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िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं था

आदश उपिवधी

2

सन 2013 चा अ यादेश मांक 2 या अनुषंगाने िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं थांची
आदश उपिवधी
1. सं थेचे नाव व प ा
(1)

सं थेचे नाव व प ा

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

(2)

न दणी मांक व दनांक --------------------------------------------

(3)

सं थेचे काय े

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

पुरते

मया दत राहील.
सं थे या काय े ात अशाच

कारची सं था न ाने थापन झा यास अशा निवन

सं थेचे काय े अि त वात असले या सं थे या काय े ातुन आपोआप वगळले जाईल.
(4)

प यातील बदल

उपिवधीत न दलेला सं थे या प यातील बदल लेखी िल न सं थेची न दणी करणारे
अिधकारी यांना िनयम 31 मधील तरतूदी माणे कळिवले जाईल. प यात बदल झा यापासून
तीस दवसांचे आत तो बदल अिधिनयमाचे कलम 37 व िनयम 31 मधील तरतूद नुसार
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यांना कळिवला जाईल. िनयमानुसार उपिवधीत प याची दु ती के यािशवाय तो बदल
न दला असे समज यात येणार नाही.
2. सं था वग करण आिण उपवग करण
(1) सं थेचे मु य वग करण ‘ साधन संप ी सं था ’ असे राहील व उपवग करण ‘ सेवा
साधन संप ी सं था ’ असे राहील.
(2) संबिधत िनबंधका या मा यतेने सं थेस आप या काय े ात आप या शाखा सु करता
येतील

व तसे यांचे प े व यात झालेले बदल उपिवधी

के या माणे वेळोवेळी

मांक 1 म ये नमूद

कळिवले जातील.

(3) सं थेचे आ थक वष 1 एि ल रोजी सु होईल व येणा-या 31 माच रोजी संपेल.
(4) सं थेचे काय व कामकाज रा य शासन कवा रा यशासना या पूव मंजूरीने मा.सहकार
आयु

व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा रा य, पुणे हे वेळोवेळी िनगिमत करतील

अशा धोरणिवषयक िनदशानुसार चालेल.
(5) सं थेचे काम, ितचे उपिवधी, अिधिनयम व िनयम यांचे सं थेकडू न यो य रतीने पालन
होते कवा नाही, कागदप े आिण िहशोब पु तके यो य नमु यात ठे वली आहेत काय,
सं थेचा कारभार सुयो य त वानुसार चालतो काय, सं था सहकारी त वाचे, सहकार
कायदा आिण इतर सव संबंिधत अिधिनयमां या तरतूदीनुसार आिण या अ वये तयार
कर यात आले या िनयमांनुसार, रा य सरकारने दले या िनदशक त वांचे आिण
िनदशांचे पालन करत आहे याची खा ी क न घे यासाठी न दणी अिधकारी यांनी अगर
यांनी अिधकृ त के ले या

ने सं थे या कामकाजाची तपासणी करणे हे कायदेशीर
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असेल. सं थेवर देखरे ख कर या या कामासाठी न दणी अिधकारी यांना पुढील
अिधकार असतील(अ) सं थेची कागदप े व िहशोब पु तके यांची तपासणी कर यासाठी न दणी अिधकारी
यांना कोण याही वेळी ती पहावयास िमळतील.
(ब) कागदप ,े पु तके ता यात असणा-या सं थे या कोण याही अिधका-यास व कमचा-यास
आपणांपुढे ती हजर कर यासाठी बोलावून घेता येतील.
3.

ा या

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व महारा सहकारी सं था िनयम 1961 मधील
तरतुद चे अिधनतेन,े या उपिवधीत,(1)

“अिधिनयम”, “िनयम” व “उपिवधी”
अिधिनयम

1960,

महारा

हणजे अनु मे महारा

सहकारी

सं था

िनयम

सहकारी सं था

1961

व

सं थेचे

अिधिनयमा माणे न दलेले उपिवधी होय.

(2) “¿ÖÖÃÖÖ ” हणजे महारा शासन
(3)

“×Ö²ÖÓ¬Ö ú” हणजे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960

या तरतूदीनुसार

नेम यात आलेला सहकारी सं थांचा िनबंधक
(4)

“ÃÖ³ÖÖÃÖ¤” ü हणजे सं थे या न दणीसाठी कर यात आले या अजात सहभागी होणारी
अथवा न दणीनंतर याने सभासद व वीकारले आहे अशी
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(5) “सहकारी पतसंरचना” म ये ाथिमक सहकारी कृ षी पतसं था, िज हा म यवत सहकारी
बँका व रा य सहकारी बँक यांचा समावेश होतो.
(6) “सहकार वष ” हणजे दनांक 1 एि ल ते दनांक 31 माच रोजी संपणारे वष
(7) “सिचव” हणजे सं थे या दैनं दन कामकाजाचे

व थापन पहा यासाठी सिचव

हणून नेमलेला सेवक.
(8) “पदािधकारी” हणजे सं थे या उपिवधीस अनुस न सं थे या संचालक मंडळावर
िनवडणुक ने कवा नेमणुक ने आलेली
(9) “रा ीय बँका” याचा अथ रा ीय कृ िष व ामीण िवकास बँक अिधिनयम 1981
या या तरतुदीनुसार थापन कर यात आलेली रा ीय कृ िष व ामीण िवकास बॅक
(नाबाड) असा आहे.
(10) “सेवक” हणजे सं थेचे कामकाज पार पाड यासाठी नेमलेली पगारी
(11) “संघीय सं था” हणजे सं था या िज हा म यवत सहकारी बँकेशी संल होईल ती
िज हा म यवत सहकारी बँक
(12) “िव ीय सं था” हणजे भारतीय रझव बँक व नाबाड यां या मागदशक त वां या
अिधन असलेली व भारतीय

रझव बँकेने िविनयिमत के ले या अशा िव ीय

सं थेकडू न सं था कज घेईल अशी िव ीय सं था
(13) “सिमती” हणजे सं थे या कामकाजाची

व था या

व थापन सिमतीकडे कवा

अ य िनदिशत मंडळाकडे सोपिव यात आली असेल ती सिमती कवा मंडळ होय.
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(14) “सं था” हणजे

ाथिमक कृ षी सहकारी पतसं था/िविवध कायकारी सेवा सहकारी

सं था / आ दवासी िवकास सेवा सहकारी सं था होय.
(15)

“ कायल ी संचालक” हणजे सं थेचा सिचव

(16) “ यािशल सभासद”

हणजे सं थे या कामकाजाम ये सहभाग घेणारा आिण सं थेने

पुरिवले या सेवांचा अथवा साधनांचा या उपिवधीत नमुद के या माणे कमान
मयादेत उपभोग घेणारा भागधारक सभासद.
17) “त

संचालक” हणजे समीतीने समीती सद य हणुन िनयु

बँ कग िव

व था,

व थापन या

अथवा ि वकृ त के लेला

े ांमधील अनुभव असलेला सद य आिण

याम ये सं थे या उ ेश आिण काय यांचेशी संबंधीत अ य कोण याही
िवशेष ता धारण करणा-या

े ातील

याशील सभासदाचा समावेश होतो.
4. उ ेश

सं थेचे उ ेश खालील माणे असतील(1) सद यांम ये काटकसर, वावलंबन व सहकार यांचा सार हो यास उ ेजन देणे.
(2) सद यांम ये मु यत: शेतक िवषयक गरजा भागिव याक रता माफक

ाजा या दराने

यांना अ प, म यम तसेच दीघ मुदतीने कजाऊ रकमा दे यासाठी उपिवधी मांक 5
म ये नमूद के ले या साधनांचे ारा भांडवल जमिवणे.
(3)

सं थे या सद यां या वतीने शेतक िवषयक (उदा.सुधारलेली बी-बीयाणे,खते,चारा
इ यादी) तसेच घरगुती आिण जीवनोपयोगी व तूंची खरे दी, वाटप कर याक रता
अिभकता (एजंट) हणून काम करणे.

(4)

सद यां या वतीने शेतीची औजारे , यं े, तेल वगैरे खरे दी करणे व यांना पुरिवणे.

7

(5)

सद यां या शेतीचा माल साठिव याक रता गोदामे बांधणे, ती खरे दी करणे अगर
भाडयाने घेणे
व ती भाडयाने देणे.

(6)

शेतीमाला या तारणावर आगाऊ रकमा ( ड हा सेस) देणे.

(7)

सं थे या सद यांचा शेतीमाल गोळा करणे, या या वाहतुक ची
सहकारी तालुका खरे दी िव

सं थेमाफत या या िव ची

नसेल तर वत: होऊन अगर अ य सहकारी सं थांमाफत
(8)

व था करणे, तशी

व था करणे.

बाजार सिमती या चिलत काय ा वये व याखालील िनयमानुसार सं थेमाफत
बाजार

(9)

व था करणे व

व था उभारणे, िशवार खरे दी करणे अथवा तदनुषंिगक कामे करणे.

सद यांसाठी धा य भांडार ( ेन डेपो) व ाहक भांडार चालिवणे.

(10) शेतक व इतर त सम धं ामधील (उदा.दु ध वसाय,कु कु टपालन इ यादी) नवीन
सुधारणािवषयक

ानाचा सद याम ये

सार करणे,

या सुधारणा अंमलात

आण याक रता सद यांना उ ेजन देणे.
(11) सद यांना जनावरां या पैदाशीसाठी व यां या संवधनासाठी कजपुरवठा करणे
(12) वरील

मांक (1) ते (11) म ये नमूद के ले या उ ेशां या पूततेसाठी ज र पडणारी

इतर कामे हाती घेणे.
(13) सभासदांना नाबाड या मागदशक सुचनांनुसार िव ीय सं थेकडु न अ प, म यम
मुदत व दीघ मुदतीचा कजपुरवठा संचालक मंडळाने तयार व मंजुर के ले या आिण
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सं थे या सवसाधारण सभेने मंजरू के ले या धोरणानुसार खालील

माणे उपल ध

करता येईलअ)

शेतघर व गोठा संल गोबर गॅस बांध याक रता कजपुरवठा करणे

ब)

कु कु ट पालनासाठी दीघ मुदतीचा कजपुरवठा करणे

क)

फळबागासाठी दीघ मुदतीचा कजपुरवठा करणे.

ड)

गाई व हैस यांक रता म यम मुदत कजपुरवठा करणे

इ)

िनवासी घर व शेतघर याक रता दीघ मुदतीचा कजपुरवठा करणे.

ई)

दु ध वसायाक रता म यम मुदतीचा कजपुरवठा करणे.
याचबरोबर बँक धोरणात वेळोवेळी होणा-या बदला माणे कजा या योजना
सभासदां या िहताक रता राबिव या या व

या माणे कजपुरवठा कर याचा

अिधकार सं थेस राहील. यात परत पोटिनयम दु ती कर याची आव यकता
असणार नाही.
(14) इतर उपिवधीत काहीही नमूद के ले असले तरी, सद यांची व यानुषंगाने जनतेचे
राहणीमान, उ ोगधंदे व उ पादन प दती यांत सुधारणा घडवून आण यासाठी
सं थे या सवसाधारण सभेने संमत के ले या िनयमांनुसार व िव ीय सं था वेळोवेळी
घालतील या अटी व मयादांनुसार खाली नमूद के लेले अगर इतर कोणतेही
सं थे या सिमतीस हाती घेता येतील अगर अशा

वसाय

वसायांना भांडवल पुरवता

येईल1) कारािगरांसाठी वतं सं था अि त वात येईपयत यां यासाठी पुढील कामे करणे -
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अ. घरगुती व इतर लहानसहान उ ोगधंदे सु कर यास उ ेजन देणे.
ब. कजपुरवठा करणे व याची वसुली करणे.
क. यां या वतीने अिभकता या ना याने यांना लागणारा क ा माल िमळिवणे व
याचे वाटप करणे.
ड. तयार के ले या माला या वाहतुक ची व िव ची

व था करणे.

