ह तकला व तु उ पादन सहकारी सं था
उप-िवधी
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उपिवधी
(सूचना :- या उपिवधीत केले या ‘†×¬Ö×ÖµÖ´ÖÖ“ÖÖ’ व ‘×ÖµÖ´ÖÖÓ“ÖÖ’ उ लेख हा
अनु मे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व या वये केलेले

िनयम 1961 यांचा उ लेख आहे , असे समजावे.)
करण एक - ारंिभक
1. सं थेचे नांव

ह तकला सहकारी सं था मय िदत असे

आहे व सं थेचा न दिवलेला प ा गांव
असा

आहे .

ितचा

....................................................िद.

ता.

न दणी

.....................

िज.
.

असा

आहे . प यातील होणारा बदल अिधिनयमातील कलम 37 व िनयम
31 मधील तरतुदीनुसार िनबंधकांना कळिवला जाईल व िनबंधका या
मंजुरीनंतरच तो बदल न दिवला आहे असे समज यात येईल.
सं थेच काय े अ-

गांवापुरते राहील.

सदर सं थेचे वग करण "औ ोिगक

वग करण"उ पादक सं था " असे आहे .

ब- सं थेचे सहकारी वष 1 एि ल रोजी सु
माच रोजी संपल
े .

2. या या :1. कायदा हणजे महारा

याम ये वेळोवेळी होणा या दु

सं था" व उप

होईल व पुढील वष 31

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व
या होय.
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2.िनयम हणजे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1961 व

3.िनबंधक हणजे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 या

याम ये वेळोवेळी होणा या दु

या होय.

तरतुदीनुसार नेमणेत आलेला सहकारी सं थांचा िनबंधक होय
4.उप-िवधी

हणजे सं थेचे स या अ त वात असलेले व

कायदयानुसार न दणी करणेत आलेली उप-िवधी व याम ये वेळोवेळी
होणा या दु

या होय .

5. बोड हणजे सं थेचे संचालक मंडळ होय.

6.सव साधारण सभा हणजे उप-िवधीतील तरतूदीनुसार सव

सभासदांची वा षक व िवशेष साधारण सभा

7. मु य कायकारी अिधकारी हणजे सं थेतील सव च शासकीय

अिधकारी

होय.

सदर

अिधकारी

सिचव/ यव थापक/सर

यव थापक/महा यव थापक /कायकारी संचालक या पदावर कायरत

असलातरी यास मु य कायकारी अिधकारी असे समजणेत यावे. असा
अिधकारी हा सं थे या संचालक मंडळाचा पदिस द सद य (कायल ी
संचालक) असेल.

8. य ी हणजे कोणतीही ौढ य ी जी इंिडयन कॉ ॅ ट ऍ़ ट

1872 या कलम 11 नुसार करार क शकते. वत: या मालकीची

मालकी सं थां असलेली य ी, भारतीय भागीदारा कायदा 1932
अ वये न दलेली भागीदारी सं था, अिवभ
सावजनीक िव व त सं था

हदू कुटु ं ब , रा य सरकार,

कवा इतर केाण याही

चलीत

कायदयानुसार न दणी कर यात आलेली कोणतीही कंपनी अथवा
सं था होय.
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9.पदािधकारी

हणजे संचालक मंडळाने िनवडलेले अ य ,

उपा य , मानद सिचव , खिजनदार, कायरत संचालक, सिचव , मु य
कायकारी अिधकारी, अवसायक, शासक व अ य अशी कोणतीही
य ी जीची िनयु ी महारा

याखालील

िनयम,

पोट

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व
िनयमानुसार

चालिव यासाठी आदे श / मंजूरी दे णारी य ी.

सं थेचा

यवसाय

10. सवसाधारण सभासद हणजे सं थे या न दणीसाठी कर यात

आले या अज त सहभागी होणारी

य ी अथवा न दणीनंतर

सभासद व वकारणेत आली आहे अशी य ी
11.ि याशील सभासद

हणजे सं थे या उप-िवधीम ये िवषद

के यानुसार सं थे या यवसायाम ये यांचे िहत संबंध आहे त आिण
थेट सहभाग आहे व यांनी सं थे या िकमान सेवेचा लाभ घेतला आहे
आिण सवसाधारण सभेम ये उप थत असणारी य ी.
12.संयु

सभासद हणजे सं थे या दुस या सभासदाबरोबर भाग

धारण केलेली य ी अशा य ीचे नांव भाग माणप ावर पिहले
असणार नाही. सहकारी सं था हणजे महारा
न दणी कर यात आलेली सं था.

सहकारी कायदया वये

13. सहकारी वष हणजे िदनांक 1 एि ल ते िदनांक 31 माच

कालावधी .

14. काय े

काय े .

हणजे सं थे या नेाद
ं णीवेळी मा यता िदलेले भौगोलीक

15. सहकारी त वे - आंतररा ीय, दे शपातळीवर वेळोवेळी जाहीर

केलेली सहकाराची त वे होय

4

16.सेवक- हणजे सं थे या सेवेम ये कायरत असलेली व सं थेशी

करारा वये नोकरीत असलेली य ी होय.

17. त संचालक - हणजे अशी य ी जीला बँक ग / यव थापन

/िव

या

े ातील अनुभव असणारी य ी कवा सं थेचे उप म वा

उिद ठासंबंधी जाणकार य ी.

18.कायरत संचालक हणजे सं थेने उप-िवधीतील तरतूदीनुसार

िनयु

केलेला मु य कायकारी अिधकारी / यव थापक/ सिचव /

यव थापन पातळीवरील य ी.

करण दु सरे - सं थेचे उ ेश
03. सं थेचे उ श
े पुढील माणे असतील.
1. भारतीय व महारा ीय परं परे माणे ह तकला व तुंचे उ पादन करणे अगर
क न घेणे.

2. सभासदांना क चा माल पुरवून वेगवेगळया ह तकले या व तु िनम ण
करणे. यांचा साठा करणे व

या व तुच
ं ी यो य दराम ये िव ी करणे.

3. सव सभासदांचे सामािजक, आ थक व सां कृितक जीवनमान सुधारणे
4. सभासदांना पुरेसे काम दे ता यावे हणून ठे याची कामे घेण.े

5. सभासदांना घरगुती गरजा भागिव याकरीता व कामाकरीता कज, आगाऊ
र कमा व इतर मदत दे ण.े

6.सामािजक, सां कृितक व करमणूकीचे काय म करणे.

7.सभासदांकडू न व इतरांकडू न सोसायटीचे कामाकरीता भांडवल उभारणे.

8.सभासदांम ये काटकसर, वावलंबन व सहकाय चा सार होणेस उ ेजन
दे णे.

9..सं थे या व सद यां या गरजा भागिवणेकरीता पोट िनयमात नमूद केले या
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साधनांनी भांडवल जमिवणे.

10.ह तकला व तु तयार कर या या अनुषग
ं ाने लागणारी यं सामु ी, ह यारे व
औजारे यांची खरे दी करणे,

दे खभाल करणे व या सामु ी खराब झालेनंतर यांची िव ी करणे.

11.ह तकला व तुं या धंदयामधील नवीन सुधारणा िवषयक ानाचा
सद याम ये सार करणे व या सुधारण

अंमलात आणणेकरीता सभासदांना उ ेजन व िश ण दे ण.े

12.सभासदांनी तयार केले या ह तकला व तुंचे िव ीचे डेपो चालिवणे.

13.सभासदांनी तयार केले या ह तकला व तु साठिवणेकरीता गोदामे बांधणे
अगर ती खरे दी करणे अगर

भाडयाने घेणे अथवा दे ण.े

14.सद यांचा क चा व प का माल आपले ता यात ठे वून अगाऊ (ऍ़ड हॉ स)
रकमा दे णे.
15.वरील

. 1 ते 14 यात नमूद केले या उ ेशां या पुततेसाठी ज र भासणारी

इतर कामे हाती घेणे.

इतर उप-िवधीत कांहीही नमूद केले असलेतरी सद यांचे व यांचे
अनुषंगाने जनतेची राहणीमान,

उ ोगधंदा व उ पादन प दती यात सुधारणा घडवून आणणेसाठी मे. नोदणी

अिधकारी यांनी पसंत केले या िनयमानुसार व वेळोवेळी घालतील या अटी व

मय दानुसार इतर कोणतेही धंदे सं थे या सिमतीस हाती घेता येतील अगर अशा
धंदयास भांडवल पुरिवता येईल.

