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----------------------म य यावसाियक
सहकारी सं था मय िदत.
मु काम------पो ट----तालुका-------िज हा---चे उप-िवधी
(सुधािरत उपिवधी)
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-----------------------------------------------------------------------

------------- म य यावसाियक सहकारी सं था मय िदत-------------------------------

चे
उप-िवधी
(सूचना:-

या उपिवधीत केले या अिधिनयमाचा व

िनयमांचा उ लेख हा अनु मे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम,

1960 व याखाली केलेले िनयम, 1961 यांचा उ लेख आहे असे
समजावे.)

1.
1.1

तावना

सं थेचे नाव----------------------------- म य
सहकारी सं था मय िदत असे आहे व ितचा न दलेला

यावसाियक
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प ा-गांव-------------- पो ट------तालुका-------------------

िज हा

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

आहे आिण
सं थेचे काय े ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पुरते मय िदत राहील.

उपिवधीत न दलेला सं थेचा प ा लेखी िलहू न मा. न दणी
अिधकारी यांना िनयम

मांक 31 मधील तरतुदी माणे कळिवला

जाईल. प यांत बदल झा यापासून तीस िदवसांचे आंत तो बदल,
अिधिनयम कलम

मांक 37 व िनयम

मांक 31 मधील तरतुदीनुसार

यांना कळिवला जाईल. िनयमानुसार उपिवधीत प याची दु

ती

के यािशवाय तो बदल न दला आहे असे समज यात येणार नाही.
1.2

सवसाधारण सभे या मा यतेने सं थेस आप या काय े ात शाखा
सु करता येतील व यांचा प ा व यात होणारे बदल उपिवधी
मांक 1 म ये नमूद के या माणे वेळोवेळी कळिवले जाईल.

1.3

सं थेचे सहकारी व आ थक वष 1 एि ल रोजी सु होईल व

पुढील 31 माच रोजी संपेल.
1.4 सं थेचे काय व कामकाज रा य शासन कवा रा य शासना या
पूव मंजरु ीने महारा
सहकारी सं था महारा

रा याचे मा. सहकार आयु त व िनबंधक
रा य पुणे यांनी ठरिवले या धोरणिवषयक
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िनदे शानुसार चालेल व यास वा षक सवसाधारण सभेची मा यता
घे यात येईल.
1.5 सं थेचे काम, ितचे उपिवधी, अिधिनयम व िनयम यांचे
सं थेकडू न यो य रीतीने पालन होते कवा काय, कागदप े आिण
िहशोब पु तके यो य नमु यात ठे वली आहे त काय, सं थेचा
कारभार सुयो य

यापारी त वानुसार चालतो काय, सं था

सहकारी त वाचे , आिण अिधिनयमा या तरतुदीनुसार आिण
या वये तयार कर यात आले या िनयमानुसार रा य सरकारने
िदले या िनदेशक त वांचे कवा िनदेशाचे पालन करत आहे
याची खा ी क न घे यासाठी मा. न दणी अिधकारी यांनी अगर
यांनी अिधकृ त केले या य तीने सं थे या कामाचे िनरी ण
(तपासणी) करणे हे कायदे शीर असेल.
सं थेवर दे खरे ख कर या या कामासाठी मा.न दणी अिधकारी
यांना पुढील अिधकार असतील.
1.6 सं थेची कागदप े व िहशेब पु तके यांची तपासणी कर यासाठी
मा. न दणी अिधकारी यांना कोण याही वेळी पहावयास िमळतील.
1.7 कागदप े, पु तके ता यात असणा-या सं थे या कोण याही
अिधका-यास व कमचा-यास आपणापुढे ती हजर कर यासाठी
बोलावून घेता येईल.
1.8 रा य शासनाला वेळोवेळी ते ठरवील अशा दराने दे खरे ख फी
सं थेला लागू करता येईल.
1.9 लागू कर यात आलेली (फी) रा य शासन ठरवील या तारखेस
या रीतीने भरावी लागेल.
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1.10 सं थेची आ थक

थती िवचारात घेऊन ठरािवक कालावधीसाठी

रा य शासन ही फी माफ क शकेल अगर कमी क शकेल.
2 या या
खाली िदले या सं ा वा श द

योग या उपिवधीत अ य

िनराळया अथ ने व संदभ त वापरले या तेवढी बाब वगळून एर ही
यांना खाली दशिव या माणे अथ असेल.
2.1 या उपिवधीम ये जेथे “ अिधिनयम ” व “ िनयम ” असा उ लेख
कर यात आलेला आहे तेथे महारा
1960 व

सहकारी सं था अिधिनयम

या अनुषंगाने तयार कर यात आलेले महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 असे समजले जाईल व “ उपिवधी
” हणजे सं थेचे अिधिनयमा माणे न दलेले उपिवधी होय.
2.2 " शासन " हणजे महारा
2.3 " िनबंधक " हणजे महारा

शासन
सहकारी सं था अिधिनयम 1960

या तरतुदीनुसार नेम यात आलेला सहकारी सं थांचा िनबंधक
2.4 " सभासद " हणजे सं थे या न दणीसाठी कर यात आले या
अज त सहभागी होणारी

य ती अथवा न दणीनंतर

याने

सभासद व वीकारले आहे अशी य ती
2.5 " सहकार वष " हणजे 1 एि ल ते 31 माच रोजी संपणारे वष
2.6 " सिचव "

हणजे सं थे या दै नंिदन कामकाजाचे यव थापन

पहा यासाठी सिचव हणून नेमलेला अिधकारी
2.7 " पदािधकारी " हणजे सं थे या उपिवधीस अनुस न सं थे या
संचालक मंडळावर िनवडणुकीने
य ती.

कवा नेमणुकीने आलेली
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2.8 " सेवक " सं थेचे कामकाज पार पाड यासाठी नेमलेली पगारी
य ती
2.9 " संघीय सं था " हणजे या िज हा म यवत सहकारी बक
ँ े शी
अथवा संघीय सं थेशी, ही सं था संल न होईल अशी िज हा
म यवत सहकारी बक
ँ अथवा इतर संघीय सं था
2.10 " सिमती "

हणजे सं थे या कामकाजाची

यव थापन सिमतीकडे

यव था

या

कवा अ य िनदिशत मंडळाकडे

सोपिव यात आली असेल ती सिमती कवा मंडळ होय.
2.11 " सं था "

हणजे ाथिमक सहकारी म य यावसाियक सं था.

3 उ ेश
सं थेचे उ े श खालील माणे असतील:3.1 सद यांम ये काटकसर,

वावलंबन व सहकार यांचा

सार

3.2 सं थे या व सद यां या गरजा भागिव याकिरता उपिवधी

मांक

हो यास उ ेजन दे ण.े
4 म ये नमूद केले या साधनांन ी भांडवल जमिवणे.
3.3 मासळी पकडणे/मारणे, िटकिवणे व ितची िव ी करणे, याबाबत
शा शु द प दतीचे अवलंबन करणे.
3.4 सं थे या व सद यां या यवसायाकरीता आव यक ती उपकरणे,
ह यारे, अवजारे , भांडी, यं सामु ी, यांि क म छमारी बोटी, ला ँचे स
मोटारी,

क, माल खरे दी िव ी करणे, ज री माणे सद यांना यो य

भावाने पुरवठा करणे व ती भाडयाने देण.े
3.5 समाजाची व सद यांची नैितक व आ थक उ नती घडवून आणणे.
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3.6 म य उ पादन वाढिव याची योजना आखून ितची यो य

कारे

अंमलबजावणी करणे.
3.7 ज री

माणे बफ चे कारखाने व िशतगृहे

थापन करणे व

चालिवणे.
3.8 म य यावसाियकांचा माल वगैरे गोळा कर याकरीता व िव ीस
पाठिव यांकिरता वाहतुकीची यव था करणे.
3.9

वत: या अगर सद यां या मालाचे िव ीसाठी िव ी क

सद यां या गावी व बाजारपेठात

उघडू न ती चालिवणे.

3.10 म य

निवन

यवसायामधील

सुधारणािवषयक

ानाचा

सद याम ये सार करणे व या सुधारणा अंमलांत आणणे व िव ीची
अ ावत मािहती िमळवून ती सद यांना पुरिवणे.
3.11 सद यांना सरकारकडू न पा यात चालणारी (मरीन) इंिजने िमळवून
दे ण.े सरकार या कज वसुलीला मदत करणे व ज री

माणे कज

फेडीची जबाबदारी घेणे.
3.12 सद यांना म य यवसायाकरीता लागणारे िडझेल, सुत,डांबर, दोर
इ यादी क चा व प का माल तयार करणे व पुरिवणे.
3.13.

सद या या आ थक गरजा भागिवणेसाठी यां या पतीवर व

मालावर कज पुरवठा करणे व धंदा वाढिव यांकिरता लागणारे भांडवल
दीघ व म यम मुदतीचे कज चा पुरवठा करणे.
3.14 सं थे या कामासाठी त

कामगार व नोकरवग नेमणे, यांना

कामाची िदशा दाखिवणे व यांचेवर िनयं ण करणे व ज रीनुसार यांना
कमी करणे.
3.15 ज री माणे डांगर वाडी करणे. चुरमुरे व डाळ िव ी करणे अशा
व पाचे धंदे चालिव याकरीता सद यांना ो साहन दे णे.

8

3.16 वरील

मांक 1 ते 15 यात नमूद केले या उ े शां या पूततेसाठी

इतर आव यक कामे हाती घेणे.
3.17

इतर उपिवधीम ये काहीही नमूद केलेले असले तरी सद यांचे

व यांचे अनुषग
ं ाने जनतेची राहणी उ ोगधंदा व म य उ पादन प दती
यांत सुधारणा घडवून आण यासाठी मे.सहा यक/उप िनबंधक सहकारी
सं था

______

यांनी पसंत केले या िनयमानुसार व ते वेळोवेळी

घालतील, या अटी व मय दानुसार इतर कोणतीही कामे सं थे या
यव थापक सिमतीस हाती घेता येतील.
3.18 म य पालन यवसायात गती घडवून सभासदांचे राहणीमान
वाढिवणे, यां यात काटकसर,

वावलंबन व सहकाय ची वृती

वाढिव यासाठी व म य पालन, िवषयक ानांचा सार करणे यासाठी
ज र असणारी म य पालन यवसायास अनुस न आव यक वाटणारी
इतर कामे हाती घेणे.
3.19 सं थेने व सद यांनी व ज र पड यास िबगर सद यांनी तयार
केले या सुकी मासळी या मालाची िकफायतशीरपणे िव ी
कर याची यव था करणे. मुंबई अगर इतर िठकाणी चांगला भाव
येत असेल तर तेथे िव ीकिरता माल पाठिवणे, अगर यो य
भावाने

सरकारला

मालाचा

पुरवठा

करणे.

