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तालुका सहकारी दूध उ पादक संघ मय िदत,--------------------------

पोटिनयम

तालुका सहकारी दूध उ पादक संघ मय िदत:पोटिनयम:
1.0

नाव, प ा व काय े :-------------------------------------------------------

-------1.1

हया संघाचे नाव:- ---- तालुका सहकारी दूध उ पादक संघ मय . ---- असे

असून यापुढे संघ या नावाने संबोिधल जाईल.
1.2

हया संघाचा न दले ला प ा: -------------- असा राहील. हया प याम ये

कोणताही बदल झा यास तो संबंिधत न दणी (अिधका-याला) व इतर संबंिधतांना
तीस िदवसाचे आत कळिवला जाईल.
1.3

हया संघाचे काय े : --------------------- असे राहील.
2. या या:

2.1

संघ : हयाचा अथ --------- तालुका सहकारी दूध उ पादक संघ मय िदत, -------.

2.2 “ सिमती ” िज याकडे सं थे या कारभाराचे यव थापन सोपिव यात
आले असेल अशी या सहकारी सं थे ची यव थापन सिमती कवा संचालक
मं डळ कवा िनयामक मं डळ कवा अ य िनदे शन िनकाय मग तो कोण याही
नावाने संबोध यात ये वो.
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2.3 “ पदािधकारी ” हणजे काय य , उपकाय य , अ य , उपा य ,
यव थापन संचालक, यव थापक, सिचव, कोषापाल, सिमतीचा सद य आिण
अशा सं थे या कामकाजासंबंधी िनदे श दे यासाठी या अिधिनयमा वये
िनयमां वये कवा उपिवधी वये िनवडू न िदलेली कवा नेमणुक केलेली इतर
कोणतीही य ती, मग ती कोण याही नावाने संबोध यात ये ण,े या सारखा
कोणताही पदािधकारी.
2.4 “ त

संचालक ” याचा अथ, बँ कग, यव थापन, िव

यव था या

े ामधील अनुभव असलेली य ती, असा आहे . आिण याम ये संबिधत
सं थे ने हाती घे तलेली उिद टे व काय यां याशी संबिधत अ य कोण याही
े ातील िवशे ष ता धारण करणा-या य तीचा समावेश होतो.
“ सेवक ” सं थे चे कामकाज पार पाड यासाठी नेमले ली पगारी य ती

2.5

2.6 “ कायल ी संचालक ” याचा अथ, यव थापन संचालक कवा मु य
कायकारी अिधकारी मग तो कोण याही नावाने संबोध यात ये ण,े असा आहे .
आिण याम ये , सिमतीने नामिनदिशत केले या संबिधत सं थे या कोण याही
िवभागा या मुखाचा समावेश होतो.
2.7 “

ािधकृ त य ती ” याचा अथ, अनु छे द 243 यथ म ये िविन द ट

केलेली य ती असा आहे . आिण याम ये , या अिधिनयमा या तरतुद वये
कायवाही कर यासाठी िनबं धकाने यथोिचतिर या ािधकृ त केले या कोण याही
य तीचा समावेश होतो.
2.8 “ ि यािशल सद य ” याचा अथ जो सं थे या कारभारात भाग घे तो आिण
उपिवधीम ये िविन द ट कर यात ये तील अशा सं थे या सेवांचा

कवा

साधनांचा िकमान मय दे त वापर करतो असा सद य, असा आहे .
2.9
2.10

“ संघीय सं था ” हणजे िज हा सहकारी दूध संघ मय .
“ िव ीय सं था ” हणजे भारतीय िरझव बँक व नाबाड यां या

मागदशक त वां या अधीन असले ली व भारतीय िरझव बँकेने िविनयिमत केले या
अशा िव सं थे कडू न कज घे ईल अशी सं था
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2.11 “ रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरण ” याचा अथ, रा य शासनाने
कलम 73 गख अ वये घिटत केलेले ािधकरण, असा आहे .
2.12 मालिजनसा: हयाम ये दूध, दु धज य पदाथ, पशुआहार, पशुआहारास
लागणारा क चा कवा तयार कृ िष उ पािदत माल, दूध व दु धज य पदाथ चे
संकलन,

ि या, उ पादन व साठवणूक कर यासाठी आव यक असणारे

सािह य, यं सामु ी संवे टत (पॅके जग मटे िरयल) इ याद चा समावेश आहे .
2.13 अिधमंडळाची वा षक बै ठक: हयाम ये अिधमंडळाची वा षक बै ठक व
िवशेष सवसाधारण सभांचा समावेश आहे .
2.14 चेअरमन: हयाचा अथ हया पोटिनयम 17 अ वये अ त वात आले ले
चे अरमन
2.15 कायल यी संचालक: हयाचा अथ पोटिनयम 18 अ वये िनयु त केले ले
कायकारी

संचालक/मु य

कायकारी

अिधकारी/ यव थापकीय

संचालक/ यव थापक
2.16 सभासद: हयाचा अथ पोटिनयम 5 अ वये समावेश केलेले सभासद.
2.17 कायदा: हयाचा अथ महारा
2.18 िनयम: हयाचा अथ महारा
2.19 िनबं धक: हयाचा अथ महारा

सहकारी सं था कायदा/अिधिनयम 1960.
सहकारी सं था िनयम 1961.
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम

2(24) यात िदले या या येनस
ु ार सदर कायदयाखाली नेम यात आले ले िनबंधक,
सहकारी सं था.
2.20 महासंघ: हयाचा अथ महारा

रा य सहकारी दूध महासं घ मय िदत.

3.0 उ े श:
3.1 दूध उ पादकां या आ थक व सामािजक उ नतीसाठी तसेच दूध यवसाय
वाढी या

टीने पूरक अशा योजना काय वत क न माल िजनसाचे आधुिनक

प दतीने उ पादन, साठवणूक, ि या करणे, िव ीची यव था करणे . काय े ात
उ पादन केले या दूधास वषभरात िकफायतशीर आिण खा ीलायक बाजारपेठ
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िमळवून दे याची यव था करणे तसेच सं थां या सभासदां ना या बाबतीत मागदशन
करणे हे संघाचे उ े श राहतील.
3.2 वरील उ े श पूत साठी संघाचे काय खालील माणे राहील.
3.2.1 सभासदां या िहतास बाधा येणार नाही अशा िरतीने सभासद व इतरां कडू न
मालिजनसा खरे दी करणे, एकि त करणे, पदाथ तयार करणे व यां ची िव ी आिण
िवतरण यव था करणे .
3.2.2 वत: ची कवा भाडे प ीने कवा इतर माग ने थावर व जंगम मालम ा
धारण करणे आिण याची िव हे वाट लावणे .
3.2.3 इमारती, यं सामु ी,

क प ( लॅ टस) आिण/ कवा सहा यभूत उपकरणे

खरे दी करणे आिण कवा उभारणे .
3.2.4 नवीन ाथिमक सहकारी दु ध सं था संघिटत करणे , काय े ातील सं थां या
कामकाजात सुधारणा घडवून आण या या

टीने संघ यां ना स ला, मागदशन व

मदत करे ल. यां या कामकाजातील दोष सुधार या या

टीने िनयं ण ठे वील.

संघाची सं थे वर शासक हणून नेमणूक झा यास संघ अशा सं थे चे यव थापन
ता यात घे ईल.
3.2.5 संल न सं थां या कामकाजावर दे खरे ख ठे व याची

यव था करणे व

यासाठी सवसाधारण सभे या पूव परवानगीने दे खरे ख शु क ठरवून वसूल करणे.
3.2.6 दूध उ पादन, पशुखा

उ पादन व वैरण िवकास करणे आिण/ कवा त सम

बाब स ो साहन दे णे.
3.2.7 दूध उ पादन वाढीसाठी व ितबंधक उपाययोजना कर यासाठी पशुवै कीय
मदत व कृि म गभधारणे या सोई व इतर तां ि क सहा य क न दे णे.
3.2.8 उ म पैदाशी या हे तन
ू े जनावरे बाळगणे.
3.2.9 आव यक अस यास जनावरां या खरे दी िव ीचा यवहार अंिगकारणे.
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3.2.10 आव यकतेनस
ु ार संघा या थावर व जंगम मालम ेचा िवमा उतरिवणे व
एज सी त वावर सभासदां या जनावरांचे िवमे उतरिवणे .
3.2.11 सभासदां या समान िहतसंबंध असले या अडीअडचणी सोडिवणे .
3.2.12 सहकारी त वां चा

सारण करणे व सभासदाम ये सहकाराची भावना

वृ द गत क न ितचा यव थापनात उपयोग करणे .
3.2.13 संघा या उ े श पूत साठी सभासद व कमचारी यां ना

िश ण दे याची

यव था करणे .
3.2.14 सभासद कमचा-यां या िहतासाठी िव व त िनधी उभा करणे व अशा
िनधीस साहा य करणे.
3.2.15 दु ध यवसायाशी संबंिधत संशोधन व िवकास ित ठानाची वतं

थापना

क न िनधी उभारणे व िनधीस सहा य करणे .
3.2.16 बचत योजना आखून या काय वत कर यास ो साहन दे णे.
3.2.17 मालिजनसां या वाहतुकीची यव था करणे .
3.2.18 दुभ या जनावरां या पैदाशीसाठी व यां या संवधनासाठी संल न सं थां ना व
दूध उ पादकांना अ प व म यम मुदतीचे कज उपल ध क न दे यास मदत करणे .
3.2.19 संघा या व संघात असले या संल न सं थां या गरजा भागिव याकिरता
पोटिनयमाम ये नमूद केले या साधनां नी (माग नी) भां डवल जमिवणे, अथसहा य
करणा-या कोण याही सं थे कडू न संघा या उ े शपूत साठी कज व अनुदाना या पाने
आ थक मदत वीकारणे.
3.2.20 संल न सोसायटयां या सभासदां ना उ म जातीची जनावरे िमळवून
दे याकिरता मदत करणे .
3.2.21 संघाचे यव थापनासाठी िज हयात एक अगर अनेक कचे -या उघडणे .
3.2.22 कमचा-यां साठी घरबां धणी योजना अंिगकारणे.
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3.2.23 सहकारी दूध सं थांना आव यक ते तां ि क, आ थक, शासकीय व त सम
साहा य करणे .
3.2.24 वरील उ े शांना ध न व यां चे पूततेसाठी सवसाधारणपणे आव यक अशी
सव कामे करणे .

