-: सु धा रत उप वधी :-

िज हा मजू र सहकार संघ

सू चना-या उप वधीत केलेला अ ध नयमांचा व नयमांचा उ लेख हा अनु म महारा
अ ध नयम, 1960 व या अ वये केलेले नयम, 1961 यांचा आहे असे समजावे

सहकार सं था

1. िज हा संघाचे

नांव.........................................................................................................
व तचा न दणी

................................................... द.......................असा आहे .

2. िज हा संघाचा न द वलेला

प ता.......................................................................................................................................
......................................................................असा आहे .

सं थे या प यातील होणारा बदल अ ध नयमातील कलम 37 व नयम 31 मधील

तरतू द ंनू सार नबंधकांना कळ वला जाईल व नबंधका या मंजू र नंतरच तो बदल न द वला आहे असे
समज यांत येईल व तो संबं धतांना तीस (30) दवसांचे आंत कळ वला जाईल.

3. सं थेचे वग करण “उ पादक सं था” व उपवग करण “ कामगारां या औ यो गक सं था” असे
राह ल.

4. सं थेचे आ थक वष 1 ए ल ते 31 माच असे राह ल.

5. सं थेचे कामकाज तचे पोट नयम, अ ध नयम व नयम यांचे यो य पालन क न केले जाते कं वा
कसे, कागदप े आ ण हशोब पु तके यो य नमु यात ठे वल आहे त काय, सं थेचा कारभार

सु यो य यापार त वावर चालतो का, सं था सहकार त वांचे आ ण अ ध नयमां या तरतू द नू सार
आ ण या अ वये तयार कर यात आले या नयमानु सार रा य सरकारने दले या नदशक
त वांचे कं वा आदे शांचे पालन करत आहे याची खा ी क न घे यासाठ

नबंधकाने अगर याने

ा धकृ त केले या य तीने सं थे या कामकाजाची तपासणी करणे हे कायदे शीर असेल.

6. सं थेचे काय े ..............................................................................असे राह ल.
7. सं थेचे उ ेश पु ढ ल माणे असतील.

1. िज हा फेडरे शन माफत मजू र सहकार सं थांना तां क व
क न दे णे/ मागदशन करणे.

2. मजू र सं थांचेक रता कफायतशीर दरानेम शनर

इ. उ पादनाक रता सहाय करणे व मदत करणे.

3. मजू र सं थांची अंतगत यव था सु धारणेक रता व
माफत हशेब, दे खरे ख, प र ण,

मळवू न दे णे तसेच खडी, दगड,चु ना वीट
गतीवर राहणे क रता िज हा फेडरे शन

चार इ. बाबत मागदर्शन, नयं ण ठे वणे याच माणे

मजू र सं थांना आव यक या तां क

4. मजू र सं थांचे िज हा पातळवर ल

शासक य सु वधा उपल ध

य

श णाची सोय उपल ध क न दे णे.

कामकाजातील अडचणी दूर करणेक रता रा य

मजू र संघा या सम वयाने / मागदशनानूसार

य न करणे.

5. मजू र सहकार सं थांना पु रेसा पत पु रवठा होणेक रता

य न करणे.

6. काम दे णा-या खा याकडील चालू दर ठर वणेबाबत शासना या नर नराळया खा यांशी
संपक साधू न यो य ते दर ठर व यास सहायभू त होणे व याब ल

य न शल रहाणे.
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7.मजू र सहकार सं थांची सवागीण उ नती होणेक रता अ यावत व आदश योजना ठर वणे व या
राब वणेस सहकाय करणे.

8. मजू र सं थांना उपयु त होईल अशी मा हती जम वणे व ती
9. मजू र सं थां या कामकाजातू न यासंबंधी नमाण होणा-या
केले या

नांवर यो य ती कारवाई करणेस मदत करणे.

स द करणे व पु र वणे.

नांवर अथवा सभासदांनी उपि थत

10. मजू र सं थां या गरजा ल ात घेवू न यांना क चा माल, बांधकाम सा ह य मळवू न दे णेस मदत
करणे.

11. काम दे णा-या खा याकडील सव कामे िज हा फेडरे शनकडू नच वाटप केल जाऊन वेळेत पू ण होतात
कं वा नाह याकडे ल

ठे वू न ती पू ण क न घेण.े

12. सभासदांना लागणार यं सामु ी व तचे सु टे भाग आ ण इतर क चा माल पु र वणेस यो य ते
सहाय करणे.

13. वर ल उ ेशात का ह ह नमू द केले असले तर , मजूर सहकार सं थांचे काय
जे करता ये यासारखे आहे ते वेळोवेळी करणे.

14. सं थे या सभासदांना, संचालकांना, तसेच कमचा-यांना सहकार
8.

आ थक तरतू द करणे.

गतीवर रहाणेक रता जे

श ण दे णे व यासाठ

वतं

खाल ल साधनांनी सं थेसाठ भांडवल जमा केले जाईल.