सद यां या

मािहतीकिरता िठकिठकाणचे बाजारभाव नोटीस फलकावर
िस द करणे.
3.20 º´Éत: या अगर सद यां या माला या िव ीचे डे पो (िव ीक े)
चालिवणे.
3.21 माल ठे व याकिरता गुदामे भाडयाने घेणे अगर दे ण,े मा. न दणी
अिधकारी यांचे मंजरु ीने ती बांधणे अगर खरे दी करणे.
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3.22 वरील उददे श साध याकरीता इमारत अथवा वाडी िवकत घेणे,
िवकणे अथवा भाडयाने अथवा पटटयाने घेणे, दे णे इ यादी तसेच
वरील उददे शांस पोषक असेल असे कोणतेही काम सं थेची
सवसाधारण सभा ठरिवल या माणे करणे, याच माणे सं थे या
सभासदांत असलेले वावलंबन व सहकाय या गुणांचा िवकास
हावा हणून य न करणे.
3.23 सं थे या मालम ेचे व िरका या जागेचे र ण करणे. सं थेने
न दणी

अिधका यां या

परवानगीने

इतर

मोकळी

जागा

आव यकतेनस
ु ार िवकत घेणे, सं थे या मालकी या इमारती िवकिसत
करणे व सं थे या मोकळया जागेवर सं थेचा

उि टास अनुस न

दुकाने/माल िव ी क े / यापारी गाळे सं थेने वत: िवकिसत कवा
िवकासक नेमन
ू सं थे या सभासदांना अ ह काने उपल ध क न दे णे.
वरील सव यवहारात पारदशकता राहील याची सव वी जबाबदारी
यव थापक सिमतीची राहील.
3.24 इतर उपिवधीम ये काहीही नमूद केलेले असेल तरी सभासदांचे व
यांचे अनुषग
ं ाने सभासदांची राहणी, उदयोगधंदा व म यउ पादन
प दती यांत सुधारणा घडवून आण यासाठी मे.उपिनबंधक
सहकारी सं था (म य), महारा

रा य मुंबई यांनी पािरत

केले या िनयमानुसार व ते वेळोवेळी घालतील या अटी व
मय दानुसार इतर कोणतीही म य यवसाियक कामे सं थे या
यव थापक सिमतीस हाती घेता येतील.
4 भांडवल
खालील साधनांनी भांडवल जमा केले जाईल:-
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4.1 भागां या पाने:- 1) सभासदाकडू न 2) सरकारकडू न 3) िज हा
म यवत सहकारी बक
ँ े कडू न
4.2 ठे वी या पाने
4.3 कज पाने
4.4 दे णगी या व अनुदाना या पाने
4.5

वेश फी या पाने
वरील “4.2” आिण “ 4.3” या साधनानी जमिव याचे भांडवल

हे मा. न दणी अिधकारी यांचे आगाऊ परवानगी िशवाय, भागाचे वसूल
झालेले भांडवल, साठिवलेला राखीव िनधी व इमारत िनधी यां या
बेरजेतन
ू सांचलेले तोटे वजा जाता रािहले या रकमे या दहा पटीहू न,
जा त असणार नाही.
सं थे या भांडवलाचा उपयोग मु यत: ित या सद यां या म य
यावसाियक गरजा भागिव यासाठी केला जाईल.
सं थेचे भांडवल सं थे या
अिधिनयम कलम

यवहारात गुंतलेले नसेल ते हा

मांक 70 अ वये ते गुंतिवले जाईल.
5 सद य व

5.1.

उपिवधी

मांक 5.2 ते 5.14

मधील अट ना अिधन राहू न

सं थे या काय े ात राहणा-या व म य

यवसाय करणा-या

कोण याही य तस सं थेचे सद य होता येईल. निवन न दणी होणा-या
सं थेस काय े
आ थक

मंजरू करताना पूव अ त वात असले या सं थे या

मतेवर िवपिरत पिरणाम होणार नाही हे खा ी क न निवन

सं थेस नाहरकत
5.2. िनयम

माणप अदा करावे.

मांक 19 अ वये घातले या व खालील अटी पु-या

के याखेरीज कोण याही य तस सं थेचे सद य होता येणार नाही.
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5.3 तो पूण 18 वष वयाचा व करार कर यास लायक असला पािहजे.
5.4 तो सं थे या काय े ात राहणारा असावा.
5.5 तो चांग या वतणुकीचा असला पािहजे.
5.6

याची पत चांगली असली पािहजे.

5.7 न दणी

अिधकारी

यांनी

ठरिवले या

नमु यात

याने

सद य वाकिरता अज िदला असला पािहजे.
5.8

याचा सद य हो याब लचा लेखी अज सिमतीतील एकुण
सद यां या िन याहू न अिधक बहु मताने मंजरू केला पािहजे.

5.9

याने 100 पये वेश फी िदली असली पािहजे.

5.10 याने िनदान एक तरी भाग िवकत घेऊन याची पूण र कम
भरली असली पािहजे.
5.11 अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील अटी याने पु-या के या
अस या पािहजेत.
5.12 तो म य यवसाय करणारा असला पािहजे.
5.13 तो समान उ े श असले या इतर सं थेचा सद य नसावा.
5.14 आपला म यिवषयक माल सं थेमाफत अगर सं था सुचिवल
या अिभक य (एजंट) माफत िवक याचा याने सं थेशी करार केला
पािहजे.
5.15 वरील

मांक 5.1 व 5.8 मधील अटी सं था न द यासाठी

केले या मूळ अज वर

यां या सहया असतील याना लागू

असणार नाहीत.
5.16 सं थेत सभासद झालेली य ती, कोणताही पेशा, धंदा, कामधंदा
करीत आहे कवा चालवत आहे कवा काय, कवा तो सं थे या
काय े ात रहाते कवा काय, कवा तो या वग चा आहे कवा
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काय अगर सभासद हो या या इतर अटी याने पाळ या कवा
काय असा कोणताही वाद

त

झा यास याचा िनणय अिधिनयम

न कलम 22

माणे िनम ण

मांक 11 अ वये मा.न दणी

अिधकारी देतील व अशा सभासदािव द तो िनकाल लाग यास
या सभासदाला आप या आदे शा ारे सं थेतन
ू कमी क
शकतील आिण तो सभासद असा आदे श िमळा या या
तारखेपासून एक मिह याचा कालावधी संप यानंतर सभासद
हणुन कमी झाला असे समज यात येईल.
5.17 सं थेम ये पुढील तीन कारचे सद य असतील.
अ) ि यािशल सभासद ब) अि यािशल सभासद क) सहयोगी,
नाममा सभासद
5.18

ि यािशल सभासद:-

सं थे या ि याशील सभासदांकरीता खालील

माणे अटी

असतील
1)

सभासद सलग 5 वष त िकमान एका सवसाधारण सभेला
उप थत रािहला पाहीजे .

2)

सभासदाने सलग 5 वष त िकमान एका हं गामात
(Season)

य

मासेमारीचे काम केले पाहीजे अथवा

सलग 5 वष त िकमान एका हं गामात पकडले या
मासळीची िव ी सं थेमाफत केलेली असावी.
3)

सभासदाने सलग 5 वष त िकमान एका वष सं थेकडू न
पुरिव यात ये णा-या जाळया, होडी वा इतर सुिवधांचा
वापर केलेला असावा.
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ि याशील सभासदांकरीता उपरो त 1 ते 3 पैकी
अिनवाय असून उवरीत

मांक 1 ची अट

मांक 2 अथवा 3 पैकी कोण याही एका

अटीची पूतता केलेली असावी.
5.19

अि यािशल सभासद:- उपरो त “ अ ” मधील बाबीची

पुतता

न

करणा-या

हण यात

ये ईल.

सद यांना
याना

अि यािशल

सं थे या

सभासद

कामकाजाम ये /

िनवडणूकीम ये भाग घेता ये णार नाही.
5.20

“ नाममा सद य ” हणून एखा ा य तीस याचे लेखी

अज व न अिधिनयम कलम

मांक 24 मधील तरतुदीनुसार

सद य क न घेता येईल, अशा सद यांचे सं थेशी होणारे यवहार
व सं थेतील याचे अिधकार अिधिनयम कलमे अनु मे
24 व 27(8) मधील तरतुद ना अनुस न मय िदत
असतील, “ सहयोगी ” सद यांना िनयम

मांक
व पाचे

मांक 20 मधील

तरतुदीनुसार सद य क न घेता येईल.
5.21

येक सद याने आप या कुटूं बाकिरता लागणा-या मालाखेरीज
आपला मासळी िवषयक उ पािदत व िव ीलायक सव माल या
सं थेमाफत अथवा सं था सुचिवल
माफतच िवक याची जबाबदारी

या अिभक य (एजंट)

वकारली पािहजे. एखा ा

सद याने या उपिवधीचे उ लंघन के यास कवा मासळी या
तवारीत भेसळ के यास सिमती या मज नुसार सं थे या
नुकसान भरपाईदाखल जा तीत जा त 1000/हो यास

तो

पा

राहील.

मा

या

. पयत दं ड

उपिवधीनुसार

दं ड

आकार यापूव तो दं ड का आकार यात येऊ नये याची कारणे
दाखिव याची वाजवी संधी िदली जाईल व याने यो य कारणे न
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दाखिव यासच दं डाची †ÖEòÉ®úhÉÒ केली जाईल. असे सद य़
संचालक मंडळा या मा यतेिशवाय सं थेकडू न कज सुिवधा
िमळ यास अपा असतील.
5.22 यव थापकास तीन मिह याची लेखी नोटीस दे ऊन सद यास
सं थे या सभासद वाचा रािजनामा दे ता
कर यापूव

येईल. मा

तसे

याचेकडे येणे असले या रकमांची पूण फेड झाली

असली पािहजे व जामीनकी याही जबाबदारीतून तो मु त झाला
असला पािहजे. िनयम

मांक 21 मधील व उपिवधीतील तरतुदी

रािजनामा मंजरू करताना िवचारांत घेत या जातील.
5.23 सवसाधारण सभेस हजर असणा-या व मताचा अिधकार
असणा या सद यां या सं ये या तीन चतुथ श सद यां या मताने
कोण याही सद यास खालीलपैकी कोण याही कारणाकिरता
सं थेतन
ू काढू न टाकता येईल:5.24 जर तो बाकी सतत थकिवणारा असेल.
5.25 जर सिमती या मते तो सं थे या िहतािव द कृ य करीत असेल
अगर सं था यव थत चाल यांत अडथळे आणीत असेल.
5.26 जर सिमती या मते याने सं थेला बदनाम केले असेल.
5.27 जर सं थेमाफत आप या मालाची िव ी कर यासंबंधी या अगर
सं थेशी होणा-या या या यवहारा या दुस-या बाबीसंबंधी या
उपिवधीचे उ लंघन करीत असेल.
5.28 जर याचे िदवाळे िनघाले असेल अगर तो काय ाने नालायक
ठरला असेल.
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5.29 सभासद असताना याला फौजदारी गु हयाब ल िश ा झाली
असेल. (पण िश ा होऊन 3 वष झा यानंतर तो पु हा सद य
हो यास पा राहील.)
5.30 जर तो म य यवसायाबाबत वेळोवेळी सूचना दे ऊनही, यो य
काळजी घेत नसेल अगर मासळी या

तवारीत भेसळ करीत

असेल.
5.31 कोण याही सद यास काढू न टाकताना अिधिनयम कलम
35 व िनयम
जातील व

मांक

मांक 28 व 29 मधील तरतुदी िवचारात घेत या
यांत नमूद केले या कायरीतीचा अवलंब केला

जाईल. काढू न टाकले या सद यास याच कलम व िनयमांतील
तरतुदीनुसार पु हा सद य करता येईल.
5.32 खालील कोण याही कारणामुळे एखा ाचे सद य व बंद होईल.
5.33 याने सद य वाचा िदलेला राजीनामा मंजरू झा यास.
5.34 याचे नावावरील सव भाग अगर िहतसंबंध दुस-याचे नावावर
वग झा यास.
5.35 तो मयत झाला अस यास.
5.36 याला सं थेतन
ू काढू न टाकले अस यास.
5.37 सं थे या काय े ाबाहे र तो नेहमी राहात अस यास.
5.38 याला कायमचे वेड लाग यास.
5.39 याने म य यवसाय बंद के यास.
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5.40 िनयम व उपिवधी यात ठरिवलेली र कम भर यािशवाय अगर
ठरिवलेला िहतसंबंध सं थेत िमळिव यािशवाय कोणाही य तीस
सद याचे ह क बजावता येणार नाहीत.
5.41जी य ती सद य अस याचे बंद झाले असेल अथवा अिधिनयम
िनयम व उपिवधी

माणे जी सद य हणून चालू राह यास अपा

ठरली असेल या य तीचे नाव सं थेची सिमती आप या सद य न द
वहीतून काढू न टाकील.
5.42 परं तु जर सं थेने या तरतुदीचे पालन केले नाही तर मा. न दणी
अिधकारी अशा सं थेला अशा य तीचे नाव काढू न टाक याचा हु कूम
दे ईल आिण अशा हु कूमाचे पालन करणे सं थेवर बंधनकारक राहील.
6 भाग
6.1

येक भागाची दशनी कमत
भांडवलाची कमाल मय दा

पये 100 राहील. एकू ण भाग
. --------------------- राहील,

तसेच एकू ण भागांची सं या--------- राहील

येक भागांची

र कम सद याने भाग मंजरू होताच एकदम भरली पािहजे.
भागाची पूण र कम जमा झा यावरच भाग दाखला अदा केला
जाईल.
6.2 सं थे या एकू ण भागां या एक पंचमांश भागांपे ा अगर वीस
हजार पये यापैकी जे कमी असेल यापे ा जा त कमतीचे भाग
कोणाही सद यास धारण करता येणार नाहीत अगर यावर ह क
सांगता येणार नाही,
6.3 भागाकिरता अज लेखी असले पािहजेत. सिमतीने अशा
अज बाबत िनणय घेतला पािहजे.

