल कज मय दा
1.
सामा य कज
.75,000 पयत.
2. तारणी कज
अ) नवीन वाहन तारण/ वाहन तारण कमती या 75% आिण जा तीत जा त कज
इतर तारण कज
मय दा सं थे या विनधी या 10% पे ा जा त नाही एवढी
यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ब) 5 वष या आतील पाच वष या आतील जुने वाहन तारण मू याकंन कमती या
जुने वाहन तारण
50% आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या
5% पे ा जा त नाही एवढी व यापैकी जी र कम कमी असेल
ती कज र कम.
क) थावर तारण कज
थावर तारण (गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट खरे दी कज) कज थावर
(गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट मु यांकना या 75% पयत आिण विनधी या 15% पे ा
खरे दी कज)
जा त नाही एवढी व यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
ड) यावसाियक कज

थावर तारण मू यांकन कमती या 70% एवढे आिण
विनधी या 15% पे ा जा त नाही एवढी यापैकी जी र कम
कमी असेल ती कज र कम.
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इ) मिशनरी तारण कज

ई) माल तारण मुदत
कज

उ) ठे व तारण कज

ऊ) सोने/चांदी/
दागदािगने तारण
कज

3.

थावर तारण कज मिशनरी तारण मू यांकना या 50%
कमतीचे असले पािहजे आिण विनधी या 10% पे ा जा त
नाही एवढा यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
माल तारण कज र कमे या दु पट कमती या एवढा तीन
मिह या या आतील टॉक तारण असावा आिण जा तीत जा त
कज मय दा विनधी या 10% पे ा जा त नाही एवढी यापैकी
जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
वत: या अथवा य थ नावे असणा या मुदत ठे वी तारण घे वून
मुदत ठे वी या 85% पयत विनधी या 15% यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
सोने, चांदी, दागदािगने बाजार कमत या 85% पयत कवा
सं थे या विनधी या 15% यापैकी जी र कम कमी असेल ती
कज र कम.

ए) यावसाियक
िश ण/ उ च
िश ण कज
कॅ श े डीट कज

म यम मुदतीचे, थावर तारण कज र कमे या दु पट कमतीचे
आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या 5%
पे ा जा त असू नये.
विनधी या 5% कवा .5 लाखापयत यातील िकमान असेल
ती र कम; मा कज र कमे या दु पट कमतीचे थावर तारण
घेणे बंधनकारक राहील. सदर कज 1 वष मुदतीचे राहील.
टीप- पिरिश ठ “क-2” मधील पतसं थामधील एका य तीस ावयाची मह म
कज मय दा कोण याही िदवशी सं थे या लगतचे आ थक वष चे
ले खापिर काने मािणत केले या विनधी या 15% कवा .20
लाखापे ा जा त असणार नाही. तसेच एका य ती या कुं टुं िबय/ यां या
कंपनी/ फमस यांना एकि त मह म कज मय दा विनधी या 20% आिण
कवा .25 लाखापे ा जा त असणार नाही.

पिरिश ठ “क-3”
पिरिश ठ “क-3” मधील कज िवषयक कार आिण कज ची कमाल मय दा
अंमलात आण यासाठी नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं था खालील
िनकष पू ण करीत असली पािहजे.
िनकष 1) .10 कोटी पे ा जा त आिण .50 कोटी पे ा कमी खेळते भांडवल.
2) विनधी िकमान .1 कोटी असणे आव यक आहे .
3) मागील लगत या आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘अ’ कवा ‘ब’ असावा.
4) मागील लगत या आ थक वष चा िकमान नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा
जा त असावा.
5) .50 ते .100 कोटी खेळते भांडवल असणा या आिण मागील लगत या
आ थक वष चा लेखापिर ण वग ‘क’ कवा ‘ड’ असावा कवा मागील वष चा
िन वळ नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा कमी आहे , अशा पतसं था.
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टीप- नागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं थेचे संचालक मंडळ, या या संबंिधत
सं था (क सनस), याचे कु ं टुं िबय कवा यां या संबंिधत सं था यांना िदले ली एकूण
कज (तारणी)पतसं थे या एकूण कज र कमे या 3% पे ा जा त होता कामा नये.
मह म कज मय दा हणजे कॅ श े िडट कज मंजूर अस यास याची मंज ूर
मय दा व उविरत कज बाबतची (सोने तारण/एनएससी/ एलआयसी तारण ही कज
वगळून) ये णे बाकी अशी एकि त कज र कम होय.
. कज चा कार
कमाल कज मय दा
1.
सामा य कज
.1,00,000 पयत.
2. तारणी कज
अ) नवीन वाहन तारण/ वाहन तारण कमती या 75% आिण जा तीत जा त कज
इतर तारण कज
मय दा सं थे या विनधी या 10% पे ा जा त नाही यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
ब) 5 वष या आतील
जुने वाहन तारण

पाच वष या आतील जुने वाहन तारण मू याकंन कमती या
50% आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या
5% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.

क) थावर तारण कज
थावर तारण (गृ ह बांधणी/ फलटॅ खरे दी कज) कज थावर
(गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट मु यांकना या 75% पयत आिण विनधी या 15% पे ा
खरे दी कज)
जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ड) यावसाियक कज
थावर तारण मू यांकन कमती या 70% एवढे आिण
विनधी या 15% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी
असेल ती कज र कम.
इ) मिशनरी तारण कज
थावर तारण कज मिशनरी तारण मू यांकना या 50%
कमतीचे असले पािहजे आिण विनधी या 15% पे ा जा त
नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ई) माल तारण मुदत
कज

माल तारण कज र कमे या दु पट कमती या एवढा तीन
मिह या या आतील टॉक तारण असावा आिण जा तीत जा त
कज मय दा विनधी या 10% पे ा जा त असू नये यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.

उ) ठे व तारण कज

वत: या अथवा य थ नावे असणा या मुदत ठे वी तारण घे वून
मुदत ठे वी या 85% पयत कवा विनधी या 15% पयत
यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
सोने, चांदी, दागदािगने बाजार कमत या 85% पयत
विनधी या 15% पयत यापैकी जी र कम कमी असेल ती
कज र कम.
म यम मुदतीचे, थावर तारण कज र कमे या दु पट कमतीचे
आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या 5%
पे ा जा त असू नये .

ऊ) सोने/चांदी/
दागदािगने तारण
कज
ए) यावसाियक
िश ण/ उ च
िश ण कज
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कॅ श े डीट कज

विनधी या 5% कवा .10 लाखापयत यातील िकमान
असेल ती र कम; मा कज र कमे या दु पट कमतीचे थावर
तारण घे णे बंधनकारक राहील. सदर कज 1 वष मुदतीचे
राहील.

