उपिवधी
(पाणीवापर सहकारी सं था)
(सूचना :- या उपिवधीत केले या ‘अिधिनयमांचा’ व ‘िनयमांचा’ उ लेख हा
अनु मे महारा सहकारी सं था अिधिनयम, 1960 व या अ वये केलेले
िनयम, 1961 यांचा उ लेख आहे , असे समजावे.)

करण एक
ारं िभक
1. सं थेचे नांव - ......................................................................
...........असे आहे व ितचा न दणी ..............................................
.................... व िद.................. असा आहे .
2. सं थेचा न दलेला प ा -..........................................................
असा आहे .
3. प यातील बदल - न दले या प यात झालेला कोणताही फेरबदल
झाले या तारखेपासून 30 (तीस) िदवसांचे आत िनबंधकांना महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 37 अ वये कळवला पािहजे.
असा झालेला बदल महारा सहकारी सं था िनयम1961 चा िनयम 31
मधील तरतुदीनुसार केला पािहजे. िनबंधका या मंजरु ीिशवाय प यातील
बदल न दिवला आहे असे समज यात येणार नाही.
4. सं थेचे काय े

खालील माणे राहील.

(1) क पाचे नांव (2) काल याचे नांव -
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(3) शाखेचे नांव (4) िवतिरका/लघुिवतिरकेचे नाव (5) गावांची नावे (6) लागवडी यो य े (सी.सी.ए.) हे आर................ या गावाखालील
कालवा पाणी वाटप यव था क ेतील यां या जमीनीस योजने माणे
पाणीपुरवठा होऊ शकेल यां या पुरते मय िदत राहील.
5.सं थेचे वग करण ‘साधन सं था’ व उपवग करण ‘सेवा साधन सं था’
असे आहे .
6. सं थेचा उ ेश पुढील माणे राहील.
(1) काल या या पा याला भूजलाचे पाणी उपसून पुरक हणून वापरणे
करीता यं सामु ी िवकत घेणे अगर भाडयाने घेणे सं थेचे बंधारे िवतिरका,
लघुिवतिरका, शेतचा-या, शेतचर व यावरील बांधकामे सुरि त ठे वणे व
ितचे संर ण करणे, ज री माणे दु ती बांधकाम करणे.
(2) वर उ लेख केले या उ े श पूत साठी त ां या मदतीने ज र या योजना
तयार क न यांचा अंदािजत खच व नकाशे तयार क न यां या मंजरू ीनंतर
या अंमलात आणणे.
(3) सं थेला िवहीरी, कालवे अगर पाट खोदणे/बांधणे, चर खणणे याकरीता
तसेच जागा, जमीन, मशीनरी यं े इ यादी साधने घे याकरीता अगर ित या
दैनिदन गरजा भागिवणेकरीता ज र पड यास सं थेची व सद यांची थावर
अगर जंगम िमळकत तारण दे ऊन भांडवल उभारणे.
(4) सं थे या पाणी वाटपा या कामाकरीता नवीन जागा, जमीन िवकत घेणे,
लांब मुदती या प
ाने अगर भाडयाने घेणे अगर अ य रीतीने िमळिवणे,
इमारती बांधणे, उभारणे.
(5) जल यव थापनातील आधुिनक तं ान, वेळोवेळी त ांचा स ला
िमळवून तो लाभधारकांना दे ऊन पा याची काटकसर करणे व यो य
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िवकासासाठी पा याचा वापर यो य त-हे ने कर याचे तं ान यांना पुरवणे.
(6) लाभधारकां या शेतीिवषयक गरजा भागिव यासाठी सुधािरत बीिबयाणे, खते, औषधे यं ाची खरे दी क न यांचा पुरवठा करणे.
(7) लाभधारकां या गरजा भागिव यासाठी शेतीची औजारे ,यं े, तेल वगैरे
खरे दी करणे, साठा करणे व वाटप करणे.
(8) लाभधारकांचा शेतीमाल साठिवणेसाठी गुदामे बांधणे, खरे दी करणे,
भाडयाने दे णे तसेच शेतीमालाचे तारणांवर आगाऊ र कम दे ण,े सभासदांचा
शेतीमाल गोळा करणे व यां या वाहतुकीची, िव ीची यव था करणे.
(9) लाभधारकां या शेती उ पादनांत वाढीकरीता जमीन सुधारणा, पीक
िनयोजन, पीक संर ण इ. योजना हाती घेणे व अशा योजनां या संदभ तील
अनुषंिगक सव कामे पार पाडणे.
(टीप :- वरील उ े श .4,5 व 6 मधील सेवा पुरिव यात अ त वातील
इतर सहकारी सेवा सं था समाधानकारक सेवा दे त असतील तर यांनी या
सेवा पुरिव यास हरकत नाही.)
7. सं थेचे िनधी खालील िदले या माग ने उभारले जातील.
(1) भागा या पाने - (अ) सभासदाकडू न (ब) सरकारकडू न
(2) वेश शु क
(3) सभासद ठे वी
(4) कज
(5) दे ण या
(6) अनुदान
वरील माग नी उभा केलेला िनधी वरील उपिवधीम ये नमूद केले या
उ े शासाठीच वापरता येईल.
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करण दोन

सभासद व
8. िनयम 19 अ वये असले या तरतुदी या अिधन राहू न खालील अटी पूण
करणा-या कोणाही य तीस सं थेचे सभासद होता येईल (1) या िवतिरकेवर सं थेचे काय े आहे . या काय े ातील (सं थे या
पाणीपुरवठा यव थे या क ेत) या या मालकीची अगर रिज टड खंडाची
जमीन येत असली पािहजे.
(2) याने या जमीनीस पाणीपुरवठयाची यव था मा य केली असली
पािहजे.
(3) ित या सभासद वाचा िवहीत नमु यातील लेखी अज ला यव थापक
सिमतीने मंजरू ी िदली पािहजे. एखा ा अजदारास सद य क न घे याचे
नाकार यास कलम 23 मधील तरतुदीनुसार िनबंधकाकडे अपील करता
येईल.
(4) सभासदाचे दािय व या या भागापुरते मय िदत रािहल.
(5) िनयम व उपिवधी नुसार सं थेकडे भागांची र कम भर यािशवाय यास
सभासदाचा ह क राहणार नाही.
8 अ) ि याशील सभासद हणजे या सभासदांने मागील सलग पाच
वष त िकमान एका अिधमंडळा या वा षक बैठकीस उप थती व मागील
सलग पाच वष त िकमान ,एका हं गामात पीक उ पादनासाठी सचनाकरीता
सं थेकडू न पाणी घेणारी य ती ि यािशल सभासद हणून समजली जाईल.
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8 ब) अि यािशल सभासद - जो सभासद वरील (अ) मधील तरतुदीची
पुतता करीत नसेल अशा सभासदांचे वग करण अि याशील सभासद
हणून कर यात येईल. परं तु असे वग करण केले या सभासदाने वरील
(अ) मधील तरतूद ची पुतता के यावर, तो ि याशील सभासद हणून याचे
पुन:वग करण केले जा यास पा होईल.
दर आ थक वष या अखेर ीस सिमती, ि याशील सभासद हणून
पुन:वग करण केले जा यास अपा ठरलेले अि याशील सभासद व
ि याशील सभासद हणून अपा ठरलेले अि याशील सभासद यांचा
आढावा घेवून याची न द संबंधीत न दवहीम ये करे ल.
अ) सिमती दर आ थक वष या अखेरीस असे वग करण करील व याची
अि याशील सभासद झा या या िदनांकांची या करीता ठे वले या
न दवहीम ये न द करे ल आिण सिमती आ थक वष या समा त हो या या
िदनाकांपासून तीस िदवसां या आत, संबंधीत सद याला , अशा बाबत ह ते
वटवडयाने न दणीकृ त पोच देय डाकेने कळिवल.
ब) अि याशील सभासद हणून वग करण के या या िदनांकापासून पुढी
ल पाच वष म ये वरील अ मधील तरतुद ची पुतता केली नाही तर, असा
कोणताही अि याशील सभासद अिधिनयमांचे कलम 35 अ वये याला
काढू न टाकेले जा यास पा ठरे ल.
क) ि याशील सभासद कवा अि याशील सभासद अस याबाबत वाद
उदभव यास, अशा सभासदास, अिधिनयमांचे कलम 26 मधील
तरतदीनुसार सं थे या िनबंधकाकडे िविहत मुदतीत अपील करता येईल.
9. अिधमंडळा या बैठकीत हजर असणा-या व मताचा अिधकार असणा-या
सभासदा या बहु मताने कोण याही सद यास खालील कारणा तव सं थे तन
ू काढू न
टाकता येईल -