17

6.4 एकाच तारखेस िवकत घेतले या

येक भागाब ल िनराळा

मांक असलेला भागाचा दाखला िदला जाईल. अथवा एकापे ा
जा त भाग घेतले अस यास या सव भागांचेब ल िनरिनराळे
मांक दे ऊन भागांचा एकि त एकच दाखला िदला जाईल.
6.5 भागांचे ह तांतरण अिधिनयम कलम

मांक 30 व िनयम

मांक

24 मधील तरतुदीनुसार केले जाईल.
6.6 कोणाही सद यास सं थेम ये कमीत कमी एक वषभर भाग धारण
के यािशवाय तो ह तांतिरत करता येणार नाही. सिमती या
मंजरु ीने दुस-या सद यास अगर

याचा सद य वाचा अज

सिमतीने मंजरू केला असेल, अगर अिधिनयम कलम

मांक 23

अ वये मा. न दणी अिधकारी यांनी सभासद क न घे याचे
अिपल मंजरू केलेली य ती अगर कलम 23 (1-अ) माणे तो
सभासद आहे असे समज यात आले ली य ती यां या नांवे तो
भाग ह तांतरीत करता येईल.

येक भाग ह तांतरण, न दणी

पु तकात दाखल के याखेरीज व ह तांतरण करणाराने आपली
सं थेची दे णी भागिव याखेरीज भागाचे ह तांतरण पूण होणार
नाही.
6.7 कोणाही सद यास आप या सहीचा लेख सं थेजवळ ठे वून अगर
या कामासाठी ठे वले या कोण याही पु तकात िनवेदन नमूद
क न, सं थेचा पगारी अिधकारी
कोण याही य तीची िनयम

य ती खेरीज क न इतर

मांक 25 मधील तरतुदीनुसार,

मृ यूनंत र सं थेत असणा-या आप या भागाचे अगर िहतसंबंधाचे
वारसदार हणून नेमणूक करता येईल अगर ती केलेली नेमणूक
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परत घेता येईल. अगर ित यात बदल करता येईल. अशा पिह या
नेमणुकीकिरता फी आकारली जाणार नाही. पण या नेमणुकीत
कोणताही फेरफार कर याब ल अगर तशी नेमणुक र
कर याब ल

येक वेळी पये 10 फी ावी लागेल.

6.8 एखादा सद य मयत झा यावर याचे भाग अगर िहतसंबंध याने
नेमले या वारसदारांचे नावे वग केले जातील. असा वारसदार
नेमला नसेल तर याचे भाग अगर िहतसंबंध अिधिनयम कलम
मांक 30 व िनयम

मांक 25 मधील तरतुदीनुसार याचे

वारसाचे अगर कायदे शीर
जातील. मा

ितिनधीचे नावे ह तांतिरत केले

ह तांतरण कर यापूव

या नेमले या वारसास

अगर कायदे शीर ितिनधीस सं थेचे सद य क न घेतले जाईल.
याकिरता सं थेने ठरिवले या नमु यात याने अज केला पािहजे.
सद य वाकिरता याला पु हा भाग िवकत घे याची ज री नाही.
मयताचे वारसास सद य क न घेणे व याचे नावावर भाग
ह तांतरीत करणे या दो ही बाबी एकामागून एक लगेच के या
पािहजेत.
6.9 एखादा सद य मयत झा यावर

याचे खा यात असले या

भागा या कवा िहतसंबंधा या रकमेतन
ू सं थेस यांचेकडू न जे
येणे असेल ते वजा क न रािहलेली बाकी, याने नेमन
ू िदले या
वारसदारास अथवा वारसदर नेमला नसेल तर सिमती या मते
मयताचा जो कोणी यो य वारसदार अगर कायदे शीर

ितिनधी

असेल याचेकडू न यो य या माणांत नुकसान भरपाईचा रोखा
(a deed of indemnity ) िलहू न घेऊन,

याने मागणी
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के यापासून सहा मिह याचे आत, अिधिनयम कलम
(3) व िनयम

मांक 30

मांक 21 मधील तरतुदी माणे िदली जाईल.

6.10 सद य व कमी झाले या

य तीस तो कमी झा या या

तारखेपासून 1 वष चे आंत, याचे भागाची र कम याला िदली
जाईल. मा

याचेकडे येणे असले या रकमा या भागा या

रकमातून कापून घेत या जातील तसेच कोण याही आ थक
वष त परत करावयाचे भाग भांडवल हे यापूव या 31 माच रोजी
सं थे या असले या एकुण भरणा झाले या भाग भांडवला या
10 ट केपे ा जा त असता कामा नये.
6.11 सं थेने जर सरकारी अगर पैसा पुरिवणा-या सहकारी बक
ँ े चे कज
घेतले असेल तर अनु मे मा. न दणी अिधकारी अगर अशी बँक
यां या अगाऊ संमतीिशवाय सं थेस कोण याही भागाची र कम
परत करता येणार नाही.
टीप- उपिवधी

मांक 19 व 19 (अ) चे कारणासाठी भागाची

र कम परत करताना भागांची कमत िनयम

. 23 मधील

तरतुद ना अनुस न केली जाईल व भागांची र कम परत दे ताना
तीच िवचारात घेतली जाईल.

7 वा षक सवसाधारण सभा
7.1 सं थे या सद यां या सव साधारण सभेकडे सं थेची अखेरची
स ा राहील. पण ती स ा अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील
तरतुद ना अधीन राहील.
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7.2 सं थेची पिहली सव साधारण सभा िनयम

मांक 59 मधील

तरतुदीनुसार भरिवली जाईल व ित यात याच तरतुदीनुसार कामे
केली जातील.
7.3

येक वष वा षक सवसाधारण सभा 31 माच नंतर सहा
मिह या या आत

हणजेच

पािहजे. अिधिनयम कलम

30 स टबर पूव बोलिवली
मांक 75 व िनयम

मांक 60

मधील तरतुदीनुसार, वा षक सवसाधारण सभा बोलावली
जाईल व याच तरतुदीनुसार सभेम ये मागील लगत आ थक
वष चा लेखापिर ण अहवाल वाचन Eò®úhÉä, चालू आ थक
वष साठी वैधािनक लेखापिर काची नेमणुक करणे, दोष
दु

ती अहवाल सादर करणे व पुढील आ थक वष चे

अंदाजप क सादर करणे इ यादी कामकाज सदर सभेत होईल.
7.4 वा षक सवसाधारण सभेपढ
ु े कायदा कलम 75 (2) नुसार
आव यक ती िववरणप े ठे वणे अिनवाय आहे .
7.5 कायदा कलम 75 (4) नुसार वा षक सवसाधारण सभेपढ
ु े
वैधािनक लेखापिर ण अहवाल ठे वणे अिनवाय आहे . तसेच
वा षक सवसाधारण सभेत िनयम 62 अ वये (न ) नमु यात
तयार केलेली नफा तोटाप के सादर कर यात ये तील तसेच
मागील लेखापिर ण अहवालाचा दोषदु

ती अहवालास

वा षक सवसाधारण सभेची मा यता घे यात ये ईल.
7.6 वा षक सवसाधारण सभे या मा यतेने सहकारी सं थेतील
अंतगत वाद त ारी सोडिव यासाठी सं था तरावर त ार
िनवारण सिमतीची िनयु ती कर यात ये ईल. सदर सिमती
म ये संचालक नसले या तीन ि यािशल सद याची नेमणुक
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कर यात ये ईल. सिमतीने सं थेतील वाद सोडिव यासाठी
समुपदे शन, लवाद, यायालयीन तडजोड (लोक अदालत)
म य थी इ यादी

कारे तडजोड क न त ार िनवारण

सिमतीने श यतो तीन मिह या या आत सुनावणी घेऊन
िनणय घेईल.
7.7 सवसाधारण सभेने करावया या कामात खालील कामाचा
समावेश होतो.
7.8 सं थे या मागील वष या कामाचे, अिधिनयम कलम
मधील तरतुदीनुसार तयार केलेले ितवृ व िनयम

मांक 75
मांक 61 व

62 मधील तरतुदीनुसार तयार केलेली या वष ची जमा व खच,
नफा व तोटा आिण

जदगी व कज दाखिवणारी प के

सिमतीकडू न घेणे व ती नफया या िवभागणीसह मंजरू करणे
अगर यात ज र वाटतील या दु

या क न मंजरू करणे.

7.9 कलम 75 म ये काहीही अंतभूत असले तरी जर सं थे या
अिधमंडळाने ताळे बंद, नफा तोटा प क, लेखा परी ेचे
सिमतीचा अहवाल

ापन व

वीकृ त केला नाही तर तो सिमती

िनबंधकाला ताळे बंद, नफा तोटा प के, लेखा परी ेचे
सिमतीचा अहवाल सादर करील आिण िनबंधक

ापन व
याला

आव यक वाटे ल अशा सुधारणासह कवा सुधारणािशवाय याना
मा यता दे ईल आिण िनबंधकाने अशी मा यता िद यानंतर
अिधमंडळाने

यांना रीतसर मा यता िदलेली आहे

समज यात येईल.

असे
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7.10 उपिवधी

मांक 3 मधील मय दे स अधीन राहू न पुढील वष किरता

उभारावया या बाहे रील कज या मय दा ठरिवणे.
7.11

सं थेचे वैधािनक लेखापिर णा किरता शासन मा य

यादीतील शासकीय लेखापिर क/ सनदी लेखापाल/ मािणत
लेखापिर क यांची नेमणुक क न सदर नेमणुकीस वा षक
सवसाधारण सभेची मा यता घे यात यावी.
7.12 सं थेमाफत म य यवसायाकिरता, तसेच घरगुती अगर इतर
उपयोगाकिरता कोण या कार या व तू पुरवावया या ते ठरिवणे
व अशा पुरवठयाब ल िकती किमशन व इतर खच यावयाचा ते
ठरिवणे.
7.13 सद यांना िवकत अगर भाडयाने दे याकिरता ह यारे , अवजारे,
यं े इ यादी साधने खरे दी कर यास मंजरू ी दे णे व

यां या

भाडयाचे व इतर दर ठरिवणे.
7.14 म यबीज, म यखादय तयार क न अगर िवकत आणून ती
माफक दराने पुरिवणे.
7.15 म य यवसाय क न यांची वाहतुक व िकफायतशीर िव ी व
इतर अनुषिं गक बाबीसंबंधी धोरण व िव ीवर िकती किमशन
आकारावयाचे ते ठरिवणे व ज रीनुसार यात बदल करणे.
7.16 म य यवसायात वाढ व सुधारणा हो याकिरता, तसेच सुकी
मासळी व मासळीचे इतर पदाथ व इतर उपयु त खा े बनवून ती
िवक याकिरता काय म आखणे.
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7.17 सं थेची लेखा परी ा यादी, िनयम

मांक 73 मधील

तरतुदीनुसार सिमतीने ित यावर केलेले दोष दु

ती

ितवृ े

(िरपोट), सहकार खा याकडू न व िज हा म यवत सहकारी
बक
ँ े कडू न आलेला प यवहार यांचा िवचार करणे.
7.18 नवीन उपिवधी

वकारणे, अंमलात असले या उपिवधीत बदल

करणे कवा काही उपिवधी अिजबात गाळू न टाकणे, सं थेचे
अिधकारी व सेवक यां या नेमणुका, भिव य िनव ह िनधी
वगैरेसंबंधी सिमतीने केलेले िविनयम वकारणे.
7.19 माल वाटप, िव ी व त सम यवहारांची यव था पाह यासाठी
एक वतं

उपसिमती राहील. सं थे या सिमतीची सभापती व

ितचे दोन सिमती सद य असे या उपसिमतीचे सद य असतील.
7.20 अिधिनयम कलम

मांक 76 मधील तरतुदीनुसार सं थेला,

िवशेष सवसाधारण सभा बोलवता येईल व याच तरतुदीनुसार ती
बोलावली जाईल. खालील पिर थतीत ती एक मिह यात
बोलावलीच पािहजे7.20.1

सं थे या एकुण सद यां या एक पंचमांश सद यांनी लेखी
मागणी के यास.

