िज हा म यवत सहकारी बँकांसाठी आदश उपिवधी.
1

ा तािवक :बँकेचे नांव :- --------------------------------------------------------------असे राहील. बँकेची मु य कचेरी

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

-----------------------------------------------------------प यावर राहील.

या न दले या

बँके या न दले या कचेरीचे थलांतर झा यास अशा

थलांतराची लेखी सुचना 14 दवसां या आत न दणी अिधकारी यांना
दली जाईल. याच माणे बँके या शाखा सु के यावर अगर

थलांतर

के यावर याबाबत वरील मुदतीत लेखी सूचना दली जाईल. बँकेचे
काय े
2

--------- िज हयापुरतेच मया दत राहील

उ ेश :बँकेचे उ ेश खालील माणे असतील :बँकेस

संल

असले या

सवसाधारणपणे बँक गचे
महारा

सं थांना

भांडवल

पुरिवणे

व

वहार करणे.

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 (सहकारी कायदा) अ वये

न दिव या गेले या
अगर

सहकारी

अय

ाथिमक पतपे

ा, िविवध कायकारी संघीय सं था

कार या सहकारी सं थां या भागभांडवलात भागीदारी

ि वकारणे.
बँकेस संल

असले या कजदार सह कारी सं थांवर देखरे ख ठे वणे. तसेच

1

सहकारी सं था /सहकार

े ाबाहेरील अ य कजदार यांचेवर देखरे ख ठे वणे,

यांची तपासणी करणे व पतमयादा ठरिवणे.
सहकारी सं थां या जादा पैशाचा समतोल राखणारे िज

ाचे क

हणून

काय करणे.
आरबीआय व

नाबाड यांचे धोरणानुसार अ ) बँके या काय े ातील

शेतक , िबगर शेतक वगैरे सहकारी सं थांना कजपुरवठा करणे. ब )
भागीदारी सं था,कं प या, महामंडळे , थािनक

,

वरा य सं था, कृ िष उ प

बाजार सिम या, सावजिनक यास, वयंसहा यता बचत

समुह (बचत

गट ) इ .ना कजपुरवठा करणे.
बँके या संचालक मंडळाने वेळोवेळी तयार के ले या िनयमास अनुस न
बँके या साधारण तसेच नाममा
मा य सरकारी अगर

िव

सभासदास सो याचे व चांदीचे दािगने,
त कजरोखे, रा ीय बचत

योजनेतील

माणप , बँके या मुदतठे व पाव या, आवतक ठे वी इ यादी तारणावर कज
देणे.
बँकेस संल

असले या कजदार सहकारी

सं थांकडील येणेबाक व

थकबाक वसुली सुक र हो याक रता सहकारी कायदा व
िनयमामधील तरतुदीनुसार

व

याखालील

मा. न दणी अिधकारी यांनी घालुन

दले या अटीनुस ार अशा सं थां या िवसजनाचे काम प करणे व सहकारी
कायदा व

या खालील िनयमा वये

या कजदार सहकारी सं थेचे

व थापक मंडळ िन भावीत के ले आहे, अशा सं थांचा कारभार बँके या

2

अिधका यामाफत/ पदािधका यामाफत हाती घेणे.
आरबीआय व नाबाड यां या मागदशक सुचनांनुसार सभासदांचे व िबगर
सभासदांचे जीवनमान

वसाय व

उ पादन यात सुधारणा घडवून

आणणारे कोणतेही अ य

वहार करणे,

वसाय िवकास आराखडा तयार

करणे.
बँके या जादा िनधीची कायदेिशर गुत
ं वणूक सरकारी वचनिचठ्
कजरोखे, युिनसीपल, िज हाप रषद व कोट
करणे. तसेच बँकेचे सभासद अगर

ट बाँडस्, िडबचस इ .म ये

ठे वीदाराक रता कोण याही कारची

आ थक जबाबदारी न घेता वरील बाब ची खरे दी-िव
अगर

तारण ठे वणे इ .

ा,

वहार करणे, अशा

, ह तांतर, बेचन

वहाराशी अनुषंगीक अशी

कोण याही कारची आ थक जबाबदारी न घेता खरे दी-िव , ह तांतरण,
बेचन अगर

तारण ठे वणे,

वहार करणे.

बँके या संचालक मंडळाने घालून दले या व
के ले या िनयमांनुसार आंतरदेशीय
िनगोिशएबल इ

ंड ी (

रझ ह बँक यांनी मा य
ं

ा ) आिण इतर

मटस काढणे, ि वकारणे, बेचन करणे / िवकणे.

बँकेने आिण िनधी या सभासदाने

ावया या वगणीसंबंधी संचालक

मंडळाने िनयम तयार करणे व सेवकां या िहताक रता िनधी उभारणे, अशा
िनधीस उ ेजन देणे / सहा य करणे. तसेच बँकेतील आपद
आपद

त सेवकांक रता

त िनधी उभारणे व सहा य करणे.

बँकेचे उ ेश कायवाहीत आण यासाठी आिण इतर

3

बँकां या, सं थां या

व

ाहकां या वतीने कांही िविश

वहार कर याक रता नाबाड या

धोरणानुसार बँकेचे काय े ाम ये सोई कर ठकाणी बँके या शाखा िव तार
क उघडणे.
आरबीआय व
इतर

नाबाड यांचे धोरणानुसार सहकारी ◌ंस थां ित र

सं थांना / यं णांना कजपुरवठा करणे.

सहकारी चळवळी या उ ेशाने

चार करणे व

वाचनालय ठे वणे व चालिवणे, बँकेचे खातेदार,
तसेच कमचारी
बळकट

िश णासाठी तसेच िज

कर यासाठी सहकारी

सहकारी वाड.मयांचे
ाहक, संल

सभासद

ातील सहकारी यं णा

व थापन व िवकास संशोधन क

चालिवणे.
रझ ह बँक / नाबाड यांचे धोरणानुसार शासना या वेगवेग या
योजनेअंतगत पतपुरव

ाचे काम करणे.

पुरेसे तारण घेऊन सरकारी आयात परवाना असलेली यं सामु ी, अवजारे ,
खते आिण इतर
अगरवरील

आव यक माला या सामु ीसंबंधी पतप ाची हमी देण,े
कार या

माला या

सामु ीची

खरे दी

कमत

दली

जा याबाबतची हमी घेणे.
िवमा कं पनीचे दलाल हणून काम करणे आिण पैसे, कजरोखे कवा ितचे
त समचे

वहार बँक व िवमा कं पनी यांनी एकमेकांशी संमत के ले या

अटी, शत व प दती माणे करणे.
(ब ) शास कय मु ांक

ँ क ग, शास कय / थािनक वरा य सं थांची

4

क र िबले ि वकारणे इ . सुिवधा उपल ध क न देणे.
कोण याही सं थेशी सहकारी कायदा कलम

20 ला पा रा न

वसाय

कर याक रता भागीदारी करणे.
बँके या सेवकांना सायकल, मोटार सायकल, मोटार अग र त सम अ य
वाहन खरे दीसाठी तसेच अ य कारणाक रता मा.संचालक मंडळ वेळोवेळ ी जे
िनयम तयार करील या िनयमास व अटीस पा रा न अथसहा य करणे.
बँके या सेवकांना घर
मो

खरे दी- लॅट खरे दी, घर

बांधणी, घर / लॅट या

ा दु तीसाठी वाहन खरे दी, कॅ श े डीट, ाहकोपयोगी व तू खरे दी

करणेसाठी ( ाहकोपयोगी व तू, शै िणक खच, मुलीचे ल , मेजर
ऑपरे शन) इ यादी कारणांसाठी मा.संचालक मंडळ वेळोवेळी िनयम तयार
करील या िनयमास व अटीस अिधन रा न कजपुरवठा करणे. मा अशा
मंजूर के ले या कजाची एकू ण येणेबाक

.40.00 कोटी अगर

बँके या

एकू ण ठे वी या 4% यापैक कमी असणा या र मेइतपत राहील.
बँके या शाखा कायालयासाठी व तसेच बँके या सेवकांना राह यासाठी
नवीन इमारती बांधणे, इमारती बांध यासाठी जागा खरे दी करणे, मालक
ह त वावर गाळा खरे दी करणे, भाडेप याने ( लीजने )घेणे. तसेच इमारत
खरे दी करणे व भा
चे अिधन रा न सदर
बँके या

ाने घेणे इ .बँक ग रे युलेशन

टचे कलम

6व 9

बाबी करता येतील.

गत खातेदार तसेच संल

सं था यांचेवतीने यथोिचत

कारणावर बँक गॅरंटी देणे. तसेच बँके या खातेदारांना पतदारी माणप

5

( सॉल ह सी स ट फके ट ) देणे.
िविश

कार या पतपुरव

बँके या समवेत िज

ाचे संदभात िशखर बँक आिण / अ गर

ातील / िज

अय

ाबाहेरील सहकारी सं था / अ य

यं णा सहभाग त वावर कजपुरवठा (क सॉ शयम फायना स ) कर यासाठी
िनधीची गं◌ुतवणूक करणे. तसेच आव यक अस यास लीड बँक हणून काम
करणे.
या सव अगर
अगर

यापैक कोण याही कारणाक रता चालू, बचत

, मुदत

त सम खा यावर ठे वी वीकारणे व पैसा उभारणे आिण वरील

उ ेश सा य हो यासाठी सवसाधारणपणे आव यक व यो य या सव गो ी
करणे.
बँक कज देणे र मेपे ा सभासद येणे कमी आहे, अशा आ थकदृ
कमकु वत असले या सं था सभासद
आ थक मदत
िनधी या

ा

ाथिमक शेतक सह कारी सं थांना

दे यासाठी िन वळ न यातून िनधी उभारणे व अशा

िविनयोगासाठी

संचालक

मंडळाने के ले या िनयमानुसार

कायवाही करणे.
िविवध शासक य महामंडळे ,

थािनक

वरा य सं था व

इतर

कं प यां या िबलांची वसुलीची कामे करणे व करार मदार करणे.
वरील उ ेश सा य कर याक रता व
करणे व

सवसाधारणपणे िज

या अनुषंगाने आव यक ती कामे

ातील सहकारी संघटनेस व

उ ेजन व सहा य देणेक रता आव यक अशी सव कामे करणे.

6

वाढीस

3

िनधी उभारणीचे

ोत

बँकेचे अिधकृ त भाग भांडवल . ........ कोटी राहील व ते .1000/- या .........
भागात िवभागलेले राहील. भाग मागणी अजासोबत

येक भागाचे .1000/-

पये

इतक कमत राहील. महारा रा य सहकारी बँक मं◌ुबईने पुरिवले या भाग भांडवल
सहकारी काय ातील तरतुदीस पा

रा न पूणत: अगर

अंशत: परत

देता

येईल.
कज काढ याची मयादा :- बँकेस ठे वी या पाने भांडवल उभारता येईल तथापी अशा
भांडवलाची कमाल मयादा रझ ह बँक / नाबाड यांनी वेळोवेळी िवहीत के ले या
मयादे इतक राहील. बँकेस

रझ ह बँक / नाबाड यांचे धोरणानुसार कोण याही

जॉ ट टॉक कं प या, बँका, रा ीयकृ त बँका, याजकडू न कॅ श े डीट, मॅ झीमम े डीट
कज अगर

ओ हर ा ट घे याची

व था करता येईल. याक रता दु यम तारण

हणून मागणी के ली गे यास बँकेस संल असले या सं थांनी दलेले इं डीयन
कलम

20 खालील अिभ ेत असलेले कजरोखे बाँडस् अगर

ट

व चनिचठ्

ट
ा

संबंधीत सं थां या संम ीने कज देणा या बँकेकडे वग करता येईल.
बँकेतील एकू ण बोजाचा िवचार करता एकू ण वसुल भाग भांडवला या दु पटीइत या
रकमेचे बँके या मालक चे आिण महारा रा य सहकारी बँकेकडे ठे वलेले इं डीयन
ट कलम
4

ट

20 खालील अिभ ेत असलेले कजरोखे जमेस धरले जाणार नाहीत.

गुंतवणूक
बँकेस कजात अगर

अ य बाबतीत न गुत
ं वलेला पैसा बँकेस महारा

सं था अिधिनयम 1960 मधील कलम
7

सहकारी

70 म ये िवहीत के यानुसार गुंतवता

येईल.
5. अ

सभासद व
बँकेचे न दणी अजावर िज

ातील या न दिवले या सहकारी सं थांनी आपाप या

ितिनधीमाफत व
सं था व

सभासदांनी स ा के या असतील अशा सव सहकारी

बँके या मुळ सभासद राहतील. बँके या काय े ात न दवली गेलेली

येक सहकारी सं था, रा य सहकारी बँक, िज हा प रषद, त सम सं था, बँके या
सभासद वास पा राहतील.
अ ) बँके या सभासद वाक रता अज करणा या
/

येक न दिवले या सहकारी सं थेने

/ कं प या/महामंडळे / थािनक वरा य सं था/ यास/भागीदारी सं था इ याद नी

िवहीत नमूना 'अे' म ये कमान 1 भाग िमळ याक रता अर् ज के ला पाहीजे.
ब ) कलम

23 मधील तरतुदीनुसार खुले सभासद व असेल. संचालक मंडळाने

सभासदाचा सभासद वासाठी सादर के लेला अज नाकार यास कलम

23 (2)

मधील तरतुदीनुसार सभासदास दाद मागता येईल.
अ)

ने अगर

सहकारी सं थेने बँकेकडे भाग मागणी अज करताना,

अजासोबत मागणी के ले या भागांची संपूण कमत भरली पाहीजे.
ब )

येक

ने अगर

सहकारी सं थेने / अ य यं णांनी सभासद वाक रता

बँकेकडे अज करताना अजासोबत वेश शु क . 50/- भरले पाहीजे.
बँकेची सभासद असलेली

येक सहकारी सं था " संल

सं था" हणून संबोधली

जाईल.
, भागीदारी सं था, कं प या, महामंडळे , थािनक वरा य सं था, यास इ .ना
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कजपुरवठा कर याचे दृ ीने नाममा

/ पूण सभासद व महारा

सहकारी सं था

अिधिनयम 1960 मधील तरतुदीस पा रा न देता येईल.
सहकारी कायदा कलम
कोण याही
1)

22 ला पा रा न व कलम

22 म ये िनदश के ले या

स बँकेचे सभासद होता येईल. मा -

या सभासदाचे बँकेचे अगर

िज

ातील अ य कोण याही सं थेचे

सभासद व काढू न घे यात आले आहे. यास काढू न टाक या या तारखेपासून एक
वष या बँकेचे सभासद व पु हा अगर
2) दवाळखोर अगर

न ाने िमळणार नाही.