(1) जर तो आपली पाणीप ीची बाकी सतत थकवणारा
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असेल.
(2) जर संचालक मंडळा या मते तो सं थे या िहतािव

द काही कृ य

करीत असेल तर
(3) सं था यव थत चालिव यास अडथळे आणीत असेल.
(4) सं थे या मते याने सं थेला बदनाम केले असेल अगर खोटे सांगन
ू
मु ाम फसिवले असेल.
(4) जर याने भागाचा ह ता थकिवला असेल.
(5) तो सं थेशी केलेला करार पाळत नसेल.
(6) जर याचे अि याशील सद य हणून वग करण होईल.
10. खालील कारणांमळ
ु े एखा ाचे सभासद व संपु टात येईल (1) सभासदाचा मू यू झा यास.
(2) राजीनामा िद यानंतर तो मंजरू झा यास.
(3) या या नावावरील सव जमीन याने दुस या या नावावर वग
के यास.
(4) याचे नावावरील सव भाग, वरील माणे जमीन धारण करीत
नस यामुळे व दुस-यांचे नावांवर ह तांतरीत झा यास.
(5) अि याशील सभासद हणून जे हा सं था एखादया सद याचे
वग करण करील या िदनांकापासून पाच वष म ये सव सद य मंडळा या
िनदान एका बैठकीला उप थत न रािह यास आिण उपिवधीम ये िवनी द ट
के या माणे सेवांचा िकमान मय दे त वापर न के यास.
11. सभासदा या जमीनीवर ह क सांगणारा इसम कवा मयत सद याचा
वारस कवा ितिनधी हे सं थेचे सभासद समजून येणे असले या र कमास
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ते जबाबदार राहील. यां या वसूलीसाठी माजी सभासदांचे जमीनीवर
सं थेचा थम अ ह क व बोजा राहील.
12. सं थे या सभासद/लाभाथ चे ह क खालील माणे राहतील (1) लाभ े ातील सभासद/लाभाथ या जमीनीस सचनाकरीता पाणी
िमळणे.
(2) लाभ े ातील सभासद/लाभाथ नी एक येऊन सहकारी पाणी वापर
सं था थापन करणे व यामाफत जमीनीस िन चत पाणीपुरवठा िमळणे.
(3) पाणी पुरवठा करणा-या शेत चा-यांची शेतांवरची दु ती दे खभाल
अगर सुधारणा यासंबंधी सूचना करणे, यायोगे लाभ े ास पाणीपुरवठा
होईल असे पाहणे.
(4) सचनाकरीता पा याची उपल धता, कालवा, िवतिरका,
लघुिवतिरका व िवभोषकमधून पाणी सोड या या व बंद हो या या
वेळाप काची मािहती िमळणे. तसेच सभासद/लाभाथ स पाणी के हा
िमळणार, िकती वेळापयत पाणी या या शेतास िमळणार ही मािहती िमळणे,
जर पाणी पुरवठया या वेळाप कात काही बदल कर यात आला तर
याब लची मािहती िमळणे.
(5) कोणते पीक करावयाचे व पा या या िहशोबाने िकती
करावयाचे हे ठरिव याचे वातं य असणे.

े ावर

(6) भूगभ तील पाणी उपसून ते पाणी व काल याचे पाणी यां या संय ु त
उपयोगाने सचन करणे.
13. सं थे या सभासद/लाभाथ या जबाबदा-या खालील माणे राहतील.
(1) सं थेने तयार केलेले पाणी वाटपाचे िनयम व या या वष चे हं गामाचे
पाणीप क समजावून घेणे.
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(2) पा या या पाळीचे वेळी िदले या ठरािवक वेळातच जी वेळ ठरवून
िदली असेल याचवेळी पाणी घेऊन आपले भरणे पूण करणे.
(3) अिधकृ त बा-यामधून पाणी घेणे व पाणी घेताना शेतचारीम ये
आव यकतेनस
ु ार बांध घालणे व आपली भर याची वेळ संपली तर ते बांध
काढू न टाकणे व बारे बंद करणे.
(4) पा याचा काटकसरीने वापर करणे व सचन करताना याचा
काय मतेने उपयोग क न घेणे.
(5) वत:ला पाणी नको अस यास तसे सं थेला वेळेवर कळिवणे.
तसेच शेतात याद पाणी झा यास ते पाणी बाहे र काढू न टाकणे.
(6) सचना या सोयी या
वाफे, इ. तयार करणे.

टीने शेताची आव यक ती बांधणी, सारा, सरी,

(7) पाणी खोलवर मु न जमीन पाण थळ/ खारवट हो याचे टाळ याचे
टीने जमीनीचे सपाटीकरण करणे. तसे के यास पा याचा काय म वापर
होऊन सव िपकास समान पाणी िमळे ल.
(8) पाणीप ी व सेवा शु क वेळेत व िनयमा माणे भरणे.
(9) पाणी पाळी िवषयी नीट मािहती क न घेऊन यो य वेळी पीक पेरणी
करणे.
(10) पा याचा गैरवापर, नाश, पाळी नसताना पाणी घेणे, तसेच िह यापे ा
जा त पाणी घेणे या गो टी टाळ या पािहजे. अशा चुकांकरीता जो दं ड होईल
तो भरला पािहजे.
(11) चारी/चर यावर जे अिधकृ त पूल असतील याचाच वापर करणे.
(12) शेतचा-या/शेतचर तुडिवणे यामधून जनावरे घालणे, वाहने घालणे हे
टाळले पािहजे.
(13) सं थेने नेमन
ू िदले या ह ीपयत शेतचारी/शेतचर यांची दे खभाल व
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दु ती करणे कवा सं थेने ही कामे करावयाची ठरव यास यासाठी सं था
ठरवील या माणे मदान अगर रोख वगणी सं थेस दे ण.े
(14)सं थे या सद य मंडळा या बैठकीस िकमान 5 वष तुन एकदा उप थत
राहणे
(15) उपिवधी माणे सेवांचा वापर करणे.