7.20.2

मा. न दणी अिधकारी यांनी तशी सूचना के यास.

7.20.3

संघीय सं थे या सिमतीने तशी सूचना के यास.

7.21 सव साधारण सभांची कायरीती िनयम

मांक 60 मधील

तरतुदीनुसार असेल.
7.22 वा षक सवसाधारण सभेची 14 िदवसांची व िवशेष सवसाधारण
सभेची 7 िदवसांची लेखी नोटीस व काय म पि का अशा
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सभेपव
ू काढू न सं थे या

यव थापकाने ती सभा बोलावली

पािहजे. अशा सभेची सूचना मा. न दणी अिधकारी यांना िदली
पािहजे. सभेची नोटीस व काय म पि का सं थे या कचे री या
नोटीस बोड वर व काय े ात असले या गावातील

मुख

िठकाणी डकवून िस द केली पािहजे. नोटीशीत सभेची तारीख,
न की वेळ, सभेचे िठकाण व तीत केली जाणारी कामे ही नमूद
केली पािहजेत. सं थेचा सभापती व याचे गैरहजेरीत सिमतीचा
एक सद य व

यव थापक यानी नोटीशीवर सहया के या

पािहजेत.
7.23 सवसाधारण सभेत हजर असले या सद यापैकी दोन तृतीयांश
सद यां या परवानगीने काय म पि केत नमूद केले नसलेले
िवषय कोणाही सद यास सभेपढ
ु े मांडता येतील.
7.24 कोण याही सवसाधारण सभेत एकू ण सद यां या सं येचे दोन
पंचमांश अगर 25 (या पैकी कमी सं या असेल िततके) सद य
हजर असले हणजे गणपूत (कोरम) झाली असे समजले जाईल.
सभेस गणपूत झाली नसेल तर ती सभा 7 िदवसापयत पुढे
ढकलली जाईल व तीत मूळ सभे या काय म पि केतील कामे
केली जातील मग अशा सभेस गणपूत असो व नसो. सभेत
काही कामे झा यावर काय म पि केतील सव कामे या िदवशी
करणे श य नसेल तर या सभेत हजर असणा-या सद यांना,
िनयम

मांक 60 मधील तरतुदीनुसार, या सभेत हजर असणा-

या सद यांनी ठरिवले या पण या भरले या सभे या तारखेपासून
30 िदवसांपे ा जा त नाही अशा पुढील दुस-या एखा ा
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तारखेपयत ती सभा पुढे ढकलता येईल,पुढे ढकले या सभेत
काय म पि केतील रािहलेले िवषय िवचाराकिरता घेतले जाईल.
7.25 उपिवधी

मांक 30 व 31 म ये काहीही तरतुद केली असली तरी

सं थे या सद यास काढू न टाकणे अगर ित या सिमती या
सद याला सिमतीमधून कमी करणे अगर ित या उपिवधीत बदल
करणे या संबंधीचे ठराव अिधिनयम, िनयम अगर सं थेचे
उपिवधी यातील तरतुदीनुसार व िनयम

.60

माणे ठरावाची

नोटीस िद यािशवाय कोण याही सवसाधारण सभेपढ
ु े आणता
येणार नाही.
7.26 सवसाधारण सभा आपला अ य िनवडील.
7.27 अिधिनयम कलम

मांक 27 व िनयम

मांक 60 मधील

तरतुदीनुसार सवसाधारण सभेत मतदान केले जाईल. सभेस हजर
असणा-या सद यास एकापे ा जा त मत दे याचा अिधकार
असणार नाही. अ य ास इतर सद या माणे एक मत असेल
एखा ा ठरावावर मतदान सारखेच िवभागले गे यास अ य ास
एक िनण यक मत असेल. एखा ा ठरावावर (मतै य न झा याने)
सद य िवभागले गेले असतील ते हा मतदान करणा-या कोणाही
सद याला मतमोजणी (पोल) कर याची मागणी करता येईल.
यानंतर अ य ाने मतमोजणी केली पािहजे. गु तमतदान
प दती या िनवडणुकीसंबंधी उपिवधी अंमलात असतील ते हा
या िनवडणुकीिशवाय इतर

येक ठरावाचा िनकाल हात वर

उभा न केले या मतदानाव न केला जाईल. मतदान करणा-या
सद यां या बहु मताने

येक ठराव मंजरू केला जाईल.
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7.28 सवसाधारण सभेत पािरत झाले या कोण याही ठरावांत बदल
कर यासंबंधीचा ठराव, सवसाधारण सभेत पास झाले या मूळ
ठरावाचे तारखेपासून सहा मिह याचे आत, मा. न दणी अिधकारी
यां या पूव परवानगीिशवाय कोण याही सवसाधारण सभेत
आणता येणार नाही.
7.29 सवसाधारण

सभांचा

वृ ांत

यां या

यव थापकाने 30 िदवसाचे आंत िलहू न

वृ ांत

पु तकात

ठे वला पािहजे.

8. सिमती
8.1 सं थे या कामकाजाची यव था ती या यव थापक सिमतीने
पािहली पािहजे. यव थापक सिमती सद य सं या 13 राहील. या
यितिर त त

व कायरत संचालकांना

वकृ त हणून घे याचा

संचालक मंडळास अिधकार आहे .
8.2

सदर सिमती खालील माणे राहील.
1. ि यािशल सवसाधारण सभासद ितिनधी-

8

2. अनुसिू चत जाती अथवा जमाती -

1

3. मिहला-

2

4. इतर मागासवग य-

1

5. भट या िवमु त जाती व जमाती
व िवशेष मागास वगएकू ण
8.3 सदर यव थापकीय सिमती म ये एक त

13
संचालक िनयु त

करता येईल. सदर संचालकास सं थे या सिमती सभे या दर यान
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िनणय

ि येत भाग घेता येईल. मा

यांस अ य /उपा य

या

पदासाठी या िनवडणूकीत मतदान करता येणार नाही.
8.4 कायल ी संचालक हा सं थेचा मु य कायकारी अिधकारी
(सिचव अथवा इतर कोण याही पदनामाने ओळखला जाणारा) असेल.
कायल ी संचालकांना संचालक मंडळा या िनवडणूकीत अथवा
संचालक मंडळा या सभेत मतदानाचा अिधकार असणार नाही.
8.5 संचालक मंडळ सभे या गणपुत स सिमती या एकुण सद य
सं ये या 50 ट के पे ा अिधक सिमती सद य ( हणजेच कमीत कमी
7 सद य) आव यक असतील.
8.6 सं थे या सव िनवडणुका घे यासाठी व यासाठी मतदारयादया
तयार कर यासाठी अिध ण,िनदेशन व िनयं ण हे रा यशासनाने या
बाबतीत घटीत केले या रा य सहकारी िनवडणुक

ािधकरणाकडे

असतील.
8.7 संचालक

मंडळाची

येक

सावजिनक

िनवडणुक

या

ािधकरणामाफत िवहीत केले या कायप दती नुसार घे यात येईल.
8.8 सं थे या संचालक मंडळाने सिमतीची मुदत संप या या िकमान
सहा मिह यापुव पदावधी संप या बाबत रा य सहकारी िनवडणुक
ािधकरण तसेच िनबंधकाला कळिवणे आव यक आहे . िनवडणुक
ािधकरणास आव यक ते सव सहकाय सिमतीने करणे आव यक
आहे .
8.9

यव थापक सिमतीची िनवडणूक दर पाच वष नी होईल. सोबत

जोडले या रा य सहकार िनवडणूक

ािधकरणाने मंजरू केले या

िनयमा माणे सिमती सद यांची िनवड केली जाईल.
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8.10 िनवडलेली सिमती िनवडणुकी या िदनांकापासुन 5 वषपयत
अिधकारावर राहील.
8.11 थकबाकीदार

तसेच

अि यािशल

सभासदांना

मतदानाचा

अिधकार असणार नाही.
8.12 या कोण याही सिमती या िवशेष सभेत अिव वासाचा ठराव
मांडावयाचा असेल या सभेत हजर राह यास व मतदान कर यास पा
असणा-या एकुण सद यां या कमीत कमी एक तृितयांश सद यांनी या
ठरावा या सभे या मागणीप ावर सहया के या पािहजेत आिण ते
मागणीप

िनयमानुसार ठरिवले या नमु यात व ठरिवले या प दतीने

मा. न दणी अिधकारी यां याकडे पाठिवले पािहजे परं तु यां या िव
असा अिव वास ठराव मांडावयाचा असेल

यापैकी एखा ाची

अिधकारपदावर आ याची मुदत 6 मिह यापे ा कमी असेल तर अशा
िवशेष सभेचे मागणीप दे ता येणार नाही.
8.13 िवशेष सभेचे मागणीप िमळा या या तारखेपासून 7 िदवसां या
आत मा. न दणी अिधकारी सिमतीची िवशेष सभा बोलावतील. अशी
सभा नोटीस काढ या या तारखेपासून 15 िदवसां या आत घे यात
येईल. सदर सभेचा अ य

मा. न दणी अिधकारी यांनी अिधकृ त

केलेला सहा यक िनबंधक यां या दज पे ा कमी दज नसलेला
अिधकारी असेल अशा सभेत अ य पदी असताना सिमती या सभेत
अय

थांनी असणा-या अ य ास कवा सभापतीस जे अिधकार

असतात तेच अिधकार असतील परं तु

यास मतदान कर याचा

अिधकार असणार नाही. बोलािव यात आलेली ही सभा कोण याही
कारणाव न तहकू ब करता येणार नाही. अिव वास ठरावा या बाजूने व
िवरोधी मतदान करणा-या सिमती सद यांची नावे सभेत वांचन
ू
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दाखिव यात येतील आिण सिमती या सभे या ठराव बुकात याची न द
केली जाईल अिव वासाचा ठराव फेटाळ यात आ या या तारखेपासून
सहा मिह यां या आत सिमती पुढे कोणताही नवीन अिव वासाचा
ठराव आणता येणार नाही.
8.14 जर एखादी य ती कोण याही सं थेचा (खु कमचा-यांची सं था
सोडू न अ य सं था) पगारी कमचारी असेल अथवा तो कोण याही
सं थे या अख यारीखालील कोणतेही लाभपद धारण करीत असेल तर
तो सिमती सभासद हणून िनवडू न ये यास, िनयु त कर यास अगर
सिमतीवर चालू राह यास अनह (अपा ) ठरे ल मा

तो यव थापन

संचालकाचे पद कवा या पदामुळे याचा धारक याबाबतीत अनह
(अपा ) ठरत नाही. असे रा य शासनाने सामा य कवा िवशेष
आदे शा ारे घोषीत केलेले आहे असे इतर कोणतेही पद धारण करीत
असेल कवा या पदावर याची िनयु ती कर यात आली असेल तर
अथवा कलम 73 (ब ब) अ वये सं थे या सिमतीवरील कोण याही
राखीव जागेवर िनवड हो यास

कवा िनवडू न ये यास,

नामिनदिशत हो यास, िनयु त हो यास कवा सद य हणून

कवा
वकृ त

हो यास तो ह कदार असेल कवा तशी िनवड कवा िनवडणूक कवा
नामिनदशीत झाले असेल तर तेवढी बाब याला अपवाद राहील.
8.15 या सभासदाने सं थेकडू न
8.15.1.अनामत अगर ऍ़ ड हा स (अ ीम) र कम घेतली
असेल, तर
8.15.2.कोणताही माल कवा िव े य व तू उधारीवर खरे दी
के या असतील अगर
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8.15.3.आप या वत:साठी कोण याही सेवा ( यासाठी सेवेची
िबले भरावी लागतात अशा)

घेत या असतील

अशा अनामत अगर ऍ़ ड हा स र कमा अगर माल खरे दी या
अगर सेवे या रकमा भर याब ल सं थेने