4.0 िनधी:
4.1
4.1.1

िनधी खालील माग ने उभार यात येतील.
वेश फी

4.1.2 भाग (शेअस)
4.1.3 सभासद व िबगर सभासदां कडू न ठे वी वीकारणे .
4.1.4 कज
4.1.5 अनुदान मदत व सवलती ारे .
4.1.6 शेअर वगणी
4.2

संघाचे अिधकृ त भाग भां डवल ------ पये राहील. एकूण ----- समान भाग

येकी शंभर

पये दशनी कमतीचे िव ीस काढले जातील. भाग िवकत घे ताना

दशनी कमती माणे भागा या माणात र कम पूणत: भरावी लागेल. सभासदाची
जबाबदारी यां नी धारण केले या भागा या कमतीएवढी मय िदत राहील.
4.3

िनयम

. 35 अनुसार सं थे ची दािय वे (liability) ही जमिवले ली एकुण

र कम, वसूल झालेले भाग भां डवल, साठवले ली गंगाजळी व इमारत फंड यातून
साचले ला तोटा वजा जाता रािहले या र कमे या 10 पटीहू न जा त, िनबंधका या
पूव परवानगीिशवांय असणार नाही.
4.4

संघा या िनधीची गुंतवणूक सहकारी कायदा कलम 70 अ वये कर यात

येईल.
5.0

सभासद व :
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काय े ातील न दणी झाले या

ाथिमक सहकारी दूध सं था, संघाचे सभासद व

धारण करतील या सभासदाचे कार खालील माणे .
अ) ि यािशल सभासद ब) अि यािशल सभासद क) सहयोगी, नाममा सभासद
5.1 अ) ि यािशल सभासद:- ि यािशल सभासद हणजे अशी सभासद सं था
जी संघाला मागील सलग 5 वष त दरवष िकमान 180 िदवस ितिदन िकमान
200 िलटर दूधाचा पुरवठा करे ल आिण मागील सलग पाच वष त िकमान
एकदा अिधमंडळाची बै ठकीस सभासद सं थे चा

ितिनधी

हजर असणे

आव यक आहे .
केवळ ि यािशल सभासदालाच िनवडणूकीत मतदानाचा अिधकार
राहील. याच

माणे ि यािशल सभासदाची न द वही

ितवष तयार करणे

आव यक राहील. जो सभासद विरल अटीची पूतता किरत नसेल अशा
सभासदांचे वग करण अि यािशल सभासद हणून कर यात ये ईल.
5.1 ब) अि यािशल सभासद:- जो सद य वरील माणे मागील सलग पाच
वष या कालावधीत अिधमंडळा या िकमान एका बै ठकीला उप थत राहणार
नाही आिण सं थे या उपिवध म ये िविन द ट के या माणे, दूधाचा पुरवठा
करणार नाहीत अशा कोण याही सद याचे अि याशील सद य

हणून

वग करण कर यात ये ईल.
1. परं त ु आणखी असे की, जे हा सं था एखा ा सद याचे अि याशील सद य
हणून वग करण करील ते हा, ती सं था, िव ीय वष समा त हो या या
िदनांकापासून

तीस

िदवसां या

आत,

संबंिधत

सद याला

अशा

वग करणाबाबत िविहत रीतीने कळवील.
2. परं त ु असेही की, जो अि याशील सद य असे याचे वग करण के या या
िदनांकापासून पुढील पाच वष म ये िकमान दूध पुरवठा करणार नाही व सव
सद य मं डळा या िनदान एका बै ठकीला उप थत राहणार नाही असा
कोणताही अि याशील सद य कलम 35 अ वये याला काढू न टाकले
जा यास पा ठरे ल.

8

3. परं त ु असेही की, अि याशील सद य हणून वग करण केले या सद याने ,
उपरो त नमुद के या माणे पा ता िनकषांची पूतता के यावर, तो
ि याशील सद य

हणून याने पुन:वग करण केले जा यास ह कदार

होईल.
4. परं त ु असेही की, एखादा सद य ि याशील कवा अि याशील सद य
अस याबाबत वाद उदभव यास, असे वग करण के याचे कळिव या या
िदनांकापासून साठ िदवसां या कालावधी या आत िनबं धकाकडे याबाबत
अपील कर यात ये ईल.
5. परं त ु असे ही की, महारा

सहकारी सं था (सुधारणा) अ यादे श, 2013

या या ारं भा या लगतनं तर घे यात ये णा-या कोण याही िनवडणुकीत, या
सं थे चे सव िव मान सद य, यांना मतदान कर यासाठी अ यथा अपा
घोिषत केले नसेल तर, मतदान कर यासाठी पा ठरतील.
5.1 “xÉÉ¨É¨ÉÉjÉ सद य ” अगर “ सहयोगी सभासद ” हणून एखा ा य तीस याचे
ले खी अज व न अिधिनयम कलम

मां क 5 मधील तरतुदीनुसार सद य क न

घे ता येईल, अशा सद यां चे सं थे शी होणारे यवहार व सं थे तील याचे अिधकार
मय िदत व पाचे असतील.
5.2 संघाशी यवहार करणारे िव े ते, यां ची हमी दे णारे आिण संघाचा यां याशी
आ थक संबंध येत आहे अशा सं था व य ती, नाममा सभासदां ना भाग धारण
करावे लागणार नाही. परं तु यां चा यवहार एक लाखा पय त आहे

यां ना

येकी

फी . 251, यवहार एक लाख ते पाच लाख पये 500, यवहार पाच लाख ते
दहा लाख

.750, यवहार दहा लाखावर

पये 1000/- भरावे लागेल. यांना

मत दे याचे व संघा या यव थापनात भाग घे याचे व संघा या नफयात िह सा
घे याचे अिधकार राहणार नाहीत. अशा सभासदाचे नाममा

सभासद व यां चा

संघाशी आ थक संबंध असेपयत राहील. तसेच संघ अवसायनात घे यात आला तर
नाममा सभासदावर कस याही काराणे दािय व राहणार नाही.
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5.3 संघाचे सभासद वासाठी अज केले या िनयोिजत सं था तसेच सभासद
नसले या

ाथिमक सहकारी दूध सं थांना तीन मिह या या मुदतीसाठी नाममा

सभासद क न घे तले जाईल.
5.4 सभासद हो यासाठी खालील अटी पूण करा या लागतील.
5.4.1

वेश फी .501/- िदली पािहजे.

5.4.2 िकमान एक भाग धारण केले पािहजेत.

येक भाग हा

5.4.3 सभासद हो यापूव सं थे ने संघास तीन मिह यापयत

100/- राहील.
ितिदन िकमान 50

(प नास) िलटस दूध पुरवठा केला पािहजे. त नंतर सभासद राह यासाठी 180
िदवस ितिदन 50 िल. दूध पुरवठा केला पािहजे.
5.4.4 संघाने तयार केले या नमु यात करारनामा क न िदला पािहजे.
5.5

संघाचे न दणीचे वेळी

वतक हणून न दणी

करणावर सहया करणा-या

सहकारी दु ध सं थां ना संघाचे सामा य सभासद व आपोआप ा त झाले आहे असे
गृिहत धर यात येईल.
5.6

संघाचे संचालक मंडळ वेळोवेळी ठरिवल या

माणात भाग भां डवल

आिण/ कवा ऋणप े सामा य सभासदां कडू न यां नी संघाशी केले या यवहाराचे
माणात उभार याचा अिधकार संघास राहील.
5.7

भाग भां डवल आिण/ कवा ऋणप े 6 मिह याचे वर भर याचे रािह यास

अशा सभासदािव द संचालक मंडळास यो य ती कारवाई करता येईल.
5.8

एकाच तारखे स िवकत घे तले या

येक भागां ब ल िनराळा

मां क असलेले

भाग माणप िदले जाईल. अथवा एकापे ा जा त भाग घे तले अस यास या सव
भागां ब ल िनरिनराळे
5.9
दुसरी

मां क दे ऊन भागाचे एकि त एकच माणप िदले जाईल.

सभासदां कडू न गहाळ झाले या एक कवा अनेक भाग
त (डु लकेट) भाग

मंडळाची मंजरू ी हवी व

माणप ाकिरता

माणप

िदले जाईल. मा

याकिरता संचालक

येक भाग

माणप ाकिरता 10

पये फी सभासदाने

ावयास हवी. सभासदाला या करीता इ डीिमनीटी बॉ ड ावा लागेल व नवीन भाग
माणप ात तसे िलिहले जाईल.
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6 दािय व:
सामा य सभासदाचे दािय व याने धारण केले या भागा या कमतीपे ा

6.4

अिधक असणार नाही.
7.सभासद व कमी करणे.
सामा य सभासदास सहकारी काय ातील तरतुदीस अनुस न, सवसाधारण
सभेस हजर असले या आिण मतदान करणा-या सभासदां या 3/4 बहु मताने
खालील कारणा तव काढू न टाक यात येईल.
सं थे ने संघाची बाकी दीघकाळ थकिवली असेल अथवा कत यात सतत

7.1

कुचराई केली असेल तर.
7.2

सं था जाणूनबुजन
ू खोटी िवधाने क न संघाला फसिवत असेल तर.

7.3

सं था संघा या इ तीस नुकसान पोहोचिवणारे कृ य करीत असेल तर.

7.4

सं था दूधात भे सळ क न संघाला फसिवत असेल तर.