करण तीन - भांडवल
04. पुढील साधनांनी भांडवल जमा केले जाईल.
(1) भागां या

पाने : अ) सभासदांकडू न ब) शासनाकडू न क) इतर
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िव ीय सं था.
(2) कज या पाने
(3) दे ण यां या व अनुदानां या

पाने

(4) वेश फी या पाने
(5) सिमती ठरवील तेवढया र कमे या, मुदती या व याजा या दराने

िनयम 35 माणे कज या एकि त बोजाचे उ लंघन होऊ न दे ता कज
वकारली जातील.
(6) वरील 2 व 3 या साधनांनी जमिव याचे भांडवल हे संबंिधत सं थेचे
िनबंधक यां या पूव परवानगीिशवाय, भागांचे वसूल झालेले भांडवल,
साठिवलेला राखीव िनधी व इमारत िनधी यां या बेरजेतून साचलेले तोटे
वजा जाता रािहले या र कमे या दहा पट हू न जा त असणार नाही.
(7) सं थेचे भांडवल सं थे या

यवहारात गुत
ं लेले नसेल त हा

अिधिनयम कलम 70 अ वये ते गुत
ं िवले जाईल.

(8) अ - सं थेचे भाग भांडवल अ वग तील भाग
व ब वग तील भाग

येकी .100/- चा

येकी . 100/- चा मधून जमा होईल. अ वग तील

भाग य ी सभासदांना उपल ध राहील व ब वग तील भाग सरकारी
भाग भांडवलासाठी राखीव राहील.

ब - भाग सभासदां या नांवावर मंजूर होताच भागाची कमत एकाच

ह याने भरली पािहजे.

क - ब वग चे भांडवल ते िमळाले या तारखेपासून व सरकारने

ठरिवले या अटीनुसार परं तु 10 वष पे ा जा त नाही इत या मुदतीत
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सं थेने परत करावे.
भागाची िव ी क न जमवावयाचे भांडवल

.1,50,000/- पे ा

जा त असणार नाही.
(09) सं थे या एकूण भागा या 1/5 भाग कवा जा तीत जा त वीस
हजार

पये यातील कमी असेल तेवढयापे ा जा त कमतीचे भाग

कोणाही सभासदास घेता येणार नाहीत अगर यावर ह क सांगता
येणार नाही.

(10) सभासदाने भागाकिरता लेखी अज िदला पािहजे. संचालक
मंडळाने अशा अज चा िनकाल िदला पािहजे.
(11) एकाच तारखेस िवकत घेतले या
मांक असलेले भागप

येक भागाब ल िनराळा

िदले जाईल अथवा एकापे ा जा त भाग

घेतले अस यास या सव भागाब ल िनरिनराळे
एकि त एकच भागप िदले जाईल.

मांक दे ऊन भागांचे

(12)भागाचे ह तांतरण कलम 29, 30 व िनयम 24 ते 26 मधील
तरतूदीनुसार केले जाईल.

(13) उपिवधीमधील तरतूद ना अिधन राहू न कोणाही सभासदास

सं थेम ये कमीत कमी एक वषभर भाग धारण के यावर संचालक
मंडळा या मंजूरीने दुस या सभासदांस अगर संचालक मंडळाने याचा
अज मंजूर केला असेल अशा य

या नांवे आपले भाग अगर

िहतसंबंध ह तांतरीत करता येतील. यां या नांवे भाग ह तांतरीत केला

यांचे नांव भागा या ह तांतरण न दणी न दवहीत दाखल के याखेरीज

व ह तांतरण करणा याने आपली सं थेची दे णी भागिव याखेरीज
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भागाचे ह तांतर पूण होणार नाही.
(14) कोणाही सभासदास आप या सहीचा लेख सं थेजवळ ठे वून
अगर या कामासाठी ठे वले या कोण याही पु तकात िनवेदन नमूद

क न सं थेची पगारी अिधकारी य ीखेरीज नेमणूक क न इतर
कोण याही य

ची िनयम 25 मधील तरतूदीनुसार मरणानंतर सं थेस

असणा या आप या भागाचे अगर िहतसंबंधाचे वारसदार हणून

नेमणूक करता येईल अगर केलेली नेमणूक परत घेता येईल अगर

ित यात बदल करता येईल. अशा पिह या नेमणुकीकिरता फी
आकारली जाणार नाही.

(15) एखादा सद य मयत झा यानंतर याचे भाग अगर िहतसंबंध याने
नेमले या वारसदारा या नावे वग केले जातील. असा वारसदार नेमला

नसेल तर या या भाग अगर िहतसंबंध अिधिनयम कलम 30 व िनयम

25 मधील तरतूदीनुसार याचे विर ठ वारसा या अगर कायदे शीर
ितिनधी या नांवे ह तांतरीत केले जातील. मा ह तांतरण कर यापूव

या नेमले या वारसास अगर कायदे शीर ितिनधीस सं थेचे सद

क न घेतले जाईल. याकिरता सं थेने ठरिवले या नमु यात याने अज
केला पािहजे. सद य वाकिरता याला पु हा भाग िवकत घे याची
ज री नाही. मयता या वारसास सद य क न घेणे व या या नावावर

भाग ह तांतरीत करणे या दो ही बाबी एका मागून एक लगेच के या
पािहजेत.
16 अ) एखादा सद य मयत झा यानंतर या या खा यात असले या
भागा या अगर िहतसंबधा या र कमेतून सं थेस या याकडू न येणे
असेल ते वजा क न रािहलेली बाकी,
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याने नेमून िदले या

वारसदारास अथवा वारसदार नेमला नसेल तर सिमती यामते मयताचा

जो कोणी यो य वारस अगर कायदे शीर ितिनधी असेल यां याकडू न
यो य

या

माणात नुकसान भरपाईचा रोखा (A deed of

Indeminity) िलहू न घेऊन याने मागणी के यापासून सहा मिह यां या
आत अिधिनयम कलम

मांक 30(3) व िनयम

मांक 21 मधील

तरतूदीनुसार िदली जातील. मयत सद यांची मुदतीची ठे व अस यास ती
मुदत संप यापूव या माणे परत करता येणार नाही.

ब) सद यातून कमी झाले या य ीस ती कमी झा या या तारखेपासून

एक वष या आत या या भागाची र कम याला परत िदली जाईल.
मा

या याकडे येणे असले या र कमा या भागां या र कमातून

कापून घेत या जातील. तसेच कोण याही वष त परत करायचे
भागभांडवल हे या लगत पूव या 31 माच रोजी असले या सं थे या
एकूण भांडवला या 10 ट
टीप : 1) उपिवधी

यापे ा जा त असता कामा नये.

मांक 17 (अ) व (ब) या कारणासाठी भागाची

र कम परत करताना, भागाची कमत िनयम

मांक 23 मधील

तरतूद ना अनुस न केली जाईल व भागाची र कम दे ताना तीच
िवचारात घेतली जाईल.

मा नामिनदिशत य ी सभासद होत अस यास या भारांसहीत
यांस सभासद क न घेता येईल.
क) सं थेने जर सरकारी अगर पैसे पुरिवणा या सहकारी बँकेचे कज

घेतले असेल तर अनु मे िनबंधक अगर अशी बँक यां या आगाऊ
संमतीिशवाय सं थेस कोण याही भागाची र कम परत करता येणार
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नाही.
17. पुढे नमूद केले या कारापैकी जो कार सवसाधारण सभा ठरिवल
या माणे

येक सद याने वगणी िदली पािहजे.

अ) सद यांना दे यात येणा या मजूर पैकी दर
माणे होणारी र कम.

पयास पाच पैसे या

ब) सद यांना पुरिवले या क या मालाचे कमतीवर शेकडा 1 ट का
दराने होणारी र कम.
क) सं थे या उप-िवधीस अनुस न सद यास दयावया या अिध
लाभांशापैकी 25 ट के र कम

िटप:- अशा िरतीने जमा झालेली वगणीची र कम एका भागा या

कमती इतकी झा यावर ितचे पांतर भागात कर यात येईल. या िरतीने

सद यां या नांवावर होणा या भागांची सं या प ासापे ा अिधक
असणार नाही.

यानंतर जमा होणा या वगणीची वाढ ठे व

(Cumulative Deposit) हणून सव साधारण सभा ठरिवल या

अटीवर घेतली जाईल. या उप-िवधीस अनुस न जी वगणी भागात
पांतर करणेकरीता जमा होईल ित यावर याज िदले जाणार नाही.

करण चार - सभासद व
01.

करण चार मधील उप-िवधी

.- 2 मधील अट ना

अिधन राहु न.......................या गांवात राहणा या कोण याही य ीस
सं थेचे सद य होता येईल. मा या सं थे या काय े ात एखादी याच
कारची सं था अस यास अगर थापन झा यास ितचे काय े या
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सं थे या काय े ातून वगळले जाईल.
िनयम 19 अ वये घातले या व खालील अटी पूण के याखेरीज
कोणाही य ीस सं थेचे सभासद होता येणार नाही.
02.

खालील नमुद केले या य ी सभासद होणेस पा राहतील.