14. सहकारी सं थेचे पाणी वापर ह क खालील माणे राहतील :(1) पाटबंधारे िवभागाकडू न सचनाकरता पा याची उपल धता ाथिमक
सचन काय म व अंमलबजावणी आराखडा, कालवा सेाड या या व बंद
कर या या वेळा, पाणीपुरवठयाचा कालावधी या सव बाब ची मािहती
वेळेवर िमळणे.
(2) सभासद व लाभाथ (िबगर सभासद) यांना पाणी वाटप करणे.
(3) सं थे या अिधमंडळ बैठकीत ठर या माणे हं गाम वार िपकांवर
पाणीप ीची आकारणी करणे. तसेच सं थे या यव थापकीय खच साठी
ज र पड यास सेवाशु क आकारणे.
(4) सं थेचे उ प न वाढीकरीता िवतिरका/लघुिवतिरका यांचेबाजूस
असले या मोकळया जागेत झाडे /फळझाडे यांची लागवड करणे व यांची
जोपासना करणे.
(5) सं थे या अिधमंडळ बैठकीत ठर यास शेतचा-या/शेतचर यां या
दु तीसाठी वतं िनधी गोळा करणे.
(6) कोणतेही पीक कर याचे वातं य असणे व उपल ध पा याम ये िकती
े यावयाचे ते ठरिवणे. यामुळे पा याचे वाटप सम माणात होऊन
पा याचा वापर काटकसरीने होईल.
(7) लाभा य चे शेतचा-या/शेतचर यांचे आराखडे व िनयोजन याम ये
सहभाग असणे.
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(8) सव लाभाथ ना यव थत पाणी िमळ याकरीता शेतचा-या/शेतचर
यां या आखणीत/ आराखडयात ज र या सुधारणा/बदल सुचिवणे.
(9) मु य काल याचे यव थापन व काल यात पाणी सोड या या वेळा
याब ल सुधारणा/बदल सुचिवणे.
(10) लाभ े ातील सचनाकरीता वतं
अगर सामुदाियकरीतीने
िवहीरीतील, सचन िवहीरीमधील भूजल उपसणे व काल याचे पा याबरोबर
सम यय साधून सचन करणे.
15. खालील बाबत त सं थेस ह क राहतील(1) सचन े मोजमाप घेणे.
(2) काय े ातील सचन तपासणी करणे.
(3) िवहीरी या पा या या पातळीचे मोजमाप घेणे.
(4) िपकांचे काढणीनंतर उ पादकता व उ पादनाची पाहणी करणे.
16. सं थे या खालील माणे जबाबदा-या राहतील (1) पाणी वाटपाचे वेळाप क तयार करणे व सभासद/ लाभाथ ना याब ल
आगावू मािहती दे ण.े
(2) लाभ े ातील सभासद/लाभाथ ना मा य केले या शत नुसार पा याचा
पुरवठा करणे.
(3) सभासदांनी/लाभाथ ना पाणी घेत यावर िभजले या े ाची मोजणी
करणे, यावर ठरले या दरा माणे आकारणी करणे, दे यके तयार क न
संबंिधताना दे ण,े यांचेकडू न पाणीप ी वसूली करणे व याब ल पाव या
देण.े जर एखादा सभासद हे तप
ू रु सर थकबाकी करीत असेल तर कलम
101 माणे कारवाई करणे.
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करण तीन

भागभांडवल
17. येक भागाची दशनी कमत . 100/- राहील. एकू ण भाग
भांडवलाची कमाल मय दा . ...............राहील. तसेच एकू ण भागांची
सं या ................राहील. भागाची पूण र कम जमा झा यावर भागांचे
माणप िदले जाईल.
18. सं थे या एकू ण भागा या 1/5 भागापे ा अगर वीस हजार पये
यामधील जे कमी असेल या पे ा जा त कमतीचे भाग कोणाही
सभासदास घेता येणार नाहीत व धारण करता येणार नाहीत.
19.
येक सभासदा या िभजणा या
एकरांस) एक भाग या माणात भाग
सभासदांस बंधनकारक राहील.

े ा या दर 0.40 हे टरास (एक
येक सभासदा या नावावर घेणे

20. एकाच तारखेस िवकत घेतले या येक भागाब ल िनराळा मांक
असले या भागाचा दाखला िदला जाईल. एकापे ा जा त भाग घेतले
अस यास या सव भागाब ल िनरिनराळे मांक दे ऊन भागांचे एकच
माणप िदले जाईल.
21. भागाचे ह तांतरण महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 29 व 30 आिण याखाली केले या िनयमानुसार केले जाईल.
22. संचालक मंडळाचे संमतीने सभासदाला या या नावावर ह तांतरण
करावयाचे असे भाग एक वष धारण के यावर ह तांतिरत करता येतील.
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23. या या नावावर भाग ह तांतरण करावयाचे आहे त अशा इसमांचे नांव
भाग ह तांतरण न दणी पु तकात दाखल के याखेरीज कोणतेही ह तांतरण
पूण झाले असे समज यात येणार नाही.
24. वरील उपिवधी तरतुदी अिधिनयम कलम 30 व िनयम 25 मधील
तरतुदीनुसार यांचे नामिनदिशत य तीचे नावे भाग सं िमत केले जातील.
मा असे कर यापूव अगर कायदे शीर ितिनधीस सं थेने ठरवून िदले या
नमु यात सभासद वाचा अज सादर करावा लागेल व अशा संगी यांस
सभासद क न घेणे व याचे नावावर भाग ह तांतिरत करणे या दो हीही
कायिरती एकाचवेळी के या पािहजेत.
25.(1) एखादा सभासद मयत झा यास या या खा यात असले या
भागां या इतर िहतसंबंधा या र कमेतन
ू सं थेस यांचेकडू न येणे असले या
र कमा अथवा नुकसान भरपाई वसूल क न घे याचा अिधकार सं थेस
राहील.
(2) सभासद व कमी झाले या य तीस याचे भागाची र कम कलम
29(3) व िनयम21 मधील तरतुदीस अनुस न िदली जाईल.
(टीप:- भागांची कमत िनयम 23 मधील तरतुदीनुसार ठरिव यानंतर या
कमती माणे र कम परत केली जाईल.)
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करण चारअिधमंडळाची बै ठक
26. सं थे या सभासदां या अिधमंडळ बैठकीकडे सं थेची सव च स ा
राहील. पण ती अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील तरतूद ना अिधन
राहील.
27. सं थेची पिहली अिधमंडळ बैठक िनयम 59 मधील तरतूदीनुसार
भरिवली जाईल. ित यात याच तरतूदीनुसार कामे केली जातील.
28. येक वष 31 माच नंतर लगत 30 स टबरपूव अिधिनयम कलम 75
व िनयम
. 60 मधील तरतूदीनुसार अिधमंडळाची वा षक बैठक
बोलािवली जाईल परं त ु सं थेने अशी बैठक बोलावली नसेल याबाबतीत
िनबंधकास कवा याने ािधकृ त केले या कोण याही अिधका-यास िवहीत
केले या रीतीने अशी बैठक ही सं थेने यो य रीतीने बोलावलेली सव
साधारण बैठक अस याचे समजले जाईल.
29. अिधमंडळाची वा षक बैठक कामे खालील माणे असतील :सं थे या अिधमंडळा या
येक वा षक सवसाधारण बैठकीत सिमती
सं थेसमोर पुढील बाबी ठे वील.
1) सं थे या मागील वष या कामाचा कलम 75 मधील तरतूदीनुसार तयार
केलेला अहवाल व िनयम 61 व 62 मधील तरतूदीनुसार तयार केलेली या
सालची जमाखच, नफातोटा आिण जदगी व कज दाखिवणारी प के
संचालक मंडळाकडू न घेणे व ती न या या िवभागणीसह मंजरू करणे अगर
यात ज र वाटतील या दु
या क न मंजरू करणे.
2) महारा

सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम 35 मधील मय दे स
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अिधन राहू न पुढील वष किरता उभारावया या बाहे रील कज या मय दा
ठरिवणे व योजनेकिरता वेळोवेळी सभासदाकडू न उभारावया या
भांडवलािवषयी व वसूल करावया या र कमािवषयी िवचार करणे.
3) सिमती सद यापैकी कोण याही सद यास कवा या या कुटूं बातील
कोणताही सद य या सं थेचा कवा भागीदारी सं थेचा कवा कंपनीचा
सद य भागी दार कवा यथा थती संचालक असेल अशी सं था, भागीदारी
सं था कवा कंपनी यास, िदले या कज चा कोणताही अस यास तपशील
दशिवणारे िववरणप .
येथे कुटूं ब या श द योगाचा अथ प नी, पती, वडील, आई, भाऊ,
बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई कवा सुन असा आहे .
4) थािनक लेखापरी कांची नेमणूक करणे व यांचा मेहनताना ठरिवणे.
5) उपिवधी माणे सभासदांना सं थेतन
ू काढू न टाक या या कामी
करावया या कारवाईचा िवचार करणे.
6) नवीन उपिवधी वीकारणे, अंमलात असले या उपिवधीत बदल करणे
कवा काही उपिवधी गाळू न टाकणे.
7) िनयम 60 म ये उ लेख केले या सं थेचे अिधकारी व सेवक यां या
नेमणुका वगैरेसंबंधी संचालक मंडळाने केलेले िविनयम वीकारणे.
8) पाणीपुरवठया या योजनेत व ित या िभजवावया या े ात ज री माणे
करावयाचे बदल अगर करावयाची वाढ याब ल िवचारिविनमय क न
तांि क स याने िनणय घेणे.
9) सं थे या काय े ाम ये पाणी वाटप योजनेमळ
ु े सं थे या काय े ात
पाझ न येणा-या पा यावर (परकोलेशन) लागवड होणा-या िनरिनराळया
िपकांचे े ावर तसेच योजना काय वत झा यानंतर नवीन काढले या
िवहीरीत अगर ओढयावर पाझर पा या या े ावर जे पीक े येत असेल
यावर िनध िरत दराने पाणीप ी आकार व वसूली याबाबबत िनणय घेणे.
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10) पाणीपुरवठयासंबंधी धोरण आखणे, पाणीपुरवठयाचे दर ठरिवणे, िबगर
सद यांना जादा दर लावणे व यानुसार कामाचा िवचार करणे, संचालक
मंडळाने यव थापक, शेती सहा यक, कालवा िनरी क, वाहनचालक,
चौकीदार, िशपाई अशा सहा यक कमचा-यां या केले या नेमणूकांना
मा यता दे णे तसेच वरील कमचा-यांना िश ा हणून केलेला दं ड वसूल
कर या या र कमा कायम करणे.
11) िश लक रकमे या िवनीयोगासाठीची योजना.
12)
सिमतीची िनवडणूक घेणेबाबत व ितचे
गटीकरण.

चालन याबाबतचे

13) मागील िव ीय वष चा लेखापरी ा अहवाल वाचन व दोषदु
अहवाल.

ती

14) आ थक वष चे लेखापरी ण कर याकरीता रा य शासनाने मा यता
िदले या /नािमकेतून लेखापरी काची नेमणूक करणे.
15) पुढील वष साठीचा वा षक अथसंक प
16) अिधिनयमा या कवा कोण याही िनयमा या तरतुदीनुसार िनयमानुसार
िनबंधकाने मागवलेली इतर कोणतीही मािहती आिण
17) उपिवधीम ये िनध रीत के या माणे आिण यांची रीतसर नोटीस िदली
गेली आहे असे इतर कामकाज कर यात येईल.
प टीकरण एक - या पोटकलमा या योजनाकरीत कुटूं ब या श द योगाचा
अथ प नी पती वडील आई भाऊ,बहीण, मुलगा, मुल गी, जावई कवा सुन
असा आहे .
18) रा य शासनाने मा यता िदले या नािमकेतून कलम 81 म ये िनध रीत
के या माणे िकमान अहता व अनुभव असणा-या लेखापरी काची कवा

DJR.Kolhapur-Panivapar.Byelaws

15..

लेखापरी ण करणा-या सं थेची चालू िव ीय वष साठी नेमणूक करणे
आिण अिधमंडळा या वा षक बैठकी या िदनांकापासून तीस िदवसां या
कालावधी या आत नेमणूक केले या लेखापरी काचे नाव आिण सं थे या
ले यांचे लेखापरी ण कर यासाठीची याची लेखी संमती हे िववरणा या
व पात िनबंधकाकडे दाखल करणे.
परं त ु एकाच सं थे या अिधमंडळा या वा षक बैठकीम ये याच
लेखापरी काची नेमणूक लागोपाठ तीन वष हू न अिधक कालावधीसाठी
कर यात येणार नाही.
19) लेखापरी ीत ताळे बंद, लेखापरी ीत नफा आिण तोटा यांचा िहशेब
कलम 81 अ वये नेमणूक केले या लेखापरी काने सादर केलेला मागील
िव ीय वष चा लेखापरी ा अहवाल आधी या लेखापरी ेचा दु ती
अहवाल आिण सिमतीचा अहवाल हे वीकृ तीसाठी अिधमंडळा या येक
वा षक बैठकीत ठे व यात येईल. आिण उपिवधीम ये िनध रीत केले माणे
आिण यांची रीतसर नोटीस िदलेली आहे असे इतर कामकाम कर यात
येईल.
20) सभासदांना भाडयाने दे याकरीता, ह याने संयं े इ यादी साधने खरे दी
कर यांस मंजरू ी दे णे व यांचे भाडयाचे दर ठरिवणे.
21) सं थे या कामकाजाचा आढावा घेणे व ज र अस यास सुधारणा
करणे.
22) सं थेने केले या करारासंबंधी िवचार करणे व यात आव यकतेनस
ु ार
बदल करणे. सं थेचे िहतसंबंध िवचारात घेऊन िमळत असले या सव
सवलत चा फायदासं थे या सभासदांना िमळवून दे यासाठी कराराचा
िवचार क न संचालक मंडळास तसा अिधकार दे णे.
23) मागील वष या दोषदु

ती अहवालाची न द घेणे.