नादार ठर याक रता अज के लेला अगर

लागलेला नाही असा दवाळखोर अगर

याने यायालयाकडू न दवाळखोरीचे

(नादारीचे ) िशफारसप िमळवले आहे अगर
जो गु हा माफ झालेला नाही असा इसम

याचा िनणय

याची िश ा र झाली नाही व

या बँके या सभासद वास पा राहणार

नाही. मा िश ेची मुदत संप या या तारखेपासून पाच वष उलटू न गेली अस यास
वरील अपा ता न होईल.
अ ) नाममा

सभासदास बँकेचे भाग धारण करावे लागणार नाहीत. पण

.50/- नाममा

वेश फ

असणार नाही. बँकेचा

यास

ावी लागेल. नाममा सभासदास मतदानाचा अिधकार
वहार बंद कर याची वेळ आ यास या यावर याचेकडे

असले या बँक कजबाक इतक जबाबदारी राहील.
ब ) नाममा सभासदांनी बँकेबरोबर के लेला संबंधीत

वहार संपु ात आलेवर /

कवा बँकेची येणेबाक वसुल झा यानंतर याचे नाममा
बंद झाले आहे असे समज यात येईल.
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सभासद व आपोआप

बँकेस संल

असले या सहकारी सं थांचे सभासद व अगर

सहकारी कायदा कलम

25 यास पा

सभासद व

रा न संपु ात येईल. मा

यां याकडू न

बँकेस येणे अस यास सव कार या ये याची (अपु या भागापोटी येणे असलेली र म
वगळु न) संपूण फे ड के यािशवाय कोण याही सं थेचे अगर

सभासदाचे सभासद व

र के ले जाणार नाही.
बँकेस संल

असले या सं थेचे सभासद व सहकारी कायदा कलम

35 माणे र

करता येईल.
5ब

यािशल सभासद
बँके या खालील बाबी पूण करीत असलेले सभासद हे
1.

यािशल सभासद असतील.

ाथिमक कृ षी पतपुरवठा, िविवध कायकारी सेवा सहकारी सं था, संयु

शेती

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था सभासदांबाबत
अ ).सदर

सभासदाची बँके या मागील सलग

5 वषातील कमान एका

वा षक सवसाधारण सभेस उपि थती असली पािहजे.
ब ). बँकेबरोबर सदर
वेळा आ थक

सभासदाचे मागील सलग

वहार असले पािहजेत. (सदरचे

5 वषाम ये कमान एक

वहार हणजे उदा. (1) बँकेम ये

ठरािवक र म दोन वषासाठी ठे व हणुन असणे (2) बँकेकडु न कज घेतलेले असणे
(3) बँकेकडील लॉकर सुिवधेचा 1 वषाकरीता उपभोग घेतलेला असणे वगैरे.
बँकेबरोबर सदर

पैक कोणते /कोणता

वहार असावा याबाबत संबधीत

बँकेने यां या तरावर िनकष ठरवावेत.)
2. तसेच (1) इतर

शेती सं था (दु ध सं था, पशु पैदास सं था, वराह पालन
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सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी मढी पालन सं था, पाणी पुरवठा सं था, शग
उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष पणन
(उदा.खरे दी िव

सं था व

शेती माल

संघ, सहकारी साखर कारखाने,ऑईल

इ यादी), (3) नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पत
पत

सं था, पगारदार नोकरां या सहकारी पत

असले या इतर
औ ोिगक

या सं था

िम स, सुतिगर या

सं था, ामीण िबगरशेती
सं था, (4) या

ित र

कोण याही सं था ( ाहक सं था, गृहिनमाण सहकारी सं था,
या सं था, औ ोिगक उ पादन सं था, औ ोिगक मजुरां या सं था,

सवसाधारण सं था व
अ ) सदर

सभासद) या सभासदांबाबत

सभासदाची बँके या मागील सलग

5 वषातील कमान एका

व षक सवसाधारण सभेस उपि थती असली पािहजे
ब ) सदर

सभासदाने बँकेचे कमान . 5,000/- चे शेअस धारण के ले असले

पािहजे
क ) बँके बरोबर सदर
वेळा आ थक

सभासदाचे मागील सलग

5 वषाम ये कमान एक

वहार झाले असले पािहजेत (सदर

बँकेम ये ठरािवक र म ठे व हणून कमान एक

वहार हणजे उदा.(1)

वषासाठी असणे (2) बॅकेकडू न

कज घेतलेले असणे (3) बॅकेकडील लॉकस सुिवधाचा एक

वषाक रता उपभोग

घेतलेला असणे वगैरे. बँकेबरोबर सदरपैक कोणते/कोणता
याबाबत
अशा

वहार असावा

संबिधत बॅकेने िनकष ठरवावेत).
यािशल सभासदाची न द बँकेने सहकार आयु

सं था, यांनी सुिचत के ले या िविहत नमु यात ठे वावयाची आहे.
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व िनबंधक, सहकारी

जो सद य वरील नमूद के ले या िनकषाची पूतता करणार नाही या सद याचे
अ यािशल सद य हणून वग करण कर यात येईल. जे हा बँक एखा ा सद याचे
अ यािशल सद य हणून वग करण करे ल ते हा िव ीय वष समा

हो या या

दनांकापासून 30 दवसा या आत संबंिधत सद याला अशा वग करणाबाबत िविहत
रतीने कळिवल.
मतदानाचा अिधकार अ)

यािशल सभासदासच बँके या संचालक मंडळ िनवडणूक म ये मतदानाचा

अिधकार रािहल.
ब ) महारा

सहकारी सं था कायदा कलम

27 (10) मधील तरतुदीनुसार

सं थे या थकबाक दारास मतदानाचा अिधकार रहाणार नाही.
6

भाग
अ ) िबगर कजदार सभासदा ित र

येक वैय

क सभासदाला महारा

सहकारी सं था
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार कमाल भाग धारण करता येतील.
ब ) बँकेने ितला संल

असले या (सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी

बँका, दुबल घटकां या तसेच मागासवग यां या सं था वगळू न ) सभासद
सं थेकडू न ितला बँकेचे

य

आदा के ले या एकू ण कजा या 5 % इतक र म

नाबाडचे सुचने माणे भाग भांडवलापोटी गोळा के ली पािहजे. परं तु दुबल
सभासदास पीक कज तसेच सव कार या म यम व

दघ मुदती या कजा या

बाबतीत ही मयादा 2.5 % राहील आिण अशा रतीने संल
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सं थाकडू न

भागापोटी गोळा करावया या र मेची मयादा संप यावर
भागापोटी हणून र म गोळा करता येणार नाही. मा

अंतीम सभासदांक रता

कजपुरवठा घेणा या सहकारी सं थे या बाबतीत सहकारी खाते /
नाबाड यां या आदेशानुसार ित या सभासदांनी कजा या
करावया या कमाल सं था भागाची र म 5 ट
बाबतीत संमत कर यात आले या

या सं थेकडू न

रझ ह बँक /
माणात धारण

यापे ा कमी अस यास या

माणात संबंध ीत सं थेस बँक भागात

गं◌ुतवणूक करावी लागेल. दुबल घटकां या तसेच मागासवग या या सहकारी
सं थांनी यांना आदा के ले या एकू ण कजा या

2.5 % बँक भागात गं◌ुतवणूक

करावी लागेल. कजदार साखर कारखा यांनी कमाल कज उचली या 1 % इतके
बँक भाग घेतले पािहजे. कजदार नागरी सहकारी बँकां या बाबतीत बँक भाग
धारण कर याची मयादा कज मंजूरी या 1 % राहील. असे असले तरी कांही
िविश प रि थतीत िविश

कार या सं थे या बाबतीत ठरवून दलेली 5 % ची

मयादा कमी कर याचा आिण अगर

ही मयादा जा त वाढिव याचा अिधकार

संचालक मंडळास राहील.
अ ) बँकेस रा य सरकारला आपले भाग देता येतील. तथािप कोण याही प रि थतीत
शासनाचे
भाग भांडवल बँके या एकू ण वसुल भाग भांडवला या 25 % पे ा जा त
असणार नाही.
ब ) बँकेस महारा

रा य सहकारी बँक अथवा बँकेस िव

सं थेस तसेच संघीय सं थेस आपले भाग देता येतील.
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पुरवठा करणा या

क ) बँकेस महारा

रा य सहकारी बँक िल., या पोटिनयमातील तरतुदीनुसार

ित या संचालक मंडळावर आप या बँकेचा ितिनधी हणून संचालक मंडळावरील
सद याचीच महारा

सहकारी

सं था अिधिनयम 1960 मधील तरतुदीनुसार

िनवड के ली जाईल.
वैय

क सभासदास

या या प ात बँके या भागावर व

सांग याक रता बँके या वैय

िहतसंबंधावर ह

क सभासदास वारस नेम याचा ह राहील.

अ ) कोण याही कारणा तव सभासद व र

के यास, संबंध ीत सभासदास याने

धारण के ले या बँके या भागाची वसुल झालेली र म या याकडील बँकेचे येणे
अस यास ते वजा जाता यास एक

मिह या या आत आदा के ली जाईल. बँकेस

संल असले या सहकारी सं थेचे िवसजन होत अस यास, बँक भागाची र म बँकेचे
येणे वजा जाता सं थे या िवसजन अिधका यास आदा के ली जाईल.
ब ) बँके या वैय

क सभासदास मृ यु आ यास, याने धारण के ले या बँके या

भागा या वसुल झाले या कमतीतून बँकेचे येणे वसुल के ले जाईल व उरलेली
र म याने नेमले या वारसास आिण वारस नेमला नस यास बँके या संचालक
मंडळास यो य वाटत असले या वारसास अगर

कायदेशीर

ितिनधीस अज

घेऊन संबंध ीत सभासदा या मृ यु या तारखेपासून सहा मिह या या आत आदा
के ली जाईल. मयत

वैय

क सभासदा या नेमले या वारसास अगर

सभासदास बँकेकडू न येणे असले या सव र मा यायालयाचा बंदी कू म नस यास,
मयत

वैय

क सभासदा या अजदार कायदेशीर वारसास, नेमले या वारसास

अगर

सभासदास बँकेकडू न येणे असले या सव र मा सहा मिह या या आत
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बँकेने आदा के या पाहीजेत.
कमान एक

वष धारण के लेचे बँकेचे भाग बँके या संचालक मंडळा या मा यतेने

भाग धारण करणा या सभासदां या नांवाव न खालील माणे वग करता येतील.
1) अ य सहकारी सं थे या नांवाने.
2) बँके या सभासद वास पा

असले या व सभासद हो यास राजी असले या

सहकारी सं थेस सभासद क न घे यास बँके या संचालक मंडळा या अनुमतीने.
मा

बँकेस संल

असले या कोण याही सहकारी सं थेस अगर

भागीदारास

बँकेचे कजदार असेतोपयत आप या मालक चे भाग कोण याही

कारे ह तांतर

करता येणार नाहीत.
बँके या

येक भाग वग करणाची न द भाग वग न दवहीत झाली पाहीजे. अशा

येक भाग वग करणास फ

.50/- शु क (अिधक सेवा कर /िश ण कर ) पडेल.

बँके या भाग न दवहीत न द न झाले या कोण याही भागाची वगावग अिधकृ त
समजली जाणार नाही.
बँके या

येक सभासदास याने धारण के ले या भागाचा दाखला बँके या अिधकृ त

मु ेिनशी बँकेकडू न िमळ याचा ह
झा यास, येक भाग दाख यास

राहील.भाग दाखले हरव यास अगर

जीण

.50/- शु क (अिधक सेवा कर /िश ण कर )

घेऊन बँकेस नवीन भाग दाखले देता येतील. असे भाग दाखले तीन मिह या या आत
दले पािहजेत.
बँके या दे याबाबतची बँके या भागीदारांची जबाबदारी यांनी धारण के ले या
भागा या दशनी कमतीपुरतीच मया दत राहील.
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7

साधारण सभा
महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व

िनयम तसेच बँकेचे पोटिनयम यास पा

याखालील िनयम आिण िनवडणूक

रा न पाठिवलेले सं था

ितिनधी आंिण

सभासदांचे ितिनधी िमळू न झाले या साधारण सभेकडे बँकेची अखेरची स ा
राहील. िवस जत/र सहकारी सं थांखेरीज इतर
सभासदांपैक एक

ितिनधी पाठिवता येईल. मा

संल सहकारी सं थेस आप या
असा

ितिनधी या सं थेचा

सेवक नसावा.साधारण स भेस उपि थत राहणा या अशा

येक

मत

राहील.मा िनवडणुक पुरते याला या या

ा या अिधकारात एक

मत

राहील. समान मताचे बाबतीत सभे या अ य ास अिधकारपर वे एक

मत

दे याचा अिधकार राहील.

येक

ितिनधीस एक

जादा

सभासदां या ितिनधी या िनवडणुक संबंधी

बँकेचे संचालक मंडळ वेळोवेळी िनयम घालून देईल.
अ ) वा षक साधारण सभे या / आिण िवशेष साधारण सभे या तारखेपुव

कमान

14 दवस अगोदर मु य कायकारी अिधकारी, संचालक मंडळा या आदेशाव न
साधारण सभेची/िवशेष साधारण सभेची सूचना काढतील. सदरची सूचना पो टाने /
कु रीअर सेवेने / सम

भागधारकास,संल सं थांस रवाना के ली जाईल. अशा त हेने

भागधारकाकडे,संल

सं थांस रवाना के याचे पो टाचे / कु रीअर सेवेचे / सम

दलेचे अिधकृ त सट फके ट / पोच प

अस यास ती सूचना भागधारकास,संल

सं थांस िमळाली असे समजले जाईल. खालील तपशील नमूद क न सदरची सूचना
थािनक वृ प ात िस द के ली जाईल :
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1. सभेची जागा ही बँके या मु यालया या शहरा या बाहेर असणार
नाही.
2. सभेची तारीख
3. सभेची वेळ
4. सभेची िवषय पि का
5. पोटिनयम 25 (ड ) नुसार टप
ब )

ितवष 31 माच नंतर लगेच आिण वा षक साधारण सभेपुव श य

ितत या लवकर
िमळालेले

लगत या साल या 31 माच पयत बँकेचे सभासद व
सभासद व उ लेख के ले या तारखेपयत बँकेचे सभासद व

िमळाले या सं थां या सं ये या 1/5 इतके व दर
एक

25

सभासदांमागे

या माणे (अपुणाक सोडू न) यापैक जी सं या कमी असेल िततके

ितिनधी िनवडतील. 31 माच नंतर यां या जागी नवीन
िनवडू न येईपयत असे िनवडू न आलेले ितिनधी

ितिनधी हणून काम

करतील. संपले या लगत या साला या 31 माचपयतचे
अि त वात असले या सं था व िनवडू न

ितिनधी

ावयाचे

सभासद
ितिनधी यांची

सं या बँकेचे संचालक मंडळ जाहीर करील. सभासद व कमी झा यामुळे
ितिनधी कोणाही

सभासदाची नेमणूक क न भरतील.