1) तो पूण 18 वष वयाचा व करार कर यास पा असला पािहजे.
2) तो चांग या वतणुकीचा असला पािहजे.
3) तो सं थे या काय े ातील रिहवासी असला पािहजे.
4) याची पत चांगली असली पािहजे.
5) व याचेकडे सरकारी बाकी िबगर परवानगीने थकलेली नसली
पािहजे.

6) याचेवर िदवानी कोट चा हु कुमनामा िश लक नसला पािहजे.
7) मे.न दणी अिधकारी यांनी ठरिवले या नमु यात याने सद य
होणेकरीता अज िदला असला पािहजे.

8) सं थेचे उ ेश यास समजले असले पािहजे.
9)

याचा सद य हो याब लचा लेखी अज सिमतीतील एकुण

सद यां या िन याहू न अिधक बहु मताने मंजूर केला असला पािहजे.

10) याने .10 वेश फी िदली असली पािहजे. व एकतरी भाग घेवून
याची पुण र कम भरली असली पािहजे.
11) अिधिनयम िनयम व उपिवधी यातील अटी याने पुण के या
अस या पािहजेत.
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12) तो ह तकला व तुंचा धंदा करणारा अगर यात कामकरी असला
पािहजे.

13) तो समान उ ेश असले या ह तकला उ पादक सं थेचा सद य
नसला पािहजे.
14) वरील

. 7 व 9 मधील अटी सं था न द यासाठी केले या

मूळ या अज वर यां या सहया असतील यांना लागू असणार नाहीत.

3) 'सहयोगी सद य' हणून एखा ा य ीस या या लेखी
अज व न कलम 24 मधील तरतूदीनुसार सद य क न घेता येईल.
सद यांचे सं थेशी होणारे यवहार व सं थेतील याचे अिधकार,
अिधिनयम कलमे अनु मे मांक 24 व 27(8) मधील तरतूद ना
अनुस न मय िदत व पाचे असतील; याहू न यादा असणार
नाहीत.
4) मयत सद यांचे भाग अगर िहतसंबंध वारसाह काने िमळिवणारी
अ ान अगर वेडसर य ी यांना अनु मे याचे कायदे शीर ितिनधी

अगर पालक यां यामाफत िनयम, उपिवधीनुसार सभासद क न
घे यासंबंधी ठरिवले या कायप दतीनुसार िनयम

मांक 20

माणे

सभासद क न घेता येईल. आिण अिधिनयम व िनयमानुसार उपिवधीत

नमूद केले या ह काचा उपभोग घेता येईल व जबाबदा या वीकारता
येतील.
5) उपिवधी म ये काहीही नमूद केले असले तरी रा य शासन, क

शासन, िज हा म यवत अगर रा य सहकारी बँकेला अगर भूिवकास
बँकेला या सं थेचे सद य होता येईल.
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6) एखा ा अजदारास सभासद व नाकार यास िनकाला या
तारखेपासून पंधरा िदवसां या आत अगर सभासद

हो याकिरता

केले या अज या तारखेपासून तीन मिह यां या आत जी मुदत

लवकरची असेल या मुदतीत अजदाराला िनणय कळिवला जाईल.
अजदाराला कलम 23 मधील तरतूद नुसार सं थे या िनबंधकाकडे या
िनणयािव

द अिपल करता येईल.

7) सभासदांची जबाबदारी कलम 33 मधील तरतूदीस अिधन राहू न
याने घेतले या भागां या र कमेइतकी

राहील. शासकीय अगर

बाहे रील कज किरता सभासदांने आपली जमीन तारण िदली असेल तर

ते कज िफटे पयत याचा बोजा या जिमनीवर चालू राहील. मग याचे
सभासद व चालू असो वा नसो.

8) कोणाही सभासदाला सं थेस एक मिह यांची लेखी नोटीस दे ऊन
आपले सभासद वाचा राजीनामा दे ता येईल. मा

तसे कर यापूव

या याकडे येणे असले या र कमांची पूण फेड झाली असली पािहजे

िनयम 21 मधील व उपिवधीतील तरतूदी या राजीनामा मंजूर करताना
िवचारात घेत या जातील.
9) सं थेने जर िबगर सद य कामगांराना कामावर लावून घेतले तर
अशा कामगारांना ते कामावर

जू झा या या तारखेपासून एक

मिह यानंतर सद यासाठी अज कर याचा अिधकार रािहल.
10)

येक सद याने आपला उ पादीत िव ी लायक सव माल या

सं थेमाफत अथवा सं था सुचिवल या अिभक य माफतच िवकणेची
जबाबदारी प करली पािहजे. कोण याही एखादया सद याने या उप14

िवधीचे उ लंघन के यास सिमती या मज नुसार सं थे या नुकसान

भरपाई दाखल जा तीत जा त . 1,000/- दं ड होणेस तो पा रािहल.
मा या उप-िवधीनुसार दं ड आकार यापुव तो दं ड का आकारणेत येवू

नये याची कारणे दाखिव याची वाजवी संधी यास िदली जाईल. व
याने यो य कारण न दाखिव यास दं डाची आकारणी केली जाईल. असे

सद य मे.न दणी अिधकारी यांचे आगाऊ परवानगीिशवाय सं थेकडू न
कज (आगाऊ र कमा ) िमळ यास अपा असतील.
11.

सवसाधारण सभेत हजर असणा या व मतांचा अिधकार

असणा या सद यां या तीन चतुथ श सभासदां या मतांनी कोण याही
सद यास पुढीलपैकी कोण याही कारणाव न सं थेतून काढू न टाकता
येईल.

(1) जर तो आपली दे णे बाकी सतत थकिवणारा असेल तर,
(2) जर संचालक मंडळा या मते तो सं थे या िहतािव
करीत असेल अगर सं था

द काही कृ य

चालिव यात वेळोवेळी अडथळे आणीत असेल तर,
(3) जर याने सं थेला बदनाम केले असेल अगर खोटे सांगून मु ाम
फसिवले असेल तर

(4) जर याचे िदवाळे िनघाले असेल अगर तो काय ाने लायक नसेल
तर.

(5) याला सभासद असताना फौजदारी गु हयाब ल िश ा झाली

असेल. मा िश ा होऊन पाच वष झा यावर याला या कारणाव न
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काढू न टाक ता येणार नाही.
(6) सिमतीने ठरिवले या कामा या

माणापे ा कमी काम करीत

असेल अगर सं थेचे कामात तो यो यती िश त पाळीत नसेल.

12. ि याशील सभासद - खालील दोन अटी पूण करणा-या
सभासदांना ि याशील सभासद हणून गणले जाईल. 1) मागील
सलग पाच वष या कालावधीम ये िकमान एक वष म ये ह तकला
व तुच
ं े उ पादन केले असले पािहजे.. 2) मागील सलग पाच वष या
कालावधीमधील िकमान एका सवसाधारण सभेस उप थत राहीले
पािहजे. दरवष सवसाधारण सभेत ि याशील सभासदांची यादी
िस द केली जाईल. िनवडणूकीवेळी अि याशील असणा-या
सभासदांना मतदानाचा अिधकार असणार नाही.
13. कोण याही सद यास सं थेतून काढू न टाकताना अिधिनयम कलम
35 व िनयम 28 व 29 मधील तरतूदी िवचारात घेत या जातील व यात

नमूद केले या कायरीतीचा अवलंब केला जाईल. काढू न टाकले या
सभासदास या कलमातील तरतूदीनुसार पु हा सद य करता येईल.
14. खालील कारणांमुळे एखा ाचे सभासद व र होईल.
(1) याने सभासद वाचा िदलेला राजीनामा मंजूर झा यास.
(2) या या नावावरील सव भाग अगर िहतसंबंध दुस या या नावावर
ह तांतरीत झा यास.
(3) तो मयत झाला अस यास.
(4) यास सं थेतून काढू न टाकले अस यास.
(5) याला कायमचे वेड लागले अस यास.
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15. कलम 26, िनयम व उपिवधी यात ठरिवलेली र कम सं थेत

भर यािशवाय कोणाही य ीस सभासद वाचे ह क बजावता येणार
नाहीत.
16. सं थे या सभासदांस याने सं थेशी केले या यवहारासंबध
ं ीची
कागदप ,े लेखे व पु तके अ ावत न दीसह या सभासदाने लेखी
अज िदलेनत
ं र कलम 32 अ वये यास सं थे या काय लयीन वेळेत
ते पाहता येतील कवा मागणी माणे ती िमळतील.

करण पाच - सवसाधारण सभा
01. सं थे या सद यां या सवसाधारण सभेकडे सं थेची सव च स ा
राहील. पण ती स ा अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील तरतूद ना
अिधन राहील.

02. सं थेची पिहली सवसाधारण सभा िनयम 59 मधील तरतूदीनुसार
भरिवली जाईल. ित यात याच तरतूदीनुसार कामे केली जातील.
03.

