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----------------सहकारी सूतिगरणी मय . ----------ता.------------- िज हा-------------: पोटिनयम :सूचना :-

या पोटिनयमातील अिधिनयमाचा उ लेख हा अनु मे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व या
अ वये केलेले िनयम 1961 यांचा उ लेख आहे असे
समजावे.

1. सं थेचे नांव व प ा
1.1 सं थेचे नांव :- ----------------- सहकारी सूतिगरणी मय .----ता.------------- िज हा ----------------- असे रािहल यानंतर
याचा उ लेख सं था असे कर यात येईल.
1.2 उपिवधीत न दलेला सहकारी सूतिगरणी या प यातील बदल
लेखी िलहू न न दणी अिधकारी यांना प यात बदल झा यापासून
30 (तीस) िदवसाचे आत अिधिनयम कलम 37 व िनयम 31
मधील तरतुदीनुसार कळिवला जाईल. िनयमानुसार उपिवधीत
प याची दु ती के यािशवाय तो बदल न दला असे
समज यात येणार नाही.
2. काय े
2.1 िगरणीचे काय े
राहील.
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अ) न दणी अिधका यां या आगाऊ परवानगीने सं थेस आप या
शाखा अगर िव ी क े सु करता येतील व यात होणारे बदल
पोटिनयम .1 म ये नमुद के या माणे वेळोवेळी कळिवले
जाईल.
ब) सं थेचे आ थक वष 1 एि ल ते 31 माच असे रािहल.
3. या या
खाली िदले या सं ा वा श द योग या उपिवधीत अ य
िनराळया अथ ने व संदभ त वापरले या असतील तेवढी बाब
वगळू न एरवी यांना खाली दशिव या माणे अथ असेल.
3.1 या उपिवधीम ये जेथे “अिधिनयम” व “िनयम” असा उ लेख
कर यात आलेला आहे . तेथे महारा
सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 व या अनुषंगाने तयार कर यात आलेले
महारा सहकारी सं था िनयम 1961 असे समजले जाईल व
“उपिवधी” हणजे सं थे या अिधिनयमा माणे न दलेले
उपिवधी होय.
3.2 शासन हणजे महारा

शासन.

3.3 िनबंधक हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
या तरतुदीनुसार नेम यात आलेला सहकारी सं थाचा िनबंधक.
3.4 सभासद हणजे सं थे या न दिणसाठी कर यात आले या
अज त सहभागी होणारी य ती अथवा न दणी नंतर याने
सभासद व वकारले आहे अशी य ती.
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3.5 सहकार वष हणजे 1 एि ल ते 31 माच रोजी संपणारे वष.
3.6 पदािधकारी हणजे सं थे या उपिवधीस अनुस न सं थे या
संचालक मंडळावर िनवडणुकीने कवा नेमणुकीने आलेली
य ती.
3.7

त संचालक हणजे अथ, यव थापन,ब ँ कग, िव यव था
व व ो ोग यवसाय या े ामधे अनुभव असलेली य ती
आिण याम ये संबधीत सुतिगरणीने हाती घे तलेली उि टे व
काय यांचेशी संबधीत अ य कोण याही े ातील िवशेष त:
धारण करणारा य ती.

3.8 कायल ी संचालक हणजेच यव थापन संचालक कवा
मु य कायकारी अिधकारी मग तो कोण याही पदनामाने
संबोध यात येवू शकेल आिण याम ये सिमतीने नामिनदिशत
केले या संबिधत सं थे या कोण याही िवभागा या मुखाचा
समावेश होतो.
3.9 रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरण याचा अथ रा य
शासनाने कलम-73 गख अ वये गिठत केलेले ािधकरण
असा आहे .
3.10 सेवक सं थेचे कामकाज पार पाड यासाठी नेमलेली पगारी
य ती.
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3.11 सिमती हणजे सं थे या कामकाजाची यव था या
यव थापन सिमतीकडे कवा अ य िनदिशत मंडळाकडे
सोपिव यात आली असेल ती सिमती कवा मंडळ होय.
3.12 सं था हणजे न दणी झालेली सहकारी सूतिगरणी (संि त
िर या “िगरणी”) होय.
4. उ े श
4.1 िगरणीचे उ े श खालील माणे असतील :1. सद याम ये काटकसर, वावलंबन व सहकाय यांचा
हो यास उ ेजन दे णे.

सार

2. िगरणीचा उ े श हा मु य वे वेगवेगळया काऊंटचा धागा
उ पादन करणे, कापूस उ पादक सभासदांना यो य कमत
उपल ध क न दे णे या उ े शाने साठा करणे तसेच यो य
कमतीम ये हातमाग िवणकर सभासदांना सूताचा पुरवठा
करणे.
3. सदरहू िगरणीचे कामकाजा या आव यक व सोयी या टीने
जमीन खरे दी अगर भाडे प
ावर संपादन क न आिण अशा
जिमनीवर िगरणीचे बांधकाम, इमारती, घरे आिण शे स व
इतर यो य अशी बांधकामे करे ल. याच माणे मजुर िनवास
थाने, दवाखाने, शाळा, करमणूक क े , उपहारगृहे इ यािद
सुिवधा कमचारी वग व यां या कुटूं िबयां या क याणासाठी
उप म करे ल.
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4. यं सामु ी व इतर सािह य िगरणी या काय म
कामकाजासाठी आिण ित या जोडउ ोगधं ासाठी खरे दी क
शकेल.
5. कापूस उ पादक सभासदांकडू न महारा
रा य सहकारी
कापूस उ पादक पणन महासंघ / कॉटन काप रे शन ऑफ
इंिडया /त सम एज सीकडू न एकि त दर प दतीनुसार कापूस
खरे दी केला जाईल आिण सदर कापसातील (िज नग) सरकी
दूर करणे आिण सूतकताई क न िनम ण होणारा प का माल
िव ी केला जाईल. मा र कोण याही पिर थतीत
ि येकरीता कापूस खरे दी करतांना थम ाधा य कापूस
उ पादक सभासदांना दे यांत येईल.
6. वा षक सवसाधारण सभेने िदले या संमतीस अिधन राहू न
उपिवधीतील तरतुदीनूसार आिण संचालक मंडळ ठरवेल या
यो य प दतीनुसार िनधीची उभारणी करणे.
7. िगरणीला आव यक असणारा इतर क चा माल रोखीने
अथवा उधारीवर खरे दी करता येईल.
8. काय ास अिधन राहू न अ य सहकारी सं थांचे भाग खरे दी
करणे अगर गुंतिवणे या गो टी करता येतील.
9. क चा माल आिण िव ीलायक मालाचा साठा करणेसाठी
उ पादन े ा या िठकाणी अथवा अ य िठकाणी गोदामे बांधणे
अथवा भाडे त वावर घे णे व दे णे.
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10. आव यकतेनस
ु ार क चा मालाची व उ पािदत मालाची
खरे दी िव ी करणेसाठी व सद यांना सूताचा पुरवठा
करणेसाठी सहकारी सं था कवा य ती अथवा इतरांशी
करार करणे आिण न उचललेले जादा सूत िव ीसाठी पगार
अथवा (किमशन बेसीस) अडत त वावर ितिनधी (एजंट)
नेमणे अथवा अशा खरे दी व िव ीसाठी गरज भास यास
शाखा उघडणे.
11. िनट ग युिनट, रे िडमेड गारमट युिनट, डाईंग युिनट, व
िनम ण (िव ह ग) इ यादी पुरक जोडधंदे उभे करणे, पुरक व
जोड उ पादन उपयोगात आणणेसाठी यं
व यं
रचना/यं सामु ीची उभारणी करणे. तसेच पूरक व जोड
उ पादनामधून तयार झाले या प या माला या िव ी वा
उपयोगासाठी आव यक उपाययोजना करणे.
12. सवसाधारण सभे या पूव संमतीने िगरणी या लाभासाठी
ित या यवसायातील सव अथवा यापैकी काही भाग
मालम ा, कारखा याची इमारत, यं सामु ी, जमीन
इ याद ची िव ी अगर अ य त हे ने िव हे वाट लावता येईल.
13. कापूस उ पादन आिण सूतकताई यां या िवकासासाठी
ासंिगक आिण उपयोगी पडणारे असे संशोधन अगर इतर
िवकासा मक उप म हाती घे ता येतील.
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14. िगरणी या व ित या सभासदां या िवकासा या व लाभा या
टीने उपयोगी पडणारे दु यम व पाचे आिण िनकट
संबंध असलेले उ ोगधंदे हाती घे णे व तसेच रे डीमेड
गारमट उ ोग हाती घे णे.
15.
पोटिनयमात काहीही नमुद केले असले तरी सभासदाची
व या अनुषंगाने जनतेची राहणी उ ोग धंदा व उ पादन
प दती यात सुधारणा घडवून आण यासाठी न दणी
अिधका यां या पुवपरवानगीने
यांनी पसंत केले या
िनयमानुसार व वेळोवेळी ते घालतील या अटी व
िनयमानुसार इतर कोणतेही धंदे सुतिगरणी या संचालक
मंडळास हाती घे ता येतील अगर धं ास भांडवल पुरवता
येईल.
वरील सव अगर कोण याही उ े शां या पुत साठी
अनुषंगीक कवा उपयु त असले या अशा त हे या सव गो टी
करणे.
5. भांडवल
5.1 खालील साधनांनी भांडवल जमा केले जाईल :अ)

भागाचे पाने 1.सद यांकडू न 2.शासन, सहकारी सं था व
न दणी अिधका याने मंजरू ी िदले या वाय सं थांकडू न.
ब) ठे वी या पाने काय े ात राहणा-या सद याकडू न.
क) कज या पाने.
ड) दे णगी या पाने.
इ) वेश फी या पाने
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वरील “ब” आिण “क” या साधना ारे जमिव यात येणारे
भांडवल हे न दणी अिधका याचे आगाऊ परवानगीिशवाय भागाचे
वसुल झालेले भांडवल, साठिवलेला राखीव िनधी व इमारत िनधी
यां या बेरजेतन
ू साचलेले तोटे वजा जाता रािहले या र कमे या दहा
पटीहू न जा त असणार नाही.
5.2

िगरणी या मालम ा, जदगी व हमीप या तारणावर
भागभांडवल आिण कज उभारता येतील. तसेच सं थे या हमी
प ावर अगर इतर प दतीने सहकारी सं था, इंड ीयल
फायना स कॉप रे शन ऑफ इंिडया (IFCI), इंड ीयल े डीट
ॲ ड इन हे टमट
कॉप रे शन ऑफ इंिडया (ICICI),
इंड ीयल डे हलपमट ब ँक ऑफ इंिडया (IDBI), लाईफ
इ शुर स कॉप रे शन ऑफ इंिडया (LIC) , िसकॉम (SICOM),
नाबाड (NABARD), न ॅशनल को-ऑप. डे हलपमट काप रे शन,
नवी िद ली (NCDC) महारा
को-ऑप. डे हलपमट
काप रे शन (MCDC) अगर इतर िविवध िव ीय सं था,
रा ीयकृ त, शेडयु ड ब ँका या दारे सोसायटी या कारणासाठी
िनधी उभे करता येतील.

