िज नंग व

े संग सहकार सं था पोट नयम.,

आदश - उप वधी
सुचना

:-

1) या पोट नयमांतील अ ध नयमांचा उ लेख हा अनु मे महारा

सहकार सं था अ ध नयम

1960 व तया
् अ वये केलेले नयम 1961 यांचा उ लेख आहे असे समजावे.
2) या पु तकातील उप वधीत योजले या सं था या श दाचाह समावेश राह ल.

1- ा ता वक
1-

सं थेचे

नांव

नयोिजत........................................ता.

............................,

िज............................असा आहे. उप वधीत न दवलेला सं थेचा प ता लेखी लहू न मा. सं था न दणी
अ धकार तथा नबंधक सहकार सं था व भागाचे लेखाप र क यांना नयम

मांक 37 व नयम

मांक 30 मधील तरतु द नु सार कळ वला जाईल .
नयमानु सार उप वधीत प याची दु

ती के या शवाय तो बदल न दला, असे समज यात

येणार नाह .
1-

अ)

सं थेस सवसाधारण सभे या मा यतेने सं थेचे काय े ात कापसावर

क प उभा करणे व आप या शाखा अगर खरे द

येईल व

यांचा प ता व

व

यात होणारे बदल उप वधी

या करणेचा

क े , गोदामे, इ याद सु

करता

मांक 1 म ये नमू द के या माणे

वेळोवेळी कळ वले जातील.
ब) सं थेचे काय े

............... िज हया पू रते/तालु या पु रते मया दत राह ल.

क) सं थेचे वग करण ‘‘

या सं था’’ असे रा हल व उपवग करण ‘‘कृ ष

या सं था’’

रा हल.
ड)

अ ध नयम कलम

मांक 2 (22)

म ये उ लेख केलेल

दलेले उ ेश पार पाड यासाठ ज र ती कामे आ ण नयम
केले या

या सं था व उपवग करण केले या ‘कृ ष

न द ट कामे या सं थेस करता येतील.

या सं था या

याखेम ये

मांक 10 म ये वग करण
या सं था’’ यांची उप वधीत

2

´ªÉÉJªÉÉ:

2.1 “ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ” ÊVÉSªÉÉEòbä÷ ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®úÉSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÉä{ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +ºÉä±É +¶ÉÒ
iªÉÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉäSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ËEò´ÉÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ¨ÉÆb÷³ý ËEò´ÉÉ ÊxÉªÉÉ¨ÉEò ¨ÉÆb÷³ý ËEò´ÉÉ +xªÉ
ÊxÉnäù¶ÉxÉ ÊxÉEòÉªÉ ¨ÉMÉ iÉÉä EòÉähÉiªÉÉ½þÒ xÉÉ´ÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉhªÉÉiÉ ªÉä´ÉÉä.
2.2 “ {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ” ¨½þhÉVÉä EòÉªÉÉÇvªÉIÉ, ={ÉEòÉªÉÉÇvªÉIÉ, +vªÉIÉ, ={ÉÉvªÉIÉ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò,
´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò, ºÉÊSÉ´É, EòÉä¹ÉÉ{ÉÉ±É, ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ ºÉnùºªÉ +ÉÊhÉ +¶ÉÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ÊxÉnäù¶É
näùhªÉÉºÉÉ`öÒ ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉx´ÉªÉä ÊxÉªÉ¨ÉÉÆx´ÉªÉä ËEò´ÉÉ ={ÉÊ´ÉvÉÒx´ÉªÉä ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ Ênù±Éä±ÉÒ ËEò´ÉÉ xÉä¨ÉhÉÖEò Eäò±Éä±ÉÒ
<iÉ®ú EòÉähÉiÉÒ½þÒ ´ªÉCiÉÒ, ¨ÉMÉ iÉÒ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ xÉÉ´ÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉhªÉÉiÉ ªÉähÉä, ªÉÉ ºÉÉ®úJÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ
{ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ.
2.4 “ iÉYÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ¤ÉÄËEòMÉ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ IÉäjÉÉ¨ÉvÉÒ±É +xÉÖ¦É´É
+ºÉ±Éä±ÉÒ ´ªÉCiÉÒ, +ºÉÉ +É½äþ. +ÉÊhÉ iªÉÉ¨ÉvªÉä ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉäxÉä ½þÉiÉÒ PÉäiÉ±Éä±ÉÒ =Ênù¹]äõ ´É EòÉªÉæ ªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ +xªÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´É¶Éä¹ÉYÉiÉÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ´ªÉCiÉÒSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä.
2.5 “ ºÉä´ÉEò ” ºÉÆºlÉäSÉä EòÉ¨ÉEòÉVÉ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷hªÉÉºÉÉ`öÒ xÉä¨É±Éä±ÉÒ {ÉMÉÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ
2.6 “ EòÉªÉÇ±ÉIÉÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ËEò´ÉÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
¨ÉMÉ iÉÉä EòÉähÉiªÉÉ½þÒ xÉÉ´ÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉhªÉÉiÉ यावे, +ºÉÉ +É½äþ. +ÉÊhÉ iªÉÉ¨ÉvªÉä, ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä xÉÉ¨ÉÊxÉnæùÊ¶ÉiÉ
Eäò±Éä±ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ |É¨ÉÖJÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä.
2.7 “ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ ´ªÉCiÉÒ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, +xÉÖSUäônù 243 ªÉlÉ ¨ÉvªÉä Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õõ Eäò±Éä±ÉÒ ´ªÉCiÉÒ +ºÉÉ
+É½äþ. +ÉÊhÉ iªÉÉ¨ÉvªÉä, ªÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨ÉÉSªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÓx´ÉªÉä EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉxÉä
ªÉlÉÉäÊSÉiÉÊ®úiªÉÉ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ´ªÉCiÉÒSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä.
2.8 “ ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉnùºªÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ VÉÉä ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®úÉiÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉÉä +ÉÊhÉ ={ÉÊ´ÉvÉÒ¨ÉvªÉä
Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É +¶ÉÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ ºÉä´ÉÉÆSÉÉ ËEò´ÉÉ ºÉÉvÉxÉÉÆSÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ ¨ÉªÉÉÇnäùiÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉÉä
+ºÉÉ ºÉnùºªÉ, +ºÉÉ +É½äþ.
2.9
“ ºÉÆPÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ” ¨½þhÉVÉä ह िज नंग े संग सहकार सं था या संघीय सं थेला संल न
आहे अशी संघीय सं था

2.10 “ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ” ¨½þhÉVÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò ´É xÉÉ¤ÉÉbÇ÷ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉk´ÉÉÆSªÉÉ +vÉÒxÉ
+ºÉ±Éä±ÉÒ ´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEäòxÉä Ê´ÉÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ +¶ÉÉ Ê´ÉkÉ ºÉÆºlÉäEòbÚ÷xÉ EòVÉÇ PÉä<Ç±É +¶ÉÒ ºÉÆºlÉÉ
2.11 “ ®úÉVªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÚEò |ÉÉÊvÉEò®úhÉ ” ªÉÉSÉÉ +lÉÇ, ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Eò±É¨É 73 MÉJÉ
+x´ÉªÉä PÉÊ]õiÉ Eäò±Éä±Éä |ÉÉÊvÉEò®úhÉ, +ºÉÉ +É½äþ.
2.12 +ÊvÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¤Éè`öEò: ½þªÉÉ¨ÉvªÉä +ÊvÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¤Éè`öEò ´É Ê´É¶Éä¹É ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ
ºÉ¦ÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +É½äþ.

2.13 SÉä+®ú¨ÉxÉ: ½þªÉÉSÉÉ +lÉÇ ½þªÉÉ {ÉÉä]õÊxÉªÉ¨É 12 +x´ÉªÉä +ÎºiÉi´ÉÉiÉ +É±Éä±Éä SÉä+®ú¨ÉxÉ
2.14 EòÉªÉÇ±ÉIªÉÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò: ½þªÉÉSÉÉ +lÉÇ {ÉÉä]õÊxÉªÉ¨É 13 +x´ÉªÉä ÊxÉªÉÖCiÉ Eäò±Éä±Éä EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEò/¨ÉÖJªÉ
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ/´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò/´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò
2.15 ºÉ¦ÉÉºÉnù: ½þªÉÉSÉÉ +lÉÇ {ÉÉä]õÊxÉªÉ¨É 5 +x´ÉªÉä ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eäò±Éä±Éä ºÉ¦ÉÉºÉnù.
2.16 EòÉªÉnùÉ: ½þªÉÉSÉÉ +lÉÇ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ EòÉªÉnùÉ/+ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960.
2.17 ÊxÉªÉ¨É: ½þªÉÉSÉÉ +lÉÇ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ ÊxÉªÉ¨É 1961.
2.18 ÊxÉ¤ÉÆvÉEò: ½þªÉÉSÉÉ +lÉÇ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960 SÉä Eò±É¨É 2(24) ªÉÉiÉ Ênù±Éä±ªÉÉ
´ªÉÉJªÉäxÉÖºÉÉ®ú ºÉnù®ú EòÉªÉnùªÉÉ JÉÉ±ÉÒ xÉäमhªÉÉiÉ +É±Éä±Éä ÊxÉ¤ÉÆvÉEò, ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ.
3-उ ेश
- सं थेचे उ ेश खाल ल माणे असतील.
1)

सद यांम ये काटकसर

वावलंबन व सहकार यांचा

सार हो यास उ तेजन दे णे.

2-

उप वधी

3-

सवसाधारण सभे या परवानगीने उ पादन कामासाठ

ं . 3 म ये नमु द केले या साधनांनी भांडवल जम वणे.
जमीन जागा इमारती यं सामु ी

म शनर व इतर ज र ती साधन वकत अगर भाडयाने घेणे उभारणे , बांधणे अगर दु

त

करणे तसेच माल साठ वणेसाठ गोदाम बांधणे अगर भाडयाने घेणे.
4-

या कर यासाठ व दु यम माल उ पादनासाठ ज र
अगर भाडयाने घेणे चाल वणे , दु

5-

या गर या,रेचे, कारखाने वकत

त करणे यात वाढ अगर बदल करणे.

सदर सं थे यावतीने काय े ाम ये कापू स या शेतमालावर

या (िज नंग अ ड

े संग)

क प उभा करणे व उ पाद त पक् यामालास यो य बाजारपेठ उपल ध क न दे वू न यां या
आ थक
6-

गतीस हातभार लावणे.

सद य अगर बगर सद य यांचेकडू न कापू स हा शेतमाल खरेद करणे , यावर
नवडणे,
करणे व

व छ करणे ,
याची व

याचे प

या मालात

पांतर करणे,

करणे , अथवा आव यकतेनु सार व

दे शातील कंवा दे शाबाहे र ल बाजारपेठेत पु ढ ल व

याची

या करणे,

तवार ठर वणे , पॅ कंग

साठ संघीय सं थेकडे पाठ वणे,

साठ पाठ वणे.

7-

शेती मालाचे उ पादन वाढ साठ

शतकर

सभासदांना,

बगर शेतकर

सभासदांना कृ षी

त ाकडू न मागदशन दे ऊन सु धा रत जातीची बी- बयाणे, जै वक खते, रासाय नक खते,
कटकनाशके घालणे संबध
ं ी त ांकडू न मागदशन करणे व ती शेतकर सभासदांना पु रवठा
करणे , उपल ध क न दे णे, याक रता शाखा कायालये, व
8-

क

सु

करणे.

या करणे क रता आले या मालाचे तारणावर आगाऊ रकमा दे णे दुस-या कज पु रवठा
सहकार सं थेकडू न सं करणा या मालाचे उ पादनासाठ कज घेतले या इसमाचे बाबतीत या
सहकार सं थे या वचाराने अशा आगाऊ रकमा द या जातील.