टीप- पिरिश ठ “ क-3” मधील पतसं थामधील एका य तीस ावयाची मह म
कज मय दा कोण याही िदवशी सं थे या लगतचे आ थक वष चे
ले खापिर काने मािणत केले या विनधी या 15% कवा .30
लाखापे ा जा त असणार नाही. तसेच एका य ती या कुं टुिं बय/ यां या
कंपनी/ फमस यांना एकि त मह म कज मय दा विनधी या 20% कवा
.35 लाखापे ा जा त असणार नाही.
पिरिश ठ “क-4”
पिरिश ठ “क-4” मधील कज िवषयक कार आिण कज ची कमाल मय दा
अंमलात आण यासाठी नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं था खालील
िनकष पू ण करीत असली पािहजे.
िनकष 1) या पतसं थेचे खेळते भांडवल .50 ते 100 कोटी असेल.
2) िकमान विनधी पये 5 कोटी असणे आव यक आहे .
3) मागील लगत या आ थक वष चा िकमान नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा
जा त असावा.
4) मागील लगत या आ थक वष चा आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘अ’ कवा
‘ब’ असावा.
5) .100 ते .300 कोटी खेळते भांडवल असणा या आिण मागील लगत या
आ थक वष चा लेखापिर ण वग ‘क’ कवा ‘ड’ असावा कवा मागील वष चा
िन वळ नफा खेळ या भांडवलाची 1% पे ा कमी आहे , अशा पतसं था.
टीप- नागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं थेचे संचालक मंडळ, या या संबंिधत
सं था (क सनस), याचे कु ं टुं िबय कवा यां या संबंिधत सं था यांना िदले ली एकूण
कज (तारणी)पतसं थे या एकूण कज र कमे या 3% पे ा जा त होता कामा नये.
मह म कज मय दा हणजे कॅ श े िडट कज मंजूर अस यास याची मंज ूर
मय दा व उविरत कज बाबतची (सोने तारण/एनएससी/ एलआयसी तारण ही कज
वगळून) ये णे बाकी अशी एकि त कज र कम होय.
. कज चा कार
कमाल कज मय दा
1.
सामा य कज
.1,00,000 पयत.
2. तारणी कज
अ) नवीन वाहन तारण/ वाहन तारण कमती या 75% आिण जा तीत जा त कज
इतर तारण कज
मय दा सं थे या विनधी या 10% पे ा जा त नाही एवढी
यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ब) 5 वष या आतील पाच वष या आतील जुने वाहन तारण मू याकंन कमती या
जुने वाहन तारण
50% आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या
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5% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
क) थावर तारण कज
थावर तारण (गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट खरे दी कज) कज थावर
(गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट मु यांकना या 75% पयत आिण विनधी या 15% पे ा
खरे दी कज)
जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ड) यावसाियक कज
थावर तारण मू यांकन कमती या 70% एवढे आिण
विनधी या 15% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी
असेल ती कज र कम.
इ) मिशनरी तारण कज
थावर तारण कज मिशनरी तारण मू यांकना या 50%
कमतीचे असले पािहजे आिण विनधी या 15% पे ा जा त
नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ई) माल तारण मुदत
माल तारण कज र कमे या दु पट कमती या एवढा तीन
कज
मिह या या आतील टॉक तारण असावा आिण जा तीत जा त
कज मय दा विनधी या 10% पे ा जा त असू नये यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
उ) ठे व तारण कज
वत: या अथवा य थ नावे असणा या मुदत ठे वी तारण घे वून
मुदत ठे वी या 85% पयत कवा विनधी या 15% पयत
यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ऊ) सोने/चांदी/
सोने, चांदी, दागदािगने बाजार कमत या 85% पयत कवा
दागदािगने तारण
विनधी या 15% पयत यापैकी जी र कम कमी असेल ती
कज
कज र कम.
ए) यावसाियक
म यम मुदतीचे, थावर तारण कज र कमे या दु पट कमतीचे
िश ण/ उ च
आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या 5%
िश ण कज
पे ा जा त असू नये यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
कॅ श े डीट कज
विनधी या 5% कवा .15 लाखापयत यातील िकमान
असेल ती र कम मा कज र कमे या दु पट कमतीचे थावर
तारण घे णे बंधनकारक राहील. सदर कज 1 वष मुदतीचे
राहील.
टीप- पिरिश ठ “क-4” मधील पतसं थामधील एका य तीस ावयाची मह म
कज मय दा कोण याही िदवशी सं थे या लगतचे आ थक वष चे
ले खापिर काने मािणत केले या विनधी या 15% कवा .40
लाखापे ा जा त असणार नाही. तसेच एका य ती या कुटुं िबय/ यां या
कंपनी/ फमस यांना एकि त मह म कज मय दा विनधी या 20% कवा
.50 लाखापे ा जा त असणार नाही.
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पिरिश ठ “क-5”
पिरिश ठ “क-5” मधील कज िवषयक कार आिण कज ची कमाल मय दा
अंमलात आण यासाठी नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं था खालील
िनकष पू ण करीत असली पािहजे.
िनकष 1) या पतसं थेचे खेळते भांडवल .100 कोटी ते .300 कोटी असेल.
2) िकमान विनधी पये 10 कोटी असेल.
3) मागील लगत या आ थक वष चा िकमान नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा
जा त असावा.
4) मागील लगत या आ थक वष चा आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘अ’ कवा
‘ब’ असावा.
5) .300 कोटीपे ा जा त खेळते भांडवल असणा या आिण मागील लगत या
आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘क’ कवा ‘ड’ असावा कवा मागील
लगत या आ थक वष चा िन वळ नफा खेळ या भांडवलाची 1% पे ा कमी
आहे , अशा पतसं था.
टीप- नागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं थेचे संचालक मंडळ, या या संबंिधत
सं था (क सनस), याचे कु ं टुं िबय कवा यां या संबंिधत सं था यांना िदले ली एकूण
कज (तारणी)पतसं थे या एकूण कज र कमे या 2% पे ा जा त होता कामा नये.
मह म कज मय दा हणजे कॅ श े िडट कज मंजूर अस यास याची मंज ूर
मय दा व उविरत कज बाबतची (सोने तारण/एनएससी/ एलआयसी तारण ही कज
वगळून) ये णे बाकी अशी एकि त कज र कम होय.
. कज चा कार
कमाल कज मय दा
1.
सामा य कज
.1,25,000 पयत.
2. तारणी कज
अ) नवीन वाहन तारण/ वाहन तारण कमती या 75% आिण जा तीत जा त कज
इतर तारण कज
मय दा सं थे या विनधी या 10% पे ा जा त नाही यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
ब) 5 वष या आतील पाच वष या आतील जुने वाहन तारण मू याकंन कमती या
जुने वाहन तारण
50% आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या
5% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
क) थावर तारण कज
थावर तारण (गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट खरे दी कज) कज थावर
(गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट मु यांकना या 75% पयत आिण विनधी या 15% पे ा
खरे दी कज)
जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ड) यावसाियक कज
थावर तारण मू यांकन कमती या 70% एवढे आिण
विनधी या 15% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी
असेल ती कज र कम.
इ) मिशनरी तारण कज

थावर तारण कज मिशनरी तारण मू यांकना या 50%
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कमतीचे असले पािहजे आिण विनधी या 15% पे ा जा त
नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ई) माल तारण मुदत
माल तारण कज र कमे या दु पट कमती या एवढा तीन
कज
मिह या या आतील टॉक तारण असावा आिण जा तीत जा त
कज मय दा विनधी या 10% पे ा जा त असू नये यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
उ) ठे व तारण कज
वत: या अथवा य थ नावे असणा या मुदत ठे वी तारण घे वून
मुदत ठे वी या 85% कवा विनधी या 15% पयत यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
ऊ) सोने/चांदी/
सोने, चांदी, दागदािगने बाजार कमत या 85% पयत कवा
दागदािगने तारण
विनधी या 15% पयत यापैकी जी र कम कमी असेल ती
कज
कज र कम.
ए) यावसाियक
म यम मुदतीचे, थावर तारण कज र कमे या दु पट कमतीचे
िश ण/ उ च
आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या 5%
िश ण कज
पे ा जा त असू नये यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
कॅ श े डीट कज
विनधी या 5% कवा .40 लाखापयत यातील िकमान
असेल ती र कम मा कज र कमे या दु पट कमतीचे थावर
तारण घे णे बंधनकारक राहील. सदर कज 1 वष मुदतीचे
राहील.
टीप- पिरिश ठ “क-5” मधील पतसं थामधील एका य तीस ावयाची मह म
कज मय दा कोण याही िदवशी सं थे या लगतचे आ थक वष चे
ले खापिर काने मािणत केले या विनधी या 15% कवा .60
लाखापे ा जा त असणार नाही. तसेच एका य ती या कुटुं िबय/ यां या
कंपनी/ फमस यांना एकि त मह म कज मय दा विनधी या 20% कवा
.75 लाखापे ा जा त असणार नाही.