5.3 सूतिगरणीचे अिधकृ त भागभांडवल ------------ पये राहील.
येक भागाची कमत .2000/- व वेश फी .100/राहील.
5.4 भागाची िवभागणी खालील माणे राहील.
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सं थेचे भांडवल सं थे या यवहारात गुंतिवले नसेल त हा
अिधिनयम, कलम 70 अ वये ते गुंतिवले जाईल.
6. सभासद व
6.1

सं थे या काय े ात राहणा या आिण शेतकरी िकमान 20
आर े धारण करणारा कापूस उ पादक शेतकरी कवा
यं माग धारक कवा हातमाग धारक कवा िकमान 20 आर
े धारण करणारा इतर शेतकरी यांना सूतिगरणीचे सभासद
होता येईल. मा या िगरणी या वत: या काय े ात एखादी
याच कारची सं था अस यास अगर थापन झा यास, ितचे
काय े या सं थे या काय े ातून आपोआप वगळले जाईल.

6.2 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 22 व या
खालील िनयमांमधील तरतुदीस अनुस न पा असलेली
कोणतीही य ती सद य वास पा राहील.
अ) कापूस उ पादक सभासद/यं माग/िवणकर धारक सभासद.
ब) सं था सभासद.
क) नाममा व सहयोगी सभासद.
(अ) ि याशील सभासद
खालील अटी पुण करणा या सभासदाला ि याशील
सभासद हणून संबोध यात ये ईल.
1. कापूस उ पादक सभासदांकरीता ि याशील सभासदा या
अटी :
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अ) संचालक मंडळा या सलग 5 वष या कालावधीम ये
िकमान एक सवसाधारण सभेस उप थत असणारा
सभासद.
आ) संचालक मंडळा या सलग 5 वष या कालावधीत
कापूस उ पादक सभासदाने िकमान एक वेळा
उ पािदत होणारा कापूस िगरणीला पुरवठा करणारा
सभासद.
इ) सूतिगरणी सभासदांसाठी पूरिवत असले या सेवांचा
लाभ घे णारा सभासद.
(टीप - वरील 3 अट पैकी 'अ' मधील अट बंधनकारक
असून उवरीत 'आ' आिण 'इ' पैकी कोणतीही एक अट पूण
केलेली असावी.)
2. यं माग / हातमाग िवणकर सं थांचे सभासदांकरीता
ि याशील सभासदा या अटी :
अ) संचालक मंडळा या सलग 5 वष या कालावधीम ये
िकमान एक सवसाधारण सभेस उप थत असणारा
सभासद.
आ) संचालक मंडळा या सलग 5 वष या कालावधीम ये
सूतिगरणी उ पािदत करीत असलेला िकमान .
2000/- चा िकमान एक वेळा माल खरे दी करणारा
यं माग / हातमाग िवणकर सभासद.
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इ) सूतिगरणी सभासदांसाठी पूरिवत असले या सेवांचा
लाभ घे णारा सभासद.
(टीप - वरील 3 अट पैकी 'अ' मधील अट बंधनकारक असून
उवरीत 'आ' आिण 'इ' पैकी कोणतीही एक अट पूण केलेली
असावी.)
3. अ) या यितरी त वरीलपैकी सभासद नसलेला परं त ू िगरणीचा
सभासद असले या सभासदांनी संचालक मंडळाचे सलग
5 वष चे कालावधीत िकमान एक वा षक सवसाधारण
सभेला उप थत असणारा सभासद.
आ) संचालक मंडळा या सलग 5 वष या कालावधीत
िकमान . 3000/- ची ठे व सलग 1 वष करीता
सूतिगरणीकडे ठे वणारा सभासद. (सूतिगरणीला
सभासदाने ठे वले या ठे वीवर चलीत याज दरापे ा
जा त नाही अशा दराने याज दे ता येईल.)
इ) सूतिगरणी सभासदांसाठी पूरिवत असले या सेवांचा
लाभ घे णारा सभासद.
(टीप - वरील 3 अट पैकी 'अ' मधील अट बंधनकारक असून
उवरीत 'आ' आिण 'इ' पैकी कोणतीही एक अट पूण केलेली
असावी.)
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ब) अि याशील सभासद हणजे उपिवधी .6 (अ) मधील अट चे
पालन केले नसलेले अि याशील सभासद हणून ओळखले
जातील.
जे हा िगरणी एखादया सद याचे अि याशील सद य हणुन
वग करण करील त हा ती िगरणी िव ीय वष समा त हो या या
िदनांकापासून तीस िदवसाचे आत, संबंधीत सद याला अशा
वग करणाबाबत िवहीत िरतीने कळिवल.
अि याशील सद य असे याचे वग करण के या या
िदनांकापासून पुढील पाच वष म ये सवसाधारण सभे या िनदान
एका बैठकीला उप थत राहणार नाही आिण उपिवधीम ये िविन द ट
के या माणे सेवांचा िकमान मय दे त वापर करणार नाही. तसेच
वरील म ये नमूद माणे पुतता करणार नाही असा कोणताही
अि याशील सद य कलम 35 अ वये काढू न टाकले जा यास पा
ठरे ल.
अि याशील सद य हणून वग करण केले या सद याने
पा ता िनकषांची पुतता के यावर, तो ि याशील सद य हणुन
याचे पुन:वग करणे केले जा यास पा राहील.
परं त ू असेही की एखादा सद य ि याशील कवा अि याशील
सद य अस याबाबत वाद उ व यास, असे वग करण के याचे
कळिव या या िदनांकापासून 60 िदवसा या कालावधी या आत
िगरणी या िनबंधकाकडे याबाबत अिपल करता येईल.
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6.3 नाममा सभासद हणजे उपिवधीनुसार न दणी झा यावर
नाममा सद य हणुन याचे सद य व मा य केले असेल, तो
नाममा सद य होय. याचा सं थे या न यात कवा जदगीत
कोण याही कारचा वाटा असणार नाही व मतदानाचा ह क
असणार नाही. तसेच तो सं थेचा सिमती सद य हणून
िनयु ती कर यास पा असणार नाही वा सं थेचा इतर
सं थेवर ितिनधी हणून िनयु ती कर यास पा असणार
नाही.
6.4 सहयोगी सभासद हा सूतिगरणीचे भागाचा इतरांबरोबर एक
भागधारक असतो परं त ू याचे नांव भागप ावर थम असत
नाही.
6.5 अ) सहकारी सं था अिधिनयम, िनयम व सं थेचे उपिवधी
अ वये घातले या व खालील अटी पुण के याखेरीज कोणाही
य तीस सं थेचे सद य होता येणार नाही.
1) तो पूण 18 वष वयाचा व करार कर यास लायक असला
पािहजे.
2) तो चांग या वतणुकीचा असला पािहजे.
3) िनबंधकाने ठरिवले या नमु यात याने सद य वाकरीता अज
िदला पािहजे. तो वत: उपिवधी
.2 म ये नमुद केले या
काय े ातील रिहवाशी असला पािहजे व अज सोबत गावचा नमुना
- 8 “ड” चा उतारा तसेच रिहवासी बाबतचा स म अिधकारी
यांचा दाखला जोडला असला पाहीजे.
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4) िगरणीचे उ े श यास समजले पािहजेत.
5) याने 100/- पये वेश फी िदली असली पािहजे.
6) सभासद हो यासाठी असले या ठरािवक नमु यातील याचा अज
संचालक मंडळाने बहु मताने मंजरू केला पािहजे.
7) याने िकमान एक तरी भाग घे ऊन याची पूण र कम भरली
पािहजे.
8) तो िदवाळखोर व काय ाने अपा र ठरिवलेला गेलेला नसावा.
तसेच याला फौजदारी गु हयात िश ा झालेली नसावी.
9) अिधिनयम,िनयम पोटिनयम यातील अटी याने पुण के या
अस या पािहजेत.
िटप :- वरील पोटिनयम 6 (6) मधील अटी िगरणी न दणीसाठी
केले या मुळ या अज वर यां या स ा असतील अशांना
लागू असणार नाही.
ब) अिधिनयमा या कलम 24 (1) व (2) यातील अटीस पा
असले या इसमाकडू न पये 100/- वेश फी घे ऊन याला
नाममा सभासद हणुन न दिव यात येईल.
क) न दणी अिधका-या या पुव परवानगीने रा य सरकार, इतर
सहकारी सं था, यांना सं थेचे सभासद व खुले राहील.
6.6 मयत सद याचे भाग अगर िहतसंबंध वारसा ह काने
िमळिवणारे अ ान अगर वेडे इसम यांना अनु मे यांचे
कायदे शीर ितिनधी अगर पालक यां यामाफत अिधिनयम,
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िनयम व पोटिनयम यात सद य क न घे यासंबंधी ठरिवले या
कायप दतीनुसार महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे
िनयम . 20 माणे सद य क न घे ता येईल. अिधिनयमात व
पोटिनयमात नमुद केले या ह कांचा उपभोग जबाबदा या या
ितिनधी अगर पालक यां यामाफत घे ता येईल.
6.7 िगरणीस तीन मिह याचे लेखी नोटीस दे ऊन कोणाही सद यास
आपले सद य वाचा राजीनामा दे ता येईल तसे कर यापुव
या याकडे येणे असले या रकमेची पुण फेड झाली असली
पिहजे व जािमनकी या जबाबदारीतून तो मु त झाला असला
पािहजे, िनयम . 21 मधील तरतूदी राजीनामा मंजरू करताना
िवचारात घे त या जातील.
6.8 सवसाधारण बैठकीत हजर असणा या व मताचा अिधकार
असणा या सभासदां या सं ये या 3/4 सभासदां या मताने
कोण याही सभासदास खालीलपैकी कोण याही कारणाकरीता
सं थेतन
ू काढू न टाकता येईल.
अ) जर तो सभासद वा या अटी पाळत नसेल.
ब) जर सिमती या मते तो िगरणी या िहतािव द काही कृ य
करीत असेल, अगर िगरणी यव थत चाल यास अडथळे
आणीत असेल.
क) जर सिमती या मते याने िगरणीला बदनाम केले असेल.
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ड) जर िगरणीमाफत मालाची िव ी कर या संबंधी या अगर
िगरणीशी होणा या या या यवहारा या दुस या बाबी
संबंधी या पोटिनयमांचे उ लंघन करीत असेल.
इ) जर याचे िदवाळे िनघाले असेल अगर तो काय ाने
नालायक ठरला असेल.
फ) जर याला फौजदारी गु
िश ा झाला असेल.

ाब ल एक वष तु ं गवासाची

ग) जर तो सं थे या काय े ात राहत नसेल
सभासद वाचे िनयम पाळीत नसेल.