9-

या कर याक रता सद यांचा माल गोळा करणे व

यां या वाहतु क ची

यव था करणे

आव यकतेनु सार वाहतु क साठ वाहने खरेद करणे.
10-

या के यानंतर व दु यम व तु उ पादनानंतर तयार होणा-या माला या वर ल

केले या तरतु द स पा

राहू न सहकार

प दतीने सं थेमाफत

ं . 5 म ये

कफायतशीरपणे

व

ची

यव था करणे .
11-

सं थेसाठ

यव थापक, कायकार

संचालक यां यासह सं थे या धंदयातील त

कामगार नेमणे यांचे नयं ण करणे व ज र नु सार यांना कमी करणे ,
12-

उ पादन वाढ या

व इतर

श ण दे णे.

ट ने शेती करता लागणार सु धार त रासाय नक व जै वक खते,

बयाणे, ह यारे , अवजारे सव
सं थांना पु रवठा करणे,

व

कार या पडी, तेले यांचा सभासदांना व
करणे

या कारणासाठ यो य व ज र

ब-

यां या सहकार

ततका माल घेऊन

याचा साठा करणे .
13-

रा य व क

14-

वर ल

शासना या कृ ष वषयक नव-नवीन धोरणानु सार पयायी

क प हाती घेणे.

मांक 1 ते 13 यांत नमु द केले या उ श
े ां या पू त साठ ज र भासणार इतर कामे

हाती घेणे.
अ)

इतर उप वधीत काह ह नमु द केले असले तर सद यांची व

यांचे अनु षंगाने जनतेची

राहणीमान उ योगधंदा व उ पादन प दती यांत सु धारणा घडवू न आण यासाठ मे. न दणी
अ धकार

यांनी पसंत केले या

व नमयानु सार व ते वेळोवेळी घालतील

या अट

व

मयादानु सार इतर कोणतेह धंदे सं थे या स मतीस हाती घेता येतील अगर अशा धंदयास
भांडवल पु र वता येइल.
4- भांडवल उभारणी
खाल ल साधनांनी भांडवल जमा केले जाईल
अ)

भागां या

ब)

ठे वी या

क)

कजा या

पाने.

1) सभासदांकडू न

2) सरकारकडू न

पाने सभासदांकडू न.
पाने - िज हा म यवत सह. बक अथवा अ य व तीय सं था

ड)

दे णगी या

इ)

पाने - िज हा म यवत सह. बक अथवा अ य व तीय सं था.

वेश फ या

पाने

वर ल ‘ब’ व ‘क’ या साधनांनी जम व याचे भांडवल मे. न दणी अ धकार साहे ब यां या आगाऊ
परवानगी शवाय वसूल झालेले भाग भांडवल, साठ वलेला राखीव नधी इमारत नधी यां या बेरजेतू न
साठ वलेले तोटे वजा जाता रा हले या र कमे या 10 पट हू न जा त असणार नाह .
सं थेचे भांडवल सं थे या यवहारात गु ंतलेले नसेल त हा अ ध नयम

ं . 70 अ वये गु ंत वले

जाईल.

5- सद य व
उप वधी

ं . 5 मधील अट ंना पा

राहू न .................

े ात राहणा-या कोण याह

शेतकर

य तीस ‘अ’ वग सद य होता येईल. एकू ण सभासद सं ये या 2 ट के बगर शेतकर सभासद राहू
शकतील. याच माणे काय े ातील कृ ष पतपु रवठा सेवा सहकार सं था व इतर सह. सं थांनाह या
सं थेचे सद य व घेता येईल.
2- नयम

मांक

19 म ये घातले या व खाल ल अट पु-या के याखेर ज कोण याह

य तीस वा

सं थेस सद य होता येणार नाह .
1)

तो पू ण 18 वष वयाचा व करार कर यास लायक असला पा हजे.

2)

तो चांग या वतणूक चा असला पा हजे.

3)

याची पत चांगल असल पा हजे व
थकलेले नसल

पा हजे

कंवा

या व

व

याचेवर

या याकडे सरकार

बाक

बगर परवानगीने

दवाणी कोटाचा हु कूमनामा बजावणी खाल

नसला पा हजे.
4)
5)
6)
7)

सं थेमाफत

कर यात येणा-या कापू स मालाचे

याचे उ पादन

े

कमीत कमी अधा एकर तर असले पा हजे.

मे. न दणी अ धकार यांनी ठर वले या नमु यात याने सद य वाक रता अज दला
असला पा हजे.

सं थेचे उ येश यास समजले असले पा हजेत.
यांचा सद य हो याब यलचा लेखी अज स मतीतील एकूण सद यां या न

याहू न

अ धक बहु मतांनी मंजू र केला असला पा हजे.
8)

याने

9)

याने नदान एक तर भाग वकत घेऊन याची पू ण र कम भरल असल पा हजे.

10)

. 10/- इतक

वेश फ

दल असल पा हजे.

अ ध नयम, नयम व उप वधी यातील अट

याने पु-या के या अस या पा हजेत.

वर ल 5 व 9 मधील अट ह सं था न द यासाठ केले या मु ळ या अजावर
यां या सहया असतील, यानां लागू असणार नाह त.
उप वधी

ं . 4 व 5 म ये काह ह सां गतले असले तर सं थे या काय े ातील

व वध कायकार सेवा सहकार सं थांना या सं थेचे सद य होता येईल.

5. अ) नाममा

सद य

हणू न एखादया

य तीस

याने लेखी अजाव न अ ध नयम कलम 24

मधील तरतू द नु सार सद य क न घेता येइल. मा

याने उप वधी

ं . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, मधील अट पू ण के या अस या पा हजेत. अशा सद यांचे सं थेशी होणारे
सं थेतील

यांचे अ धकार महारा

रा य सहकार अ ध नयम कलमे अनु मे

27(8) मधील तरतु द ंना अनु स न मया दत
नाह त. सहयोगी सद याचे नयम
मा

व पाचे असतील.

यवहार व

मांक 24 व

यापासू न जादा असणार

ं . 20 मधील तरतु द माणे सद य क न घेतले जाईल

संयु तपणे भाग धारण करणा-यांनी सं थे या सव जबाबदा-या ते अ ध नयम, नयम,

उप वधी यातील तरतु द माणे संयु तीकपणे आ ण य तीस जबाबदार असतील, अशा अथाची
लेखी नवेदने यांनी सं थेकडे दले पा हजे. नाममा

सद यांस काय े ाची अट लागू राहणार

नाह .
ब)

मयत सद यांचे भाग अगर

हतसंबंध वारस ह काने

य ती यांना अनु मे कायदे शीर

मळ वणा-या अ ान अगर वेड सर

त नधी अगर पालक यांचेमाफत नयम व उप वधी यांत

सद य क न घे यासाठ राब वले या कायप दतीनु सार नयम
येईल आ ण अ ध नयम व

ं . 20

माणे सद य घता

नयमानु सार उप वधीत नमु द केले या ह कांचा उपयोग व

जबाबदा-या यांचेमाफत घेता येईल.
क)

उप वधी

ं . 5 म ये काह ह नमु द केले असले तर रा य व क

शासन व पैसा पु र वणा-या

िज हा म यवत सहकार बकेस या सं थेचे सद य होता येईल.
3- एखा या अजदारास सद य क न घे याचा नकारा मक नणय द यास तो नकालाचे तारखेपासू न
15 दवसां या आत अगर सद य हो याक रता केले या अजाचे तारखेपासू न 3 म ह यांचे आत
जी मु दत लवकरची असेल ती

या अजदाराला कळ वल जाईल. अ ध नयमामधील तरतु द स

अधीन राहू न सद याची जबाबदार तयाने
्
घेतले या भागा या रकमांपैक न भरले या रकमेइतक
राह ल व सदर रकमेस तो व यांची िजंदगी जबाबदार राह ल.
4- कमीत कमी 1 वषभर सद य व धारण के यानंतर कायकार

संचालक/

यव थापकास तीन

म ह याची लेखी नोट स दे ऊन कोणाह सद यास आपले नांव (अंग) सं थेतू न राजीनामा दे ऊन
काढू न घेता येईल. मा

तसे कर यासाठ

यांचेकडू न येणे असले या रकमांची पू ण फेड झाल

असल पा हजे. जा मनक याह जबाबदार तू न (जामीनदार अस यास) तो मु त झाला असला
पा हजे. नयम

ं . 21 मधील व उप वधीतील तरतु द राजीनामा मंजू र करताना वचारात घेत या

जातील.
5-

एखादा सद य कोण याह

कारे अथवा खाल ल

कारे कामकाजात अडथळा आणत असेल तर

, सवसाधारण सभेत असणा-या व मताचा अ धकार असणा-या 3/4 सद यां या मतांनी याचे
सद य व रदद होईल
अ)

जर तो आपल बाक सतत थक वणारा असेल.

ब)

जर स मती या मते ता सं थे या हता व

द काह कृ य करत असले अगर सं था

यवि थतशीर चाल यात अडथळे आणीत असेल.
क)

जर स मती या मते याने सं थेला बदनाम केले असेल.

ड)

जर सं थेमाफत आप या मालाची
होणा-या

यां या

या व

व

कर यासंबंधी या अगर सं थेशी

यवहारां या दुस -या बाबीसंबंधी उप वधीचे सतत उ लंघन क रत

असले.
इ)

जर याने भागाचा ह ता थकवला असले तर

ई)

जर याचे दवाळे नघाले असेल तो कायदयाने नादार ठरला असेल.

फ)

याला अनै तक

व पा या फौजदार गु हयाब ल गे या 2 वषात श ा झाल असेल.

कोण याह सद यांस सं थेतू न काढू न टाकताना अ ध नयम कलम
ं . 28 व 29 मधील वचारात घेत या जातील व

. 35 व नयम

यात नमू द केले या काय रतीचा

अवलंब केला जाईल. काढू न टाकले या सद यांत तरतु द नु सार पु हा सद य करता
येईल.
6-

खाल ल कोण याह कारणामु ळे एखा याचे सद य व रदद होईल.
अ)

याने सद य वाचा दलेला राजीनामा.

ब)

याचे नावावर ल सव भाग अगर हतसंबंध दुस-याचे नांवावर वग झा यास.

क)

तो मयत झाला अस यास अगर सद य सं थेचा यवहार गु ंडाळला गे यास.

ड)
इ)
फ)

यास सं थेतू न काढू न टाकले अस यास.
सं थे या काय े ाबाहे र तो कायमपणे राहत अस यास.
याला कायमचे वेड लाग यास

नयम व उप वधी यात ठर वलेल र कम भर या शवाय अगर ठर वलेले हतसंबंध सं थेस
मळ व या शवाय कोणाह
6.1

य तीस सद यांचे ह क बजावता येणार नाह त.

+) ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnù:-

सभासदाने मागील सलग पाच वषात

कमान एका वा षक

सवसाधारण सभेस उपि थत राहणे आव यक , आ ण याने मागील सलग 5 वषातू न कमान एकदा
उ पा दत शेतमाल सं थेकडे व

स दे ऊन आ थक यवहार करणे आव यक आहे .

Eäò´É³ý ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnùÉ±ÉÉSÉ ÊxÉ´Éb÷hÉÚEòÒiÉ ¨ÉiÉnùÉxÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ®úÉ½þÒ±É. iªÉÉSÉ |É¨ÉÉhÉä
ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnùÉSÉÒ xÉÉånù ´É½þÒ |ÉÊiÉ´É¹ÉÔ iÉªÉÉ®ú Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò ®úÉ½þÒ±É. VÉÉä ºÉ¦ÉÉºÉnù ´ÉÊ®ú±É +]õÒSÉÒ
{ÉÚiÉÇiÉÉ EòÊ®úiÉ xÉºÉä±É +¶ÉÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùÉÆSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ +ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnù ¨½þhÉÚxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.