24) अहवाल वष तील वैधािनक लेखापरी ण अहवालाचे वाचून न द घेणे.
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25) िनबंधकास सादर केले या/ करावया या वा षक िववरण प कांची न द
घेणे.
26) सं थे या होणा-या/ यावया या पंचवा षक िनवडणुक तारखेची न द
घेणे.
27) सभासदां या अंत गत त ारी अथवा वाद िनवारण करणेसाठी तीन जे ठ
व अनुभवी सभासदांची त ार िनवारण सिमती िनयु त करील. मा अशा
सिमतीचे सद य हणुन िव मान संचालक मंडळापैकी कोणाचीही िनयु ती
करता येणार नाही.
30. अिधमंडळाची िवशेष बैठक :(1) अिधिनयम कलम76 मधील तरतूदीनुसार अिधमंडळाची िवशेष बैठक
बोलिवता येईल.
(2) यािशवाय खालील पिर थतीत अशी अिधमंडळाची िवशेष बैठक
बोलावली पािहजे.
अ) सं थे या एकू ण सद यां या 1/5 सद यांनी लेखी मागणी के यास.
ब) उप/सहा यक िनबंधक यांनी सूचना िद यास
क) संघीय सं थे या सिमतीने तशी सूचना के यास.
31. अिधमंडळ बैठकीची कायप दती :(1) अिधमंडळाची बैठकीची कायिरती ही िनयम 60 मधील तरतूदीनुसार
राहील.
(2) अिधमंडळ वा षक बैठकीची पूण चौदा िदवसांची व अिधमंडळ िवशेष
बैठकीची पूण सात
िदवसांची, लेखी नोटीस व काय मपि का अशा
सभेपव
ू काढू न सं थे या यव थापकाने ती सभा बोलावली पािहजे. अशा
सभेची सूचना िनबंधक यांना पाठिवली पािहजे. तसेच सभेची नोटीस व
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काय मपि का सं थे या काय लया या सूचना फलकावर डकवून िस द
केली पािहजे. सूचनेत सभेची तारीख, वेळ, िठकाण इ.चा उ लेख राहील.
(3) गणपूत :- कोण याही अिधमंडळ बैठकीत एकू ण सद यां या सं ये या
1/5 अगर 25 (यापैकी कमी सं या असेल िततके) सभासद हजर असले
हणजे गणपूत (कोरम) झाली असे समज यात येईल. गणपूत अभावी
सभा तहकू ब करावी लाग यास सदर सभा याच िठकाणी याच िदवशी
अध तासानंतर भरव यात येईल. मा सभा बोलिव यास काढले या
सूचनेत तसे प टपणे नमूद असले पािहजे, नाहीतर सदर तहकू ब सभा सात
िदवसांचे आत घेता येणार नाही.
(4) अिधमंडळ बैठकीचे अ य :- संचालक मंडळाचे अ य हे अिधमंडळ
बैठकीचे अ य असतील.
(5) मतदानाचा अिधकार :- कलम 27 व िनयम 60 मधील तरतूदीनुसार
अिधमंडळ बैठकीत मतदान करणा-या सद याचे बहू मताने येक ठराव
मंजरू केला जाईल. बैठकीस हजर असणा-या येक सभासदाला एकच मत
दे याचा अिधकार राहील. परं तू थकबाकीदार सभासदास मतदानाचा
अिधकार असणार नाही. समान संगी अ य ास सभासद हणून
असले या वत:चे मतािशवाय आणखी एक िनण यक मत असेल.
(6) इितवृ :- अिधमंडळ बैठकीत संमत झाले या ठरावाचे तारखेपासून
सहा मिह यां या आत यात बदल करता येणार नाही. अिधमंडळ वा षक
बैठक व अिधमंडळ िवशेष बैठकीचे इितवृ
यव थापक यांनी सभा
झा यापासून पंधरा िदवसांचे आत िलिहले पािहजे आिण यासाठी असले या
न दवहीम ये ते इितवृ न दवून सभे या अ य ाची वा री घेतली जाईल.
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करण पाच
संचालक मंडळ
(1) सं थे या संचालक मंडळाने सं थे या कामकाजाची यव था पािहली
पािहजे. संचालक मंडळात अकरा संचालक असतील. संचालक मंडळाचा
कालावधी िनवडणूक िदनांकापासून पुढे पाच वष इतका राहील. तसेच
सं थे या पदािधका-यांचा कालावधी सं थे या संचालक मंडळा या
कालावधी इतका राहील.
संचालक मंडळाची रचना पुढील माणे राहील
(1) सवसाधारण

-6

(2) अनुसिू चत जाती / अनुसिू चत जमाती

-1

(3) िवमु त व भट या जमाती कवा िवशेष मागास वग

-1

(4) इतर मागासवग य

-1

(5) मिहला

-2

एकू ण

- 11

वरील संचालक पदे सं थे या ि याशील सभासदामधून िनवडणूकी दारे
भरली जातील.
(2) सं थे या सभासदांची सं या 15 कवा 15 पे ा कमी अस यास
संचालक मंडळाची सं या 5 इतकी राहील व संचालक मंडळ सभेस 3
संचालक अस यास गणपूत (कोरम) झाली असे समज यात येईल.
संचालक मंडळाची िनवडणूक “रा य सहकार िनवडणूक
ािधकरणा
माफत घे यात येईल.
(3) यािशवाय सं थेचे यव थापक हे कायल ी संचालक (Functional
Director) हणून संचालक मंडळावर कायरत राहतील. या यतीिर त
संचालक मंडळ एका त संचालकाची(Expert Director) संचालक
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मंडळावर वकृ ती करे ल. सदरचे दोन संचालक उपिवधी . 41 अ म ये
नमूद असले या एकू ण संचालक सं येपे ा अितिर त असतील. या दो ही
संचालकांना संचालक मंडळ सभेम ये मतदानाचा अिधकार असणार नाही
अथवा यांना पदािधकारी होता येणार नाही. पाटबंधारे खा याचा शाखािध
कारी हा सिमतीचा िनमं ीत सिमती सद य राहील.

िनवडणूक यव थापक सिमतीची िनवडणूक घे यासाठी रा य सरकारने महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 73 गख माणे रा य सहकारी
िनवडणूक ािधकरण या नावाने ओळख या जाणा-या ािधकरणाकडे
िनहीत असेल. तसेच सदर ािधकर मंडळा या सद याची सावि क
िनवडणूक आिण लागू असले या मय दे पयतचे कोणतेही िर त पद यासह
सं थे या पदािधका-यांची िनवडणूक िवहीत केले या कायप दतीनुसार
घेईल.
सिमित या िनवडू न आले या सद यांचा आिण ित या पदािधकारी यांचा
पदावधी िनवडणूकी या िदनांकापासून पाच व ष पयत असेल आिण
पदािधका-यांची मुदत सिमती या मुदतीइतकीच असेल.
1) सिमतीची मुदत संप यापूव कलम 73 गख या पोटकलम (14) अ वये
तरतूद के या माणे ितची िनवडणूक घेणेसाठी रा य सहकारी िनवडणूक
ािधकरणाला कळिवणे हे सिमतीचे कत य असेल.
2) सिमतीने ितची िनवडणूक घे यासाठी पोटकलम (1) अ वये आव यक
अस या माणे रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणाला कळिव यास
बु दीपुर सर कसूर केली असेल तर आिण यामुळे कोण याही कारणा तव
मुदत संप यापूव सिमतीची िनवडणूक घेता आली नसेल तर सिमतीचे
सद य यांचे अिधकारपद धारण कर याचे बंद करतील.आिण अशा
पिर थतीत िनबंधक अिधिनयमा या कलम 77 (अ) अ वये योज या माणे

DJR.Kolhapur-Panivapar.Byelaws

20..