कवा

ह) जर सभासद अि याशील पुढील 5 वष चे कालावधीत
ि याशील सभासद झाला नाही तर अिधिनयम कलम .35
अ वये सभासद व र केले जाईल.
6.9 कोण याही सद यास िगरणीतुन काढू न टाकताना सहकारी
सं थेचे अिधिनयम कलम . 35 व िनयम .28 व 29 मधील
तरतुदी िवचारात घे त या जातील व यात नमुद केले या
कायिरतीचा अवलंब केला जाईल. काढू न टाकले या सद यास
या तरतुदीनुसार पु हा सद य करता येईल. सद यास काढू न
टाकताना याचे खा यात जमा असले या भागाची र कम दं डा
दाखल ज त केली जा यास पा होईल.
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6.10 खालील कोण याही कारणामुळे एखा ाचे सद य व र
होईल.
अ) याने सभास वाचा िदलेला रािजनामा मंजरू झा यांस.
ब) या या नावावरील सव भाग अगर िहतसंबंध दुस याचे
नावावर वग झा यास.
क) तो मयत झाला अस यास.
ड) यास सं थेतन
ू काढू न टाकले अस यास.
इ) सं थे या काय े ाबाहे र तो कायमचा रहावयास गेला
अस यास.
फ) याला कायमचे वेड लागले अस यास.
ग) या या वेळी अमलात असले या कोण याही काय ा या
तरतुदीअ वये एखा ा अपराधाकरीता एक वष पे ा कमी
नाही इत या कालावधी या कारावासासाठी िस दापराधी
ठरला अस यास.
6.11 िनयम व पोटिनयम यात ठरिवलेली र म भर यािशवाय
अगर ठरिवलेले िहतसंबंध सं थेम ये िमळिव यािशवाय
इसमास सद याचे ह क बजावता येणार नाहीत.
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6.12

कोणाही सभासदास खालील कारणा तव खालील
कारणा तव सं थे या कामकाजात मतदानाचा ह क
असणार नाही. तसेच तो संचालक मंडळावर िनवडू न ये यास
पा असणार नाही.
(अ) तो सूतिगरणीचा थकबाकीदार झाला अस यास.
(ब) तो सूतिगरणीचा अि याशील सभासद झा यास.

6.13

येक भागाची दशनी िकमंत . 2000/- राहील. भागाची
पूण र कम जमा झा यावर भाग दाखला िदला जाईल.

6.14 सं थे या एकुण भागा या 1/5 भाग अगर पये 20,000/कमतीचे भाग यापैकी जे कमी असेल िततके भाग कोणाही
सद यास धारण करता येतील. भागांकरीता लेखी अज केले
असले पािहजेत. यव थापक सिमतीने अशा अज चा
िनकाल तीन मिह याचे आत िदला पािहजे.
6.15 भागाचे ह तांतरण सहकारी सं थां या अिधिनयम कलम
मांक 30 व िनयम 24 ते 26 यामधील तरतुदीनुसार केले
जाईल.
6.16 कोणाही सद यास सं थेम ये कमीतकमी एक वषभर भाग
धारण के यािशवाय तो ह तांतिरत करता येणार नाही.
यव थापना या मंजरु ीने दुस या सद यास अगर या या
सभासद वाचा अज सिमतीने मंजरू केला असेल अशा इसमाचे
नावे तो भाग ह तांतरीत करता येईल. येक भाग ह तांतरीत
कर याकरीता पये 100/- फी आकारली जाईल. याचे नावे
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भाग ह तांतिरत केला असेल याचे नाव भागा या ह तांतर
न दणी पु तकात दाखल के यािशवाय व ह तांतरण
करणा याने सं थेचे दे णे भागिव याखेरीज भागाचे ह तांतरण
पुण होणार नाही.
6.17 कोणाही सद यास आप या सहीचा लेख सं थेजवळ ठे वन
ू
अगर या कामासाठी ठे वले या कोण याही पु तकात िनवेदन
नमुद क न, सं थे या पगारी अिधकारी, इसमाखेरीज इतर
कोण याही इसमाची िनयम . 23 मधील तरतुदीनुसार मरणा
नंतर सूतिगरणीत असणा या आप या भागाचे अगर
िहतसंबंधाचे वारसदार हणुन नेमणुक करता येईल अगर
केलेली ती नेमणुक परत घे ता येईल, अगर ित यात बदल
करता येईल. अशा पिह या नेमणुकी करता फी आकारली
जाणार नाही. पण या नेमणुकीत कोणताही फेरफार करणेब ल
अगर अशी नेमणुक कर याब ल येक वेळी पये 100/फी ावी लागेल.
6.18 एखादा सद य मरण पावलेनंतर याचे भाग िहतसंबंध याने
नेमले या वारसदाराचे नावे वग केले जातील असा वारसदार
नेमला नसेल तर याचे भाग अगर िहतसंबंध सहकारी सं थाचे
अिधिनयम कलम .30 व िनयम .25 मधील तरतुदीनुसार
याचे वारसाचे अगर कायदे िशर ितिनधीचे नावे ह तांतरीत
केले जातील. मा ह तांतरण करणेपव
ु
या नेमले या
वारसास अगर कायदे िशर ितिनधीस िगरणीचे सद य क न
घे तले जाईल. याकरीता सं थेने ठरिवले या नमु यात याने
अज केला पािहजे. सद य वाकरीता याला पु हा भाग िवकत
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घे णेची गरज वा ज री नाही. मयताचे वारसास सद य क न
घे णे व याचे नावावर भाग ह तांतरण करणे या दो ही बाबी
एका मागून एक लगेच के या पाहीजेत.
6.19 एखादा सद य मरण पाव यानंतर याचे खा यास असले या
भागा या कवा िहतसंबंधा या रकमेतन
ू सं थेस याकडू न जे
येणे असेल ते वजा क न रािहलेली बाकी, याने नेमन
ु
िदले या वारसास कवा नेमन
ु िदले नसेल तर, सिमती या
मते मयताचा जो कोणी यो य वारस अगर कायदे िशर
ितिनधी असेल या याकडू न यो य माणात नुकसान
भरपाई रोखा (A BOND OF INDEMNITY) िलहू न घे ऊन
यांने मागणी के या पासून सहा मिह याचे आत अिधिनयम
मधील तरतुदी माणे िदले जाईल. मा मयत सद याची
मुदतीची ठे व अस यास मुदत संप यापुव या माणे ती चालू
खा या या याज दराने परत करता येईल.
6.20 सद यामधून कमी झाले या इसमास तो कमी झा या या
तारखेपासून एक वष चे आत याचे भागाची र कम याला
िदली जाईल, मा
याकडे येणे असले या रकमा या
भागा या रकमातून वसुल के या जातील. तसेच कोण याही
सालात परत करावयाचे भागभांडवल हे गत 31 माच रोजी
असले या सं थे या एकुण भागभांडवला या 10 ट के पे ा
जा त असता कामा नये.
6.21 सूतिगरणीने सरकारी अगर पैसा पुरिवणा या िव ीय ब ँकेचे
कज घे तले असेल तर अनु मे न दणी अिधकारी अगर अशी
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ब ँक यां या आगाऊ स मतीिशवाय िगराणीस कोण याही
भागाची र कम परत करता येणार नाही, अगर इतरांकडू न
बाहे रील कज याचे पुव मंजरु ीिशवाय घे ता येणार नाही.
िटप

:- उपरो त पोटिनयमां वये भागांची र कम परत करताना
भागाची कमत कायदा व िनयम मधील तरतुदीनुसार
ठरिवली जाईल आिण भागाची र कम दे ताना तीच
िवचारात घे तली जाईल.

7. सूतिगरणीचे यव थापन
7.1

िगरणी या सवसाधारण सभेकडे िगरणीची अखेरची स ा
राहील मा ती स ा अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील
तरतुद ना अिधन राहील.

7.2 िगरणीची पिहली सवसाधारण सभा िनयम मांक 59 मधील
तरतुदीनुसार भरिवली जाईल व ित यात याच तरतुदीनुसार
कामे केली जातील.
7.3
येक वष 31 माच नंतर व 30 स टबर या आत अिधिनयम
कलम मांक 75(1) व िनयम मांक 60 मधील तरतुदीनुसार
वा षक सवसाधारण सभा बोलिवली जाईल. अशा बैठकीम ये
खालील अहवाल मंजरू ी करीता ठे वले जातील.
अ) कलम 75(2) व िनयम
िववरणप के.

मांक 60 अ वये 'न' नमु यातील

ब) अिधिनयम कलम 75 (4) अ वये लेखापिर ण अहवाल.
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क) अिधिनयम कलम 75 (2) अ वये दोषदु

ती अहवाल.

ड) अिधिनयम कलम 75 (2) अ वये पुढील वष चे
अंदाजप क.
7.4 िगरणी या वा षक सवसाधारण बैठकीत िगरणीचे संचालक
मंडळ सद य व िगरणीचे सभासदाचा समावेश असेल.
7.5

मुदतीत सभा घे याची जबाबदारी िगरणीचे अ य व
मु यकायकारी अिधकारी/ कायकारी संचालक/ संचालक/
यव थापक/ यव थापकीय संचालक/ सिचव यांची राहील.

(अ)

िनयम 61 अ वये िविहत नमु यात तयार केलेले ले याचे
वा षक िववरणप ापैकी नफा-तोटा प क व ताळे बंद याची
त, सिमती या वा षक ितवृ ाची त आिण मागील सहकार
वष या लेखापिर ण
ापनाचा सारांशाची त वा षक
सवसाधारण सभे या तारखेपव
ू
14 िदवस अगोदर या
वष या आ थक प के असणारा िगरणी या कामकाजाचा
वा षक अहवालासह सभासदांना पाठिवला जाईल व नंतर ते
सवसाधारण सभे या मंजरु ी किरता ठे वले जातील.

7.6 सवसाधारण सभेने करावया या कामात पुढील कामांचा
समावेश होईल.
1. त ार िनवारण सिमतीची िनयु ती करणे.
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2. सं थे या लगत या मािगल वष चा लेखापरी ण अहवाल
वाचन करणे.
3. लेखापरी ण कर यात आलेले जमा-खच चे लेखे, नफातोटा प क व ताळे बंद याम ये आव यकतेनस
ु ार सुधारणा
क न मंजरू ी दे णे.
4. संचालक मंडळाने िशफारस केले या नफा वाटणीस
लेखापरी णातील अिभ ाया या अिधनतेने मंजरु ी दे णे.
5. मागील लगतपूव लेखापरी ण अहवालाचा दोषदु
अहवाल सादर करणे.

ती

6. संचालक मंडळाने िशफारस केले या पुढील वष या
अंदाज प कास मंजरू ी दे णे.
7. सद यांचे हकालप ीबाबत सभेपढ
ु े आले या िवषयांचा
िनणय घे णे.
8.

पुढील आ थक वष साठी शासनाने/िनबंधकाने मा य व
िस द केले या लेखापरी कां या नामतािलकेमधील
लेखापरी काची िनयु ती करणे. दरवष आ थक वष
संप यानंतर सहा मिह या या आत लेखापरी ण क न
घे णे.

9.