7.5

थािनक िकरकोळ िव ी वगळू न आिण संघा या पूव परवानिगिशवाय

संघा यितिर त दूध िव ी करीत असेल तर ( थािनक िव ी फ त िकरकोळ
ाहकां ना काय े ातच करता येईल.)
7.6

संचालक मंडळ अशा सभासदां ना काढू न टाक यापूव तशी चौदा िदवसाची

सूचना (नोटीस) दे ईल व यां चे हणणे ऐकून घे ईल. अशा िरतीने सभासद व र
झाले या सभासदाचे सव भाग (शेअस) ज त अगर परत करता येतील.
8 महारा

सहकारी कायदा, कलम 35 अ वये आिण पोटिनयम 10 अ वये

र झालेले सभासद सवसाधारण सभे या ठरावाने नवीन हणून दाखल होऊ
शकतील. परं त ु नवीन सभासद होतेवेळी
भागाइतके नवीन भाग घे णे आव यक राहील.
9.भाग ह तांतर:

यांनी पूव

धारण केले या
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9.1

एखादा सामा य सभासद आपले भाग िकमान एक वष धारण के यानंतर व
संचालक मंडळा या मंजरु ीने दुस-या सभासदाचे नावे ह तां तर क शकेल.

9.2

तथािप असे ह तां तर भाग ह तां तर रिज टरम ये न दिव याखेरीज व

येक

भागां म ये 10 पये ह तां तर शु क िद याखे रीज पूण होणार नाही.
9.3
िनयम

भाग ह तां तर महारा

सहकारी सं था अिधिनयम कलम 29 व 30 आिण

मां क 24 व 25 मधील तरतुदीस अनुस न राहील.

9.4 सभासदांचे भाग राजीनामा िद यानंतर पूणपणे सं थे स परत करताना या
वष या ताळे बंदा माणे न त मू य काढू न ह तांतरीत केले जातील. सं थे चे
भाग सभासदास पूणपणे परत िद यानं तर अशा सभासदास कोण याही
पिर थतीत एक वष पयत सं थे चे पुन: च सभासद क न घे णेत ये णार नाही.
परं त ु राजीनामा दे ताना धारण केले या भागाएवढे भाग घे वन
ू यास कोण याही
वेळी पु हा सद य व ा त करता ये ईल.
10.सभासद व र होणे:
सभासदांचे सद य व खालील कारणा तव र होऊ शकेल.
10.1 राजीनामा िद यास.
10.2 सं था अवसायनात (िल वडे शन) काढ यानंतर
10.3 पोटिनयम
10.4 महारा

. 7 मधील तरतुदी वये काढू न टाक यानंतर.
सहकारी सं था कायदा 1960 चे कलम 35 अ वये सभासदाची

हकालप ी के यास

11.भाग परतफेड:
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11.1

रा य सरकारचे भाग भां डवल िमळाले अस यास ते रा य सरकारने
ठरिवले या मुदतीत आिण प दतीने फेडले जाईल.

11.2 रा य शासनाने भाग भां डवल धारण केले या तारखे पासून भाग 15 वष पयत
उपिनबंधक, सहकारी सं था (दु ध) यां या पूव अनुमतीिशवाय सभासदांना
परत करता येणार नाही.
11.3 एखा ा सामा य सभासदाने धारण केलेले भाग भां डवल रा य सरकार या पूव
परवानगीिशवाय एकूण वसूल भाग भां डवला या एक पंचमां श कवा वीस हजार
पये यापैकी जी र कम कमी असेल यापे ा अिधक असणार नाही.
11.4 पोटिनयम 7 व 10 मधील तरतुदीनुसार कमी झाले या सभासदांचे भाग
भां डवल ज त केले नस यास, सभासद व कमी झा यापासून पोटिनयमातील
तरतुदीस पा राहू न एक वष चे कालावधीत परत केले जाईल.
11.4.1 तथािप कोण याही सहकारी वष त परत करावयाचे भाग भां डवल हे
लगत या 31 माच रोजी

असले या संघा या एकूण भागभां डवलाचे 10 %

पे ा अिधक असणार नाही.
11.4.2 संघाने जर एखा ा सहकारी अथवा इतर सं थे कडू न कज काढले अस यास
यां या पूव संमतीिशवाय कोणतीही भाग र कम परत केली जाणार नाही.
11.4.3 भागाची र कम परत करताना भागाची कमत महारा
1961 िनयम

सहकारी सं था िनयम

मां क 23 मधील तरतुदीनुसार ठरिवली जाईल.
12. सामा य सभासदांची कत ये .

12.1 सभासद सं थे ने व ित या उ पादक सभासदां नी उ पादन केलेले दूध थािनक
िकरकोळ िव ी वगळू न संघास पुरिवले पािहजे.
12.2 संचालक मंडळ ठरिवल या
मालिजनसां या कमती या

माणात सभासद, भाग व/ कवा ऋणप े
माणात खरे दी करतील. अशी खरे दी मागील

वष पुरवठा केले या मालिजनसां या 20 % कमतीपे ा अिधकराहणार
नाही.
12.3 मालिजनसांचा पुरवठा ठरवून िदलेले
याबाबत या संघा या

थळ, वेळ व वाहतुक

यव था
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सूचना अंमलात आण या पािहजेत.
12.4 दूध अथवा इतर कोण याही माल िजनसा भेसळ न करता संकलन के या
पािहजेत.
12.5 संघाने वेळोवेळी िदले या सूचनांचे पालन केले पािहजे. संघाचे उ े शपूत साठी
लागणारी
आव यक ती सव मािहती संघास पुरिवली पािहजे.
12.6 सभासदां नी वरील व यासारखी कत ये बजावणीत कसूर के यास पिरणामी
संघास होणा-या
नुकसानीची जबाबदारी संघाचे संचालक मंडळ ठरिवल

या

माणात

बसिव यात येईल.

13.अिधमंडळाची वाष क बै ठक
13.1 सवसाधारण सभे त खालील य ती/ ितिनध चा समावेश राहील.
13.2

संल न सं थांचे अिधकृत ितिनधी.

13.3

संचालक मंडळ सद य.

13.4 सवसाधारण सभे किरता चे अरमन हे अ य

राहतील. यां चे गैरहजेरीत हजर

सभासदां नी संचालक मंडळातील िनवडू न िदले ला सद य अ य

हणून सभेचे

कामकाज चालिवल.
13.5 सं थे या सद यां या सव साधारण सभे कडे सं थे ची अखेरची स ा
राहील. पण ती स ा अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यातील तरतुद ना अधीन
राहील.
13.6 सं थे ची पिहली सव साधारण सभा िनयम

मांक 59 मधील

तरतुदीनुसार भरिवली जाईल व ित यात याच तरतुदीनुसार कामे केली
जातील. पिह या सभे यितिर त सं थे या इतर सवसाधारण सभा िनयम 60
मधील तरतुदी नुसार न दणी अिधका-याला सूचना दे वन
ू आव यकते नुसार
भरिव या जातील व याच तरतुदीनुसार सदर सभांचे कामकाज कर यात

14

ये ईल. परं त ु

ये क वष 31 माच नं तर 30 स टं ◌ब
े र या आंत अिधिनयम कलम

75 व िनयम 60 मधील तरतुदी नुसार अिधमंड ळाची वाष क बै ठक बोलिवणे
बं धनकारक राहील. मुदतीत सभा घे याची जबाबदारी सं थे चे अ य
मु यकायकारी

अिधकारी/कायकारी

व

संचालक/

संचालक/ यव थापक/ यव थापकीय संचालक/सिचव यांची राहील.
(अ) िनयम 61 अ वये िविहत नमु यात तयार केलेले ले याचे वाष क िववरण
प ापैकी नफा-तोटा प क व ताळे बंद यांची
ितवृ ाची
सारांशाची
अगोदर

त, सिमती या वाष क

त आिण मागील सहकार वष या लेखा पिर ण

ापनाचा

त वा षक सवसाधारण सभे या तारखे पव
ू चौदा (14) िदवस
या वष या आ थक प के असणारा सं थे या कामकाजाचा

अहवालासह सभासदांना पाठिवला जाईल व नं तर ते सवसाधारण सभे या
मं जरू ी किरता ठे वले जातील.
ब. सवसाधारण सभेने करावया या कामात पुढील कामाचा समावेश होतो.
1.

खालील कामे वा षक सवसाधारण सभे तच केली जातील-

अ. त ार िनवारण सिमतीची िनयु ती करणे
ब. सं थे या मागील लगत या वष चा लेखापरी ण अहवाल वाचन करणे.
क. लेखापरी ण कर यात आलेले जमा-खच चे लेखे,नफा तोटा प क व
ताळे बंद याम ये आव यकतेनस
ु ार सुधारणा क न मं जरू ी दे ण.े
ड. संचालक मं डळाने िशफारस केले या नफा वाटणीस लेखापरी णातील
अिभ ाया या अिधनतेने मं जरू ी दे ण.े
इ. मागील लगतपूव लेखापरी ण अहवालाचा दे ाषदु

ती अहवाल सादर

करणे.
ई. संचालक मं डळाने िशफारस केले या पुढील वष या अंदाज प कांस मं जरू ी
दे ण.े
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उ. सद यांचे हकालपटृ ीबाबत सभे पढ
ु े आले या िवषयांचा िनणय घे ण.े
ऊ . पुढील आ थक वष साठी शासनाने/िनबं धकाने मा य व िस द केले या
लेखापरी कां या नामतािलकेमधील लेखापरी काची िनयु ती करणे. दरवष
आ थक वष संप यानं तर सहा मिह या या आंत लेखापरी ण क न घे ण.े
2. मािगल सभे त झाले या कायवृ ांताचा,कायवाहीचा आढावा.
3. लेखापिर ण अहवालाचा दोषदु
दोषदु

ती अहवाल सादर करणे, िविहत मुदतीत

ती अहवाल सादर न के यास कलम 82 नुसार शा ती लागू होतील.