कारवाई करतील.
3) पोटकलम (2) अ वये अशी कारवाई के यावर अशा कारे िनयु त
केलेला असा ािधकृ त अिधकारी ता काळ िनवडणूक घेणेसाठी रा य
सहकारी िनवडणूक ािधकरणाला कळवील. आिण िविनद ट कालावधीत
अशी िनवडणूक घे यासाठी आव यक ती यव था कर याकरीता रा य
सहकारी िनवडणूक ािधकरणाला सहा य करील.
32. संचालक मंडळात िर त होणा-या जागा काय ातील तरतुदी माणे
भरता येतील.
33. यो य कारण दाखिव यावाचून संचालक मंडळा या लागोपाठ तीन
सभांना गैरहजर रािह यास असा संचालक, संचालक मंडळातून कमी
कर यात येईल. तथािप कमी कर यापूव याला आपले हणणे मांड याची
संधी िदली जाईल.
34. संचालक मंडळाची गणपूत हो यास एकू ण सद य सं ये या 50% पे ा
अिधक एक सद य सं या आव यक राहील. अशा कारे गणपूत
झा यानंतर सभेचे कामकाज करता येईल. कायल ी संचालक व त
संचालकांची गणपुत साठी गणना केली ज़ाणार नाही.
35. सं थे या कोण याही पदािधका-यािव द अिव वास ठराव हा
अिधिनयमातील कलम 73 एक - घ नुसार आणता येईल. अशा पदािधकायांस िवहीत प दती अनुस न पदाव न दूर के यास ते पद िर त होईल व
या या जागी पदािधका-याची फेरिनवड कर यात येईल.
36. या संचालकाने सं थेकडू न (1) अनामत अगर अ ीम र कम घेतली असेल, अगर
(2) कोणताही माल कवा व तू उधारीवर खरे दी के या असतील, अगर
(3) या सेवच
े ी िबले भरावी लागतात अशा कोण याही सेवा घेत या असतील,

अशा अनामत अगर अ ीम र कमा अगर माल खरे दी या अगर सेवे या
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र कमा भर याब ल सं थेने लेखी व पात पाठिवलेली नोटीस याला
बजाव यात आ या या तारखेपासून तीन मिह या या आत र कम भरली
नाही अगर (1) सं थेकडू न याला मागणीची नोटीस िमळा यापासून अथवा
(2) याने अनामत अगर अ ीम र कम अगर सेवा घेत यापासून तीस
िदवसां या आत यापैकी जी कमी मुदत असेल या िदवसापासून तो
संचालक हणून कमी झाला व याची जागा िर त झाली असे समज यात
येईल.
37. जर एखादा सभासद अिधिनयमा वये कवा याखालील िनयमा वये
कोण याही कारे अपा ठरला अस यास तो संचालक हणून िनवडू न
ये यास, वकृ त (को-ऑ ट) कर यास कवा संचालक हणून चालू
राह यास अपा ठरे ल.
38) पिहले संचालक मंडळ :- सं थे या नदणीचे वेळी हं गामी संचालक
मंडळ िनबंधक यांचे दारा नामिनदिशत केलेले असेल. नामिनदिशत
संचालक मंडळ सं थे या उपिवधी माणे िनवडू न आलेला संचालक मंडळ
असे समज यात येईल आिण उपिवधी, अिधिनयम व िनयम यातील
तरतुदीनुसार याने कामे केली पािहजेत. अशा नामिनदिशत संचालक
मंडळाचा कालावधी एक वष चा असेल.
39) सिमती या सद यांची पा ता :- कलम 73 (गक) व िनयम .58
मधील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाचा सभासद संचालक मंडळावर
राह यास अपा ठर यास यास संचालक मंडळाचा सभासद हणून राहता
येणार नाही.
(1) पाणी प ीची थकबाकी यांचेकडे थकली अस यास तो सं थेचा थकबाकीदार
आहे असे समज यात येईल व तो संचालक मंडळाचा सद य राह यास अपा राहील.

(2) परवानगीिशवाय सं थे या लागोपाठ तीन सभांना गैरहजर रािह यास तो
संचालक मंडळ सद य राह यास अपा राहील.
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(3) या या सभासद वाचा राजीनामा मंजरू झा यास सद य व बंद झाले
असे समज यात येईल.

संचालक मंडळाची सभा
40. संचालक मंडळ सभेची नोटीस ही कमीत कमी पूण पाच िदवसांची
असली पािहजे व यव थापकाने सदरची नोटीस सव संचालकांना पाठिवली
पािहजे. अशा सभा, अ य ा या सूचनांनस
ु ार यव थापकाने बोलिव या
पािहजेत. इतर संचालकांनी मागणी क नही संचालक मंडळाची सभा
बोलिव या या कामी अ य ाकडू न टाळाटाळ होत असेल तर सभा
बोलािव यासाठी संचालकांनी बहु मताने िदलेली लेखी मागणी
यव थापकावर बंधनकारक राहील.
41. सं थे या कामाकरीता संचालक मंडळा या आव यक ितत या सभा
भरव या जातील. परं त ु संचालक मंडळाची सभा दोन मिह यांतन
ू एक तरी
भरली पािहजे. अशा सभेचे ठराव व सभावृ ांत न दवहीत यव थापक यांनी
पंधरा िदवसांत िलहू न यावर सभा य ांची वा री घेतली पािहजे.
42. अ य ाने सव सभांचा अ य
हणून काम केले पािहजे. अ य
गैरहजर असेल त हा उपा य व दोघेही गैरहजर असतील त हा सभेस हजर
असले या सद यांनी आप यापैकी एका सद यास या सभेकिरता अ य
हणून िनवडला पािहजे. अ य ांस सद य या ना याने असले या मताखेरीज
समान मत संगी एक जादा िनण यक मत दे याचा अिधकार असेल.

43. संचालक मंडळाचे अिधकार व कामे पुढील माणे असतील :1) सभासद हो यासाठी व भागासाठी आलेला अज चा िनकाल करणे.
2) पाणीपुरवठा योजनेसाठी अटी ठरिवणे.
3) पाणी वापर यो यरीतीने हो याकरीता लाभ े ातील भूिवकासाची कामे
करणे व करवून घेणे. तसेच ज री ामणे गाव र यावरील ॉ सग बांधन
ू
घेणे, जादा पा याचा िनचरा कर यास चरांची देखभाल करणे व स हस रोड
DJR.Kolhapur-Panivapar.Byelaws

23..