मािगल सभेत
आढावा.
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10. लेखापिर ण अहवालाचा दोष दु ती अहवाल सादर
करणे, िविहत मुदतीत दोष-दु ती अहवाल सादर न
के यास कलम 82 नुसार शा ती लागू होतील.
11. कलम 75 म ये काहीही अंतभुत असले तरी जर सं थे या
सवसाधारण सभेने एखा ा बाबीवरील खच नामंजरू
के यास सदर मु ांसंबधी चौकशी कर यासाठी
िनबंधकास कळिवणे.
12. उपिवधी मांक 5 मधील मय दे स अधीन राहू न पुढील
वष किरता उभारावया या बाहे रील कज ची मय दा
ठरिवणे.
13. शासन, संचालनालय व िव ीय ब ँकाकडू न आलेला
प यवहार यावर िवचार करणे व िनणय घे णे.
14. नवीन उपिवधी वीकारणे, अंमलात असले या उपिवधीत
बदल करणे कवा काही उपिवधी वगळणे.
15. लगतपूव वष त कोण याही सिमती सभासदास व या या
कंु टूं बास ( हणजे पती, प नी, आई, वडील, भाऊ, बहीण,
मुलगा,मुलगी,जावई व कवा सुन यांना) संचालक,
सभासद अगर भागीदार असले या सं था, भागीदार
पेढया कवा कंप या यांना िगरणीने िदले या कज चा,
या या परतफेडीचा व चालू वष अखेर येणे रािहले या
कज चा तसेच
यवहाराबाबत तपशील दे णारी
मािहतीप के िगरणी या वा षक सभेपढ
ु े ठे वली पािहजेत.
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16. लेखापिर कांची िनयु ती र
पुनिनयु ती करणे.

करणे व

यानुषंगाने

17. म ा व दािय वे, एकि करण, िवभाजन, ह तांतरण
याबाबतचा िनणय घे णे.
18. िनबंधकाने दाखल केले या चौकशी अहवालावर
कायवाही करणे.
19. संघीय सं थेशी संल न होणेबाबतचे िनणय घे णे परं त ू असा
ठराव सं थे या एकूण सद यां या 3/4 बहु मताने मंजरू
होणे आव यक आहे .
20.
7.7

िगरणी या िनरिनराळया
उपसिम या नेमणे.

यवहारांसाठी

िवभागवार

अिधिनयम कलम 76 मधील तरतुदीनुसार सं थेला िवशेष
साधारण सभा बोलिवता येईल व खालील पिर थतीत ती एक
मिह यात बोलिवलीच पािहजे.
1)

सं थे या एकूण सद यां या 1/5 सद यां नी लेखी मागणी
के यास.
2) न दणी अिधकारी यांनी सूचना के यास.
3) सं था संल न असले या संघीय सं थेने मागणी के यास.
सवसाधारण सभांची कायिरती अिधिनयम
मधील तरतूदीनुसार असेल.
SOOT GIRNI BYE LAWS

मांक 60

26

7.8

सूतिगरणी या वा षक सवसाधारण सभेची 14 िदवसांची
आिण िवशेष साधारण सभेची 7 िदवसांची लेखी नोटीस व
काय म पि का अशा सभेपव
ु काढू न िगरणीचे कायकारी
संचालक/ यव थापिकय संचालक यांनी ती सभा बोलिवली
पािहजे व अशा सभेची सूचना न दणी अिधकारी यांना िदली
पािहजे. सभेची नोटीस व काय म पि का िगरणी या नोटीस
बोड वर व िगरणी या काय े ात असले या गावातील मुख
िठकाणी डकवून िस द केली पािहजे. वा षक सवसाधारण
सभेची नोटीस सभासदाला बजाव याचा पुरावा सं थे या
द तरी ठे वला पािहजे. सदर नोिटशीत सभेची तारीख, नेमकी
वेळ, सभेचे िठकाण व सभेम ये केली जाणारी कामे नमुद
केली पािहजेत. िगरणीचे अ य
व या या गैरहजेरीत
संचालक मंडळाचा उपा य यांनी व कायकारी संचालक /
यव थापिकय संचालकासह नोटीशीवर स ा पािहजेत.

7.9 सवसाधारण सभेत हजर असले या सद यापैकी 2/3
सद यां या परवानगीने काय म पि केत दाखल नसले या
िवषय कोणालाही सभेपढ
ु े मांडता येतील.
7.10 कोण याही साधारण सभेत एकूण सद यां या सं येत 2/5
अगर 50 (यापैकी कमी सं या असतील एवढे ) सद य
गणपुत (कोरम) करीता आव यक असतील.
7.11 िगरणीचे अ य हे वा षक सव साधारण सभेचे अ य
राहतील, अ य गैरहजर असतील ते हा उपा य हे अ य
हणून काम पाहतील. यावेळी अ य व उपा य दोघे ही
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गैरहजर असतील यावेळी हजर असणा या सभासदांमधून
या सभेपरु ता अ य िनवडला जाईल.
7.12 अिधिनयम कलम 27 व िनयम
मांक 60 मधील
तरतुदीनुसार साधारण सभेत मतदान केले जाईल. सभेस हजर
असणा या येक सद यास एकापे ा जा त मत दे याचा
अिधकार असणार नाही. सभासद ि याशील सभासद
नस यास यास सवसाधारण सभेत मतदान करता येणार
नाही. अ य ास एक िनण यक मत असेल. एखा ा ठरावावर
(मतै य न झा याने)सद य िवभागले गेले असतील ते हा,
मतदान करणा या कोणाही सद याला मतमोजणी (पोल)
कर याची मागणी करता येईल. यानंतर अ य ाने ती मंजरू
केली पािहजे. सिमती या अगर इतर िनवडणूका उपिवधी म ये
िन द ट के या माणे गु त मतदान प दतीने करावया या
स यास यांचे िनकाल सोडू न येक ठरावाचा िनकाल हात
उभा न केले या मतदानाव न केला जाईल. मतदान
करणा या सद यां या बहु मताने
येक ठराव मंजरू केला
जाईल.
7.13 सुतिगरणी या वा षक बैठकीतील मतदानाचा अिधकार :ि याशील सभासदालाच साधारण सभेम ये कामकाजात भाग
घे याचा व मतदानाचा अिधकार राहील, मा अि याशील
सभासद साधारण सभेला उप थत राहू शकतील.
1.कोण याही नाममा
तसेच अि याशील
मतदानाचा अिधकार असणार नाही.
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2. थकबाकीदार सभासदास सं थे या साधारण सभे या
कामकाजात मतदान कर याचा अिधकार असणार नाही.
7.14 सवसाधारण सभेत पािरत झाले या कोण याही ठरावात बदल
कर यासंबंधीचे ठराव, साधारण सभेत पािरत झाले या मूळ
ठरावा या तारखेपासून सहा मिह या या आत न दणी
अिधकारी यां या परवानगीिशवाय कोण याही साधारण सभेत
आणता येणार नाही.
7.15 िगरणी या इतर िगर यांची सद य झाली असेल अशा
िगर यां या साधारण सभांना सं थेतफ ितिनधी हणून हजर
राह याब ल व मत दे याब ल अिधिनयम कलम 27 या
तरतुदीना अधीन राहू न, िगरणी वेळोवेळी ठरवेल.
मा अि याशील / नाममा सद याला अशा िरतीने
ितिनधी हणून पाठिवता येणार नाही.
7.16 तसेच िनबंधकाने िनयु त केले या शासकास मतदानाचा
अथवा सं थेचे वतीने िनवडणूक ि येत भाग घे याचा
अिधकार असणार नाही. अशा वेळी शासक िवशेष
सवसाधारण सभा बोलवून सभासद ितिनधीची नेमणुक
करे ल.
7.17 वृ ांत पु तकांत कायकारी संचालकाने सवसाधारण सभेचा
वृ ांत अशी सभा पार पड यापासून पंधरा िदवसांचे आत
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िलहू न लगत या सिमती सभेत अंमलबजावणीसाठी ठे वला
पािहजे.
7.18 िगरणी या वा षक सवसाधारण सभेपढ
ु े कायदा कलम 75
(2) नुसार आव यक ती िववरणप े ठे वणे अिनवाय आहे .
7.19 कायदा कलम 75 (4) नुसार िगरणी या वा षक सवसाधारण
सभे पुढे वैधािनक लेखापिर ण अहवाल ठे वणे अिनवाय
आहे . तसेच िगरणी या वा षक सभेत िनयम 62 अ वये (न
नमु यात) तयार केलेली नफा तोटाप के सादर कर यात
येतील. तसेच मागील लेखापिर ण अहवालाचा (ओ
नमु यात) दोष-दु ती अहवालास अिधमंडळाची वा षक
बैठिकची मा यता घे यात येईल.
7.20

िगरणी या वा षक सभे या मा यतेने सहकारी सं थेतील
अंतगत वाद, त ारी सोडिव यासाठी िगरणी या तरावर
कायदा कलम 89 अ ब माणे त ार िनवारण सिमतीची
िनयु ती कर यात येईल. सदर सिमतीम ये संचालक
नसले या तीन ि याशील सद याची नेमणुक कर यात
येईल. सं थेतील वाद सोडिव यासाठी समुपदे शन, लवाद,
यायालयीन तडजोड (लोक अदालत) म य थी इ यादी
कारे तडजोड क न त ार िनवारण सिमती श यतो तीन
मिह या या आत सुनावणी घे ऊन िनणय घे ईल व असे िनणय
िगरणी जतन क न ठे वील.

7.21 िगरणी आप या वा षक सवसाधारण सभेत, रा य शासनाने
मा यता िदले या नामतालीकेमधुन, कलम 81 म ये िनध िरत
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के या माणे िकमान अहता व अनुभव असणा या
लेखापरी काची कवा लेखापरी ण करणा या सं थेची
चालू िव ीय वष साठी नेमणुक करील आिण अिधमंडळा या
वा षक बैठकी या िदनांकापासून तीस िदवसां या
कालावधी या आत, नेमणुक केले या लेखापरी काचे नाव
आिण सं थे या ले यांचे लेखापरी ण कर यासािठची याची
लेखी संमती हे िववरणा या व पात िनबंधकाकडे दाखल
करील.
8. सिमती
8.1 सूतिगरणी या कामकाजाची यव था संचालक मंडळाने केली
पािहजे. संचालक मंडळातील सद य सं या 21 पे ा जा त
राहणार नाही. संचालक मंडळाची िनवडणूक दर 5 वष नी
रा य सहकारी िनवडणूक ािधकारणा माफत घे तली जाईल.
संचालक मंडळा या मुदतीत मृ यु अगर इतर कारणाने
िरका या होणा या जागा अिधिनयम आिण िनयमातील
िवहीत तरतुदीनुसार भर या जातील.
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8.2.1 सूतिगरणीचे संचालक मंडळ 21 सद यांचे राहील व
संचालक मंडळाची रचना खालील माणे राहील.
अ) कापूस उ पादक शेतकरी / यं माग व हातमाग
11
िवणकर या मतदार संघातून िनवडू न
ावयाचे ितिनधी
ब) िबगर कापूस उ पादक शेतकरी या मतदार
05
संघातून िनवडू न ावयाचे ितिनधी
क) अनुसिु चत जाती अथवा जमाती ितिनधी
01
ड) मिहला सद य ितिनधी
02
इ) इतर मागासवग य ितिनधी
01
फ) भट या िवमु त जाती व जमाती/
िवशेष मागास वग ितिनधी
01
एकू ण
21
( िटप : 1. कापूस उ पादक शेतकरी / यं माग व हातमाग िवणकर या
मतदार संघातून

ावयाचे

ितिनधी कापूस उ पादक

शेतकरी व यं माग / हातमाग िवणकर (ि याशील)
सद यांमधूनच िनवडू न िदले जातील आिण या मतदार
संघासाठीचे ि याशील मतदार हे कापूस उ पादक /
यं माग व हातमाग िवणकर धारक सभासदच असतील.
2. िबगर कापूस उ पादक शेतकरी मतदार संघातून िनवडू न
ावयाचे ितिनधी िबगर कापूस उ पादक शेतकरी

(ि याशील) सद यांमधूनच िनवडू न िदले जातील. या

मतदार संघाचे मतदार हे िबगर कापूस उ पादक शेतकरी
असतील.
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3. उवरीत 5 राखीव मतदार संघ ितिनधी हे कापूस उ पादक
शेतकरी कवा यं माग, हातमाग िवणकर धारक हे च
असतील परं तू यांना सूतिगरणीचे सव ि याशील
सभासद मतदान करतील.