क ) सं था ितिनधी व

ितिनधी यां या एकू ण सं ये या 1/5 कवा

25 यातील जी सं या कमी असेल ती वा षक आिण िवशेष साधारण सभेक रता
गणसं या राहील मा

कोण याही वेळी अशा सभेत
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ितिनध ची

सं या,सं था ितिनधी या सं ये या 1/5 पे ा जा त अस यास 1/5 ही सं या
हजर

असले या

ितिनधी या नावाने िच या टाकू न ठरिवली जाईल,

िच या उचल याचे काम मु य कायकारी अिधकारी करतील.
ितिनधीची िनवडणूक होतांना िनवडणूक िनयमांस पा
ितिनधीची 1/4 सं या ठरव यात येईल. अ य
जादा मत

रा न

यांना समान मत संगी एक

असेल, पोटिनयमात तरतूद असले या िविश बाबी ित र

सव

ांचा िनकाल ब मताने होईल.
ड ) वा षक सवसाधारण सभा व िवशेष साधारण सभा ही कोरम अभावी
तहकू ब के ली गे यास िवषयपि के त नमूद असले या िवषयाचे िवचाराथ आिण
िनणयाथ याच ठकाणी ठरले या वेळे या अ या तासानंतर सभेचे कामकाज
सु

कर यात येईल. अशा त हेने तहकू ब झाले या सभेस गणसं येची

आव यकता राहणार नाही. याबाबतचा अंतभाव वा षक साधारण सभा व
िवशेष साधारण सभेक रता काढ यात आले या नोटीशीत कर यात यावा.
इ ) बँकेस संल

असले या

सभासदांखेरीज अ य सभासदांना

व थापक सिमती ठरावा वये बँके या साधारण/िवशेष साधारण सभेत भाग
घे यासाठी ितिनधी िनयु
फ ) 31 माच अगर
फ

करता येईल.

यापुव

यांना बँकेचे सभासद क न घेता आले आहे

अशा सभासदांनाच वा षक साधारण सभे या आिण िवशेष साधारण

सभे या कामकाजात भाग घेता येईल .
ग ) एकापे ा अिधक इसम

संयु
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र या बँकेचे एक

कवा या न अिधक

भाग धारण करीत असतील यावेळेस अशा रतीने धारण के ले या भागासंबंधी
बँके या भागन दणीवहीत या इसमाचे नांव पिहले असेल यासच फ

खालील

अिधकार असतील.
1. बँके या सभासदाचे
2. बँकेचा भाग-दाखला/दाखले िमळ याचा,
3. बँके या सुचना िमळ याचा
4. बँके या साधारण सभेस उपि थत रा न सभेत भाग घे याचा ( मांक 4 या
अिधकाराबाबत पही या सभासदा या अनुपि थतीत याचे नांव दुसरे असेल
याला अिधकार राहील व

या दोघां या अनुपि थतीत याचे नांव नंतर असेल

याला अिधकार राहील. अशा इसमास बँकेने दलेली कोणतीही सुचना संयु
रतीने बँकेचे भाग धारण करणा या सव इसमांना दली गेली असे समज यात
येईल.)
ह ) बँके या संचालक मंडळाचे अ य

व

यांचे गैरहजेरीत बँकेचे उपा य

साधारण व िवशेष साधारण सभेचे कामकाज चालवतील. अ य

व उपा य

दोघेही गैरहजर अस यास, साधारण सभेस/िवशेष साधारण सभेस हजर
असलेले सभासद यां यामधील एकास अ य
सभे या अ य ांना एक

जादा मत

िनवडतील.समान मत संग ी

असेल.

वा षक व िवशेष असे बँके या साधारण सभेचे दोन

कार राहतील. (पिह या

साधारण सभेस वा षक साधारण सभेचे अिधकार राहतील.)
बँकेची वा षक साधारण सभा दरसाल महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे
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कलम

75 मधील तरतूदीनुसार आ थक वष संप यापासून सहा मिह या या आत

हणजे दनांक 30 स टबर पयत घेणे बंधनकारक राहील. सदर

सभेत खालील

कामकाज कर यात येईल :1. बँके या संचालक मंडळाने तयार के लेला वा षक अहवाल, िहशेबी प के
िवचारात घेणे, बँकेचा

वहार व

कामकाजाचा आढावा घेणे, न याची

िवभागणी व िविनयोग मंजूर करणे तसेच बँकेचे पुढील वषाचे अंदाजप क
ठे वणे.
2. बँके या संचालक मंडळाने के ले या िशफारशीचे मयादेत बँके या भागावरील
लाभांश जाहीर करणे.
3. बँके या व बँकेस संल

असले या सं थां या आ थक प रि थतीवर प रणाम

करणा या अशा सव बाब ची दखल

घेणे व

यासंबंधात ज र ते िनणय

घेणे.
4. वैधािनक िहशेब तपासणीस यांचा बँके या मागील आ थक वषा या वैधािनक
लेखापरी ण

अहवालाची

लेखापरी णा या दोष दु

नद

घेणे,

तसेच

मागील/ यापूव या

ती अहवालाची न द घेणे.

याच माणे चालु

आ थक वषा या लेखापरी णासाठी सहकार काय ातील तरतुदीनुसार
वैधािनक लेखापरी काची िनयु

करणे.

5. न दणी अिधकारी यांनी सभेकडे पाठिवलेले िवषय िवचारात घेणे.
6. बँके या पोटिनयमातील दु ती व
िवषय सोडू न अ य

बँकेचे सभासद व र

कर यासंबंधीचे

यां या परवानगीने सभेपुढे आय यावेळी येणारे कामकाज
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करणे.
7. बँके या संचालक मंडळाने वा षक सवसाधारण सभेस आिण िवशेष साधारण
सभेस िशफारस के ले या पोटिनयमांची दु ती कवा नवीन पोटिनयमांचा
मसुदा संमत करणे अगर

यात यो य तो बदल

क न मंजूर करणे या

अनुषंगाने िनणय घेणे.
8. बँके या सव साधारण सभेस कोण याही संघीय संरचनेशी संल

कवा असंल

हेा याचा िनणय बँके या एकू ण सद यांपैक तीन चतुथाश सद यांचा ब मताने
घे याचा अिधकार राहील.
साधारण सभेचे इितवृ

साधारण सभे या अ य ां या सहीने साधारण

सभे या इितवृ वहीत न दिवले जाईल.
अ ) महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम

के ले या तरतूदीनुसार बँकेचे चेअरमन अगर

76 (1) म ये नमूद

संचालक मंडळाचे ब सं य सद य

िवशेष साधारण सभा के हाही व कोण याही वेळी बोलावतील आिण जर

:-

1. बँके या एकू ण सभासदांपैक 1/5 कवा 500 सभासदांनी तशी लेखी मागणी
के यास, कवा
2. िनबंधक, सहकारी सं था, यांनी तसे आदेश द यास कवा
3. ही बँक या फे डरल सं थेला संल

आहे, अशा फे डरल सं थे या संचालक

मंडळाने तशी मागणी के यास अशी मागणी कवा आदेश आले या तारखेपासून
एक

मिह याचे आत

अशी िवशेष साधारण सभा बोलावली जाईल मा
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अशा त हेने बोलावले या सभेत आय या वेळचे िवषय घेतले जाणार नाहीत.
बँकेस संल असले या सं थांकडू न िवशेष साधारण सभेची मागणी के ली गेली
अस यास अशा मागणीवर

येक संबंधीत सं थे या

िनदान तीन सद यां या वा

व थापक मंडळावरील

या अस या पािहजेत. या िविश

िवषयावर

िनणयाची मागणी आहे ते िवषय प पणे नमूद के लेले असले पािहजेत.
ब )

ितिनध या मागणीव न िवशेष साधारण सभा पोटिनयम 28 अ चे

तरतुदीनुसार बोलािवली असेल व

सभे या ठरले या वेळेपासून अ या

तासा या आत काम चालिव यास गणसं या नसेल तर

पोटिनयम 25 (ड )

माणे सभेचे कामकाज पार पाडणेत येईल.
बँके या
ह

महारा

सभासदांचा वा षक साधारण / िवशेष साधारण सभेतील मतदानाचा
को-ऑपरे ट ह सोसायटीज

स 1961 मधील तरतुदीनुसार िनयंि त

राहील.
8

संचालक मंडळ
1. बँकेचा

वहार व कामकाज यांची

व था खाली नमुद के या माणे 21

पे ा जा त सद य नाहीत अशा संचालक मंडळा या हाती राहील
अ ) ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु
सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी, िज
तालु यास एक

शेती

ातील

येक

या माणे ितिनधीची सं या राहील.

ब ) संचालक मंडळा या िनवडणूक ब ल या बँके या पोटिनयमात इतर
काहीही असले तरी संचालक मंडळावर खालील
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कार या सभासदांचेसाठी जागा

राखीव राहतील. या जागा
1) मिहला ितिनधी -

2

2) अनुसुिचत जाती कवा अनुसुिचत जमातीतील सद य -

1

3)

इतर

मागासवगातील

सद य

-

1
4) िवमु

जाती, भट या जमाती कवा िवशेष मागसवगातील सद य -

क ) ऊवरीत ितिनध ची सं या बँकेने (1) इतर

1

शेती सं था (दु ध सं था,

पशु पैदास सं था, वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी मढी पालन
सं था, पाणी पुरवठा सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष पणन
व

शेती माल

कारखाने,ऑईल
सहकारी पत
सहकारी पत

या सं था

(उदा.खरे दी िव

सं था

संघ, सहकारी साखर

िम स, सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका, नागरी
सं था, ामीण िबगरशेती पत
सं था, (4) या

ित र

सं था, पगारदार नोकरां या

असले या इतर

( ाहक सं था, गृहिनमाण सहकारी सं था, औ ोिगक

कोण याही सं था
या सं था, औ ोिगक

उ पादन सं था, औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण सं था व
सभासद) यांचे मधून िनि त करावी.
संचालक मंडळ सद यांची सं या िनि ती ही या या िज हा म यवत
बँके या
काय े ातील तालु यांची सं या िवचारात घेऊन खालील माणे बँकांनी
करावयाची आहे.---
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1) 7 कवा 8 तालुके असले या िज हा म यवत बँकांसाठी
अ ) िनि त के लेली ितिनध ची सं या
ब )

15

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी
एक

शेती

येक तालु यास

या माणे राहतील. उदा. 7 तालुके 7 ितिनधी, 8 तालुके 8 ितिनधी

क ) राखीव ितिनधी 5 (मिहला ितिनधी - 2, अनुसुिचत जाती कवा अनुसुिचत
जमातीतील सद य 1, इतर

मागासवगातील सद य - 1, िवमु

जाती,

भट या जमाती कवा िवशेष मागासवगातील सद य 1.)
ड ) ऊवरीत

ितिनधी हणजे 7 तालुके काय े

असले या िज हा म यवत

बँकेबाबत 3 ितिनधी व 8 तालुके काय े असले या िज हा म यवत बँकेबाबत
2 ितिनधी हे बँकेने (1) इतर

शेती सं था (दु ध सं था, पशु पैदास सं था,

वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी मढी पालन सं था, पाणी पुरवठा
सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष पणन
सं था

(उदा.खरे दी िव

सं था व शेती माल

संघ, सहकारी साखर कारखाने,ऑईल

या
िम स,

सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पत
सं था, ामीण िबगरशेती पत
सं था, (4) या

ित र

सं था, पगारदार नोकरां या

असले या इतर

गृहिनमाण सहकारी सं था,औ ोिगक

कोण याही सं था ( ाहक सं था,
या सं था, औ ोिगक उ पादन सं था,

औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण सं था) व
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सहकारी पत

सभासद या 4

मतदारसंघातुन अनु मे 3 मतदार संघ व 2 मतदारसंघ यांची सवसाधारण सभेत
िनि ती करावी. सदर माणे िन ीत के ले या मतदार संघातुन सदरचे ितिनधी
िनवड यात येतील.
2) 9 कवा 10 तालुके असले या िज हा म यवत बँकासाठी
अ ) िनि त के ले या संचालक मंडळ सद यांची सं या 17
ब )

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी
एक

शेती

येक तालु यास

या माणे राहतील. उदा. 9 तालुके 9 ितिनधी, 10 तालुके 10 ितिनधी.

क ) राखीव ितिनधी 5 (मिहला ितिनधी - 2, अनुसुिचत जाती कवा अनुसुिचत
जमातीतील सद य 1, इतर

मागासवगातील सद य - 1, िवमु

जाती,

भट या जमाती कवा िवशेष मागासवगातील सद य 1.)
ड ) ऊवरीत

ितिनधी हणजे 9 तालुके काय े

असले या िज हा म यवत

बँकेबाबत 3

ितिनधी व

असले या िज हा म यवत

10 तालुके काय े

बँकेबाबत 2 ितिनधी हे बँकेने (1) इतर

शेती सं था (दु ध सं था, पशु पैदास

सं था, वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी मढी पालन सं था, पाणी
पुरवठा सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष पणन
या सं था (उदा.खरे दी िव

सं था व शेती माल

संघ, सहकारी साखर कारखाने,ऑईल

िम स,

सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पत
सं था, ामीण िबगरशेती पत
सं था, (4) या

ित र

सं था, पगारदार नोकरां या

असले या इतर
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सहकारी पत

कोण याही सं था ( ाहक सं था,

गृहिनमाण सहकारी सं था,औ ोिगक

या सं था, औ ोिगक उ पादन सं था,

औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण सं था ) व

सभासद

या 4

मतदारसंघातुन अनु मे 3 मतदार संघ व 2 मतदारसंघ यांची सवसाधारण सभेत
िनि ती करावी. सदर माणे िन ीत के ले या मतदार संघातुन सदरचे ितिनधी
िनवड यात येतील.
3) 11 कवा 12 तालुके असले या िज हा म यवत बँकासाठी
अ ) िनि त के ले या संचालक मंडळ सद यांची सं या 19
ब )

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी
एक

या माणे राहतील.