6.1

¤É) +ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnù:- VÉÉä ºÉnùºªÉ ´É®úÒ±É|É¨ÉÉhÉä ¨ÉÉMÉÒ±É ºÉ±ÉMÉö {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ
+ÊvÉ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ BEòÉ ¤Éè`öEòÒ±ÉÉ ={ÉÎºlÉiÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ +ÉÊhÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ ={ÉÊ´ÉvÉÓ¨ÉvªÉä
Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä, उ पा दत शेत मालाSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ +¶ÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ºÉnùºªÉÉSÉä
+ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
1. {É®ÆúiÉÖ +ÉhÉJÉÒ +ºÉä EòÒ, VÉä´½þÉ ºÉÆºlÉÉ BJÉÉtÉ ºÉnùºªÉÉSÉä +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ
Eò®úÒ±É iÉä´½þÉ, iÉÒ ºÉÆºlÉÉ, Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ,
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉnùºªÉÉ±ÉÉ +¶ÉÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉÊ½þiÉ ®úÒiÉÒxÉä Eò³ý´ÉÒ±É.
2. {É®ÆúiÉÖ +ºÉä½þÒ EòÒ, VÉÉä +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ +ºÉä iªÉÉSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ {ÉÖføÒ±É
{ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇ¨ÉvªÉä शेतमाल पु रवठा Eò®úhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ ´É ºÉ´ÉÇ ºÉnùºªÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ÊxÉnùÉxÉ BEòÉ ¤Éè`öEòÒ±ÉÉ
={ÉÎºlÉiÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ +ºÉÉ EòÉähÉiÉÉ½þÒ +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ Eò±É¨É 35 +x´ÉªÉä iªÉÉ±ÉÉ EòÉfÚøxÉ
]õÉEò±Éä VÉÉhªÉÉºÉ {ÉÉjÉ `ö®äú±É.
3. {É®ÆúiÉÖ +ºÉä½þÒ EòÒ, +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ºÉnùºªÉÉxÉä, ={É®úÉäCiÉ xÉ¨ÉÖnù
Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä {ÉÉjÉiÉÉ ÊxÉEò¹ÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú, iÉÉä ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉxÉä
{ÉÖxÉ:´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±Éä VÉÉhªÉÉºÉ ½þCEònùÉ®ú ½þÉä<Ç±É.
4. {É®ÆúiÉÖ +ºÉä½þÒ EòÒ, BJÉÉnùÉ ºÉnùºªÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ËEò´ÉÉ +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ +ºÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉnù
=nù¦É´É±ªÉÉºÉ, +ºÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±ªÉÉSÉä Eò³ýÊ´É±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉÉ`ö Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉEòbä÷ iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
5. {É®ÆúiÉÖ +ºÉä ½þÒ EòÒ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ (ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ) +vªÉÉnäù¶É, 2013 ªÉÉSªÉÉ |ÉÉ®Æú¦ÉÉSªÉÉ
±ÉMÉiÉxÉÆiÉ®ú PÉähªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÒiÉ, iªÉÉ ºÉÆºlÉäSÉä ºÉ´ÉÇ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ºÉnùºªÉ, iªÉÉÆxÉÉ
¨ÉiÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ +xªÉlÉÉ +{ÉÉjÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eäò±Éä xÉºÉä±É iÉ®ú, ¨ÉiÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ
`ö®úiÉÒ±É.
6. {É®ÆúiÉÖ +ÉhÉJÉÒ +ºÉä EòÒ, VÉä´½þÉ ºÉÆºlÉÉ BJÉÉtÉ ºÉnùºªÉÉSÉä +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ
Eò®úÒ±É iÉä´½þÉ, iÉÒ ºÉÆºlÉÉ, Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ iÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ,
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉnùºªÉÉ±ÉÉ +¶ÉÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ Ê´ÉÊ½þiÉ ®úÒiÉÒxÉä Eò³ý´ÉÒ±É.
7. {É®ÆúiÉÖ +ºÉä½þÒ EòÒ, +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ºÉnùºªÉÉxÉä, ={É®úÉäCiÉ xÉ¨ÉÖnù
Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä {ÉÉjÉiÉÉ ÊxÉEò¹ÉÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú, iÉÉä ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉxÉä
{ÉÖxÉ:´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±Éä VÉÉhªÉÉºÉ ½þCEònùÉ®ú ½þÉä<Ç±É.

8. {É®ÆúiÉÖ +ºÉä½þÒ EòÒ, BJÉÉnùÉ ºÉnùºªÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ËEò´ÉÉ +ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉ +ºÉhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉnù
=nù¦É´É±ªÉÉºÉ, +ºÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò±ªÉÉSÉä Eò³ýÊ´É±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉÉ`ö Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSªÉÉ +ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉEòbä÷ iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
9. सं था

याशील सभासदा या न दवह ची वषातू न एकदा

स द करेल

या शल सभासदांनाच

सं थे या नवडणू क त मतदानाचा ह क राह ल.
10. थकबाक दार आ ण अ

याशील सभासदास मतदानाचा अ धकार असणार नाह .
6. भाग

11.

येक भागाची दशनी
. --------
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कंमत

पये 10 राह ल. एकू ण भाग भांडवलाची कमाल मयादा

राह ल. तसेच एकू ण भागांची सं या ----- राह ल. एका सभासदास जा तीत

जा त 2000 भाग

घेता येतील

सं थेचे वीस हजार

पयांपे ा जा त कंमतीचे भाग कोणाह सद यास धारण करता येणार

नाह त अगर

हणजेच

. 20,000/- पयत भाग घेता येतील.

यावर ह क सांगता येणार नाह . मा

या मयादा उप वधी

ं . 5(क)

माणे

होणा- या सद यां या बाबीतीत लागू असणार नाह त.
13-

भागांक रता अज लेखी असले पा हजे, स मतीकडू न अशा अजाचा नणय घेतला जाईल.

14-

एकाच तारखेस वकत घेतलेले

येक भागाब यल नराळा

मांक असलेले भागाचे भागप

दले जाईल . अथवा एकापे ा जा त भाग घेतले अस यास
मांक दे ऊन भागाचे एक त एकच भागप
15-

भागांचे ह तांतरण अ ध नयम कलम

या सव भागाब ल भागांचे

दले जाईल .

ं . 30 व नयम

ं . 24 ते 26 या मधील तरतु द नु सार

केले जाईल .
16-

कोणाह

सद यास सं थेम ये कमीत कमी 1 वषभर भाग धारण के या शवाय भाग

ह तांत रत करता येणार नाह . स मती या मंजु र ने दुस -या सद याला अगर
अज स मतीने मंजू र केला असेल अशा
भागा या ह तांतरण

याचा सद याचा

य तीने नांवे तो भाग ह तांत रत केला

याचे नांव

येक भाग ह तांत रत न दणी पु तकात दाखल के याखेर ज व

ह तांतरण करणा-याने आपल सं थेची दे णी भाग व याखेर ज भागांचे ह तांतर पू ण होणार
नाह .
17-

कोणाह सद यांस आप या सह चा लेख सं थेजवळ ठे ऊन अगर

या कामासाठ ठे वले या

कोण याह

पु तकात

य तीखेर ज क न इतर

कोण याह

य तीचा

नवेदन क न सं थेचा, पगार
नयम

. 25 मधील तरतू द नु सार मरणानंतर सं थेत असणा-या

आप या भागांचे अगर हतसंबंधाचे वारसदार
परत घेता येईल . अगर

अ धकार

हणून नेमणू क करता येईल. अगर ती नेमणू क

त यात बदल करता येईल . अशा प ह या नेमणु क कर ता फ

आकारणी जाणार नाह . पण या नेमणु कात कोणताह
नेमणू क र
18-

करणेब ल

येक वेळी 5/-

एखादा सद य मयत झा या नंतर
वारसास अगर कायदे शीर
नसेल तर

पये फ आकारावी लागेल.

याचे भाग व

हतसंबंध

याने नेमले या वारसदारास,

त नधी यां या नांवे वग केले जातील. असा वारसदार नेमला

याचे भाग अगर

हतसंबंध अ ध नयम कलम

तरतु द नु सार याचे वारसाचे अगर कायदे शीर
ह तांतरण कर यापू व

फेरफार कर याब यल अगर अशी

ं . 30 व

नयम 25 मधील

त नधीचे नांवे ह तांत रत केले जातील. मा

या वारसाचे अगर कायदे शीर

त नधीस सं थेचे सद य क न घेतले

जाइल. याक रता सं थेने ठर वले या नमु यात याने अज केला पा हजे. सद याक रता पु हा
भाग घे याची ज र नाह . मयताचे वारसदार, वारस अगर कायदे शीर

त नधी याला सभासद

क न घेणे व यांचे नावावर मयताचे सं थेतील भाग व हतसंबंध ह तांत रत करणे या दो ह
बाबी एका मागू न एक लगेच के या जातील.
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मयत

सभासदा या

वारसदारालाअगर

कायदे शीर

त नधीला

यावयाचे नसेल तर मयता या खा यात असले या भागां या व
सं थेस मयत सभासदांकडू न जे येणे

सं थेत

सभासद

हणू न

हतसंबंधा या र कमेतू न

नघेल, ते वजा क न रा हलेल र कम

याने नेमू न

दले या वारसदारास दल जाईल. वारसदार नेमला नसेल तर मयताचा कोणी यो य वारस
अगर कायदे शीर
लहू न घेऊन
नयम

त नधी ठरे ल

याजंकडू न यो य

या माणात नु कसान भरपाईचा रोखा

याने मागणी के यापासून 6 म ह यांचे आत अ ध नयम कलम

ं . 21 मधील तरतु द माणे दल जाईल मा

ं . 29(3) व

याची मु दतीची ठे व सं थेत अस यास

मु दत भर यापू व या माणे ती परत करता येणार नाह .
अ)

सद यातू न कमी झाले या
आत

य तीस तो कमी झा या या तारखेपासू न एक वषा या

याचे भागांची र कम परत केल

करावयाचे भाग भांडवल हे

जाईल . तसेच कोण याह

सालात परत

या तारखेपू व या 31 माच रोजी असले या सं थे या

एकू ण भाग भांडवला या 10 ट के पे ा जा त असता कामा नये.
ब)

सं थेने जर सरकार अगर पैसे पु र वणा-या सहकार बकेचे कज दे णे असेल तर मे.
न दणी अ धकार अगर अशी बक

यां या आगाऊ संमती शवाय सं थेस कोण याह

भागांची र कम परत करता येणार नाह .
भाग ह तांतर

ºÉ¦ÉÉºÉnùÉÆSÉä ¦ÉÉMÉ ®úÉVÉÒxÉÉ¨ÉÉ Ênù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ºÉÆºlÉäºÉ {É®úiÉ Eò®iÉÉxÉÉ iªÉÉ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ
iÉÉ³äý¤ÉÆnùÉ|É¨ÉÉhÉä xÉCiÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉfÚøxÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉÒ±É. ºÉÆºlÉäSÉä ¦ÉÉMÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùÉºÉ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉä {É®úiÉ
Ênù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +¶ÉÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùÉºÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒiÉ BEò ´É¹ÉÉÇ{ÉªÉÈiÉ ºÉÆºlÉäSÉä {ÉÖxÉ:¶SÉ ºÉ¦ÉÉºÉnù Eò¯ûxÉ
PÉähÉäiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. {É®ÆúiÉÖ ®úÉVÉÒxÉÉ¨ÉÉ näùiÉÉxÉÉ vÉÉ®úhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉB´Éfäø ¦ÉÉMÉ PÉä´ÉÚxÉ iªÉÉºÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ
´Éä³ýÒ {ÉÖx½þÉ ºÉnùºªÉi´É |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ªÉä<Ç±É.
21.