पिरिश ठ “क-6”
पिरिश ठ “क-6” मधील कज िवषयक कार आिण कज ची कमाल मय दा
अंमलात आण यासाठी नागरी/ ामीण िबगरशेती सहकारी पतसं था खालील
िनकष पू ण करीत असली पािहजे.
िनकष 1) या पतसं थेचे खेळते भांडवल .300 कोटीपे ा जा त असेल.
2) िकमान विनधी पये 30 कोटीपे ा जा त असावा.
3) मागील लगत या आ थक वष चा िकमान नफा खेळ या भांडवला या 1% पे ा
जा त असावा.
4) मागील लगत या आ थक वष चा आ थक वष चा ले खापिर ण वग ‘अ’ कवा
‘ब’ असावा.
टीपनागरी/ ामीण िबगर शेती सहकारी पतसं थेचे संचालक मंडळ, या या संबंिधत
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सं था (क सनस), याचे कु ं टुं िबय कवा यां या संबंिधत सं था यांना िदले ली एकूण
कज (तारणी)पतसं थे या एकूण कज र कमे या 2% पे ा जा त होता कामा नये.
मह म कज मय दा हणजे कॅ श े िडट कज मंजूर अस यास याची मंज ूर
मय दा व उविरत कज बाबतची (सोने तारण/एनएससी/ एलआयसी तारण ही कज
वगळून) ये णे बाकी अशी एकि त कज र कम होय.
कज चा कार
कमाल कज मय दा
1. सामा य कज
.1,25,000 पयत.
2. तारणी कज
अ) नवीन वाहन तारण/ वाहन तारण कमती या 75% आिण जा तीत जा त कज
इतर तारण कज
मय दा सं थे या विनधी या 10%पे ा जा त नाही यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
ब) 5 वष या आतील पाच वष या आतील जुने वाहन तारण मू याकंन कमती या
जुने वाहन तारण
50% आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या
5% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
क) थावर तारण कज
थावर तारण (गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट खरे दी कज) कज थावर
(गृ ह बांधणी/ फल ॅ ट मु यांकना या 75%पयत आिण विनधी या 15% पे ा
खरे दी कज)
जा त नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ड) यावसाियक कज
थावर तारण मू यांकन कमती या 70% एवढे आिण
विनधी या 20% पे ा जा त नाही यापैकी जी र कम कमी
असेल ती कज र कम.
इ) मिशनरी तारण कज
थावर तारण कज मिशनरी तारण मू यांकना या 50%
कमतीचे असले पािहजे आिण विनधी या 15% पे ा जा त
नाही यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ई) माल तारण मुदत
माल तारण कज र कमे या दु पट कमती या एवढा तीन
कज
मिह या या आतील टॉक तारण असावा आिण जा तीत जा त
कज मय दा विनधी या 10% पे ा जा त असू नये यापैकी जी
र कम कमी असेल ती कज र कम.
उ) ठे व तारण कज
वत: या अथवा य थ नावे असणा या मुदत ठे वी तारण घेवून
मुदत ठे वी या 85% पयत कवा विनधी या 15% पयत
यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज र कम.
ऊ) सोने/चांदी/
सोने , चांदी, दागदािगने बाजार कमत या 85% पयत कवा
दागदािगने तारण
विनधी या 15% पयत यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
कज
र कम.
ए) यावसाियक
म यम मुदतीचे, थावर तारण कज र कमे या दु पट कमतीचे
िश ण/ उ च
आिण जा तीत जा त कज मय दा सं थे या विनधी या 5%
िश ण कज
पे ा जा त असू नये यापैकी जी र कम कमी असेल ती कज
र कम.
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3. कॅ श े डीट कज

विनधी या 5% कवा .50 लाखापयत यातील िकमान
असेल ती र कम मा कज र कमे या दु पट कमतीचे थावर
तारण घे णे बंधनकारक राहील. सदर कज 1 वष मुदतीचे
राहील.

टीप- पिरिश ठ “क-6” मधील पतसं थामधील एका य तीस ावयाची मह म
कज मय दा कोण याही िदवशी सं थे या लगतचे आ थक वष चे
ले खापिर काने मािणत केले या विनधी या 15% कवा .90 लाख
यापे ा जा त असणार नाही. तसेच एका य ती या कुं टुं िबय आिण
यां या कंपनी/ फमस यांना एकि त मह म कज मय दा विनधी या 20%
कवा .100 लाखापे ा जा त असणार नाही.
टीप- ठे व तारण कज म ये - NSI, LIC, िकसान िवकास प यांचा समावेश
राहील.
कज कारानु सार कमाल कज मय दा
1) िवनातारणी/जामीनकी- कोण याही िदवशी सं थे ची एकूण िवनातारणी / जामीनकी
कज ही सं थे या एकूण कज या 15% पे ा जादा असणार नाहीत.
2) गृ ह बांधणी कज- कोण याही िदवशी सं थे ची एकूण गृ ह बांधणी कज ही सं थे या
एकूण कज या 15% पे ा जादा असणार नाहीत.
3) यावसाियक कज-कोण याही िदवशी सं थे ची एकूण यावसाियक कज ही सं थे या
एकूण कज या 20% पे ा जादा असणार नाहीत.
4) मालतारण कज- कोण याही िदवशी सं थेची एकूण मालतारण मुदत कज ही
सं थे या एकूण कज या 10% पे ा जादा असणार नाहीत.
5) वाहन तारण कज -कोण याही िदवशी सं थेची एकूण निवन व जु या वाहन
तारणावरील एकि त र कम ही सं थे या एकूण कज या 15% पे ा जादा असणार
नाहीत.
6) कॅ श े िडट कज- कोण याही िदवशी सं थेची एकूण कॅ श े िडट कज ही सं थे या
एकूण कज या 15% पे ा जा त असणार नाही.
7) सोने तारण, मु दत ठे व तारण, एन.एस.सी.तारण इ. कज ना वरील माणे कज
कारानु सारची एकि त कमाल मह म मय दा लागू असणार नाही.
येक सं था वरील मय दाचे आधारे 1 ऑ टोबर ते 30 स टबर या कालावधीसाठी
ितवष चे कज धोरण सं थे या यवसाय गरजेन ुसार िन चत करे ल व अशा कज
धोरणाला संचालक मंडळाचे िशफारशीनुसार वा षक सवसाधारण सभेत न द घे यात
येईल. सं था ितवष वैधािनक ले खापिर कांकडू न विनधी मािणत क न घे ईल व
अशा मािणत क न घे तले या विनधी या आधारावरच वरील िवहीत मय दानु सार
कज दे ता येईल.
मह वाचे- आ थक वष त सं थे चे के हाही वग करण बदलले तरी नवीन बदले या
वग करणानू सार कज वाटप मय दा या वग करण बदले या लगतचे आ थक
वष चे सु वातीपासू न नवीन वा नु तनीकरण होणा या कज साठी लागू होतील. जी
सं था आ थक वष चे सु वातीसच वरील माणे पा तेसाठी असणारे सव िनकष
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पू ण करीत नसेल अशा सं थे ने यांचेपे ा लहान असणा या सं थांना लागू
असणा या िनकषां माणे कजवाटप करायचे आहे .
उदा. एखादया सं थेचे खेळते भांडवल .20 कोटी आहे . परं तु उविरत 5 िनकषांपैकी
कोणताही एखादा िनकष जरी ती पू ण करत नसेल, तर अशा सं थेसाठी कजवाटप
मय दा पिरिश ठ . “क-1” माणे राहील. सदर सं थेने आ थक वष त के हाही
आधेमधे िनकष पू ण केले तरी सदर सं थेला पिरिश ठ . “क-2” नुसार
कजवाटप मय दा िनकष पू ततेनंतरचे लगतचे आ थक वष पासून लागू होतील.
तसेच एखादी सं था पिरिश ठ
.“क-2” चे सव िनकष आ थक वष चे
सु वातीस पू ण करीत असेल मा आ थक वष चे आधेमधे ितची िनकष पू तता
होत नसेल अशावेळी कजवाटप मय दा पा पिरिश ठानु सार या आ थक
वष साठी राहील.