यव थत करणे, बंधारे, पा याचा साठा करणे, पाट खोदणे, मोटारी व
आधुिनक सचनाची उपकरणे यं सामु ी बसवून पाणी पुरवणे व पाणी
वाटप योजनेकरीता कामे हाती घेणे व ज र तो िनधी उभारणे.
4) सवसाधारण ठरिवले या धोरणनुसार पाणी वाटप योजनेसाठी कज
काढणे, ठे वी वकारणे व या या अटी ठरिवणे.
5) सं थे या येणे र कमेचा वसूल क न घेणे व आलेला वसूल यो य रीतीने
गुतंवणे व यो यरीतीने खच चे िनयोजन करणे.
6) यं सामु ी, ह यारे व इतर साधने िवकत अगर भाडयाने देणे व ती
सभासदांना भाडयाने दे णे व भाडयाचे दर ठरिवणे.
7) सं थे या िनयोिजत कामासाठीच खच मंजरू करणे.
8) यव थापकाकडू न िहशोबांची ज र ती पु तके िलहू न घेणे, ती तपासणे व
रोख िश लक मोजून पहाणे. तसेच सं थे या िश लकी माल व इतर
मालम ा तपासणे व याचा तपासणी अहवाल तयार करणे. सं थे या
कीद व न िदसून येणारी रोख िश लक र कम िनदान पंधरा िदवसातून
एकदा तपासून पाह याचा व इतर मालम ा िनदान मिह यातून एकदा
तपासून पाह याचा आिण अशा तपासणीचा अहवाल लगेच भरणा या
यव थापक सिमती या सभेत सादर कर याचा अिधकार सिमती या संय ु त
संचालक मंडळा या नावाने िदला जाईल. जर रोख िश लकेत अगर इतर
मालम ेत काही तूट आ याचे िदसून आ यास यव थापक सिमती अशी
तूट वसूल कर याकिरता ताबडतोब ज र ती कारवाई करील.
9) सं थेचे सभासद अगर िबगर सभासद आप या जिमनी यो यिरतीने
िभजिवतात का ते पाहणे व यांना याबाबत ज र या सुचना दे ण,े तसेच
एखादा सभासद अगर िबगर सभासद पा याचा अप यय करीत असेल अगर
पा याचे पाळीत अडथळा कवा य यय आिणत असेल अशा संगी
खबरदारी घेणे व अशा सभासदांना अगर िबगर सभासदांना
सचन
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काय ातील तरतूदीनुसार दं ड करणे वसूल करणे.
10) कलम 75 व िनयम 61 मधील तरतूदीनुसार वा षक अहवाल व
आ थक प के, वैधािनक लेखापरी क व िनबंधक यां याकडे पाठिवणे.
11) यव थापक, पाटकरी शेतीत , शेती सहा यक, वाहन चालक,
चौकीदार, िशपाई यां या कायम या व ता पुर या नेमणूका करणे यांना कमी
करणे, अशा कमचा-यासाठी वेतन ण
े ी ठरिवणे व इतर अनुषंिगक भ े
ठिरवणे व यात बदल करणे सव कमचा यांवर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे,
गैरवतणूकीब ल ताकीत दे ण,े दं ड करणे कवा यांना ता पुरते अगर
कायमचे कमी करणे.
12)
वेतन ेणी, सेवािनयम, भिव य िनव ह िनधी इ यादी संबंधीचे
अनुषंिगक िनयम तयार करणे व याची अंमलबजावणी करणे. कमचा-यांना
कायदे िवषयक व सं थे या कामािवषयी िश ण दे णे.
13) यव थापक व इतर कमचारी संचालक मंडळाचे िनयं णाखाली
राहतील यांचे कामावर दे खरे ख ठे वणे.
14) सं थेचा माल साठव याची गोदामे व यं सामु ी सवसाधारण सभे या
परवानगीने िवकत अगर भाडयाने घेणे व याबाबत करारा व सुरि ततेसाठी
िवमा कंपनीकडू न िवमा उतर याची यव था करणे.
15)
सं थेचा मालम ा दु
स यानुसार खच करणे.

तीसंबंधी आव यकतेनस
ु ार त ां या

16) पा याचे दर, पाळया, वाटपाची प ती वगैरे िनयम तयार करणे.
17) यव थापक व इतर सेवकांकडू न सं थे या मालकीची रोख र कमेची
यावर जबाबदारी सोपिवलेली आहे , अशाकडू न जामीन घेणे.
18) कलम 81 नुसार लेखापरी ण अहवाल ा त झा यावर कलम 82 व
िनयम 73 मधील तरतुदीनुसार दोष दु तीचे ितवृ ‘ओ’ नमु यात तयार
क न संचालक मंडळा या मंजरू ीनंतर मुदतीचे आत संबंिधताकडे सादर
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करणे.
19) सभासदां या गरजा भागिव यासाठी िब-िबयाणे, खते, कीटकनाशके,
खरे दी कर याची तजबीज करणे व वाटपाची यव था करणे.
20) सं थे या यवहारासाठी आव यकतेनस
ु ार करार करणे.
21) कायदेिवषयक काम चालवणे. या कामासंबंधात ितवादी हणून दावे
चालवणे कवा एखा ा बाबतीत तडजोड करणे, सं थेतफ कायदे िवषयक
कामे चालिव याकिरता अिधकार दे ण.े
22) सं थे या अंत गत यव थेसाठी आव यक या उपसिम या नेमणे व
अशा उपसिम यांना अिधकार दान करणे. उपसिमती या सद यांची सं या
ठरिवणे. अशा सभासदांची सं या पाच पे ा जा त असणार नाही.
उपसिमती या कामकाजाची
सिमती ठरवील.

परे षा या या

संगा या अडचणी िवचारात घे वन
ू

23) महारा
सचन कायदा 1976 अ वये असले या सचनाबाबतचा
अिधकार िमळा यास याचा वापर करणे.
24) सचन अिधका-याचे पूव मंजरू ीने योजनेचा भांडवली व चालू खच
यांचा िवचार क न येक सद याने या या िभजवावया या े ाचे माणात
भांडवली व चालू खच किरता िकती र कम भरावयाची ते ठरिवणे अगर
यात बदल करणे.
25) अिधमंडळ बैठकीने सोपिवलेली कामे करणे.
26) सं थेचा भाग (शेअर) दाख यावर सं थे या वतीने शेरा िलिहणे ते
िवकणे, अगर ते वग करणे अथवा न करणे, आणी या किरता सिमती या
एका सभासदास अिधकार दे ण.े
27) सं थेची थावर व जंगम मालम ा संय े सुरि त ठे व याची यव था करणे व

यापैकी कां ह ची ज री नस यास यां ची िव ी क न अगर यो य िरतीने िव हे वाट
लावणे .
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28) संचालक मंडळ दरवष आ थक वष समा तीनंतर 30 स टबर पूव (
सहा मिह याचे आत) या आ थक वष तील पुढील यवहारांची िववरण
प के िनबंधकाकडे दाखल करील. तसेच ही िववरण प के सं थे या
अिधमंडळ वा षक बैठकीतही सादर करे ल.
अ) सं थे या काय ची मािहती देणारी िववरण प क
ब) अहवाल वष चा वैधािनक लेखा पिर ण अहवाल
क) नफा वाटणी िनयोजन
ड) उपिवधी दु

ती

इ) अिधमंडळ वा षक बैठकीची तारीख तसेच िनवडणूक असलेस याची तारीख
ई) अिधमंडळ वा षक बैठकीते िनयु त केले या वैधािनक लेखा पिर काची
मािहती व याचे संम ीप .
फ) काय

ातील तरतुदीनुसार िनबं धकास आव यक वाटे ल अशी इतर कोणतीही कामे .

29) सभासदां या त ारीचे िनवारण कर यासाठी व अंतगत वादाचा
िनपटारा कर यासाठी अिधमंडळ वा षक बैठकीत िनयु त केले या
संचालका यतीिर त तीन जे ठ व अनुभवी सभासदां या त ार िनवारण
सिमतीकडे अशा त ारी सादर करे ल व अशा सिमतीची सभा घेणेची
तजवीज करे ल. सदर सिमतीकडे सादर केले या त ारीची श य तो तीन
मिह यांचे आत कायवाही व िनपटारा होईल याची द ता घेईल.
30) अहवाल वष ची िहशेब तपासणीची ापने आिण तपासणीची िटपणे
सं थे या अिधमंडळ वा षक बैठकीत ठे वणे, गतवष चा िहशेब तपासणी,
दोषदु ती अहवाल तयार करणे व तो वा षक बैठकीत ठे वून खा याकडे
िवहीत नमु यात सादर करणे.
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करण सहा
अय