2) अिभकता या ना याने िग-हाईकांना (सद यांना व िबगर सद यांना) लागणारा
शेतीिवषयक माल,धा य अगर व तू िमळिवणे व यांचे वाटप करणे.
3) ज र ते हा वाजवी खचात सरकारसाठी धा य गोळा करणे व ते पुरिवणे
4)

दुबल घटकांतील सद यांना खावटीसाठी व अ य घरगुती कारणांसाठी सिमतीने

तयार

के ले या व सं थे या सवसाधारण सभेने मंजरू के ले या व िव ीय सं थे या

िनयमांनुसार कज देणे.
5)

भूिमहीन मजूरां या गरजा भागिव यासाठी पुढील कामे हाती घेता येतील-

अ. गावातील िश लक जमीन िमळवून ती अशा मजूरांकरवी सामुदाियकरी या
लागवडीखाली आणणे.
ब. सद यां या अगर गावक-यां या सुखसोयीसाठी गावची व सावजिनक कामे
(उदा.र ता,इमारती, पूल, गटारे िवहीरी,जमीन सुधारणे इ यादी ) म ा (कॉ ॅ ट)
प दतीने काम क न देणे.
क. सं थे या सवसाधारण सभेने मंजूर के ले या धोरणास अनुस न एकाि मक
योजनेखाली अगर

क पासाठी एखा ा

े ात िज हा म यवत सहकारी बँकेने
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अथवा िव ीय सं थेने पुनिवकास मंजूर के यास आप या सभासदांना म यम व दीघ
मुदतीचा कज पुरवठा सभासदां या मागणी माणे करणे.
वरील

मांक 4.14 ते 4.14.5 यात नमूद के ले या उ ेशां या पूततेसाठी ज र

असणारी इतर कामे हाती घेणे.
15). सद यां या शेती उ पादन वाढीक रता जमीनसुधारणा,पाणीपुरवठा, पीकिनयोजन व
पीक संर ण इ यादी योजना हाती घेणे.
16) सभासदांचेसाठी दळण कांडप िवभाग,पशुखादय िवभाग,गांडुळ खत , स य खत
िन मती, गॅस िवतरण अिभकता, पे ोल व गॅस पंप इ यादी िवभाग चालिवणे.
17) पाण लोट िवकास, वृ

लागवड, रोप वाटीका िन मती, जलसंधारण व पयावरण

समतोल इ यादी कामे पार पाडणे व यासाठी अशास कय सं था हणून कामकाज
करणे.
18)

सभासदांसाठी तसेच िपक िव यासाठी व जनावरां या िव यासाठी एल.आय.सी/
जी.आय.सी अथवा इतर मा यता ा

िवमा कं पनीसाठी िवमा अिभकता हणून

कामकाज पहाणे.
19)

क
उप

शासन , रा य शासन,नाबाड, महारा

रा य को-ऑप बँक,पणन मंडळ,कृ िष

बाजार सिमती,िज हा म यवत सहकारी बँक अथवा िव ीय सं था यांनी

वेळोवेळी आखले या योजना राबिवणे.
20)

परं परागत शेती, से य शेती, िम

पीक प दती,गांडूळ खत,िबयांचे थािनक वाण

जपणे, पशुधनाचे थिनक जाती जपणे, इ यादीसाठी कामे करणे.
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21) सद यांना जमीन सुधार यासाठी सरकारकडु न,िज हा बँकेकडू न व कृ िष व

ािमण

िवकास बँकेकडू न तसेच रा ीयकृ त बँकेकडू न अथवा िव ीय सं थेकडु न कज िमळवून
देणे,

22)

सभासदां या

कु टू ंबातील

मयत

चे

अं यसं कारासाठी

कज,

पा याचे

िश णासाठी, घर बांधणी,शौचालय बांधणे, वाहन खरे दी , सायकल खरे दी,सौर बंब,
सौर उजवर चालणारी घरगुती उपकरणे खरे दी , संगणक, ट. ही. खरे दी, सोने
अलंकार खरे दी इ. साठी कज पुरवठा करणे.
23)

वयंसहा यता गट थापन करणे व यांना कज पुरवठा करणे यांचे संवधन व
पालक व करणे.

24) सद यां या उ पादन वाढीकरता जमीन सुधारणा,पाणी पुरवठा, पाणी वापर, पीक
िनयोजन व पीक संर ण,शेत तळे , बोअर वेल(कु पनिलका), म य

वसाय,

कु कु टपालन व िविहर इ.योजना हाती घेणे.
25) कज पुरवठा करणा-या रा ीयकृ त बँका, िव ीय सं था, सहकारी साखर कारखाने,
िज हा कृ षी व ािमण िवकास बँक, पाणी पुरवठा सं था व इतर सहकारी सं थाचे
वसुलीचे कामकाज करार प दतीने कमान 2 ट े मोबदला घेऊन करणे.
26)

महारा शासना या वतीने संबंिधत िवभागा या परवानगीने काय े ातील शेतकयांचा महसुल गोळा करणे व तो महसुल खा याकडे वग करणे.

27) अ) महारा रा य िवज िवतरण कं पनीचे एजंट हणुन कामकाज करणे यां या वतीने
िवज िबले गोळा करणे, िवज िवतरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.
ब) भारत संचार िनगम अथवा इतर दुर वनी अथवा मण वनी सेवा पुरिवणा-या
कं पनीचे एजंट अथवा िवतरक हणुन कामकाज करणे यां या वतीने िबले गोळा करणे,
िवतरण करणे व अनुषंगीक कामे करणे.
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28)

सभासदांना पाणी पुरवठाकरणा-या सहकारी सं थेला आिण अथवा पाणी

पुरवठा

करणा-या एज सीला पाणी प ी सभासदां या वतीने लेखी पुवसंमतीने भरणे,

उ ेशा या पुततेसाठी ज र असणारे इतर काम हाती घेणे.
29)

बँ कग िबझनेस कर पाँडंट अथवा

ॅ चाइजी हणुन सं थे या काय े ात

कामकाज पहाणे.
30)

भारतीय रझ ह बँके चा िव ीय सा रता (Financial Literacy) उप म हाती

घेणे.
5. िनध ची उभारणी व गुत
ं वणुक
अ) सं थेचा िनधी खाली उ लेिखले या पैक एक अगर एका न अिधक मागाचा अवलंब
क न उभारता येईल(1)

भागा या पाने अ) सद यांकडू न (सभासदांकडू न जा तीत जा त .20,000/- पयत
भाग कपात करता येईल) ब) सरकारकडू न (एकू ण वसुल भागभांडवला या 25%
पे ा जा त नाही) क) इतर सहकारी सं थांकडु न ड) िव ीय सं थेकडु न

(2)

ठे व या

पाने - 1) सद यांकडू न 2) िबगर सद यांकडू न 3) इतर सहकारी

सं थांकडु न
4)

वयं सहायता गटाकडू न

(3)

कजा या पाने - िव ीय सं थेकडू न

(4)

देणगी या पाने.

(5)

वेश फ या पाने .
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6)

अनामत

पाने सं थे या सभासदांकडू न

ब) ठे व ि वका न व रकमा कजाऊ घेवन
ु बाहेरील कज उभारणीची मयादा अिधिनयम व
याखालील िनयमानुसार राहील.सं थे या भांडवलाचा उपयोग मु यत: ित या
सद यां या आिथक गरजा भागिव याक रता यांना कज दे याकडे व सं थे या उ ेश
पूत साठी के ला जाईल.
क) िनधीची गुंतवणुक - सं था ित या िनधीची गुंतवणुक कलम 70 नुसार करे ल.
6. सद य व
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयम व सं थेचे उपिवधी
अ वये नमुद के ले या आिण खालील अटं◌ीची पुतता करणा या इसमास सं थेचे
सद य होता येईल (1) तो पूण 18 वष वयाचा व भारतीय करार कायदया वये करार कर यास स म असला
पािहजे.
(2)

याची पत चांगली असली पािहजे.

(3)

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व याखालील िनयमानुसार िविहत

कर यात आले या नमु यात याने सद य वाकरता अज दला पािहजे.तो
उपिवधी

वत:

. 1(3) म ये नमुद के ले या काय े ातील खातेदार अथवा कायम

रिहवासी असला पािहजे व याने कमान 10 आर

े धारण के ले अस याबाबतचा

सातबाराचा उतारा अजासोबत जोडला असला पािहजे.परं तु उपिवधी .4(14) म ये
नमुद के ले या उ ेशासाठी सद य वाचा अज असेल तर े ाची अट असणार नाही.
(4)

याने आप या जदगी व कजाचे वा तव आ थक प क दले असले पािहजे.
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(5)

सं थेचे उ ेश यास समजले असलेबाबत याने हमी दली पािहजे

(6)

याने .100/- वेश फ दली असली पािहजे.

(7)

याने कमान एक तरी भाग घेऊन याची पूण र म भरली असली पािहजे.

(8)

अशी

कवा यांचे जवळचे नातेवाईक सावकारीचा

पािहजे अथवा तो कवा यांचे जवळचे नातेवाईक असा

वसाय करीत नसले
वसाय क रत असले या

भागीदारी पेढया व कं पनी यांचा संचालक अथवा भागीदार नसला पाहीजे.जवळचे
नातेवाईक याचा अथ पती, प ी,वडील,आई, मुलगा,मुलगी,जावई व सून.
(9)

सं थे या काय े ात अशाच

कारची सं था न ाने थापन होत अस यास अशा

तािवत सं थेचासभासद हो यासाठी मुळ सं थे या सभासद वाचा राजीनामा
द यािशवाय व मुळ सं थेस सभासदांकडू न येणे असलेली सव बाक परतफे ड
के यािशवाय यास न ाने थापन होणा या सं थेचे सभासद व धारण करता येणार
नाही.
10) सभासद - सं थेचे खालील माणे सभासद असतीलअ)

याशील सभासद-

याशील सभासद हणजे सं थेचा असा सभासद जो सं थे या

सलग पाच वषा या कालावधीम ये सव सभासदां या अिधमंडळा या कमान एका
सभेला उपि थत आहे आिण खालील बाबीची पूतता के ली आहे असा भागधारक
सभासद सलग पाच वषा या कालावधीम ये कमान एक वेळा अ प मुदत कज (रोख
रकमे या व पात अथवा अ य कारे ) अथवा म यम मुदत कज घेतले अथवा दघ
मुदत कज घेतले असले पािहजे.
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ब) अ यािशल सभासद - जो सभासद वरील (अ) मधील तरतुदीची पुतता क रत नसेल
अशा सभासदं◌ाचे वग करण अ यािशल सभासद हणून कर यात येईल. परं तु असे
वग करण के ले या सभासदाने वरील (अ) मधील तरतुदीची पुतता के यावर,तो

यािशल

सभासद हणुन याचे पुन:वग करण के ले जा यास पा होईल.
दर आ थक वषा या अखेरीस सिमती ,
जा यास पा ठरलेले अ

यािशल सभासद व

यािशल सभासद हणुन पुन:वग करण के ले
यािशल सभासद हणुन पुन:वग करण

के ले जा यास अपा ठरलेले अ यािशल सभासद यांचा आढावा घेवन
ु याची न द
संबंधीत न दवहीम ये करे ल.
ब-1) सिमती दर आ थक वषा या अखेरीस असे वग करण करील व याची अ यािशल
सभासद झा या या दनांकाची या करीता ठे वले या न दवहीम ये न द करे ल आिण
सिमती आ थक वषा या समा हो या या दनांकापासुन तीस दवसां या आत,संबंधीत
सद याला,अशा वग करणाबाबत ह ते वटव

ाने अगर न दणीकृ त पोच देय डाके ने

कळिवल.
ब-2) अ यािशल सभासद हणुन वग करण के या या दनांकापासुन पु ढल पाच
वषाम ये वरील अ मधील तरतुद ची पुतता के ली नाही तर ,असा कोणताही अ यािशल
सभासद अिधिनयमाचे कलम 35 अ वये याला काढु न टाकले जा यास पा ठरे ल.
ब-3)

यािशल सभासद कवा अ यािशल सभासद अस याबाबत वाद उ व यास,अशा

सभासदास, अिधिनयमाचे कलम 26 मधील तरतुदीनुसार सं थे या िनबंधकाकडे िवहीत
मुदतीत अपील करता येईल.
क ) सहयोगी, नाममा सद य :-
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“सहयोगी” “नाममा सद य” हणून एखा ा इसमास या या अजाव न अिधिनयम
कलम 24 मधील तरतूद नुसार सद य क न घेता येईल.
(11) मयत सद याचे भाग अगर िहतसंबंध वारसाह ाने िमळिवणारे अ ान अगर वेडसर
इसम यांना अनु मे

यांचे कायदेशीर

ितिनधी अगर पालक यां या माफत

अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यात सद य क न घे यासंबंधी ठरिवले या काय
प दतीनुसार िनयम 1961 चे िनयम 20

माणे सद य क न घेता येईल आिण

अिधिनयम व िनयमानुसार उपिवधीत नमूद के ले या ह ांचा उपभोग व जबाबदा या
यां या माफत घेता येतील .
(12)

या उपिवधी

मांक 6 म ये काहीही नमूद के ले असले तरी रा य व क शासन व

पैसा पुरिवणारी िव ीय सं था यांना सं थेचे सद य होता येईल.
(13) सं थेत एखादी सभासद झालेली

कोणताही पेशा, धंदा , कामधंदा क रत आहे

कवा चालवत आहे कवा काय, कवा ती या वगाची आहे कवा नाही अगर
सभासद हो या या इतर अटी तीने पाळ या कवा काय, असा कोणताही
िनमाण झा यास याचा िनणय अिधिनयम कलम 11 अ वये न दणी अिधकारी
देतील.
(14) महारा रा य कृ षी व ामीण ब उद्दश
े ीय िवकास सहकारी बँक (भूिवकास बँक),
िज हा म यवत सहकारी बँक अगर बाजार (खरे दी-िव ) सं था सोडू न इतर
कोण याही कजपुरवठा करणा-या एकापे ा जा त सं थाचा सद य असणा-या
इसमाने जर यापूव च ित ाप

येक

के ले नसेल तर िनयमातील के नमु यात "मी फ

एकाच सं थेकडू न कज घेईन ” असे ित ाप

सं थेकडे

िनयम

45

मधील
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तरतूद नुसार सादर के ले पािहजे. तसे न के यास या िनयमानुसार

यां यािव द

कायदेशीर कायवाही के ली जा यास तो पात्र ठरे ल.
15)

अिधिनयम कलम 33 व कलम 105 मधील तरतूद ना अिधन रा न सद यांची

जबाबदारी याने घेतले या भागां या रकमांपैक व भरले या रकमेइतक राहील व सदर
रकमेस तो व याची जदगी

जबाबदार राहील.