िनयम
िनयम

िनयम

िनयम

कज िवषयक िनयम
.1 या िनयमाला पतसं थेचे कज िवषयक िनयम असे संबोध यात येईल व हे िनयम
न दणी अिधका यांनी न दणी िद यानंतर अंमलात येतील.
.2 अजदार सभासदाने इतर कोण याही नागरी सं था/नागरी पतसं था अथवा
पगारदार नोकरां या सहकारी पतसं थेकडू न कज घे तले ले नसावे. तसे घे तले
अस यास कलम 45 नु सार पू तता करावी.
.3 सं थेक डू न कज िमळ यासाठी सं थेने िवहीत केले या नमु यात लेखी अज
करावा लागेल सदर अज त खालील बाब चा समावेश असेल.
1) अजदाराचे संप ू ण नांव, यवसाय, प यवहाराचा प ा, राह याचे
िठकाण(आव यक तेथे गावाचा संप ू ण प ा)
2) कज ची र कम.
3) कज चा उ े श.
4) कज फेडीचा कालावधी व कार.
5) कजदाराचे दरमहा उ प न ( यावेळी आव यक असेल यावेळी कुं टुं िबयांचे
दरमहा उ प न)
6) जामीनदाराचे संप ू ण नाव, यवसाय, प यवहाराचा प ा, राह याचे िठकाण
(आव यक तेथे गावाचा प ा), जािमनदाराचे मािसक उ प न व
याचबरोबर जािमनदाराचे जािमनाबाबतचे संमतीप क.
7) इतर तारणाचा कार व वणन.
8) जर अजदार अथवा जािमनदार इतर ब ँ कां चा अथवा पतसं थां चा सभासद
असेल याचे दािय व.
.4

संचालक मंडळास अिधक मािहती हवी अस यास ती मािहती ावी. सं थेकडे
कज िमळ यासाठी आले ले अज यासाठी या अज न दवहीत न दिव यात
येतील व यात अज चा िदनांक, अजदाराचे नाव कज चा कार, मागणी
केले या कज ची र कम न दिव यात येईल.
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िनयम

.5

अशा अज ची सं थे या सेवकांमाफत ( यव थापक इ यादी) यो य िर या
अितिर त मािहती मागवू शकले अथवा आव यक ती चौकशी क शकेल.

िनयम

.6

संचालक मंडळ अजदाराकडू न अथवा जामीनदाराकडू न आव यक असणारी
अितिर त मािहती मागवू शकेल अथवा आव यक ती चौकशी क शकेल.

िनयम

.7

संचालक मंडळाने कज नामंज ू र के यास कज नामंज ू र झा या या तारखेपासू न
तसे एका मिह या या आत अजदारास कळिव यात येईल. नामंज ू र कज बाबत
कज नामंज ू र िदनांकापासू न 3 मिह यापयत सदर कज बाबत पुनिवचार केला
जाणार नाही.

िनयम

.8

कज कार
सं थेकडू न (1) िवना तारणी/ जािमनकी आिण (2) तारणी अशी कज िदली
जातील. िवनातारणी/जािमनकी कज यितिर त जी तारणी कज िदली जातील
ती खालील कारची असतील.
अ) वाहन तारण कज
ब) यवसाियक (जमीन, मोकळा लॉट, फल ॅ ट, इमारत, घर वगैरे)
क) गृ ह बांधणी कज
ड) एन.एस.सी./एल.आय.सी./सरकारी ऋण प े तारण कज
इ) सोने तारण कज
ई) चांदी दािगने तारणकज
फ) ठे व तारण कज
ग) िवनातारणी /जािमनकी कज
घ) कॅ श े िडट

िनयम

.9

कज मय दा
पिरिश ठ “क” म ये दशिवले या कज या मय दे स अिधन राहू न सहकार
खा याने मंज ू र क न िदले या कज िनयमावलीतील बाबीची (कागद प ां ची)
पू तता क न घे वून सं था आप या सभासदांना कज मंज ू र करील.

िनयम

.10

कज ची मु दत
सं थे या कज फेडीसाठी अ प मुदत 15 मिहने पयत, म यम मुदत 16 मिहने ते
60 मिहने , िदघ मुदत 61 मिहने ते 180 मिहने अशी राहील.(कजिनहाय
मह म मुदती संबंिधत कज काराम ये िन चत केले या आहे त.)

िनयम

. 11 कज याजदर
अ) कज वरील याजदर संचालक मंडळ सभेम ये ए.बी.आर. आिण
ए.एल.आर. यांचा आढावा घे ऊन ठरवले जातील. तेच याजदर
अंमलात राहतील.
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ब)

याज आकारणी ही च वाढ याज प दतीने किमटीने िदवसावर केली
जाईल. ह तेबंद व पाचे कज स याज आकारणी दरमहा केली
जाईल. आकारणी केले ली याजाची र कम मु लात जमा केली
जाईल.
क) कज ची मुदत संपले तारखेपासू न कवा अनु पादक झालेपासू न
थकबाकी समजणेत येईल. अशा थकले या रकमेवर द.सा.द.शे. 2%
माणे जादा दं ड याजाची आकारणी केली जाईल.
ड) अनु पािदत (N.P.A.) कज बाबत सहकार खा याने वेळोवेळी जारी
केले या पिरप कीय सुचना माणे याज आकारणी केली जाईल.
इ) कज मु ल, कज याज सतत थकीत रािह यास एन.पी.ए.
मानांकना माणे सदर कज ची अनु पादक मालम ेत गणना क न येणे
याज वतं नमूद केले जाईल.
कजदार व जामीनदार पा ता :1) सभासद कजदाराने दोन स म सभासद कज साठी जािमनदार हणू न िदले
पािहजेत व असे जािमनदार हे या कजदारा या कुं टुं बातील अगर एकाच
कुं टुं बातील असता कामा नयेत. तसेच ॉस जािमनकी चालणार नाही.
2) कज मागणी करणारा सभासद अगर जािमनदार हे कोण याही अ य कज स,
कजदार, जािमनदार अगर मा यतादार या ना याने थकबाकीदार असता कामा
नये.
3) एका सभासदास जा तीत जा त दोन सभासदांना कज साठी जािमन होता
येईल.
4) अ) न दणीकृत भागीदार सं थेला कज दे ता येईल.
ब) भागीदार फमला (सं थे ला) कज दे ताना ितचा येक भागीदार हा
सं थे चा सभासद असला पािहजे.
क) भागीदार फमचे सव भागीदार हे सहकजदार व कज ला मा यतादार
असले पािहजे व फमने मागणी केले या कज स यांना जािमनदार होता
येणार नाही.
5) जािमनदार मा य करणे, नाकारणे, बदलून घे णे, जादा मागणे यांचा संप ू ण
अिधकार संचालक मंडळाला राहील.
6) संचालक व यांचे नातेवाईक यांची कज
अ) संचालक व यां या नातेवाईकां ना सं थे या एकूण येणे कज या 5%
पे ा जा त कज दे ता येणार नाही. (संचालकांचे नातेवाईक हणजे
प नी/पती/वडील/आई/भाऊ/बिहण/मुलगा/ मुलगी/जावई कवा सू न)
ब) सं थे या कोण याही संचालक व यां या नातेवाईकां ना िवनातारणी
कज दे ता येणार नाही. अगर िवनातारणी कज ला जािमन राहता येणार
नाही.
7)
येक कजदार/जािमनदार यांची के.वाय.सी.पू तता होणे आव यक राहील.
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कज मागणी अज व यासोबतची कागदप े :सभासदाने कज मागणी ही सं थे या छापील कज मागणी अज त केली पािहजे व
या अज सोबत आव यक ते सव कागदप े जोडले पािहजेत. येक कज साठी
खालील माणे कागदप े अज सोबत जोडली पािहजेत. कोण या कारणासाठी कज
िदले जाणार नाही.
अ) िबगर तारणी (जािमनकी )कज :1)
उ प नाबाबत मािहती दशिवणारी कागदप े जोडली पािहजेत.
2)
नोकरदार अस यास पगाराचा दाखला जोडला पािहजे.
3)
कजदार व जािमनदार यां या रे शन काड अगर लाईट िबलाची झेरॉ स
4) सदर कज ची जा तीत जा त मुदत 60 मिहने राहील.
2)
ब)
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