उदा. 11 तालुके 11

शेती

येक तालु यास

ितिनधी, 12 तालुके 12

ितिनधी.
क ) राखीव ितिनधी 5 (मिहला ितिनधी - 2, अनुसुिचत जाती कवा अनुसुिचत
जमातीतील सद य 1, इतर

मागासवगातील सद य - 1, िवमु

जाती,

भट या जमाती कवा िवशेष मागासवगातील सद य 1.)
ड ) ऊवरीत

ितिनधी हणजे 11 तालुके काय े

बँकेबाबत 3

ितिनधी व

12 तालुके काय े

बँकेबाबत 2 ितिनधी हे बँकेने (1) इतर

असले या िज हा म यवत
असले या िज हा म यवत

शेती सं था (दु ध सं था, पशु पैदास

सं था, वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी मढी पालन सं था, पाणी
पुरवठा सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष पणन
या सं था (उदा.खरे दी िव

सं था व शेती माल

संघ, सहकारी साखर कारखाने,ऑईल
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िम स,

सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पत
सं था, ामीण िबगरशेती पत
सं था, (4) या

ित र

सं था, पगारदार नोकरां या

असले या इतर

गृहिनमाण सहकारी सं था,औ ोिगक

सहकारी पत

कोण याही सं था ( ाहक सं था,
या सं था, औ ोिगक उ पादन सं था,

औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण सं था) व

सभासद या 4

मतदारसंघातुन अनु मे 3 मतदार संघ व 2 मतदारसंघ यांची सवसाधारण सभेत
िनि ती करावी. सदर माणे िन ीत के ले या मतदार संघातुन सदरचे ितिनधी
िनवड यात येतील.
4) 13 कवा 14 तालुके असले या िज हा म यवत बँकासाठी
अ ) िनि त के ले या संचालक मंडळ सद यांची सं या 21
ब )

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी
एक

या माणे राहतील.

उदा. 13 तालुके 13

शेती

येक तालु यास

ितिनधी, 14 तालुके 14

ितिनधी.
क ) राखीव ितिनधी 5 (मिहला ितिनधी - 2, अनुसुिचत जाती कवा अनुसुिचत
जमातीतील सद य 1, इतर

मागासवगातील सद य - 1, िवमु

जाती,

भट या जमाती कवा िवशेष मागासवगातील सद य 1.)
ड ) ऊवरीत

ितिनधी हणजे 13 तालुके काय े

बँकेबाबत 3

ितिनधी व

14 तालुके काय े

बँकेबाबत 2 ितिनधी हे बँकेने (1) इतर
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असले या िज हा म यवत
असले या िज हा म यवत

शेती सं था (दु ध सं था, पशु पैदास

सं था, वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी मढी पालन सं था, पाणी
पुरवठा सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष पणन
या सं था (उदा.खरे दी िव

सं था व शेती माल

संघ, सहकारी साखर कारखाने,ऑईल

िम स,

सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पत
सं था, ामीण िबगरशेती पत
सं था, (4) या

ित र

सं था, पगारदार नोकरां या

असले या इतर

गृहिनमाण सहकारी सं था, औ ोिगक

सहकारी पत

कोण याही सं था ( ाहक सं था,
या सं था, औ ोिगक उ पादन सं था,

औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण सं था) व

सभासद या 4

मतदारसंघातुन अनु मे 3 मतदार संघ व 2 मतदारसंघ यांची सवसाधारण सभेत
िनि ती करावी. सदर माणे िन ीत के ले या मतदार संघातुन सदरचे ितिनधी
िनवड यात येतील.
5) 15 तालुके असले या िज हा म यवत बँकासाठी
अ ) िनि त के ले या संचालक मंडळ सद यांची सं या 21
ब )

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी
एक

या माणे राहतील.

तालु यापैक एक

उदा. 15 तालुके 15

ितिनधी.

तालु याम ये राखीव 5 जागापैक एक

येक तालु यास
सदर

के ले या तालु यातील राखीव जागे या इतर
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15

हणजे इतर

मागासवगातील ितिनधी हा सवसाधारण सभेम ये तालु यांचे सदर
जागेब ाबत रोटे शन िनि त क न िनवडावयाचा आहे.

शेती

राखीव

रोटे शन नुसार िनि त

मागासवग य ितिनधीस बँके या

सव सभासदांनी मतदान करावयाचे आहे.
िनवडणूक करीता रोटे शन

माणे सदर

येक 5 वषानी होणा-या

राखीव जागेसाठी िनि त के लेला

तालुका बदलला जाईल.
क ) इतर

राखीव ितिनधी 4 (मिहला ितिनधी - 2, अनुसुिचत जाती कवा

अनुसुिचत

जमातीतील सद य 1, िवमु

जाती, भट या जमाती कवा िवशेष

मागासवगातील सद य 1.)
ड ) उवर त

ितिनधी हणजे 2

ितिनधी हे बँकेने (1) इतर

शेती सं था

(दु ध सं था, पशु पैदास सं था, वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी
मढी पालन सं था, पाणी पुरवठा सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष
पणन

सं था व शेती माल

साखर कारखाने,ऑईल
नागरी सहकारी पत
नोकरां या

या सं था (उदा.खरे दी िव

संघ, सहकारी

िम स, सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका,
सं था, ामीण िबगरशेती पत

सहकारी पत

सं था, (4) या

ित र

सं था, पगारदार
असले या इतर

कोण याही सं था ( ाहक सं था, गृहिनमाण सहकारी सं था, औ ोिगक

या

सं था, औ ोिगक उ पादन सं था, औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण
सं था) व

सभासद या 4 मतदारसंघातुन 2 मतदारसंघाची सवसाधारण

सभेत िनि ती करावी. सदर माणे िन ीत के ले या मतदार संघातुन सदरचे
ितिनधी िनवड यात येतील.
6) 16 तालुके असले या िज हा म यवत बँकासाठी
अ ) िनि त के ले या संचालक मंडळ सद यांची सं या 21
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ब )

ाथिमक कृ िष पतपुरवठा, िव.का.स . सेवा सहकारी सं था, संयु

सं था तसेच धा य अिधकोष सहकारी सं था यांचे ितिनधी
एक

या माणे राहतील.

उदा. 16 तालुके 16

शेती

येक तालु यास

ितिनधी.

सदर

16

तालु यापैक दोन तालु याम ये राखीव 5 जागापैक दोन हणजे (1) इतर
मागासवगातील
मागास
सदर

ितिनधी

(2) िवमु

जाती, भट या जमाती कवा िवशेष

वगातील सद य या दोन जागा सवसाधारण सभेम ये तालु यांचे
राखीव जागेब ाबत रोटे शन िनि त क न िनवडावयाचा आहे. रोटे शन

नुसार िनि त के ले या तालु यातील राखीव जागे या इतर
ितिनधीस आिण िवमु

मागासवग य

जाती, भट या जमाती कवा िवशेष मागास वगातील

ितिनधीस बँके या सव सभासदांनी मतदान करावयाचे आहे.
होणा-या िनवडणूक करीता रोटे शन

माणे सदर

येक 5 वषानी

राखीव जागेसाठी िनि त

के लेला तालुका बदलला जाईल.
क ) इतर

राखीव ितिनधी 3 (मिहला ितिनधी - 2, अनुसुिचत जाती कवा

अनुसुिचत जमातीतील सद य 1.)
ड ) ऊवरीत

ितिनधी हणजे 2

ितिनधी हे बँकेने (1) इतर

शेती सं था

(दु ध सं था, पशु पैदास सं था, वराह पालन सं था, कु कु् कू ट पालन सं था, शेळी
मढी पालन सं था, पाणी पुरवठा सं था, शग उ पादक सं था इ .), (2) कृ िष
पणन

सं था व शेती माल

साखर कारखाने,ऑईल
नागरी सहकारी पत

या सं था (उदा.खरे दी िव

संघ, सहकारी

िम स, सुतिगर या इ यादी),(3) नागरी सहकारी बँका,
सं था, ामीण िबगरशेती पत
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सं था, पगारदार

नोकरां या

सहकारी पत

सं था, (4) या

ित र

असले या इतर

कोण याही सं था ( ाहक सं था, गृहिनमाण सहकारी सं था, औ ोिगक

या

सं था, औ ोिगक उ पादन सं था, औ ोिगक मजुरां या सं था, सवसाधारण
सं था) व

सभासद या 4 मतदारसंघातुन 2 मतदारसंघाची सवसाधारण

सभेत िनि ती करावी. सदर माणे िनि त के ले या 2 मतदार संघातून सदरचे 2
ितिनधी िनवड यात येतील.
ड )

त

संचालक

-

2
त

संचालक हणजे बँक ग,

व थापन,िव ,लेखा कवा सं थ या उ ेश व

कायप दती संबधी या िवषयातील त असणा-या
अ }िनयु

हो◌ेय.

- संचालक मंडळ यांना ि वकृ त करे ल .

ब }मतदानाचा अिधकार- संचालक मंडळा या िनवडणुक या अनुषंगाने◌े
मतदानकर याचा अिधकार नाही. मा

सं थे या

कामकाजात ठराव व िनणय याम ये याचे मत

वसाया या अनुषंगाने

ाहय धरले जाईल.

क }गणपूत - गणपूत साठी सभांम ये याची उपि थती

ा

धरली जाणार

नाही.
ई . कायल ी संचालक (Functional Director) बँकेने िनयु

1 कवा 2

के लेले मु य कायकारी अिधकारी / कायकारी संचालक हे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम
पदिस द सद य असतील. सदर
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74 (3) नुसार संचालक मंडळाचे

मु य कायकारी अिधकारी / कायकारी

संचालक हे कायल ी संचालक हणुन काम पहातील. बँके या एखा ा वरी
पातळीवरील अिधका-याची / खाते
हणुन संचालक मंडळ िनयु
अ . िनयु

मुखाची बँकेचा दुसरा कायल ी संचालक

करे ल.

- संचालक मंडळ करे ल .

ब . मतदानाचा अिधकार - मतदानाचा अिधकार नाही. परं तू संचालक मंडळ
सभेम ये आले या िवषया या अनुषंगाने तो आपले मत

(Opinion) मांडू शके ल वा

ठरावा या ब ल आपले अिभ ाय न दवू शके ल.
क . गणपुत - गणपुत साठी उपि थती ाहय धरली जाणार नाही.
(संचालक मंडळाची सद य सं या 17 पयत िनि त के ली अस यास या
ठकाणी 1 कायल ी संचालक असेल व अशी सं या 17 पे ा जा त 21
पयत िनि त के ली अस यास या ठकाणी 2 कायल ी संचालक राहतील.)
फ ) िज हा उपिनबंधक हे िवशेष िनमंि त सद य हणुन बँके या संचालक
मंडळावर काम पहातील.
2. बँके या संचालक मंडळाची मुदत ही पाच वषाची राहणार असून हा कालावधी
िनवडणूक या दवसापासून मोज यात येईल.
3. संचालक मंडळा या सभेस िनवडू न आले या एकू ण संचालकां या 51 % पे ा कमी
नसेल इतका कोरम (गणसं या) असेल.
4. संचालक मंडळ सिमती व उपसिमती सभा या उपि थतीसाठी तसेच त सम
इतर
1960 व

कारणासाठी संचालक मंडळ सद यांना महारा सहकारी सं था अिधिनयम
याखालील िनयम 1961 यामधील तरतुदीनुसार अ◌ािण अगर
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न दणी

अिधकारी यांनी दले या परवानगी नुसार
इ यादी आदा करता येईल. तसेच
मा यमा या सुिवधेतील उ

वास खच, दैिनक भ ा,बैठक भ ा

वासाक रता कोण याही मा य उपल ध

ेणीचा यासंदभात वापर करता येईल.

मु य कायकारी अिधकारी हे संचालक मंडळाचे सिचव हणून काम पाहतील. मा
यां या अनुपि थतीत उप

मु य कायकारी अ िधकारी कवा संचालक मंडळाने

ाधीकृ त के लेला अ य कोणताही अिधकारी सिचव हणून काम पािहल.
संचालक मंडळामधील या जागा मृ यु, अपा ता अगर
संप यापुव

अ य कारणांमुळे मुदत

रका या होतील या जागा सहकारी कायदा व

याखाली के ले या

िनयमानुसार भरता येतील. र

जागा भरली जाईतोपयत संचालक मंडळा या

सभा व

आहेत व

िनणय, जागा र

संचालक मंडळ संपूण नाही या

कारणा तव अवैध मानले जाणार नाहीत.
संचालक मंडळा या िनवडणूक नंतर बँके या संचालक मंडळाची पिहली सभा
िनवडणूक िनकाला या तारखेपासून पंधरा (15)
पािहजे. अ य

व उपा य

रा य सहकारी िनवडणुक

दवसां या आत

घेतली

िनवडीसाठी संचालक मंडळा या सभेचे कामकाज
ािधकारी कवा

याबाबतीत यांनी नामिनद

के ले या अिधका यां या अ य तेखाली व िनयं णाखाली चालेल. अशा रतीने
िनवडू न आले या अ य
अय

हजर

व उपा य यांचा कायकाल 5 वषाचा राहील.

असतील ते हा संचालक मंडळा या सभेचे कामकाज यां या

िनयं णाखाली चालेल. अ य ां या गैरहजेरीत संचालक मंडळा या सभेचे
कामकाज उपा य

पाहतील. अ य
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व उपा य

दोघेही उपि थत नस यास

उपि थत संचालक आप यापैक एकाची या सभेचा अ य
करतील. कोण याही

हणून िनयु

ाबाबत मतसमानता झा यास सभे या अ य ास या या

नेहमी या मता ित र

एक

जादा िनणया मक मत

राहील. मृ यु,

राजीनामा, अपा ता, बडतफ अगर

अ य कारणांमुळे अ य

यांची पदे मुदत संप यापुव

झा यास, उरले या मुदतीपुव

र

/ उपा य
ती

भर यासंबंधी सहकारी काय ानुसार रतसर कायवाही के ली जाईल.
1) सिमतीची सभा चालू असताना संचालक या ना याने असणा या अिधकाराखेरीज
अ य कोणतेही अिधकार संचालकांना राहणार नाहीत.
2) बॅ ँके चे संचालक

मंडळावरील संचालक वाचे जागे या िनवडणूक स उभे

राह यास खालील पा तेची आव यकता राहील.
अ ) िनवडू न येणा या संचालकांचे जागेसाठी उमेदवारी करणारी
1)

ितिनधी व करीत असलेली सं था पोटिनयम

तरतुदीनुसार

याशील सभासद असावी व

अशा सं थेची

:-

. 5 (ब ) मधील

ितिनधी व करीत असलेली

याशील सभासद असावी व ती

अशा सं थेची

कमान दोन वष सभासद असली पाहीजे.
2) कमान एक

वष कोण याही सहकारी सं थे या

व थापक सिमतीवर

काम के लेले असली पाहीजे.
3) जो ितिनधी संचालक मंडळा या िनवडणूक त भाग घेऊ इि छत आहे तो
महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व

तरतुदीनुसार अपा असता कामा नये.
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िनयम 1961 मधील

4) बँके या सभासद सं था या बँके या संचालक मंडळा या िनवडणूक म ये
भाग घेऊ इि छत असतील व
असतील अशा सं था

महारा

यासाठी आपला

ितिनधी

सहकार कायदा कलम

पाठिवणार

27 (3) मधील

तरतुदीनुसार पा असणे आव यक आहे.
5)

ितिनधी व करीता असलेली सं था िनवडणूक लगत "अ "अगर

"ब "

ऑिडट वग धारण करीत असलेली पािहजे.
ब ) कोणीही

,

सभासदांचा ितिनधी हणून खालील प रि थतीत

िनवडू न ये यास अगर
1) सदर

संचालक मंडळावर राह यास पा असणार नाही.