1-भाग पाने (अ) सभासदांकडू न (ब) शासनाकडू न कं वा िज हा म यवत सहकार बॅ केमाफत
अगर व तीय सं थांमाफत.

2-सभासदांकडू न ठे वी घेऊन.
3-कज

पाने

4-दे ण या व मदत घेऊन.
5- वेश फ आका न.

वर ल 2,3 व 4 या साधनांनी जम व यांत येणारे भांडवल हे नबंधकाचे पु वपरवानगी शवाय

वसू ल झालेले भागभांडवल, सं चत राखीव नधी व इमारत नधी यां या बेरजेतू न साचलेले तोटे वजा

जाता रा हले या र कमे या दहा पट हू न अ धक असणार नाह . सं थेचे भांडवल त या व सद यां या
आ थक गरजा भाग व याक रता उपयोगात आणले जाईल. सं थेचे भांडवल सं थे या यवहारात
गु ंत वलेले नसेल ते हा अ ध नयम कलम 70 अ वये ते गु ंत वले जाईल.
9. खाल ल अट ंना पा
येईल.

राहू न संघा या काय े ात असणा-या कोण याह मजू र सं थेस सभासद होता

1. मजू र सहकार सं थेची पत चांगल असल पा हजे.

2. मजू र सहकार सं थेने खर वा षक हशोबीप के दल पा हजेत.
3. संघाचे उ ेश मजू र सं थेस समजले पा हजेत.

4. मजू र सं थेचा सभासद हो याब लचा लेखी अज संचालक मंडळातील हजर असणा-या एकू ण
संचालकां या बहु मताने मंजू र केलेला असला पा हजे.
5. मजू र सं थेने

. 100/-

वेश फ

दल पा हजे.

6. मजू र सं थेने कमान एक तर भाग घेवू न याची पू ण र कम भरलेल असल पा हजे.
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7. अ ध नयम, नयम व उप वधी यातील अट

याने पू ण केले या अस या पा हजेत.

8. सारखेच उ ेश असले या दुस -या सहकार संघाचा सभासद नसला पा हजे.

9. कोणतीह सं था काय े ात राहते कं वा नाह अथवा ती सं था पा ता धारण करते कं वा नाह या

वषयी कोणताह

राह ल.

न नमाण झा यास कलम 11 अ वये संबं धत नबंधकास नणय दे णेचा अ धकार

10.अ ध नयमातील कलम 33 व 105 मधील तरतु द ंना आधीन राहू न सभासदाची जबाबदार मजू र
सं थेने घेतले या भागां या

माणात राह ल.

11. कोण याह सभासद सं थेस एक म ह याची लेखी नोट स दे वू न राजीनामा दे ता येईल मा

यापु व

सभासद मजूर सं थेकडे येणे असले या र कमांची वसू ल झाल असल पाह जे तसेच नयम 21 मधील व
उप वधीतील तरतू द राजीनामा मंजू र करतांना वचारात घेत या जातील.

12. सवसाधारण सभेत हजर असणा-या व मताचा अ धकार असणा-या सभासद सं ये या तीन चतु थाश
सभासदां या मतांनी कोण याह सभासद सं थेस पु ढ लपैक कोण याह कारणा तव काढू न टाकता येईल.
1. जर सभासद सं था उप वधी

. 9 मधील अट पाळीत नसेल.

2. जर संचालक मंडळा या मते संघा या हता व

संघाचे कामकाजात अडथळे आणीत असेल.

द सभासद सं था कृ ये कर त असेल अगर

3. जर संचालक मंडळा या मते सभासद सं थेने संघास बदनाम केले असेल.

4. जर सभासद सं थेचे दवाळे नघाले असेल अगर ती काय याने लायक ठरत नसेल.
5. जर सभासद सं था काळया याद त असेल.

6. सभासद सं थेने सभासद वाचा दलेला राजीनाम मंजू र झा यास

7. सभासद सं थे या नांवावर ल सव भाग अगर हतसंबंध दुस -या या नांवावर वग झा यास

13. कोण याह सभासद सं थेस काढू न टाकतांना अ ध नयम कलम 35 व नयमामधील तरतु द वचारात
घेत या जातील व यात नमू द केले या कायर तीचा अवलंब केला जाईल. काढू न टाकले या सभासद
सं थेस या तरतु द नु सार पु हा एक वषानंतर सभासद क न घेता येईल.
14.

येक भागाची दशनी कं मत

. 1000/- राह ल. एकू ण भाग भांडवलाची कमाल मयादा

................ राह ल. तसेच एकू ण भागांची सं या............................राह ल.

15. िज हा संघा या एकू ण भागां या एकपंचमांश भागापे ा जा त कं मतीचे भाग कोण याह सभासद
सं थेस धारण करता येणार नाह त अगर यावर ह क सांगता येणार नाह .