16) साधारण सभेस हजर असणा-या व मताचा अिधकार असणा-या सद यां या सं येत तीन
चतुथाश सद यां या मताने कोणाही सद यास खालील पैक कोण याही कारणाकरता सं थेतून
काढू न टाकता येईल मा

यासाठी न दणी अिधका-यांची मा यता घेणे आव यक आहे -

अ)

तो आपली बाक सतत थकिवणारा असेल तर

ब)

सिमती या मते तो सं थे या िहतसंबंधािव द काही कृ य करीत असेल अगर सं था
वि थत चालिव यात अडथळे आणीत असेल तर

क)

सिमती या मते याने सं थेला बदनाम के ले असेल तर

ड)

सं थेमाफत आप या मालाची िव
या या

इ)
ई)
उ)

कर यासंबंधी या अगर सं थेशी होणा-या

वहारा या इतर बाबीसंबंधी उपिवधीचे सतत उ लंघन करीत असेल तर

भागाचा ह ा थकिवला असेल तर
याचे दवाळे िनघाले असेल तर अगर तो काय ाने नादार ठरला असेल तर
सिमतीवर सद य असताना याला फौजदारी गु हयाब ल िश ा झाली असेल तर
कोण याही सद यास सं थेतून काढू न टाकताना अिधिनयमाचे कलम 35, िनयम
28 व 29 मधील तरतूदी यानी घेत या जातील व यात नमूद के ले या रतीचा
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अवलंब के ला जाईल. काढू न टाकले या सद यास यातील तरतूद नुसार पु हा सद य
करता येईल.
ऊ) कलम 26 चे परं तुकानुसार व वरील ब-2 मधील तरतुदीनुसार पुन:वग करणास अपा
ठरलेस
(17) खालीलपैक कोण याही कारणामुळे एखा ाचे सद य व बंद होईल अ)

याने सद य वाचा दलेला रािजनामा मंजूर झा यास

ब)

या या नावावरील सव भाग अगर िहतसंबंध दुस-या या नावावर वग झा यास

क)
ड)

तो मयत झा यास
याला सं थेतून काढू न टाकले अस यास

इ)

तो कायमचा वेडा झा यास

ई)

एखादा सद य वत: अगर याचा िनकटचा नातेवाईक सावकारी धंदा करीत
अस यास

उ)

सं थे या काय े ातील सव शेत जमीन िव

कवा ह तांतरीत के ली असेल तर

18) सं था खालील सं थाना नाममा सभासद क न घेईल 1. िज हा म यवत सहकारी बँक
2.

सहकारी देखरे ख सं था

3. तालुका सहकारी खरे दी िव
4. िज हा सहकारी मंडळ (िडि

संघ
ट को-ऑप बोड)

5. सं थे या काय े ातील सहकारी साखर कारखाना
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6. नागरी सहकारी बँका/नागरी सहकारी पत सं था
7. इफको/कृ पको
8.

पणनन मंडळ

9. एम.सी.डी.सी
10. एन.सी.डी.सी
11. सं थे या सवसाधारण सभे या परवानगीने इतर सं था
7. भाग
(1)

येक भागाची दशनी कमत .100/- राहील.एकू ण भागभांडवलाची कमाल मयादा
_____________राहील. तसेच एकू ण भागांची सं या
भाग मंजूर होताच

राहील.

येक भागाची र म सद याने एकदम भरली पािहजे. भागांची

पूण र म जमा झा यावरच भागाचा दाखला

दला जाईल. ठर या माणे भागाची

र म भरली न गे यास भागाक रता भरलेली र म ज हो यास पा होईल परं तु तो
ज

कर यापूव भागाची र म भर याब ल 14 दवसांची लेखी मागणी नोटीस

देवुन अनुपालन कर यासाठी नो टस िमळा या या

दनांकापासुन तीन मिहने

मुदतीचा कालावधी या सद यास दला जाईल.
(2)

सं थे या एकू ण भागां या एकपंचमांश भाग अगर पये वीस हजार कमतीचे भाग
यापैक जे कमी असेल िततके भाग कोण याही सभासदास धारण करता येतील.
िज हा म यवत सहकारी बँक अशा ठे वीवर या दराने
अशा ठे वीवर

अ)

ाज देत असेल या दराने

ाज दले जाईल.

वरील उपिवधीत काहीही असले तरी, रा य शासनास अ ह ाने परतफे डीचे भाग
घेता येतील.रा य शासनाकडू न िमळालेले भागभांडवल शासन ठरिवल या अट वर
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परतफे डी या अ ह ाने असेल व या संबंधीचे भाग दाखले मा.ना.रा यपाल,
महारा रा य यां या नावे दे यात येतील.
ब)

रा य सरकारचे भागभांडवल परत कर यासाठी दरवष

िन वळ नफा काढ यापूव

अिधिनयमाचे कलम 65 अ वये भागभांडवल परतफे ड िनधीची तरतूद के ली जाईल
व या िनधीची गं◌ुतवणूक वतं पणे कर यात येईल.
क)

शासनाचे भागभांडवल संपूण फे ड होईपयत कोणाही सभासदांची भागाची र म
परत के ली जाणार नाही.

(3)

सभासदाने जादा भागा क रता लेखी अज के ला पािहजे. सिमतीकडू न अशा अजावर
िनणय के ला जाईल मा ही तरतुद कज देते वेळी कापून घेतले या भागाकरीता लागू
असणार नाही.

(4)

सभासद जर थमत: सं थेकडू न कज घेत अस यास दहा ट े व यानंतर या कजास
जा तीत जा त पाच ट े भाग र म कपात कर यात येईल

(5)

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
भागांब ल िनरिनराळे
(6)

मांक देउुन भागांचा एकि त एकच दाखला दला जाईल.

भागांचे ह तांतरण अिधिनयम कलम 30 व िनयम 24 ते 26 यामधील तरतूद नुसार
के ले जाईल.

(7)

सद याने सं थेम ये कमीत कमी एक वषभर

धारण के यािशवाय तो भाग

ह तांत रत करता येणार नाही. या कालावधीनंतर सिमती या मंजूरीने दुस-या
सद यास अगर

या या सद य वाचा अज सिमतीने मंजूर के ला असेल अशा
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इसमा या नावे तो भाग ह तांत रत करता येईल.
कर याक रता

येक भाग ह तांत रत

.10/- फ आकारली जाईल. यां या नावे भाग ह तांत रत के ला

याचे नाव भागा या ह तांतरण नोदणी पु तकात दाखल के याखेरीज व ह तांत रत
करणा-याने आपली सं थेची देणी संपुणपणे भागिव याखेरीज भागांचे ह तांतरण पूण
होणार नाही.
(7 अ) अिधिनयम कलम 23 (2) अ वये न दणी अिधकारी यांनी सभासद क न घेणेचे
अपील मंजूर के लेली

, अगर कलम 23 (1-अ) माणे मानीव सभासद झालेली

सभासद आहेत असे समज यात आलेली

यां या नावे भाग ह तांत रत

करता येतील.
(8)

कोणाही सद यास लेखी संमतीप देऊन अगर या कामासाठी ठे वले या कोण याही
पु तकात िनवेदन नमूद क न सं थे या पगारी अिधकारी इसमाखेरीज इतर कोणाही
इसमाची िनयम 25 मधील तरतूदीनुसार, मरणानंतर सं थेत असणा-या आप या
भागाचे िहतसंबंधाचे वारसदार हणून नेमणूक करता येईल अगर अशा
के लेली नेमणूक र

ची

करता येईल अगर ती यात बदल करता येईल. अशा पिह या

नेमणूक क रता फ आकारली जाणार नाही पण या नेमणूक ने कोणताही फे रफार
कर याब ल अगर अशी नेमणूक र कर याब ल

येक वेळी दहा पये फ

ावी

लागेल.
(9)

एखादा सद य मयत

झा यास, याचे भाग अगर िहतसंबंध याने नेमले या

वारसा या नावे वग के ले जातील. असा वारसदार नेमला नसेल तर, याचे भाग अगर
िहतसंबंध अिधिनयम कलम 30 व िनयम 35 मधील तरतूदीनुसार याचे वारसा या
अगर कायदेशीर
कर यापूव

ितिनधी या नावे ह तांत रत के ले जातील मा

या नेमले या वारसास अगर कायदेशीर

ह तांतरण

ितिनधीस सं थेचा सद य
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क न घेतले जाईल. याक रता सं थेने ठरिवले या नमु यात याने अज के ला पािहजे.
सद या वाक रता

याला पु हा भाग िवकत घे याची ज री नाही. मयता या

वारसास सद य क न घेणे व या या नावावर भाग ह तांत रत करणे या दो ही
बाबी एका मागून एक लगेच के या जातील.
(10) एखादा सद य मयत झा यावर

या या खा यात असले या भागां या

कवा

िहतसंबंधा या रकमेतून सं थेस यांचेकडू न येणे असेल तर ते वजा क न रािहलेली
बाक

याने नेमून

दले या वारसदारांना अथवा वारसदार नेमला नसेल तर

सिमती या मते मयताचा जो कोणी यो य वारस अगर कायदेशीर ितिनधी असेल
या याकडू न यो य या माणात भरपाईचा रोखा (Bond Of Indemnity) िल न
घेउून, मागणी के यापासून सहा मिह यां या आत अिधिनयम व िनयम मधील
तरतूदीनुसार दली जाईल.
(11) अ ) सद य हणून कमी झाले या इसमास तो कमी झा या या तारखेपासून सहा
मिह यां या आत या या भागाची र म परत दली जाईल मा

या याकडे येणे

असले या रकमा या भागा या रकमेतून कापून घेत या जातील.तसेच कोण याही
सालात परत करावयाचे भागभांडवल हे यापूव या 31 माचपूव असले या
सं थे या एकू ण भागभांडवला या दहा ट े पे ा जादा असता कामा नये.
ब) सं थेने सरकारकडू न अगर िव ीय सं थेकडू न कज घेतले असेल तर, अनु मे
न दणी अिधकारी अगर िव ीय सं था यां या संमतीिशवाय सं थेस कोण याही
भागाची र म परत करता येणार नाही अगर इतरांकडू न बाहेरील कज अगर ठे वी
घेता येणार नाहीत.
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(शासन अथवा िव ीय सं थेचे अथसहा य अस यास अनु मे न दणी अिधकारी
अथवा िव ीय सं थेची पुवसंमती घेणे बंधनकारक असावे)
क) या
जी

चे सद य व बंद झाले असेल अथवा अिधिनयम,िनयम व उपिवधी माणे
सद य हणून चालू रहा यास अपा

ठरली असेल या

चे नांव

समीती आप या सद य न दवहीतून काढू न टाके ल समीतीने या तरतुदीचे पालन के ले
नाही तर,न दणी अिधकारी अशा

चे नाव काढू न टाक याचा कू म देतील आिण

अशा कू माचे पालन करणे समीतीवर बंधनकारक राहील.
12)

एखा ा सभासदाचे भाग अ पाशांने परत के ले जाऊ शकतील परं तु
या आ थक वषाची कमत (न

येक भागाची

मु य) लेखाप र क आप या अहवालात नमुद

करतील. भागाचे देय मु य कलम 29 व िनयम 23 नुसार िनि त के ले जाईल.देय
मु य काढताना वसुल भागभांडवल व संिचत तोटे वजा जाता राहणा-या र मेतुन
काढले जाईल.एखा ा सभासदाचे सभासद व संपु ात आले असेल तर मा भागाची
र म पुणपणे दली पािहजे तथापी ती या भागा या या वष या देय मु यापे ा
जा त नसावी.
भागाची कमत खालील माणे काढली जाईलवसुल भाग भांडवल - संिचत तोटे
भागाची िन वळ कमत = -------------------------------------एकू ण भाग
भाग धारकाला या या येणे कजा या कमीत कमी 2 ट े भाग सं थेकडे ठे वणे
बंधनकारक राहील.
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13)

सं थेचे भाग ह तांतरण करताना अिधिनयम व िनयम यातील तरतुद या

अिधनतेने पुढील माणे ह तांतरीत के ले जातील1)

येक सभासदांची येणे बाक या 2 ट े भाग धारण अस यास पु हा शेअस
कपात के ली जाणार नाही.

2) सभासदांचे भाग वारसा ह ाने ह तातंरीत करताना दशनी मु यांनी
ह तातंरीत के ले जातील.
3) सभासदाचे भाग सं थे या इतर सभासदांना ह तांतरीत करताना दशनी
मु यांनी ह तांतरीत के ले जातील.
4) सभासदांचे भाग सं थे या नवीन सभासदांना ह तांतरीत करताना या
वषा या ताळे बंदा माणे न

मु य काढु न ह तांतरीत के ले जातील.

5) सभासदांचे भाग यां या कजाम ये ह तांतरीत करताना या वषा या
ताळे बंदा माणे न

मु य काढु न ह तांतरीत के ले जातील.

6) सभासदांचे भाग अ पांशाने सं थेस परत करताना या वषा या
ताळे बंदा माणे न

मु य काढु न ह तांतरीत के ले जातील.