4. कलम 75 म ये काहीही अंतभूत असले तरी जर सं थे या सवसाधारण सभेने
एखादया बाबीवरील खच नामं जरू के यास

सदर मु ांसंबधी चौकशी

कर यासाठी िनबं धकास कळिवणे
5. उपिवधी

मांक 4 मधील मय दे स अधीन राहू न पुढील वष किरता

उभारावया या बाहे रील कज ची मय दा ठरिवणे.
6.

सहकार खा याकडू न व क ीय सहकारी बँकेकडू न आलेला प यवहार

यांचा िवचार करणे.
7. नवीन उपिवधी वीकारणे, अंमलात असले या उपिवधीत बदल करणे कवा
काही उपिवधी वगळणे.
8. लगतपूव वष त कोण याही सिमती सभासदास व या या कुटूं बास ( हणजे
पती,प नी,आई,वडील,भाऊ , बहीण, मुलगा,मुलगी, जावई व कवा सुन यांना)
संचालक, सभासद अगर भागीदार असले या सं था, भागीदार पेढया कवा
कंप या यं ◌ाना िदले या कज चा, या या परतफेडीचा व चालू वषअखेर ये णे
रािहले या कज चा तपशील दे णारी मािहतीप के सं थे या वा षक सभे पढ
ु े
ठे वली पािहजेत.
9. लेखापिर कांची िनयु ती र

करणे व यानुषं◌ागाने पुनिनयु ती करणे.

10. इतर कोण याही सं थे शी भागीदारी करार करणेबाबत िनणय घे ण.े
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11. म ा व दािय वे, एकि करण,िवभाजन,ह तांतरण याबाबतचा िनणय घे ण.े
12. िनबं धकाने दाखल केले या चौकशी अहवालावर कायवाही करणे.
13. संघीय सं थे शी संल न होणेबाबतचे िनणय घेणे परं त ु असा ठराव सं थे या
एकू ण सद यां या 3/4(तीन चतुथ श) बहु मताने मं जरू होणे आव यक आहे .
14. संघा या िनरिनराळया यवहारांसाठी िवभागवार उपसिम या नेमणे.
15. अिधिनयम कलम 76 मधील तरतूदीनुसार सं थे ला िवशे ष साधारण सभा
बोलिवता ये ईल व खालील पिर थतीत ती एक मिह यात बोलिवलीच पािहजे
अ) सं थे या एकू ण सद यां या एक पं चमांश सद यांनी लेखी मागणी
के यास
ब) नोदणी अिधकारी यांनी सूचना के यास
क) िज हा संघ सभासद असले या संघीय सं थे ने मागणी के यास
16. सवसाधारण सभांची कायिरत अिधिनयम

मांक 60 मधील तरतूदीनुसार

असेल.
17. अिधमंडळाची वा षक बै ठकीची 14 िदवसांची आिण िवशे ष साधारण
सभेची सात िदवसांची लेखी नोटीस व काय म पि का अशा सभे पव
ू काढू न
सं थे या सिचवाने ती सभा बोलिवली पािहजे व अशा सभे ची सूचना न दणी
अिधकारी यांना िदली पािहजे. सभे ची नोटीस व काय मपि का सं थे या
कचे री या नोटीस बोड वर व सं थे या काय े ात असले या गावातील मुख
िठकाणी डकवून िस द केली पािहजे. अिधमंडळाची वाष क बै ठकीची नोिटस
सभासदाला बजाव याचा पुरावा सं थे या द तरी ठे वला पािहजे. सदर नोिटशीत
सभेची तारीख,ने मकी वेळ,सभे चे िठकाण व सभे म ये केली जाणारी कामे नमुद
केली पािहजेत. सं थे चा अ य

व या या गैरहजेरीत सिमतीचा उपा य

सिचवासह नोटीशीवर सहया के या पािहजेत.

यांनी

17

1. सवसाधारण सभे त हजर असले या सद यापै की दोन तृतीयांश सद यां या
परवानगीने काय म पि केत दाखल नसले या िवषय कोणालाही सभे पढ
ु े
मांडता ये तील.
2. कोण याही साधारण सभे त एकू ण सद यां या सं ये त दोन पंचमांश अगर
पं चवीस (यापै की कमी सं या असतील एवढे ) सद य गणपूत (कोरम) करीता
आव यक असतील.
3. सं थे चे अ य

हे अिधमंडळाची वा षक बै ठकीचे अ य

गैरहजर असतील ते हा उपा य
अ य

व उपा य

हे अ य

हणून काम पाहतील. यावेळी

दोघे ही गैरहजर असतील

सभासदांमधून या सभे परु ता अ य
4. अिधिनयम कलम 27 व िनयम

राहतील, अ य

यावेळी हजर असणा-या

िनवडला जाईल.
मांक 60 मधील तरतुद नुसार साधारण

सभेत मतदान केले जाईल. सभेस हजर असणा-या

ये क सद यास एकापे ा

जा त मत दे याचा अिधकार असणार नाही. सभासद ि याशील सभासद
नस यास यास सवसाधारण सभे त मतदान करता ये णार नाही. अ य ास एक
िनण यक मत असेल. एखा ा ठरावावर (मतै य न झा याने) सद य िवभागले
गेले असतील ते हा, मतदान करणा-या कोणाही सद याला मतमोजणी (पोल)
कर याची मागणी करता ये ईल. यानंतर अ य ाने ती मं जरू केली पािहजे.
सिमती या अगर इतर िनवडणूका उपिवधी म ये िन द ट के या माणे गु त
मतदान प दतीने करावया या अस यास यांचे िनकाल सोडू न

ये क ठरावाचा

िनकाल हात उभा न केले या मतदानाव न केला जाईल. मतदान करणा-या
सद यां या बहु मताने

ये क ठराव मं जरू केला जाईल.

5. अिधमंडळाची वा षक बै ठकीतील मतदानाचा अिधकार:- ि याशील
सभासदालाच साधारण सभे म ये कामकाजात भाग घे याचा व मतदानाचा
अिधकार राहील.
अ. कोण याही नाममा
असणार नाही.

तसेच/अि याशील सद याला मतदानाचा अिधकार
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ब. थकबाकीदार सभासदास सं थे या साधारण सभे या कामकाजात मतदान
कर याचा अिधकार असणार नाही.
6. सवसाधारण सभे त पास झाले या कोण याही ठरावात बदल कर यासंबंधीचे
ठराव, साधारण सभेत पास झाले या मूळ ठरावा या तारखे पासून सहा
मिह यां या आत न दणी अिधकारी यां या परवानगीिशवाय कोण याही
साधारण सभे त आणता ये णार नाही.
7. सं था या इतर सं थांची सद य झाली असेल अशा सं थां या साधारण
सभांना सं थे तफ

ितिनधी

हणून हजर राह याब ल व मत दे याब ल

अिधिनयम कलम 27 या तरतुद ना अधीन राहू न, सं था वेळोवेळी ठरवेल.
मा

अि याशील/नाममा

सद याला अशा िरतीने

ितिनधी हणून

पाठिवता ये णार नाही. तसेच िनबं धकाने िनयु त केले या

शासकास

मतदानाचा अथवा सं थे चे वतीने िनवडणूक ि ये त भाग घे याचा अिधकार
असणार नाही. अशा वेळी शासक िवशे ष सवसाधारण सभा बोलवून सभासद
ितिनधीची नेमणुक करे ल.
8. वृ ांत पु तकांत िचटणीसाने सवसाधारण सभे चा वृ ांत अशी सभा पार
पड यापासून

पं धरा

िदवसांचे

आत

िलहू न

लगत या

सिमती

सभे त

अंमलबजावणीसाठी ठे वला पािहजे.
18. अिधमंड ळाची वा षक बै ठकीपुढे कायदा कलम 75 (2) नुसार आव यक
ती िववरणप े ठे वणे अिनवाय आहे .
19. कायदा कलम 75 (4) नुसार अिधमंडळाची वा षक बै ठकी पुढे वैधािनक
लेखापिर ण अहवाल ठे वणे अिनवाय आहे . तसेच अिधमंड ळाची वा षक
बै ठकीत िनयम 62 अ वये (न ) नमु यात तयार केलेली नफा तोटाप के सादर
कर यात ये तील तसेच मागील लेखापिर ण अहवालाचा दोषदु
अहवालास अिधमंड ळाची वा षक बै ठक ची मा यता घे यात ये ईल.

ती
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20. अिधमंडळाची वा षक बै ठकी या मा यतेने सहकारी सं थे तील अंतगत वाद
त ारी सोडिव यासाठी सं था तरावर कायदा कलम 89 अ ब

माणे त ार

िनवारण सिमतीची िनयु ती कर यात ये ईल. सदर सिमती म ये संचालक
नसले या तीन ि यािशल सद याची नेमणुक कर यात ये ईल. सं थे तील वाद
सोडिव यासाठी समुपदे शन, लवाद, यायालयीन तडजोड (लोक अदालत)
म य थी इ यादी

कारे तडजोड क न त ार िनवारण सिमती श यतो तीन

मिह या या आत सुनावणी घे ऊन िनणय घे ईल.
सं था आप या अिधमंडळा या वा षक बै ठकीत, रा य शासनाने मा यता
िदले या नािमकेमधुन, कलम 80 म ये िनध िरत के या माणे िकमान अहता व
अनुभव असणा-या लेखापरी काची कवा लेखापरी ण करणा-या सं थे ची
चालू िव ीय वष साठी ने मणुक करील आिण अिधमंड ळा या वा षक बै ठकी या
िदनांकापासून तीस िदवसां या कालावधी या आत, ने मणुक केले या
लेखापरी काचे नांव आिण सं थे या ले यांचे लेखापरी ण कर यासाठीची
याची लेखी संमती हे िववरणा या व पात िनबं धकाकडे दाखल करील.
21. अिधमंडळाची वा षक बै ठकीत करावया या कामात खालील कामाचा
समावेश होतो.
सं थे या मागील साल या कामाचे , अिधिनयम कलम
तरतुदीनुसार तयार केलेले ितवृ व िनयम

मां क 75 मधील

मां क 61 व 62 मधील तरतुदीनुसार

तयार केलेली या सालची जमा व खच, नफा व तोटा आिण जदगी व कज
दाखिवणारी प के सिमतीकडू न घे णे व ती नफया या िवभागणीसह मंजरू करणे
अगर यात ज र वाटतील या दु
उपिवधी

या क न मंजरू करणे .