े षण

माणप ाखाली

पो टामाफत (डाक न द दे य प ाने) लेखी व पात पाठिवलेली नोटीस
याला बजाव यात आ या या तारखेपासून तीन मिह या या आंत
र कम भरली नाही अगर (1) सं थेकडू न याला मागणीची नोटीस
िमळा यापासून अथवा (2) याने अनामत अगर ऍ़ ड हा स र कम
अगर सेवा घेत यापासून 30 िदवसां या आत यापैकी जी लौकरची
मुदत असेल या िदवसापासून तो सिमती सभासद हणून कमी झाला
व याची जागा मोकळी झाली असे समज यात येईल. असा सद य
सिमती या उवरीत काळाकिरता अिधक पुढील पाच वष िनवडणूकीस
अपा ता धारण करे ल.
8.16 िनयम

मांक 58 मधील तरतुदी माणे सिमतीचा एखादा सद य

सिमतीवर राह यास अपा ठरला अस यास अगर सिमतीवर असताना
यास अनैितक व पा या फौजदारी गु हाब ल िश ा झा यास यास
सिमतीवर सद य हणून राहता येणार नाही.
8.17 यो य कारण दाखिव यावाचून सिमती या लागोपाठ तीन सभांना
एखादा सद य गैरहजर रािह यास यास सिमतीमधून कमी कर यात
येईल. तथािप कमी कर यापूव यास आपले हणणे मांड याची संधी
िदली जाईल.
8.18 अिधिनयम कलम

मांक 71 मधील तरतुदीिव द सं थेची

र कम एखा ा पदािधका-याने अिधिनयम कलम

मांक 78, 96 अगर

144 (ट) खाल या वत: या चालले या कामात वापरली तर सं थेचे
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मा. न दणी अिधकारी सदर र कम 1 मिह यात सं थेला परत करा
असा या पदािधका-यास आदे श दे तील पण या आदे शामधील संबंधीत
पदािधका-याने ती र कम मुदतीत परत केली नाही तर मा. न दणी
अिधकारी ती र कम वसुलीसाठी माणप दे तील व यानंतर िदले या
माणप ा वये ती र कम जिमन महसुला या थकबाकी माणे वसुल
केली जाईल.
या य ती िव द ही कारवाई कर यात आली असेल ती य ती
कोण याही सहकारी सं थेचा पदािधकारी

हणून राह यास अपा

राहील.
8.19 जर एखादा सभासद अिधिनयमा वये कवा याखाली केले या
िनयमा वये कोण याही
सभासद

कारे अपा

ठरला अस यास तो सिमती

हणून िनयु त हो यास नामिन द ट हो यास

वकृ त

(कोऑ ट) केला जा यास कवा सिमती सद य हणून चालू राहा यास
अपा

ठरे ल व याची जागा मोकळी झाली असे समजले जाईल.

अिधिनयम कलम 73 ग क म ये नमूद तरतुदीनुसार एकदा सिमती
सद य अपा

अस यास सिमतीचा उवरीत कालावधी व पुढील 5

वष या मुदतीचा कालावधी समा

होईपयत सिमतीचा सद य हणून

पु हा नेमणूक केली जा यास, पु हा नामिन द ट हो यास, पु हा

वकृ त

हो यास कवा पु हा िनवडू न ये यास पा असणार नाही.
8.20 सिमती सद याचा य तीश: िहतसंबंध असणा-या बाब चा िवचार
चालू असता याला सिमती या सभेत हजर राहता येणार नाही.
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8.21अिधिनयम, िनयम व सं थेचे उपिवधी यातील तरतुदी व
सवसाधारण सभांनी वेळोवेळी केलेले ठराव यानुसार सं थेचे काम
चालिव यास सिमतीस पूण अिधकार रािहल.
8.22 सिमती या सभेची लेखी सूचना व सभेचा काय म सभे यापूव
िनदान 5 िदवस अगोदर

यव थापकाने सिमती सद यां याकडे

पाठिवला पािहले . अशा सभा, सभापती या लेखी सूचनानुसार व
संमतीने यव थापकाने बोलािव या पािहजेत. मागणी क नही अशा
सभा बोलािव याचे सभापतीकडू न टाळाटाळ होत असेल तर सभा
बोलािव यासंबंधी

सिमती या

बहु मताने

िदलेला

लेखी

आदेश

यव थापकावर बंधनकारक राहील.
8.23पंचवा षक िनवडणुकीनंतर होणा-या सिमती या पिह या सभेत
सिमतीने आप यापैकी एका सद यास सभापती हणून िनवडले पािहजे
सदर सभापतीचा कालावधी पुढील पाच वष पयत राहील व या
सभापतीने सव सभांचा सभापती हणून काम केले पािहजे. सभापती
गैरहजर असेल ते हा सभेस हजर असले या सद यांनी आप यापैकी
एका सद यास

या सभेकिरता सभापती

हणून िनवडले पािहजे

सभापतीस सद य या ना याने असले या मताखेरीज पदािधका-यां या
िनवडणुकी िशवाय समान मत संगी एक जादा दे याचा अिधकार
असेल.
8.24 सं थे या कामाकिरता सिमती या आव यक ितत या सभा
भरिव या जातील. परं तु दरमहा िनदान एक तरी सभा भरवलीच
पािहजे. सभांचा वृ ांत हा सभां या वृ ांत पु तकात िचटणीसाने िलहू न
ठे वला पािहजे.
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8.25 सं थे या सिमती या िनवडणुका कायदा कलम 73 (ग)(ख)
माणे घे यांत येतील.
8.26 सं थेची िनवडणुक घेणेसाठी व यासाठी मतदारयादया तयार
कर यांसाठी अिध ण, िनदे शन व िनयं ण हे रा य सहकारी िनवडणुक
ािधकरणाकडे िविदत असेल.
8.27 सं थेतील य तीचे एकापे ा अिधक गट िनवडणूकीत िनवडू न
आ याचा दावा करीत आहे त आिण

या संबंधातील कामकाज

सहकारी यायालयात दाखल केले असेल तर मा.न दणी अिधकारी
सं थेचा कारभार पहावयास तीन सभासदांहून अिधक नसलेली अगर
एक कवा अिधक

ािधकृ त अिधकारी असलेली सिमतीची िनयु ती

करतील.
8.28 या अिधिनयमात कवा याखाली तयार केले या िनयमात कवा
कोण याही सं थे या उपिवधीत

कवा

या

या वेळी अंमलात

असले या कोण याही इतर काय ात काहीही अंतभूत असले तरी,
सं थे या सिमती या सद यां या िनवडणूकीत, दोन तृितयांश कवा
याहू न अिधक सद य िनवडू न आले असता अशी िनवडणूक िनणय
अिधकारी कवा िनवडणूक घेणारा इतर कोणताही अिधकारी कवा
ािधकारी अशा सद यां या िनवडणूकीचा िनकाल जाहीर झा यापासून
तीन िदवसां या आत

यांची नावे

यां या कायम प यासह

िनबंधकाकडे आ ेिषत करील. िनबंधक, याला कळिव यात आलेली
नावे ा त झा या या तारखेपासून पंधरा िदवसां या आत अशी नावे व
प े सूचना फलकावर कवा यां या काय लयातील कोण याही ठळक
जागी नोटीस लावून िस द कर याची तजवीज करील, आिण अशा
कारे ती

िस द के यावर सं थेची सिमती रीतसर घिटत झा याची
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मान यात येईल. सद यांची दोन तृतीयांश इतकी सं या ठरिवताना
अपूण क िहशेबात घेतला जाणार नाही.
परं तु अशा रीतीने नावे व प ा िस द कर यामुळे (एक) उवरीत
सद यांची िनवडणूक पूण हो यास तसेच िनवडू न आले या सद याची
नावे व कायम प े वरील माणेच जसजसे उपल ध होतील तसतसे
िस द कर यास अडथळा होतो, कवा
(दोन) या अिधिनयमाखाली सिमती या सद यां या पदावधीवर
पिरणाम होतो, असे मानले जाणार नाही (ितन) उवरीत सद य िनवडू न
आ यानंतर यांची नावेही ( यां या कायम प यासह) यानंतर तशाच
कारे िनबंधकाकडू न िस द कर यात येतील.
8.29 सं थेची समीती, समीतीम ये कवा सिमती या पदािधका-याम ये
िनम ण झाले या कोण याही नैिम ीक िर त पदांबाबत असे िर त पद
िनम ण झा यापासुन पंधरा िदवसाचे आत कळवेल.
8.30 सं थेची समीती सं थे या मतदारयादया तयार करणेकरीता तसेच
िनवडणुका सु यव थतिर या पार पाडणेकरीता आव यक ते सव
सहा य करे ल.
8.31 सिमतीची कामे खाली िलिह या माणे असतील :1. सद य हो यासाठी व भागासाठी आले या अज चा िनकाल
करणे.
2. कज काढणे व यां या अटी ठरिवणे.
3. भागां या येणा-या रकमांचा वसूल घेणे व आलेला वसूल
कशा रीतीने जमा करावयाचा ते ठरिवणे.
4. िववि त े ापुर या अगर या कामाकिरता उपसिम या नेमणे.
5. मासळी िव ी या रकमा वसूल कर याची तजवीज करणे.
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6.सं थे या कामासंबंधी होणारा खच मंजरू करणे.
7. यव थापकाकडू न वेळ या वेळी िहशेब िलहू न घेणे,तपासणे व
रोख िश लक मोजून पाहणे.
8. अिधिनयम कलम

मांक 75 व िनयम

मांक 61 मधील

तरतुदीनुसार वा षक अहवाल व ताळे बंद प के वष संप यावर
45 िदवसांत तयार करणे व ते तयार के यापासून 15 िदवसांत
सवसाधारण सभेने नेमले या लेखा परी क यांचेकडे पाठिवणे.
9. यव थापक, म य यवसाय त व इतर पगारी अिधका-यांना
व कमचा-यांना नेमणे, यां या अनु मे पगाराची व भ याची
ेणी ( केल) व र कम ठरिवणे अगर यात बदल करणे यांना
दं ड करणे अगर ता पुरते कामाव न दूर करणे व या सव बाबत
िविनयम तयार करणे व ते सवसाधारण सभेपढ
ु े मंजरू ीस ठे वणे .
तसेच, या सेवािनयमास न दणी अिधका यांची मा यता घेणे.
अिधकारी व कमचारी यांचेवर िनयं ण व दे खरे ख ठे वणे.
10. कायदे शीर दावे चालिवणे,
चालिवणे

कवा

एखा ा

या कामासंबंधात

बाबतीत

तालुका

व

ितप
िज हा

म य यवसाय संघाचे संमतीने तडजोड करणे, सं थेतफ
कायदे शीर दावे चालिव याकिरता ित या पदािधका-यास अगर
अिधका-यास अिधकार दे ण.े
11. आप या संद यां या गरजा अजमावून म य यवसाियक
अगर घरगुती कामासाठी लागणा-या व तू खरे दी कर याची
तजवीज करणे व ज र पड यास मागणी करणा-या य ती या
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खच ने व यां या जोखमीवर या व तू साठिव याची, वाट याची
व िवक याची तजवीज करणे.
12. मालाचे न दबुक तपासणे व िश लकी माल बरोबर आहे
कवा नाही ते पाहणे.
13. सं था वापरीत असलेले काटे , वजने व मापे तपासणे.
14. सं थे या कचे रीसाठी व माल साठिव यासाठी जागा संपादन
करणे अगर भाडयाने घेणे व सं थे या

यवसायासाठी यं े,

मिशनरी, वाहतुकीची साधने इ यादी भाडयाने घेणे अगर
सवसाधारण सभे या मा यतेने ती िवकत घेणे.
15. सं थेचा माल साठिव याची जागा व सं थेचा माल यांचे
आगीपासून नुकसान होऊ नये हणून यो य बाजार दराने िवमा
उतरिव याचची यव था करणे याच माणे सद याचे मासळी
ठे व या या

यां या जागा यांचा िवमा उतरिवणे व िवमा

खच किरता मालिव ीतून

पयामागे 5 पैसे

माणे कापून

घेतले या ठे वीतून ज र या रकमा खच घालून यां या िव याचा
खच भागिवणे.
16. िव ीकिरता मासळी माल