सभासदांचे भाग राजीनामा
वषा या ताळे बंदा माणे न

द यानंतर पुणपणे सं थेस परत करताना

या

मु य काढु न ह तांतरीत के ले जातील.सं थेचे भाग

सभासदास पुणपणे परत द यानंतर अशा सभासदास कोण याही प रि थतीत तीन
वषापयत सं थेचे पुन:

सभासद क न घेणेत येणार नाही.परं तु राजीनामा देताना

धारण के ले या भागां या कमती एवढे भाग घेवुन यास कोण याही वेळी पु हा
सद य व ा करता येईल.
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8.सवसाधारण सभा
(1)

सं थे या सद यां या सवसाधारण सभेकडे सं थेची अखेरची स ा राहील पण ती
स ा अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील तरतूद ना अिधन राहील.

(2)

न दणीनंतर सं थेची पिहली सव साधारण सभा िनयम 59 मधील तरतूदीनुसार
भरिवली जाईल व या सभेत याच तरतुदीनुसार कामे के ली जातील.पिह या
साधारण सभे ित र

सं थे या इतर सवसाधारण सभा िनयम 60 मधील

तरतुदीनुसार न दणी अिधका-याला सुचना देवुन आव यकतेनुसार भरवी या जातील
व याच तरतुदीनुसार सदर सभांचे कामकाज कर यात येईल.परं तु
माच नंतर 30 स टबर या आत, अिधिनयम कलम

येक वष 31

75 व िनयम 60 मधील

तरतूदीनुसार वािषक सव साधारण सभा बोलािवणे बंधनकारक राहील. मुदतीत
सभा घे याची जबाबदारी सं थेचे अ य
(अ)

व सिचव यांची रािहल.

िनयम 61 अ वये िवहीत नमु यात तयार के लेले ले यांचे वा षक िववरणप ांपैक
नफा तोटा प क व ताळे बंद याची त,सिमती या वािषक
मागील सहकार वषा या लेखाप र ण

ितवृ ाची त आिण

ापनाचा सारांशाची

त वा षक सव

साधारण सभे या तारखे पूव 14 (चौदा) दवस सं थे या नोटीस बोडावर लावले
जातील व सभे या 14 दवस अगोदर या वषाचा आ थक प के असणारा सं थे या
कामकाजाचा अहवाल सभासदांना पाठवला जाईल व नंतर ते सव साधारण सभेपुढे
मंजूरी क रता ठे वले जातील.
( ब) सवसाधारण सभेने करावया या कामात पुढील कामांचा समावेश होतो
1) खालील कामे वा षक सवसाधारण सभेतच के ली जातीलअ) त ार िनवारण समीतीची िनयु

करणे
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ब) मागील आ थक वषाचा लेखापरी ण अहवाल वाचन करणे
क) लेखापरी ण कर यात आलेले जमा-खचाचे लेखे,नफा तोटा प क व ताळे बंद
याम ये आव यकतेनुसार सुधारणा क न यांना मंजुरी देणे
ड) संचालक मंडळाने िशफारस के ले या नफा वाटणीस लेखापरी णातील
अिभ ाया या अिधनतेने मंजुरी देणे.
इ) आधी या लेखापरी ेचा दु ती अहवाल सादर करणे.
ई) संचालक मंडळाने िशफारस के ले या पुढील वषा या अंदाज प कास मंजुरी देणे.
उ) सद यांचे हकालप ीबाबत सभेपुढे आले या िवषयांचा िनणय घेणे.
ऊ) पुढील आ थक वषासाठी शासनाने/िनबंधकाने मा य व िस द के ले या
लेखापरी कां या नामतािलके मधील लेखापरी काची िनयु

करणे, दरवष

आ थक वष संप यानंतर सहा मिह यां या आत लेखापरी ण क न घेणे
2) मािगल सभेत झाले या कायवृ ांताचा, कायवाहीचा आढावा.
3) लेखापरी ण अहवालाचा दोषदु ती अहवाल सादर करणे. िविहत मुदतीत दोषदु ती
अहवाल सादर न के यास कलम 82 नुसार शा ती लागू होतील.
4) कलम 75 म ये काहीही अंतभूत असले तरी जर सं थे या सवसाधारण सभेने एखादया
बाबीवरील खच नामंजुर के यास सदर मु ांसंबधी चौकशी कर यासाठी िनबंधकास
कळिवणे
5) उपिवधी मांक 5 मधील मयादेस अधीन रा न पुढील वषाक रता उभारावया या
बाहेरील कजाची मयादा ठरिवणे.
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6) अिधिनयम कलम 44 व िनयम मांक 42 व 43 मधील तरतूद नुसार
कजाची पत ठरिवणे व माला या तारणावर

येक सद याची

ावया या कजा या मयादा ठरिवणे.

7) सं थेमाफत घरगुती अगर शेतीउपयोगाक रता कोण या कार या व तू पुरवावया या ते
ठरिवणे व अशा पुरवठयाब ल कती किमशन व इतर खच यावयाचा ते ठरिवणे.
8) सद यांना भाडयाने दे याक रता शेती अवजारे , यं े इ यादी साधने खरे दी कर यास
मंजूरी देणे व यां या भाडयाचा दर ठरिवणे.
(9) शेती व ामीण धंदयासाठी के ले या िनरिनराळया कार या माला या िव वर
कती, कमीशन व इतर खच यावयाचा ते ठरिवणे.
(10) सहकार खा याकडू न व क ीय सहकारी बँकेकडू न आलेला प

वहार यांचा िवचार

करणे.
(11) उपिवधी

मांक 6 (23)

माणे सद यांना सं थेकडू न काढू न टाक या या कामी

करावया या उपाययोजनेचा िवचार करणे.
(12) नवीन उपिवधी वीकारणे, अंमलात असले या उपिवधीत बदल करणे कवा काही
उपिवधी वगळणे
(13) उपिवधी मांक 12 (21) माणे, कजा या एक वषापे ा अिधक मुदतीला िव ीय
पतपुरवठा करणा या सं थे या संमतीने तहकु बी देणे.
(14) लगतपूव वषात कोण याही सिमती सभासदास व या या कु टू ंबास ("कु टु ंब" हणजे
पती, प ी, आई, वडील, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई कवा सून यांना)
संचालक, सभासद अगर भागीदार असले या सं था, भागीदार असले या सं था,
भागीदार पेढया कवा कं प या यांना दले या कजाचा, या या परतफे डीचा व चालू

28

वषअखेर येणे रािहले या कजाचा तपशील देणारी मािहतीप के सं थे या वािषक
सभेपुढे ठे वली पािहजेत.
(15) शासनाने तयार के ले या लेखाप र का या नामतािलके वरील लेखाप र काची िनयु
करणे, पुव के लेली िनयु

र करणे व यानुषंगाने पुनिनयु

करणे.

(16) इतर कोण याही सं थेशी भागीदारी करार करणेबाबत िनणय घेणे.
(17) म ा व दािय वे ह तांतरण, एकि करण, िवभाजन, ह तांतरण याबाबतचा िनणय
घेणे.
(18) िनबंधकाने दाखल के ले या चौकशी अहवालावर कायवाही करणे
(19) बुडीत कजाबाबत िनणय घेणे
(20) संघीय सं थेशी संल होणेबाबतचे िनणय घेणे परं तु असा ठराव सं थे या एकू ण
सद यां या 3/4 (तीन चतुथाश ) ब मताने मंजूर होणे आव यक आहे.
(21) सं थे या िनरिनराळया

वहारांसाठी िवभागवार उपसिम या नेमणे.

(22) अिधिनयम कलम 76 मधील तरतूदीनुसार सं थेला िवशेष साधारण सभा बोलािवता
येईल व याच तरतूदीनुसार ती बोलािवलीच पािहजे. खालील प रि थतीत ती एक
मिह यात बोलािवलीच पािहजे.
अ)

सं थे या एकू ण सभासद सं ये या एक पंचमांश (1/5)एवढया सभासदं◌ानी

लेखी मागणी के यास
ब) न दणी अिधकारी यांनी सूचना के यास
क) एखादी सं था संघीय सं थेची सभासद अस यास अशा संघीय सं थेने मागणी
के यास
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(23) सवसाधारण सभांची काय रत िनयम 60 मधील तरतूदीनुसार असेल.
(24) वािषक साधारण सभेची 14 दवसांची व िवशेष साधारण सभेची सात दवसांची
लेखी नोटीस

व काय म पि का अशा सभेपूव काढू न सं थे या सिचवाने ती

सभा बोलािवली पािहजे.अशा

सभेची सूचना न दणी अिधकारी यांना

दली

पािहजे.सभेची नोटीस व काय मपि का सं थे या कचेरी या नोटीस बोडावर व
सं थे या काय े ात असले या गावातील मुख ठकाणी

डकवून

िस द के ली

पािहजे. याच माणे सदर नोटीस डकिव याचा पंचनामा के ला पािहजे.

पंचनामा

करताना तो गाव या पोलीस पाटील / सरपंच / तलाठी / ामसेवक /
वराज सं थांचे सद य यापैक

कमान दोन

ितिनध या सम

थािनक
पंचनामा के ला

पािहजे.सभेची नोटीस सभासदाला बजाव याचा पुरावा सं थे या द री ठे वला
पािहजे. सदर नोटीशीत सभेची तारीख, नेमक वेळ, सभेचे ठकाण व सभेम ये के ली
जाणारी कामे नमूद के ली पािहजेत. सं थेचा अ य
उपा य

व या या गैरहजेरीत सिमतीचा

यांनी सिचवासह नोटीशीवर सहया के या पाहीजेत.

(1) सवसाधारण सभेत हजर असले या सद यांपक
ै दोन तृतीयांश सद यां या
परवानगीने काय म पि के त दाखल नसलेला िवषय कोणाही सद यास सभेपुढे मांडता
येतील.
(2) कोण याही साधारण सभेत एकू ण सद यां या सं येत दोन पंचमांश अगर पंचवीस
(यापैक कमी सं या असतील एवढे) सद य गणपूत (कोरम) करीता आव यक असतील.
(3) सं थेचे अ य

हे वािषक सवसाधारण सभेचे अ य राहतील, अ य गैरहजर

असतील ते हा उपा य

हे अ य

हणून काम पाहतील. यावेळी अ य

व उपा य

दोघेही गैरहजर असतील यावेळी हजर असणा-या सभासदांमधून या सभेपुरता
अ य िनवडला जाईल.
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(4) अिधिनयम कलम 27 व िनयम 60 मधील तरतूद नुसार साधारण सभेत मतदान
के ले जाईल. सभेस हजर असणा-या

येक सद यास एकापे ा जा त मत दे याचा

अिधकार असणार नाही. या कजदार सभासदाने आप या कजफे डीचे लागेापाठ दोन
अगर जादा ह े थकिवले असतील तो मतदार कलम 27 (10) माणे मत दे यास अपा
राहील मा

याने आप या कजा या परतफे डीसाठी आपला पुरेसा शेतीमाल आप या

भागा या खरे दी -िव

सं थेकडे अगर सं करण सं थेकडे िव क रता दला असेल तर,

तो मतदानास अपा असणार नाही. मा स्वत:च कती कमतीचा माल िव क रता
दला आहे याब लचे माणप
सभासद

याने सदर सं थेकडू न आणून दाखल के ले पािहजे. तसेच

याशील सभासद नस यास यास सवसाधारण सभेत मतदान करता येणार

नाही. एखा ा ठरावावर मतदान सारखेच िवभागले गे यास अ य ास एक िनणायक
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 ती मंजूर के ली पािहजे. सिमती या अगर इतर
िनवडणूका उपिवधी म ये िन द के या माणे गु मतदान प दतीने करावया या
अस यास यांचे िनकाल सोडू न

येक ठरावाचा िनकाल हात उभा न के ले या

मतदानाव न के ला जाईल. मतदान करणा-या सद यां या ब मताने

येक ठराव मंजूर

के ला जाईल.
(5) साधारण सभेतील मतदानाचा अिधकार :- भागधारक सभासदालाच साधारण
सभेम ये हजर राह याचा, कामकाजात भाग घे याचा व मतदानाचा अिधकार
राहील.
(अ) मतदानाचा अिधकार मतदाराने वत: बजािवलेला पिहजे. दुस-यास अिधकार
देवुन मतदान करता येणार नाही.
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(ब)

एकापे ा जा त

नी भागाचा दाखला एकि त धारण के ला असेल तर,

भागा या दाख यास याचे नाव पिहले असेल यास, तो सभेस गैरहजर असेल तर
भाग दाख यात दुस-या
ितस-या

मांकाने नाव असणा-यास, दोघेही गैरहजर असतील तर

मांकाने नाव असणा-या आिण अशाच

मांकाने दाख यास अगोदर

नावअसलेला गैरहजर असेल तर या यानंतर नाव असणा-या पण सभेस हजर
असणा-या अशा स ान इसमालाच सभेत मतदानाचा अिधकार राहील.
(क)
(ड)

कोण याही नाममा सद याला मतदानाचा अिधकार असणार नाही,
कसुरदार सभासदास सं थे या साधारण सभे या कामकाजात मतदान कर याचा

अिधकार असणार नाही तसेच अ याशील सभासद यांना सं थे या साधारण
सभे या कामकाजात मतदान कर याचा अिधकार असणार नाही
(6) सवसाधारण सभेत पास झाले या कोण याही ठरावात बदल कर यासंबंधीची वाजवी
कारणे नमुद क न याबाबतचा ठराव, साधारण सभेत पास झाले या मूळ ठरावा या
तारखेपासून सहा मिह यां या आत न दणी अिधकारी यां या परवानगीिशवाय कोण याही
साधारण सभेत आणता येणार नाही.
(7) सं था या इतर सं थांची सद य झाली असेल अशा सं थां या साधारण सभांना
सं थेतफ

ितिनधी हणून हजर राह याब ल व मत दे याब ल अिधिनयम कलम

27 या तरतूद ना अधीन रा न, सं था वेळोवेळी ठरवेल.मा नामधारी सद याला
अशा रतीने
के ले या

ितिनधी

हणून पाठिवता येणार नाही.तसेच िनबंधकाने िनयु

शासकास मतदानाचा अथवा सं थेचे वतीने िनवडणूक

घे याचा अिधकार असणार नाही.अशा वेळी
बोलवून सभासद ितिनधीची नेमणुक करे ल.