7. लेखा प र ण

ºÉÆºlÉäSÉä ´ÉèvÉÉÊxÉEò ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉÉ EòÊ®úiÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ¨ÉÉxªÉ ªÉÉnùÒiÉÒ±É ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉEò/ ºÉxÉnùÒ
±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É/|É¨ÉÉÊhÉiÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉEò ªÉÉÆSÉÒ xÉä¨ÉhÉÖEò Eò¯ûxÉ ºÉnù®ú xÉä¨ÉhÉÖEòÒºÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¦Éä
म ये कर यात येईल .
8. सवसाधारण सभा
20-

सं थेची प हल सवसारधारण सभा

नयम

ं . 59 मधील तरतु द नु सार भर वल जाईल व

त यात या तरतु द नु सार कामे केल जातील.
21-

आ थक वष संप यानंतर सहा म ह यांत सं थे या

नबंधकाकडे खाल ल

ववरण प े सादर

केल जातील.
अ) सं थे या कायाची मा हती
ब) लेखाप र ण अहवाल
क) नफा वाटणी
ड) उप वधी दु

ती (अस यास)

ई) वा षक सभेची तार ख / नवडणू का अस यास यांची तार ख
फ) नबंधकाकडे कायदा / नयम /उप वधीस अनु स न वचारलेल इतर मा हती.
ग) लेखाप र कांची नेमणू क व याची संमती
22-

येक वष 31 माच नंतर आ थक वष संप यानंतर सहा म ह यात (
पय त ) अ ध नयम कलम

ं . 75 व नयम

ं . 60 मधील तरतू द नु सार वा षक सवसाधारण

सभा घेणे अ नवाय असेल वा षक सवसाधारण सभेम ये

नयम

ं . 62 अ वये मागील

लगत या आ थक वषाचा लेखाप र ण अहवाल वाचन करणे ,चालू
लेखाप र काची

नयु ती करणे,

अंदाजप क सादर करणे या

दोष दु

हणजेचे 30 स टबर

आ थक वषासाठ

ती अहवाल सादर करणे , व पु ढ ल वषाचे

य त र त इतर कामकाज पा हले जाईल. तसेच कलम

75(2) मधील तरतु द नु सार मागील वषात स मती सद यांना व
दले या कजाचे प क ताळे बंद प काबरोबर जोडले पा हजे.

ं मांक

यां या कु टु ं बातील य तींना

23-

सवसाधारण सभेने करावया या कामात खाल ल कामांचा समावेश होतो.
1)

सं थे या मागील साल या कामाचा, अ ध नयम कलम
तयार केलेला अहवाल, नयम

ं . 75 मधील तरतु द नु सार

ं . 61 व 62 मधील तरतु द नु सार तयार केलेल

सालची जमा व खच, नफा व तोटा आ ण िजंदगी व कज दाख वणार
स मतीकडू न घेणे व ती न या या
वाटतील या दु
2)

वभागणीसह मंजू र करणे अगर

या
प के,

यात ज र

ती क न मंजू र करणे .

या सं थे या उप वधी

ं . 38 म ये सां गत या माणे

नवडू न आले या स मती

सभासदांची नावे जा हर करणे .
3)

उप वधी

ं . 3 मधील मयादे स अ धन राहू न पु ढ ल वषाक रता उभारावया या बाहे र ल

कजा यामयादा ठर वणे. तसेच जमाव खचाचे अंदाजप क मंजू र करणे.
4)

येक सद या या

या कर याक रता आले या माला या तारणावर आगाऊ र कम

दे याचे धोरण ठर वणे.
5)

आगाऊ रकमा दे णे कंवा ि वकारणे
कती तारणावर
मधील तरतु द

6)

या

यावया या अस यास कती मु दतीपयत व

यावया या ते अ ध नयम कलम

दले या आगाऊ(अड हा स) रकमां या व नयोगावर दे खरेख ठे वणे.
थकले या रकमा वसू ल कर याची तजवीज करणे.

8)

सं थे या कामांसबंधी होणारा खच मंजू र करणे .

10)

ं . 42 व 43

वचारात घेऊन ठर वणे.

7)
9)

ं . 44 व नयम

यव थापकाचे हशेब तपासणी व रोख श लक मोजू न पाहणे.
अ ध नयम

माणे

. 75 व नयम

ं . 61 मधील तरतु द नु सार वा षक अहवाल व

ताळे बंदप के वष संप यावर 45 दवसांचे आत तयार करणे व ते तयार के यापासून
11)

15 दवसांचे आत सं थेने नयु त केले या लेखाप र क यां याकडे पाठ वणे.
स मती या एका अगर अ धक सद यांना
राह यास अपा
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यां या कामा या मु दतीत ते स मतीवर

ठर यास स मतीमधू न कमी करणे .

12)

अंतगत लेखाप र कांची नेमणू क करणे व याचा मेहनताना ठर वणे.

13)

यो य रतीने सभेपु ढे आले या इतर कामांचा नणय घेणे.

माल वाटपअगर त सम

यवहारांची

यव था पाह यासाठ

एक

वतं

उपस मती राह ल.

सं थे या स मतीचा सभापती व तचा एक सद य आ ण सहकार बकेचे कज घेतले अस यास
या बकेचा

25-

त नधी हे या उपस मतीचे अ धकारपर वे (ए स ऑ फ शओ) सद य असतील.

अ ध नयम कलम
व

. 76 मधील तरतु द नु सार सं थेला वशेष साधारण सभा बोलावता येईल

याच तरतु द नु सार ती बोलावल जाईल. खाल ल प रि थतीत ती एक म ह या या आत

बोलावल च पा हजे.
1)

सं थे या एकू न सद यां या 1/5 सद यांनी लेखी मागणी के यास,

2)

मा. न दणी अ धकार यांनी तशी सू चना के यास,

3)

सं थेशी सल न असलेलया सं घय सं थेने मागणी के यास.

अ)

वा षक सवसाधारण सभेची चौदा

दवसांची लेखी नोट स आ ण

वशेष सवसाधारण

सभेची सात दवसांची लेखी नोट स व काय म प का अशा सभेपू व काढू न सं थे या
यव थापकाने/कायकार संचालकांनी ती सभा बोला वल पा हजे. अशा सभेची सु चना
मे. न दणी अ धकार

यांनी

दल

काय े ात असले यागावातील
सभेची तार ख, वेळ सभेचे

पा हजे. सभेची नोट स बोडावर व सं थे या

मु ख ठकाणी अडकवू न
ठकाण व

पा हजेत. सं थेचे सभापती व

यांचे

यात केल

स द केल पा हजे. नोट शीत
जाणार

कामे ह

नमू द केल

त नधी गैरहजर अस यास स मतीचा एक

सद य व यव थापक यांनी नोट शीवर सहया के या पा हजेत.
30-

ब) सवसाधारण सभेत हजर असले या सद यांपैक

दोन तृतीयांश सद यां या परवानगीने

काय म प केत दाखल केल नसलेल कामे काणाह सद यांस सभेपु ढे मांडता येतील.
31-

कोण याह सवसाधारण सभेत एकू ण सद यां या सं ये या दोन पंचमांश अगर 25 (यापैक
कमी सं या असेल ततक ) सद य हजर असले

हणजे गणपू त (कोरम) झाल असे समजले

जाईल. सभेस गणपत झाल नसेल तर ती सभा अधातास पु ढे ढकलल जाईल. अगर
सभे या मु ळ या नोट शीत जा हर केले या

याच दवशी

या

यानंतर या वेळी ती सभा भरेल.

अशा पु ढे ढकलले या सभेत मु ळ सभे या काय म प केतील कामे केल जातील. मग अशा
सभेस गणपू त असो वा नसो सभेत कांह कामे झा यावर काय म प केतील सव कामे या
दवशी पु र करणे श य नसेल तर

या सभेस हजर असणा-या सद यांनी नयम

मधील तरतु द नु सार ठर वले या पण
जा त नाह

या भरले या सभे या तारखेपासू न 30

मांक 60
दवसांपे ा

अशा दुस -या एखादया तारखेपयत ती सभा पु ढे ढकलता येईल. अशा पु ढे

ढकले या सभेत काय म प केतील रा हलेले वषय वचारात घेतले जातील. उप वधी

ं . 30

व 31 म ये काह ंह तरतू द केल असल तर सं थे या सद याला काढू न टाकणे अगर व या
स मती या सद याला स मतीमधू न दूर करणे, यासंबंधी या नयम
नोट स,

अ ध नयम,

नयम

अगर

सं थेचे

उप वधीतील

ं . 60

माणे ठरावाची

तरतू द नु सार ठरावाची

नोट स

द या शवाय असा ठराव कोण याह सारधारण सभेपु ढे आणता येणार नाह .
32-

सवसाधारण सभेत सं थेचे चेअरमन, अ य

33-

अ ध नयम कलम

उपि थतीतील एकास अ य

राहतील. चेअरमन गैरहजर असतील

हणू न सभेपू रते नवडले जाईल.

. 17 व नयम

यावेळी

. 60 मधील तरतु द नु सार सवसाधारण सभेत मतदान

केले जाईल. तीत हजर असणा-या सद यांस एकापे ा जा त मत दे याचा अ धकार असणार
नाह . अ य ांस इतर सद यां माणे एक मत असेल, एखा या ठरावावर मतदान सारखेच
वभागले गे यास अ य ास च या टाकू न नणय घेता येईल. एखा या ठरावावर (मतै य न
झा याने) सद य

वभागले गेले असतील त हा मतदान करणा-या कोणाह

सद यांनी

मतमोजणी(पोल) कर याची मागणी करता येईल . मतदान करणा-या सद यां या बहु मताने
येक ठराव मंजू र केला जाईल .
34-

कोण याह पास झाले या ठरावात बदल कर यांसंबधीचा ठराव सवसाधारण सभेत मांड यामु ळे
ठरावाचे तारखेपासू न सहा म ह यांचे आत मे. न दणी अ धकार

यां या परवानगी शवाय

कोण याह सभेत आणता येणार नाह .
35-

सं थेने खाल

दले या सं थांना संल न होवू न यांचे सद य होता येईल.

1) ..................िज हा म यवत सहकार बक ल., ......................
2) महारा

रा य सहकार बक.

3) महारा

रा य सहकार खरेद

4) िज हा खरेद

व

संघ फेडरेशन मु ंबई.

संघ, तालू का सहकार खरेद

5) िज हा सहकार मंडळ ( डि
6) रा य व क य

व

व

संघ.

ट को-ऑपरे ट ह बोड )

तरावर ल फळफळावळीचे फेडरेशन.

7) नाफेड
8) उप वधी म ये नद ट केलेल संघीय सं था.
सं था

या सं थेची सद य झाल

असेल, अशा सव साधारण सभांना सं थेतफ

त या

त नधींनी हजर राह याब ल व त या नवडणूक त मत दे याब ल अ ध नयम कलम

. 27

या तरतु द ंना अधीन राहू न सं थेने वेळोवेळी आप या स मती सभेत ठराव क न ठर वले
पा हजे.
36-

सवसाधारण सभांचा वृ तांत

यां या वृ तांत पु तकात कायकार संचालक/ यव थापक यांनी

सभे या दनांकापासू न पंधरा दवसात लहू न ठे वला पा हजे.
37-

सं थेची नवडणू क

या –

सं थे या संचालकांची नवडणू क दर पाच वषानी रा य सहकार
घे यांत येईल.