येक वष 31 माच नंतर 30 स बर या आत वा षक

सवसाधारण सभा बोलािवली जाईल व याच तरतूदीनुसार या वष ची,
िनयम

मांक 62 अ वये 'न' नमु यात तयार केलेली नफा, तोटा व

ताळे बंद प के, तसेच सिमतीचे वा षक

ितवृ

व लेखापरी ण

ितवृ सवसाधारण सभेपुढे मंजूरीकिरता ठे वले जातील.

04. सवसाधारण सभेने करावया या कामात खालील कामांचा
समावेश होईल.

1) सं थे या मागील वष या कामाचा कलम 75 मधील तरतूदीनुसार

तयार केलेला अहवाल व िनयम 61 व 62 मधील तरतूदीनुसार तयार
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केलेली या सालची जमा व खच नफा व तोटा आिण जदगी व कज

दाखिवणारी प के सिमतीकडू न घेणे व ती न या या िवभागणीसह
मंजूर करणे अगर यात ज र वाटतील या दु
करणे.

2) उपिवधी मधील करण

या क न मंजूर

मांक 3 मधील उपिवधी

.9-क मधील

मय दे स अिधन राहू न पुढील वष किरता उभारावया या बाहे रील
कज या मय दा ठरिवणे व योजनेकिरता वेळोवेळी सद याकडू न
उभारावया या भांडवलािवषयी व वसूल करावया या र कमािवषयी
िवचार करणे.

3अ) सं थे या ले यांची दर ितमाहीस लेखापरी ण कर याकिरता
थािनक लेखापरी कांची नेमणूक करणे व यांचा मेहनताना ठरिवणे.

ब) सं थेची लेखापरी ा यादी, िनयम 73 मधील तरतूदीनुसार सिमतीने
ित यावर केलेले दोष-दु

ती

िवभागाकडू न व िज हा म यवत

ितवृ

प यवहार यांचा िवचार करणे.
4) उपिवधी मधील

(िरपोट) तसेच सहकार

सहकारी बँकेकडू न आलेला

करण 4 मधील उप-िवधी

माणे सद यांना

सं थेतून काढू न टाक या या कामी करावया या कारवाईचा िवचार
करणे.

5) सिमती या एका अगर अिधक सद यांना यां या कामा या मुदतीत
यां या गैर कारामुळे सवसाधारण सभेत हजर असणा या व मतदान

करणा या 2/3 सद यां या मतांनी सिमतीमधून कमी करणे.

6) योजनेकिरता सिमतीने वसूल करावया या ठरिवले या र कमा
18

कायम करणे तसेच िश ा हणून ठरिवले या दं डा या र कमा कायम
करणे.

7) सं थे या कामासंबंधी करार करणे अगर यात ज रीनुसार बदल
करणे.

8) यो य िरतीने सभेपुढे आले या कामांचा िनकाल दे ण.े
9) चालू आ थक वष या िहशेाब तपासणीसाठी वैधािनक
लेखापरी काची िनयु ी करणे अशी िनयु ी ही शासनमा य
तािलकेतील सं थेस लागू असले या लेखपरी कां या वग तून
करता येईल. तसेच अशा िनयु केले या याच लेखापरी काची
िनयु ी सलग कमाल तीन वेळाच करता येईल.

10) मागील वष या लेखापरी ण अहवालाचे दोषदु
अहवालाची न द घेण.े

◌ी

11) िनबंधकास सादर केले या/ करावया या वा षक िववरण
प कांची न द घेण.े
12) सं थे या होणा-या/ यावया या पंचवा षक िनवडणुक
तारखेची न द घेण.े
13) सभासदां या अंतगत त ारी अथवा वाद िनवारण करणेसाठी
सं था ित या 3 जे व अनुभवी ि याशील सभासदांची त ार
िनवारण सिमती िनयु करील. मा अशा सिमतीचे सद य हणुन
िव मान संचालक मंडळापैकी कोणाचीही िनयु ी करता येणार
नाही.
14) सं थेमाफत ह तकला व तु िन मती करीता इतर
उपयोगाकरीता कोण या कार या व तु पुरवावया या हे ठरिवणे.
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15) सद यांना िवकत अगर भाडयाने देणक
े रीता ह यारे, अवजारे,
यं े इ.साधणे खरेदी करणेस मंजूरी देणे व यां या भाडयाचे व इतर
दर ठरिवणे.
16) िनरिनरा या कार या माला या िव ीवर िकती कमीशन व
इतर खच यावयाचा ते ठरिवणे.
17) वेळोवेळी सद यांना ह तकला व तुं या तारणावर आगाऊ
र मा ऍ़ड हॉ सेस दे याबाबत सिमतीने तयार केलेले व इतर
िविनयमना मंजूर देण.े
05. अिधिनयम कलम 76 मधील तरतूदीनुसार सं थेला सिमती

सद यां या बहु मताने िवशेष सवसाधारण सभा बोलिवता येईल व याच
तरतूदीनुसार ती बोलावली जाईल. खालील पिर थतीत ती एक
मिह यात बोलावलीच पािहजे.

1) सं थे या एकूण सद यां या 1/5 सद यांनी लेखी मागणी के यास.
2) सं थेचे िनबंधक यांनी तशी सूचना के यास.
3) या सं थे या संघाने (तसा संघ अस यास व ही सं था याची सद य
झा यास) तशी सूचना के यास

06. सवसाधारण सभांची कायिरती ही िनयम
तरतूदीनुसार राहील.

मांक 60 मधील

07. वा षक सवसाधारण सभेची लेखी नोटीस व काय म पि का 14

िदवस अगोदर व िवशेष सवसाधारण सभेची 7 िदवस अगोदर दे वून

सं थे या यव थापकाने ती सभा बोलावली पािहजे. अशा सभेची

सूचना न दणी अिधकारी यांना िदली पािहजे. सभेची नोटीस व
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काय मपि का सं थे या कचेरी या नोटीस बोड वर व सं थे या
काय े ात असले या गावातील

मुख िठकाणी िचकटवून

िस द

केली पािहजे. नोटीसीत सभेची तारीख, न की वेळ, सभेचे िठकाण व

तीत केली जाणारी कामेही नमूद केली पािहजेत. सं थेचा सभापती व
यां या गैरहजेरीत सिमतीचा एक सद य व

नोटीशीवर सहया के या पािहजेत.

यव थापक यांनी

08. सवसाधारण सभेत हजर असले या सद यापैकी 2/3 सद यां या

परवानगीने काय मपि केत दाखल केली नसलेली कामे कोणाही
सद यास सभेपुढे मांडता येतील.

09. कोण याही सवसाधारण सभेत एकूण सद यां या सं ये या 1/5
अगर 25 (यापैकी जी कमी सं या असेल िततके) सद य हजर असले
हणजे गणपूत (कोरम) झाली असे समजले जाईल. सभेत गणपूत

झाली नसेल तर ती सभा 7 िदवसांपयत पुढे ढकलली जाईल अगर या

सभे या नोटीशीत जाहीर केले या यानंतर या वेळी ती सभा भरिवली
जाईल व तीत मूळ सभे या काय म पि केतील सव कामे केली
जातील. मग अशा सभेस गणपूत असो वा नसो. सभेत काही कामे
झा यावर काय मपि केतील सव कामे या िदवशी करणे श य नसेल
तर या सभेस हजर असणा या सद यांना िनयम

मांक 60 मधील

तरतूदीनुसार यांनी ठरिवले या पण या भरले या सभे या तारखेपासून
30 िदवसांपे ा जा त नाही. अशा तारखेपयत ती सभा पुढे ढकलता

येईल. अशा पुढे ढकलले या सभेत काय मपि केतील रािहलेले
िवषय िवचाराकिरता घेतले जातील.
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10. सं थे या सभासदाला काढू न टाकणे अगर ित या संचालक

मंडळा या सभासदाला संचालक मंडळामधून दूर करणे अगर ित या
उपिवधीत बदल करणे या संबंधी या िनयम 60 माणे ठरावाची नोटीस,

अिधिनयम, िनयम व सं थेचे उपिवधी यातील तरतूदीनुसार
िद यािशवाय असा ठराव कोण याही सवसाधारण सभेपुढे आणता
येणार नाही.

11. सं थेचे अ य
गैरहजेरीत उपा य

हे सवसाधारण सभेचे अ य

हे अ य

राहतील. यां या

राहतील अगर यापैकी कोणीही हजर

नस यास सिमती सद यापैकी एका सद याची अ य

हणून िनवड

केली जाईल.

12. अिधिनयम कलम 27 व िनयम 60 मधील तरतूदीनुसार
सवसाधारण सभेत मतदान केले जाईल. सभेस हजर असणा या
सद यास िनवडावया या जागा या सं येइतकी पण

येक जागेस एक

या माणे मतदान करता येईल. या यावर सं थे या येणे बाकीब ल
झालेला िनवडा बजावणीस पाठिवला असेल अशा सभासदांस
सिमती या िनवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. तसेच
अि याशील सभासदांना मतदान करता येणार नाही. समान मत संगी

अ य ास एक िनण यक मत असेल सभासद िवभागले गेले असतील
त हा मतदान करणा या कोणाही पा

सद यास मतमोजणी (पोल)

कर याची मागणी करता येईल. यानंतर अ य

ती मा य करतील.