16. जादा भागाक रता केलेले अज लेखी असले पा हजेत व संचालक मंडळाकडू न अशा अजाचा नकाल
केला जाईल.
17.

संघास

येक मजू र सहकार सं थेने केले या कामा या 1 % वगणी सु पर ह जन फ

हणू न िज हा मजू र

यावयाची आहे . याम ये वेळोवेळी बदल कर याचा अ धकार वा षक सवसाधारण/ वशेष साधारण

सभेस राह ल.

18. िज हा मजू र संघा या अ धमंडळ बैठक कडे सं थेची सव च स ता राह ल, पण ती स ता अ ध नयम,
नयम, उप वधी यांतील तरतू द ंना अ धन राह ल.
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19. सं थेची प हल सवसाधारण बैठक नयम 59 मधील तरतू द नु सार भर वल जाईल व या सभेत
याच तरतू द नु सार कामे केल जातील.

20. दरवष आ थक वष संपलेनंतर सहा म ह या या आंत (30 स टबर पू व ) अ ध नयम 75 व नयम
60 मधील तरतूद ंनु सार अ धमंडळाची वा षक बैठक बोलावल जाईल.
21.

अ धमंडळाची वा षक बैठक त करावया या कामात खाल ल कामांचा समावेश होतो.

1. िज हा मजू र संघाचा गतवष चा अ ध नयम कलम 75 मधील तरतु द नु सार तयार केलेला
वा षक अहवाल व नयमामधील तरतू द नुसार या वषाची एन नमु यात तयार केलेल
आ थकप के
दु

वीकारणे व ती नफया या वभागणीसह मंजू र करणे अगर यात ज र वाटतील या

या क न याला मंजरू दे णे.

2. उप वधीमधील मयादे स अधीन राहू न पु ढ ल वषाक रता उभारावया या बाहे र ल कजा या मयादा
ठर वणे.

3. अहवाल वषापाठ मागील वषा या दोषदु

ती अहवालाची न द घेणे.

4. अहवाल वषातील वैधा नक लेखाप र ण अहवालाची वाचू न न द घेणे.

5. चालू आ थक वषाचे वैधा नक लेखाप र णासाठ शासनमा य ता लकेवर ल लेखाप र काची
नयु ती करणे. मा

येईल.

अशा याच लेखाप र काची नयु ती सलग कमाल तीन वषासाठ च करता

6. नबंधकास सादर केले या / करावया या वा षक ववरण प कांची न द घेणे.

7. िज हा मजू र संघा या होणा-या / हावया या पंचवा षक नवडणू क तारखेची न द घेणे.
8. सभासदां या अंतगत त ार अथवा वाद नवारण करणेसाठ तीन

ये ठ व अनु भवी

सभासदांची त ार नवारण स मती नयु त कर ल. मा

अशा स मतीचे सद य

9. उप वधीनु सार सभासद मजू र सं थांचे सभासद व र

करणे.

संचालक मंडळापैक कोणाचीह

नयु ती करता येणार नाह .

10. िज हा संघा या उप वधीम ये आव यकते माणे दु

ती करणे.

11. उपरो त उ ेशांम ये काह ह असले तर सभासद मजू र सहकार सं थां या
आव यक ती उपाययोजना िज हा मजू र संघ करे ल.

हणू न व यमान

गतीक रता

22. कामकाजा या आव यकतेनू सार उपस मतीचे गठण करणे.

उदा. कामवाटप, बांधकाम, कमचार , वगणी, कज करणे इ. क रता उपस मती नेमता येईल मा
उपस मतीचे अ धकारपर वे (ए स ऑ फ शओ) सभासद असतील

अशा

23. कलम 76 मधील तरतू द नु सार सं थेला अ धमंडळाची वशेष बैठक बोला वता येईल व याच
तरतू द नु सार ती बोलावल जाईल व खाल ल प रि थतीत ती एक म ह यात बोला वल च पा हजे.
1. सं थे या एकू ण सभासद सं ये या एक पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी के यास
2. नबंधकाने तशी सू चना के यास.

3. संघीय सं थे या स मतीने तशी सू चना के यास.

24. सवसाधारण बैठक ची कायप दती नयम 60 मधील तरतु द नु सार राह ल.
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25. अ धमंडळाची वा षक बैठक साठ चौदा दवसांची व वशेष बैठक साठ सात दवसांची लेखी नोट स व
काय म प का अशा सभेपू व काढू न सं थे या यव थापकाने ती सभा बोला वल पा हजे. अशा सभेची

सू चना नबंधकांना दल पा हजे. नो टशीत सभेची तार ख व नि चत वेळ नमू द केल पा हजे. पो टाने /
रिज