मां क 3 मधील मय दे स अधीन राहू न पुढील वष किरता

उभारावया या बाहे रील कज या मय दा ठरिवणे .
22.

सं थे चे वैधािनक लेखापिर णा किरता शासन मा य यादीतील शासकीय
लेखापिर क/ सनदी लेखापाल/ मािणत लेखापिर क यांची नेमणुक
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क न सदर नेमणुकीस वा षक सवसाधारण सभेची मा यता घे यात
यावी.
23.

सं थे ची ले खा परी ा यादी, सिमतीने ित यावर केले ले दोष दु

ती ितवृ ी

(िरपोट), सहकारी खा याकडू न व िज हा म यवत सहकारी बँकेकडू न
आलेला प यवहार यां चा िवचार करणे .
24.

अिधमंडळाची

वा षक

बै ठकचा

वृ ां त

यां या

वृ ां त

पु तकात

यव थापकाने पंधरा िदवसां त िलहू न ठे वला पािहजे.
14.संचालक मं डळ:
14.1 संघा या ं◌ाचालक मंडळाने संघा या कामकाजाची यव था पािहली पािहजे.
संचालक मंडळात पंधरा संचालक असतील. संचालक मंडळाचा कालावधी
िनवडणूक िदनां कापासून पुढे पाच वष इतका राहील.सिमतीची िनवडणूक दर पाच
वष नी रा य सहकारी ािधकरणामाफत घे तली जाईल. तसेच संघा या पदािधकायां चा कालावधी संघा या संचालक मंडळा या कालावधी इतका राहील.
संचालक मंडळाची रचना पुढील माणे राहील.
14.2 सभासद ाथिमक दूध उ पादक सं थांचे ितिनधी

10

(सवसाधारण मतदार संघ)
14.3 अनुसिू चत जाती/जमाती

ितिनधी

1

14.4 मिहला ितिनधी

2

14.5 इतर मागास वग य ितिनधी

1

14.6 भट या िवमु त जाती व जमाती व िवशेष मागास वग
एकुण:
14.7 सवसाधारण मतदार संघातील

ितिनधी

1

15

ितिनधी तसेच अनुसिू चत जाती/जमाती,

मिहला ितिनधी, इतर मागास वग य, भट या िवमु त जाती व जमाती व िवशेष
मागास वग यां ची िनवड संपण
ू तालु यातून मतदार संघामधून केली जाईल.
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14.8 संचालक मंडळ आप या मुदती या कालावधीसाठी अथवा एक वष या
कालावधीसाठी दूध उ पादक सं थां शी संबंिधत असणा-या व दूध यवसायातील
त

समजली जाईल अशा दोन य तची त

संचालक हणून िनयु ती क

शकेल.
14.9 सदर यव थापकीय सिमती म ये दोन त
ये तील. सदर संचालकांना सं थे या िनणय
यांना अ य /उपा य

संचालक िनयु त करता

ि ये त भाग घे ता ये ईल. मा

या पदासाठी या िनवडणूकीत मतदान करता ये णार

नाही.
14.10 संघाचे यव थापक हे कायल ी संचालक (functional Director)
हणून संचालक मं डळावर कायरत राहातील. कायल ी संचालकांना संचालक
मं डळा या िनवडणूकीत अथवा संचालक मं डळा या सभे त मतदानाचा
अिधकार असणार नाही. जर संचालक मंडळाची सं या 17 पयत असेल तर ú
कायल ी संचालक सं या 1 असावी व संचालक मं डळाची सं या 18 ते 21
असेल तर कायल ी संचालक सं या 2 असेल
अ) संचालक मडळाची िनवडणूक दर पाच वष नी होईल.
संचालक मंडळ सभे ची गणपूत हो यास एकुण सद य सं ये या 50
ट के पे ा अिधक एक सद य सं या आव यक राहील. अशा

कारे गणपूत

झा यानं तर सभे चे कामकाज करता ये ईल. सदर गणपूत या गणने त त
संचालक व कायरत संचालक यांचा समावेश होणार नाही.

ब) थकबाकीदार/अि यािशल सभासदाना मतदानाचा अिधकार असणार
नाही.
14.11 संघा या चे अरमनची िनवड पोटिनयम

. 14.2, 14.3 व 14.4 व 14.5,

14.6 मधुन िनवडू न आले या ितिनधी मधूनच केली जाईल.
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14.12 िनवडू न आले या संचालक मंडळाची मुदत, िनवडणूकी या िदनां का पासून
पाच वष ची राहील.
14.13 िनवडू न आलेले संचालक मंडळ पुढील संचालक मंडळ अिधकारावर
येईपयत अ त वात राहील.
14.14 संचालक मंडळा या सभेस संघाचे चे अरमन अ य

राहतील. तथािप

चे अरमन या गैरहजेरीत हजर असले या संचालकां नी िनवडलेले संचालक या
सभेचे अ य

हणून कामकाज चालवतील.

14.15 संचालक मंडळा या सभा आव यक असेल ितत या वेळा बोलिवता येतील
परं तु संचालक मंडळाची मिह यातून एक तरी सभा घे तली पािहजे.
14.16 सवसाधारणपणे संचालक मंडळाची सभा, सात िदवसां या पूव सूचनेनस
ु ार
बोलिव यात येईल तथािप आव यकतेनस
ु ार कमीत कमी तीन िदवसां या
पूवसूचनेव न संचालक मंडळाची सभा बोलिवता येईल.
14.17 एकूण िनव िचत संचालकां या सं ये या िन मे अिधक एक इतके संचालक
सभेस उप थत अस यास सभेची गणपूत पूण होईल.
14.18

येक संचालकास एक मत दे याचा अिधकार राहील.

14.19 संचालक मंडळा या सभे तील िनणय हजर संचालकां या बहु मताने घे तले
जातील. पदािधका-यां या िनवडणूकी िशवाय इतर ठरावा बाबत समान मताचे वेळेस
चे अरमन यां ना एक जादा िनण यक मत दे याचा अिधकार राहील.
14.20 संचालक मंडळा या ले खी पूवपरवानगीिशवाय, एखादा संचालक, संचालक
मंडळा या लागोपाठ तीन सभां ना गैरहजर रािह यास या संचालकाचे संचालक
मंडळावरील सद य व आपोआप र होईल. अशा कारे िरका या झाले या पदांची
मािहती, संबंिधत अिधका-यां ना एक मिह या या आत कळिव यात येईल.
14.21 एखादा संचालक,

वत:चे य तगत िहत संबंध असले या िवषया या

चच यावेळी हजर राहू शकणार नाही व यावर तो मतही दे ऊ शकणार नाही.
14.22 काही अ यंत िनकडी या कामासाठी संचालक मंडळाची वेळेवर सभा घे ता
आली नाही तर सं थे या संचालकां कडे स युलर, पाठवून यां ची मते घे ऊन ठराव
करावेत. असे ठराव संचालक मंडळा या पुढील सभे त मंजरू ीसाठी ठे व यात यावेत.
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स युलर ठरावावर सहया करणे याचा अथ संचालक मंडळा या सभे स हजर आहे
असे गृिहत धरले जाणार नाही. स युलर ठरावा ारे पोटिनयम बदलणे , सभासदास
कमी करणे, एखा ा सभासदास कज दे णे अगर नवीन सभासद क न घे णे,
अिव वासाचा ठराव आणणे या बाब वर िनणय घेता येणार नाही.
14.23 संचालक मंडळ कवा संचालक मंडळाचा सद य या या नेमणुकीबाबत
काही दोष अस याचे मागाहू न आढळू न आले तरीही संचालक मंडळ कवा
संचालक या ना याने केली गेलेली मंडळाची सव कामे या मंडळाची अगर या
संचालकाची िनवडणूक यो य िरतीने झाली होती असे गृिहत ध न कायदे शीर
समज यात येतील.
14.24 आव यक अस यास संचालक मंडळा या बहु मताने संघा या उ े शपूत या
अनुषंगाने काम करणा-या संघटनांचे ितिनधी संचालक मंडळ बैठकीस बोलािवता
येतील. अशा िनमंि त सद यांना संबंिधत िवषयाबाबत या चचत भाग घे ता येईल.
14.25 संचालक िनवडणूकीसाठी संपण
ू तालुका हा एक मतदार संघ राहील.
हणजे च तालुका संघाचे सव पा मतदार संपण
ू संचालक मंडळ िनवडू न दे तील.
14.26 संचालक मंडळा या िनवडणूकीसाठी सामा य सभासद

ितिनध ना

आव यक असणारी पा ता
संघा या संचालक मंडळावर िनवडू न ये यासाठी कोण याही सभासद सं थे या
ितिनधीची या सं थे ने खालील बाब ची पूतता के यािशवाय िनवडणूकीस उभे
राहता येणार नाही.
14.26.1

ाथिमक दूध सहकारी सं थे ने कायदया या कलम 27 (3) ची पूतता

करणे आव यक आहे .
14.26.2 सभासद सं था ऑिडट झाले या शेवट या वष अ अथवा ब ऑिडट
वग त असली पािहजे
14.26.3 सभासद सं थे या पंचकिमटीने आप या

ितिनधीला संघाचे संचालक

मंडळाची िनवडणूक लढिवणे बाबत अिधकार िद याब लचा ठराव तसेच दुस-या
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कोण याही

ितिनधीला

ितिनिध व कर याचा अिधकार िदले ला नाही अशा

कारचा ठराव संघास िमळाले ला असला पािहजे.
15. संचालक मं डळाचे अिधकार, कामे व जबाबदा-या:
15.1 सद य हो यासाठी व भागासाठी आले या अज चा िनकाल करणे .
15.2 कज काढणे , ठे वी वीकारणे व यां या अटी ठरिवणे .
15.3 िववि त े ापुर या अगर या कामाकिरता उपसिम या नेमणे .
15.4 अनामत र कमा, िव ीमाला या रकमा वसूल कर याची तजवीज करणे .
15.5 सं थे या कामासंबंधी होणारा खच मंजरू करणे .
15.6 यव थापकाकडू न वेळ या वेळी िहशेब िलहू न घेणे व तपासणे व रोख
िश लक मोजून पाहणे .
15.7 अिधिनयम कलम 75 व िनयम

. 61 मधील तरतुदीनुसार आ थक वष

संप यानं तर कलम 79 म ये नमुद केलेली खालील िववरणप े न दणी
अिधकारी यांचेकडे पाठिवणे15.7.1

सं थे या काय ची मािहती दे णारा वा षक अहवाल

15.7.2

लेखापरी ण अहवाल.