वीकारणे व जर आव यक

आिण श य असेल तर याची तवारी कर याची तजवीज करणे
व कोण या मालाचे तारणावर अगाऊ रकमा ( ऍ़ ड हा सेस)
ावया या ते ठरिवणे.
17. उधारीने यापार कर याची जोखीम सं थेने यावयाची असेल
ते हा यां यामाफत व यांना माल िवकता येईल अशा अनु मे
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िव वासू दलालांची व यापा-यांची यादी तयार करणे व यांची
पत ठरिवणे.
18. या यव थापक व इतर कमचा-यांचा रोकडीशी, मालाशी,
मह वाचे कागदप ाशी अगर रो यांशी संबंध येत असेल
यांचेकडू न िनयम

मांक 107 (ब) म ये ठरिवले या रकमे या

माणानुसार जामीनरोखा घेणे, सं थेस वाट यास याकिरता िवमा
कंपनीकडू न फायडे िलटी बाँड घे याची यव था करणे.
19. लेखा परी ा यादी िवचारांत घेणे, अिधिनयम कलम

मांक

82 व िनयम 73 मधील तरतुदीनुसार लेखा परी ा दोष दु

तीचे

ितवृ , िनयमा या “ओä” नमु यांत मा. न दणी अिधकारी
यांचेकडे पाठिवणे आिण लेखा परी ा यादी व दोष दु

ती

ितवृ पुढील सवसाधारण सभेपढ
ु े ठे वणे.
20. भाग (शेअस), सरकारी व इतर रोखे यांचेवर सं थेचे वतीने
शेरा िलहणे, ते िवकणे अगर यांचा वग करणे आिण याकिरता
सिमती या दोन अथवा अिधक सद यांना ज र ते अिधकार दे णे.
21. सद यां या मासळीची पाहणी करणे, यांची व छता व िनगा
नीट राख याब ल व म य संवधनाबाबत ज र या सूचना दे णे
22. िनिवदा (टडर) दे णे, करार करणे, म य

यवसाियक

िवकासा या कामाची िन चती ठरिवणे. माल खरे दी संबंधाने
िनणय घेणे, क चा माल, प का माल, ह यारे व इतर आव यक
व तूंची खरे दी िव ी करणे व यांची ज र ती यव था करणे.
23. सं थेची िमळकत सुर ीत ठे व याची यव था करणे.
24. िग-हाईकांना यो य भावाने मासळी पुरिवणे अगर ती
िव ीकिरता तालुका अगर िज हा म य यावसाियक संघाकडे
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वेळोवेळी पाठिवणे अगर असा संघ नस यास दुस-या अिभक य
(एजंट) कडे पाठिवणे.
25. सद यांना सं थे या परवानगीिशवाय उ पािदत मासळी दुसयास िवकता येणार नाहीत अगर यांची अ य िरतीने िव हे वाट
लावता येणार नाही.
26. सं थेचे उ े श पार पाड याचे

टीने सवसाधारणपणे सं थेचा

यवहार चालिवणे.
8.32 सिमती कवा सिमतीचा सद य यां या नेमणुकीचे वेळी काही दोष
अस याचे मागाहू न आढळू न आले अगर सिमतीवरील काही जागा
िरका या रािह या तर सिमतीने अगर सिमतीचे सद य या ना याने
स ावनेने केलेली कामे ही जणू काय ती सिमती अगर तो सद य यांची
नेमणुक यो यच झाली अगर या सिमतीवर ितचे सव सद य होते असे
समजून अिधिनयम कलम

मांक 77 मधील तरतुदी माणे कायदेशीर

समजले जातील.
8.33 अिधिनयम व िनयम यातील तरतुद ना अधीन राहू न सिमती या
िनकालावर सवसाधारण सभेकडे या िनकालाची समज िद या या
तारखेपासून दोन मिह याचे आत, अपील करता येईल. या मुदतीनंतर
केलेले अपील सवसाधारण सभा नामंजरू करील.
9. सभासदांचे िश ण
9.

सहकारी सं था या सभासदांचे सहकार कायदा िवषयक

आिण सं थे या यवहारासंबंधी िश ण घेणे अिनवाय आहे . कायदा
कलम 24 (अ) म ये नमुद के या माणे िवहीत कालावधीत सं था
संचालक , सं थेचे कमचारी व सभासदांचे सहकार कायदा व सं थे या
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यवहारासंबंधीचे िश ण पूण होईल. याची जबाबदारी सं था संचालक
व यव थापक याची राहील. सदर िश णाकिरता सं था, रा यिशखर
सं था/रा य सहकारी सं थेकडे शासनाने ठरिवले या दराने िनधी जमा
करे ल.
10. िनयं ण सिमती
10.1 सिमतीचा

सभापती

आिण

सिमती

ितिनधी,

सद यांनी

आप यामधून िनवडलेले दोन सद य यांची िमळू न िनयं ण सिमती
होईल. या सिमतीची सभा दर दोन मिह यातून एकदा तरी भरे ल.
िनयं ण सिमतीची कामे खालील माणे असतील:10.2 सं थे या सव िहशेबांची पाहणी करणे व दर ितमाहीतून िनदान
एकदा ह त य (हातावरील िश लक ) र कमेची तपासणी करणे व
सं थेची सांपि क थती व काय यासंबंधाने वष अखेरीस सं थेकडे
ितवृ पाठिवणे.
10.3 िनयं ण सिमतीला सं थेची सव कागदप े तपास याचा आिण
सं थे या मालाची न द करताना कवा माल मोजताना हजर
राह याचा अिधकार आहे . याच माणे सदरहू सिमतीस सं थे या
सिमतीला सूचना कर याचा तसेच सिमतीमधील एका अथवा
अिधक सद यास काढू न टाक याकरीता िवशेष सवसाधारण सभा
बोलाविव यांची िशफारस कर याचाही िनयं ण सिमतीला
अिधकार आहे .
11. यव थापक

40

11.1 यव थापकाची नेमणूक सवसाधारण सभेत केली जाईल, याचे
संबंधी काही त ार आ यास ती सिमतीकडे व नंतर सवसाधारण
सभेकडे करता येईल.
11.2 िनयम
यवहारात,

मांक 57 मधील तरतुदी माणे सं थे या एखा ा करारांत,
खरे दी

केले या

अगर

िवकले या

िमळकतीत

यव थापकाला अगर पदािधका-यांना कसलाही भाग अगर िहतसंबंध
ठे वता येणार नाही.
11.3 यव थापकाची कामे खालील माणे असतील:11.4 सं थे या सवसाधारण सभा तसेच सिमती या व िनयं ण
सिमती या सभा बोलावणे व यांना हजर राहणे.
11.5 अशा सभेत होणा-या कामाची न द वृ ांत पु तकात करणे.
11.6 सं थेची वा षक सवसाधारण सभा िदनांक 30 स टबर या आत
आयोिजत करणे
शासनाकडे/सं था

मागील आ थक वष तील यवहाराची िववरणप के
िनबंधकाकडे

सादर

कर याची

जबाबदारी

यव थापक याची आहे .
11.7 यव थापक, न दणी अिधका याकडे िदनांक 30 स टबर पुव
पुढील मािहती सादर करे ल.
11.8 सं थे या काय ची मािहती दे णारे िववरणप क
11.9 लेखापिर ण अहवाल
11.10

नफा वाटणी.

11.11

उपिविधदु ती (अस यास)

11.12

वा षक सभेची तारीख/िनवडणूकीबाबतची मािहती.

11.13

लेखापिर काची नेमणुक व याची संमती.
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11.14

िनबंधकाने

कायदा/िनयम/उपिवधीला

िवचारले या मािहती संदभ त
11.15

अहवाल सादर करणे.

कायदा कलम 24 (अ) नुसार सभासद/ संचालक

िश णाबाबत केले या
11.16

अनुस न

कायवाहीची मािहती सादर करणे.

ि यािशल सभासदा या न दवही

ितवष तयार क न

यास िस दी दे णे आव यक राहील.
11.17

सिमती या हु कूमाने पैसे खच करणे, येतील या रकमा घेणे,

11.18

िनयम

. 65 म ये नमुद केलेली व सं थेची ज र ती सव

पु तके व िहशेब वेळचेवेळी िलहू न ठे वणे.
11.19

जमा पाव या, खच या पाव या ( हौचस) व सं थेचे काम

चाल याकिरता लागणारे सव कागदप तयार करणे.
11.20

िनयम

मांक 61 व 62

माणे वा षक ताळे बंद प के

ठरले या मुदतीचे आत तयार क न सिमतीपुढे ठे वणे व ती सं थे या
सवसाधारण सभेत िनयु त कर यांत आले या शासन मा य लेखा
पिर कां या तालीकेवरील लेखा पिर काकडे मुदतीत पाठिव याची
यव था करणे.
11.21

सं थेचा प यवहार चालिवणे व सद यांना लागणारी

सं थेची ज र ती मािहती पुरिवणे.
11.22

लेखा परी ा यादी आ यानंतर ताबडतोब ती सिमती या

िवचाराकिरता ित यापुढे ठे वणे व ित यात दाखिवलेले दोष व चुका
दु

त कर याबाबत ज र ती तजवीज करणे व िनयम

माणे दोष दु

मांक 73

ती ितवृ ठरले या मुदती या आत, सिमतीपुढे ठे वून

ते पुढे पाठिव याची यव था करणे.
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11.23

सं थे या पगारी कमचा-यांना कामा या िदशा दाखिवणे

यां यावर देखरे ख ठे वणे व यांचे िनयं ण करणे.
11.24

सं थेतफ

िद या

जाणा-या

जमे या

पाव यावर

यव थापकाने सहया के या पािहजेत. भागांची भागप े द तऐवज व
इतर मह वाचे कागदप यावर यव थापक व सिमतीचा एक सद य
यांनी सहया के या पाहीजेत.
11.25
11.26

सिमतीने सोपिवलेली इतर कामे करणे.
यव थापका या गैरहजेरीत ता पुरती कामे कर यास

सिमतीला दुस-या एखा ा य तीस अिधकार दे ता येईल.
11.27

उपिवधी

मांक 8.31 म ये िन द ट केलेली सिमतीची

कामे, सिमतीचा मु य कायकारी अिधकारी या ना याने, पार पाड याची
जबाबदारी, यव थापकावरही राहील.
11.28

यव थापकाने वरील कामे पार पाड याचे कामी हयगय

के यास, हयगयीमुळे सं थे या होणा-या नुकसानीस तो जबाबदार
धरला जाईल.
11.29

सं था

आप या

कमचा-यासाठी

भिव य

िनव हिनधी

( ॉ हडं ट फंड) थापन करील व तो िनधी सु थतीत ठे व यासंबंधीचे
व याचा उपयोग कर यासंबंधीचे िविनयम मा. न दणी अिधकारी यांचे
पूव संमतीने सं थेने तयार केलेले असतील. या िनधीची थापना व
याची यव था अिधिनयम कलम

मांक 71 व िनयम

मधील तरतुदी माणे केली जाईल.

12. म य यवसायाकिरता

ावयाची कज

मांक 56
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12.1 सं थेने
कलम

ावया या सव

मांक 44 आिण िनयम

कार या कज चे यवहार अिधिनयम
मांक 41 ते 43 व 45 व 47 यातील

तरतुद ना अधीन राहू न केले जातील. सं थे या सद यांनाच फ त कज
िदली जातील.
12.2 कज साठी

करावया या

अज त

आपणास

िकती

कज,

कशाकिरता, िकती मुदतीपयत व कोण या तारणावर पािहजे हे

येक

अजदाराने नमूद केले पािहजे. अशा अज चा यो य तो िनणय सिमतीने
केला पािहजे.
12.3 मंजरू केले या कज स खालील तारण क न घे यात येईल.
12.3.1

थावर िमळकत आिण म य क (जाळी, बोटी व

यासंबंधी इतर सव साधने ध न) यावर बोजा िनम ण क न
घेऊन.
12.3.2

एक अगर दोन लायक य ती जामीन घेऊन.