नवडणू क घेणेबाबत महारा

नवडणू क

ा धका-या माफत

सहकार सं था अ ध नयम 1960 व

नयम

1961 मधील तरतू द तसेच शासनाकडू न व मा.सहकार आयु त व नबंधक सहकार सं था
महारा
38-

रा य यांचेकडू न दले या नदश लागू राहातील.

(1) सं थे या कामकाजाची

यव था त या

13 सद यांची रा हल. व यापैक खाल ल

यव थापक स मतीने पा हल पा हजे. स मती

माणे राखीव जागा असतील .

अ)

अनु सू चत जाती/जमाती

1 सद य

ब)

म हला सद या

2 सद या

ड)

इतर मागास वग य

क)

व.जा.भ.जा.व वशेष मागास

उपरो त 13 संचालकांची
नवडणू क दारे केल जाईल.

वग

1 सद य
1 सद य

नवड सं थे या सव

याशील व पा

सभासदांमधू न

(2) स मती सभेची गणपू त ( कोरम ) कमीत कमी 7 सद य उपि थत अस यावर पू ण
होईल.
(3) संचालक मंडळाचा व पदा धका-यांचा कालावधी

नवडणुक या दनांका पासुन पाच वष

इतका राह ल.
(4) त

संचालक – सं थेत या

संचालकांना

पदा धकार

य त र त दोन त
नवडणू क त

मतदानाचा

संचालक

नयु त करता येतील सदर

अ धकार

असणार

नाह .

तसेच

गणपू त साठ या गणणेत याचां समावेश करावयाचा नाह .
(5) कायरत संचालक – जर संचालक मंडळाची सं या 17 पय त असेल तर कायरत संचालक
सं या 1 असावी व 18 ते 21 संचालक सं या अस यास कायरत संचालक सं या 2
असावी . सदर संचालकांना मतदानाचा अ धकार नाह , तसेच गणपू त साठ या गणनेत
यांचा समावेश करावयाचा नाह .

(6) संचालक मंडळावर र त होणा-या जागा भर याबाबत – राखीव जागांवर ल र त झालेले
संचालक पद हे याच
39-

वगा या सभासदा मधू न भरणे आव यक आहे.

संचालकां या पा तेबाबत व अपा तेबाबत तरतू द – सं थेचा
हणू न

नवडणू क त उभे रहा यास पा

पालन करणे आव यक राह ल.

असेल तसेच

याशील सभासद संचालक

याने सद य वा क रता या अट ंचे

यो य कारण दाख व यावाचू न स मती या लागोपाठ तीन

सभांना एखादा सद य गैरहजर रा ह यास तो स मतीमधू न कमी झाले असे समज यात येईल.
तसेच तो अ
40-

याशील सभासद ठर यास संचालक पदावर अपा

स मती सद यांचा

य तीश:

ठरे ल.

हतसंबंध असणा-या बाबींचा

वचार चालू असता

याला

स मती या सभेस हजर राहता येणार नाह .
41-

अ ध नयम, नयम व सं थेचे उप वधी यातील तरतु द व सवसाधारण सभांनी वेळोवेळी केलेले
ठराव यानु सार सं थेचे काम चाल व यास स मतीस पू ण अ धकार राह ल.

42-

स मती या सभेची लेखी सु चना व सभेचा काय म सभे या

नदान 5

दवस अगोदर

यव थापकाने/कायकार संचालकाने सभासदां याकडे पाठ वला पा हजे. अशा सभा सभापतीं या

लेखी सु चनानूसार स मती या

यव थापकाने बोल व या पा हजे. मागणी क नह अशा सभा

बो लव याचे कामी सभापतींकडू न टाळाटाळ होत असेल तर सभा बोल यासंबंधी स मती या
बहु मताने दलेल लेखी आदे श कायकार संचालक यव थापकावर बंधनकारक राह ल.

9. स मती

43-

सं थे या कामाक रता स मती या आव यक तत याच सभा भरव या जातील. परं तु नदान
दर

दोन

म ह यातू न

एकतर

सभा

भरल च

पा हजे.

सभांचा

वृ तांत

पु तकात

यव थापकाने/कायकार संचालकांने लहू न ठे वला पा हजे.
44-

स मतीची कामे खाले ल ह या माणे असतील.
1)

सद य हो यासाठ व भागासाठ आले या अजाचा नकाल करणे.

2)

कज काढणे, ठे वी ि वकारणे , व यां या अट ठर वणे.

3)

भागांचा व आगाऊ (अड हा स) रकमांचा वसु ल घेणे व आलेला वसू ल कशा रतीने
जमा करावयाचा ते ठर वणे.

4)

आगाऊरकमा मागणीचे अजाचा वचार करणे .

5)

आगाऊ रकमा दे णे कंवा ि वकारणे
कती तारणावर
तरततु द

या

यावया या अस यास कती मु दतीपयत व

यावया या ते अ ध नयम कलम

ं . 4 व नयम

वचारात घेऊन ठर वणे.

6)

व वध

7)

दले या आगाऊ(अड हा स) रकमां या व नयोगावर दे खरेख ठे वणे.

े ापु र या अगर या कामाक रता उपस म या नेमणे.

8)

थकले या रकमा वसु ल कर याची तजवीज करणे.

9)

सं थे या कामासंबंधी होणारा खच मंजू र करणे .

10)
11)

.4 व 43 मधील

यव थापकाचे हशेब तपासणी व रोख श लक मोजू न पाहणे.
अ ध नयम कलम

. 75 व नयम

. 61 मधील तरतू द नु सार वा षक अहवाल व

ताळे बंद प के वष संप यावर 45 दवसांचे आत तयार करणे व ते तयार के यापासून
15 दवसांचे आत सं थेने नयु त केले या लेखाप र क यां याकडे पाठ वणे.
12)

कायकार

संचालक/ यव थापक व इतर पगार

यां या अनु मे पगाराची

यांची

अ धका-यांना व सेवकांना नेमणे

ेणी( केल) व र कम ठर वणे व ते सवसाधारण

सभेपु ढे मंजू र स ठे वणे . सव कमचा-यांवर दे खरेख व नयं ण ठे वणे.
13)

कायदे संबंधी कामे चाल वणे ,
बाबतीत

या कामासंबंधात

तप

चाल वणे

कंवा एखा या

नयं ण स मती या मंजू र तडजोड करणे, सं थां या कायदे संबंधीची कामे

चाल व याक रता त या अ धका-यास कंवा अ धका-यांना अ धकार दे णे.
14)

मालाचे न दबु क तपासणे व श लक माल बरोबर आहे कंवा नाह ते पाहणे.

15)

सं था वाप रत असलेले काटे , वजणे, मापे तपासणे.

16)

सं थे या कचेर साठ व माल साठ व यासाठ सवसाधारण सभे या पु व संम तने जागा,
संपादन करणे अगर भाडयाने घेणे व सं था कर त असले या
म शनर ,
घेणे.

याचे सु ट भाग,

यवसायाक रता यं ,े

याक रता लागणार तेले इ. साधने वकत अगर भाडयाने

17)

सं थेला माल साठ व याची जागा, इमारती व सं थेचा माल यांचे आगीपासू न नु कसान
होऊ नये

हणू न यो य बाजार दराने वमा कंपनीम ये वमा उतर व याची

यव था

करणे .
18)

या करणे व व
व

पू व

यांची

करता माल ि वकारणे व जर आव यक आ ण श य असेल तर
तवार अगर

या कर याची तज वज करणे व कोण या मालाचे

तारणावर आगाऊ(अड हा स) रकमा
19)

यावया या ते ठर वणे.

उधार ने माल वक याची जोखीम सं थेने
यांना माल

वकावयाचा अशा अनु मे

अ ध नयम कलम

मांक

यांची पत ठर वणे. मा

44 व

नयम

यावयाची असेल त हा
व वासू न दलालांनी व

या यामाफत व
यापा-यांची याद ,

ं . 42 मधील तरतु द ंना आ धन राहू न

सं थेशी झाले या यवहारांसंबंधी काह वाद नमाण झा यास

आ ह सहकार कोटामाफत

नकाल करवू न घेतलेले करारप

अशा दलालांनी अगर

यापा-यांनी सं थेस लहू न दले पा हजे.
20)

या

यव थापन व इतर सेवकांची रोकडी, मालाशी, मह वाचे कागदप ांशी अगर

रो यांशी संबंध येत असेल तर अशांचेकडू न वमा कंपनीकडू न फडे लट बॉ ं ड घे याची
यव था करणे .
21)

लेखा प र ा याद

वचारात घेणे, अ ध नयम कलम

तरतु द नू सार लेखा प र ा याद

दोष दु

ती

. 82 व नयम

ं . 73 मधील

तवृ ती पु ढ ल सवसाधारण सभेपू ढे

ठे वणे.
22)

भाग (शेअस) सरकार व इतर रोखे यांचेवर सं थे यावतीने शेरा ल हणे त
अगर

यांचा वग करणे आ ण

वकणे

याक रता स मती या दोन अथवा अ धक सद यांना

ज र ते अ धकार दे णे.
23)
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सवसाधारणपणे सं थेचा सव यवहार चाल वणे.

स मती सद यांनी वर ल काम पार पाड याचे कामी हयगय के यास हयगयीमु ळे होणा-या
सं थे या नु कसानीस हे

46-

वत: वैयि तक व संयु त रतीने जबाबदार धरले जातील.

स मती कंवा स मती या सद यां या नेमणू क चे वेळी काह दोष अस याचे मागाहू न नजरेस
आले अगर स मतीवर ल काह जागा रका या रा ह या तर स मतीचे अगर स मतीचा सद य
या ना याने स ावनेने केलेल कामे ह जणू काह ती स मती अगर तो सद य यांची नेमणू क
यो यच झाल अगर

या स मतीवर तचे सव सद य होते, असे समजू न अ ध नयम कलम

ं . 77 मधील तरतू द माणे कायदे शीर समजल जातील.
47-

अ ध नयम कलम
सभेकडे

. 91 मधील तरतु द ंना आ धन राहू न स मती या नकालावर सवसाधारण

या नकालाची समज द या या तारखेपासू न दोन म ह यां या आत अपील करता

येईल. या मु दतीनंतर केलेले अपील सवसाधारण सभा नामंजू र कर ल.

48-

स मती व उपस म या सद यांना सं थे या सथेत हजर राह याब ल तसेच परगांवी सं थे या
कामासाठ जा या-ये याब ल नयम

ं . 107 अ, ब, क मधील तरतु द नु सार

वास भ ता व

दै नक ह ता दला जाईल.
49-

अ)

उप वधी

ं . 2(3) म ये

न द ट के या माणे म शनर

जागा इ. साधने घे यापू व

तसेच गोदाम बांधणे अगर खरेद कर यापू व सवसाधारण सभेची परवानगी घे याची
जबाबदार स मतीवर राह ल.
ब)

सं थे या खचास ज र

या माला या खरेद

मजु र दे ताना तो खच ती खरेद
उप वधी यातील तरतु द
क)

स मतीस

ड)

ज र नु सार

व

स व सं थे या इतर

यवहारास

यवहार अ ध नयम,

नयम व

अगर ते

द नाह त हे पाह याची जबाबदार स मतीवर राह ल.

एखादा कायदे शीर

सवसाधारण सभेची मा यता
व

व

व

स लागार

यावी लागेल.

नेमता

येईल, परं तू

करता माल पाठ वणे व माला या

कफायतशीर

या या नेमणु क स
व

ची

व

ची

यव था करणे , याबाबतची जबाबदार स मतीवर राह ल.
इ)

ज र नु सार उप वधी

. 2(5) म ये न द ट के या माणे स मतीस माल खरेद करता

येईल. तसेच माल गोळा कर याक रता वाहतु क ची साधने भाडयाने घेता येतील. अगर
खरेद करता येतील. मा
फ)

उप वधी

या खरेद स सवसाधारण सभेची मा यता

यावी लागेल.