र पो टाने पाठ वले या / ह ते दले या नोट शीची पोहोच असावी. सं थेचा अ य

व याचे

गैरहजर त संचालक मंडळातीलएक संचालक व यव थापक यांनी नो टशीवर सहया के या पा हजेत.
26. कोण याह सवसाधारण बैठक त एकू ण सभासद सं ये या दोन पंचमांश अगर 25 (यापैक जी सं या
कमी असेल ततके ) सभासद हजर असले

हणजे गणपू त (कोरम) झाल असे समजले जाईल. सभेस

गणपू त झाल नसेल तर, ती सभा सात दवसांपय त पु ढे ढकलल जाईल. मा

अशा सभेस गणपू त

असो वा नसो, सभेचे कामकाज पु ण केले जाईल. परं तु या सभेत वषय प ीकेतील सव वषय न

संप यास या सभे या तारखेपासू न पु ढे 30 दवसां या आंत पु हा सभा घेवू न उवर त वषयांचे कामकाज
पु ण करणेत येईल.
27. सं थेचे अ य

हे अ धमंडळ बैठक चे अ य

नवड सवसाधारण सभा करे ल.

असतील. यां या गैरहजर त सभेसाठ अ य ाची

28. कलम 27 व नयम 60 मधील तरतू द नुसार अ धमंडळ बैठक त मतदान केले जाईल. सभेस हजर
असणा-या

येक सभासदाला एकच मत दे याचा अ धकार राह ल. परं तु थकबाक दार व

नसले या सभासदांस मतदानाचा अ धकार असणार नाह . अ य ास इतर पा
असेल. परं तु एखा या ठरावावर मतदान सारखेच वभागले गे यास मा

याशील

सभासदा माणे एक मत

अ य ास जादा एक नणायक

मत असेल. एखा या ठरावावर (मतै य न झा याने) सभासद वभागले गेले असतील ते हा, मतदान

करणा-या कोणाह सभासदास मतदान (पोल) कर याची मागणी करता येईल. यानंतर अ य ाने ती मंजू र
केल पा हजे.

याशील सभासद

हणजे

या सभासद सं थेने मागील सलग पाच वषात कमान एका

अ धमंडळा या वा षक बैठक त उपि थती व मागील सलग पाच वषातील केले या कामांपोट 1 % वगणी
िज हा मजू र सहकार संघास वा षक हशोबास हत दल असल पा हजे.

अशा

याशील सभासदांची न द सं थेने सहकार आयु त व

नबंधक, सहकार

सं था यांनी सू चत केले या व हत नमू यात ठे वावयाची आहे.
केवळ

याशील

सभासदासच

सं थे या

मतदानाचा अ धकार रा हल.(कलम 27) तसेच
हणु न

नवडू न ये यास पा

रा हल. उपरो त

पू ण न करणारे सभासदाचे नावे अ
अ

याशील

सभासद

असे

संचालक

मंडळ

नवडणु क म ये

याशील सभासदच सं थेचा संचालक
माणे

याशील सभासद वा या अट

याशील सभासद नोदं वह त राह ल.सं थेने सभासदांचे

वग करण

के यास

दनांकापासू न 30 दवसात कळ वले पा हजे. तथा प

यास

आ थक

याशील व अ

वष

संप याचे

याशील सभासदांचे
5

वग करणा बाबत वाद उदभव यास असे वग करण के याचे दनांकापासू न 60 दवसाचे
आत नबंधकाकडे अ पल करता येईल.
थकबाक दार सभासदास मतदानाचा अ धकार राहाणार नाह .

29. कोण याह पास झाले या ठरावात बदल कर यासंबंधीचा ठराव अ धमंडळ बैठक त पास झाले या मू ळ
ठरावा या तारखेपासू न सहा म ह यां या आंत नबंधका या परवानगी शवाय कोण याह अ धमंडळ बैठक त
आणता येणार नाह .

30. िज हा मजू र संघांनी खाल

दले या सं थांना सामील होऊन कायदा- नयम व संबं धत सं थांचे

उप वधीस अनु स न सं थेने यांचे सभासद व ि वकारले पा हजे.
1. िज हा म यवत सहकार बॅ क
2. रा य मजूर सहकार संघ

िज हा संघ

या इतर सं थांची सभासद झाल असेल अशा सं थां या अ धमंडळ बैठक ंना सं थेतफ

त नधीला हजर राहता येईल. अ ध नयम कलम 27 मधील तरतु द ंना अधीन राहू न संघ वेळोवेळी
त नधी ठरवील.

31. कायकार संचालक / यव थापकाने अ धमंडळ बैठक चा वृ तांत न दवह त लहू न ठे वला पा हजे.
32.

1. िज हा मजू र संघा या संचालक मंडळाने सं थे या कामकाजाची यव था पा हल पा हजे.

संचालक मंडळात 15 संचालक असतील. संचालक मंडळाचा कालावधी नवडणू क दनांकापासू न पु ढे पाच
वष इतका राह ल. तसेच िज हा मजू र संघा या पदा धका-यांचा कालावधी सं थे या संचालक मंडळा या
कालावधी इतका राह ल.