12.3.3

ठरािवक मुदतीची वचन िच ी ( ॉिमसरी नोट) तारण

हणून घेऊन.
12.4 कमी मुदती या परत फेडीची तारीख कज िद या या तारखेपासून
एक वष चे आतील असली पािहजे. म यम मुदती या कज या परत
फेडीची मुदत 3 वष पे ा जा त नसली पािहजे.
12.5 दुस-या कोण याही सं थेकडू न म य यवसायाकिरता कज घेतले
नस याची खा ी अजदाराने क न िदली पािहजे.
12.6 म य

यवसायाकिरता लागणारा माल खरे दी कर याकिरता

ावयाची कज सं थेमाफत पुरिव या जाणा-या या या माला या पाने
िदली जातील.
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12.7 मासळी माला या तारणावर या या चालू बाजार भावा माणे
होणा या कमती या शे.60 पयत र कम कज ऊ दे ता येईल मालाचे भाव
उतर याने कवा अ य कारणाने कज चे हे

माण मालाचे कमतीचे

मानाने वाढ यास ज री माणे जादा माल तारण दे यांस अगर ठरले या
माणापे ा कमी पडणारी र कम आणून भर यास कजदारास लेखी
नोटीशीने कळिवले जाईल. तसे कजदाराने न के यास या सद यांचे
खच चे व यां या जोखमीवर तो माल िवकला जाईल. मा मा.न दणी
अिधकारी यांचे परवानगीिशवाय एका सद यास एक हजार पयापे ा
जा त कज ऊ र कम िदली जाणार नाही.
सं थेने पसंत केले या कोठारात अगर इमारतीत य माल आणून
ठे व याखेरीज व तो माल सं थे या ता यात संपण
ू पणे आ याखेरीज
कज ची र कम आदा केली जाणार नाही.
12.8 तारण माला या यो य बाजार भावाने होणा या र कमेचा िवमा
कजदाराचे खच ने उतरिवला जाईल व या मालाचे चोरीपासून याचे
खच ने संर ण केले जाईल तसेच जागा भाडे कजदाराकडू न वसूल केले
जाईल.
12.9 माला या नुकसानी अगर नासधूसीब ल सं था जबाबदार राहाणार
नाही. परं तु मालाची नासधुस होणार नाही अशा िरतीने सवतोपरी
ठे व याची काळजी घेतली जाईल.
12.10
सद याकडील कज या अगर इतर येणे र कमां या परत
फेडीकडे िव ीची संपण
ू अगर अंशत: र कम लावली जा यास पा
राहील.
12.11
तारण घेतले या मालाची बाजार भावाने कमत ठरिवणे, माल
यव थीत ठे वणे ज र पड यास माल िवि ची यव था करणे,
इ यादीसाठी सिमतीला आप या सद याकडू न उपसिमती नेमता येईल
सदर उपसिमतीचे ठराव एका वतं ठराव बूकात नोदले जातील.
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12.12

माला या कोठाराची यव था व यां या यवहाराचे िहशेब

ठे व याकिरता कोठार कारकूनाची

नेमणूक केली जाईल व यांचेवर

िचटणीसाचे िनयं ण राहील कोठाराचे यवहाराकरीता वतं कारकू न
नेमला नस यास या यवहाराची जबाबदारी िचटणीसावर राहील.
12.13

सं थेमाफत अगर भागा या तालुका अगर िज हा म य

यवसाियक सं थेमाफत अगर सं था सुचिवल

या अिभक य

(दलाला) माफत आप या मासळी मालाची िव ी कर याची जबाबदारी
येक सद याने कज घेताना प करली पािहजे, व िव ी या रकमेतन
ू
सं थे या कज पोटी पर पर रकमा कापून घेऊन

या ित याकडे

दे यािवषयीचा लेखी अिधकार याने सं थेला िदला पािहजे. यानुसार
या या मालिव ी या रकमेतन
ू याचेकडू न येणे झालेली बाकी संपण
ू
अगर अंशत: कापून घे याचा अिधकार सिमतीस राहील.
12.14

सं थे या सिमती या सद यांकडू न येणे असलेली एकू ण

र कम सव सद यांकडील येणे असले या एकू ण रकमे या दोन
पंचमांश पे ा के हाही जा त असणार नाही.
12.15

म यम मुदत कज ची एकुण येणे र कम, सव सद याकडील

येणे असले या कमी मुदत कज या रकमे या दोन पंचमांश पे ा
के हाही जा त असणार नाही.
12.16

कज वरील याजाचा दर द. सा.द.शे. 12 ट के राहील, मा

जे सद य आपला म य िवषयक माल सं थेमाफत िवकू न यातून
कजफेड करतील अशांना याजात 1 ट का सूट िमळे ल. याजाचा दर
िवशेष पिर थतीत सवसाधारण सभे या मा यतेने वाढिवता येईल.
अनािधकाराने थकले या रकमेवर ठरले या

याजा या दरापे ा
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द.सा.द.शे. 2 ट के

माणे जादा याज आकारले जाईल. याजाची

आकारणी कज िद या या तारखेपासून ते कजफेडीचे तारखेपयत केली
जाईल. सदरची याज आकारणी
मा

ितिदना माणे कर यात ये ईल.

सभासदां या कज वर आकार याचा याजाचा दर हा बक
ँ े या

कज या दरापे ा कमी असणार नाही.
12.17

एका कारणासाठी िदलेली र कम कजदाराने दुस-याच

कामास लाव यास अगर दुस-या सं थेकडू न म य यवसायाकिरता
कज घेतले अस यास अगर सं थे या सूचने माणे आपला मासळी
माल िवकत नस यास कज ची सव र कम वसुली तारखेपयत या
याजासह ताबडतोब परत माग याचा अिधकार िनयम

मांक 46 ला

अनुस न सिमतीस राहील. कारणाबाबतचा सिमतीचा िनकाल
अखेरचा समजला जाईल. असा कजदार दोन वषपयत पु हा कज
घे यास अपा असेल.
12.18

कज स जामीन रािहलेली एखादी य ती मरण पावली कवा

सिमती या मते बेलायक ठरली तर दुसरी लायक य ती जामीन
आणून दे यास या कजदारास लेखी कळिव यात येईल. जर तसा
दुसरा जामीन आणला नाही तर
तारखेपयत या

याचे सव कज, वसुलीचे

याजासह, ताबडतोब परतफेड केले जा यास पा

ठरे ल.
12.19

कजदारा या

वत: या कोण याही चुकीवर अवलंबन
ू

नसले या अशा यो य कारणामुळे कजदाराला ठरले या मुदतीत
कजफेड करता येणे मुळीच श य नाही अशी सिमतीची खा ी झा यास
व कजदाराने कज स तहकुबी िमळ याकिरता अज के यास फ त 1
वष पयत या कज ची मुदत वाढिव याचा सिमतीला अिधकार आहे .
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सं थेने िज हा म यवत सहकारी ब ँकेचे कज दे णे असेल तर ित या
तसेच असे कज नसेल तर तालुका अगर िज हा म य यावसाियक
संघा या मंजरू ीने सं थे या सवसाधारण सभेला 1 वष वरील मुदत दे ता
येईल. कज ला जामीनदार अस यास

यां या लेखी समतीिशवाय

कोणतीही मुदत िदली जाणार नाही.
12.20

कजफेडीची मुदत संप यानंतर कज चा वसूल न आ यास

व कज स तहकुबी िदली नस यास मूळ कजदार व याचे जामीनदार,
(जामीनदार घेतलेले अस यास) यांना कज वसुलीची नोटीस दे यात
येईल. नोटीशीत नमूद केले या मुदतीत र कम भरलीच पािहजे असा
आदे श नोटीशीत िदला जाईल. सदर मुदतीत समाधानकारक वसूल न
आ यास या कजदारावर सहकारी यायालयात दावा दाखल केला
जाईल. यायालयाने कजदारािव द िदले या हु कूमना या (िनवाडया)
वर अपील केले गेले नस यास अगर पैसे भर याब ल हु कूमना यात
मुदत िदली नस यास सदर हु कूमनामा ताबडतोब बजावणीस पाठवला
पािहजे. तो पाठिव याची जबाबदारी सिमतीवर राहील. अिपलांत
िमळाले या िनवाडया या बजावणी बाबतही या माणेच कारवाई केली
जाईल.
12.21

सद यांकडू न येणे असलेली थकबाकी अिधिनयम कलम

101 मधील तरतुदीनुसार मा. न दणी अिधकारी यांचेकडू न माणप
िमळवून वसूल कर यात येईल.
12.22

खालील बाब वर सहकारी कोट त दावा करता येणार नाही

:औ ोिगक िववाद अिधिनयम 1947 यां या कलम 2 (के) म ये
या या केलेला एखादा औ ोिगक िववाद कवा कलम 73-(1) (क)
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खालील अिधसूचीत सं थे यितिर त इतर कोण याही सं थे या
िनवडणूकीसाठी पा
कवा एखा ा पा

उमेदवाराचा आलेला उमेदवारी अज फेटाळणे
य त चा सभासद हो यासाठी केलेला अज नामंजरू

करणे.

13. ठे वी
13.1 सहा मिह याहू न कमी नाहीत अशा मुदती या ठे वी सं थेस
वीकारता येतील.
13.2 ठे वीचे खाते सु करताना ठे वीदाराने ठरािवक नमु यात अज केला
पािहजे व आप या सहीचे नमुने िदले पािहजेत. र कम परत घेताना
ठे वीदाराने ठरािवक नमु यात पावती िलहू न िद यािशवाय व ित यावर
आप या सही या नमु या माणे सही के यािशवाय कोणतीही ठे व परत
िदली जाणार नाही.
13.3 िज हा म यवत सहकारी बक
ॅ े या अगाऊ मंजरू ीने ठे वीवरील
याजाचा दर ठरिवला जाईल, अगर यांत ज री माणे वेळोवेळी बदल
केले जातील.
13.4 अशा ठे वीवरील याजाचा दर यव थापकीय सिमतीस ित या
सभेत ठरव याचा अिधकार राहील. परं तु सदरचा याज दर हा इतर
बक
ँ ा या याजदरापे ा जा त असणार नाही. मुदतीपूव ठे व परत केली
जाणार नाही. अ यंत िनकडी या पिर थतीची ठे वीदाराने खा ी क न
िद यास सिमती या मज नुसार ठे व परत करता येईल, पण ित यावर
चालु खा यावरील यजा या दराने याज िदले जाईल.
13.5 ठे वी खा ीने वेळीच परत करता या यात हणून ता काळ पैसा
(फ यूड िरसोसस) हाती यावा अशा रीतीने िनयम

मांक 41 मधील
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तरतुद ना अधीन राहू न आप या भांडवलाची गुंतवणूक सं थेने केली
पािहजे.
13.6 सं था आपली संबंधीत वा षक िव ीय (आ थक) िववरण प
(प के) तयार करील व सहकारी िनयमातील तरतुदी माणे िन वळ
नफा अगर तोटा याचा िहशेब काढील.
14. नफयाची वाटणी
14.1

येक वष अखेरचे िहशेब तयार झा यावर सं थे या ठोकळ

नफयातून अिधिनयम कलम

मांक 65 व िनयम

. 51 मधील

तरतुदीनुसार िनरिनराळया खच या वगैरे रकमा अिधिनयम कलम
मांक 71

माणे सेवक िनधीसाठी सं थेने िदलेली अंशदाने व

तोटया या रकमा वजा क न, सं थे या िन वळ नफयाचा आकडा
काढला जाईल व नफा लगत या पुढील वा षक सवसाधारण सभेत
जाहीर केला जाईल.
14.2 अिधिनयम कलम

मांक 64 ते 69 व िनयम

मांक 50 ते 52,

53 व 55 मधील तरतुद ना अधीन राहू न िन वळ नफयाची िवभागणी
खालील बाब वर केली जाईल:14.3 कमीत कमी 25 ट के- राखीव िनधीकिरता.
14.4 सरकारी भाग भांडवल अगर कज घेतले अस यास याची संपण
ू
फेड होईपयत कमीत कमी
िनधीकिरता.