येत भाग

शासक िवशेष सव साधारण सभा
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(8) वृ ांत पु तकांत िचटणीसाने सवसाधारण सभेचा वृ ांत अशी सभा पार पड यापासुन
पंधरा दवसांचे आत िल न लगत या समीती सभेत अंमलबजावणीसाठी ठे वला पािहजे.

9. सिमती
(1)

सं थे या कामकाजाची

व था ित या

व थापक सिमतीने पािहली पािहजे.

व थापक सिमती एकु ण 13 सद यांची राहील.सदर समीतीची रचना खालील माणे
राहील - अ)

याशील भागधारक सभासदांमधुन िनवडलेले खालील माणे एकु ण 13

सद य राहतील1. सवसाधारण खातेदार कजदार

ितिनधी

8

2. अनुसिू चत जाती / जमाती ितिनधी

1

3. मिहला ितिनधी

2

4. इतर मागासवग य ितिनधी

1

5. भट या िवमु

1

जाती/जमाती / िवशेष मागास वग
एकु ण

13

ब) उपिवधी मांक 3 म ये नमुद के ले माणे त संचालक 2 (दोन) व कायल यी
संचालक 1 (एक) असे 3 (तीन) सद य, संचालक मंडळास वीकृ त करता येतील.
(2) सिमतीची िनवडणुक अिधिनयमातील तरतुदीनुसार रा य सहकारी िनवडणुक
ािधकरणामाफत के ली

जाईल.सिमती या िनवडणुक साठी मतदार संघ,मतदानाचा

अिधकार व मतदार या ा खालील माणे असतील -
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अ) सवसाधारण खातेदार कजदार
एकु ण 13

ितिनधी 8 व राखीव जागांवरील

सिमती सद य िनवडु न दे यासाठी पा

ितिनधी 5 असे

सभासदांचा समावेश असलेली वतं

मतदार यादी असेल.सदर मतदार यादीम ये शेती व शेतीपुरक कज घेणा या व अिधिनयम,
िनयम व उपिवधी यातील तरतुदीनुसार पा

मतदार सभासदांचा समावेश होईल. सदर

मतदार यादीतील मतदारांमधुन सवसाधारण खातेदार कजदार ितिनधी व राखीव जागा
करीता नामिनदशनप

भरता येईल अथवा ि वकृ ती करता येईल. सदर मतदार यादीतील

मतदारांनाच सवसाधारण खातेदार कजदार

ितिनधी

व राखीव जागा करीता मतदान

कर याचा अिधकार राहील.
3)

व थापक समीती सद यांचा कायकाल पाच (5) वषाचा असेल. तो कालावधी
िनवडणूक या तारखेपासुन मोज यात येईल. सिमती या मुदतीत कोण याही
कारणाने सिमती सद या या

रका या

तरतुदीनुसार भर या जातील व अशा

होणा-या
रतीने

जागा अिधिनयमातील

भरले या सिमती सद यांचा

कालावधी सिमती या उवरीत कालावधीइतका असेल. सिमती सद य पदाचा
राजीनामा

ावयाचा असेल तर असा राजीनामा ह तिलखीत व वा रीत क न

,िनर र सद यां याबाबतीत द तुर िनशाणी डावा अंगठा ठसवुन सम

सिचव

यांचक
े डे सोपिव यात येईल. सिचव सदर राजीनामा िनणयासाठी लगत या सिमती
सभेस सादर करील. सिमती सभे या ब मताने सदर राजीनामा मंजरु वा नामंजरु
करे ल व अशा सभेतील िनणय सिचव संबंधीत सद य यांना लेखी कळिवल.सद य
यांना असा िनणय
राजीनामा

ा

ा

झालेपासुन तो अंमलात येईल.सं थे या सिचवास असा

झा यापासुन एक मिह या या आत सदरची कायवाही करणे

समीतीवर बंधनकारक राहील.सदर मुदतीतम ये अशी कायवाही कर यात कसुर
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झा यास सिचवास राजीनामा

ा

झा या या दनांकास सदर राजीनामा मंजुर

झाला आहे असे समज यात येईल.
(4) अ य

व उपा य पदासाठी पा ता,िनवड व कायकाल :-

अ) समीती गठीत झा यानंतर पंधरा दवसां या आत , नविनवािचत सवसाधारण
खातेदार कजदार ितिनधी व राखीव सद यांमधुन सं थे या अ य
िनवडणूक िनणय अिधकारी करे ल. अ य

व उपा य

व उपा य

यांची िनवड

यांचा कालावधी संचालक मंडळा या

कालावधीइतका असेल.
ब) त

संचालक व कायल यी संचालक यांना अ य

कवा उपा य

होता येणार

व उपा य

िनवडीसाठी

नाही.
क) त

संचालक व कायल यी संचालक यांना अ य

मतदान करता येणार नाही.
ड) अ य

पदाचा राजीनामा

ावयाचा असेल तर असा राजीनामा ह तिलखीत व

वा रीत क न ,िनर र सद यां याबाबतीत द तुर िनशाणी डावा अंगठा ठसवुन
सम

सिचव यांचक
े डे सोपिव यात येईल.सिचव सदर राजीनामा

िनणयासाठी

लगत या सिमती सभेस सादर करील.सिमती सभे या ब मताने सदर राजीनामा
मंजरु वा नामंजुर करे ल व अशा सभेतील िनणय सिचव अ य
कळिवल.अ य

यांना असा िनणय

सिचवास असा राजीनामा

ा

ा

यांना लेखी

झालेपासुन तो अंमलात येईल.सं थे या

झा यापासुन एक मिह या या आत सदरची

कायवाही करणे समीतीवर बंधनकारक राहील.सदर मुदतीतम ये अशी कायवाही
कर यात कसुर झा यास सिचवास राजीनामा
राजीनामा मंजरु झाला आहे असे समज यात येईल.

ा

झा या या दनांकास सदर
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उपा य
व

पदाचा राजीनामा

ावयाचा असेल तर असा राजीनामा ह तिलखीत

वा रीत क न ,िनर र सद यां याबाबतीत द तुर िनशाणी डावा अंगठा ठसवुन सम

अ य

यांचक
े डे सोपिव यात येईल व अ य

व असा िनणय उपअ य

सदर राजीनामा मंजरु वा नामंजरु क शकतील

यांना लेखी कळवतील.उपअ य

यांना असा िनणय ा झालेपासुन

तो अंमलात येईल.
सं थे या अ य ास असा राजीनामा

ा

झा यापासुन एक मिह या या आत

सदरची कायवाही करणे अ य ावर बंधनकारक राहील.सदर मुदतीतम ये अशी
कायवाही कर यात कसुर झा यास अ य ास राजीनामा ा झा या या दनांकास
सदर राजीनामा मंजरु झाला आहे असे समज यात येईल.
ई ) कोण याही कारणामुळे अ य

आिण

कवा उपा य

यांची

जागा र

झा यास, सवसाधारण खातेदार कजदार ितिनधी व राखीव सद यांमधुन अ य
आिण

कवा उपा य

यांची

िनवड िनवडणूक िनणय अिधकारी करे ल.तसेच

कोण याही कारणामुळे सिमीती सद याची जागा र

झा यास,अशी र

जागा

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार भर यात येईल व अशा सद याचा कालावधी
सिमती या उवरीत कालावधी इतका असेल.
(5)

गणपुत :- सिमती सभेसाठी समीती या सभेत मतदान कर याचा अिधकार आहे
अशा एकू ण सद यां या कमीत कमी िन यापे ा एकने अिधक उपि थती अस यास
गणपूत होईल

हणजेच गणपूत साठी कमीत कमी सात सद यांची उपि थती

आव यक राहील.
अ) गणपुत अभावी सभा सु करणे श य नसेल तर अशी सभा तहकु ब कर यात येईल
व अशी तहकु ब सभा पंधरा दवसांचे आत घे यात येईल.अशा तहकु ब सभेची नो टस सिचव
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सं था, ामपंचायत व तलाठी यांचे कायालयाचे सुचना फलकावर सभे या पाच दवस आधी
िस द करील.अशा तहकु ब सभेस गणपुत ची आव यकता राहणार नाही व अशा सभेत मुळ
सभे या िवषयपि के तील िवषयाखेरीज इतर कोणतेही िवषयाचे कामकाज कर यात येणार
नाही मा

अशा सभेने घेतले या िनणयाची अंमलबजावणी सदर सभेचे इितवृ , लगत या

सभेने मंजुर के याखेरीज कर यात येणार नाही.
ब) सभेस गणपुत होवुन सभा कामकाज सु झा यानंतर कोण याही वेळी कोण याही
कारणामुळे सभेस गणपुत होत नस याचे सभाअ य
आ यास अशा सभेस उपरो
(6) त

अथवा सिचव यांचे िनदशनास

'अ' मधील तरतुद जशी या तशी लागु होईल.

संचालक यांना समीती या सभे या कामकाजात पदािधका यां या िनवडणुक
ित र

इतर ठरावां या बाबतीत आपले मत न दिवता येईल.

कायल यी

संचालक यांना समीती या सभे या कामकाजात भाग घेता येईल व यांना सदर
सभेत आपले िवचार न दिवता येईल परं तू यांना मतदानाम ये भाग घेता येणार
नाही अगर यांना मतदानाचा अिधकार असणार नाही. तसेच त

संचालक व

कायल यी संचालक यांची गणना सिमती सभे या गणपूत साठी करता येणार नाही.
(7) सिमती या सभेची लेखी सूचना,सभेपु ढल िवषयांची िवषयपि का व मागील सभे या
इितवृ ाची

त सभे या पूव

िनदान पाच

दवस अगोदर सिचवाने सिमती

सद यांकडे पाठिवली पािहजे.अशा सभा, अ य ां या लेखी सूचनांनुसार सिमती या
सिचवाने बोलाव या पािहजेत.मागणी क नही अशा सभा बोलिव या या कामी
अ य ाकडु न टाळाटाळ

होत असेल, तर सभा बोलिव यासंबंधी सिमती या

ब मताने दलेला लेखी आदेश सिचवावर बंधनकारक राहील व सिचवाने अशी सभा
आदेश ा ी या दनांकापासुन पंधरा दवसाचे आत बोलािवली पाहीजे.
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(8)

अ याव यक व िनकडी या िवषयासाठी कारणे नमुद क न समीतीची सभा अ य
सिचव यांना स युले टग नो टसने घेता येईल.अशा सभेचे इितवृ

व

सिचव सं था,

ामपंचायत व तलाठी यांचे कायालयाचे सुचना फलकावर सभे या दनांकापासुन
पाच दवसांचे आत िस द करील.
(9)

समीतीचे सव कामकाज ब मताने कर यात येईल.समीती या सद यांचे ब मताने
मतदान हात वर क न कवा गु मतदान प दतीने घे यात येईल.

समान मते

झा यास सद य यांची िनवड अथवा ि वकृ ती करणे याखेरीज सव कामकाजाम ये
सभाअ य
(10)

यास एक अिधक मताचा (का टग होट) अिधकार राहील.

समीती या सव सभा सं थेचे अ य
गैरहजेरीत उपअ य

यांचे अ य तेखाली होतील.अ य

यांचे अ य तेखाली होतील.अ य

गैरहजेरीत उपि थत सद य सभेसाठी अ य

व उपअ य

यांचे
यांचे

हणुन आप यापैक एका सद याची

िनवड करतील व अशा िनवडलेले सद य यांना सभा अ य ाचे सव अिधकार
असतील.
(11)

समीती सभे या इितवृ ाम ये उपि थत सद यांची नावे व वा री न दिव यात
येईल तसेच सभेस अनुपि थत असले या सद यांची नावे व यासमोर 'अनुपि थत '
वा पुवपरवानगीने गैरहजर अस यास 'रजेवर' असा शेरा न दिव यात येईल.