तारणी कज :निवन अथवा जु ने वाहन तारण कज :अजदाराची उ प नासंबंधी कागदप े आव यक आहे त.
अजदार याचा यवसाय अस यास िहशोब, ताळे बंदप क व असेसमं◌ेट
ऑडर जोडणे आव यक आहे .
नवीन वाहन यावयाचे असेल तर याचे कोटे शन जोडले पािहजे व
कोटे शन या 25% र कम आप या खा यावर जमा केले पािहजे. खरे दी
र कम संबंिधत िडलरकडे सं था पर पर पाठवेल.
वाहनाचे परमीट, आर.सी.बु क, टॅ स बु क, िवमा व आर.टी.ओ. वाहन
ा फर करणे संबंधीची ज र ती सव कागदप े िदली पािहजेत.
कज घे त यानंतर 30 िदवसाचे आत वाहन य सं थेस दाखिवणे व
यावर सं थेचे नाव घालणे आव यक आहे .
आर.सी. बुकावर व िवमा पॅ िलसीवर सं थे चा बोजा न द क न आण याची
जबाबदार कजदार यांची राहील.
आव यकता वाट यास या कज साठी थावर तारण घे तले जाईल.
जामीनदार व कजदार यांचे सं था ओळखप , वीजिबल, रे शनकाड या
झेरॉ स जोड या पािहजेत.
वाहनाची खरे दी पावती ही सं था व कजदार यांचे संयु त नावे असली
पािहजे.
वाहना या कज ची र कम पू ण िफटे पयत कजदाराने िवमा उतरिवला
पािहजे. िवमा कजदार व सं थे या संयु त नावाने उतरवायचा आहे . मुदत
संप यापू व िव याचे नु तनीकरण कजदाराने केले पािहजे. कजदाराने
िव याचे नु तनीकरण न के यास सं था नु तनीकरण क न घेऊन भरले ली
िवमा र कम कजदाराचे कज खा यात नावे टाकली जाईल व अशी र कम
कज समजु न यावर याज आकार यात येईल. िव याचे नु तनीकरण न
के यामुळे नु क सान झा यास याची जबाबदारी सं थेवर राहणार नाही.
सं थे ने िव याचे नु तनीकरण वेळेत केले नाही अशी सबब कजदारास करता
येणार नाही.
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11)

12)
क)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
ड)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

जुने वाहन अस यास तारण वाहन मालकी संबंधीची कागदप े मा यता ा त
मु यांकनकाराचा दाखला इ.सव अनु षंिगक कागदप े सादर करावी
लागतील.
सदर कज मुदत जा तीत जा त 84 मिहने राहील.
यावसाियक कज :अजदार नोकरदार असेल तर पगाराचा दाखल व हमीप
यवसाय अस यास यवसायाची संप ू ण मािहती व ताळे बंदप क, नफा-तोटा
प क, अससमट ऑडर यां या मािणत ती जोड या पािहजेत.
कज स जी िमळकत तारण दयावयाची आहे , या िमळकतीचे निवन ॉपट
काड, खरे दीप , 7/12 उतारा जोडले पािहजे.
तारण ॅ ापट च मागील 13 वष चा सच िरपोट िदला पािहजे.
तारण दे ऊ केले ली िमळकत तारण घे णेस िनवध व िन कज
अस याबाबतचा दाखला सं थे या अिधकृत कायदे स लागाराकडू न
कजदाराने वखच ने घे ऊन सादर केला पािहजे.
तारण िमळतीचे मु यांकन सं था िनयु त हॅ युएटरकडू न क न घेतले
पािहजे.
तारण थावर मालम ेवर घे तले या कज चा बोजा कजदाराने न द ( ॉपट
काडवर/ सात-बारावर) क न िदला पािहजे.
थावर िमळकती संबंधीचे सरकारी, थािनक वरा य सं था आद चे सव
कारचे कर कजदाराने अ ावत भरले असले पािहजेत.
िमळकतीतील िह सेदार यांना सहकजदार, मा यतादार हणून समािव ट
केले पािहजे.
सदर कज मुदत जा तीत जा त 84 मिहने राहील.
गृ हबांधणी /फलॅट खरे दी कज :अपाटमेटचे मूळ मालक आिण िब डस, डे हपस यां या समवेत झाले या
ॲ ीमटची त कज मागणी अज सोबत जोडली पािहजे.
सेल ॲ ीमेट झाले अस यास ते रिज टर असणे ज री आहे . याची त
अज सोबत जोडली पािहजे.
अपाटमट ॲ ट खाली िड लरे शन घे तले पािहजे.
ॉपट चा सच िरपोट दे णे आव यक आहे .
फल ॅ ट खरे दी झा या नस यास, सं थे स तारण गहाणखत वत: मुळ जागा
मालक, िब डस, डे हलपस व कजदार यां या संयु त सहयािनशी िलहू न
िदले पािहजे.
गृ हिनम ण सं थे चा सातबारा उतारा अगर ॉपट काड व मंज ू र ले-आऊट
ल ॅ नची अिधकृ त त.
या कज साठी सं थे या कायदा स लागाराचा अिभ ाय व अिधकृत
मु यांकनकाराचा मु यांकन दाखला सादर केला पािहजे या संबंधीचा खच
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8)
9)

10)

11)
12)

इ)
1)
2)
3)
4)

5)
6)
ई)
1)
2)

3)
4)

कजदाराने वत: करणेचा आहे .
िमळकतीचे सव कर व शु क अ ावत भरले बाबतचे दाखले जोडले
पािहजेत.
तारण िमळकतीचा िवमा कजदाराने वखच ने उतरिवला पािहजे. िव याची
व िवमा नु तनीकरणाची र कम सं थे ने भर यास ती कजदारा या कजखाती
नावे टाकली जाईल व अशी र कम कज समजू न याज आकारणीस पा
राहील.
निवन बांधकामाकरीता कज र कम वेळोवेळी अदा करते वेळी सं थे या
अिधकृत त ाचा ज र तो दाखला घे वून व यो य तो दु रावा ठे वून र कम
अदा केली जाईल.
सं थे चे कज या बोजाची न द िसटी स ह ऑिफस/गाव कामगार तलाठी /
गृ हिनम ण सं थे या बाबतीत गृहिनम ण सं थेकडे क न िदली पािहजे.
सदर कज स आव यकतेन ू सार 1 वष व िमळकतीचे पझेशन यामधील
िकमान कालावधी हा िव ांती काळ हणू न िदला जाईल. सदर िव ांती
काळात याज वसुल केले जाईल. मा सदर कज ची मुदत कोण याही
पिर थतीत िव ांती काळ ध न 180 मिह यापे ा जा त असणार नाही.
माल तारण मु दत कज :अजदार यांचा यवसाय उ ोगधंदा यातील गोदाम, कारखाना व दु कानातील
क चा, ि येतील व प का माल कज किरता वीकारला जाईल.
सं थे स मुदत कज साठी तारण िदला जाणारा माल वत: या मालकीचा
अस याबाबत ज र ती कागदप े सादर केली पािहजेत.
वरील खरे दी माल ताबे गहाण कज चे सव िनयम या कज स लागू राहतील.
भावातील चढ-उतारामुळे तारणी मालाची कमत कमी झा यास कजदाराने
दु रावा राख यासाठी यो य तेवढी र कम भरली पािहजे कवा जादा माल
तारण िदला पािहजे.
तारणी माल या िठकाणी आहे या िठकाणी सं थे या नावाचा बोड सहज
िदसेल असा कजदाराने लावणेचा आहे .
जा तीत जा त मुदत 36 मिहने राहील.
ठे व तारण कज :सं थेतील वत: या अगर इतर ठे वीदारां या ठे व तारण हणू न वकार या
जातील.
अ ान य त या नावाची ठे व अस यास यावरील कज चा िविनयोग
अ ाना या भ यासाठी करणार असले बाबत पालन क य ने िड ले रेशन
िदले पािहजे.
कज र कमेस ज र तो दु रावा ठे वला जाईल.
मुदतीत कज फेड झाली नाही तर ठे व रकमेतुन कज ची भरपाई क न घे तली
जाईल.
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5)

ठे वीची मुदत संपेपयत कज ची मुदत राहील तसेच एकापे ा अिधक तारण
अस यास सव त अगोदर मुदत संपणा या ठे वी या मुदती एवढीच कज ची
मुदत राहील.