. 2 म ये न द ट केलेल कामे हाती घेऊन ती पार पाड याची जबाबदार

स मतीवर राह ल.
कायकार संचालक

ºÉÆºlÉäSÉÒ +ÊvÉ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¤Éè`öEò ÊnùxÉÉÆEò 30 ºÉ{]åõ¤É®ú SªÉÉ +ÉiÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhÉä ¨ÉÉMÉÒ±É
+ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉEäò ¶ÉÉºÉxÉÉEòbä÷/ºÉÆºlÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ
VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEòò ªÉÉSÉÒ +É½äþ.
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ºÉÆSÉÉ±ÉEòò ºÉÆºlÉÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉEòbä÷ ÊnùxÉÉÆEò 30 ºÉ{]åõ¤É®ú {ÉÖ´ÉÔ {ÉÖføÒ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉÉnù®ú
Eò®úä±É.
1. ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉªÉÉÇSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ näùhÉÉ®äú Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉEò
2. ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É
3. xÉ¡òÉ ´ÉÉ]õhÉÒ.
4. ={É Ê´ÉÊvÉnÖù¯ûºiÉÒ (+ºÉ±ªÉÉºÉ)
5. ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉ¦ÉäSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ/ÊxÉ´Éb÷hÉÚEòÒ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ.
6. ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉEòÉSÉÒ xÉä¨ÉhÉÖEò ´É iªÉÉSÉÒ ºÉÆ¨ÉiÉÒ.
7. ÊxÉ¤ÉÆvÉEòÉxÉä EòÉªÉnùÉ/ÊxÉªÉ¨É/={ÉÊ´ÉvÉÒ±ÉÉ +xÉÖºÉ¯ûxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ +½þ´ÉÉ±É
ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä.
8. EòÉªÉnùÉ Eò±É¨É 24 (+) xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¦ÉÉºÉnù/ ºÉÆSÉÉ±ÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒSÉÒ
¨ÉÉÊ½þiÉÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä.
9. ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnùÉSªÉÉ xÉÉånù´É½þÒ |ÉÊiÉ´É¹ÉÔ iÉªÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉºÉ |ÉÊºÉvnùÒ näùhÉä +É´É¶ªÉEò ®úÉ ह±É.

10. नयं ण स मती
50-

51-

नयं ण स मती खाल ल सद यांची राह ल.
1)

स मतीचा सभापती.

2)

स मती सद यांमधू न स मतीने नवडलेले 1 सद य

3)

पैसा पु र वणा-या सहकार बकेचा 1

त नधी (बकेचे कज दे णे अस यास)

नयं ण स मतीची कामे खाल ल माणे असतील.
1)

सं थे या सव हशोबाची पहाणी करणे व दर तमाह तू न तपासणी करणे व सं थेची
सांप तीक ि थती व काय यासंबंधी वष अखेर स

तवृ त सवसाधारण सभेकडे

पाठ वणे. या स मतीची सभा दर दोन म ह यांतू न एकदा तर भरेल.
2)

नयं ण स मती या सद यांना वाटे ल ते कागदप

तपास याचा आ ण सं थे या

मालाची न द अगर मोजदाद करताना हजर राह याचा अ धकार राह ल.
सदरहू

नयं ण

स मतीस

सं थे या

इतर

सवसाधारण सभा बोलावू न स मतीने अथवा

स म यांना

याच माणे

सू चना कर याचा

वशेष

त या एका अगर अ धक सद यांस

स मतीतू न काढू न टाक यासंबंधी सवसाधारण सभेकडे शफारस कर याचाह

नयं ण

स मतीला अ धकार आहे .
11. त ार नवारण स मती
अ) सं थे या त ार नवारण स मतीची नेमणू क वा षक सभेत कर यांत
येईल. सदर स मती
ब) संचालक नसले या

सद यीय असेल.
याशील सभासदांची स मती म ये नेमणू क

कर यांत येईल.
क) सदर स मतीचे काम सभासदांमधील / सभासद व सं थेमधील वाद
सोड वणेचे असेल.

iÉGòÉ®ú ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÒ ®úSÉxÉÉ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä +ºÉä±É29.1 ºÉnù®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒ ÊjÉºÉnùºªÉÒªÉ ®úÉ½þÒ±É (ÊGòªÉÉÊ¶É±É ºÉ¦ÉÉºÉnùÉÆ¨ÉvÉÖxÉ) ªÉÉiÉÒ±É BEò ´ªÉCiÉÒ½þÒ +vªÉIÉ ´É
+xªÉ nùÉäxÉ ´ªÉCiÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉä ºÉnùºªÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ±É.
ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ ½äþ ºÉÆºlÉäSÉä ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉ¦ÉÉºÉnù ´É ºÉÆºlÉäSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉä YÉÉxÉ +ºÉ±Éä±Éä +ºÉÉ´Éä. iÉºÉäSÉ
ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉä =´ÉÇÊ®úiÉ nùÉäxÉ ºÉnùºªÉ ½äþ ºÉ½þEòÉ®úÉiÉ±Éä iÉYÉ +ºÉÉ´ÉäiÉ ËEò´ÉÉ ÊVÉ±½þÉ ºÉÆPÉÉSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+xÉÖ¦É´ÉÒ ºÉ¦ÉÉºÉnù +ºÉÉ´ÉÉ.

29.2 ºÉÆºlÉäSÉÉ BEò ´É®úÒ¹`ö +ÊvÉEòÉ®úÒ/ºÉÊSÉ´É, ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É {ÉÉ½þÒ±É ´É
ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉSÉÒ xÉÉånù `äö´ÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É iÉÉä Eò®äú±É.
ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ ÊxÉªÉÖCiÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ 1 ´É¹ÉÉÇSÉÉ +lÉ´ÉÉ {ÉÖføÒ±É ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¦Éä{ÉªÉÈÆiÉ ®úÉ½þÒ±É.
EòÉªÉÇ´ªÉÉ{iÉÒ:- ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉÆºlÉäSªÉÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùÉÆ¨ÉvÉÒ±É ËEò´ÉÉ ºÉ¦ÉÉºÉnù ´É ºÉÆºlÉä¨ÉvÉÒ±É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É
´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ´ÉÉnù ËEò´ÉÉ iÉGòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®äú±É. |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ iÉGòÉ®úÒSªÉÉ
+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉÉºÉ ºÉÖxÉÉ´ÉhÉÒ näù>ðxÉ ´É ºÉÆ¤ÉÊvÉiÉÉÆSÉä ¨½þhÉhÉä BäEÚòxÉ PÉä>ðxÉ iÉÒxÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉÆSªÉÉ +ÉiÉ
iÉGòÉ®úÓSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò ®úÉ½þÒ±É. ºÉnù®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÒ EòiÉÇ´ªÉ ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSªÉÉºÉ¨ÉÉä®ú +É±Éä±ªÉÉ
´ÉÉnùÉ¨ÉvªÉä ºÉÆºlÉäºÉ ªÉÉäMªÉ iÉÉä ºÉ±±ÉÉ näùhªÉÉ¤É®úÉä¤É®úSÉ EòÉªÉnùÉ/ÊxÉªÉ¨É, ºÉÆºlÉäSÉä ={ÉÊ´ÉvÉÒ ´É ºÉ½þEòÉ®ú JÉÉiªÉÉSÉä
+Énäù¶É ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä iÉºÉäSÉ ={ÉÊ´ÉvÉÒ ´É ºÉ½þEòÉ®ú JÉÉiªÉÉSÉä +Énäù¶É ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä iÉºÉäSÉ ºÉÆºlÉÉ
+ÉÊhÉ ºÉ½þEòÉ®ú IÉäjÉÉiÉÒ±É ¯ûføÒ ªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùi´É ºÉÆºlÉÉ ªÉÉÆSÉä¨ÉvªÉä iÉb÷VÉÉäb÷ PÉb÷´ÉÚxÉ
+ÉhÉhÉä. ºÉnù®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉä <ÊiÉ´ÉÞkÉÉºÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦ÉäºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ PÉähÉä +É´É¶ªÉEò ®úÉ½þÒ±É. ºÉÆSÉÉ±ÉEò
¨ÉÆb÷³ý ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉÆiÉ®úSÉ ªÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSªÉÉ ÊxÉhÉÇªÉÉ´É®ú +ÆÊiÉ¨É EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒ ½þÉä<Ç±É.
12- सभापती
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अ)

या सं थे या उप वधीत इतर

न द ट केले या कत या य त र त सभापतींची कामे

पु ढ ल माणे असतील.
1)

यव थापक स मती,

नयं ण स मती, सवसाधारण सभा व स मती सभा यांचे

ठरावांची यव थापकां या माफत अंमलबजावणी क ण दे णे.
2)

सं थे या यव थापकां या दै नं दन कामकाजावर दे खरे ख व नयं ण ठे वणे.

3)

उप वधी म ये नमू द केले या मयादे वर ल व सं थेची दै नं दन श लक र कम बकेत
भरणा करणे व करवू न घेणे.

4)

सं थेला माल, साधनसामु ी यांचा साठा व हातातील रोख श लक यां या न दवहया
कमीत कमी 3 म ह यातू न एकदा पडताळू न पाहणे अगर तपासू न घे याची

यव था

यव थापकाने स मतीपु ढे हे कामकाज झा याची न द ठरावात लहू न ठे वणे.
5)

अ ध नयम, नयम व उप वधी यांना अ धन राहू न सं थेचे कामकाज चाल वणे .

6)

सहकार खाते, िज हा म यवत व रा य सह. बक व महारा

रा य खरेद

व

संघ

(फेडरे शन) मा. िज हा धकार यांनी वचारलेल मा हती पु रव याब ल यो य ती द ता

घेणे. सभासदांकडू न व कमचा-यांकडू न आले या त ार ंचा नकाल लावणे व ज र ती
चौकशी क न याबाबतची मा हती स मतीपु ढे ठे वणे

13. यव थापक/कायकार संचालक
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नयम

ं . 27 मधील तरतु द माणे सं थे या करारात,

वकले या मळकतीत
अगर

यवहारात, खरेद

केले या अगर

यव थापकाला/कायकार संचालकाला व पदा धका-यांना कसलाह भाग

हतसंबंध ठे वता येणार नाह . वेळोवेळी सु धारले या सेवा, अट

व

नयमा माणे

यव थापकास पगार, अनु दान, अलाऊ स व इतर सोयीसु वधा सं था दे ईल. यव थापकां या
कामात खाल ल कामांचा समावेश राह ल.
1)

सं थे या सवसाधारण स मती या व

नयं ण स मती या सभा बोलावणे व

यांना

हजर राहणे.
2)

अशा सभांत होणा-या कामाची न द वृ तांत पु तकांत करणे .

3)

स मती या हु कूमाने पैसे खच करणेत येतील या रकमा घेणे.

4)

नयम

. 65 म ये नमू द केलेल व सं थेची सव पु तके, हशोब वेळोवेळी लहू न

ठे वणे.
5)

जमा रकमां या पाव या, खचा यापाव या ( हाऊचस) व सं थेचे काम चाल व याक रता
लागणारे इतर सव कागदप

6)

नयम

ं . 61 व 62

तयार करणे .