15.7.3

नफा वाटणी.

15.7.4

उपिवधी दु

15.7.5

वा षक सभे ची तारीख व िनवडणूक अस यास याची तारीख.

15.7.6

िनबं धकाने कायदा/िनयम/उपिवधी अनुसार िवचारलेली इतर

ती अस यास.

मािहती.
15.7.7

लेखापरी काची नेमणुक व याची संमती.
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15.8

सं था,

ये क िवि य वष समा त हो या या सहा मिह यां या आत

ित या अशा ले यांची संबंिधत िववरणप े िनबं धकाकडे दाखल करील.
िववरणप ाम ये पुढील बाब चा समावेश असेल:15.8.1
15.8.2

ित या काय चा वा षक अहवाल.
या या लेखांची लेखापिरि त िववरणे.

15.8.3 सं थे या अिधमंडळाने, मा यता िद या माणे िश लक रकमे चा
िविनयोग कर यासाठी या योजना.
15.8.4 सं थे या उपिवध या सुधारणांची यादी, कोणतीही अस यास.
15.8.5

अिधमंडळाची बै ठक घे याची आिण िनवडणुका घे याचा िदनांक

संबंधात ित ापन.
15.8.6 या अिधिनयमा या तरतुद पैकी कोण याही तरतुद नुसार िनबं धकाला
आव यक असेल अशी कोणतीही अ य मािहती.
15.8.7 सं था अिधमंड ळा या वा षक बै ठकी या िदनांकापासून एक मिह या या
कालावधीत अिधमंडळा या लेखी संमतीने, ित या बै ठकीत, रा य
शासनाने याबाबतीत मा यता िदले या नािमकेतून िनयु त केले या लेखा
परी का या कवा लेखा परी ण यवसाय सं थे या नावाशी संबंिधत
िववरणप े दे खील दाखल करील.
15.8.8 अिधिनयम कलम

मांक 75 व िनयम

मां क 61 मधील तरतुदीनुसार

वा षक अहवाल व ताळे बंद प के वष संप यावर 45 िदवसां त तयार करणे
व ते तयार के यापासून 15 िदवसां त ले खा परी क यां चेकडे पाठिवणे .
16. संचालक मं डळाची जबाबदारी-
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16.1.1 संघाची सव

कारची धोरणे ठरिव याचा संपण
ू अिधकार संचालक

मंडळास राहील. संचालक मंडळ सव कारचे अिधकार वाप न करार द तऐवज व
यासाठी आव यक असले या बाब ची पूतता कर याची वा करवून घे याची
यव था करे ल. संघाचे उ े श पूत साठी आव यक असले या सव तरतुदी व
कायवाही आिण कायदा िनयम व पोटिनयम यास अिधन राहू न संघाचा िवकास व
िहतसंबंध वृ दीसाठी सव कार या योजना आख याचा व राबिव याचा अिधकार
संचालक मंडळावर राहील.
16.1.2 या पोटिनयमा वये िदले या सवसाधारण अिधकारास बाधा न आणता
संचालक मंडळाचे अिधकार व कत ये खालील माणे आहे त.
16.1.3 मागील सभेचे इितवृ ां त वाचून कायम करणे .
16.1.4 सभासद व भाग, भाग ह तां तर, ऋणप े इ यादीसाठी आले या अज वर
िनणय घे णे.
16.1.5 कज व ऋणप े उभारणे, ठे वी वीकारणे व यां या शत िन चत करणे .
16.1.6 सभासदां कडू न

यां चे संघाशी असले या

यवहारा या

माणात व

पोटिनयमातील तरतुदीनुसार भागभां डवल जमा करणे आिण कवा ऋणप े
वीकारणे .
16.1.7 मािसक/ ैमािसक िहशोबप के महसूल आिण भां डवली खच मंजरू करणे .
16.1.8 ले खापिर ा अहवालावर िवचार करणे आिण दोषदु ती अहवाल पाठिवणे.
16.1.9 31 माच रोजी संपले या आ थक वष चे ताळे बंद, नफा-तोटा प के मंजरू
क न मािणत करणे. नफा िवभागणीची िशफारस करणे आिण वा षक अहवाल,
मागील वष ची

गती अहवाल, सभांची काय मपि का आिण पुढील वष चे

अंदाजप क अिधमंडळाची वाष क बै ठकीपुढे ठे व यासाठी सादर करणे .
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16.1.10 रोख, िश लक माल, भां डार माल, मह वाचे द तऐवज व रोखे हाताळणाया कमचा-यां कडू न चोरी, अफरातफर, नुकसान होऊ नये यासाठी पुरेशी
सुरि ततेची यव था करणे .
16.1.11 संघा या मालम ेचा िवमा उतरिवणे व एज सी त वावर िव याचे काम
हाती घेणे.
16.1.12 संघा या उपयोगाकिरता जिमनी, इमारती, यं साम ी, औजारे इ. खरे दी
क न अगर भाडे प ीने जिमनी, इमारती खरे दीस सवसाधारण सभे या पुवसं मतीने
मंजरू ी दे णे, मालिजनसा ठे व यासाठी गोदामे उभारणे अथवा भाडे प ीने संपादन
करणे, काय लयासाठी इमारती बां धणे अथवा भाडयाने घे णे, सभासद सं थांना
संघाची थावर व जंगम मालम ा, मालिजनसा िवकणे अथवा भाडे प ीने दे णे. या
सव बाब करता साधारण सभेची पूवसं मती घे णे आव यक आहे .
16.1.13 संघाचे कामकाज सुरिळत चाल यासाठी शासकीय यं णा िनम ण करणे
व संघा या कमचा-यां साठी सेवािनयम करणे . िनरिनराळी पदे , आव यकतेनस
ु ार
िनम ण करणे , कमचा-यां चे सेवािनयम व वेतन ेणी ठरिवणे व कायकारी संचालक
व विर ठ अिधकारी यां ची नेमणूक करणे याबाबत संचालक मंडळ यासाठी
थािपत केले या त मंडळा या िशफारशी िवचारात घे ईल.
16.1.14 संचालक मंडळ खालील बाब वर िवचार कर यासाठी एक त

मंडळ

िनयु त करे ल.
अ. शासकीय यं णे चे व प
ब. सेवक नेमणुकीसाठी शै िणक पा ता, अनुभव सेवािनयम व वेतन ेणी ठरिवणे .
क. विर ठ अिधका-यां साठी शै िणक पा ता, अनुभव वेतन ेणी व कामकाजाचे
व प ठरिवणे .
ड. कायकारी संचालक व विर ठ अिधका-यां ची नेमणूक कर याबाबत संचालक
मंडळावर िशफारस करणे.
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इ. कायकारी संचालक/विर ठ अिधकारी यांची ने मणुक सहा मिह यापे ा अिधक
कालावधीकरीत भारी व पाची असणार नाही.
16.1.15 त मंडळा या िशफारशीनुसार विर ठ अिधका-यां ची नेमणूक करणे, अशा
अिधका-यां ना िश ा करणे, िनलं िबत करणे अथवा काढू न टाकणे .
16.1.16 कायकारी संचालकांची त

मंडळा या िशफारशीनुसार नेमणूक करणे

तसेच संचालक मंडळा या ठरावाने िनलं िबत करणे . कायकारी संचालक पदासाठी
खालील पा ता राहील.
1. दु ध यवसाय तं शाखेची पदवी कवा पशुसंवधन, कृ िष, फू ड टे नॉलॉजी,
इंिजिनय रग यापैकी एका शाखे तील पदवीधर वरील पा तेबरोबरच यव थापन
शाखे तील (िबझनेस म ॅनेजमट) आिण कायदा पदवीधर असणा-यां ना ाधा य िदले
जाईल.
2. तीन ते पाच वष दु ध यवसाय अनुभव यापैकी तीन वष मोठया कारखा यात
काम केले असले पािहजे.
3. उमेदवार हा यव थापन िन णात असला पािहजे कवा दु ध यवसाय कवा
सहकारी खा यातील वरील पा ता धारण करणारे अिधकारी.
16.1.17 संचालक मंडळाला कायकारी संचालक व विर ठ अिधका-यासह संघाचे
इतर सेवक नेम याचा तसेच िनलं िबत कर याचा अिधकार असेल. तथािप यां ना
सेवेतन
ू कमी कर यापूव संबंधीतां ना यांचे हणणे मां ड याची यो य ती संधी दे णे
आव यक असेल.
16.1.18 शासन व इतर संघटनां शी द तऐवज, खरे दी िव ी, ह तां तर इ. यवहार
करणे व यासाठी दोन कवा अिधक संचालकां ना अिधकार दान करणे .
16.1.19 संघा या यवहारात अनाव यक असले ली जमीन व इतर थावर व जंगम
मालम ा सव साधारण सभे या मा यतेने व िनबंधका या पुव परवानगीने िवकणे .
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16.1.20 मालिजनसांची उधारीवर िव ी करणे चा अिधकार कायकारी संचालकांना
दे णे.
16.1.21 िनबंधकांनी िवचारणा के यास संल न यव थापन वीकार यास मंजरू ी
दे णे.
16.1.22 कमचा-यां या क याणासाठी िव व तिनधी

थापन करणे .