10 ट के सरकारी भांडवल परतफेड
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14.5 जा तीत जा त 15 ट के दराने लाभांश वाट याकिरता, मा
सरकारी भाग अगर कज पाने भांडवल घेतले अस यास यांची संपण
ू
फेड होईपयत जा तीत जा त 5 ट के लाभांश वाटता येईल.
14.6 रा य शासना या पूव मंजरू ीिशवाय सभासदांनी 15 ट केपे ा
जा त दराने लाभांश वाटता येणार नाही.
14.7 िनयम

मांक 53 अ वये ावया या-िश ण िनधीकिरता.

सं था ितची वा षक िहशेबप के मंजरू कर यात आ या या
तारखेपासून 3 मिह याचे आत रा य सरकार अिधसूिचत करील अशा
रा य संघीय सं थे या िश ण िनधीसाठी िनयमानी ठरिवले या दराने
दरवष वगणी भरील जर मुदतीत वगणी भरली नाही तर वगणीची
र कम जमीन महसुला या थकबाकी

माणे वसूल करता येईल व

र कम भर यात सं थेने कसूर केली अस याचे रा य संघीय सं थेने या
सं थे या मा. न दणी अिधका-याला कळिव यावर तो अिधकारी यो य
ती चौकशी क न वगणीची र कम वसूल कर यासाठी

माणप

(स टिफकेट) दे ईल.
14.8 भाग भांडवला या 2 ट के इतका िनयम

मांक 52

माणे

उभारावया या अिधलाभांश समीकरण िनधीकिरता.
14.9 नफया या 10 ट के पयत- मासळी माल अगर यं सामु ी
नासधूस कवा तारणप
14.10

कमत चढ-उतार िनधीकिरता

नफया या 20 ट के पयत- अिधिनयम कलम

मांक 69

माणे सावजिनक, धम दाय अशा कार या कामाकिरता.
14.11वरील बाब वर िवभागून िश लक रािहलेला नफा खालील
बाब वर िवभागता येईल:-
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14.11.1) िश लक नफया या 20 ट केपयत- िवनावेतन काम
करणारांना मानधन दे याकिरता.
14.11.2) िश लक नफया या 20 ट केपयत- सं थे या पगारी
कमचा-यांना जा तीत जा त 2 मिह या या पगाराइतका
अिधलाभांश वाट याकिरता.
14.11.3) िश लक नफया या 10 ट के पयत-सं थे या सद यांचे
िश ण, यांची सुसं कृ तता, गिरबांचे िश ण व यांना मदत, वै कीय
मदत इ यादी सावजिनक उपयु त बाब चा
असले या

कोण याही

सहकारी

अगर

सार यांचा समावेश
धम दाय

बाबीकिरता.

14.11.4)िश लक नफया या 10 ट के पयत-इमारत िनधीकिरता.
14.11.5)िश लक नफया या 20 ट केपयत- िवशेष अडचणी या
राखीव िनधीकिरता ( पेशल इमज सी िरझव फंडाकिरता.)
14.11.6)िश लक नफया या 20 ट केपयत म य पालन व मासळी
संशोधन फंडाकिरता िवभागून िश लक रािहलेला नफा पुढील
वष या नफयात िमळिव याकिरता पुढे ओढला जाईल.
14.12

सरकारी िनयं ण व तूं या वाटप

यवहारांत झाले या

िन वळ नफयाची िवभागणी खालील माणे केली जाईल:14.12.1) 25 ट के- वाटप यवहार िनधीकिरता
14.12.2) 35 ट के- िवशेष िवकास िनधीकिरता
14.12.3) 40 ट के- सं थे या िन वळ नफयांत वग कर याकिरता.

52

वरील

मांक

2

मधील

िनधीची

र कम

मा.

न दणी

अिधकारीसाहे ब यांची आगाऊ मंजरू ी घेऊन खच करता येईल. पण ती
दोन वष त खच न के यास ती वाटप यवहार िनधीत सामील केली
जाईल.
14.13

िनयम

मांक 73 मधील तरतुदीनुसार सं थेने रा य सरकार

जाहीर करील अशा संघीय सं थे या िश ण िनधीकिरता अंशदानाची
(वगणीची) र कम भर यािशवाय ितला लाभांश वाटता येणार नाही.

15. राखीव िनधी (िरझव फंड)
15.1 उपिवधी
र कम, सव

मांक 71 या पोट उपिवधी (1) म ये नमूद केलेली
वेश फी, िविश ट कामाकिरता िदले या दे ण यािशवाय

क न इतर दे ण यां या रकमा, दं डाचे याज व ज त केले या भागा या
रकमा राखीव िनधीत सामील के या जातील. अिधिनयम कलम
व 70 व िनयम

. 66

. 54 मधील तरतुद ना अनुस न राखीव िनधीची

गुंतवणूक अगर ठे वणूक केली जाईल.
15.2 राखीविनधी यितिर त इतर िनधीची गुंतवणूक अगर ठे वणूक
अिधिनयम कलम

मांक 70 व िनयम

मांक 55 मधील तरतुद ना

अनुस न केली जाईल.

16. िशलका
16.

यव थापकाकडे सं थेची जा तीत जा त-----------------

पयतची िश लक ठे वता येईल.

पये

यापे ा जा त िश लक जमली
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अस यास जम यापासून तीन िदवसाचे आत (सावजिनक सु यांचे
िदवस वगळू न) ती िज हा म यवत बक
ँ े त अगर जवळ या ित या
शाखेत भरली पािहजे व ती भर याची जबाबदारी यव थापक व
सभापती यांची राहील.

17. िहशे ब व कागदप के
17.1 सं थेचे रोखे, ित या िहशेबाची पु तके व इतर कागदप े
यव थापका या ता यात राहतील व ती सांभाळ याची जबाबदारी
याचेवर राहील.
17.2 िनयम

मांक. 65 म ये नमूद केलेली मा. िनबंधक यांनी

ठरिवलेली व सिमतीस आव यक वाटतील अशी िहशेबाची पु तके व
कागदप े सं थेने ठे वली पािहजेत. पु तके, भागांची भागप े द तऐवज
व इतर कागदप ावर ज र तेथे व िकद वर दररोज या यवहारांचे
शेवटी सभापतीने व यव थापकाने सहया के या पािहजे. िकद वर
यांनी सहया न के यास सं थेला यांचे िव द ज र ती कारवाई करता
येईल. व िकद त िलिहले या परं त,ु सहया न केले या यवहारांची ितला
कसून चौकशी करता येईल. सभापती व यव थापक यांनी सं थे या
कागदप ा या

मािणत नकलावर सहया के या पािहजेत. या

यितिर त दुस-या पदािधका-याने कागदप ावर सहया करावया या
अस यास यांना या कर यास सं थेस अिधकार दे ता येईल.
17.3 आले या ठे वी या, कजफेडी या व इतर रकमां या ठरािवक
नमु यातील जमे या पाव या
पािहजेत.

यव थापकाने सहया क न िद या
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17.4 पासबुके फ त सद यांनाच दे यात येतील. यात सद याकडू न
आले या व यास िदले या रकमां या न दी के या जातील व

येक

न दी या खरे पणाब ल

याने

यव थापकाने सही केली पािहजे.

सद यांची पासबुके नेहमी िलहू न पूण केली असली पािहजेत. िबगर
सद याने

येक ितमाहीत सं थेशी केले या सव यवहारांबाबत या

िहशेबा या त यात काबनने काढले या नकला सभापती, सिमतीचा
एक सद य व यव थापक यां या सहीने िद या पािहजेत.
अखेरीस खातेदारांना

येक वष

यां या खा यावरील बा य लेखी िलहू न

कळिव या पािहजेत, व

याबरोबर आहे त

कवा कसे याब ल

यांचेकडू न लेखी प े मागिवली पािहजेत व ती पुढील लेखा परी ेचे
वेळी मा. लेखा परी क यांना दाखिवली पािहजेत.
17.5 उपिवधी

मांक (2) अ अ वये के या जाणा-या यवहारांचे

वतं िहशेब ठे वले पािहजेत व यांचे जमाखच यापारी, नफा तोटा व
ताळे बंद प के वतं तयार केली पािहजेत.
17.6 सं थे या कोण याही सद यास अिधिनयम कलम

मांक 32

मधील तरतुदीनुसार व यांत नमूद केलेली सं थेची पु तके पाहता
येतील अगर िनयम

मांक 27 मधील तरतुदीनुसार यां या नकला

यास दे ता येतील.
18. दु

या

18.1 सं थे या उपिवधीत बदल करणे, एखादा उपिवधी र करणे कवा
नवीन घालणे अस यास अिधिनयम कलम

मांक 13 व िनयम

मांक 12 मधील तरतुदी अनुसर या पािहजेत. याकिरता भरले या
सवसाधारण सभेत हजर असणा-या मत देणा-या सद यांनी िनदान दोन
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तृितयांश सं येने या बदलासंबंधीचा ठराव पास केला पािहजे. या
सभेची नोटीस सभे या तारखेपव
ू िनदान 10 िदवस अगोदर सव
सद यांना व न दणी अिधका-याला िदली पािहजे. कोणता उपिवधी
कसा बदलावयाचा, कोणता नवीन घालावयाचा, अगर र करावयाचा
हे या नोटीशीत
यांचेकडू न दु

प ट पणे िलिहले पािहजे. मा. न दणी अिधकारी

तीची मंजरू ी िमळ याची व न द होईपयत दु

त केलेला

उपिवधी अंमलात आणता येणार नाही.
18.2 सं थे या यवहार यो य रीतीने चालावा हणून अिधिनयम, िनयम
व उपिवधी यांना अनुस न दु यम िविनयम कर याचा सिमतीस
अिधकार आहे . अशा िविनयमांची न द सिमती या वृ ांत पु तकात
केली पािहजे व सवसाधारण सभेत मा य के यावर व मा. न दणी
अिधकारी यांनी मंजरू ी िद यावरच ते िविनयम अंमलात येतील.
18.3 उपिवधी या सुधारणा न दणीसाठी आलेला अज मा. न दणी
अिधका-याने दोन मिह यां या मुदतीत िनकालात काढला नाही तर ते
या मुदती या समा ती या तारखेपासून 15 िदवसां या आंत तो उपिवधी
सुधारणा अज व सुधारणा िनकट विर ठाकडे पाठवतील आिण िनकट
विर ठ अिधकारी तो अज दोन मिह या या आत िनकालात काढतील
परं तु जर तो अज या मुदतीत िनकालात काढला नाही तर या सं थेचा
तो उपिवधी सुधारणा अज व यातील अशा सुधारणा यांची न दणी
कर यात आ याचे समज यात येईल.
18.4 सं थे या उपिवधी म ये कर यात आलेली कोणतीही सुधारणा
मा. न दणी अिधका-याकडू न या कलमा वये न दली जाणार नाही कवा
या उपिवधीची सुधारणा कर यात आ याचे मान यात आले असेल
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या उपिवधीम ये केलेली सुधारणा, रा य शासनाने अिधिनयम कलम
मांक 4 अ वये जर कोणतेही धोरणिवषयक िनदे श (खिलते)
काढलेले असतील व ती सुधारणा या िनदे शा या िव द असेल तर ती
अंमलात येणार नाही.
19. सं थेचा यवहार बंद करणे
19 सं थेचा

यवहार

गुंडाळ यानंतर

पिरसमापकां या

अंतीम

ितवृ ांत दाखिवले या िश लक मालम े या रकमेपैकी िन मी र कम
िनयम
भागां या

मांक 90 मधील तरतुदीस अनुस न सद याम ये यां या
माणांत िवभागली जाईल. रािहलेली िन मी र कम

ित यापुढील िव हे वाटीसाठी मा. न दणी अिधकारी यांचेकडे सूपत
ू
कर यात येईल.

20. नोटीशीची बजावणी
20.1 सद यास नोटीस िदली पािहजे असे या उपिवधीत जेथे नमूद केले
असेल तेथे सद या या नेहमी या राह या घरी अशी नोटीस िदली
हणजे या नोटीशीची यो य बजावणी झाली असे समजले जाईल.
20.2 हे उपिवधी मंजरू होऊन आ यानंतर या पूव चे अंमलात असतील
तर ते सव उपिवधी र झालेत असे समजले जाईल.

तारीख 18/3/2013
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