माणे वा षक ताळे बंद प के ठरले या मु दतीत या आत तयार

क न स मतीपु ढे ठे वणे व ती सं थेने

नयु त केले या लेखा प र कांकडे मु दतीत

पाठ व याची यव था करणे .
7)

सं थेचा प

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

8)

लेखा प र ा याद आ यानंतर ताबडतोब ती स मती या वचाराक रता त यापु ढे ठे वणे
व त यात दाख वलेले दोष व चु का दु
नयम

. 73

माणे दोष दु

ती

त कर याबाबत ज र ती तजवीज करणे व

तवृ त ठरले या मु दती या आत स मतीपु ढे ठे वू न

ते पु ढे पाठ व याची यव था करणे .
9)

सं थे या पगार कमचा-यांना व सेवकांना कामा या दशा दाख वणे यां यावर दे खरे ख
ठे वणे व यांचे नयं ण करणे.

10)

सं थेतफ द या जाणा-या जमे या पाव यावर, भागप े, द तऐवज व इतर मह वाचे
कागदप

यावर

यव थापकाने/कायकार संचालकांनी व अ धकार दलेला स मतीचा

एक सद य यांनी सहया क न द या पा हजेत.
11)

सं था

व

कर त असले या माला या बाजारभावावर ल

दे णे व बाजारभावा या

तेजीमंद मु ळे सं थे या होणा-या नु कसानीची जाणीव स मतीस वेळीच क न दे णे व
नु कसान टाळ यासाठ स मती या संमतीने ज र या उपाय योजना करणे .

12)

उप वधी

. 3.46 म ये न द ट केलेल स मतीची कामे स मतीचा मु य कायकार

अ धकार

या ना याने पार पाड याची जबाबदार

राह ल.

कायकार

संचालक/ यव थापकांव र

54-

कायकार

संचालक/ यव थापकां या गैरहजेर त

याची ता पु रती कामे कर याचा स मतीला

दुस -या एखा या यि तस अ धकार दे ता येईल.
55-

यो य भावाने मालाची व

करणे , मालाचे वजन करताना

रकमा वेळ यावेळी वसू ल करणे या कामाची जबाबदार
56-

यावर दे खरे ख करणे , व

या

यव थापकांवरह राह ल.

कायकार संचालक/ यव थापकां या नेमणू क स अगर बडतफ स सवसाधारण सभेची मा यता
घे यात येईल.

57-

सं था आप या कमचा-यांसाठ व सेवकांसाठ भ व य नवाह नधी
सु ि थतीत ठे व यासंबंधीचे व

याचा उपयोग कर यासंबंधीचे व नमय न दणी अ धकार यांचे

पू व संमतीने सं थेने केले पा हजेत. या नधीची
ं . 71 व नयम

थापना व याची यव था अ ध नयम कलम

. 56 मधील तरतु द माणे केल जाईल.

14. व
58-

थापना कर ल व ते नधी

या कर यासाठ

व

व

चा माल व याची व

करता माल पाठ वणा-या

येक सद यावर खाल ल

नद ट

केलेल जबाबदार राह ल.
1)

मालाचे उ पादनाचे कामी सं थेकडे के या जाणा-या सू चनांची अंमलबजावणी करणे .
खते सु धारलेल व नभळ ब- बयाणे वापरणे, कड व इतर रोगांपासू न पकांचे र ण
करणे, सं था ठरवेल या माणे उ पादन वाढ चे योजनांचा अंमल करणे .

2)

सं थे या सू चने माणे

या कर यासाठ व व

करता पकांची तोडणी, वाळ वणी

इ. बाबी करणे.
3)

सं थे या सू चने माणे उ पा दत मालाची सु धारले या प दतीने साठवणू क करणे , अगर
सं थेकडे

4)

या कर यासाठ व व

करता माल पु र वणे.

माल उ पादन, साठवणू क, पाठवणूक इ याद

कामावर दे खरेख ठे वणा-या सं थे या

अ धका-यांना ज र ते सहा य करणे व ज र ती मा हती पु र वणे.

5)

या कर यासाठ व व

करता

येक सभासदांने सं थेकडे

लागेल. पण तसा न पाठ व यास याचे खचाने तो माल सं था
6)

बाजारभाव व उप वधी
नंतर अगर अ य

केलेला खच व
खा यावर काह
मा

व छ कर ल.

ं . 2(12) मधील तरतु द ंना अ धन राहू न सं थेने ठर वले या

मयादे पयत मालावर आगाऊ रकमा दे तायेतील. माला या
व

व छ माल पाठवावा

रतीने

यां या केले या

या कर यासाठ

व हे वाट नंतर तसेच

दले या आगाऊ र कमा वजा क न

व

व

या मालावर

या हं गामाअखेर

या

श लक र कम रहात अस यास ती माल दे णा-याला परत दे ता येईल.

याने एखा या सहकार सं थेचे कज काढले असेल तर ती र कम या सं थेकडे

वग कर यास पा

राह ल. अगर ती र कम परत कर यापू व

या सं थेची मा यता

यावी लागेल. पण उलट काह
असेल तर

या

र कम माल पाठ वणा-यांकडू न अखेर येणे

नघत

य तीने सं था कळ व या तारखेपासू न 1 म ह या या आत, ती

भरावी लागेल. तशी याने भरल नसेल तर याजवर र कम वसु ल चे कायदे शीर काम
चाल वले जाईल.
7)

या कर या या व

व

या

यवहारासंबंधी सं था वेळोवेळी लेखी करार

येक

यावयाचा आगाऊ (अड हा स) रकमेबददल

वर ल

सद यबरोबर करे ल.
8)

व

या माला या तारणावर

नणय घेणे.
15. र कमा
59-

उप वधी

ं . 2(12) मधील तरतु द स अधीन राहू न खाल ल अट ंवर

या व

व

या

माला या तारणावर आगाऊ र कमा दे ता येतील
1)

या

व

व

या

माला या

तारणांवर

यां या

चालू

बाजारभावाने

होणा-या

कंमती या शेकडा 60 पयत आगाऊ रकमा दे ता येतील. मालाचे भाव उतर याने अगर
अ य कारणाने आगाऊ रकमांचे हे

माणे मालाचे

कंमतीचे मानाने वाढ यास

ज र माणे माल जादा तारण दे यास अगर ठरले या

माणापे ा कमी पडणार

र कम आणू न भर यास माल ठे वणे रा त अस याखेर ज आगाऊ र कम अदा केल
जाणार नाह .
2)

सं थेने पसंत केले या कोठारात अगर इमारतीत

य

माल आणू न टाकलयाखेर ज व

तो माल सं थे या ता यात संपू णपणे आ या खेर ज आगाऊ र कम अदा केल जाणार
नाह .
3)

तारण मालाचा यो य बाजारभवाने होणा-या रकमेचा वमा माल ठे वणा-यां या खचाने

4)

आगाऊ रकमेची मु दत जा तीत जा त 6 म ह यांपयत असेल व ती मु दत यो य अशा

उतर वला जाईल व या मालाचे चोर पासू न संर ण यां या खचाने केले जाईल.
अट वर आणखी जा तीत जा त 3 म हने पयत वाढ वता येईल.

5)

अशा आगाऊ रकमेव र ल
असले या

याजाचा दर िज हा म यवत

सहकार

बक आका रत

याजाचे दरापे ा 3 ट के अ धक राह ल अशा यवहाराब ल केले या इतर

खचाचा समावेश या खचात केला जाणार नाह .
6)

मालाची नासधू स वा नु कसान होणार नाह अशा रतीने तो ठे व याची काळजी घेतल
जाईल.

7)

आगाऊ रकमां या अगर इतर येणे रकमां या परत फेडीकर ता व
अंशत: र कम लावल
ठे व या-याने
राह ल.

जा यास पा

राह ल.

व

ची संपू ण अगर

ची रा हलेल बाक र कम माल

याला कज पु रवठा करणा-या सहकार सं थेकडे वग क न दे यास पा

8)

वर ल अट व स मतीने पसंत केले या इतर अट नमू द क न

येक माल ठे वणा-याने

आगाऊ रकमांवर ल करारनामा लहू न दला पा हजे.
60-

या व

व

करता

दले या मालावर

या कर यात आल असल तर

यावया या आगाऊ रकमांचे वतरण वर ल उप वधी
या उप वधीमधील पोट उप वधी व अट

या

या मालावर

ं . 59 म ये सां गतलया माणे होईल व

या माला या बाबतह जशा या तशा चालू

होतील.
61-

आगाऊ रकमांचा

यवहार मोठया

माणात वाढ यास या यवहाराक रता उपस मती नेम यावा

स मतीस अ धकार रा हल. ती उपस मती 1) सं थेचे सभापती 2) उपसभापती 3) स मतीने
नवडलेला 1 स मती सद य मळू न होईल. मंजू र केले या आगाऊ रकमांचे अज मंजु र कायम

कर याक रता स मतीपु ढे ठे वले जातील. कायकार संचालक/ यव थापक हा या उपस मतीचाह
यव थापक राह ल.
62-

माल कोठाराची

यव था व

नेमणु क केल जाईल व
यवहाराक रता

वतं

यां या

यवहारांचे

हशोब ठे व याक रता कोठार कारकुनाची

याचेवर कायकार संचालक/ यव थापकांचे नयं ण राह ल. कोठाराचे

कारकून नेमला अस यास

या

यवहाराची जबाबदार

यव थापकांव र

राह ल.

16. न याची वाटणी
63-

येक वषाअखेर हशोब तयार झा यावर सं थे या ढोबळ नफयातू न अ ध नयम कलम
65 व नयम
कलम 71

. 51 मधील तरतु द नु सार, नर नराळया खचा या

ं.

वगैर रकमा, अ ध नयम

माणे केवळ भ व य नवाह नधीसाठ सं थेने दलेले अंशदाने, डेड टॉक, इमारती

व इतर माला या टका आपण वचारात घेऊन

. 5 ते 12 टककेपयत कंमतीवर आकारलेल

झीज, तोटयाचया रकमा वजा क न सं थे या न वळ नफयाचा आकडा काढला जाइल व तो
नफा लगत या पुढ ल वा षक सवसाधारण सभेत जाह र केला जाईल.
64-

अ ध नयम कलम

ं . 62 व 69 (अ) व नयम

ं . 50 ते 52, 53 व 55 मधील तरतु द ंना

अ धन राहू न न वळ नफयाची वभागणी खाल ल बाबींवर केला जाईल.
1)

कमीत कमी 25 ट के राखीव नधीक रता.

2)

सरकार भाग भांडवल व कज घेतले अस यास

याची संपू ण फेड होईपयत कमीत

कमी 10 ट के सरकार भांडवल परतफेड नधीकरता.
3)

लांभाश म.स.सं. अ ध नयम, कलम व नयम यामधील तरतु द ं माणे वाट यात येईल.
मा

सरकार

भाग अगर कज पाने भांडवल घेतले अस यास

होईपयत जा तीत जा त 5 ट के लांभाश वाटता येईल.

याची संपू ण फेड

4)
5)

नयम

ं . 53 अ वये

यावया या श ण नधीक रता.

भाग भांडवला या 2 ट के इतका नयत

ं . 52

माणे उभारावया या अ धलांभाश

स मकरण नधीकरता.
6)

नफयाचया 5 ट के इतका माल, यं सामु ी

कंवा तारणप

कं मत चढउतार

(तेजीमंद ) नधीक रता.
7)

नफया या 5 टककेपयत व

स माल पाठ वणा-यांना व

या

माणात अ धलांभाश

स मकरण नधीचा उपयोग अनु मे लांभाश वाट याकडे केला जाईल.
1)

श लक नफया या 10 ट केपयत

वनावेतन काम करणा-यांना मानधन

दे याक रता.
2)

श लक नफया या 20 ट केपयत सं थे या पगार कमचा-यांना जा तीत जा त
2 म ह यां या पगाराइतका अ धलाभांश वाट याक रता.