बँकेची पोटिनयम

. 5 (ब ) नुसार

याशील सभासद

नसेल तर
2) जर

या कोण याही

चिलत काय ानुसार एक

वष कवा एक

वषापे ा जा त कालावधीसाठी तु ं गवासाची िश ा झाली असेल तर
3) सहकार काय ांतील अगर
हणुन िनवडू न ये यास अपा

िनयमातील तरतुदीनुसार तो संचालक

असेल तर

तसेच सहकार कायदा कलम

147 नुसार तो दोषी ठरला असेल तर
4) खाली नमूद के ले या प रि थतीत बँके या संचालक मंडळावरील
संचालकांचे संचालक व मुदत संपली नसली तरी संपु ात येईल.
अ . ितिनधी व करीत असले या सं थेवरील याचे सभासद व र झा यास.
ब . लेखी सुचना देवून संचालक वाचा राजीनामा द यास.
क . संचालक मंडळा या लागोपाठ तीन सभांस पुव परवानगीिशवाय गैरहजर
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राही यास.
ड . महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 मधील

तरतुदीनुसार
अपा ता आ यास.
इ . बँके या काय े ातील कोण याही सहकारी सं थेचा अथवा िज हा
म यवत सहकारी
बँकेचा पगारी अिधकारी अगर

/ आिण सेवक यास बँके या संचालक व

पदासाठी
िनवडणूक स उभे राहता येणार नाही.
वर

दशिवले या कारणामुळे (ब वगळता)संचालकांची जागा र

न दणी अिधका या कडू न िनणय झा यानंतरच संचालकाची जागा र

झा याचे
झाली असे

समज यात येईल.
4)

बँके या संचालक मंडळाची अगर
िनवडणूक सदोष होती अगर

यावरील कोण याही सद याची

कोणताही संचालक िनवडू न ये यास अपा

होता असे भिव यकाळात िस द झाले तरी िस द हो यापुव संचालक मंडळाने
अगर

यावरील कोण याही सद याने अिधकारपर वे घेतलेले सव िनणय व

के लेले सव कामकाज कायदेिशर व
5)

ा

मानले जाईल.

मु य कायकारी अ िधकारी हे संचालक मंडळाची सभा
मिह याम ये एकदा घे याची

व था करतील. मा गरज

कमान दर
पडेल या माणे

संचालक मंडळा या सभा वेळोवेळी सदरचे अिधकारी बोलावतील.
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6)

संचालक मंडळा या
दवसा या आत

येक सभेची इितवृ े सभा झा या या तारखेपासून सात

संबंधीत स भे या अ य ां या सहीने इितवृ

न दवली जातील. इितवृ ाचा मसूदा पुढील सभे यापुव

पु तकात

येक संचालकाकडे

पाठिवला जाईल. संचालक मंडळा या सभेची पूण पाच दवसांची पूवसूचना
दली जाईल.
7)

संचालक मंडळ, सिमती, उपसिमती यांची सभा कोरम अभावी तहकु ब
झा यास व कोरम असून कामकाज पुण न करताच तहकु ब के यास तहकु ब
सभेस हजर

असणा या सभासदांना सभे या नोटीसीची आव यकता नाही.

मा जे सभासद हजर

नसतील यांना नोटीसीने कळिवणे आव यक आहे.

सभा तहकु ब करताना तहकु ब सभेचा दनांक व वेळ ठरव यात येईल.
8)

िवशेष प रि थतीत संचालक मंडळाची सभा घेणे श य नस यास, अ य
संचालकाकडे संबंधीत कागदप े फरवून िनणय घेतील व

सव

तो संचालक

मंडळा या पुढील सभेपुढे कायम मा यतेसाठी ठे वला जाईल. संबंधीत
संचालकांम ये करणी मतिभ ता
मंडळा या सभेत िनर् णय
सहकारी सं था व इतर

झा यास, अशा करणावर संचालक

घेतला जाईल.

सं था यां या

व थापक सिमतीवर वा षक / िवशेष

साधारण सभांना उपि थत राह यासाठी बँक ितिनधी हणून संचालक मंडळावरील
सद यांचीच िनयु

के ली जाईल.

बँके या पोटिनयमातील तरतुदी, साधारण सभांनी दलेले आदेश व महारा सहकारी
सं थांचा कायदा व

याखालील िनयम यास पा
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रा न बँके या संचालक मंडळास

बँकेचा कारभार व कामकाज चालिव याचे सव अिधकार राहतील.
बँके या संचालक मंडळाचे अिधकार व कत े खालील माणे राहतील :1. सभासद वाक रता दाखल झाले या अजाचा िवचार करणे व भाग मंजूर
करणे.
2. बँके या पोटिनयमास अनुस न पैसा उभारणे.
3. सव कार या कजमागणी अजावर िनणय घेणे.
4. बँकेचे मु य कायकारी अिधकारी अगर

संचालक मंडळाने ज र ते अिधकार

दलेला अिधकारी यां यामाफत पैशाची देवघेव करणे.
5. बँके या नोकरवगाबाबत खालील

व था करणे.

अ ) पगारी मु य कायकारी अिधकारी व इतर

सेवकवग नेमून घेणे.

ब ) यांचे मािसक वेतन ठरवणे
क ) यांना रजा देणे.
ड ) यां या गैरहजेरीत, यां या कामाची

व था करणे.

इ ) पगारी नोकरवगाची नेमणूक, राजीनामे, रजा, िश ा, नोकरीतून ता पुरते दूर
करणे, बडतफ आिण त सम बाब ची
1946 खाली

माणात के ले या

व था मं◌ुबई औ ोिगक संबंध कायदा

थायी आदेशानुसार व बँके या

मंडळाने तयार के ले या आिण अगर

संचालक

न दणी अिधकारी, सहकारी सं था,

महारा रा य यांनी संमत के ले या िनयमा माणेच चालेल.
फ)

बँके या

सेवकमांड

( टा फग

मागदशन/परवानगी घेणे.
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पॅटन)

कसा

असावा

याबाबत

ग ) अिधकाराचे

िवक ीकरण

कर याचे

दृ ीने

िनरिनरा या

ा या

ट 1949 यास पा

रा न

अिधका यांना िनणयाचे अिधकार देणे.

6. सहकारी सं था िनयम व बँक ग रे युलेशन

बँकेचा वा षक अहवाल, ताळे बंद व नफा तोटा प क तयार करणे.

7. कज कारानुसार थकबाक चा आढावा घेणे, कज परतफे ड ह यास मुदतवाढ
देणे, ह यांची पुनरचना क न िमळ याबाबत या अजाचा िवचार करणे. तसेच
नैस गक आप ीचेवेळ ी अ पमुदत पीक कजाचे म यम मुदत कजात पांतर करणे.
पांतर मध्यम

मुदत कजाचे पुनवसन करणे.

8. बँके या कजदार सं थां या तपासणीची

व था करणे.

9. बँकेने ि वकारले या सहकारी सं थे या िवसजन कायाबाबत
10.

बँकेतील सव सेवकांक रता

ॉ ह डंड फं ड

11.

बँकेची

ॉ हीडंड फं ड

व था करणे.

टी यां या संमतीने

टमधील तरतुदीनुसार कायवाही करवून घेणे.
शासक य

व था, कामकाज,

वहार व

बँकेस संल

असले या सहकारी सं थांवरील देखरे ख यासंबंधी िनयम घालून देणे व ते दु त
करणे.

12.

बँके या जंगम व

मंडळास बँकेचा

थावर िमळकतीची देखभाल करणे, संचालक

वहार व हीत यास ज र वाट यास िमळकत संपादन करणे,

िमळकत बांधणे, िवकणे, गहाण टाकणे, दु त करणे, ितची पुनरचना करणे, तीत
सोयी कर बदल

करणे, ितची अदलाबदल करणे, भा
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ाने देणे, मुदती या

करारावर वापरास देण,े पोटकराराने देणे आिण / अगर

13.

ापारी चलन

असले या आंतदशीय

स ा करणे, खरे दी करणे, िवकणे अगर
मंडळ

ं

मंडळाने

प रि थतीत
कोण याही

यासंबंधी

के ले या

व था करणे.

ा काढणे, बेचन करणे,
करणे,

येक खातेदाराची मयादा ठरवील. बँकेचा अशा

संचालक

चलन

चलन

त सम

िनयमानुसार

ितवष संचालक
कारचा

चालेल.

वहार

कोण याही

याचे वसुलीस मागणीचे बंधन नाही असे कोणतेही चलन
तफ (ती सभासद असो वा नसो ) बँकेस खरे दी करता अगर

करता येणार नाही.

14.

बँके या मालक चे भाग व कजरोखे िवकणे, वग करणे, तारण ठे वणे व

नवीन भाग व कजरोखे खरे दी कर याक रता लागणारे ज र ते कागदप
देणे अगर

बँके या वतीने असे

क न

वहार कर याबाबत अिधकार संचालक

मंडळाचे दोन कवा अिधक सद य आिण मु य कायकारी अिधकारी अगर
संचालक मंडळ सिमतीने ािधकृ त के लेला अिधकारी यांना देणे.

15.

िबगर सभासदांना ओ हर ा ट व कज दे यासंबंधी आिण महारा

सहकारी सं था कायदा यामधील तरतुदीस पा

रा न वेळोवेळी िनयम करणे,

यात फे रबदल करणे, िबगर सभासदां या ओ हर ा ट व कजमागणी अजावर
महारा सहकारी सं थां या काय ास पा रा न िनणय घेणे.

16.

कायकारी, औ ोिगक सिमती व भांडवल सिमती

ित र

दरसाल

या कामासाठी आव यकता वाटेल या माणे जा तीत जा त पाच उपसिम यांची
नेमणूक करणे व अशा उपसिमतीस संचालक मंडळाचे अिधकार देणे.
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येक

उपसिमती या सद यांची सं या 14 पे ा जा त असणार नाही.
उपसिमतीत संचालक मंडळाचे अ य
उपसिमतीचे अ य

येक

यांचा समावेश बंधनकारक राहील व ते

राहतील. उपसिम यांचे सद य हे िनवडू न आले या

संचालकांपैक च असतील. उपसिमती या सभेस 8 हजर

सभासदांची गणसं या

राहील. कोण याही सिमती / उपसिमतीची सभा बोलिव यास पाच पूण दवसांची
पूवसूचना दली पाहीजे .

17.

या या कारणाक रता िनरिनराळे िनधी िनमाण के लेले असतील या

या कारणाक रता अशा िनधीचा पोटिनयमानुसार िविनयोग करणे.

18.

िनबंधक, सहकारी सं था यां या पूवसंम ीने बँके या शाखा व

िनयमीत क उघडणे.

19.
20.

बँकेचा कारभार चालिव यास आव यक असे सव
या सं थांची

वहार करणे.

व थापन मंडळे बरखा त के ली आहेत व

यांचा

कारभार बँकेकडे सोपिव यात आलेला आहे अशा सं थांचा कारभार चालिव याची
व था करणे.

21.

रा य सहकारी बँक आिण / अगर

सहकार आयु

व िनबंधक,

सहकारी सं था, महारा रा य यांनी घालून दले या िनयमानुसार अिधका यांचा
एक

22.

संच ठे वणे व

याचा उपयोग क न घेणे.

ठे वी व सव

कारची कज यावरील

ाजाचे दर

रझ ह बँक /

नाबाड यां या मागदशक सूचनानुसार वेळोवेळी िनि त करणे.

23.

बँके या

सेवेत

कमचा यांची
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भरती

करताना,

बढती

देताना

मागासवग यांचे माण राख यासंबंधी शासनाकडू न वेळोवेळी दले जाणारे आदेश
िवचारात घेणे, याच माणे कमचारी भरती / बढती यावेळ ी मागासवग यांचा
अनुशेष भ न काढ याबाबतचे शासक य आदेश िवचारात घेणे.

24.

मा.संचालक मंडळाने घेतले या िनणयानुसार सभासद

ाथिमक शेती

सं था, आ दवासी िव.का.सह . सं थां या सिचवांना ब ीस / सानु ह अनुदान
इ .सहा य बँकेने के ले या आ थक तरतुद ीतून िनबंधक यांचे पूवपरवानगीने आदा
करणे.

25.

बँके या सभासद, संचालक, अिधकारी कमचा-यांचे

सभासदांचा बँके या

िश णासाठी,

व थापनातील सहभाग वाढिव यासाठी व

कामकाजात पारदशकता आण यासाठी आव यक उपाययोजना करणे.
बँकेचे सभासद, संचालक, अिधकारी कमचारी यां या

बँके या
तसेच

िश णाचा वा षक

आराखडा तयार करणे.
या पोटिनयमाम ये कांहीही तरतुदी अस या तरी बँके या व बँकेस संल असले या
सं थां या सभासदांचे जीवनमान,
कर याक रता नाबाड व

वसाय, उ पादना या प दती याम ये सुधारणा

रझ ह बँक यां या मागदशक सुचनांनुसार संचालक

मंडळास िनयम तयार क न कोणताही
अशा

वसाय हाती घेता येईल आिण / अगर

वसायाक रता / कारणाक रता कजपुरवठा करता येईल.

बँके या पैशाचा, कजरो यांचा अगर
सेवकांचा

य

संबंध येत असेल अशा

द रा या

वहाराशी बँकेतील या पगारी

येक पगारी सेवकाने, कामांची जबाबदारी

ि वकार यापुव बँके या वतीने यांनी के ले या बँके या पैशा या
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वहाराचा संपूण

व स य िहशेब देता यावा यासाठी बँके या संचालक मंडळा या आदेशा माणे ज र
तो जामीन / करारनामा क न दला पाहीजे.
सहकार आयु

व िनबंधक, सहकारी सं था, महारा

पोटिनयमासोबत जोडले या प रिश ात समािव

रा य यांनी मा य के ले या

के लेले आिण अगर

संचालक

मंडळास आव यक वाटतील असे आपले कोणतेही अिधकार बँके या संचालक मंडळास
सिमती, उपसिमती, अ य

अग र

अिधकारी यांना देता येतील.
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मु य कायकारी अिधकारी आिण इतर

9

कायकारी सिमती.
(अ ) बँकेचे

संचालक मंडळ

येक चार मिह याक रता कायकारी सिमती या

सद यांची िनवड करील. या सिमतीम ये बँकेचे अ य
राहील व ते कायकारी सिमतीचे अ य

यांचा समावेश बंधनकारक

राहतील. या सिमती या सद यांची कमाल

सं या 14 राहील. चार मिह या या मुदतीनंतर िनवृ

झाले या सद यां या जागी

बँके या संचालक मंडळावरील अ य सद याची आळीपाळीने नेमणूक के ली जाईल.
कायकारी सिमतीची सभा मिह यातून िनदान दोन वेळा तरी बोलािवली पािहजे.
सदर

सिमतीची उपि थत 8 सभासदांची गणसं या राहील.