फ)
1)

सोने/ चांदी दािगने तारण कज :सभासदां या वत: या मालकीचे सोने -चांदीचे दािगने या कज साठी तारण
हणू न वकारले जातील.
आधारभूत ठरले या कमती या मु यांकना या आधारावर कज िदले
जाईल.
तारण दािगने व व तू यांचे मु यांकन सं थेने अिधकृत केले या
सराफाकडू न केले जाईल व यासाठी कजमागणीदाराने ज र ते शु क दे णेचे
आहे .
तारण िदले ले दािगने व व तू कजदाराचे िनवध मालकीचे असले पािहजेत व
याब ल कजदाराने करारप िदले पािहजे.
तारण िदले ले हे ीधन असले स याबाबत संमतीप िदले पािहजे.
सोने -चांदीचे दरात उतार झाले स दु रा याची र कम कजदाराने ताबडतोब
सं थेत भरणेची आहे .
व तु ता यात घे त यानंतर सं था याची पोहोच पावती दे ईल, कज खाते बंद
करताना पोहोच पावती परत केली पािहजे. पोहोच पावती िद यानंतरच
तारण दािगने व तू िमळा याब ल पोहोच घे वून िद या जातील.
कज थकीत झा यास, तारण गहाण सोने -चांदी दािगने व व तू पर पर िव ी
क न कज भ न घे याचा अिधकार सं थे स राहील.
सदर कज ची मुदत जा तीत जा त 1 वष राहील.

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
ग)

कॅ श े िडट कज:सं था कॅ श े िडट कज ही केवळ यावसाियक गरजेपोटी दे ईल. तसेच कॅ श
े िडट कज साठी सहकार खा याने अनु पादक कज वगवारीचे जाहीर
केले ले िनकष लागू राहतील. कॅ श े िडट कज स जा तीत जा त मुदत एक
वष राहील व ितवष यांचे नु तनीकरण केले जाईल.
िटप:- वरील कज िनयमावली ही केवळ मागदशक त वे व पात असू न कज
सुरि तेसाठी सं था कज या उपरो त नमू द मु दती यितिर त वत:चे
कज धोरणात/कज िनयमात अिधक िनकष ठरवू शकेल.
िनयम

. 12 कज मंज ूरीबाबत चौकशी
अ) कज मागणी अज वर सं थेने घे तले या िनणयाची चौकशी संबंधीत
कज मागणीदाराने करणेची आहे . कज मंज ू र झा यापासुन तीन
मिह याचे आत याची उचल कज मागणीदाराकडू न न झा यास कज
मंज ू री र समजणेत येईल.
ब) मंज ू र झालेले कज िदले च पािहजे असे बंधन सं थेवर राहणार नाही.
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िनयम

. 13 द तऐवजाची पूतता
िविवध कार या कज साठी सं थे ने अंमलात आणले ली कागदप े कजदार व
जािमनदार यांनी सं थे या अिधका या सम पू ण क न व सहया क न िदले
पािहजेत. यािशवाय कज अदा केले जाणार नाही. द तऐवज पू तता व
सांभाळणेची जबाबदारी ही शाखा यव थापक व संबंिधत अिधका यांची
असेल.

िनयम

. 14 अनुषंिगक खच
कज दे ते वेळी अगर िद यानंतर कज करणासंबंिधत िनम ण झालेले अगर
होणारे संशोधन व तपासणी खच, कायदा स ला शु क, मु ांक वसु ली संबंधी
झालेला खच इ. खच ची जबाबदारी कजदाराची राहील व असा खच सं थेस
करावा लागलेस तो कजदारा या खा यावर नावे टाकून यावर याज
आकारणी केली जाईल.

िनयम

. 15 कज दे याची प दती
अ) कज ची र कम रोखीने िदली जाणार नाही. ती कजदाराला चे कने अथवा
यांचे से हग खा यावर वग केली जाईल.
ब) कजदारास कज चे पासबु क िदले जाईल, ते पासबु क वेळोवेळी
सं थेक डू न भ न घे णेची जबाबदारी कजदाराची राहील.

िनयम

. 16 कज चा िविनयोग
या कारणासाठी कज मंजुर झाले असले याच कारणासाठी कजदाराने याचा
िविनयोग केला पािहजे. कज चा िविनयोग अ य कारणासाठी के याचे आढळू न
आ यास कज परतफेडीचे मुदत संप यापू व सु दा ताबडतोब परत करावे अशी
मागणी करणेचा सं थे स ह क राहील आिण सं था संबंिधत कज वसुलीसाठी
आव यक ती पुढील कारवाई क शकेल.

िनयम

. 17 जनरल िलन
कजदार व जामीनदार यांची सं थेक डे असले ली ठे व, इतर जमा र कमा अगर
दु सरी कोणतीही मालम ा तारण समजू न येणे असले या थकबाकी पोटी वसुल
करणेत येईल.
कोण याही कज स मु दत वाढ िदली जाणार नाही.

िनयम

. 18
वरील कज दे ताना आव यक असेल तेथे अिधकृत मु यांकन करणा या
इसमातफ संप ीचे मु यांकन क न घे तले जाईल. याचा खच अजदारास
करावा लागेल. मु यांकनकाराकडू न सं थेने आव यक या रकमेचा जािमन
बा ँ ड क न यावा.
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िनयम

. 19

िनयम

. 20

जािमनदाराची आ थक पत िवचारात घे वून संचालक मंडळ एक जािमनदार
िकती कजदारास जािमन राहु शकेल याबाबत िनणय घे ईल. मा एका वेळेस
दोन पे ा जा त कजदारांना जािमन राहू शकणार नाही.

वरील िनयमात वेळोवेळी िनबंधकाची पू वपरवानगी घे वून बदल करता येतील.
54.

वैधािनक लेखापिर ण :1 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 81 नु सार िनबंधकांनी
अिधकृत केले या पॅ नेल मधील ले खापिर कांकडू न सं थेचे िहशोब तपासले
जाणे ही संचालक मंडळाची जबाबदारी राहील. वैधािनक लेखापिर काची
नेमणू क आिण लेखा पिर ण शु काची आकारणी यािवषयी सं थेने ित या
वा षक साधारण सभेम ये िनणय घे णे आव यक आहे . तथािप िदनांक 30
स टबर अखे र ले खा पिर ण पू ण न झा यास सहकार खा याकडू न सं थेचे
ले खापिर ण क न घे यात येईल.

55.

सं थे ची मोहोर (िसल) :सं थे ची एक मोहोर (िसल) तयार कर यात येईल व ती मु य कायकारी अिधकारी/
अ य / सिचव यांचे ता यात राहील. सदरहू मोहोर (िसल) संचालक व मु य
कायकारी अिधकारी/ अ य यांचे सम संचालक मंडळाचे ठरावा माणे वापरली
जाईल.

56.