संचालक मंडळाची रचना पु ढ ल
1- सवसाधारण

माणे राह ल.

2- अनु सू चत जाती / अनु सू चत जमाती
3-

-10

वमु त जाती भट या जमाती कं वा वशेष मागास

4- इतर मागासवग य

वग

5- म हला

-1

-1

-1

-2

-------------------------------------------------------------------------------एकू ण

वर ल संचालक पदे सं थे या सव

- 15

याशील सभासदां वारे नवडणू क वारे भरल जातील. िज हा

संघा या संचालक मंडळाची नवडणू क ह रा य सहकार नवडणू क ा धकरणामाफत घे यात येईल.
2- त
त

संचालक -2

संचालक

त नधी

हणजे कामगार कायदा वषयक / बांधकाम वषयक व सं थेचे उ ेश व

कायप दती संबंधी या वषयातील त
अ- नयु ती

मा

असणा-या य ती होय.

- संचालक मंडळ यांना नयु त करे ल.

ब- मतदानाचा अ धकार - कोण याह

नवडणु क त यांना मतदानाचा अ धकार राहणार नाह .

सं थे या यवसाया या अनु षंगाने कामकाजातील नणय

अ भ ाय सादर क

शकतील.

येत मतदान क

शकतील व यांचे
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क- गणपु त -

गणपु त साठ

4- कायल ी संचालक

- 1

यांची उपि थती
त नधी

ाहय धरल जाणार नाह .

संघाचे यव थापक हे एक कायकार संचालक असतील. कायकार संचालकांना मतदान कर याचा

अ धकार राहणार नाह व गणपु त साठ उपि थती

ाहय धरल जाणार नाह .

33. संचालक मंडळात र त होणा-या जागा काय यातील तरतु द माणे भरता येतील.

34. यो य कारण दाख व यावाचू न संचालक मंडळा या लागोपाठ तीन सभांना गैरहजर रा ह यास असा
संचालक, संचालक मंडळातू न कमी कर यात येईल. तथा प कमी कर यापू व
मांड याची संधी दल जाईल.

याला आपले

हणणे

35. संचालक मंडळाची गणपू त हो यास िज हा संघा या संचालक मंडळा या एकू ण सद य सं ये या 50
% पे ा अ धक एक सद य सं या आव यक राह ल. अशा
करता येईल. कायकार संचालक व त

कारे गणपू त झा यानंतर सभेचे कामकाज

संचालकांची गणपू त साठ गणना केल जाणार नाह .

36. िज हा संघा या कोण याह पदा धका-या व

द अ व वास ठराव हा अ ध नयमातील कलम 73

(एक)(डी) नु सार आणता येईल. अशा पदा धका-यांस वह त प दती अनु स न पदाव न दूर के यास ते पद
र त होईल व या या जागी पदा धका-याची फेर नवड कर यांत येईल.

37.

या संचालकाने िज हा संघाकडू न अनामत अगर अ ीम र कम घेतल असेल अशा संचालकांना

संघाने नोट स वारे मागणी के या या तारखेपासू न तीन म ह या या आत र कम भरल नाह अगर (1)
संघाकडू न याला मागणीची नोट स मळा यापासू न अथवा (2) याने अनामत / अ ीम र कम

घेत यापासू न तीस दवसां या आंत यापैक जी कमी मु दत असेल तो पय त भरल नाह तर या
दवसापासू न तो संचालक

38.

हणू न कमी झाला व याची जागा र त झाल असे समज यात येईल.

जर एखादा संचालक अ ध नयमा वये कं वा याखाल ल नयमा वये कोण याह

ठरला अस यास तो संचालक
हणू न चालू राह यास अपा

कारे अपा

हणू न नवडू न ये यास, ि वकृ त (को-ऑ ट) कर यास कं वा संचालक

ठरे ल.

39.

अ ध नयमातील कलम 73 गक तरतू द माणे संचालक अपा

40.

एखा या संचालका या यां या सं थेत असणा-या हतसंबंधा वषयी बाबींचा वचार चालू असतांना

41.

संचालक मंडळ सभेची नोट स ह कमीत कमी पू ण 7 दवसांची असल पा हजे व यव थापकाने

संचालक

हणू न राह यास अपा

ठरे ल.

ठर यास संचालक मंडळावर

संचालक मंडळा या या सभेत यास हजर राहता येईल परं तु यास मतदान करता येणार नाह .
सदरची नोट स रिज

र पो टाने सव संचालकांना पाठ वल पा हजे. अशा सभा अ य ा या सू चनांनू सार

यव थापकाने बोला व या पा हजेत. इतर संचालकांनी मागणी क नह संचालक मंडळाची सभा

बोलव या या कामी अ य ांकडू न टाळाटाळ होत असेल तर सभा बोला व यासाठ संचालकांनी बहु मताने
दलेल लेखी मागणी यव थापकावर बंधनकारक राह ल.