(ब ) कायकारी सिमतीस खालील अिधकार व

कत

राहतील. यािशवाय

संचालक मंडळास अ य बाबीसंबंधी कायकारी सिमतीस अिधकार देता येतील.
1. सभासद क न घेणे.
2. सभासदांना भाग मंजूर करणे.
3. भाग वगवारीस मंजूरी देणे.
4. कज मागणी अजाचा / त नुषंगीक इतर

आ थक माग यांचा िवचार करणे.

5. बँकेचा वा षक अहवाल तयार करणे.
6. थकबाक

करणांची छाननी क न याबाबत यो य ती वसुलीची तजवीज

करणे.
7. िनरिनरा या

ेणीतील सेवक नेमणे व

यावर िनयं ण ठे वणे, गैरवतन,

िश तपालन इ यादी संदभात सेवकांिव द कारवाई करणे, सेवेतून बडतफ करणे,
कमी करणे, सेवेतून िनलंबीत करणे.
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8. सेवकामधून

यावया या जािमनक चा

कार व

र म ज र वाट यास

िनि त करणे, सवसाधारणपणे संचालक मंडळाने दलेले आदेश व सूचनांची
कायवाही करणे.
9. बँके या िव द दाखल झाले या के सचे कामी / बँके यावतीने दाखल के ले या
के सचे कामी वक लप

दाखल करणे, जबाब देणे, उपि थत रहाणे इ यादी

अिधकार देणे.
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10

औ ोिगक कज व

ामीण कारागीर योजना सिमती

(अ ) बँकेचे संचालक मंडळ

येक चार मिह याक रता औ ोिगक क ज व

ामीण

कारागीर योजना सिमती या सद यांची िनवड करील. या सिमतीम ये बँकेचे
अय

यांचा समावेश बंधनकारक राहील व ते या सिमतीचे अ य

राहतील. या

सिमती या सद यांची कमाल सं या 14 राहील. या सद यािशवाय 1) मा.िज हा
उपिनबंधक, सहकारी सं था अगर
अिधकारी, 3)

यांचा ितिनधी, 2) मा.िज हा ामो ोग

ामो ोग सं थांचा एक

समावेश असेल. मा

ितिनधी यांचा िनमंि त

हणून

यांना मतदानाचा अिधकार असणार नाही. सदर

सिमतीस 8 उपि थत सभासदांची गणसं या राहील. िनमंि तांचा िवचार
गणसं ये या पूततेसाठी के ला जाणार नाही.
(ब ) औ ोिगक कज व

ामीण कारागीर योजना सिमतीचे अिधकार व

कत े खालील माणे रहातील.
1. औ ोिगक सं था,

ाहक सं था, गृहिनमाण सं था, औ ोिगक उ पादन

सं था, कामगारां या सं था, िवणकर सं था, काटकसर व नागरी सं था
इ .िबगरशेती सं था आिण सवसाधारण सं था व

कारागीरां या सं था

यां या कजमागणी अजाचा िवचार करणे.
2. थकबाक

करणांची छाननी क न याबाबत वसुलीची तजवीज करणे.

3. कज परतफे डी या ह यास मुदतवाढ िमळ याबाबत या अजाचा िवचार
करणे.
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4. सवसाधारणपणे संचालक मंडळाने दलेले आदेश व सुचनांची कायवाही
करणे.
11.

ऑिडट सिमती अ ) बँकेचे संचालक मंडळ

येक वषाक रता ऑिडट सिमती या सद यांची

िनवड करील. ऑिडट सिमतीम ये बँकेचे अ य
अिधकारी यांचा समावेश राहणार नाही. बँकेचे उपा य
अय

व

मु य कायकारी
हे ऑिडट सिमतीचे

राहतील. या सिमती या सद यांची कमाल सं या 5 राहील. बँके या

संचालक

मंडळावरील

संचालकांम ये

सनदी

लेखापाल

(चाटड

अक टंट)अस यास अशा सनदी लेखापालाचा (चाटड अक टं ट) समावेश
ऑिडट सिमतीम ये बंधनकारक राहील. बँकेचे संचालक मंडळावरील
संचालकांम ये सनदी लेखापालाचा (चाटड अक टं ट) समावेश नस यास बँकेचे
संचालक मंडळ ऑिडट ü सिमतीवर सनदी लेखापाल (चाटड अक टं ट )
यांची िनयु

करील. सनदी लेखापालास

(चाटड अक टं ट ) ऑिडट

सिमतीम ये मतदान कर याचा अिधकार राहील.ऑडीट सिमतीची सभा
कमान तीन मिह यातून एकदा व आव यकता भासेल यावेळी बोलीिवली
पािहजे.सदर
मा

सिमतीस तीन उपि थत सभासदांची गणसं या राहील.

गणसं येक रता सनदी लेखापाल ( चाटड अक टं ट ) असणे आव यक

राहील. ऑिडट सिमतीची पोटिनयमास पा

रा न सिमती या अ य ा या

अनुमतीने पूवसूचना देणे, सभेस उपि थत रा न इितवृ
कामासाठी मु य कायकारी अिधका-या
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ित र

न दिवणे इ .

संचालक मंडळाने

ािधकृ त के लेला व र अिधकारी सिमतीचे सिचव हणून काम पाहील.
ब ) ऑिडट सिमतीचे अिधकार व कत े खालील माणे रहातील .
1) बँकेचे अंतगत तपासणी िवभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेऊन
आव यक या सूचना देणे.
2) अंतगत तपासणी / लेखाप र ण अिधक काय म कर या या दृ ीने
घे यात येत असले या िविवध

कार या तपास या/लेखाप र ण (अंतगत

तपासणी /लेखाप र ण, सतत

व समवत लेखाप र ण इ .) यांचा

कालावधी, काय े व दजा इ . बाबतीत आव यक या सुधारणा करणे.
3) िवशेषत: असमाधानकारक कामकाज असले या तसेच मोठा

वहार

असले या शाखांबाबत अंतगत तपासणी / लेखाप र ण अहवालाची मािहती
/ आढावा घेणे.
4) नाबाड / रा य बँक / शासनाकडू न

बँके या घे यात आले या

तपासणी या तसेच वैधािनक लेखाप र ण अहवालातील िन र णा या
के ले या पूततेची / दोषपूतता अहवालांची मािहती घेवून ते संचालक
मंडळापुढे सादर करणे.
5) पूतता अहवाल िवलंब ाने सादर करणे, पूतता न करणे, अपुरी पूतता
करणे, असमाधानकारक पूतता असणे इ . बाबीबाबत जबाबदारी िनि त
क न सदर या बाबीबाबत मा.संचालक मंडळ / कायकारी सिमतीस
िशफारस करणे.
6) रझ ह बँक / नाबाडकडील धोरणा मक / मागदशना मक सुचनां ारे
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कळिवलेले / वेळोवेळी कळिव यात येणारे अिधकार व कत े राहतील.
7) संचालक मंडळ वेळोवेळी सोपवेल या करणी िनणय घेणे.
12.

मु य कायकारी अिधकारी/कायकारी संचालक
बँके या संचालक मंडळाकडू न रझ ह बँक

व

नाबाड यां या मागदशक

सूचनांनुसार (Fit and proper criteria) मु य कायकारी अिधकारी यांची
नेमणूक के ली जाईल. मु य कायकारी अिधकारी हे संचालक मंडळाचे सिचव
हणून काम पाहतील मा

मु य कायकारी अिधकारी /

व थापक यां या

अनुपि थतीत संचालक मंडळाने ािधकृ त के लेला अिधकारी सिचव हणून काम
पाहील.
बँकेचे मु य कायकारी अिधकारी यांचे अिधकार व

कत े खालील माणे

राहतील :-

1. संचालक मंडळाने ता यात दलेले अगर
अिधकृ त मु ा,

थावर व

/ आिण आलेले बँकेचे द र,

जंगम मालम ा यां या सुरि ततेची जोखीम

प करणे.

2. बँकेची साधारण सभा, संचालक मंडळाची सभा, कायकारी सिमती,
औ ोिगक सिमती व इतर

उपसिम यां या सभा घेणेबाबत पोटिनयमास

पा रा न पूवसूचना देणे. मा सदर

सभांची िवषय पि का अ य ां या

संमतीने ठरिवली पािहजे.

3. बँके या वा षक साधारण सभा, िवशेष साधारण सभा, कायकारी सिमती,
औ ोिगक सिमती या व इतर
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उपसिम यां या सव सभांना उपि थत

रा न अशा सभांची इितवृ े न दिवणे.

4. बँके या संचालक मंडळा या वतीने सव कायालयीन प
5. बँकेतील पैशां या व मालम े या सव

वहार करणे.

वहारांचा रतसर िहशेब ठे वणे.

6. संचालक मंडळा या वतीने पैशाची देव-घेव करणे.
7. संचालक मंडळाने घालून दले या िनयमानुसार बँकेस संल असले या
सं थांची तपासणी करणे, यां यावरील देखरे खीची व तपासणीची तरतूद
करणे व

यांना आव यक ते मागदशन करणे.

8. हाताखालील नोकरवगाचे कामकाजावर देखरे ख ठे वणे व दुलि त बाबी
संचालक मंडळाचे िनदशनास आणून िश तीचे इलाजाबाबत आदेश घेणे.

9. संचालक मंडळाने घेतले या िनयमानुसार व
सरकारी व (िग टे ज िस यु रटी) इतर
करणे, बेचन करणे,

10.

आदेशानुसार बँके या

कजरोखे, रोखे खरे दी करणे, वग

ाज वसूल करणे, ताबेगहाण ठे वणे.

बँके या पोटिनयमानुसार व संबंध ीत िनयम व आदेशानुसार ंडी

व इतर

िनगोिशएबल इ

करणे, चलन

मटस् बँके या वतीने काढणे, ि वकारणे, बेचन

करणे व िवकणे.

11.

ठरवून दलेली िहशेब व न द पु तके ठे वणे.

12.

बँकेचे संचालक मंडळ नेमून देईल अगर

सोपवतील ते काम

करणे.

13.

कजमागणी अजाची छाननी क न ते िनणयासाठी बँके या संचालक
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मंडळ अगर

कायकारी अगर

औ ोिगक सिमतीपुढे आपले अिभ ायासह

िवचारासाठी व िनणयासाठी ठे वणे.

14.

पोटिनयमानुसार नेमले या उपसिमती या काय े ात येणारे

अजाची छाननी क न आप या अिभ ायासह या या सिमतीपुढे िवचारासाठी
व िनणयासाठी ठे वणे.

15.
व इतर

16.

मा.संचालक मंडळ, मा.कायकारी सिमती, मा.औ ोिगक स िमती
उपसिम यांनी संमत के ले या ठरावांची कायवाही करणे.
यायालयीन आदेशाची / बंधनकारक सूचना व

अंमलबजावणी करणे व

आदेशाची

याची मािहती मा.संचालक मंडळ / व

कायकारी

सिमतीस देणे.

17.

सहकार

काय ातील

तरतुदीनुसार

िवहीत

िववरणप े

िनबंधकाकडे मुदतीत सादर कर णे.

13.

संल सं थांची तपासणी
46. अ . बँकेचे कजदार असले या सं थांची वषातून एक
व था बँकेकडू न के ली जाईल. मा

वेळ तपासणी होईल अशी

यािशवाय बँकेचे संचालक मंडळाने

के ले या िनयमानुसार बँके या कोण याही अिधका-याकडू न अगर

/आिण

संचालक मंडळाने िवशेष अिधकार दले या बँके या अिधका-याकडू न संल
कजदार सं थेची तपासणी के ली जाईल. संबंधीत संल सं था अगर
सदर

सं थेचे अिधकारी तपासणीसाठी सव
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/ आिण

कारचे सहा य तपासणी

अिधकारी यास करतील.
ब . बँकेस संल

असले या कोण याही कजदार सं थेचे कामकाज

असमाधानकारक असून, सुधारणेसाठी उपाय योजना करणे आव यक आहे
असे बँकेचे संचालक मंडळास वाट यास सं थे या कारभारातील दोष
घालिव याची उपाय योजना आख यासाठी अशा सं थेस ितची साधारण सभा
बोलािव याचा आदेश बँके या संचालक मंडळास देता येईल .
बँकेस संल असले या

येक कजदार सं थेवर खालील कत े बजाव याचे बंधन

राहील.
1. बँकेने ठरवले या िनयमानुसार कामकाज करणे.
2. बँकेने नेमून दलेली व मािगतलेली प के , त े व मािहती बँकेकडे
वेळचेवेळी पाठिवणे.
3. कोण याही कज देणा-या सं थेकडू न अगर

रा य सरकारकडू न कज

घे यापूव बँकेची मंजूरी घेणे.
4. बँके या वा षक / िवशेष साधारण सभांना तसेच मा.संचालक
मंडळा या िनवडणूक साठी सं थेचा ितिनधी पाठिवणे.
5. बँके या कोण याही अिधका-यास अगर

िहशोब तपासणीस यानी

पूवसूचना दली नसली तरीही सं थेचे रोख िश लक व मालाचे साठे
दाखिवणे व िहशोबा या सव न द व ा तपासणीसाठी उपल ध करणे.
6. बँकेने िनरिनराळया कजा या पतमयादा मंजूरीचे वेळी घातले या
अटी व िनयम यांची पूतता व पालन कजदार सं थेने के ले पािहजे.
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अ यथा अशा सं थे या िनरिनरा या कज खा यावरील

वहार

पूवसूचनेिशवाय थिगत कर याची बँकेस मोकळीक राहील.
14.

िहशोब प के / त े व द र (द तऐवज / कागदप े)
बँक खालील िहशोब व न दव ा ठे वील.
अ .1. सभासद न दवही (यात महारा
कलम

सहकारी सं थां या काय ाम ये

38 नुसार सभासदांची न द राहील.)

2. भाग न दवही (शेअसचे न दणी पु तक).
3. भाग वगावग न दवही.
4. भागधारकाचे आप या प ात भाग / र म िमळणा-या वारसाची न द.
ब .

रझ ह बँक / नाबाड यांनी वेळोवेळी सूिचत के या माणे न दव ा

असतील तसेच बँके या सोयी माणे या

ित र

कामकाजा या सोयीने

आव यक अशा न दव ा ठे वणे.
क.

1. संचालक मंडळ, कायकारी सिमती, ऑडीट सिमती, औ ोिगक

सिमती व वेळोवेळी नेमले या उपसिम या यां या सभांची इितवृ े
2. साधारण/िवशेष साधारण सभेचे इितवृ
3. कजदार सं थां या वा षक तपासणीची न दवही.
4. बँके या सव जंगम व

थावर िमळकतीची न दवही.