8.2.2 या यितिर त 2 त व 2 कायल ी संचालकांना वकृ त
कर याचा संचालक मंडळास अिधकार रािहल. या त व
कायल ी संचालकांना पदािधका यां या िनवडणुकीत
मतदानाचा अिधकार असणार नाही. कायल ी संचालक
(FUNCTIONAL DIRECTOR) हा िगरणी या नोकरीत असावा.
िगरणीचा कायकारी संचालक/ यव थापिकय संचालक ( कवा
मु य कायकारी अिधकारी) हा िगरणीचा एक कायल ी
संचालक असेल, तर दुसरा कायल ी संचालक हा
सूतिगरणी या यव थापनातील विर ठ अिधकारी असेल.
8.2.3 कायल ी संचालक - कायल ी संचालक वकत कर याची
संचालक मंडळास मुभा राहील. संचालक मंडळात 17
संचालक सद य अस यास 1 कायल ी संचालक व 17 पे ा
जा त व 21 पयत संचालक सं या असले या संचालका या
मंडळात 2 कायल ी संचालक असतील.
8.2.4 संचालक मंडळा या सभे या गणपुत करीता 11 संचालक
सद यांची उप थती आव यक असेल. तसेच सदर
गणपुत करीता त संचालक आिण कायल ी संचालक यांची
गणना केली जाणार नाही. सिमती या सभेत त संचालक
िनवडणूिकशीवाय इतर ठरावां या अनुषंगाने आपले मत दे ऊ
शकतील.
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8.3 सिमतीवरील नैिमि क िर त पद, या या संबंधात नैिमि क
िर त पद िनम ण झाले असेल अशा ि याशील सद यां या
याच वग मधून भरता येईल.
8.4 िनयम ं . 58 मधील तरतुदी माणे सिमतीचा एखादा सद य
सिमतीवर राह यास अपा ठरला अस यास, अगर यास
चलीत कायदयानुसार एक वष या तु ं गवासाची िश ा
झाली अस यास याला सिमतीवर सद य हणून राहता येणार
नाही.
8.5

यव थापक सिमतीत सद य हणुन िनवडणुक लढिव यास
व पुढे सद य हणुन कायरत राह यास खालील कारणांमळ
ु े
सिमती सद य अपा ता धारण करतील.
1) तो सभासद सं थेचा अि याशील सभासद असेल तर.
2) जो सभासद कोण याही सहकारी सं थेचा थकबाकीदार
सभासद असेल तर.
3) िगरणी या चालु खरे दी िव ी या करारात व यवहारात
या सिमती सद याचा ( यांची वत:ची गुंतवणुक
वगळता)
य
अगर अ य
िहतसंबंध गुंतला
अस यास.
4) एखादया सभासदावर झाले या कायदे शीर कारवाईनुसार
तो अपा ठरला असेल तर, अपा ठरिवणारी
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कायदे शीर कारवाई या यावर झाली असेल अगर इतर
कोण याही सं थे या पैशा या अफरातफरी या गु ात
याला िश ा झाली असेल तर.
5)

महारा सहकारी सं था कायदा कलम 88 व 91
माणे जर तो या कवा इतर सं थे या आ थक
नुकसानीकरीता जबाबदार धरला असेल तर व
महारा सहकारी सं था कायदा कलम 147 माणे
िश ा झाली अस यास.

6) तो कवा या या कुटूं बातील कोणी सद य सूतिगरणी या
उ ेशांतगत येणा या धं ाम ये (कं ाट, पोट-कं ाट
ध न) य तश: कवा भागीदारीत सामील अस यास.
7) तो िगरणीचा पगारदार नोकर असेल तर.
8) यो य कारण दाखिव यािशवाय सिमती या लागोपाठ तीन
सभांना एखादा सद य गैरहजर रािह यास तो सिमतीतून
कमी झाला असे समज यात येईल.
9) महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 73
ग क म ये नमूद केले या अपा ता िनकषानुसार अपा
अस यास.
वरील िनकषांचे आधारे सूतिगरणीचा एखादा सद य
अपा झा यास सिमती या उवरीत कालावधीकरीता अिधक पुढील
पाच वष अपा ता धारण करे ल.
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8.6

सिमती सद याचा य तश: िहतसंबंध असणा या बाब चा
िवचार चालु असताना, या सिमती या सभेत या सभासदाला
हजर राहता येणार नाही.

8.7 अिधिनयम, िनयम व िगरणीचे पोटिनयम यातील तरतुदी व
साधारण सभांनी वेळोवेळी केले या ठरावानुसार िगरणीचे
काम चालिव यास कायरत संचालक मंडळास पुण अिधकार
रािहल.
8.8

िगरणी या संचालक मंडळ सभेची लेखी सुचना व सभेचा
काय म सभेपव
ु िनदान 5 िदवस अगोदर सिचवाने/कायकारी
संचालक यांनी संचालक सद यांकडे पाठिवला पािहजे. अशा
बैठका अ य ा या लेखी सुचनेनस
ु ार व संमतीने सिचवाने /
कायकारी संचालकाने बोलािव या पािहजे. मागणी क नही
अशा सभा बोलािव या या कामी अ य ांकडू न टाळाटाळी
होत असेल, तर सभा बोलािव यासंबंधी कायकारी संचालक,
मंडळा या बहु मताने िदलेला लेखी आदे श कायकारी
संचालकांवर बंधनकारक राहील. तातडीचे संगी सभा
आयोिजत करतांना 3 िदवस आधी नोिटस आव यक राहील.

8.9 िगरणीचे चे अरमन यांनी सव सभांचे सभा अ य हणून काम
केले पािहजे. हजर असले या सद यांनी चे अरमन या
गैरहजेरीत आप यापैकी एकास या सभेकरीता सभा य
SOOT GIRNI BYE LAWS

36

हणून िनवडले पािहजे. सभा य ाने सद य या ना याने
असले या एका मताखेरीज समान मत संगी एक मत जादा
दे याचा
अिधकार
असेल.
मा
पदािधका यां या
िनवडणूकीकिरता असा िनण यक कवा जादा मत दे याचा
अिधकार चे अरमन / अ य ास असणार नाही.
8.10 िगरणी या कामाकरीता संचालक मंडळा या आव यक
ितत या बैठका ठरिव या जातील परं त ू मिह यातून िनदान
एक तरी बैठक भरवलीच पािहजे. बैठकांचा वृ ांत
पु तकात सभेचा वृ ांत सिचवाने/कायकारी संचालक यांनी
िलहू न ठे वला पािहजे.

संचालक मंडळाचे अिधकार –
8.11

िगरणी या संचालक मंडळाची कामे खालील माणे
असतील.
1. मागील सभेचे इितवृ वाचून दाखिवणे.
2. सं थे या अिधमंडळा या येक वा षक सवसाधारण
बैठकीत सिमती पुढील बाबी ठे वील.

(एक) सिमती सद यापैकी कोण याही सद यास कवा कोण याही
सिमती सद या या कुटूं बातील कोण याही सद यास कवा
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या या कुटुं बातील कोणताही सद य या सं थेचा कवा
भागीदारी सं थेचा कवा कंपनीचा सद य, भागीदार कवा
यथा थत संचालक असेल अशी सं था, भागीदारी सं था
कवा कंपनी यास िदले या कज चा तपिशल दशिवणारे
िववरणप :(दोन) मागील वष म ये केलेली कज ची परतफेड, या वष अखेरीस
कज ची िश लक असलेली र कम आिण थिकत
रकमा,यांचा तपिशल आिण ित या कामकाजाचा वा षक
अहवाल.
(ितन) िश लक रकमेचा िविनयोगासाठी योजना.
(चार) सं थे या उपिवधीम ये कोण याही सुधारणा केले या
अस यास, याची सुची.
(पाच) सिमतीची िनवडणुक घे याबाबत व ितचे चालन (conduct)
या बाबतचे गटीकरण.
(सहा) मागील िव ीय वष चा लेखापिर ा अहवाल.
(सात) आिध या लेखापिर णाचा दु

ती अहवाल.

(आठ) पुढील वष साठीचा अथसंक प.
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(नऊ) अिधिनयमा या कवा कोण याही िनयमा या तदतुदीनुसार,
िनयमानुसार िनबंधकाने मागिवलेली इतर काणतीही माहीती
आिण,
(दहा) उपिवधी म ये िनध िरत के या माणे आिण यांची रीतसर
नोटीस िदली गेली आहे असे इतर कामकाज कर यात येईल.
3.

सभासद व,राजीनामा,भाग खरे दी करणे, भाग दुस या या
नावावर वग करणे, भाग परत मागणे इ यादी कारणा तव
आले या अज वर िवचार करणे.

4.

सं थे या कामकाजासाठी भांडवल उभे करणे आिण ठे वी
वकार या या शत व अटी ठरिवणे व सं थेचा िनधी
सहकारी काय ा या कलम 70 माणे गुंतिवणे.

5.

सं थेची गुंतवणुक अिधिनयमा या कलम 70 (क) अनुसार
करणे.

6.

या इतर सहकारी सं थांशी ही संल न असेल
सं थांम ये ज र भासेल यावेळी ितिनधी पाठिवणे.

7.

सं थेचे िहशोब तपास यासाठी, र कम
य मोजून
पडताळ यासाठी व रोजिकद वर िनयिमतपणे स ा
कर यासाठी अ य
कवा किमटी या अ य सभासदास
अिधकार दे णे.
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8.

सभासदांचे रिज टर,िहशोबाचे पु तके व इतर रिज टर वगैरे
कागदप े सुरि त ठे वणे, तपासणे, पडताळणे व ते
प दतशीर व पुणपणे िलिह यासाठी यव था करणे.

9.