येक ठरावाचा िनकाल हात वर उभा न केले या मतदानाव न

केला जाईल. मतदान करणा या सभासदा या बहु मताने
मंजूर केला जाईल.
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येक ठराव

13. कोण याही सवसाधारण सभेत पास झाले या ठरावात बदल
कर यासबंधीचा ठराव या सभे या मूळ ठरावा या तारखेपासून सहा
मिह यां या आत कोण याही सव साधारण सभेत आणता येणार नाही.
14. सं थेस खाली िदले या सं थांना संल होता येईल.
1) िज हा म यवत सहकारी बँक.
2) िज हा औ ोिगक संघ
3) महारा

रा य औ ोिगक सहकारी संघ.

सं था या सं थांची अगर संघाची सद य झाली असेल अशा

सं थां या अगर संघा या सवसाधारण सभांना सं थेतफ ित या
ितिनध नी हजर राह याब ल व तीत मत दे याब ल अिधिनयम

कलम 27 या तरतूद ना अिधन राहू न सं था वेळोवेळी ठरवील.

15. सवसाधारण सभेचे कामकाज सभावृ ांत न दवहीत पंधरा
िदवसांत न द कर यात आले पािहजे आिण यावर यव थापक व
अ य यां या स ा झा या पािहजे.

करण सहा - संचालक मंडळ
01.
सं थे या संचालक मंडळाने सं थे या कामकाजाची
यव था पािहली पािहजे. संचालक मंडळात अकरा संचालक
असतील. संचालक मंडळाचा कालावधी िनवडणूक िदनांकापासून
पुढे पाच वष इतका राहील. तसेच सं थे या पदािधका-यांचा
कालावधी सं थे या संचालक मंडळा या कालावधी इतका राहील.
संचालक मंडळाची रचना पुढील माणे राहील

(1) सवसाधारण

-6
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(2) अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती
(3) िवमु

-1

व भट या जमाती कवा िवशेष मागास वग

(4) इतर मागासवग य

-1

- 1

(5) मिहला

- 2
- 11

एकूण

वरील संचालक पदे सं थे या सभासदामधून
िनवडणूकी दारे भरली जातील. सं थे या संचालक मंडळाची
िनवडणूक ही रा य सहकार िनवडणूक ािधकरणामाफत घे यात
येईल.

02. यािशवाय सं थेचे

यव थापक हे कायल ी संचालक
(Functional Director) हणून संचालक मंडळावर कायरत
राहतील. या यतीिर संचालक मंडळ एका त संचालकाची
(Expert Director) संचालक मंडळावर वकृती करेल. हे दो ही
संचालक उपरो
1 म ये नमूद केले या संचालक सं येपे ा
अितिर
असतील. या दो ही संचालकांना संचालक मंडळ
सभेम ये मतदानाचा अिधकार असणार नाही अथवा यांना
पदािधकारी होता येणार नाही.

03. संचालक मंडळात िर होणा-या जागा वकृतीने भरता
येतील. मा अशा िर जागा महारा सहकारी सं था कायदा
1960 व याखालील िनयम 1961 मधील तरतुदीस अनुस न
भरता येतील.
04. यो य कारण दाखिव यावाचून संचालक मंडळा या लागोपाठ

तीन सभांना गैरहजर रािह यास असा संचालक, संचालकमंडळातून
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कमी कर यात येईल. तथािप कमी कर यापूव याला आपले हणणे
मांड याची संधी िदली जाईल.

05. संचालक मंडळाची गणपूत हो यास संचालक मंडळा या
एकूण सद य सं ये या 50% पे ा अिधक एक सद य सं या
हणजेच कमीतकमी सहा सद यसं या आव यक राहील. अशा
कारे गणपूत झा यानंतर सभेचे कामकाज करता येईल. मा
कोणतेही पिर थतीत गणपूत साठी संचालकाची कमीत कमी
सं या सहा अस यासच गणपूत होईल. त संचालक व कायल ी
संचालकांची गणना गणपूत साठी केली जाणार नाही.

06. सं थे या कोण याही पदािधका-यािव द अिव ास ठराव हा
अिधिनयमातील कलम 73(ID) व िनयमातील तरतुदीनुसार
आणता येईल. अशा पदािधका-यांस िवहीत प दती अनुस न
पदाव न दू र के यास ते पद िर होईल व या या जागी अ य
पदािधका-याची िनवड कर यात येईल.
07. सं थेची न दणी झा यावर सं थे या कामकाजासाठी सद यांची
एक हं गामी सिमती सभासदाकडू न नेमली जाईल व ही हं गामी सिमती
िनयम

मांक 59 मधील तरतूदीनुसार नवीन सिमती िनवडू न

येईतोपयत एक वष पे ा जा त नाही इत या मुदतीपयत काम करील.

उपिवधीनुसार िनवडू न आले या संचालक मंडळा माणे सदर

हं गामी सिमतीस उपिवधी

मांक 65 म ये नमूद केलेली सव कामे

कर याचे अिधकार असतील, हं गामी सिमतीवरील सद यापैकी एखादी
जागा िरकामी झा यास अशी जागा हं गामी सिमती या उविरत संचालक
सभासदांतून भरली जाईल.
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08. सिमती या सभासदांची िनवडणूक रा य सहकारी िनवडणूक
ािधकरणामाफत घेतली जाईल.
09. इतर उपिवधीत काहीही नमूद केले असले तरी जर काही अपिरहाय
पिर थतीम ये कोणतेही नवीन संचालक मंडळ बनू न शक यास

आिण पूव ची सिमतीची मुदत संपली अस यास सं थेचे दै नंिदन काम
पाह यासाठी नवीन सिमती अिधकारावर येईपयत तीनपे ा अिधक
सद य नसले या सिमतीची कवा एक कवा एकापे ा अिधक
अिधकृत अिधका-यांची िनयु ी कर याचे अिधकार िनबंधक यांना
अिधिनयम कलम 77अ माणे असतील. अशा िनयु

सिमतीस कवा

अिधकृत अिधका-यास िनवडू न आले या संचालक मंडळा माणेच
उपिवधीतील सव अिधकार राहतील.
10. िनयम 58 मधील तरतूदीनुसार संचालक मंडळाचा एखादा सद य

संचालक मंडळावर राह यास अपा ठरला अस यास अगर यास
फौजदारी गु हयाब ल एक वष व एक वष पे ा अिधक तु ं गवासाची

िश ा झाली अस यास यास सिमतीवर सद य हणून राहता येणार
नाही.
11. सिमती सद यां या य ीश: िहतसंबध
ं असणा या बाब चा
िवचार चालू असता याला सिमती सभेस हजर राहता येईल तथािप
यास मतदानाचा ह असणार नाही.

12. संचालक मंडळ सभेची नोटीस ही कमीत कमी पूण पाच
िदवसांची असली पािहजे व यव थापकाने सदरची नोटीस सव
संचालकांना पाठिवली पािहजे. अशा सभा अ य ा या सूचनांनुसार
यव थापकाने बोलिव या पािहजेत. इतर संचालकांनी मागणी
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क नही संचालक मंडळाची सभा बोलिव या या कामी
अ य ांकडू न टाळाटाळ होत असेल तर सभा बोलािव यासाठी
संचालकांनी बहु मताने िदलेली लेखी मागणी यव थापकावर
बंधनकारक राहील.
13. अिधिनयम, िनयम व सं थेचे उपिवधी यातील तरतूदी व

सवसाधारण सभांनी वेळोवेळी केलेले ठराव यानुसार सं थेचे काम
चालिव याचा तसेच यासाठी दु यम िविनयम कर याचा सिमतीस पूण
अिधकार राहील. मा

ते िविनयम सवसाधारण सभा व न दणी

अिधकारी यांनी पसंत के यावरच अंमलात येतील.