5. डेड टॉक न दवही.
6. बँकेने दाखल के ले या लवाद दा ाची आिण / अगर
दाखल

के ले या लवाद दा ाची यां या बजावणीची अगर
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बँकेिव द

/ आिण दवाणी

अगर
फौजदारी कोटात दाखल के ले या दा ाची बजावणीची न दवही.
ड .

1. सहकारी कायदा व

या खालील िनयम, बँकेचे पोटिनयम व

यानुसार के लेले सव कारचे िनयम.
2. बँकेचे वा षक अहवाल, ताळे बंद आिण वैधािनक तपासणी अहवाल व
नाबाड / रझ ह बँक यांचे दोष दु ती अहवाल.
3. बँकेचे संचालक मंडळाने अगर

/ आिण न दणी अिधकारी यांनी

वेळोवेळी ठरवून दले या अ य िहशोबां या व ा व न दव ा.
15.

बँके या सभासदास िनरी णासाठी उपल ध असावयाचे द र
अ)

येक सभासदास याने सं थेबरोबर के ले या

वहाराबाबतची माहीती

या या मागणी माणे यास उपल ध क न देणे बँकेस बंधनकारक आहे.
ब . बँके या सभासदास सहकारी कायदा व

याखाली के लेले िनयम यास

पा रा न बँकेचे द र िनरी णास िमळ याचा ह राहील.
बँके या सभासदास बँके या सोयीने व बँकेने ठरिवलेले शु क देवून, याने बँकेस
पाठिवले या कागदप ां या नकला आिण काय ानुसार िमळावया या
कागदप ां या नकला िमळ याचा ह
जा तीत जा त एक

राहील. मा

अजा या तारखेपासून

मिह यात मािगतले या नकला पुरिव या गे या

पािहजेत.
महारा

सहकारी सं थांचा कायदा कलम

कागदप

अगर

40 या या संदभात संबंधीत

बँके या द री असले या न दी या अ सल नकला
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बँके या िश

यासह बँकेचे मु य कायकारी अिधकारी अथवा संचालक

मंडळाने ािधकृ त के लेला अिधकारी यां या सहीने देता येतील.
16.

कज
बँकेस

ना व

संल

असले या सव

कार या सं थांना तसेच यांना

यां या सभासदांना कज पुरिव याक रता बँक कज देईल. मा

संल

सं थेने बँकेस ठरवून दले या नमु यातच अज करणे ज र आहे.
कज या सं ेत खालील कार या कजाचा समावेश होईल.
1. अ पमुदत कज, 2.म यम मुदत कज, 3. दघमुदत कज, 4. ठरािवक मुदत
कज 5.म यंतरीय कज, 6.रोख व कमाल पतीवरील (कॅ श व मॅ झीमम
े िडट) कज

7.मौ यवान व तु, शासन पुर कृ त आ थक हमी माणप े,

सरकारी अगर

िव

त कजरोखे अगर

अव जारे आिण औ ोिगक अगर

/ आिण शेतक माल खते,

ाहक (उदीम) माल, शेती धा य िपके ,

वेअर हाऊस पाव या, बँके या कायमठे व पाव या यां या तारणावरील ( लेज)
आिण / अगर

नजरगहाणावरील कज (हायपॉथीके शन) (ओ हर ा ट) 8.

सहभाग योजने अंतगत कजपुरवठा / िनधीची गुंतवणूक करणे, 9. ता पुरते
कज.10.नाबाड पुर कृ त नॉन फाम से टर व
कजपुरवठा.11. छो

इतर

कारणासाठी

ा उ ोजकांन ा, नवीन उ ोजकांना नाममा

क न घेवून औ ोिगक कारणासाठी बँकेस थावर अगर

सभासद

जंगम मालम े या

तारणावर यांना थेट प दतीने कजपुरवठा करता येईल. अशा

कारचा

कजपुरवठा नाबाड या सूचने माणे के ला जाईल. 12. पगारदार नोकरांना
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यांचे पगारावर,
नाममा

थावर आिण जंगम मालम े या तारणावर

सभासद क न घेवून वैय

सहायता गटांना थेट अगर

यांना

क कजपुरवठा करता येईल.13. वयं
िव.का.स .सोसाय

ामाफत कजपुरवठा

कर ता येईल.
वरील पोटिनयमात कांही नमूद असले तरी
िविश

प रि थतीम ये िविश

कजावरील

ाजाचे दर

रकमेवर ठरले या
या संबंधी

नाबाडचे पूवपरवानगीने

कज पुरवता येईल. वर

बँक वेळोवेळी ठरवील. मा

दशिवले या

कजा या थकले या

ाजा या दरापे ा जा तीत जा त 2 % दंड ाज कवा

रझ ह बँक कवा

नाबाड यां याकडू न कळिवले या दराने

दंड ाज आकारले जाईल.
िवशेष प रि थतीत कज परतफे डीस मुदतवाढ दे याचा, कज ह यांची पुनरचना
कर याचा अिधकार बँकेस राहील.
जर

एखा ा संल

सं थेने अगर

/ आिण एखा ा कजदाराने

ाज आिण

मु ला या परतफे डी या ह याची सव र म मुदतीत भरली नाही तर
कजा या अटी कांह ही अस या तरी दलेले सव कज

ाजासह पतरफे ड

कर यास ताबडतोब पा होईल.
बँके या कोण याही सभासदाचे सभासद व काढू न टाक यामुळे अगर
आिण कोण याही कारणामुळे सभासद व न

/

झा यास कज अगर

कॅ श- े िडट देतेवेळी कांह ही अटी अस यातरी अशा सभासदाकडू न येणे
असलेली सव बाक

ाजासह ताबडतोब वसूल कर याचा अिधकार
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राहील.
17.

वैयि क सभासदांना कज
वैयि क सभासद आिण नाममा

सभासद यांना

बँक व नाबाड यां या मागदशक सूचना व

ावयाचे कज रझ ह

यांनी घालून दले या अटी

व मयादा यावर अवलंबून राहील.
बँकेचे

सभासद / नाममा सभासद बँकेचे संचालक मंडळ ठरिवल

या धोरणानुसार बँकेकडू न कज िमळ यास पा राहतील.
अ . बँकेला वैयि क सभासदांना आिण पोटिनयम नं.11 अ वये दाखल
क न घेतले या नाममा

सभासदांना खालील माणे कजपुरवठा करता

येईल.
1.

सोने व चांदी यां या दािग यां या तारणावर 2.शासन पुर कृ त

आ थक हमी माणप े, (नॅशनल से ह ज स ट फके टस्) सरकारी आिण
इतर

टी िस यु रटीज व

बँके या मुदती या ठे वी यां या

तारणावर 3.शेती व औ ोिगक माला या तारणावर 4.स ल वेअर
हौ सग काप रे शन अगर

महारा

टेट वेअर हौ सग काप रे शन यांनी

आदा के ले या गोदाम पाव या यां या तारणावर 5.नाबाड व

रझ ह

बँक यां या मागदशक सूचनानुसार बँकेचे संचालक मंडळ वेळोवेळी
ठरवील या धोरणानुसार इतर

कारणांसाठी

ब . 1. कारणवार कजाची मयादा नाबाड व
सूचनेनुसार राहील.
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रझ ह बँक

यां या

2. अजदाराने खालील माणे ित ाप िल न दले पािहजे.
अ . दोनपे ा जा त अप ये होवू दली जाणार नाही अगर

या

अजदारांना दोनपे ा जा त मुले आहेत यांनी असले या अप यापे ा
अिधक अप ये होणार नाहीत.
ब .

ित ाप ाचा भंग झा याचे िनदशनास आ यास सव कज

वसुलीस पा होईल.
क.

येक

कार या कजावरील

ाजाचे दर

बँकेस वेळोवेळी

ठरवता येतील.
ड .

ना

ावयाचे कजातील एकू ण गुंतवणू क ही बँके या एकू ण

टाईम अँड िडमांड लायिबिलटी या ठरिव यात आले या मयादेपे ा
जा त असणार नाही.
18.

िज हा प रषद, थािनक वरा य सं था व इत
इ . इतर

सं था

पोटिनयमात कांही नमूद असले तरी िज हा प रषदेला / थािनक

वरा य सं थेला तारणावर कवा तारणािशवाय ओ हर ा ट मंजूर करता येईल.
ई . िबनसरकारी खाजगी दु यम शाळांना ( यात
चालिवले या सं थांचा समावेश आहे.) क
सं थेतील िश क व इतर

थािनक मंडळाकडू न

यांना सरकारी ँट िमळते अशांना या

कमचा यांना पगार दे यासाठी सरकारी रो याचे

तारणावर अथवा िबनतारणावर अथवा सरकारी हमीवर बँकेचे संचालक मंडळ
वेळोवेळी ठरवील या र मेपावेतो तारण कज संचालक मंडळ देवू शके ल अथवा
सं थांचे मुख व संचालक मंडळाचे संमतीने जसे ठरवील या माणे तारण कज
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देता येईल. जर
तर

सं थांना सरकारी रे ा यावर तारण कज मंजूर हायचे असेल

अशा वेळी सरकारी हमीची गरज

नाही. कजमयादा या सं थांचे तारण

कजासाठी लागू राहणार नाही.

19.

ठे वी
बँकेस कायम,बचत

,चालू आिण मागणी (कॉल) इ यादी कार या ठे वी बँकेने

त सबंधी के ले या िनयमानुसार वीकारता येतील.
20.

वा षक प के
महारा
ठरवून

सहकारी सं था अिधिनयम व िनयम / नाबाड / रझ ह बँक यांनी
दले या नमु यात वा षक प के तयार करतील.
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21.

नफा-वाटप
31 माचला संपले या वषातील ढोबळ न यातून महारा
अिधिनयम 1960 चे कलम
ए ,51,53 ए

65 व 68 व

सहकारी सं था

याखालील िनयम

.49

यामधील तरतूदीनुसार सव बाब ची वजावट झा यानंतर

उरलेली र म या वषा अखेरचा िन वळ नफा हणून समजला जाईल.
बँके या िन वळ न यापैक
ट

िनदान 25 ट े र म गंगाजळीस व

15

यापे ा कमी नाही एवढी र म शेती पतपुरवठा ि थरता िनधीकरता जमा

दली जाईल. िश लक रािहले या न याचा िविनयोग खालील माणे कर यात
येईल :1) द.महारा

को-ऑप . सोसायटीज

ट 1960 मधील तरतुदीस

पात्र रा न वसूल भाग भांडवलावर लाभांश देणे. लगत या 31 माच
रोजी आपण

धारण के ले या भागांवर 31 माच रोजी संपले या

सालाचा भाग धारण के ले या मुदतीकरता लाभांश िमळ यास सभासद
पा राहील.
2) वरील बाब या तरतुदीनंतर उरले या न याचा िविनयोग (मागील
वषा या िश लक न यासह अस यास) खालील माणे करता येईल :(अ ) िन वळ न या या 20 ट े पे ा जा त नाही इतक

र म

सावजिनक कारणाक रता (धमादाय िनधी ) राखून ठे वणे व अशा र मेचा
िविनयोग सहकारी कायदा व
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िनयम/ नाबाड या मागदशक सुचनांनुसार

करणे.
(अ ) (1) िन वळ न या या 10 ट े पे ा जा त नाही इतक र म
महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 खालील िनयम 1961 मधील
िनयम

.50, यात नमूद असले या कारणाक रता आ थक सहा य

दे यासाठी राखून ठे वणे.
(ब ) इमारत िनधी,लाभांश समकरण
घेतले या िनणयानुसार इतर

िनधी व संचालक मंडळाने

िनधीक रता र म जमा देणे.

बँके या साधारण सभेने लाभांश जाहीर के या या तारखेपासून तीन वषा या
मुदतीत भागावरील लाभांश वैय

क सभासद घेवून न गे यास, अशा

लाभांशावरील या सभासदाचे सव ह न होतील मा सभासदाने लेखी
सुचना द यास सदर

रक् कम

यांचे ठे व/ कज खा यावर जमा दली

जाईल. लाभांशाची िश लक रािहलेली र म बँके या गंगाजळीस रीतसर
जमा दली जाईल.
महारा रा य सरकारने ,महारा रा य सहकारी बँकेमाफत घेतले या भाग
भांडवलावरील िशखर बँकेने मा य के ले या लाभांशा या दरापे ा जा त
दराने र म उपल ध झा यास अशा र मेचा िविनयोग सहकार आयु

व

िनबंधक, सहकारी सं था,महारा रा य व महारा रा य सहकारी बँक
यांनी घालून दले या िनयमानुसार के ला जाईल.
22.

गंगाजळी
बँके या गंगाजळीत खालील र मा समािव राहतील :-
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1)पोटिनयम 63 अ वये दरसाल या िन वळ न यापैक 25 ट े माणे
जमा के लेली र म.
2)न यापैक अगर
3)ज

अ य मागाने यात जमा दलेली र म

झाले या सव बँक भागाची वसूल झालेली र म व मुदतीबाहेर

गेले या लाभांशाची र म
4)पोटिनयम

.13 (ब ) अ वये जमा झाले या वेश शु काची र म तीन

वषपावेतो िज यावर कोणी ह

िस द के ला नाही अशी बँके या

वहारात िशलके त आले या बाब ची र म.
23.

ॉि हडंट फं ड
बँकेस बँके या सेवकांक रता

ॉि हडंट फं ड िनमाण करता येईल. सदर

िनधीत सेवकांची मािसक वगणी जमा होईल. बँक वेळोवेळ ी ठरवील या
दराने

ॉि हडंट ü फं ड काय ा या तरतूदीस पा

बँकेस भर

घालता येईल.

रा न सदर

िनधीत

ॉि हडंट ü फं डाची र म ॉि हडंट फं ड

ट

माणे गुंतिवली जाईल.
24.

िनबंधकाकडे सादर करावयाची िववरणप े अ थक वष संप यावर बँकेने सहा मही या या आत (30 स टेबर)
मागील अ थक वषातील खालील

वहारांची िववरणप के िनबंधकाकडे

दाखल करणे बंधनकारक आहेअ ) सं थे या कायाची माहीती (कामकाजाचा वा षक अहवाल)
ब ) लेखापरी ण अहवाल.
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क ) नफा वाटणी.
ड ) उपिवधी दु ती.
इ ) वा षक सवसाधारण सभेची तारीख कवा िनवडणुका अस यास याची
तारीख.
ई )

िनबंधकाने कायदा / िनयम / पोटिनयमास अनुस न िवचारलेली

माहीती.
फ ) लेखापरी क िनयु

25

व

याची संमती.