(12)

समीती सभे या कामकाजाम ये मतदान झाले अस यास इितवृ ाम ये िवषयाचे
बाजुने व िवरोधात झालेले मतदान सद यां या नावािनशी न दिव यात येईल.
तसेच सभेस हजर असले या कोण याही सद याला सिमतीचा कोणताही ठराव
कवा िनणय मा य नस यास

याचेिव द मत

या या कारणासह सभे या

इितवृ ाम ये न द कर यात येईल. िव द मत असलेला सद य आपले िव द मत
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या या कारणासह िनबंधकाला अशा सभे या दनांकापासुन पंधरा दवसांचे आत
लेखी कळिवल.
13)

सं थे या न दणीनंतर पिह या सवसाधारण सभेम ये

वतक सिमतीची िनवड

अिधिनयमातील तरतुदीनुसार कर यात येईल. अशा सिमतीची मुदत अिधिनयमातील
तरतुदीनुसार असेल.
(14) अिधिनयमाचे कलम 73 गक मधील तरतुदी वयेची िवहीत के लेली अपा ता
सिमतीस लागू राहील.
(15) यो य कारण दाखिव यावाचून सिमती या लागोपाठ तीन सभांना एखादा सद य
गैरहजर रािह यास असा सद य,सिमती सद य हणुन चालु राह यास अपा
ठरे ल.अशा सद यास पदाव न काढु न टाकणेबाबत समीती यथोिचतरी या िनबंधकास
कळिवल.

(16) सिमती सद याचा

ि श: िहतसंबंध असणा-या बाब चा िवचार चालू असताना

याला सिमती या सभेत हजर राहता येणार नाही अगर तीत भाग घेता येणार नाही.
(17) अिधिनयम, िनयम व सं थेचे उपिवधी यातील तरतुदी

व सवसाधारण सभांनी

वेळोवळी के लेले ठराव यानुसार सं थेचे काम चालिव याचा सिमतीस पूण अिधकार
राहील परं तु आय यावेळेचे िवषयाम ये आ थक बाबी अथवा धोरणा मक िनणय
बाबत कामकाज करता येणार नाही.
(18) सं थे या कामाक रता सिमती या आव यक ितत या सभा भरिव या जातील परं तु
दरमहा िनदान एकतरी सभा बोलिवली जाईल.
(19) सिमतीची कामे खाली

माणे असतील-
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1)

सद य हो यासाठी व भागासाठी आले या अजाचा िनकाल लावणे.

2)

कज काढणे, ठे वी वीकारणे व यांच अट ठरिवणे.

3)

भागां या, कजा या व इतर येणा-या रकमांचा वसूल घेणे व आलेला वसूल कशा
रीतीने जमा करावयाचा ते ठरिवणे.

4)

कज मागणी या अजाचा िवचार करणे.

5)

कज अगर पत ( े िडट) देणे कवा नाकारणे, ते

ावयाचे अस यास कोण याही

कामाकरीता व कती मुदतीपयत व कोण या तारणावर

ावयाचे ते अिधिनयम

कलम 44 व िनयम 42 व 43 मधील तरतुदी िवचारात घेवुन ठरिवणे.
6)

िववि त

े ापुर या अगर िववि त कामाकरीता उपसिम या नेमणे.

7)

कजा या रकमांचा िविनयोगावर देखरे ख ठे वणे.

8)

थकलेले कज वसूल कर याची तजवीज करणे, कज थकवून अगर अ य रीतीने
उपिवधीचे उ लंघन के याब ल सद यावर कशारीतीने व कोणती कारवाई
करावयाची ते ठरिवणे.

9)

तहकु बी िमळिव याक रता आले या अजाचा िवचार करणे.

10)

सं थे या कामासंबंधी आले या अजाचा िवचार करणे.

11)

िहशेब वेळ या वेळी सिचवाकडू न िल न घेणे ते तपासणे व रोजची िश लक
मोजून पहाणे.

सं थे या िहशेबपु तका माणे दसूण येणारी रोख िश लक

िनदान पंधरा दवसांतून एकदा तपासून पाहा याचा व इतर मालम ा िनदान
मिह यातून एकदा तपासून पाह याचा आिण अशा तपासणीचा िन कष
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तपासणीनंतर लगेच

व थापक सिमतीचे सद यांचा सभेस सादर कर याचा

अिधकार सिमती या एका सद यास या या नावाने दला जाईल. जर रोख
िश लके त अगर मालम ेत काही तूट अस याचे आढळू न आले तर, व थापक
सिमती ती तूट वसूल कर याक रता ताबडतोब उपाययोजना करील. या कामी
कसूर
व
12)

झा यास

व थापक सिमतीचे सभासद सामुदाियक र या (एकि त)

श: अशा तुटीची भरपाई कर यास जबाबदार राहतील.

सिमती , अिधिनयम कलम 75 व िनयम 61मधील तरतुदीनुसार आ थक वष
संप यानंतर कलम 79 म ये नमुद के लेली खालील िववरणप े न दणी अिधकारी
यांचक
े डे पाठिवल अ) सं थे या कायाची मािहती देणारा वा षक अहवाल
ब) लेखापरी ण अहवाल
क) नफा वाटणी
ड) उपिवधी दु ती अस यास
इ) वा षक सभेची तारीख व िनवडणुक अस यास याची तारीख
ई) िनबंधकाने कायदा/िनयम/उपिवधी अनुसार िवचारलेली इतर मािहती
फ) लेखापरी काची नेमणूक व याची संमती

13)

नेमले या सेवकांचा पगार,भ े,सेवा िवषयक बाब वर वािषक सभेत िनणय घेणे.

14)

आप या सद यांचा गरजा अजमावून बी-िबयाणे, खते, धा य चारा व
शेतीिवषयक औ ोिगक अगर घरगुती कामांसाठी लागणा-या िज सा खरे दी
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कर याची तजवीन करणे व ज र पड यास मागणी करणा-या

या खचाने

व यां या जोखमीवर तो साठिव याची व वाट याची तजवीज करणे.
15)

उपिवधी मांक 4 माणे कामे हाती घेणे व याक रता भांडवल उभारणे.

16)

मालाचे न दबुक तपासणे व िश लक माल बरोबर आहे कवा नाही ते पहाणे.

17)

सं था वापरीत असलेली ह यारे, यं े इ यादी तपासणे.

18)

सं थे या कचेरीसाठी व माल साठिव यासाठी जागा संपादन करणे अगर

भाडयाने घेण.े सं थेची माल साठिव याची जागा व सं थेचा माल यांचे आगीपासून
नुकसान होऊ नये हणून बाजारदराने िवमा कं पनीम ये िवमा उतरिव याची

व था

करणे. िव क रता माल वीकारणे व आव यक आिण श य असेल तर, याची तवारी
कर याची तजवीज करणे व कोण या मालाच तारणावर कज

ावयाची ते ठरिवणे.

19) उधारीने माल िवक याची जोखीम सं थेने यावयाची असेल ते हा, यां यामाफत व
यांना माल िवकावयाचा अशा िव ासू दलालांची व

ापा-यांची यादी, अिधिनयम

कलम 44 व िनयम 42 व 46 (बी) मधील तरतुद ना अधीन रा न तयार करणे व
याची पत ठरिवणे.
20)

या िचटणीस व इतर सेवकांचा रोकडीशी, मालाशी, मह वा या कागदप ांशी अगर
रो यांशी संबंध येत असेल अशां याकडू न िनयम 107 (बी) म ये ठरिवले या रकमे या
कारा या माणानुसार तारण घेणे अथवा चलीत काय ातील तरतुदीनुसार
आव यक ती तजवीज करणे.

21) लेखापरी ा अहवाल िवचारात घेण,े अिधिनयम कलम 82 व िनयम 73 मधील
तरतुद नुसार लेखादोषदु

ती ितवृ िनयमां या ओ नमु यात न दणी अिधकारी

यां याकडे पाठिवणे आिण लेखादोषदु

ती ितवृ पुढील सवसाधारण सभेपुढे ठे वणे.
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22)

भाग (शेअस ), सरकारी व इतर रोखे यां यावर सं थे या वतीने शेरा िलिहणे, ते िवकणे
अगर वग करणे अथवा न करणे आिण याक रता सिमती या दोन अथवा अिधक
सद यांना ज र ते अिधकार देण.े

23)

सवसाधारणपणे सं थेचा

वहार चालिवणे.

24)

वारसा या अजावर िनणय , भाग ह तांतरण अजावर व मयत वारस नेमणूकांबाबत
िनणय घेण.े

25)

एन.पी.ए.बाबत तरतूदी तपासून यावर कायवाही करणे.

26)

सिमती सद यांना वरील काम पार पाड या या कामी हयगय के यास, हयगयीमुळे
होणा-या सं थे या नुकसानीस यांना वैयि क व सांिघक रीतीने जबाबदार धरले
जाईल.

27)

सं थेचे अ य

व सिचव हे तालुका कृ िष सम वय सिमतीचे सभांना उपि थत राहतील.

सदर या सभेतील िनणयाची आव यक ती अमलबजावणी करतील.
28) सं थेने ठे वावया या न दवहया व कागदप े ही िनयम 65 नुसार असतील.तसेच
सहकार आयु

कायालयाचे प रप कानुसार समान लेखा प दती माणे (CAS) न दवहया

ठे वणे.
29) संिघय सं थे या िनवडणूक संगी सं थे या संचालक मंडळा या ठरावा ारे सं था
सिमती सद यांपैक अथवा सं थे या

यािशल सभासदांपैक एका सद याचे नाव

ितिनधी हणून पाठिव यासाठी ठराव पा रत करील.
9-अ . अ य

व उपा य यांची काय

सिमती या सहा याने अिधिनयम,िनयम व उपिवधी तरतुदीनुसार सं थेचे सवसाधारण
कामकाजावर देखरे ख ठे वणे,सेवकावर सवसाधारणपणे पयवे ण करणे व िनयं ण
ठे वणे, व थापक सिमती या सव सभांचे अ य

हणुन काम करणे. सवसाधारणपणे
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सं थे या वतीने करावयाचे अथवा सं थे या िव द दाखल झालेले संिवदा, करार,
तडजोड,दावे याम ये सं थेची बाजु मांडणे व वा री करणे.सव आ थक
अिभलेख, न दवही,िववरणप यावर वा री करणे.अ य

वहार संबंधीत

यांचे गैरहजेरीत उपा य

सदरची काय पार पाडील.
10. शेती उ पादन स लागार उपसिमती
शेतीउ पादन स लागार उपसिमती ही
असेल व ितची िनयु

मुख शेतकरी सद यांची व शेतीत ांची

सिमतीकडू न के ली जाईल.

येक शेतकरी सद याची शेती

उ पादन वाढिव याचे योजना आखून िपकांचा काय म तयार करणे, यास लागणाया साधनांचा तपशील पुरिवणे, शेती उ पादनावर देखरे ख ठे वणे व सद यांना या
कामक रता लागणा-या पतीची साधारणसभेकडे िशफारस करणे ही सदर
उपसिमतीची कामे राहतील.
11. सिचव व याची काय
सिचव हा सं थेचे दैनं दन कामकाज पाहणारा मु य कमचारी असेल.सिचव
सिमती या िनयं णाखाली व अिधिनयम,िनयम व उपिवधी तरतुदीनुसार सव
कामकाज पार पाडेल. सिमतीस अिधिनयम,िनयम व उपिवधी तरतुदीनुसार
कामकाज कर यासाठी तो मागदशक हणुन काय पार पाडील.सिचवाची कामे
खालील माणे असतील (1)

सं थेतील सेवकांना कामा या दशा दाखिवणे यां या कामकाजाचा आढावा घेणे व
कामकाजावर देखरे ख व िनयं ण ठे वणे.

(2)

सं थेचे द र अ यावत ठे वणे.

(3)

सं थे या साधारण सभा व सिमती या सभा बोलिवणे व यांना हजर राहणे.
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(4)

अशा सभांत होणा-या कामाची नोद वृ ांत पु तकात करणे,

(5)

नाबाड व सहकार खा याने िवहीत के ले या नमु यात एम.आय.एस. व इतर मािहती
तयार करणे व िवहीत मुदतीत संबिं धतांना सादर करणे.

(6)

सं थेचे अंदाजप क तयार क न सवसाधारण सभेपढ
ु े मा यतेसाठी ठे वणे.

(7)

सिमती या कू माने पैसा खच करणे व येतील या रकमा घेवन
ु जमा करणे.

(8)

िनयम मांक 65 म ये नमूद के लेली सं थेचे सव पु तके व िहशोब वेळोवेळी िल न
ठे वणे.

(9)

जमा पाव या, खचा या पाव या ( हौचस) व सं थेचे काम चालिव याक रता लागणारी
इतर सव कागदप े तयार करणे.

(10) नाबाड व सहकार खा याने िवहीत के ले या सामाियक लेखाप दतीचा अवलंब क न
सं थेचे लेख व दफतर ठे वणे व सव मािहतीचे संगणक करणे करणे.
(11) िनयम मांक 61 व 62 माणे वािषक ताळे बद
ं प के ठरले या मुदती या आत तयार
क न ती सिमतीपुढे ठे वणे व काय ातील / िनयमातील तरतुदीनुसार िवहीत के लेली
िववरणप े ठरले या मुदती या आत ती िनबंधक यांचक
े डे िवहीत मुदतीत
पाठिव याची
(12)

सं थेचे प

व था करणे.
वहार चालिवणे व सद यांना लागणारी ज र ती मािहती पुरिवणे.