संचालक मंडळा या वा षक सवसाधारण बैठकीची तारीख,
वेळ, जागा व िवषय ठरिवणे. िवशेष सवसाधारण बैठक
बोलािव यासाठी महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
चे कलम 75 व 76 अ वये आव यक ती यव था करणे
आिण संचालक मंडळाची वा षक सवसाधारण बैठक
ठरले या मुदती या आत घे णे.

10. सं थेचे वा षक अहवाल व िहशोबप के वेळेवर तयार करणे
आिण कािशत करणे, याचे अिधकार सभापती कवा
किमटी या सभासदाला दे णे, िन वळ न या या वाटणीबाबत
साधारण बैठकीला िशफारस करणे.
11. कायदे शीर दावे करणे,बचाव करणे,तडजोड करणे व त ारी
ऐकूण यावर िनकाल दे णे.
12. सं थे या काय लयासाठी, माल ठे व यासाठी अगर िवि साठी
जागा, इमारत अथवा गोदाम भाडयाने घे णे कवा सवसाधारण
सभा व न दणी अिधकारी यां या पुव परवानगीने बांधणे अथवा
िवकत घे णे.
13. सहकार कायदा, िनयम, सूतिगरणीचे पोटिनयम व ठराव यां या
िनयं णास पा असलेले कामकाजाचे िनयम तयार करणे असे
िनयम पंचकिमटी या ोसीड ग बुकात न दिवले जातील व
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संचालक मंडळ बैठकी या मंजरु ीने
होईल.

यांची अंमलबजावणी

14. संघ व शासकीय खा याने व इतर संबंधीताने मािगवलेली
मािहती व प के वेळ यावेळी सादर करणे.
15. िगरणी या ऑिडट िरपोटची दखल घे णे व यातील सुचनांची
अंमलबजावणी करणे, ऑडीट िरपोटम ये दाखिवलेले दोष
सुधारणे व याचा अहवाल ते िमळा यापासून अिधिनयमातील
तरतुदी माणे मुदतीत सादर करणे,ऑिडट िरपोट व दु ती
अहवाल, मंजरु ीसाठी पुढील साधारण सभेपढ
ु े मांडणे. खाते,
ब ँक, ऑडीटस व संघाचे अिधकृ त अिधकारी यांना आव यक
ते मािहती व प के पुरिवणे.
16. सं थे या पोटिनयमात व उपिनयमात फेरबदल करणे,सुधारणा
करणे कवा ते र कर याकरीता साधारणसभेला िशफारस
करणे.
17. िगरणी या कायकारी संचालकाकडू न उ प न व खच, खरे दी व
िव ी आिण मालाचा साठा यांची मािसक प े व िहशोब मागून
घे ऊन याची तपासणी करणे व ती मंजरु करणे. साधारण
बैठकीने मंजरु केले या अंदाज प कातील तरतुदीना अनुस न
झाले या खच स मंजरू ी दे णे.
18. िगरणीचे रे कॉड, सामान, माल व औजारे याबाबतची जबाबदारी
िन चत करणे.
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19. िगरणीचा माल व र कम यांचा नुकसान भरपाई या
वाजवी दराने िवमा उतरिवणे.

टीने

20. महारा रा य सहकारी व ो ोग महासंघा या आव यक या
योजना हाती घे णे व यासाठी सव कार या तरतुदी करणे व
यांचे सूचनांची आव यकतेनस
ु ार अंमलबजावणी करणे.
21. िगरणीची थकबाकी वसुल कर यासाठी आव यक ती
कायवाही करणे.
22. कायकारी संचालक व इतर सव पगारी कमचारी नेमणे, यांना
नोकरीतुन मु त करणे, बडतफ करणे कवा यां यावर
सेवािनयमानुसार कायवाही करणे, मा
कायकारी
संचालकां या नेमणुकीस, यास ावयाचे वेतन व यांना कमी
कर या या कारवाईस सवसाधारण सभेची संमती घे तली
पािहजे.
अ) िगरणी या पगारी कमचा यांची वेतन ेणी, नोकरी या अटी व
पा ता िन चत करणे, तसेच यांचे अिधकार,कामे व
जबाबदा या िन चत करणे.
23. औ ािगक कलह आिण याची तडजोड / समेट या संबंधीचा
िनणय घे णे.
24. िगरणी या सर्व कमचा यांकडू न िस युरीटी बाँडस घे ऊन ते
म यवत ब ँकेत सुरि त ठे ऊन याची पावती घे णे,
कमचा यांना िदलेले जामीनदार हयात आहे त कवा नाही याची
दरवष खा ी क न याबाबत न द ठे वणे.
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25. िगरणी या सव कमचा याकरीता ॉ हडं ड फंडाचे िनयम तयार
करणे व संचालक मंडळ बैठक आिण सवसाधारण सभे या
मंजरु ीने यांची अंमलबजावणी करणे.
26. कायकारी संचालका या गैरहजेरीत ता पुरती कामे कर यासाठी
ज र ती यव था करणे.
27. िगरणीची संचालक मंडळ ही रा य सहकारी िनवडणूक
ािधकरणाला ितची मुदत संप या या िकमान सहा
मिह यापुव आपला पदावधी संप याबाबत कळिवल.
28.

सिमतीम ये कवा ित या पदािधका यांम ये िनम ण झाले या
कोण याही नैिमि क िर त पदाबाबत असे िर त पद िनम ण
झा यापासून पंधरा िदवसां या आत कळिवल.

29. रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणाने िविहत केले या
िदनद शकेनुसार रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणाला
आव यक असणा या अशा न दवहया, अिभलेख आिण
मािहती पुरिवल.
30. िनवडणूका घे यासाठी मतदार यादी सुरळीतपणे तयार
कर याकिरता आव यक ती सव मदत, सहा य व सहकाय
पुरवील.
31. मा य केलेले कं ाटदार / ठे केदार कवा स हस एजंसीला .
5.00 लाखावरील ठे के आिण सेवा दे यासंबंधीचे िनणय घे णे
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आिण यापोटी उचल दे णे व असे िनणय लगत या वा षक
सवसाधारण सभेत सभासदांचे िनदशनास आणून दे णे.
32. सवसाधारण सभे या परवानगीने जिमनीची खरे दी, जमीन
भाडे प याने घे णे अथवा दे णे तसेच अ य खरे दी या करणी .
5.00 लाखाचे करणात िनणय घे णे व उचल दे णे असे असले
तरी शासनाकडू न तयार कर यात आले या किमटीकडू न
आले या िशफारशी / सूचना यांचे पालन करणे िगरणीवर
बंधनकारक असेल.
33. कापूस खरे दी, सूत िव ी, वे ट कापूस िव ी याबाबत िनणय
घे णे.
34. िनबंधकाचे पूवपरवानगीने मालम ेची िव ी करणे व बुडीत
जदगी िनलिखत करणे.
35. िगरणी या उ े शपुत साठी कोण याही अनुषंगीक गो टी करणे
आिण िगरणीचे कामकाज सू यव थत राह याचे
टीने
आव यकती उपाययोजना व कायवाही करणे.
36. िगरणी या पोटिनयमात अ य नमूद केले या अटीखेरीज
खालील माणे पा ता असणा या इसमांचीच िगरणीत
कमचारी हणून पंचकमेटी नेमणूक क शकेल अथवा या
कमचा यांना नोकरीत ठे ऊ शकेल.
अ) जर तो इसम सं थे या उ े शांतगत येणा या धं ाम ये वतं
अगर भागीदारीत यवसाय करीत नसेल.
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ब)

तो एखा ा सं थेचा पगारदार नोकर कवा थािनक सहकारी
सं थेचा पदािधकारी नसेल.

क) जर या इसमाचे नैितक अध:पतन झालेले नसेल.
ड)

जर तो इसम हया कवा दुस या सोसायटीतील सं थे या
पैशा या अफरातफरीत कवा यवहारात गु हे गार ठरला
नसेल.
इ) नोकरी या काळात कमचा यांकडू न वरील अटी पाळ या न
गे यास पंचकिमटी याला नोकरीतून काढू न टाकील.
8.12 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील कायदा
कलम 70 मधील तरतुदीनुसार यव थापक सिमती पैशाची
गुंतवणूक क शकेल, परं तु अशी गुंतवणूक वाहने व
थावर िमळकती या पाने करावयाची अस यास याला
सवसाधारण सभेची पुवमंजरु ी आव यक राहील.
8.13 संचालक मंडळाना ावयाचे वास भ े आिण बैठकीचा
भ ा यासंबंधीची र कम ही काय ामधील व िनयमातील
तरतुदीनुसार राहील.
8.14 सिमतीवरील सद यांनी कत य पार पाड या या कामी हयगय
के यास, हयगयीमुळे होणारा या िगरणी या नुकसानीस ते
वत: य तश: तसेच सामुदाियक रीतीने जबाबदार धरले
जातील.
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8.15 सिमती कवा सिमती या सद या यां या नेमणुकी या वेळी
काही दोष अस यास मागाहू न नजरे स आले अगर
सिमतीवरील काही जागा िरका या रािह या तर,सिमती अगर
सिमतीचा सद य या ना याने सदभावनेने केलेली कामे ही
जणू काही ती सिमती अगर तो सद य यांची नेमणुक यो य
झाली अगर या सिमतीवरील सव सद य होते असे समजून
ते कायदे शीर समजले जातील.
9. िगरणीचा यवसाय
9.1 आप या काय े ातील कापूस उ पादकाने न दणी केले या
जिमनीनूसार कपाशी या
े ावर कपाशी या उ पादनाचा
काय म िनगराणीचे संचालक मंडळास अिधकार असून
या माणे उ पादक सभासदांना कपाशी उ पादना या सूचना
दे वन
ू या कायवाहीत आणून ावयाचा अिधकार राहील.
9.2 भागा या माणातील कपाशी या े ावरील सव कवा सार या
माणात ( पोशनेट) कापूस वकार याचे बंधन िगरणीवर
राहील. मा या िनयमाबाबत शासना या कापूस एकािधकार
योजन अंतगत तरतुदीनुसार शासनाने अगर यावेळेस य ात
अ त वात असणा या ितिनधीमार्फत हे कायवाहीत आणले
जाईल. तथापी उ पादक सभासदावर मा याने िगरणीकडे न द
केले या कापूस े ातील याने उ पािदलेला सव कापूस
िगरणीने अशी मागणी के यास दे याचे बंधन राहील.