3)

श लक

नफया या

20

सु सं कृ तता, ग रबांचे
उपयु त बाबींचा

ट केपयत

श ण व

सं थे या

सद यांचे

श ण,

याची

यांना मदत, वै य कय मदत व सावज नक

सार यांचा समावेश असले या कोण याह

सहकार

अगर

धमादाय बाबींक रता.
4)

श लक नफया या 20 ट केपयत इमारत नधीक रता.

5)

श लक

नफया या

20

नधीक रता.( पेशल इमज सी)

ट केपयत

वशेष

रझव फंडाक रता

अडचणीं या

वभागू न

श

राखीव

क रा हलेला

नफा मळ व याक रता पु ढे ओढला जाईल.
65-

नयम

ं . 53 मधील तरतु द ंनु सार सं थेने रा य सरकार

जाह र क रल अशा संधीचा

सं थे याक रता अंशदानाची (वगणीची) र कम भर या शवाय तला लांभाश अगर अ धलाभांश
वाटता येणार नाह .
66-

वेश फ , व श ट कामांक रता दले या दे ण या शवाय क न इतर दे ण या या रकमा, दं डाचे
याज व इतर ज त केले या भागां या रकमा राखीव
अ ध नयम कलम

67-

कायकार

ं . 54 मधील तरतु द ंना अनु स न केल जाईल.

संचालक/ यव थापकाकडे सं थेची 5000/-

यापे ा जा त

सु टयांचे

ं . 66 व 76 व नयम
श लक जमल

नधीम ये सामील के या जातील.
. पयतची

अस यास जम यापासू न तीन

दवस वगळू न ती िज हा म यवत

सहकार

श लक ठे वता येईल.

दवसाचे आत सावज नक

बकेत अथवा

नबंधका या पू व

परवानगीने सं थेचे खाते असले या कोण याह बकेत अगर त या जवळ या शाखेत भरल
पा हजे. व सदर बँकेत चालू अगर सि हं ग खाते उघडता येईल. सदर
भर याची जबाबदार
सभापतीवर राह ल.

श लक र कम

यव थापकांवर राह ल. या माणे बकेत रकमा भ न घे याची जबाबदार

17. हशेब व कागदप े
68-

सं थेचे रोखे, त या हशेबाची पु तके व कागदप े हे कायकार संचालक/
ता यात राहतील व ती सांग याची जबाबदार

69-

नयम

ं . 65 म ये नमू द केलेल

यव थापकां या

यांचेवर राह ल.

मा.

नबंधकसाहेब यांनी ठर वलेल , आ ण सं थेस

आव यक वाटतील, अशी हशेबांची पु तके कागदप े सं थेने ठे वल पा हजेत.

या पु तकांवर

व कागदप ांवर आ ण ज र तेथे व कद वर यांनी सहया न के यास सं थेला

यांचे व

द

ज र ती कारवाई करता येईल. सभापती व कायकार संचालक/ यव थापक यांनी सं थे या
कागदप ां या

मा णत नकलांवर 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 यास सं था अ धकार दे ईल.
70-

आले या ठे वीं या कजफेडी या व इतर रकमां या ठरा वक नमु यातील जमे या पाव या
कायकार संचालक/ यव थापकाने सहया क न द या पा हजेत.

71-

पासबु के फ त सद यांना दे यात येतील. यात सद यांकडू न जामा झाले या व तयास दले या
न द के या जातील

या

येक न द या खरेपणाब यल कायकार संचालक/ यव थापकाने

सह केल पा हजे. याने सद यांची पासबु के नेहमी लहू न पू ण केलेल असल पा हजेत. बगर
सद याने
काबनने

येक

तमाह त सं थेशी केले या सव

काढले या

नकला

सभापती

यवहाराबाबत या

अगर

स मतीचा

संचालक/ यव थापक यां या सह ने द या पा हजेत.
खा यावर ल बाक

लेखी कळ वल

पा हजे व

हशोबा या त

उपसभापती

व

या या
कायकार

येक वष अखेर स खातेदारांना

या बरोबर आहे त

यां या

कंवा कसे याब यल

यांचेकडू न लेखी प े माग वल पा हजेत व पु ढ ल लेखी प र ेचे वेळी मे. लेखा प र क यांना
ती दाख वल पा हजेत.
72-

सं थे या कोण याह सद यास अ ध नयम कलम
केलेल सं थेची पु तके पाहता येतील अगर नयम
यास दे ता येतील.

18. दु
73-

ं . 32 मधील तरतु द नु सार व

यात नमू द

ं . 27 मधील तरतु द नु सार यांना नकला
या

सं थे या उप वधीत बदल करणे , एखादा उप वधी र य करणे कंवा नवीन घालणे अस यास
अ ध नयम कलम

ं . 13 व नयम

ं . 12 मधील तरतू द अनु सर या पा हजे.

याक रता

भरले या सवसाधारण सभेस हजर असणा-या व मत दे णा-या सद यां या नदान 2/3 सं थेने
या बदलासंबंधीचा ठराव पास केला पा हजे. कोणता उप वधीत कसा बदलावयाचा, कोणता
नवीन घालावयाचा अगर र
न दणी अ धकार

करावयाचा हे

यां याकडू न दु

अंमलात आणता येणार नाह .

या नोट शीत

प टपणे

ल हले पा हजे. मे.

तीची पसंती व न द होईपयत दु

त केलेला उप वधी

74-

सं थेचा यवहार यो य रतीने चालावा
नर नराळया

यवहाराक रता दु यम

हणू न अ ध नयम, नयम व उप वधी यांना अनु स न
व नमय कर याचा स मतीस अ धकार आहे . अशा

व नमयांची न द स मती या वृ तांत पु तकांत केला पा हजे. व सवसाधारण सभेत मा य
के यावर व मे. न दणी अ धकार यांनी मंजु र द यावरच ते व नमय अंमलात येतील.
19. सं थेचा यवहार बंद करणे
75-

सं थेचा

यवहार गु ंडाळा यानंतर प रमापका या अं तम

मालम ते या

र कमेपैक

सद यांम ये

वभागल

न मी

र कम

जाईल व रा हलेल

नयम

ं.

तवृ तांत दाख वले या
90 मधील

न मी र कम

त या

दु

तीस

व हे वाट साठ

श लक
अनु स न
न दणी

अ धकार यांचेकडे सु पू त कर यात येईल.
20. सं थेचा यवहार बंद करणे
76-

सद यांस नोट स दल पा हजेच असे या सं थे या उप वधीत जेथे जेथे नमूद केले असेल तेथे
सद यां या नेहमी या राह या घर अशी नोट स दल

हणजे, या नोट शीची यो य बजावणी

झाल असे समजले जाईल.
21.
77-

श ण

सं थेचे संचालक , कमचार सभासद यांना संघीय सं था / रा य शासनाने अ धसू चीत केलेल
शखर

श ण सं था यांचे माफत

श ण दे यांची

यव था केल जाईल. सदर

श णा

क रता सं थे या नधीतू न आ थक तरतू द केल जाईल.

ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉSªÉÉ ºÉ¦ÉÉºÉnùÉSÉä ºÉ½þEòÉ®ú EòÉªÉnùÉ Ê´É¹ÉªÉEò +ÉÊhÉ ºÉÆºlÉäSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ PÉähÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É½äþ. EòÉªÉnùÉ Eò±É¨É 24 (+) ¨ÉvªÉä xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä Ê´É½þÒiÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ
ºÉÆºlÉÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ´É ºÉ¦ÉÉºÉnùÉÆSÉä ºÉ½þEòÉ®ú EòÉªÉnùÉ ´É ºÉÆºlÉäSªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒSÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉä<Ç±É.
ªÉÉSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ªÉÉSÉÒ ®úÉ½þÒ±É. ºÉnù®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉÆºlÉÉ,
®úÉVªÉÊ¶ÉJÉ®ú ºÉÆºlÉÉ/®úÉVªÉºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉäEòbä÷ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä `ö®úÊ´É±Éä±ªÉÉ nù®úÉxÉä ÊxÉvÉÒ VÉ¨ÉÉ Eò®äú±É
ºÉÆºlÉÉ, ®úÉVªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ®úÉVÉ{ÉjÉÉiÉÒ±É +ÊvÉºÉÚSÉxÉäuùÉ®äú Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eò®úÒ±É +¶ÉÉ, ®úÉVªÉ ºÉÆPÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉÆ¨ÉÉ¡ÇòiÉ
ËEò´ÉÉ ®úÉVªÉ Ê¶ÉJÉ®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉÆºlÉÉ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +É{É±Éä ºÉnùºªÉ, +ÊvÉEòÉ®úÒ +ÉÊhÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉEòÊ®úiÉÉ
ºÉ½þEòÉ®ú Ê¶ÉIÉhÉ ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úÒ±É. +¶ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉ¨ÉÖ³äý ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉ¨ÉÖ³äý
(BEò) ºÉÆºlÉäSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ¨ÉvªÉä ºÉnùºªÉÉÆSÉÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ ´É ºÉGòÒªÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä<Ç±É.
(nùÉäxÉ) xÉäiÉÞi´É EòÉªÉÉÇºÉÉ`öÒ ¤ÉÖÎvnù´ÉÉxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ Ê¶ÉEÚòxÉ EÖò¶É±É ¤ÉxÉiÉÒ±É.
(iÉÒxÉ) ºÉ½þEòÉ®ú Ê¶ÉIÉhÉ ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ªÉÉÆ¨ÉÖ³äý ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉä<Ç±É.
ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ +É±Éä±ÉÉ ËEò´ÉÉ º´ÉÒEÞòiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ |ÉiªÉäEò ºÉnùºªÉ, Ê´ÉÊ½þiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É, +ºÉä
ºÉ½þEòÉ®ú Ê¶ÉIÉhÉ ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ, PÉä<Ç±É.

22. इतर
78-

अवषणाचेवेळी, जनावरांकर ता पड चारा इतर खा य पदाथ पु र व याचे काम सं था हाती घेऊ
शकेल. मा

79-

या कामी सं थेस नु कसान न होईल याची खा ी स मतीने क न घेतल पा हजे.

ज र त हा वाजवी खच होऊन सरकारसाठ सं थेने धा य खरेद क न ते सरकारला पु र वता
येईल, मा

या

यवहारात सं थेस नु कसान न होईल याची खा ी स मतीने क न घेतल

पा हजे.
80-

अ ध नयम कलम
यव थापकां या

ं . 36
ता यात

माणे सं थेचा एक समाइक
राह ल.

आण

याचा

वापर

श का (सील) असेल व तो
फ त

स मती या

अ धकारा वये होईल आ ण सं थेमाफत क न दे यात येणा-या व

ठरावा या

श का मारले या

कागदप ांवर स मतीचा सभापती व उपसभापती, यव थापक यांनी सहया के या पा हजेत.
81-

या पु तकात ठक ठकाणी यव थापक व स मती हे श द वापरले तेथे तेथे कायकार संचालक
व संचालक मंडळ या नावाने वापरले असे समज यात येईल. यांनतर यव थापक व स मती
यां या कामा या इतर जबाबदा-या अनु मे कायकार

संचालक व संचालक मंडळ यांचेवर

राहतील.
82-

उप वधी मंजू र होऊन

आ यानंतर यापू व चे अंमलात असलेले सव उप वधी र

समजले जाईल.

*********

झालेत असे

............. िज नंग अ ड

े संग को-ऑप. सोसायट

ल., ......

ता. ............., िज. ..............
वतक मंडळ
अ.नं.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

वतकाचे नांव

वा र

पणन संचालनालय,
महारा

िज नंग व

रा य,पु णे

े संग सहकार सं था पोट नयम.,

आदश - उप वधी