42.

संचालक मंडळ सभेस सं थेचे अ य

हे च अ य

हणू न राहतील. अ य

गैरहजर असतील

ते हा सभेस हजर असले या संचालकांनी आप यापैक एका संचालकास या सभेक रता अ य
नवडले पा हजे. अ य ाला संचालक या ना याने असले या एका मताखेर ज समान मत

मत दे याचा अ धकार असेल. मा
नाह .

सदर नणायक मताचा ह क पदा धकार

नवडीचे

हणू न

संगी नणायक

संगी राहणार
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43.

वषभरात सं थे या कामाक रता संचालक मंडळा या आव यक तत या सभा भर व या जातील

परं तु दरमहा नदान एक तर सभा भरल च पा हजे. यव थापकाने सभांचा वृ तांत न दवह त लहू न ठे वला
पा हजे.
44.

1-

संचालक मंडळाची कामे पु ढ ल माणे असतील.

सभासद मजूर सहकार सं थांना िज हयातील व वध शास कय, नमशास कय,

महामंडळे इ. माफत कामे मळवू न दे णेबाबत

य न शल राहणे.

2- मजू र सहकार सं थांना मळणा-या कामां या पू ततेबाबत दे खभाल करणे.
3- मजू र सहकार सं थांना

शासक य मदत करणे.

4- सभासद हो यासाठ व भागांसाठ आले या अजाचा नकाल करणे.
5- सं थे या कामासंबंधी होणारा खच मंजू र करणे.
6-

हशोब वेळ या वेळी यव थापनाकडू न लहू न घेणे व ते तपासणे व रोख श लक मोजू न

पाहणे.

7- कलम 75 व याखाल ल नयमानु सार वा षक अहवाल व ताळे बंद प के वष संप यावर 45
दवसांत तयार करणे.

8- गरजेनू सार उपस म या नेमणे.
9-

यव थापक यांचेखेर ज

शासनातील इतर पगार अ धका-यां या व सेवकां या नेमणू का

करणे, यां या पगाराची व भ यांची

ेणी ( केल) व र कम ठर वणे अगर यात बदल

करणे, यांना ताक द दे णे अगर दं ड करणे वा यांना ता पु रते अगर कायमचे कामाव न दूर
करणे व या सवबाबतीत नयम तयार करणे व ते सवसाधारण सभेपु ढे मंजू र स ठे वणे. सव
कमचा-यांवर दे खरे ख व नयं ण ठे वणे.

10- कायदे शीर कामे चाल वणे अगर अशी कामे चाल व यासाठ पदा धकार , संचालक अगर
अ धकार यांना अ धकार दे णे.

11- आप या संघा या आ ण सभासदां या गरजा अजमावू न धं यासाठ अगर कामांसाठ लागणारा

माल खरे द कर याची तजवीज करणे व ज र पड यास मागणी करणा-या सभासदां या खचाने
व या या जोखमीवर तो साठ व याची, वाट याची व वक याची तजवीज करणे.

12- संघाची मालम तेचे न दबू क तपासणे व श लक माल बरोबर आहे कं वा नाह ते पाहणे.
13- संघ वापर त असलेल यं सामु ी इ याद व तू तपासणे.

14- संघा या कायालयासाठ , कामकाजासाठ जागा संपादन करणे अगर भाडयाने घेणे/दे णे.
15- संघा या
16-

थावर मालम ते या सु र ेक रता आव यक ती उपाययोजना करणे.

या यव थापक व इतर सेवकांचा रोकडीशी, मह वा या कागदप ांशी अगर रो यांशी संबंध

येत असेल अशांकडू न यो य रकमेचा

माणानु सार जामीन रोखा घेणे.

17- अ ध नयम कलम 82 व नयम 73 मधील तरतु द नु सार लेखापर
नबंधकाकडे पाठवणे आ ण लेखाप र ण दु

18- सवसाधारणपणे सं थेचा यवहार चाल वणे.

19- सेवकवग, सभासद व बगर सभासद सं थांना

ण दोष दु

ती “ओ“

ती अहवाल सवसाधारण सभेपु ढे ठे वणे.
यावया या सेवेबाबत नणय घेणे.

20- सभासद व बगर सभासद मजू र सं थांना कामा या यो य या पू ततेबाबत मदत करणे.
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21- संचालक मंडळ दरवष आ थक वष समा तीनंतर सहा म ह यांचे आंत (30 स टबर) या
आ थक वषाची खाल ल ववरणप के नबंधकाकडे दाखल करतील. तसेच ह
सं थे या अ धमंडळा या वा षक बैठक पु ढे ठे वतील.

ववरणप के

1- सं थे या वषभरातील कामकाजाची मा हती दे णारा वा षक अहवाल.
2- अहवाल वषाचा वैधा नक लेखाप र ण अहवाल
3- नफा वाटणी व नयोजन.
4- उप वधी दु

तीबाबतची याद (असलेस)

5- अ धमंडळा या वा षक बैठक ची तार ख व सं थे या नवडणू क ची तार ख.