SOOT GIRNI BYE LAWS

46

9.3 वरील पोटिनयम माणे उ पादक सभासदाने िगरणीस कापूस न
पुरिव यास याचे कडू न नुकसान भरपाई घे याचा व यापोटी
याला काढू न टाक याचा अिधकार राहील.
9.4 िगरणी पूण मतेने कायरत राह यासाठी लागणा या क या
मालाचा पुरवठा हो यासाठी संचालक मंडळ सभासदांचा व
इतरांकडू न कापूस खरे दी करणेसाठी ितिनधी नेमू शकेल व
याबाबत सहकारी सं थांना ाधा य िदले जाईल.
9.5 कापूस व ो ोग िनयं ण मंडळ कवा क अथवा रा य
शासनाने वेळोवेळी िदले या आदे शास अिधन राहू न िविहत
केलेले उ पादन काय म संचालक मंडळास राबिवणे
बंधनकारक राहील.
9.6 संचालक मंडळाला आव यक वाटलेस उचल न झालेले /
अितरी त सूत याची िव ी करणेसाठी ितिनधी हणून य ती
अगर सं थांची नेमणूक यो य या िनयमानुसार अडत प दतीवर
क शकेल व तसे करताना सहकारी सं थांना ाधा य िदले
जाईल.
10. कायकारी उपसिमती
10.1 सहकारी सूतिगरणीचे कायकारी उपसिमतीची िनयु ती
िगरणीचे संचालक मंडळ करील व सदर सिमतीचे एकूण 7
सद य राहतील. या सिमतीत सूतिगरणीचे अ य व
उपा य आिण इतर 5 सिमती सद यांचा समावेश असेल.
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कायकारी उपसिमतीची सभा कमीत कमी 3
मिह यातून एकदा घे यात येईल व सूतिगरणीचे अ य व
उपा य या सिमती सभेचे अ य व उपा य असतील.
सदर उपसिमती या सभेकरीता 4 सभासदांची गणपुत
समजली जाईल.
10.2

कायकारी उपसिमती खालील िवषयांवरील िनणयांबाबत
जबाबदार राहील.
1. अंदाजप कानुसार होणा या खच वर ल ठे वणे.
2. कायकारी संचालक आिण पोटिनयमात उ लेखले या
सेवक वग सोडू न संचालक मंडळाने िदले या
अिधकारानुसार अ य सेवक वग ची नेमणूक करणे. यांना
कायम करणे, िनलंबीत करणे, सेवेतन
ू काढू न टाकणे यांचे
राजीनामे वकारणे इ यादी कामांबाबत िनणय घे णे.
3. ता पुर या भरती संबंधीचे सेवािनयम तयार करणे.
4. . 50,000/- पयत या भांडवली खच ला मा याता दे णे.
5. संचालक मंडळा या पुवपरवानगीने . 5.00 लाखाचे
आतील कं ाटे , सेवा कं ाटदारांना कवा स वस एजंसीला
दे यासंबंधी िनणय घे णे व यापोटी उचल दे णे.
6. सूताची आिण अ य प या मालाची िव ी यव थेबाबत
संचालक मंडळास अंतीम िनणय घे या तव मागदशन
करणे.
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7. िगरणीसाठी आव यक असलेली यं सामु ी व इतर साधन
सामु ीची िनवड करणे व याबाबतीत मागदशन व तांि क
स ला दे णे.
8. िगरणी या मागणीनुसार उभारणीसाठी आव यक जागेची
िनवड करणे व संचालक मंडळ सभे या िवचाराथ ठे वणे.
9. कापूस खरे दी, सूत िव ी तसेच उ पादन आिण
उपउ पादनात मदत करणे.
10. संचालक मंडळ सोपिवल ती कामे हाती घे णे व यो य ते
मागदशन करणे.
11. िश ण
11.1

िगरणीने सभासदांचे सहकार िवषयक आिण िगरणी या
यवहारािवषयक िश ण घे णे िगरणीस स तीचे असेल.
(िवहीत कालावधीत) सहकारा या त वांम ये सभासद
िश णाचे मह व ल ात घे ऊन तसेच सहकार कायदयातील
कलम 24-क नुसार सं थेने िवहीत कालावधीत सभासद,
संचालक आिण कमचारी यांचे िश ण सं था घे ईल.
याकरीता सं था ितवष िश ण आिण िश णाकरीता रा य
िशखर िश ण सं था/ रा य सहकारी सं थेकडे रा य शासनाने
ठरिवले या दरानुसार िनधी जमा करे ल.

12. त ार िनवारण सिमती
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12.1

महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील कलम
89 अब नुसार सं थेम ये ित या कारभाराशी संबधीत
सद यां या आिण या सं थे या दर यान असले या त ारी /
वादांबाबत िवचार कर यासाठी िगरणी या सवसद य
मंडळा या वा षक बैठकीत िनयु त त ार िनवारण सिमती
गठीत करे ल ही सिमती यवहाय असेल तेथवर, ितन
मिह या या कालावधी या आत गा हा यां वर सुनावणी
आिण समझोता करील. सं थेची सिमती, िनबंधकाला अशा
गा हाणी समझोता व त ार िनवारण सिमती या िनयु तीचा
अहवाल सादर करील.

12.2 गा हाणे समझोता व िनवारण सिमतीत सं थे या ितन
ि याशील सद यांचा समावेश असेल, असे ि याशील सद य
हे िगरणी या सिमतीचे सद य असणार नाहीत.
त ार िनवारण सिमतीचा अ य हा एक मािहतीगार
आिण िगरणीचा जे ठ सद य असेल आिण िगरणीचे इतर दोन
सद य हे , सवसद यमंडळास वतं व िन:प पाती वाटतील
असे, ामु याने सं थे या अशा वग तील त कवा अनुभवी
सद य असतील.
12.3

जर
सद यां
या सं
असेल

कोण याही सद याचे , माजी सद याचे कवा
या कोण याही कायदे शीर ितिनधीचे कवा सद
थे या कोण याही सद यािव द कोणतेही गा
आिण ते प कार समझो याने गा हाणे िमटिव
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सहमत असतील तर, यिथत झालेला प कार, तो यांवर
अवलंबन
ू असेल अशा द तऐवजासह गा हाणे समझोता व
िनवारण सिमतीकडे लेखी अज सादर करील. असा अज
िमळा यावर, गा हाणे समझोता व िनवारण सिमती एक
तारीख िन चत करील आिण दुस या प कारास, तो यावर
अवलंबन
ू
असेल अशा द तऐवजांसह आपले हणणे
मांड यास सांगील आिण सलो याने तडजोड क न
गा हा याचा समझोता कर यासाठी बैठकीची एक तारीख
िन चत करील.
12.4 गा हाणे समझोता व िनवारण सिमती, अिधिनयम, िनयम व
उपिवधी यांचे चौकटीत राहू न, प कारांनी आप या
गा हा यावर सलोखापूण समझोता कर या त ये यासाठी
यांना वतं व िन:प पाती रीतीने सहा य करील. गा हाणे
समझोता व िनवारण सिमतीस प कारा मधील गा हा यावर
समझोता कर यासाठी ताव दे खील दे ता येईल कवा तो
तयार करता येईल.
12.5 गा हाणी समझोता आिण िनवारण सिमती या सहा याने
प कार समझोता करार कर या त आ यास, ते समझोता
करार तयार करतील. असा समझोता करार िवचारात
घे त यानंतर, गा हाणी समझोता आिण िनवारण सिमती,
गा हाणे िमटिवणारा अंितम समझोता करार तयार करील.
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12.6

जे हा अंितम समझोता करार तयार कर यात येईल ते हा
या समझोता करारावर प कार वा री करतील आिण
असा समझोता करार प कारावर आिण याचे वतीने दावा
सांगणा या य तीवर बंधनकारक राहील. गा हाणी समझोता
व िनवारण सिमती, तो समझोता करार अिध मािणत करील
आिण याची एक त येक प कारास दे ईल. गा हाणी
समझोता व िनवारण सिमती या संपण
ू कायवाहीचा अिभलेख
ठे वील.

12.7

प कारांनी आिण गा हाणी समझोता िनवारण सिमतीने
वा री केलेला समझोता करार हा या समझो याचा एक
िनण यक पुरावा असेल.

13. िगरणीचे अ य
13.1 या पोटिनयमात इतर सांिगतले या कत या यितिर त
सभापतीची / अ य ाची कत ये ही खालील माणे राहतील.
1.

यव थापन किमटी व सवसाधारण सभा यां या ठरावाचे
कायकारी संचालकमाफत अंमलबजावणी करणे.

2.

िगरणी या व कायकारी संचालका या दै नंिदन कामकाजावर
दे खरे ख ठे वणे.

3.

पोटिनयमात नमुद केले या मय दे वरील र
क न घे णे.
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4. िगरणीचा माल/साठा, साधन सामु ीचा साठा हातावरील रोख
र म हयांची रिज टर कमीत कमी तीन मिह यातून एकदा
पडताळू न पहाणे अगर पाहू न घे याची यव था क न हे
कामकाज झा याचे यव थापक किमटी पूढे न द ठे वणे.
5.

कायदे , िनयम व पोटिनयम यातील तरतुदी नुसार िगरणीचे
कामकाज चालिवणे.

6 शासन, संचालनालय, िव ीय सं था व महासंघ यांनी िवचारलेली
मािहती वेळीच पुरिव याबाबत यो य ती कायवाही करणे.
7 त ारीचा िनकाल लावणे व तपास क न या बाबतची मािहती
यव थापक किमटी समोर ठे वणे.

14. कायकारी संचालक
14.1 िगरणीचे कामकाज कायकारी संचालक/सिचव हे पाहतील.
कायकारी संचालक यांची कामे खालील माणे असतील.
1. िगरणी या साधारण सभा, मािसक सभा बोलािवणे व याला
हजर राहणे.
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2.

अशा सभेत होणा या कामकाजाची वेगवेगळया वृ ांत
पु तकात न द करणे.

3.

िगरणीची वा षक सवसाधारण सभा िदनांक 30 स टबर या
आत आयोिजत करणे. मागील आ थक वष तील मुदतीची
यवहारांची िववरणप के शासनाकडे दाखल कर याची
जबाबदारी सं था
यव थापकाची आहे .
यव थापक
िनबंधकाकडे िदनांक 30 स टबर या आत पुढील मािहती
सादर करे ल.
1) िगरणी या काय ची मािहती दे णारे िववरणप क.
2) लेखापिर ण अहवाल.
3) नफा वाटणी.
4) उपिवधी दु

ती. (अस यांस ).