यासाठी

भां डवल उभारणे व िनधीस साहा य करणे .
16.1.23 संघा या वतीने कवा संघािव द दाखल केले ली कायदे िशर कायवाही
सु करणे, चालिवणे, बचाव करणे, तडतोड करणे कवा मागे घे णे याबाबतचे सव
अिधकार संचालक मंडळाला राहतील तसेच एखादी कज ऊ येणे र कम आिण
इतर कोण याही

कारचे संघाचे कवा संघािव द दावे यो य या तडजोडीने

सोडिव याचा अिधकार संचालक मंडळास राहील.
16.1.24 संचालक मंडळा या मते एखा ा सभासदाची वतणूक संघास
अिहतकारक आहे असे वाट यास सदर सभासदास 3/4 मतां नी काढू न टाक याची
सवसाधारण सभे स िशफारस करणे .
16.1.25 संघाने वत:साठी एक मु ा (सील) तयार क न ती संघा या कायकारी
संचालक यां याकडे सुरि ततेसाठी ता यात ठे वावी. संघा या संचालक मंडळापैकी
एक संचालक यां या उप थतीत यां नी द तऐवजावर कवा करारप कावर सही
क न ही मु ा मोतब करावी.
16.1.26 संचालक मंडळास पोटिनयमानुसार ा त झालेले अिधकार कत ये यापैकी
सव कवा काही अिधकार/कत ये संघा या विर ठ अिधका-यां ना दान कर यास
मंजरू ी दे णे.
16.1.27 कायकारी संचालकांना पोटिनयमानुसार

ा त झालेले अिधकार कत ये

यापैकी सव कवा काही अिधकार/कत ये संघा या विर ठ अिधका-यां ना
कर यास मंजरू ी दे णे.

दान
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16.1.28 संचालक मंडळास आव यक वाट यास संघास झाले ले अपहार कवा
अिहतकारक कृ ये इ. बाबत चौकशी कर यासाठी कमाल चार सद यांची एक तदथ
सिमती िनयु त करता येईल. तथािप अशा सिमतीम ये िकमान एक िनयु त
संचालक असेल. या सिमतीची मुदत ठरािवक काळासाठी मय िदत राहील.
16.1.29 कामकाज

यव थतपणे चालिव यासाठी सहकारी कायदा, िनयम

पोटिनयम यां ना अिधन राहू न सुसंगती असे पूरक िनयम तयार कर याचा संचालक
मंडळास अिधकार राहील.
16.1.30 संघाचे कामकाजाची वेळ ठरिवणे , काय लयासाठी वा षक सु या जाहीर
करणे .
16.1.31 संल न सं थां या कामावर दे खरे ख ठे वणे व आव यक वाट यास
यासाठी उपिनबंधक, सहकारी सं था (दु ध) यां चे मंजरू ीने शु क ठरिवणे व वसूल
करणे .
16.1.32 संघा या मालिजनसीचे संकलन, उ पादन, िवतरण, िव ी इ यादी
यवहाराबाबत िनयम करणे .
16.1.33 एखा ा संल न सं थे या सभासदाने संघाला भे सळयु त मालिजनसा
पुरिव याने कवा संघाशी केले या करारातील अट चे पालन न के यास याचे या
सं थे तील सभासद व र करिव यासंबंधी संल न सं थे स िशफारस करता येईल.
16.1.34 कज पुरवठा व अनुदान दे णा-या अथसाहा य सं थां नी व संघानी पर पर
मा य केले या िनयम व अट चे संघाने पालन कर याची जबाबदारी संचालक
मंडळावर राहील. तसेच रा य सहकारी िनवडणूक

ािधकरणाला, ितची मुदत

संप या या िकमान सहा मिह यांपव
ू आपला पदावधी संप याबाबत कळवील.
16.1.36 सिमतीम ये

कवा ित या पदािधका-यांम ये िनम ण झाले या

कोण याही नैिमि क िर त पदाबाबत असे िर त पद िनम ण झा यापासून
पं धरा िदवसां या आत कळिवल.
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16.1.37

रा य

सहकारी

िनवडणूक

ािधकरणाने

िविहत

केले या

िदनद शकेनुसार रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणाला आव यक असणा-या
अशा न दवहया, अिभलेख आिण मािहती पुरिवल.
16.1.38 िनवडणुका घे यासाठी मतदार यादी सुरळीतपणे तयार कर याकिरता
आव यक ती सव मदत, सहा य व सहकाय पुरवील.

17. चे अरमन:
17.1 चे अरमनची कामे व अिधकार:17.1.1 संघाचे सव यवहारावर चे अरमन यां चे सवसाधारण िनयं ण व मागदशन
राहील.
17.1.2 संचालक मंडळाची सभा चालिवणे.
17.1.3 चे अरमन या अिधकृ त रजे या मुदतीत संचालक मंडळाने िनवडले ला
सद य वरील कामे पाहील.
17.1.4 वरील चे अरमन िनवडू न येईपयत अिधकारपदावर असलेले चे अरमन
संघाचे काम पाहतील.
17.1.5 काही कारणामुळे चे अरमनची जागा िरकामी झा यास पंधरा िदवसा या
आत कायकारी संचालक कवा त सम जबाबदारी िदले ला संघाचा अिधकारी
अथवा सिमतीने िर त झाले या जागे संबंधी 15 िदवसा या आत रा य सहकारी
िनवडणूक आयोगास ािधकरणास कळिवले पािहजे.
18. कायकारी संचालक
18.0 कायकारी संचालक यां चे अिधकार व कत ये खालील माणे राहतील.
18.1.1 संघाचे कामकाज, सेवकवग व

शासनावर सवसाधारण िनयं ण ठे वणे,

तसेच आव यक या वेळेस काय लयीन आदे श काढणे .
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18.1.2 सवसाधारण सभा व िवशेष सवसाधारण सभा तरतुदीस अनुस न
बोलिवणे .
18.1.3 संचालक मंडळ व सवसाधारण सभेचे सिचव हणून काम करणे व अशा
सभांचे कायवृ ां त न द क न ठे व याची यव था करणे .
18.1.4 ठरावाची अंमलबजावणी कर यासाठी ज र तेथे संबंिधतास सूचना दे णे.
18.1.5 विर ठ अिधकारी वगळू न व इतर सेवकां ची मंजरू झाले या

शासकीय

यं णे त कायदा, िनयम व पोटिनयमातील तरतुदीस अनुस न नेमणूक करणे.
18.1.6 विर ठ अिधकारी वगळू न संघा या सेवकां ना िश ा दे णे, िनलं िबत करणे व
संचालक मंडळा या पूवपरवानगीने कमी करणे .
18.1.7 संघा या सेवकां साठी आव यक ते िश ण दे याची यव था करणे .
18.1.8 संचालक मंडळाने ठरवून िदले या मय िदत मालिजनसांची उधारीवर िव ी
करणे .
18.1.9 मालिजनसा, वाहतुक, साठवणूक िव ी इ. साठी यव था करणे .
18.1.10 संघा या वतीने शासन व इतर सं थां शी वाटाघाटी करणे .
18.1.11 संचालक मंडळाने ठरवून िदले या मय दे त महसूली खच करणे .
18.1.12 संघा या मालम ेचा िवमा उतरिवणे.
18.1.13 संघाचे िहशोब िनयिमत पूण क न ठे व याची यव था करणे .
18.1.14 दर ितमाहीतून एक वेळ रोख िश लक व िश लक मालाची तपासणी
अगर पडताळू न पाह याची यव था करणे .
18.1.15 कायकारी संचालकां स संघा या वतीने धनादे श, हुं डया व इतर वचन प के
(िनगोिशयेबल इं टू मट) व सव

कार या ठे व पाव यां वर सहया कर याचा

अिधकार राहील. तसेच यां ना संघा या वतीने बँकातील सव
चालिवता येतील.

कारची खाती
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18.1.16 संघा या वतीने दावा/दावे सु करता येईल. तसेच संघािव दचे दावा/दावे
कायकारी संचालकां या नावे चालतील.
18.1.17 संघा या वतीने होणा-या वचन िच या व करारनामे कायकारी
संचालकां या नावे राहतील.
18.1.18 कजरोखे, करारप े व इतर मह वाचे कागदप े सुरि त ठे व याची यव था
करणे .
18.1.19 संचालक मंडळा या िवचार िविनमय व मा यतेसाठी वा षक अहवाल
ताळे बंद, नफातोटा प क व यापारी प क तयार कर याची यव था करणे .
18.1.20 संचालक मंडळापुढे लेखा पिर ण अहवाल िवचाराथ ठे वणे व दोषदु ती
कर यासाठी यो य ती कायवाही करणे . संचालक मंडळा या मा यतेने दोषदु