14. पंचवा षक िनवडणुकीनंतर होणा या संचालक मंडळा या
पिह या सभेत संचालक मंडळाने आप यापैकी एक सभासद
अ य व एक सभासद उपा य
हणून िनवडले पािहजे. या
अ य ाने सव सभांचा अ य
हणून काम केले पािहजे. अ य
गैरहजर असेल त हा उपा य व दोघेही गैरहजर असतील त हा
सभेस हजर असले या सभासदांनी आप यापैकी एका सभासदास
या सभेकिरता अ य हणून िनवडले पािहजे. अ य ाला सभासद
या ना याने असले या मताखेरीज समान मत संगी एक जादा
िनण यक मत दे याचा अिधकार असेल. अ य /उपा य यांचा
कालावधी संचालक मंडळाएवढा राहील. मा या मुदतीत सिमतीने
यां यावर अिव ास कट केलेला नसावा. अिव ास कट
के यानंतर तो अ य कमी होईल व संचालक मंडळ सभासद
आप यामधून दु सरा अ य िनवडतील, मा संचालक मंडळा या
सभेत पदािधका-यां या िनवडणुक संगी समान मते पड यास
ई र िच ी दारे यावर िनणय घे यात येईल व अशा संगी
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अ य ास या या मताखेरीज यादाचे हणजेच िनण यक मत देता
येणार नाही.
15. सिमती या एकूण सद यां या 1/3 सद यां या लेखी मागणीनुसार
सं थे या पदािधका यांिव

द या या गैर कृ याब ल अिव वाचा

ठराव आणता येईल. सदर मागणी िनबंधकाकडे दाखल होताच कायदा
कलम 73 ID व याखालील िनयमांनुसार िनबंधक कायवाही करतील.

16. अिव वास ठराव कायदा व िनयमातील तरतुदीनुसार मंजूर
झा यास संबंिधत पदािधकारी कमी झाला असे समजले जाईल.

17. अ य ास सात िदवसांची लेखी सुचना सिमतीकडे पाठवून

आप या पदाचा राजीनामा दे ता येईल. सदरची सुचना या मुदतीत
सिमतीपुढे ठे व याकिरता

यव थापकाने केली पािहजे.

ितची

सभा

बोलाव याची

यव था

18. सं थे या कामाकिरता संचालक मंडळा या आव यक ितत या

सभा भरिव या जातील. परं तु दरमहा िनदान एकतरी सभा भरली
पािहजे. सभांचा वृ ांत न दवहीत यव थापकाने सभा झा यानंतर
पंधरा िदवसां या आत ठे वला पािहजे.
19. सिमतीची कामे पुढील माणे असतील 1) सद य हो यासाठी व भागासाठी आलेला अज वर िनणय घेण.े
2) सं थे या वेगवेगळया योजनेसाठी कज काढणे, ठे वी वीकारणे व
या या अटी ठरिवणे.

3) भागां या व येणा या इतर र कमांचा वसूल घेणे व आले या रकमा
कशारीतीने जमा करावया या ते ठरिवणे.
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4) िववि त े ापुर या अगर कामाकिरता उपसिम या नेमणे.
5) सं थे या यवहारासंबंधी सोई कर करार करणे.
6) येणे बाकी वसूल कर याची तजवीज करणे.
7) तहकूबी िमळ याकिरता आले या अज चा िवचार करणे.
8) सं थे या िकद व न िदसून येणारी रोख िश क र म िनदान

पंधरा िदवसातून एकदा तपासून पाह याचा व इतर मालम ा
िनदान मिह यातून एकदा तपासून पाह याचा आिण अशा
तपासणीचा अहवाल लगेच भरणा या यव थापक सिमती या
सभेत सादर कर याचा अिधकार सिमती या एका संचालकास
िदला जाईल. जर रोख िश केत अगर इतर मालम त
े काही तूट
आ याचे िदसून आ यास यव थापक सिमती अशी तूट वसूल
कर याकिरता ताबडतोब ज र ती कारवाई करील. यात कसूर
झा यास कसूरदार य ीवर जबाबदारी िनि त कर यात येईल
तथािप याबाबत कारवाई न झा यास यव थापक सिमती
सामुदाियकिर या (एकि त) व य ीश: अशा तुटीची भरपाई
कर यास जबाबदार राहील.
9 अ) सहकारी सं थांचा अिधिनयम व याखालील िनयम व सं थे या
उपिवधी माणे

यव थापक सिमतीकडे सोपिवलेली कामे पार

पाड यात हलगज पणा, िन काळजीपणा झा यामुळे सं थेस जे
नुकसान पोहोचेल

याची भरपाई कर यास

यव थापक सिमती

य ीश: व सामुदायीकिर या जबाबदार राहील.
10) यव थापकाकडू न िहशोबाची ज र ती पु तके वेळ यावेळी
िलहू न घेण,े ती तपासणे व रोख िश लक मोजून पाहणे.
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11) संचालक मंडळ दरवष आ थक वष समा ीनंतर सहा
मिह याचे आत (30 स बर पूव ) या आ थक वष तील पुढील
यवहारांची िववरण प के सं थे या वाष क सवसाधारण सभेपुढे
सादर करेल व त ंतर िनबंधकांकडे दाखल करेल.
अ) सं थे या काय ची मािहती दे णारी िववरण प क
ब) अहवाल वष चा वैधािनक लेखा पिर ण अहवाल
क) नफा वाटणी िनयोजन
ड) उपिवधी दु

ती

इ) वा षक सभेची तारीख तसेच िनवडणूक असलेस याची तारीख
ई) वा षक सभेने िनयु

केले या वैधािनक लेखा पिर काची मािहती व

याचे संम ीप .
20) यव थापक, अगर इतर त
करणे,

यांना ता पुरते नेमणे अगर कमी

यांना कायमपणे नेम याब ल अगर कमी कर याब ल

सवसाधारण सभेकडे िशफारस करणे, इतर पगारी अिधका यांना व
सेवकांना नेमणे, यांना ताकीद दे णे अगर दं ड करणे कवा ता पुरते

अगर कायमपणे कामाव न दूर करणे, सव अिधका यां या व
सेवकां या अनु मे पगाराची व भ याची

ेणी ( केल) व र कम

ठरिवणे अगर यात बदल करणे, सव कमचा यांवर दे खरे ख व िनयं ण
ठे वणे व या सव बाबत िविनयम तयार करणे व ते सवसाधारण सभेपुढे
मंजूरीस ठे वणे.
21) कायदे िवषयक कामे चालिवणे,

या कामासंबंधात

ितप

चालिवणे कवा सिमतीला यो य वाट यास एखा ा बाबतीत तडजोड
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करणे, सं थेतफ कायदे िवषयक कामे चालिव याकिरता ित या
अिधका यास कवा अिधका यांना अिधकार दे ण.े

22) सवसाधारण सभे या मंजूरीने सं थेचे उ ेश पार पाड यासाठी

ज र ती कामे हाती घेणे व याबाबत काय म आखून तो पार पाडणे
आिण याकिरता भांडवल पुरिव याची यव था करणे.

23) मालाचे न द बुक तपासणे व िश लक माल बरोबर आहे कवा
नाही ते पाहणे.
24) सं थे या मालाची गुदामे व सं थे या इमारती, यं े इ यादी यांचे
आिगपासून नुकसान होऊ नये

हणून यो य बाजारदराने िवमा

कंपनीम ये िवमा उतर याची यव था करणे.

25) या यव थापक व इतर अिधका यांचा व सेवकांचा रोकडीशी,
मालाशी, मह वा या कागदप ांशी अगर रो याशी सबंध येत असेल.
अशां याकडू न िनयम

मांक 107 (ब) म ये ठरिवले या र कमे या व

कार या माणानुसार तारण घे याची यव था करणे.

26) लेखापरी ण यादी िवचारात घेणे अिधिनयम कलम 82 व िनयम
73 मधील तरतूदीनुसार लेखापरी ण दोष दु

तीचे ितवृ िनयतां या

'ओ' नमु यात िनबंधक यां याकडे पाठिवणे आिण लेखापरी ा यादी व
दोष दु

ती ितवृ पुढील सवसाधारण सभेपुढे ठे वणे.

27) वा षक सवसाधारण सभे या पूव मंजूरीने सं थेकिरता सोई कर
इमारती, जागा, गुदामे िवकत अगर खंडाने अगर भाडयाने घेणे व
याबाबत करार करणे.

28) िनबंधक यां या सव सामा य मागदशन व दे खरे खीखाली सं थां या
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योजना चालिवणे.

29) सरकारी व बँकेचे कज यो य मुदतीत परत फेड याची खबरदारी
घेणे व यासाठी दरवष न यातून व अ यरीतीने कज परत फेड िनधी
वाढिवणे.

30) सं थेचे उ ेश पार पाड या या
यवहार चालिवणे.

टीने सवसाधारणपणे सं थेचा

31) सभासदां या त ारीचे िनवारण कर यासाठी व अंतगत वादाचा
िनपटारा

कर यासाठी

संचालका यतीिर

वा षक

सभेने

िनयु

केले या

तीन जे ठ व अनुभवी सभासदां या त ार िनवारण

सिमतीकडे अशा त ारी सादर करे ल व अशा सिमतीची सभा घेणेची

तजवीज करे ल. सदर सिमतीकडे सादर केले या त ारीची श य तो
तीन मिह यांचे आत कायवाही व िनपटारा होईल याची द ता घेईल.