5) वा षक सभेची तारीख,िनवडणुका अस यांस याची तारीख.
6) िनबंधकाने कायदा/िनयम/उपिवधीस अनुस न िवचारले या
मािहती संदभ त
7) लेखापिर काची नेमणुक व याची स मती.
8) कायदा कलम 24 (अ) अ वये सभासद िश ण,संचालक
िश णा बाबत केले या कारवाईची मािहती सादर करणे.
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9) िनबंधकाने कायदा/िनयम/उपिवधीला अनुस न िवचारले या
मािहती संदभ त अहवाल सादर करणे.
10) ि यािशल सभासदा या न दवही ितवष तयार क न यास
िस दी दे णे आव यक राहील.
14.2 सिमती या हु कमाने पैसे खच करणे व येतील या रकमा घे णे.
14.3 िनयम मांक 65 म ये नमुद केलेली सं थेची सव पु तके व
िहशोब वेळचे वेळी िलहू न ठे वणे.
14.4 जमा पाव या, खच या पाव या ( हॉवचस) व सं थेचे काम
चालिवणे करीता लागणारी इतर सव कागदप े तयार करणे.
14.5 िनयम
मांक 62 व 65 माणे वा षक ताळे बंदप के
ठरले या मुदती या आत तयार क न सिमती पुढे ठे वणे व ती
न दणी अिधकारी, महासंघ, ब ँक व ऑडीटरकडे मुदतीत
पाठिव याची यव था करणे.
14.6 िगरणीचा प यवहार चालिवणे व सद यांना लागणारी ज र
ती मािहती पुरिवणे.
14.7

ऑडीट तपासणी यादी आले नंतर ताबडतोब ती
िवचाराकरीता सिमती पुढे ठे वणे व ते पुढे पाठिव याची
यव था करणे.
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14.8 सं थे या पगारी कमचा यांना कामा या िदशा दाखिवणे,
कामावर दे खरख ठे वणे व यांचे िनयं ण करणे.
14.9 सं थेकडू न िद या जाणा-या जमे या पाव यावर कायकारी
संचालकाने सही केली पािहजे. भागांचे दाखले, द तऐवज व
इतर मह वाची कागदप े यावर अ य , कायकारी संचालक
व संचालक मंडळातील एक सद य यांनी स ा क न िद या
पािहजेत.
14.10 सिमतीने िदले या िनणयानुसार कामकाजाची पुतता करणे.
14.11 सिमतीने सोपिवलेली इतर कामे करणे.
14.12

वत: या गैरहजेरीत कामासाठी दुस या अनुभवी य तीस
अिधकार दे ऊ शकेल

14.13 कायकारी संचालकांने वरील कामे पारपाडणे या कामी
केले या हयगयीमुळे होणा या नुकसानी ब ल याला
वैय तीक िरतीने जबाबदार धरले जाईल.
14.14 कायकारी संचालक यांनी सूतिगरणीचे सव कामकाजावर
दे खरे ख व िनयं ण ठे वावयाचे आहे .
14.15 सूतिगरणी आप या कमचा यांसाठी भिव य िनव हिनधी
( ॉ ह डं ड फंड) थापन करे ल व तो िनधी सुरि त
ठे व यासंबधीचे व याचा उपयोग कर यासंबधीचे िविनयम
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तयार करे ल व यास न दणी अिधका याची मंजरू ी घे ईल या
िनधीची थापना व याची यव था अिधिनयम माक 71
व िनयम मांक 56 मधील तरतुदी माणे केली जाईल.
15. ठे वी
15.1 सूतिगरणी या सद याकडू न ठे वी वकारता येतील.
अ) ठे वीचे खाते सु करताना ठे वीदाराने ठरािवक नमु यात
अज केला पािहजे व आप या सहीचे नमुने िदले पािहजेत.
र कम परत घे ताना ठे वीदारांने ठरावीक नमु यात पावती
िलहू न िद यािशवाय ित यावर आप या सही या नमु या
माणे सही के यािशवाय कोणितही ठे व परत केली जाणार
नाही.
ब)

ठे वीवरील याजाचा दर िज हा म यवत सहकारी ब ँके या
दरापे ा जा त असणार नाही. मुदत ठे व मुदती या आत
परत केली जाणार नाही. अ यंत िनकडी या पिर थतीची
खा ी क न िद यासच सिमती या मज नुसार ठे व परत
करता येईल.

15.2

ठे वी वेळीच, खा ीने परत करता या यात हणुन ता काळ
पैसे हाती रहावेत अशात हे ने िनयम मांक 41 मधील
तरतुद ना पा राहू न आप या भांडवलाची गुंतवणुक सं थेने
केली पाहीजे.

16. नफा वाटणी
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16.1

येक वष खेरीज िहशोब तयार झालेवर सं थे या ढोबळ
नफयातून अिधिनयम माक 65 व िनयम मांक 51,52
व 53 मधील तरतुदी नुसार िनरिनराळया खच या वगैरे
रकमा वजा क न िगरणी या िन वळ न याचा आकडा
काढला जाईल आिण तो नफा लगत या पुढील
अिधमंडळा या वा षक बैठकीत जाहीर केला जाईल.

16.2

अिधिनयम कलम मांक 66, 67 व 69 व िनयम मांक
50 मधील तरतुद ना अिधन राहू न िन वळ नफयाची
िवभागणी खालील बाबीवर केली जाईल.
1) कमीत कमी 25 ट के गंगाजळी करीता.
2) जा ती जा त 12 ट के दराने लाभांश वाटणे करीता.

वरील र कम वजा जाता उरले या रकमेची वाटणी खालील
माणे केली जाईल.
(अ)

सभासदांना यानी पुरिवले या माला या माणात
बोनस 60 ट के.
(ब) धम दाय िनधी 2 ट के.
(क) इमारत िनधी 20 ट के.
(ड) िश लक नफया या 20 ट के कवा एकुण पगारा या
दु पट इत या रकमेची बोनससाठी तरतुद केली जाईल.
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16.3 िनयम मांक 53 मधील तरतुदीनुसार सं थेने रा य सरकार
जाहीर करील अशा सं थे या िश ण िनधी करीता
अंशदानाची (वगणीची) र म भर या िशवाय तीला लाभांश
वाटता येणार नाही.
17. गंगाजळी (राखीव िनधी)
17.1

पोटिनयम 58 (1) म ये नमुद केलेली र कम, सव वेश
फी, िविश ट कामाकरीता िदले या दे ण या यितिर त इतर
दे ण यां या रकमा, दं डाचे याज व ज त केले या भागा या
रकमा ा गंगाजळीत सािमल के या जातील. अिधिनयम
कलम मांक 66 व 70 व िनयम 54 मधील तरतुदीना
अनुस न गंगाजळीची गुंतवणूक अगर ठे वणुक केली जाईल.

17.2

गंगाजळी यितिर त इतर िनध ची गुंतवणूक अगर ठे व
अिधिनयम कलम मांक 70 व िनयम मांक 55 मधील
तरतुद ना अनुस न केली जाईल.

18. िश लक
18.1 कायकारी संचालक / लेखापालाकडे सं थेची 5000/- पये
पयतची िश लक ठे वता येईल जा त िश लक जमली
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अस यास जम या पासुन तीन िदवसाचे आत (सावजिनक
सु यांचे िदवस वगळू न) ती म यवत सहकारी ब ँकेत कवा
न दणी अिधका यांनी मंजरू ी िदले या ब ँकेत अगर जवळ या
ती या शाखेत भरली पािहजे व ती भरणेची जबाबदारी
कायकारी संचालकाची रािहल.
19. िहशोब व कागदप े
19.1 सं थेचे रोखे ित या िहशोबाची पु तके व कागदप े कायकारी
संचालक/लेखापाल या ता यात राहतील व ती सांभाळ याची
जबाबदारी याचे वर राहील.
19.2 िनयम 65 मधील नमुद केलेली न दणी अिधका यांनी
ठरिवलेली व सिमतीस आव यक अशी िहशोबाची पु तके,
कागदप े सं थेने ठे वली पािहजेत या पु तकावर व
कागदप ावर ज र तेथे व िकद वर दररोज या यवहाराचे
शेवटी अ य व कायकारी संचालकाने यो य स ा के या
पािहजेत. िकद वर स ा न के यास सं थेला यां यािव द
आव यक ती उपाययोजना करता येईल व िकद त िलहले या
पण स ा न केले या यवहारांची ितला चौकशी करता
येईल. अ य
व कायकारी संचालक यांनी सं थे या
कागदप ां या मािणत नकलावर स ा के या पािहजेत. या
यतीिर त दुस या अिधका यांना कागदप ावर स ा
करावाया या अस यास या कर यासाठी िगरणीस अिधकार
दे ता येईल.
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19.3 आले या ठे व या व इतर रकमां या ठरावीक नमु यातील
जमे या पाव या कायकारी संचालकाने स ा क न िद या
पािहजेत.
19.4 पासबुके फ त सद यांना दे यात येतील यात सद यांकडू न
आले या व िदले या रकमां या न दी के या जातील व या
येक न दी या खरे पणाब ल कायकारी संचालक /
लेखापालाने सही केली पाहीजे. याने सद यांची पु तके नेहमी
पुण केली असली पाहीजेत. येक वष खेरीस ठे वीदारांना
यां या खा यावरील बा या लेखी कळिव या पािहजेत या
बरोबर आहे त कवा कसे या ब ल ठे वीदारांकडू न लेखीप
मागिवले पािहजे हणजे लेखापिर ण करते वेळी लेखापिर क
यांना ते दाखवता येईल.
19.5 िगरणीमाफत के या जाणा या यवहाराचे वतं िहशोब
ठे वले पािहजेत व यांचे जमा खच, यापारी नफा-तोटा व
ताळे बंदप के वतं तयार केली पािहजेत.
19.6 िगरणी या कोण याही सद यास अिधिनयम कलम 32 मधील
तरतुदी नुसार व यात नमुद केलेली सं थेची पु तके पहाता
येतील अगर िनयम मांक 27 मधील तरतुदीनुसार यां या
नकला सद यास दे ता येतील.
20. दु

या
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20.1 सं थे या पोट िनयमात बदल करणे एखादा पोटिनयम र
करणे कवा निवन घालणे याकरीता अिधिनयम कलम
मांक 13 मधील व िनयम मांक 12 मधील तरतुदी
अनुसर या पािहजेत. यासाठी भरले या साधारण बैठकीस
हजर असणा या व मत दे णा या बैठकीची सद यां या िनदान
2/3 इत या सं येने या सं मतीचा ठराव पास केला पािहजे.
कोणता पोटिनयम कसा बदलावयाचा, कोणता निवन
घालावयाचा अगर र करावयाचा हे या नोटीशीत प टपणे
िलहले पाहीजे. न दणी अिधका याकडू न दु ती
आदे शािशवाय दु त केलेला पोटिनयम अमलात आणता
येणार नाही.
20.2 िगरणीचा यवहार यो य िरतीने चालावा हणुन अिधिनयम,
िनयम व पोटिनयम यांना अनुस न दु यम िविनयम कर याचा
सिमतीस अिधकार आहे . अशा िविनयमाची न द सिमती या
वृ ांत पु तकात केली पाहीजे व साधारण सभेत ती मा य
के यावर यास खा याची मंजरू ी िमळा या नंतर ते िविनयम
अंमलात येतील.

21. िगरणीचा यवहार बंद करणे
21.1 िगरणीचा यवहार गुंडाळ या नंतर ऋणपिरशोधका या अंितम
ितवृ ात दाखिवले या िश लक मालम ेची िव हे वाट िनयम
मांक 90 मधील तरतुदीस अनुस न केली जाईल.
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22. नोटीशीची बजावणी
22.1 सद यास नोटीस िदली पािहजे असे पोटिनयमात जेथे नमुद
केले असेल तेथे सद यां या नेहमी या राहते घरी पाठिव यात
आले या नोटीसची यो य कारे बजावणी झाली असे समजले
जाईल.
22.2 हे पोटिनयम मंजरू होऊन आ यानंतर या पुव चे अंमलात
असलेले िगरणीचे सव पोटिनयम (तसे अस यास) र झाले
आहे त असे समजले जाईल.
अ. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

सभासदांची / वतकांची नावे
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-------------------------- सहकारी सूतिगरणी मय .---------------ता. ----------- िज. -----------

कायकारी संचालक
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