व यव थापक यांची कामे

44. संचालक मंडळा या अ य ांची कामे - संचालक मंडळा या,
उपसिमती या सव सभाम ये अ य याना याने काम करणे, सं थेचे सव
यवहार यो य रीतीने पार पाड यासाठी संचालक मंडळा या ठरावाची यो य
अंमलबजावणी होते की नाही हे पहाणे आिण सं थे या यवहारावर दे खरे ख
व पगारी नोकरांवर िनयं ण ठे वणे. तसेच संचालक मंडळा या सवसाधारण
मागदशनाखाली सं थे या िहता या गो टी करणे, इ यादी अ य ांची कामे
राहतील. अ य ां या अनुप थतीत वरील कामे पार पाडतील.
45. सं थे या यव थापकांची कामे :सं थेचे यव थापक हे संचालक मंडळा या िनयं णास अिधन राहू न
खालील कत ये पार पाडतील.
1) सं थे या अिधमंडळ बैठक व उपसिमती या सभा बोलिवणे व यांना
हजर राहणे.
2) अशा होणा-या सभांची न द सभा वृ ांत पु तकात घेणे.
3) संचालक मंडळा या आदेशा माणे येणे र कमा वसूल करणे व
अंदाजप क तरतूदीनुसार येक कामावर होणा-या खच ची िविनयोग प क
तयार क न संचालक मंडळा या स यानुसार र कमा खच करणे.
4) िनयम 65 मधील तरतुदीनुसार सं थेची सव पु तके व िहशोब वेळोवेळी
ठे वणे.
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5) सं थे या जमाखच या पाव या व सं थेची इतर सव कागदप े व
द तऐवज तयार करणे व सुरि त ठे वणे.
6) िनयम 61 व 62 माणे िहशोब प के ठरिवले या मुदती या आत तयार
क न संचालक मंडळास सादर करणे.
7) सं थे या कामकाजातील प यवहार चालिवणे.
8) सद यांना लागणारी ज र ती मािहती गोळा करणे व पुरिवणे.
9) लेखापरी ण अहवाल आ यावर िवहीत मुदतीत दोष दु तीचे ितवृ
तयार करणे व मुदतीचे आत सिमतीचे सं मतीनंतर संबंिधतांना सादर करणे.
10) सं थे या सेवक वग त कामाचे वाटप करणे, यांचे कामावर दे खरे ख व
िनयं ण ठे वणे.
11) सं थेची मालम ा, जदगी व यं सामु ी यां या सुरि ततेसाठी यव था
करणे, लागणा-या दु या करणे.
12) सं थेचा मु य कायकारी अिधकारी या ना याने सं थे या िहतसंबंधा
संबंधी सव जबाबदारी पार पाडणे.
यव थापकाचे गैरहजेरीत याची ता पुरती कामे कर यास सिमतीला दुसया एखा ा सेवकांस अिधकार दे ता येईल.

DJR.Kolhapur-Panivapar.Byelaws

29..

करण सात

संकीण
46. नफा वाटणी :1) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 यांस
अनुस न सं थेचा िन वळ नफा काढला जाईल.
2) कलम 64 ते 69 व िनयम 50 ते 52 व 53, 55 मधील तरतूद ना अिधन
राहू न िन वळ न याची वाटणी खालील माणे केली जाईल.
(1) कमीत कमी 25 % र कम राखीव िनधीसाठी
(2) जा तीत जा त 15 % दराने लाभांश वाट यासाठी
(3) उवरीत िश लक नफा कायदा व िनयम यातील तरतूदीस अिधन राहू न
अिधमंडळ बैठकीतील मंजरू ीने
(अ) कलम 69 माणे न या या 20 % पयत सावजिनक, धम दाय अशा
कार या कामांकिरता
(ब) िवनावेतन काम करणा-यांना मानधन दे याकिरता.
(क) सं थे या पगारी कमचा-यांना
अिधलाभांश (बोनस) वा याकिरता.

2

मिह या या

पगाराइतका

(ड) सं था सद यांचे िश ण, यांची सुसं कृ तता, गरीबांचे िश ण व
यांना मदत, वै कीय मदत व सावजिनक उपयु त बाब चा सार व
काय चा समावेश असले या कोण याही सहकारी अगर धम दाय
बाबीकरीता.
(इ) िवशेष अडचण या गंगाजळीकरीता (
फंडाकिरता)

पेशल इज सी िरझ ह

(ई) सं थेत काम करणा-या सव य त ना अिधलाभांश वाट याकरता.
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(फ) सव िहतकारी िनधीकिरता.
( या िनधीचा िविनयोग कामगारां या कुटुं बातील आप ी न ट
कर याकिरता अगर यांची पिर थती सुधार याकिरताच खच करता येईल.
अशा िवभागणीनंतर िश लक रािहलेला
िमळिव याकिरता पुढे ओढला जाईल.

नफा

पुढील

वष या

3) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम 1961
व उपिवधी यांत नमूद केले या र कमेिशवाय वेश फी, भाग वग कर याची
फी, ज त केले या भागाची र कम, ज त केले या लाभांशाची र कम,
दंड याज या र कमा जमा के या जातील.
4) राखीव िनधी खाते ठे वून अशा र कमा या खाती जमा कर यात येतील.
ितचा िविनयोग अिधमंडळ वा षक सवसाधारण सभेम ये ठरिव यात
येईल.
47. िश लक रोख िश लक :- िनयम 107 (क) मधील तरतुदीनुसार यव थापन
यांचेकडे सं थेची . 300/- पयतची िश लक ठे वता येईल. यापे ा जा त
िश लक जमली अस यास यांना सु यांचे िदवस वगळून यांनी बक
ँ े या
खाती जमा करावी.
48. िहशे ब व कागदप े 1) सं थेचे आ थक वष ‘1 एि ल ते 31 माच’ असे राहील.
2) सं थेची रोख िहशेबाचे पु तके व कागदप े यव थापका या ता यात
राहतील व ती सांभाळ याची जबाबदारी या यावर राहील. िनयम 65 मधील
तरतूदीनुसार ठे वले या सव कागदप ांस ते जबाबदार असतील व
कागदप ांवर सहया कर याचा अिधकार असेल.
3) सव कागदप े, पु तके, पाव या, द तऐवज व याच माणे अिधिनयम
कलम 32 व िनयम 27 मधील तरतुदीनुसार अशा कागदप यां या नकलावर
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यांना स ा कर याचा अिधकार असेल.
49. दु

या -

अ) सं थे या उपिवधीत बदल करणे, एखादा उपिवधी र करणे कवा नवीन
वकारणे अस यास कलम 13 व िनयम 12 मधील तरतूदीस अिधन राहू न
बदल करता येतील.
ब) सं थे या उपिवधीत काही नमूद केले असले तरी अिधिनयम व िनयम
यातील वेळोवेळी होणारे बदल सं थेस बंधनकारक राहतील.
50. नोटीशीची बजावणी सभासदांना ावयाची नोटीस पो टाने पाठिवली जाईल अगर सम िदली
जाईल. सभासदांस नोटीस िदली पािहजे असे या उपिवधीत जेथे नमूद केले
असेल तेथे सभासदां◌ं या नेहमी या राह या घरी अशी नोटीस िदली हणजे
या नोटीसीची यो य बजावणी झाली असे समजले जाईल.
51. सं थेचा िश काअ) कलम 36 माणे सं थेचा एक समाईक िश का (सील) असेल व तो
यव थापका या ता यात राहील. मोहोरचा वापर संचालक मंडळा या
ठरावा या अिधकारा वये होईल.
वतकांची / संचालक मंडळाची नांवे 1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

6)

6)
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7)

7)

8)

8)

9)

9)

10)

10)

11)

11)

12)

12)

13)

13)

िदनांक :िठकाण :-
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पाणी वापर सहकारी
सं था
उपिवधी
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