त ार िनवारण सिमतीबँकेचे सभासदांमधील तसेच सभासद व सं थेमधील बँके या कारभाराशी
व

व थापना संबंिधत गा-हाणी, वाद , त ारी सोडिव यासाठी

बँक

तरावर वा षक सवसाधारण सभेम ये त ार िनवारण सिमतीची नेमणुक
कर यात येईल.
त ार िनवारण सिमतीची रचना खालील माणे असेल1. सदर
एक

सिमती ि सद यीय राहील ( यािशल सभासदांमधुन). यातील
ही अ य

व अ य दोन

सिमतीचे सद य हणुन काम

करतील.
सिमतीचे अ य

हे बँकेचे व र

सभासद व बँके या कामकाजाचे

ान

असलेले असावे. तसेच सिमतीचे उव रत दोन सद य हे बँ कग िवषयातले त
असावेत कवा िज हा बँके या कामकाजाबाबत अनुभवी सभासद असावा.
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2.बँकेचा एक

वरी अिधकारी, सिमतीचा सिचव हणुन काम पाहील व

सिमती या कामकाजाची न द ठे व याचे काम तो करे ल.
सिमतीचा कालावधी 1 वषाचा राहील.
काय ा ी :- सदर

सिमती बँके या सभासदांमधील कवा सभासद व

सं थेमधील बँके या कारभाराशी व
कवा त ारी यांचे िनवारण करे ल.

व थापनासंद भातील गा-हाणी, वाद
ा

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
हणजे

यां यासमोर

आले या

वादाम ये

सं थेस

सिमतीची कत
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

सिमतीने सिमती गठीत

झा याचा अहवाल िनबंधकाकडे सादर करावयाचा आहे.
26

सहकार िश ण :अ ) बँके या सभासद, संचालक, अिधकारी-कमचारी यांना सहकार
िवषयक आिण
यानुसार

सं थे या

वहारािवषयक

िश ण देणे आव यक आहे.

येक वष बँक अशा िश णासाठी आराखडा तयार करे ल याम ये

बँकेचे संचालक, सभासद, अिधकारी-कमचारी यां या
असेल.

या अनुषंगाने बँकेने
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िश णाचा समावेश

िश णासाठी अंदाजप काम ये तरतूद

करावयाची आहे.
ब ) बँक शासनाने अिधसूिचत के ले या राज्य संघीय सं थां या कवा रा य
िशखर िश ण सं थां या िश ण व

िश ण िनधी म ये िविहत कर यात

येईल अशा दराने दरवष अंशदान करील.
क ) 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 कोऑप . मॅनेजमट या सं थां या मा यमातून घेता येईल.
27.

सवसाधारण
बँके या संल

असले या

पोटिनयमाची एक
पयास एक

येक सं थेस व

प्रत

येक भागीदारास बँके या

िमळे ल. ठे वीदार व अ य

यांना शंभर

या माणे बँके या पोटिनयमां या ती िमळू शकतील.

बँके या संचालक मंडळा या िनणयानुसार बँकेवर बोजा अगर
िनमाण करणा या

जबाबदारी

येक द तऐवजावर संचालक मंडळाने ािधकृ त के ले या

कमान दोन अिधका यां या स ा असतील व बँकेची अिधकृ त मु ा असेल.
बँके या संचालक मंडळाने ािधकृ त के ले या अिधका यांपैक कोणाही दोघांस
बँकेतफ चेकवर स ा कर याचे, ा ट व

ंडी काढ याचे व ठे वी या पाव या

बँकेतफ दे याचे अिधकार, याच माणे कोण याही एका अ िधका यांस

ंडी,

बँक िबले व पाव यांवर बँकेतफ स ा कर याचे अिधकार बँकेस देता येतील.
(अ )

बँके या

चे स, ा टस,

शाखेकडील
ंडीज व

कोण याही

दोन

सेवकांस

(संयु

र या)

ठे वी या पाव यांवर स ा कर याचे अिधकार
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राहतील.
(ब ) या शाखांचे कामकाज कोणाही एक
एका सेवकास चे स, ा टस्, ंडीज व

सेवक पाहत असेल तर

या

ठे वी या पाव यांवर स ा कर याचे

अिधकार राहतील.
बँके या व बँकेस संल

असले या सं थे या पोटिनयमांत िवसंगती िनमाण

झा यास, बँकेचे पोटिनयम िनणया मक असतील.
महारा

सहकारी सं थांचा कायदा 1960 व

बँक/नाबाड यांचे धोरणा मक सुचनास पा
करता येतील, कमी करता येतील अगर

याखालील िनयम, रझ ह

रा न बँकेचे पोटिनयम दु त

नवीन पोटिनयमांचा यात समावेश

करता येईल. मा याकरता बँके या सभासदांना सभेपूव कमान 15 दवसांची
पूवसूचना (नोटीस)

ावी लागेल. महारा सहकारी सं थांचा कायदा 1960

मधील कलम

13 अ वये आव यक ती न दणी झा यापासून पोटिनयमातील

सूिचत बदल

अंमलात येतील.

बँकेचे पोटिनयम यातील बदलासंबंधी 31 माच पयत दाखल झाले या सूचना
लगत या वा षक साधारण सभेपुढे ठे व या जातील. मा
वा षक साधारण सभेपुढे ठे वणे अगर

न

सदर

सुचना

ठे वणे ही बँके या संचालक

मंडळा या अख यारीतील बाब राहील.
बँके या साधारण सभेने कोणताही िनणय घेत यापासून सहा मिह यात
साधारण सभेपुढे फे रिवचारासाठी ठे वता येणार नाही. मा साधारण सभे या
िवषय पि के त अशा िवषयाचा समावेश अस यास व
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साधारण सभेस

हजर
अगर

असले या सभासदापैक
सहकार आयु

तसा आदेश

2/3 सभासदांची मा यता अस यास

व िनबंधक,सहकारी सं था, महारा

रा य यांनी

द यास, सहा मिह यातील िनणयाचा फे रिवचार बँके या

साधारण सभेत होवू शके ल.
बँके या पोटिनयमां या अ वयाथाचा
सं थांचा कायदा 1960 मधील कलम
नाही, अशा वादाबाबत सहकार आयु

या वादासंबंधी महारा

सहकारी

91 अ वये लवाद होवू शकत
व िनबंधक,सहकारी सं था,महारा

रा य िनणय देतील.
बँके या पोटिनयमांत कोण याही सभासदास अगर

स लेखी

पूवसूचना (नोटीस) दे यासंबंधी तरतूद अस यास बँकेकडे उपल ध असले या
प यावर संबंध ीत सभासदास अगर

स अशी लेखी पूवसूचना

टपालाने पाठिव यास,पोटिनयमा माणे पुरेशी सूचना दली असे समज यात
येईल.
बँके यावतीने व क रता बँकेचे सव कमचारी

यांचा नेमणूक अिधकारी

(Employer) हणून मु य कायकारी अिधकारी काम पाहतील.
बँके यावतीने व

क रता शाखेतील सव कमचा यांचा नेमणूक अिधकारी

(Employer) हणून शाखा मुख काम पाहतील.
महारा रा य सहकारी बँक िल., रझ ह बँक ऑफ इं िडया तसेच रा ीय कृ िष
व

ामीण िवकास बँक (नाबाड) या बँकांकडू न के ली जाणारी बँकेची

सवसाधारण देखरे ख व तपासणी याक रता बँके या संचालक मंडळाकडू न
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तसेच सेवकांकडू न आव यक ते संपूण सहा य दले जाईल व

याच माणे

ा बँकांनी ठरवून दले या नमू याम ये मािगतलेली सव मािहतीप के ,
त े इ यादी वेळेचे वेळी पाठिवली जातील.
बँकेचे मा.संचालक मंडळ बँके या मालक या वाहनांचे वापरासंबंधी िनयम
तयार करील.
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मु य कायकारी अिधकारी
बँके या संचालक मंडळाने आपले अिधकार सिमती,अ य , मु य कायकारी अिधकारी
अगर
ि तीय

व थापक अगर
ेणी / एजंट या

उप व थापक /अिधकारी
ापे ा कमी

थम

ेणी / अिधकारी

ा नसलेला अिधकारी यां याकडे सुपूत

कर याचे प रिश ,

- पोटिनयम मांक 41 खाली अ. .
1(अ )

अिधकार

कोणास सुपत
ु करता येईल

बँके या संचालक मंडळाने ठरवून
िविश

बाबी सोडू न कज,

दले या मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

े डीट अगर

सोयी माणे अ य अिधकारी.

अ पमुदत,म यम मुदत, दघ मुदत कज मागणी
अजाचा िवचार करणे
(ब )

ठे वी / कज रोखे / शासन पुर कृ त अ थक हमी मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
माणप े, सोने चांदीचे दािग याचे तारणावर सोयी माणे अ य अिधकारी.
संचालक मंडळ ठरवून देईल या मयादेपयत
ओ हर ा ट / कज मंजूर करणे.

(क )

अ पमुदत पीक कज मंजुर करणे.

मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
सोयी माणे अ य अिधकारी.

2 (अ )

सेवक वग नेमणे,

यावर िनयं ण ठे वणे, मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

संचालक मंडळाने ठरवून दले या

माणात सोयी माणे अ य अिधकारी.

सेवक वगाचे पगार ठरिवणे.
(ब )

संचालक मंडळाने ठरवून दले या धोरणानुसार मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
सेवक वगास करकोळ रजा देणे.

(क )

संचालक मंडळाने ठरवून दले या धोरणानुसार मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
सेवक वगास ह ाची / वै

(ड )

सोयी माणे अ य अिधकारी.

संचालक

कय रजा देणे.

मंडळा या

धोरणानुसार मु य कायकारी अिधकारी/ बँके या

सेवकवगा या बद या करणे.
3.

कजफे डी या

ह यास

सोयी माणे अ य अिधकारी.

सोयी माणे अ य अिधकारी.
मुदतवाढ मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

िमळ याबाबत या अजाचा िवचार करणे, सोयी माणे अ य अिधकारी.
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ह याची पुनरचना करणे, कजाचे

पांतर व

पुनवसन करणेबाबत या अजाचा िवचार करणे.
4

अंदाजप का या तरतुदीस पा

रा न बँके या मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

जंगम िमळकती या देखभालीसाठी एका वेळेस सोयी माणे अ य अिधकारी
.20000/- पयत या खचाची िबले मंजूर
करणे.
5

अंदाजप का या तरतुदीस पा

रा न अ य मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

कारणाक रता एका वेळे या खचाची कमाल सोयी माणे अ य अिधकारी
मयादा .5000/- पयत राहील.
6

बँके या

शाखािधका यांमाफत

कामकाज

व

शाखांचे मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

वहाराची

ठे वणे, यावर देखरे ख व

व था सोयी माणे अ य अिधकारी

िनयं ण ठे वणे, या

अनुषंगाने मा.संचालक मंडळाने ठरवून दले या
धोरणानुसार खचास मंजूरी देणे, मा.संचालक
मंडळाने ठरवून

दले या मयादेपयत कज

करणाची छाननी क न अिभ ाय देणे.
7

सरकारी कजरो यात बँकेचे भांडवल

गुंतिवणे मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
सोयी माणे अ य अिधकारी

8

एका वेळेस .20000/- पे ा जा त र मे या मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
खचाची िबले मंजूर करणे

9

सोयी माणे अ य अिधकारी

बँके या शाखांकडे बँके या वतीने
अ य चलन

ंडया व

मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

,द तएैव ज काढणे, ि वकारणे, सोयी माणे अ य अिधकारी

सहया करणे, चलन

करणे व

िवकणे,

यासंबंधीचे अिधकार बँकेतील िविश सेवकास
देणे.
10

सव

कार या ठे वीवरील

ाजाचे दर

िनयंि त करणे.
11

इतर

मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
सोयी माणे अ य अिधकारी

पोटिनयमात काहीही तरतुद असली मु य कायकारी अ िधकारी / बँके या

तरी यावेळी संचालक मंडळ / िनरिनराळया सोयी माणे अ य अिधकारी
सिमती सभांना अवधी असलेस कवा सिमती
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सभा काही तांि क कारणामुळे होवू शकणार
नाही कवा तातडीची िनकड /गरज

असून

अशावेळी कजमागणी करणी िनणय घे याचा,
बँके यावतीने बँक गॅरंटी दे याचा व िनकड
िवचारात

घेवून

खचाची

िबले

मंजूर

कर याबाबत िनणय घे याचा अिधकार बँकेचे
अय

यांना राहील.मा

अशी मंजूर

करणे

व िबले कायम मा यतेसाठी संचालक मंडळ/
सिमती सभेपुढे मंजूरीसाठी ठे वली पाहीजे.
12

पो टे ज - ॅ क ग , टेिलफोन भाडे, िबले, िवजेची मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
िबले मंजूर करणे, िश ण कर , वाहन कर , सोयी माणे अ य अिधकारी
युि सपल

कर ,

ामपंचायत,

महानगरपािलका इ . सव

कार या कराची

िबले मंजूर करणे.
13

मा.संचालक मंडळ, मा.कायकारी सिमती, मु य कायकारी अिधकारी/ बँके या
मा.सेवकवग उपसिमती, मा.औ ोिगक कज व

सोयी माणे अ य अिधकारी

ािमण कारािगर योजना उपसिमती व
वेळोवेळी िनयु
के ले या

के ले या उपसिम यांनी संमत

ठरावाची कायवाही करणे,मंजूर

िबलां या र मा संबंिधतांना अदा करणे.
14

बँके या िव द दाखल झाले या के स या कामी मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
बँके या वतीने दाखल के ले या कोण याही सोयी माणे अ य अिधकारी
के स या कामी (क

याम ये सामील , िवसज त

सं थांचे अि त व संपु ात ये यापूव
वसुलीसाठी दावायो य ह

(

बँकेने

ेबल ले स)

बेचन क न घेतलेले आहेत याचाही अंतभाव
होतो) व कलप

दाखल करणे,जबाब देणे,

उपि थत राहणे, के स संबंध ी या कागदप ांवर
सहया करणे.इ .
15(अ )

ासंिगक

कारणा तव

िनरिनराळया मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
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कारणांसाठी

.5000/- पे ा जा त र म सोयी माणे अ य अिधकारी

अनामत खा यातून देणे.
(ब )

ासंिगक

कारणा तव

कारणांसाठी

िनरिनरा या मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

.5000/- पयत र म अनामत सोयी माणे अ य अिधकारी

खा यातून देणे.
16

अंदाजप का या तरतुदीस पा रा न संचालक मु य कायकारी अिधकारी / बँके या
मंडळाने ठरवून दले या धोरणानुसार सेवक सोयी माणे अ य अिधकारी
वगाची

वास भ ा िबले, फरती डाय या

मंजूर करणे,मु य कचेरी व
सादील

खच,

करकोळ

शाखांकडील
खच,

खच,टेिलफोन खच,पो टे ज, ॅ कग

िवज
मिशन

चाजस, दु ती खच, स हस चाजस, िवमा
ह ा इ .खचाची िबले मंजूर करणे.
17

मा.संचालक मंडळाने संमत के ले या अटी व
शत स पा

मु य कायकारी अिधकारी / बँके या

रा न िविवध कारची कज मंजूर सोयी माणे अ य अिधकारी

करणे.
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