(13) लेखा प र ण अहवाल आ यानंतर ताबडतोब ती िवचाराक रता सिमतीपुढे ठे वणे व
ित यात दाखिवलेले दोष व चुका, दु
िनयम मांक 72

माणे दोषदु

ठे वून ते पुढे पाठिव याची
(14)

त कर याबाबत ज र ती तजवीन करणे व

ती ितवृ ठरले या मुदती या आत, सिमतीपुढे

व था करणे.

कजदार व ठे वीदार यांनी सं थेशी के ले या
तरतुदी माणे वेळ या वेळी भ न यांना देण.े

वहाराची पासबुके कलम 32 (3) मधील
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(15)

सं थेतफ द या जाणा-या जमे या पाव यावर सहया के या पािहजेत. भागांचे
दाखले, द तऐवज व इतर मह वाचे कागदप
अिधकृ त

17)

यावर िचटणीस व सिमतीचा एक

सद य या देाघांनी सहया क न द या पािहजेत.

समान लेखा प दतीनुसार (CAS) न दवहया ठे वणे तसेच सभासद रिज टर

आय नमुना,भाग न दणी पु तके ,ऋणप े व रोखे यांचे न दणी पु तक,वा षक साधारण
वृ ांत बुक,सिमती सभा वृ ांत बुक, रोकड वही (बँक बुक) सामान खाते वही आिण
गत खाते सहया, साठयाचे न दणी पु तक( टॉक बुक), मालम ा न दणी पु तक
(डेड टॉक व ॉपट रिज टर) इ.लेखा प रक् षण अहवाल व दोष दु ती अहवाल,रा य
सरकार कोण याही सं थांसाठी कवा सं थां या वगासाठी िवशेष कवा सामा य
आदेशा ारे वेळोवेळी िन द करील असे इतर िहशोब आिण पु तके अ ावत ठे व यची
जबाबदारी सिचवांची रािहल.
18) वसुली या पाव या संचालक मंडळा या मािसक सभेपुढे सादर क न यास मंजुरी घेतली
जाईल.
19) सं थे या पगारी सेवकांना कामा या दशा दाखवणे यां यावर देखरे ख ठे वणे व याचे
िनयं ण करणे.
20) सं थे तफ द या जाणा-या जमे या पाव यावर सिचवाने सहया के या पािहजेत.
भागाचे दाखले,द त ऐवज इतर मह वाचे कागद प े यावर सिचव व सिमतीचे
अय
21)

कवा एक सद य दोघांनी सहया क न द या पािहजेत.
सिचवाने सं थेचे कायालय सकाळी ---------- ते ----------- पयत चालु ठे वले

पािहजे. सिचवास आठव

ात एक दवस सु ी घेता येईल. मा

ही सुटटी सा ाहीक

बाजारचा दवस असणार नाही. कायालयाची वेळ संपकासाठी सिचवाचा व अ य ांचा
प ा व दुर वनी
आहे.

मांक सं थे या दशनी भागात लाव याची जबाबदारी सिचवाची
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22) िनयम

.57 मधील तरतुदीनुसार सं थे या एखादया करारात, वहारात खरे दी

के ले या अगर िवकले या िमळकतीत सिचवाला कसलाही भाग अगर िहतसंबंध
ठे वता येणार नाही.

12. शेती या व नेहमी या गरजा भागिव याकरता
(1)

सं थेने

ावया या सव

कार या कजाचे

ावयाचे कज
वहार अिधिनयम कलम 44 आिण

िनयम मांक 42, 43, व 45, 46,47 यातील तरतुद ना अधीन रा न के ले जातील.
सं थे या सद यांनाच फ

कज दली जातील. अशी कज श यतो बँकेवर धनादेश

(चेक) काढू न दली जातील.
(2) सं थेकडू न एखा ा कामासाठी एक हजार
ती धनादेश
(3)

पयापे ा जादा र म दे यात येईल ते हा,

(चेक) ारे च दली जाईल.

सं थे या सव खातेदार सभासद ते सं थेचे कजदार असोत अगर नसोत या सव
खातेदारांची कजाची गरज ल ात घेवुन कजाचे कमाल मयादा प क तयार करणे
आव यक आहे.

(4)

बँक कजा या थकबाक त सं था असली तरी, कजदार सभासदाने कजाची संपूण र म
भरली असेल तर, याला सं थेने पुढील वषासाठी कर्ज दे याची

व था करणे

आव यक आहे. कजिवषयक धोरण ठरिव याचा अिधकार व वैयि क कजाशी
संबंधीत

याबाबतीत सं थेला िनणय घेता येईल. आरबीआय

त वांशी अनूस न िनणय, धोरणाचा सं था अंगीकार करे ल.

या मागदशक
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(5)

इतर उपिवधीत काहीही नमूद के ले असेल तरी 20 कलमी काय माचे अंमल
बजावणीचे अनुषंगाने दुबल घटकातील सभासदांना कज पुरवठा करता येईल व
याक रता वेळोवेळी िनयम करता येतील व यात ज री माणे बदल करता येईल.

(6)

आपणास कती कज, कशाक रता, कती मुदतीपयत व कोण या तारणावर पािहजे हे
येक अजदाराने कजासाठी करावया या अजात नमूद के ले पािहजे. जमीन अस यास
व पूव ित ा (इकरार) प

क न दले नस यास ते अजाबरोबर पाठिवले पािहजे.

अशा अजाचा यो य तो िनणय सिमतीने के ला पािहजे. मा

ठरिवले या पती या

आतील कज सद यांने मागणी के याबरे ाबर सं थेचे सभापती कवा सिमतीचा एक
सद य व िचटणीस यांना यां या अिधकारात बँकेवर धनादेश देता येतील व यां या
न दी कामकाजा या नोदबुकात के या जातील. याक रता सिमती या सभे या
मंजूरीची ज री नाही.
(7)

एखा ा सद यास ज री या

संगी मंजूर झाले या मयादेपे ा जा त कज काढू न

सिमतीला देता येईल. मा हे दलेले जा त कज्◌ा या सद या या मंजूर झाले या
पती या 25 ट

यां न व वरील उपिवधी म ये ठरिवले या वैयि क कज मयादेपे ा

जा त असणार नाही व यामुळे सं थेची मंजूर झालेली एकू ण कमाल मयादा
उ लंिघली जाणार नाही. मा सं थेकडे मुदतीची ठे व ठे वणा-या सद यास ज री या
संगी या ठे वी या तारणा◌ावर ठे व र मे या शे.90 ट

यांपयत कज्◌ा देता येईल.

ते हंगामापूव वसूल न झा यास शेती या हंगामात वसूल के ले जाईल. जो सद य
आप या कजा या दु पट कमतीचा माल सहकारी सं थेमाफत िव
वरील उपिवधी म ये ठरिवले या वैयि क कजमयादेपे ा 10 ट
िमळ याची सवलत राहील.

करे ल याला

यांपयत जादा कज
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(8)

सदर उपिवधी म ये काहीही नमूद के ले असले तरी, सद याने आप या कजासाठी
तारण हणून स्वत: या अगर खंडकरी या ना याने यांचा िहतसंबंध असले या
जिमनीचे अिधिनयम व िनयम

मांक 48 मधील तरतुदीनुसार िविहत नमु यात

ित ाप क न दले पािहजे.
अ)

एखा ा सद य कजदाराने घेतलेले कज फे ड यांनतर पूव या ित ाप (इकरार)
वर पु हा कज देता येईल. यासाठी पु हा नवे

ित ाप

क न घे याची ज री

नाही.
ब)

कज घे यापूव

या सद याने आपण दुस-या सं थेतून कज घेतले नस याची खा ी

क न दली पािहजे. व िनयम

.45

माणे के नमु यात

ित ाप

िल न दले

पािहजे. या कर्ज मंजूर कर यापूव सं थेने ज र ती चौकशी के ली पािहजे.
(10) सद याचा अज मंजूर कर यापूव खालील कारचे तारण क न घे यात येईल.
अ)

थावर िमळकतीवर तारण गहाणाचा बेाजा िनमाण क न आिण िपके तारण गहाण
घेवुन.

ब)

थावर िमळकतीचे व िपकांचे तारण अपुरे वाट यास एक अगर देान लायक इसम
जामीन घेवुन.

क)

उपिवधी मांक 12(8) म ये नमूद के या माणे जिमनीचे इकरार प क न घेवुन.

ड)

ठरािवक मुदतीची वचन िच ी ( ॉिमसरी नोट) जमीन नसले या कजदारा या
बाबतीत मूळ कजास तारण हणून अगर जमीन असले यां या बाबतीत जादा तारण
हणून घेवुन.

इ)

जमीनी

तीरी

इतर थावर िमळकती उदा. घर, लॉट तारण देऊन.
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(11) अ प/म यम मुदती या दले या कजा या परतफे डीची तारीख ही संबिधत िव ीय
पुरवठा करणा या बँके या (िजमस/रा ीयीकृ त/ ामीण इ यादी) कज धोरणा माणे
असेल.
(12) कमाल मयादा मंजूर के यानंतर सद यां या गरजांनुसार कजाचे वाटप के ले जाईल.
(13) शेतीिवषयक औ ोिगक व घरगुती कामाक रता लागणा-या िज सा खरे दी
कर याक रता

ावयाची कज ही सं थेमाफत पुरिव या जाणा-या या या मालाचे

व पात सभासदां या इ छेनुसार दली जाईल.
(14) सं थेमाफत तालु या या कृ षीबाजार सं थेमाफत अगर सं था सुचवेल या अिभक या
(दलाल माफ त आप या मालाची िव
घेताना प करली पािहजे व िव

कर याची जबाबदारी

येक सद याने कज

या रकमेतून सं थे या कजापोटी पर पर रकमा

कापून घेवून या सं थेकडे दे यािवषयीचा लेखा अिधकार यांने सं थेस दला
पािहजे. यानुसार या या मालिव

या रकमेतून या याकडील येणे असलेले कज

कापून घे याचा अिधकार सिमतीस राहील.
(15) सं थे या सवसाधारण सभे या पूव संमत
ं ीने व यांनी घातले या अट ना अनुस न
एकाि मक योजनेखाली अगर क पासाठी एखा ा े ास बँकेने पुनिवत मंजूर
के यास आप या सभासदांनाअ प व दीघ मुदतीचा कज पुरवठा सभासदां या
मागणी माणे करणे.
(16)

ाजाचे दर ठरिव याचे अिधकार सं थेला आरबीआय या धोरणाशी सुसंगत
ठरिवता येतील.
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(17)

सभासदास या कारणासाठी कज दले आहे याच कारणासाठी याचा िविनयोग
करणे आव यक आहे. अ यथा सदरची संपुण र म परत माग याचा अिधकार सं थेस
राहील.

(18) कजदारा या
कारणामुळे

वत: या कोण याही चुक वर अवलंबून नसले या अशा यो य

कजदाराला कजफे ड करता येणे मुळीच श य नाही अशी सिमतीची खा ी

झा यास व याने

तहकु बी िमळ याक रता अज के यास फ

एक वषापयत

याकजाची मुदत वाढिव याचा सिमतीला अिधकार आहे. सं थेने क ीय बँकेचे देणे
असेल तर, ित या मंजुरीने सं थे या साधारण सभेला 1 वषावरील मुदत देता येईल.
अजाला जािमनदार अस यास या या लेखी संमतीिशवाय कोणतीही मुदत वाढवून
दली जाणार नाही.
(19) कजफे डी या मुदत संप यानंतर कजाची वसूल न आ यास व कजास तहकु बी दली
नस यास मूळ कजदार व याचा जािमनदार (जािमनदार घेतलेले अस यास) हयांना
कज वसुलीची नोटीस दे यात येईल. नोटीशीत नमूद के ले या मुदतीत र म भरलीच
पािहज असा आदेश नोटीशीत दला जाईल. सदर मुदतीत समाधानकारक वसूल न
झा यास या कजदारावर लवाद दावा दाखल के ला जाईल लवादाने कजदारािव

द

कु मनामा द यानंतर समाधानकारक वसूल झाला नस यास अगर याकरीता मूदत
दली नस यास, तो

कू मनामा ताबडतोब बजावणीस पाठिवला पािहजे तो

पाठिव याची जबाबदारी सिमतीवर राहील.अिपलात िमळाले या िनवाडयाचे
बजावणीबाबत या माणे कारवाई के ली जाईल.

13. शेती या व इतर माला या तारणावर

ावयाचे कज
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खालील अट वर शेती या व इतर माला या तारणावर कज देता येतील.
1)

शेती या अगर इतर माला या तारणावर यां या चालू बाजार भावाने होणा-या
कमती या शे.75 ट े पयत रकमा कज हणुन देता येईल.

2)

सं थेने पसंत के ले या कोठारात अगर इमारतीत

य माल आणून ठे व याखेरीज तो

माल सं थे या ता यात संपण
ू पणे आ याखेरीज कजाची र म आदा के ली जाणार नाही.
3)

तारण माला या यो य बाजारभावाने होणा-या रकमेचा िवमा कजदारा या खचाने
उतरिवता येईल

4)

कज रकमेची मुदत जा तीत जा त 6 मिह यांपयत असेल व ती मुदत यो य अशा
अटीवर आणखी 3 मिह यांपयत वाढिवता येईल.