6- अ धमंडळा या वा षक बैठक त नयु त केले या वैध नक लेखाप र काची मा हती व याचे
संमतीप

45.
46.

47.

7- काय यातील तरतु द नु सार नबंधकास आव यक वाटे ल अशी इतर कोणतीह मा हती.
यव थापकाची नेमणू क संचालक मंडळ करे ल.

अ ध नयम व नयमातील तरतु द माणे संघा या एखा या करारात कं वा यवहारात खरे द

केले या अगर वकले या मळकतीत यव थापकास कसलाह भाग अगर हतसंबंध ठे वता येणार
नाह .

यव थापकाची कामे पुढ ल माणे असतील.

1. संघा या अ धमंडळाची बैठक व संचालक मंडळा या सभा बोला वणे.
2. अशा सभात होणार कामांची न द, न दवह त करणे.
3. संचालक मंडळा या हु कु माने पैसे खच करणे.

4. अ ध नयम व नयमातील नमू द केले या व सं थेने ठर वले या सव न दवहया व हशोब
पु तके वेळ यावेळी लहू न अ ययावत ठे वणे.

5. जमा पाव या, खचा या पाव या ( हौचस) व सं थेचे काम चाल व यासाठ सव कागदप े
तयार करणे.

6. अ ध नयम व नयमा माणे आ थकप के ठरले या मु दती या आत तयार क न संचालक
मंडळापु ढे ठे वणे व अ धमंडळा या बैठक त नेमले या लेखापर
करणे.

7. संघाचा प
8. लेखापर

यवहार चाल वणे व सद यांना लागणार ज र ती मा हती वेळोवेळी पु र वणे.

ण अहवाल

ा त झा यानंतर ताबडतोब तो वचाराक रता संचालक मंडळापु ढे ठे वणे

व दाख वलेले दोष व चु का दु
दोषदु

कांकडे पाठ व याची यव था

त कर याबाबत ज र ती तजवीज करणे व नयमा माणे

ती संचालक मंडळापु ढे ठे वू न पु ढे पाठ व याची यव था करणे.

9. संघा या पगार सेवकांना काम नेमू न दे णे, यां यावर दे खरे ख ठे वणे व यांचे नय ंण करणे.
10. यव थापका या गैरहजर त ता पु रती कामे कर यासाठ दुस -या सेवकांस अथवा संचालक
मंडळातील एखा या संचालकास अ धकार दे ता येईल.

11. संघा या

याशील सभासदांची याद अ ययावत ठे वणे व ती

स द करणे.

12. संघ सभासद, संचालक मंडळ सद य व कमचार यांना कलम 24 क नु सार सहकार
दे णेची यव था करणे.

श ण
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48.

िज हा संघ त या सेवकांकर ता आव यकते माणे भ व य नवाह नधी अ ध नयम 71 व

49.

िज हा मजू र संघाची व

नयमानु सार नमाण करे ल.

ाथ मक मजू र सं थांची जबाबदार पु ढ ल माणे.

1- सहकार कायदा व नयमानू सार तसेच सहकार वभागाकडील आदे शांनू सार मजू र

सभासदांक रता यो य ती कायवाह िज हयातील मजू र सहकार सं थांनी करणे याबाबत

2-

िज हा मजू र संघानी दे खरे ख करणे.

ाथ मक मजू र सं थांनी केले या कामा या र कमेपैक 1 % वगणी िज हा मजू र संघास

दयावी व ती वसू ल होणेक रता िज हा संघाने आव यक ते उपाय / कायवाह करणे.

3- िज हा मजू र संघाने “महारा

रा य मजू र सहकार संघ” याचे सभासद झाले पा हजे. व

यासाठ िज हा मजूर सहकार संघास

ाथ मक मजू र सं थांकडू न

वगणीपैक 10 % वगणी रा य मजू र संघास दल पा हजे.

ा त होणा-या 1 %

4- कायदा व नयम यां या तरतू द स अ धन राहू न सभासद सं था, संचालक यांचेक रता
श णाची सोय करणे. संघ, महारा

शासन राजप ातील अ धसू चने वारे व न द ट कर ल

अशा रा य संघीय सं थेमाफत कं वा रा य शखर

श ण सं थेमाफत आपले सद य,

अ धकार आ ण कमचार यां याक रता सहकार श ण व
50.

सदर

िज हा संघ

श ण आयोिजत करे ल आ ण

श णक रता शासनाने ठर वले या दराने नधी जमा करे ल.