32) अहवाल वष ची िहशेब तपासणीची

ापने आिण तपासणीची

िटपणे सं थे या सवसाधारण सभेपुढे ठे वणे, गतवष चा िहशेब
तपासणी, दोषदु

ती अहवाल तयार करणे व तो वा षक सभेपुढे ठे वून

खा याकडे िवहीत नमु यात सादर करणे.

33) आप या सद यां या गरजा अजमावून ह तकला व तुसाठी
लागणारा माल खरे दी कर याची तजवीज करणे. ज र पड यास

मागणी करणा या य ी या खच ने व यां या जोखमीवर तो माल
पाठिव याची, वाट याची व िवक याची तजवीज करणे.

34) मालाचे न दबुक तपासणे व िशलकी माल बरोबर आहे का ते
पाहणे.

35) सं था वापरीत असलेले काटे, वजने व मापे तपासणे सं थे या
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कचेरीसाठी व माल साठिव यासाठी जागा संपादन करणे अगर
भाडयाने दे ण.े या जागेचे व मालाचे आगीपासून नुकसान होवू नये
हणून यो य बाजार दराने िवमा उतरिवणेची यव था करणे.

36) िव ी करीता माल

वकारणे व सभासदाने िनम ण केले या व

तयार केले या मालाची िव ी करणे.

37) सेवक वग व सद यांना दयावयाचे मजूरीचे माण ठरिवणे.
38) टडर दे णे करार करणे, काम कर याची प दत व

ये

कामाचा

उरक या संबंधी तसेच सद य व सेवक यांचम
े ये कामा या
वाटणीसंबंधी िन चती करणे.माल खरे दी संदभ ने िनणय घेणे क चा
माल प का माल ह यारे व इतर आव यक व तुंची खरे दी िव ी करणे
व यािवषयी ज र ती

यव था करणे. व यािवषयी ज र ती

यव थाकरणे सव िहशोब करणे व तपासणे.

संचालक मंडळ सभासदांनी वरील कामे पार पाड या या कामी

हयगय के यास, हयगयीमुळे होणा या सं थे या नुकसानीस ते वत:
वैय ीक व सामुदाियकिरतीने जबाबदार धरले जातील.

करण सात - यव थापक
01. िनयम 57 मधील तरतूदी माणे सं थे या एखा ा करारात,
यवहारात,

खरे दी

केले या

अगर

िवकले या

िमळकतीत

यव थापकाला अगर पदािधका याला कसलाही भाग अगर िहतसंबंध

ठे वता येणार नाही.

सं थे या कामाची या ती व यातील आ थक वयंपूतता ल ात
घेऊन कमचा यांची सं या राहील. तांि क कमचारी (अिभयंता तांि क

सहा यक) व यव थापक यां या िनयु ीसाठी सं थेची िनवड सिमती
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राहील. िनवड सिमती खालील सद यांची राहील.
1) सं थेचे अ य हे िनवड सिमतीचे पदािधकारी अ य राहतील.
2) सं थे या यव थापक सिमती सद यापैकी एक सद य.
02. यव थापक, इतर अिधकारी, कमचारी व सेवक हे सिमती या
िनयं णाखाली राहतील यव थापकांची कामे पुढील माणे असतील.

1) सं थे या सवसाधारण सभा तसेच सिमती या सभा बोलावणे व
यांना हजर राहणे.
2) अशा सभांत होणा या कामांची न द वृ ांत पु तकांत करणे.
3) सिमती या हु कूमाने पैसे खच करणे व येतील या र कमा घेणे व
जमा करणे.

4) िनयम 65 म ये नमूद केलेली व सं थेची सव पु तके, न दवहया
(रिज टस) व िहशेब वेळ यावेळी िलहू न ठे वणे.
5)

जमा पाव या, खच या पाव या ( हौचस) व सं थेचे काम

चालिव याकिरता लागणारे इतर सव कागदप े िलहू न तयार ठे वणे.

6) िनयम 61 व 62 माणे वा षक िहशोबाची प के ठरले या मुदती या
आत तयार क न संचालक मंडळापुढे ठे वणे व ती वैधािनक
लेखापरी काकडे मुदतीत पाठिव याची यव था करणे.

7) सं थेचा प यवहार चालिवणे व सभासदांना लागणारी ज र ती
मािहती पुरिवणे.

8) लेखापरी ण अहवाल आ यानंतर ताबडतोब तो संचालक

मंडळा या िवचाराकिरता ित यापुढे ठे वणे व अहवालात दाखिवलेले
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दोष व चुका दु
मांक 73

त कर याबाबत ज र ती तजवीज करणे व िनयम

माणे दोष दु

ती

ितवृ

ठरले या मुदती या आत

सिमतीपुढे ठे वून ते पुढे पाठिव याची यव था करणे.
9) सं थे या पगारी अिधका यांना, कमचा यांना व सेवकांना कामा या
िदशा दाखिवणे, यांना मागदशन करणे, यां यावर दे खरे ख ठे वणे व
यांचे िनयं ण करणे.

10) सं थेतफ िद या जाणा या जमे या पाव यांवर यव थापकाने

सहया के या पािहजेत. भागांचे भागप े, द तऐवज व इतर मह वाची
कागदप े यावर यव थापक व सिमतीचा एक सद य यांनी सहया
क न िद या पािहजेत.

11) सं थेचा माल व इतर जदगी यांची सुरि तता राखणे.
12) सं थेची यं साम ी, अवजारे व माल इ. जदगी सु थतीत ठे वणे,
यांना लागणा या दु

या क न घेणे व या यावर ल ठे वणे.

13) सं थे या सिमतीने सोपिवलेली इतर कामे करणे.
03. उपिवधी म ये िन द ट केलेली सिमतीची कामे सिमतीचा मु य
कायकारी अिधकारी या ना याने पार पाड याची जबाबदारी
यव थापकावरही राहील.

04. यव थापका या गैरहजेरीत याची ता पुरती कामे कर यास
सिमतीला दुस या एखा ा इसमास अिधकार दे ता येईल.

05. यव थापकाने वरील कामे पार पाड या या कामी हयगय के यास
या

हयगयीमुळे

होणा या

सं थे या
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नुकसानीब ल

याला

वैय ीकिरतीने जबाबदार धरले जाईल.
06.

सं था

आप या

कमचा यांसाठी

संबंिधत

कायदयातील

तरतुदीनुसार भिव य िनव ह िनधी ( ॉ हीडंट फंड) थापन करील व
नको असलेले िनधी सु थतीत ठे व यासंबंधीचे व याचा उपयोग
कर यासंबंधीचे िविनयम िनबंधक यां या पूव संम ीने सं था तयार

करील. या िनधीची थापना व यव था अिधिनयम कलम 71 व िनयम
56 मधील तरतूदी माणे केली जाईल.

करण आठ - संकीण
01. नफा वाटणी :-

येक वषअखेरीचे िहशोब तयार झा यावर

सं थे या ठोकळ न यातून अिधिनयम कलम
मांक 51 मधील

अिधिनय कलम

मांक 65 व िनयम

तरतूद नुसार, िनरिनराळया खच या र कमा,

मांक 71 माणे सेवक भिव य िनव ह िनधीसाठी

सं थेने िदलेली अंशदाने, डेड टॉक, यं ,े यं साम ी, इमारती इ यादी

मालांचा िटकाऊपणा िवचारात घेऊन या या कमतीवर 5 ते 10%
पयत आकारलेली झीज, तोटया या र कमा, सरकारी शेतसारा व इतर
कर भाडे, खंड व इतर खच वजा क न सं थे या िन वळ न याचा
आकडा काढला जाईल व तो नफा लगत या पुढील वा षक

सवसाधारण सभेत जाहीर केला जाईल आिण सं थे या पगारी
नोकरांना सरकारी आदे शा माणे र कम बोनस हणून दे यात येईल.

02. नफा िवभागणी :- अिधिनयम कलम 64 ते 69 व िनयम 50 ते
52 व 53, 55 मधील तरतूद ना अिधन राहू न िन वळ न याची
िवभागणी पुढील बाब वर केली जाईल.
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1) कमीत कमी 25% गंगाजळीकिरता.
2) जा तीत जा त 15% दराने लाभांश वाट याकिरता.
3) िनयम 53 अ वये ावया या िश णिनधीकिरता.
4) भाग भांडवला या 2% िनयम 52
अिधलाभांश समीकरण िनधीकिरता.
5) भांडवला या 2% िनयम 52

माणे उभारावया या

माणे उभारावया या लाभांश

समीकरण िनधीकिरता.
6) न या या 5 ट

यापयत यं , यं साम ी, िवजे या मोटारी, औजारे ,

ह यारे इ यादी या झीज िनधीकिरता.

7) न या या 20% अिधिनयम कलम 99 माणे सावजिनक धम दाय
अशा कार या कामाकिरता.