5)

अशा कजावरील

ाजाचा यो य तो दर ठरवून अशा

वहाराब ल के ले या इतर

खचाचा समावेश या खचात के ला जाणार नाही.
6)

मालाचे नुकसान अगर नासधुशीबाबत सं था जबाबदार राहणार नाही. परं तु मालाची
नासधूस हेाणार नाही अशा रीतीने तो ठे व याची काळजी घेतली जाईल.

7)

सद यांकडु न कजा या अगर इतर येणे रकमां या परतफे डीक रता तारण मालाची
िव ची संपण
ू अगर अंशत: र म कपात कर यास पा राहील.

8)

वरील अटी व सिमतीने पसंत के ले या इतर अटी नमूद क न

येक कजदाराने

कजाक रता करारनामा िल न दला पािहजे.
9) कोठाराची

व था व या या

वहाराचे िहशेब ठे व याक रता कोठार कारकु नाची

नेमणूक के ली जाईल व या यावर िचटणीसाचे िनयं ण राहील. कोठारा या वहाराक रता
वतं कारकू न
10)

नेमला नस यास या

वहाराची जबाबदारी िचटणीसावर राहील.

उपिवधीत इतर काहीही नमुद असले तरी महारा शासनाचे िवशेष घटक योजना व
डॉ.पंजाबराव देशमुख

ाज अनुदान योजने या अनुषंगाने आव यक ती मािहती
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सिचव शासक य यं णेकडे सादर करे ल आिण अथवा महारा

शासन/क

शासन

यांनी जाहीर के ले या योजने संबंधीची मािहती सादर करे ल.
11) एकाि मक योजनेखाली अगर क पासाठी एखा ा े ास िव ीय सं थेने पुन वत मंजुर
के यास आप या सभासदांना िनरिनराळया कारण/योजनसाठी भू िवकास बँके माणे
दीघ मुदतीचा कज पुरवठा सभासदां या मागणी माणे करणे.

14. ठे वी

(1)

सं थेस बचत (से ह ज) ठे वी सद यांकडू न वीकारता येईल.
बचत ठे वीचे

वहार खालील अट वर के ले जातील.

1.

एका वेळी ठे व या जाणा-या ठे वीची र म 100/-

.पे ा कमी असणार नाही.

2.

कोण याही ठे वीदारास आठवडयातुन दोन पे ा अिधक वेळा बचत खा यातुन
र म काढता येणार नाही.

3.

कोण याही ठे वीदारास एका वेळी 100/-

.पे ा कमी अगर 5000/- पये पे ा

जा त र म काढता येणार नाही.
4.

पासबुक हजर के यािशवाय कोणतीही ठे व परत के ली जाणार नाही. पास
बुकात नमुद न के ले या कोण याही र मे बददल सं था जबाबदार राहाणार
नाही.
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5.

ठे वीचे खाते सू

करताना ठे वीदारास पास बुक दे यात येईल. ते संपुण

भर यावर दुसरे पासबुक दे यात येईल. पासबुक गहाळ झा यास फ दाखल
दहा पये द यािशवाय नवीन पासबुक दले जाणार नाही.
6.

येक इं जी मिह या या 10 तारखेपासून शेवट या तारखेपयत ठे वीदारा या
नांवावर असले या कमीत कमी रकमेवर
ठे वीवर जमा होणारे

7.

ाज आकारले जाईल.वष अखेर

ाज या ठे वीदारा या खा यात जमा के ले जाईल.

ठे वीचे खाते सू करताना ठे वीदाराने ठरािवक नमु यात अज के ला पािहजे व
आप या सहीचा नमुना दला पािहजे.र म परत घेताना ठे वीदाराने ठरािवक
नमु यात पावती िल न

द या िशवाय व ित यावर आप या सही या

नमु या माणे सही के या िशवाय कोणतीही ठे व परत के ली जाणार नाही.

8.

सं थेकडे जमा होणा या एकू ण ठे वी व या ठे व ची गुंतवणुक सं थेने,नाबाड व
रझ ह बँक ऑफ इं िडया यां या मागदशक सूचनांनुसार के ली पािहजे.

(2)

सहा मिह यां न कमी मुदती या नाहीत अशा ठे वीही सं थेस ि वकारता
येतील.उपिवधी ं माक 5 मधील तरतुदी अशा ठे वीनांही लागु असतील. मा अशा
ठे वीचा

ाजाचा दर िजमस बँकां या

ाजदराशी सुसंगत असेल. मुदतीपुव ठे व

परत के ली जाणार नाही.अ यंत िनकडी या प रि थतीची ठे वीदाराने खा ी क न
द यास सिमती या मज नुसार ठे व परत करता येईल. ित यावर कमान बचत
ठे वीवरील

ाज दरा माणे

ाज दले जाईल.
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(3)

ठे वी खा ीने वेळ या वेळी परत करता या ात यासाठी ता काळ पैसा ( यूइड
रसोसस) हाती यावा अशा त-हेने िनयम

मांक 41 मधील तरतुद ना अधीन रा न

आप या भांडवलाची गुंतवणुक के ली पाहीजे.
(4)

शासनाने ठे वी संर ण िवमा योजना लागू के यास सदर योजनेत सं था सामील होईल.
15. िश लक
सं थे या सिमती या ठरावा या मंजुरीने पैशाची देवघेव िचटिणस करे ल. या
ठरावा या मंजुरीने िचटिणसाकडे सं थेचे .500/-पयतची

िश लक ठे वता

येईल यापे ा जा त िश लक जमली अस यास जम यापासून 3 दवसा या
आत ती (सुटृीचे दवस सोडू न) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
कलम 70 माणे बॅकेत अगर ित या जवळ या शाखेत भरली पाहीजे.
16. िहशोब व कागदप े
(1)

सं थेची िहशोब व पु तके ही िनयम 65 मधील तरतूदीनुसार व नाबाडने िविहत
के ले या नमु यात व समान लेखा प दतीनुसार (CAS) ठे व यात येतील..

(2)

िनयम

मांक 65 म येनमूद के लेली मा.सहकार आयु

व िनबंधक यांनी ठरिवलेली

सिमतीला आव यक वाटतील आशी पु तके व कागदप े सं थेने ठे वली पाहीजेत. या
पु तकावर व कागदप ांवर ज र तेथे व कद वर दररोज या

वहारा या शेवटी

सभापतीने व िचटणीसाने सहया के या पाहीजेत. कद वर यांनी सहया न के यास
सं थेला यां या िव

द ज र ती उपाययोजना करता येईल.सभापती व िचटिनस

यांनी सं थे या कागदप ा या
ितरी

मािणत नकलांवर सहया के या पाहीजेत.या

दुस-या अिधका-यांनी कागदप ावर सहया करावया या अस यास या

कर यासाठी सं थेस यांना अिधकार देता येईल.
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(3)

सं थेचे रोखे,िहशोबाची पु तके ,द तऐवज व कागदप

िचटिणसा या ता यात

राहतील व ती सांभाळ याची जबाबदारी िचटणीसावर राहील.
(4)

आले या ठे व या, कजफे डी या व इतर र मां या ठरािवक नमु यातील जमे या
पाव या िचटिणसाने सहया क न द या पाहीजेत.

(5) कलम 32 अ माणे सद यास पासबुक दे यात येईल. यात सद याने फे डले या यास
दले या

र मा,कजा या झाले या

ाज,येणे र म व
या

वहारा या तारखा. ाजाचा दर मुददल व

िनयमांत सांिगत या माणे इतर तपशील यां या न दी के या जातील व

येक न दी या खरे पणाब ल िचटणीसाने सही के ली पाहीजे, याने सद यांची पासबुके

नेहमी िल न पूण के लेली पाहीजेत.एखा ा सभासदास चेक भ न दे याकरीता ते ज रीनुसार
सं थकडे ठे व यात येईल ते हा, याची पोहोच सदर सद यास िचटणीसाकडू न दे यात येईल.
(6)

सं थे या कोण याही सद यास अिधिनयम कलम

यां या नकला

मांक 32 मधील तरतुदीनुसार

यास देता येतील.

17.सं थे या
सं थेने आप या

वहाराचे संगणक करण

वहाराचे संगणक करण क न घेणे आव यक

राहील.

18. गा-हाणी,समझोता व त ार िनवारण सिमती
अिधिनयमाचे कलम 89 अब अ वये गा-हाणी,समझोता व त ार िनवारण सिमती असेल.सदर
सिमीती रचना,अिधकार व काय कलम 89 अब म ये नमुद के लेनुसार असेल.
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1) सं थेचा सिचव वा
सिचव

व थापक सिमतीने

ािधकृ त के लेला सेवक सदर सिमतीचा सद य

हणुन कामकाज पाहील.सदर सद य सिचव गा-हाणे ि वकारणे,समझोता मसुदा

ि वकारणे,बैठक ची सुचना काढणे,गा-हाणी,अंतीम समझोता करार तयार करणे,समझोता व
त ार िनवारण सिमती कामकाजाचे अिभलेख सांभाळणे,कामकाजाचा अहवाल

व थापक

सिमती व सद यां या साधारण सभेस सादर करणे.
2) सदर सिमती या अ य ांचे आदेशाव न सद य सिचव, अ य

यांचे

वा रीने

आव यकतेनुसार सिमतीची बैठक बोलािवल परं तु कमान दर तीन मिह यातुन एक तरी बैठक
बोलािव यात येईल.सभे या सुचनेसोबत सभेत करावयाचे कामकाजाचा समावेश असले या
अजाचा संि

तपिशल दशिवणारी िवषयसुची जोडलेली असेल.

3) सिमतीचे कमान दोन सद य हजर असले हणजे गणपुत होईल परं तु गा-हाणे समझोता
करार अंतीम करणे ,सुनावणी करणे व अंतीम िनकाल करणे यासाठी अ य

व एक सद य

यांची उपि थती अिनवाय राहील.
सं थे या सभासदांमधील तसेच सभासद व सं थेमधील वाद , त ारी सोडिव यासाठी सं था
तरावर वा षक सवसाधारण सभेम ये त ार िनवारण सिमतीची नेमणुक कर यात येईल.
त ार िनवारण सिमतीची रचना खालील माणे असेल1) सदर सिमती ि सद यीय राहील (
अय

व अ य दोन

सिमतीचे अ य
तसेच

यािशल सभासदांमधुन). यातील एक

ही

सिमतीचे सद य हणुन काम करतील.

हे सं थेचे व र सभासद व सं थे या कामकाजाचे ान असलेले असावे.

सिमतीचे उव रत दोन सद य हे सहकारातले त

कामकाजाबाबत अनुभवी सभासद असावा.

असावेत कवा िज हा बँके या
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2) सं थेचा एक वरी

अिधकारी/सिचव, सिमतीचा सद य सिचव हणुन काम पाहील व

सिमती या कामकाजाची न द ठे व याचे काम तो करे ल.
सिमतीचा कालावधी िनयु

पासून 1 वषाचा अथवा पुढील वा षक सवसाधारण

सभेपयत राहील.
काय ा ी:-सदर सिमती सं थे या सभासदांमधील कवा सभासद व सं थेमधील
वसायासंदभात व
ा

व थापना संदभातील वाद कवा त ारी यांचे िनवारण करे ल.

झाले या त ारी या अनुषंगाने संबिधतास सुनावणी देऊन व संबिधतांचे हणणे

ऐकू न घेऊन तीन मिह यां या आत त ार चे िनराकरण करणे आव यक राहील. सदर
सिमतीची कत

हणजे यां यासमोर आले या वादाम ये सं थेस यो य तो स ला

दे याबरोबरच कायदा/िनयम, सं थेचे उपिवधी व सहकार खा याचे आदेश व मागदशक
त वे तसेच उपिवधी व सहकार खा याचे आदेश व मागदशक त वे तसेच सं था आिण
सहकार

े ातील ढी यांचा िवचार क न सभासद व सं था यांचेम ये तडजोड घडवून

आणणे. सदर सिमतीचे इितवृ ास संचालक मंडळ सभेस मा यता घेणे आव यक
राहील. संचालक मंडळ सिमती या मा यतेनंतरच या सिमती या िनणयावर अंितम
कायवाही होईल.

19. सहकार िश ण :सं थे या सभासद, संचालक, अिधकारी-कमचारी यांना सहकार िवषयक आिण
सं थे या
अशा

वहारािवषयक िश ण देणे आव यक आहे. यानुसार

येक वष सं था

िश णासाठी आराखडा तयार करे ल याम ये सं थेचे संचालक, सभासद,

अिधकारी-कमचारी यां या

िश णाचा समावेश असेल. सदर या

िश णापोटी
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होणा या खचाची तरतुद सं था ित या अथसंक पाम ये दरवष करे ल. सदरचे िश ण
हे संघीय सं था/रा य शासनाने अिधसुिचत के लेली िशखर

िश ण सं था/ रझ ह

बँक/नाबाड/यशदा/वैकुंठ मेहता इि टटयुट ऑफ को-ऑप. मॅनज
े मट या सं थां या
मा यमातून घेता येईल.

20. उपिवधी लागू होणे
सं था यापूव च न दली अस यास हे उपिवधी मंजूर होवून आ यानंतर या पूव चे
अंमलात असलेले सव उपिवधी र

झालेत असे समजले जाईल.