उपिवधी दु ती :1. महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 13 व महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1961 चा िनयम 12 म ये दाखिवले या
कायप दतीनु सार उपिवधीत कोणताही बदल करता येईल. र करता येईल
कवा याऐवजी नवीन उपिवधी वीकारता येईल.
2. वरील (1) माणे मंज ू र झाले या उपिवधीची अंमलबजावणी न दणी
अिधका यांची ले खी मंज ू री िमळा याचे तारखेपासू न होईल.

57.

दै नंिदन यवसाया यितिर त होणा या जा तीत जा त खच ची मय दा :अ) अ य सहकारी सं थांना ायोजक हणून दे णगी दे वू शकणार नाही.
ब) कोण याही सामािजक काय साठी खच करत असताना सं था सामािजक
बांिधलकीचा िनधी उभा न याबाबतचे वतं िनयम तयार क न खच क
शकेल.
क) मागील वष या जाहीर िन वळ नफया या 1% पयतचाच खच हा एकूण
दे ण या कवा सामािजक काय साठी करता येतील. तसेच एका दे णगीसाठी
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ड)

ही जा तीत जा त मय दा .25,000/- इतकी असेल.
या सं थेला तोटा झाला असेल अशी सं था दे णगी दे वू शकणार नाही.

58.

नफयाची नाटणी :1) सहकारी सं था कायदा व िनयम यास अनु स न सं थेचा िन वळ नफा
काढला जाईल व याची वाटणी संचालक मंडळाचे िशफारशीनु सार साधारण
सभेत खालील माणे कर यात येईल.
सहकारी सं था काय ाचे तरतू दीनु सार 25% पे ा कमी नाही इतका नफा
वैधािनक राखीव िनधीत जमा केला जाईल.
2) उपरो त िनयमा यितिर त उविरत िन वळ नफयाची िवभागणी खालीलपैकी
एका कारणासाठी कवा सव कारणासाठी करता येईल.
अ) वा षक साधारण सभेने ठरिव यानुसार व कायदा व िनयमानुसार
सभासदांना लाभां श दे णेसाठी सदर नफयाची िवभागणी करता येईल.
ब) मागील िनवडणू की या खच या 1/5 र कम िनवडणू क िनधी हणू न
खच करता येईल.
क) संचालक मंडळाने िशफारस के यानु सार गु ंतवणू क चढ-उतार िनधी
करीता आव यक ती तरतू द करावी.
ड) संचालक मंडळाने िशफारस के यानु सार तं
िवकास िनधी हणू न
वग करता येईल.
इ) उविरत िन वळ नफा (िश लक रािह यास) इमारत िनधीस वग करता
येईल.

59.

भाग भांडवलाची कज शी माण :कजदार सभासदासाठी भाग भांडवलाचे कज शी माण पुढील माणात राहील.
1) िवनातारणी कज साठी कज र कमे या 5% पयत.
2) तारणी कज साठी कज र कमे या 2.5% पयत.
तथािप कोण याही सभासदाला सं थे या भाग भांडवला या 1/5 कवा
जा तीत जा त .2 लाख यापैकी जी कमी असेल ती र कम भाग भाडवल
हणू न घेता येईल.
तथािप सहकार खा याने वेळोवेळी याम ये बदल के यास ते कजदारावर
बंधनकारक राहील.

60.

राखीव िनधी :1) सहकारी कायदा िनयम व उपिवधी यात नमूद केले या रकमेिशवाय राखीव
िनधीत वेश फी, नाममा सभासद फी, भाग वग कर याची फी, ज त
केले या भागांची र कम, ज त केले या लाभां शाची र कम व देण या या
र कमा जमा करता येतील.
2) राखीव िनधीची गु ंतवणू क कायदा व िनयमानुसार करता येईल.
3) राखीव िनधीची र कम िनबंधका या पू व परवानगीने व महारा रा य
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सहकारी कायदा व याच िनयमानुसार कोण याही मालम ा खरे दी
कर यासाठी वाप शकेल.
61.

लाभांश :1) लाभां शाची र कम ती या सहकारी वष शी संबंिधत असेल या वष या
शेवट या िदवशी सदरहू भाग याचे नावाने सं थे चे पु तकात असेल यास
ोरे टा प दतीने दे यात येईल.
2)
याचे नाव सं थे या पु तकात या वष या शेवट या िदवशी असेल अशा
भागधारकांची र कम िजतके मिहने असेल या माणात तसेच भागाचे
माणात लाभां श िदला जाईल. तसेच लाभां श जाहीर झा यानं तर दोन
मिह याचे आत अशी र कम दे णेत यावी.
3) लाभां शाची र कम सं थे या मु य काय लय व सव शाखांम ये िमळू शकेल.
4) लाभां श जाहीर के यानंतर तीन वष न घेत यास ती र कम ज त क न
राखीव िनधीत जमा केली जाईल.
5) कोण याही सं थेस जा तीत जा त 15% पयत लाभां श दे ता येईल.

62.

िहशे ब, न दी व लेखापिर ण :1) सं थेतील यवहाराब लचे द तर व िहशेब मा.िनबंधक, सहकारी सं था यांनी
ठरवून िदले या व मा य केले या नमु यात ठे वले जातील. सं थे चा कोणताही
सभासद याचे संबंिधत यवहारािवषयी िहशोब व रिज टस सं थे या
कामकाजाचे वेळात पू वसुचनेन ुसार वेळी ठरवून पाहू शकेल.
2) सं थे या िहशोबांचे वैधािनक ले खा पिर ण मा.िनबंधक यांनी मा यता
िदले या ले खापिर कां या यादीतील ले खापरी काकडू न येक आ थक
वष त एका वेळी कर यात येईल.
3) सदरचे ले खापिर कांची नेमणू क व याकरीताचे मानधन यास वा षक
साधारण सभेत मा यता यावी लागेल. तसेच याची पा ता, अपा ता,
अिधकार, कत ये व जबाबदा या हया सहकार खा याने मागदशक
त वानुसार कवा संबंिधत काय ानुसार असतील.

63.

सहकार िश ण िश ण िनधी :सभासद/संचालक व कमचारी हयां चे िश ण/ िश णासाठी सं था वतं िनधीची
उभारणी करे ल. तसेच सदर िनधी िविनयोगासंबंधी संचालक मंडळ सव साधारण
सभे या मा यतेने आव यक ती सव कायवाही करे ल.
म.स.सं.अिधिनयम 1960 कलम 24 क नु सार िविहत केले या दराने अथवा असा
दर िविहत नस यास सं थेने वत:चे यवसाय या तीनु सार वा षक सभे चे मा यतेने
ितवष सहकार िश ण िश ण िनधीम ये अंशदान करणे बंधनकारक राहील.
तसेच सदर अंशदान रकमेची तरतू द ितवष चे अंदाजप कात असणे आव यक
राहील.
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64.

भिव य िनव ह िनधी :कायदा 1952 नु सार सं था भिव य िनव ह िनधीसाठी कमचा यां या पगारातू न
जाणा या भिव य िनव ह िनधी इतकीच र कम सं थेचा िह सा हणू न
कमचा यां या क याणासाठी जमा करावी.

65.

सेवािनयम/कमचारी उ रदायी व धोरण :संचालक मंडळ वेळोवेळी सेवकांसाठी या सेवािनयमांम ये बदल क शकते. मा
अंितम मंजुरीचे अिधकार वा षक सवसाधारण सभे ला राहतील. तसेच
कमचा यांसाठी उ रदायी व धोरण ठरव याचे अिधकार संचालक मंडळास
राहतील.

66.

यव थापना या िनणय ि ये मधील कमचारी असोिसएशनचा सहभाग :शासकीय सुचने ारे कमचारी असोिसएशनचा यव थापना या िनणय ि येम ये
सहभाग अस या या दृ टीने यो य ते िनयम सं था क शकते.

67.