येक वषअखेर स हशोब तयार झा यावर संघा या ढोबळ नफयातू न कलम 65 व

नयम 51 मधील तरतु द नु सार नर नराळया खचा या वगैरे र कमा, कलम 71

माणे सेवक नधीसाठ

संघाने दलेल अंशदाने, डेड टॉक, यं े, इमारती इ याद बाबत या टकाऊपणा वचारात घेवू न यां या

कं मतीवर आकारलेल झीज व तोटया या र कमा वजा क न सं थे या न वळ नफयाचा आकडा काढला

जाईल व तो नफा पु ढ ल अ धमंडळा या वा षक बैठक त जाह र केला जाईल.
51.

कलम 64 ते 69 व नयमांमधील तरतू द ंना अधीन राहू न न वळ नफयाची वभागणी पु ढ ल

बाबींवर केल जाईल.
1-

कमीत कमी 25 % र कम राखीव नधीसाठ .

3-

नफया या 20 % उव रत श लक मयादा पय त कलम 69

2-

452.

जा तीत जा त 15 % दराने लाभांश वाट याक रता.
अशा
श

कार या कामाक रता.

क नफा हा कायदा व नयम यां या तरतू द स अ धन राहू न अ धमंडळा या बैठक म ये

मंजू र ने.

नबंधका या पू वपरवानगीने अ ध नयम व नयम यांतील तरतु द ंना अधीन राहू न अ धमंडळा या

बैठक स वर ल नफा वाटणी या
53.

संघात जमा होणार

55.

संघाची

54.

माणे सावज नक व धमादाय

माणात बदल करता येईल.

वेश फ , दं ड र कम, आद र कमा राखीव न धत जमा केल जाईल.

सं थेने तची गु ंतवणूक ह कलम 70 नु सार केल पा हजे.

................पय तची श लक यव थापकाकडे ठे वता येईल. यापे ा जा त श लक

जमल अस यास ती जम यापासू न तीन दवसां या आंत (सावज नक सु ीचे दवस वगळू न)
ती बॅ क खा यात भरल पा हजे व ती भर याची जबाबदार

यव थापक व अ य ावर राह ल.
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56.

संघाचे रोखे, संघा या हशोबाची पु तके व कागदप े यव थापका या ता यात राहतील व ती

57.

नयमाम ये नमू द केलेल व नबंधकांनी ठर वलेल व संचालक मंडळास आव यक वाटतील

सांभाळ याची जबाबदार

यव थापकावर राह ल.

अशी हशोबाची पु तके व कागदप े सं थेने ठे वल पा हजेत. या पु तकांवर व कागदप ांवर
ज र तेथे व क द वर दररोज या यवहारा या शेवट अ य

व यव थापकाने सहया के या

पा हजेत. या य त र त दुस -या अ धका-यांनी कागदप ांवर सहया करावया या अस यास
यांना या कर यासाठ संघास अ धकार दे ता येईल.

58. संघात आले या ठे वी या, कज फेडी या व र कमां या ठरा वक नमु यातील जमे या पाव या
59.

60.

सहया क न द या पा हजेत.

सभासद मजूर सहकार सं थे या कामकाजाबाबत तसेच वा षक मा हती
िज हा संघाने कायवाह करणे व याबाबत यव थापकाने
दे णे.

ा त करणेबाबत

वत:चा अ भ ाय संचालक मंडळास

संघा या कोण याह सभासदाला अ ध नयम कलम 32 मधील तरतु द नुसार व यात नमू द केलेल

सं थेची पु तके पाहता येतील. अगर नयम 27 मधील तरतु द नु सार या या न कला यास दे ता
येतील.
61.

संघा या उप वधीत बदल करणे, एखादा उप वधी र

करणे कं वा नवीन उप वधी करावयाचा

अस यास कलम 13 व नयम 12 मधील तरतु द अनु सर या जातील.

याक रता भरले या सवसाधारण

सभेत हजर असणा-या व मत दे णा-या सभासदां या नदान दोन तृ तयांश सं येने या बदलासंबंधीचा
ठराव पास केला पा हजे. या सभेची नोट स सभे या तारखेपू व नदान चौदा दवस अगोदर सव
सभासदांना दल पा हजे. कोणता उप वधी कसा बदलावयाचा, कोणता नवीन
करावयाचा हे या नोट शीत
न द होईपय त दु

प टपणे ल हजे पा हजे. नबंधक यां याकडू न दु

त केलेला उप वधी अंमलात आणता येणार नाह .

वीकारावयाचा अगर र

ती मा यता व याची

62.

सभासद सं थांस नोट स दल पा हजे असे या उप वधीत जेथे नमू द केले असेल तेथे,सभासदां या

63.

सं थेचा श का :- कलम 36

दले या प यावर अशी नोट स दल

हणजे या नोट शीची यो य बजावणी झाल असे समजले जाईल.
माणे सं थेचा एक सामाईक श का ( सल) असेल व तो

यव थापका या ता यात राह ल व याचा वापर अ य

होईल.

व संचालक मंडळा या ठरावा या अ धकारा वये

--------------------------------
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