03. लाभांश व अिधलाभांश समीकरण िनधीचा उपयोग अनु मे
लाभांश व अिधलाभांश वाट याकडे केला जाईल वरील बाब वर
िश लक रािहलेला नफा पुढील बाबीवर िवभागता येईल.

1) िश लक न या या 20% पयत सं थे या पगारी कमचा यांना व
कामगारांना जा तीत जा त 1 मिह या या एकूण पगाराइतका
अिधलाभांश वाट याकिरता.

2) िश लक न या या 15% पयत सं थे या सद यांचे िश ण, यांची
सुसं कृतता, गिरबांचे िश ण व यांना मदत, वै कीय मदत व
सावजिनक उपयु

बाब चा

सार, यांचा समावेश असले या

कोण याही सहकारी अगर धम दाय बाबीकिरता.
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3) िश लक न या या 20% पयत इमारत िनधीकिरता.
4) िश लक न या या 20 ट

यापयत िवशेष अडचणी या राखीव

िनधीकिरता ( पेशल इमज सी िरझ ह फंडाकिरता.)
िवभागून

िश लक

रािहलेला

नफा

िमळिव याकिरता पुढे ओढला जाईल.

पुढील

वष या

न यात

04. िनयम 53 मधील तरतूदीनुसार सं थेने शासन जाहीर करील अशा
संघीय सं थे या िश णिनधीकिरता अंशदानाची (वगणीची)र कम
भर यािशवाय ितला लाभांश वाटता येणार नाही.

05. अिधिनयम कलम 66 या पोट कलम (2) म ये नमूद केलेली

र कम, सव वेश फी, िविश ट कामाकिरता िदले या दे ण या िशवाय
इतर दे ण यां या र कमा, दं डाचे याज व ज त केले या भागां या
राखीव िनधीत सामील के या जातील, अिधिनयम कलम
67 व िनयम

मांक 66,

मांक 54 मधील तरतूद ना अनुस न राखीव िनधीची

गुत
ं वणूक अगर ठे वणूक ठे वली जाईल.
06. राखीव िनधी यितिर

इतर िनध शी गुत
ं वणूक अगर ठे वणूक

अिधियम कलम 70 व िनयम 55 मधील तरतूद ना अनुस न केली
जाईल.

07. यव थापनाकडे सं थेची 500/-

पये पयतची िश लक ठे वता

येईल. यापे ा जा त िश लक जमली अस यास, जम यापासून 3
िदवसां या आत (सावजिनक सु यांचे िदवस वगळू न)ती िज हा

म यवत सहकारी बँकेत अगर जवळ या ित या शाखेत भरली पािहजे
व ती भर याची जबाबदारी यव थापकावर व सिमतीवर राहील. या
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उपिवधीचे उ लंघन क न सं थेस नुकसान पोहोच यास यव थापक
व सं थे या सिमतीचे सद य वत: जातीने जबाबदार धरले जातील.
08.

सं थेचे

रोखे,

ित या

िहशेबाचे

पु तके

व

कागदप े

यव थापका या ता यात राहतील व ती सांभाळ याची जबाबदारी

या यावर राहील.

09. िनयम 65 म ये नमूद केलेली व िनबंधक यांनी ठरिवलेली व
सिमतीस आव यक वाटतील अशी िहशेबाची पु तके व कागदप े
सं थेने ठे वली पािहजेत. या पु तकावर कागदप ावर ज र तेथे व
कीद वर दररोज या यवहारा या शेवटी सभापतीने व यव थापकाने
सहया के या पािहजेत. कीद वर यांनी सहया न के यास सं थेला
यां यािव

द ज र ती कारवाई करता येईल व कीद त िलिहले या

पण सहया न केले या यवहारांची ितला कसून चौकशी करता येईल.
10.अ) आले या र कमां या ठरािवक नमु यातील जमे या पाव या
यव थापकाने सहया क न िद या पािहजेत.

ब) पासबुके फ

सद यांना दे यात येतील. यात सद यांकडू न

आले या व यां या नांवे खच टाकले या र कमां या न दी के या
जातील व या

येक न दी या खरे पणाब ल यव थापकाने सही केली

पािहजे. या सद यांची पासबुके नेहमी िलहू न पूण भरली असली
पािहजेत.

11. सं थे या कोण याही सभासदांस अिधिनयम कलम 32 मधील
तरतूदीनुसार व यात नमूद केलेली सं थेची पु तके पाहता येतील अगर
िनयम 27 मधील

यव थापक सिमतीने ठरिवलेली फी भ न
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तरतूदीनुसार यां या नकला यास दे ता येतील. तसेच सद याला याने
सं थेशी केले या यवहाराची मािहती मागता येईल.

12. सं थे या उपिवधीत बदल करणे, एखादा उपिवधी र करणे कवा
नवीन घालणे आव यक अस यास, अिधिनयम कलम 13 व िनयम
12 मधील तरतूदी अनुसर या पािहजेत.

याकिरता भरले या

सवसाधारण सभेस हजर असणा या व मत दे णा या सद या या 2/3
सं येने या बदलासंबंधीचा ठराव पास केला पािहजे. या सभेची नोटीस
सभे या तारखेपूव िनदान 15 िदवस अगोदर सव सद यांना िदली
पािहजे. कोणता उपिवधी कसा बदलावयाचा, कोणता

नवीन

घालावयाचा अगर र करावयाचा हे या नेाटीशीत प टपणे िलिहले
पािहजे. िनबंधक यां याकडू न दु

तीची पसंती व न द होईपयत दु

त

केलेला कोणताही उपिवधी अंमलात येणार नाही.
13. सं थेचा यवहार यो य रीतीने चालावा हणून अिधिनयम, िनयम व
उपिवधी यांना अनुस न दु यम िविनयम कर याचा संचालक मंडळास
अिधकार आहे . अशा िविनयमांची न द संचालक मंडळा या वृ ांत

न दवहीत केला पािहजे. सवसाधारण सभेने मा य के यास व िनबंधक
यांनी मंजूरी िद यावरच ते िविनयम अंमलात येतील.

14. सभासदांना ावयाची नोटीस पो टाने अगर अ य िरतीने पाठिवली

जाईल. सभासदांस नोटीस िदली पािहजे असे या उपिवधीत जेथे नमूद
केले असेल तेथे सद यां या नेहमी या राह या घरी अशी नोटीस िदली
हणजे या नोटीसीची यो य बजावणी झाली असे समजले जाईल.

15. िनयम 36 माणे सं थेचा एक समाईक िश का (सील) असेल व
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तो यव थापका या ता यात राहील. िश

याचा वापर फ

सिमती या

ठरावा या अिधकारा वये होईल आिण सं थेतफ क नदे यात येणा या

व हा िश का मारले या कागदप ावर सिमतीचा सभापती, ितचा सद य
व यव थापक यांनी सहया के या पािहजेत.
16. क या अगर प
र कमा

या माला या तारणावर दयावया य आगाऊ

01. धंदयातील क या अगर प

या माला या तारणावर चालू बाजार

भावाने होणा या कमती या शेकडा 60 ट के पयत आगाऊ र कमा
दे ता येतील.

02. माला या कमती उतर यास हे

माण राख याची जबाबदारी

सभासदांची रािहल. तारणी माल सं थे या ता यात राहील व याची
िवमा उतरिवणेची जबाबदारी सभासदाची रािहल.
03. आगाऊ र कमा परत कर याची कालावधी 6 मिह याची असेल

याम ये तीन मिह यांची वाढ करणेचे अिधकार संचालक मंडळास
राहतील.
04.

याजाचे दर 12 ट के रािहल. तारण ठे वले या माला या

नुकसानीस सं था जबाबदार राहणार नाही परं तु सदर माल सु यव थीत
ठे वणेची जबाबदारी सं थेची राहील.

05. तारण घेतले या मालाची बाजार भावाने कमत ठरिवणे माल
यव थीत ठे वणे ज र पड यास माल िव ीची यव था करणे इ. साठी

सिमतीला उपसिमती नेमता येईल. उप सिमतीवर इतर कमचारी व
अिधकारी नेमता येतील.
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17. सं थेचा

यवहार गुड
ं ाळ यानंतर पिरसमापका या अंतीम

र कम िनयम

.90 मधील तरतूदीस अनुस न सद यांम ये िवभागून

ितवृ ांतात दाखिवले या िश लक मालम े या र कमेपक
ै ी िन मी

िदली जाईल. व रािहलेली िन मी र कम ित या पुढील िव हे वाटीसाठी
मे.न दणी अिधकारी यांचक
े डे सुपूत कर यांत येईल.
वतकांची / सिमती सभासदांची नांवे
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)
6)
6)
7)
7)
8)
8)
9)
9)
10)
10)
11)
11)

यां या सहया

सुचना : 1) नवीन सं था न दताना ' वतकांची' हा श द ठे वावा व

न दले या सं थेला हे उपिवधी वीकारताना ' वतकाची' हा श द
खोडावा.
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