काय े व शाखा िव तार :नागरी सहकारी पतसं थांना वायत ा दे णे व काय े / शाखा िव तारासाठी
िनयोजन करता येणेसाठी खालील िनकष ठरिवणेत येत आहे .
1)
काय े ाम ये वाढ दे ताना खालील माणे ट याट याने वाढ िदली जाईल.
अ) वॉड/ गाव तराव न तालुका तरावर.
क) िज हा तराव न सहकार िवभागा या रचने तील िवभाग तरावर.
ड) िवभाग तराव न रा य तरांपयत.
2)
काय े वाढ व शाखा िव तारासाठी येक सं थे ने ितवष िडसबर पू व
कृ ती आराखडा सहकार खा याकडे सादर करणे आव यक राहील. सदर
कृ ती आराखडयाला सं थेचे वा षक/िवशेष साधारण सभेने मा यता देणे
बंधनकारक राहील.
3)
सदर कृ ती आराखडयास सहकार खा याकडू न 31 माच पू व सं थेस िनणय
कळिवला जाईल.
4) काय े व शाखा िव तार मंजुरीनं तर याची वैधता एक वष पयतच राहील.
तसेच एकदा मंजुरी घे वून शाखा िव तार/ काय े िव तार सं थेने न
के यास पुढील तीन वष पयत यांना पू व ची मंजुरी िदले या शाखा/
काय े िव तारास पुन: मा यता िमळणार नाही.
5)
या सं थे या दहापे ा कमी शाखा आहे . यांना ितवष जा तीत जा त
एकाच शाखेसाठी मा यता िमळे ल व या सं थे या दहा कवा यापे ा
अिधक शाखा असतील तर यावेळी ताव सादर केला जाईल. यावेळचे
लगतचे 31 माच रोजी सं थे या कायरत असणा या शाखां या सं ये या
10% कवा जा तीत जा त पाच यापैकी िकमान सं येएवढया शाखा
िव तार करता येईल.
6)
सं थे ने काय े िव ताराचे मंजुरीनं तर पुढील एक वष त तेथे शाखा न
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7)

8)

68अ.

68ब.

उघड यास सदरचे काय े मंजुरी र करणेचा अिधकार सहकार खा यास
राहील. मा अशी मंजुरी र करताना सं थेला याची बाजू मांड याची
यो य संधी िदली जाईल.
काय े / शाखा िव तारासाठी सं थेने खालील िनकषांची पू तता करणे
आव यक आहे .
अ) या वष
ताव सादर केला जाईल याचे लगतचे सलग तीन
वष साठी सं थे स ‘अ’ वग असणे आव यक तसेच िन वळ नफा
असला पािहजे.
ब) सं थे ने वैधािनक तरलता/रोख तरलता/अनु पादक जदगी/ विनधी/
मह म कज मय दा या सवच िनकषांची पू तता करणे आव यक
राहील.
तसेच वरील सव िनकष पू ततेबाबत वैधािनक
ले खापिर कांचे माणप आव यक राहील.
िविलनीकरण/ शाखा थलांतर यासाठी वरील िनकषांबाबत सवलत
दे याचा अिधकार सहकार खा याकडे राहील.

मािहती िववरण प के :सहकार खा याने वेळोवेळी िनध रीत केलेली मािहती िवहीत नमु यात व मुदतीत
सं थे ने संबंधीत िनबंधकाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच याम ये
कोणताही दोष ुटी कवा िन काळजीपणा िनदशनास आ यास चिलत कायदा/
िनयम यातील तरतू दी नु सार कारवाई केली जाईल.
अिधशे ष म े चा िविनयोग :समापन झाले या सं थे या अिधशेष म ेचा िविनयोग रा य शासना या पू व
मा यतेने महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील
तरतू दीस अिधन राहू न कर यात येईल.

69.

इतर :1) सं थे स महारा रा य/ िज हा म यवत सहकारी ब ँ केचे सभासद होता येईल.
यािशवाय खालील सं थांची वगण दार सभासद होवू शकेल.
अ) नागरी सहकारी पतसं थांचे रा ीय तरावरील फेडरे शन.
ब) नागरी सहकारी पतसं थाचे रा य तरावरील फेडरे शन.
क) पतसं थांचे िवभागीय/ ादेिशक/िज हा कवा तालुका फेडरे शन
ड) महारा रा य सहकारी संघ/ िज हा सहकारी बोड
इ) भारतीय सहकारी असोिसएशन
ई ) पतसं था संबंिधत असणारे इतर कोणतेही फेडरे शन/असोिसएशन/
संघ/ बोड स ला घे यात यावा व यांनी याबाबत िदले ला िनणय हा
अंितम राहील.

69 अ.

संकीण :अ) िड ी,ऑडस, िनणय याबाबत कायवाही करताना काय ातील सव
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ब)
क)
ड)
इ)

तरतू द नुसार असा यात.
विर ठ पातळीवरील अिपल व संबंिधत केसची पुन वलोकन यािचका
या कायदे शीर तरतू द नु सार असा यात.
गु हा व दं ड याबाबतची कायवाही काय ातील तरतू द नुसार करावी.
मा.िनबंधकाकडे िरटन फाईल करताना काय ातील तरतू द चे पालन
करावे.
वरीलबाबत उपिवध म ये एखादी तरतू द नस यास अशावेळी कायदा
व िनयमातील तरतू दीनु सार िनणय ि या पार पाडावी.

70.

िनवडणूक :सं थे चे संचालक मंडळ (सिमती) िनवडणुकीकरीता िनबंधक/शासन िनवडणू क
ािधकरणाची नेमणू क करे ल आिण यां या माफत िनवडणुकीचा काय म
राबवेल. िनवडणुक पाच वष साठी असेल. पाच वष चा कायकाल संप यापू व
सं था सभासद यादीमधून ि याशील सभासदांची मतदार यादी तयार क न
िनवडणू क ािधकरणाकडू न तपासू न घे ईल. यानंतरच ाथिमक मतदार यादीचा
काय म ािधकरणाने नेमले ला िनवडणू क िनणय अिधकारी जाहीर करे ल आिण
िनवडणू कीचा पुढील काय म घे ईल.

71.

सं था कामकाज गुंडाळणे :सं थे चे यवहार बंद करणेचेवेळी सं थे या अिधक मालम ेची िवभागणी महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 110 व महारा सं था िनयम 1961
चा िनयम 90 या तरतुदीस अनु स न केली जाईल.

72.

समारोप :जर सं थेचा कारभार संपु टात येणार अस यास, सदरची ि या ही कायदा व
िनयम यातील तरतू दीनुसार राहील.
***
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पिरिश ट “अ”
सं था शाखे बाबत मािहती

सं थे या खालील शाखांना न दणी अिधका याने परवानगी िदले ली असू न परवानगी
िद यानंतर तीन मिह या या आत काय वत केले या अहे त. याची मािहती खालील माणे :
अ.

सं थे चे नांव

शाखे चा प ा

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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िनबं धकाने
परवानगी
िद याची
िदनांक

शाखा
काय वीत
झा याचा
िदनांक

वतकांची/ संचालकांची नांवे
अ. .
1

नांव

पदनाम

सही

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

मािणत कर यात येत आहे की, वरील वतकांनी/संचालकांनी मा या सम सहया के या आहे त.

िद._____________ नं. ________ ने मंज ू र
िज हा उपिनबंधक/उपिनबंधक/सह िनबंधक
_______________ सहकारी सं था
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मु य वतक/चे अरमन
----------- सहकारी सं था------
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नागरी/ ामीण िबगर शे ती सहकारी पतसं थे चे
‘आदशÔ उपिवधी ’
(2013)
(महारा

रा य)

पतसं थेचे नाव :- ___________________________________
___________________________________
___________________________________
प ा :- ___________________________________
____________________________________
_____________________________________

टीप :-

सदर उपिवधी हे महारा रा य सहकारी सं था अिधिनयम 1960
िनयम 1961 चे आधारावर केले आहे त. जेथे जेथे अथ प ट होत
नाही. तेथे महारा रा य सहकारी सं था अिधिनयम 1960 िनयम
1961 चा इं जी मसु दा ाहय धरावा.
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