ती

अहवाल ले खािनिर कां कडे पाठिवणे .
18.1.21 कायकारी संचालकांस आपले काही अिधकार व जबाबदा-या संचालक
मंडळा या पूव परवानगीने संघा या विर ठ अिधका-यां ना आव यकतेनस
ु ार दान
करता येतील. तथािप या बाबतचे अंितम िनयं ण व अिधकार कायकारी
संचालकाकडेच राहतील.
18.1.22 सवसाधारण सभे या ठरावातील मागदशनपर सूचना कायदा, िनयम व
पोटिनयमातील तरतुदीस अनुस न संघाचा कारभार यव थतीत चालिव याचा
अिधकार व जबाबदारी कायकारी संचालकाची राहील.
18.1.23 कायकारी संचालकां या अनुप थतीत तो पदभार चे अरमन या मा यतेने
दुस-या विर ठ अिधका-यास िदला जाईल.
18.1.24 संघा या काय े ातील दूध संकलन, गुणिनयं ण व वाहतुक यं णा, बफ
पुरवठा याबाबत सभासदां या अडीअडचण चे िनवारण करणे व िनयिमतपणे
संचालक मंडळापुढे अहवाल ठे वणे .
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18.1.25 संल न सं थां या कामकाजाची तपासणी व दे खरे ख कर याची यव था
करणे . संल न सं थां या सभासदां ना दूध पुरवठयाचे पेमट वेळेवर व िनयमानुसार
िमळे ल याची द ता घेणे.
18.1.26 संघाने अंिगकारले ले दूध उ पादन वाढ, पशुसंवधन, समतोल पशुआहार,
चारा व वैरण िवकास, कृ ि म गभधारणा व पशुआरो य सेवा राबिवणे .
18.1.27 दरवष 31 माच रोजी सं थे या थावर/जंगम मालम ेची मोजदाद क न
घे याची यव था करणे व कमी अिधकांची यादी तयार क न संचालक मंडळापुढे
िवचाराथ ठे वणे .
18.1.28 कायकारी संचालकां स संचालक मंडळा या पूवपरवानगीिशवाय संघाचे
दै नंिदन कामकाज सुरिळत चालिव यासाठी . 5,000/- पये पयत इतकी र कम
खच करता येईल.
18.1.29 सं थे ची अिधमंडळाची िवशे ष बै ठक िदनांक 30 स टबर या आत
आयोिजत करणे

मागील आ थक वष तील

शासनाकडे /सं था िनबं धकाकडे

यवहाराची िववरणप के

सादर कर याची जबाबदारी कायकारी

संचालक याची आहे .
18.1.30 कायकारी संचालक सं था िनबं धकाकडे िदनांक 30 स टबर पुव
पुढील मािहती सादर करे ल.
1. सं थे या काय ची मािहती दे णारे िववरणप क
2. लेखापिर ण अहवाल
3. नफा वाटणी.
4. उपिविधदु

ती (अस यास)

5. वा षक सभे ची तारीख/िनवडणूकीबाबतची मािहती.
6. लेखापिर काची ने मणुक व याची संमती.
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7. िनबं धकाने कायदा/िनयम/उपिवधीला अनुस न िवचारले या मािहती
संदभ त अहवाल सादर करणे.
8. कायदा कलम 24 (अ) नुसार सभासद/ संचालक िश णाबाबत केले या
कायवाहीची मािहती सादर करणे.
9. ि यािशल सभासदा या न दवही ितवष तयार क न यास

िस दी दे णे

आव यक
राहील.
19.0 यापार:
19.1 संघ आव यक अस यास सभासद सं थां ना मालिजनसां चा ठरािवक पुरवठा
कर यासाठी

वतं

पाळतील याकडे ल

करार करावयास लावून या माणे सं था करारा या अटी
दे ईल. एखा ा सं थे ने हे तप
ु रु सर कवा िन काळजीपणामुळे

कराराचा भं ग के यास व यामुळे तोटा आ यास तो सदर सं थे ला भ न

ावा

लागेल.
20.नफयाची िवभागणी:
नफयाची िवभागणी सवसाधारण सभे या मंजरु ीने महारा

सहकारी कायदा िनयम

व पोटिनयमातील तरतुदीस पा राहू न खालील माणे कर यात येईल.
20.1 अिधमंडळाची वाष क बै ठकी या वेळी अगोदर या आ थक वष त
िमळिवले ला यापारी नफा जाहीर कर यात येईल व यात खालील माणे र कमा
वजा के या जातील.
20.1.1

सव कारचे दे य याज.

20.1.2

कामकाजावरील खच.

20.1.3

घसारा.

20.1.4 जमीन सारा, इतर सारे व भाडे .
20.1.5

िनयमानुसार कमचा-यां चा ॉ हडं ड फंडाम ये संघाने ावयाचा भाग.
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कमचा-यां या ॅ युईटी व बोनसची तरतुद.

20.1.6

20.1.7 आयकर आिण िव ीकर यां ची तरतुद.
संशियत/बुिडत कज बाबत वा इतर येणे, संशियत वा बुिडत

20.1.8

र कमाबाबत आव यक
ती तरतुद.
20.1.9

महारा

महारा

सहकारी

सहकारी सोसायटयांचा कायदा 1960 कलम 64,65 व

सोसायटयांचे िनयम 1961 कलम 51 यात नमूद के या माणे सव
कार या तरतुदी.
20.1.10वरील खच वजा जाता उरले ला िन वळ नफा खालील माणे िवभागला
जाईल.
20.1.11 25% िरझ ह फंड (गंगाजळी) हणून.
20.1.12िव ी झाले या भाग भां डवलावर सहकारी काय ा या तरतुदीपे ा जा त
नाही एवढा
(िड हडं ड) लाभांश.
20.1.13सहकारी काय ातील तरतुदीनुसार िश ण िनधी उभारणे.
20.2
20.2.1

यानंतर उरले या नफयाची वाटणी खालील माणे होईल.
60% र कम सं था सभासदांना संघामाफत िवकले या दूधा या
कमती या माणात
यां ना सूट (िरबेट) हणून वाट यात येईल.

20.2.2

5 % धम दाय फंड

20.2.3

5 % चार फंड

20.2.4 5 % दूधाचे धं ातील संशोधनाकिरता
20.2.5 5 % िड हडं ड चढउतार िनधी.
20.2.6 10 % पशुसध
ु ारणा फंड.
20.2.7 10 % इमारत िनधी.
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20.3 िनबंधका या पूवपरवानगीिशवाय या पोटिनयमात नमूद केले या नफा
िवभागणीत फेरबदल करता येणार नाही.
20.4 अिधमंडळाची वाष क बै ठकीत लाभांश जाहीर झाले या तारखे पासून 6
मिह यां या आत सभासद लाभां श घे ऊन गेले नाही तर यां या संघाकडे
असले या अिधकृत प यावर यां या खच ने मिनऑडरने पाठिव यात येईल.
कवा संघाकडे असले या यां या खा यावर जमा कर यात येईल.
21.0 राखीव िनधी आिण सवसाधारण राखीव िनधी.
21.1 पोटिनयम 24.1.1 माणे होणा-या र कमेिशवाय वेश शु क ज त झाले या
भागाची र कम, कमचारी सोडू न इतरां कडू न वसूल केले या दं डाची र कम,
कज वरील दं ड, याज इ. र कम राखीव िनधीत जमा होईल. राखीव िनधी कायदा व
िनयमातील तरतुदीनुसार वतं पणे गं◌ुतिवली जाईल. िमळाले या दे ण या इ यादी
साधारण राखीव िनधीत जमा कर यात येतील. हया िनधीचा िविनयोग संचालक
मंडळा या मंजरु ीने वेळोवेळी केला जाईल.
21.2 संघाचे िहशोबी वष हे 1 एि ल ते 31 माच असे राहील.
21.3 िहशोबी कामकाजा या सोयी माणे व िनयम

. 65 मधील तरतुदीस पा

राहू न संघाचे िहशोब व पु तके ठे व यात येतील.
21.4 संघाचा कोणताही सभासद, संघाशी, यां याशी झाले या यवहाराबाबतचे
द तर संघा या काय लयीन वेळेत पाहू शकेल.
21.5 िमळकत व येणी आिण जबाबदा-या व दे णे याच माणे गे या आ थक
वष तील नफा तोटा या संबंधीची प के सहकारी वष संप यानंतर 45 िदवसां चे आत
तयार कर यात येतील. या प काची एक न कल सहकारी सं थां या िहशोब
तपासणीसाकडे व न दणी अिधका-यां कडे पाठिव यात येईल.
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22.0 संल न सं थां या पोटिनयमात तरतुदीचा अभाव व चुका अस यास कवा
कमतरता अस यास सहकारी कायदा व िनयम यास अिधन राहू न संघाचे पोटिनयम
यां ना अिधकृ तिर या लागू होतील.
23.0 शासकीय भागभां डवल घे तले अस यास परतफेड िनधी उभारावा लागेल.
संघाचे दरसाल आव यक ती र कम परतफेड िनधीत वग केली पािहजे. वरील
रकमेचा िविनयोग सं थे या कामकाजात न करता िज हा म यवत सहकारी बँक
कवा िनबंधका या परवानगीने रा ीयकृत बँकेत मुदत ठे वीत गं◌ुतवावी.
24.0 सवसाधारण सभे त हजर असले या

ितिनध या दोन तृतीयांश इत या

बहु मतानेच या पोटिनयमम ये बदल होऊ शकेल. ते र केले जाऊ शकतील कवा
नवीन पोटिनयम

वीकारले जातील. परं तु सवसाधारण सभा बोलिव या या

पूवसूचनेत पोटिनयमात बदल करणे, ते र करणे कवा पोटिनयम वीकारणे या
संबंधीचा उ ले ख असला पािहजे. िनबंधक, सहकारी सं था यां नी मंजरू क न
न दिव यािशवाय पोटिनयमातील फेरबदल अंमलात येणार नाहीत.
25.0 नोटीस लागू होणे:
पोटिनयमास अनुस न जे हा एखा ा सभासदास नोटीस

ावयाची असेल कवा तो

या या न दणीकृ त काय लया या अगर संघा या काय लयाम ये जो प ा असेल या
प यावर पाठिव यानंतर ती यो य िरतीने बजावली गेली आहे असे समज यात
येईल.
26.0 अिपल:
संचालक मंडळा या िनणयावर सवसाधारण सभे कडे अिपल करता येईल. संचालक
मंडळाने आपला िनणय कळिवले या तारखे पासून दोन मिह यां या आत अिपल
सवसाधारण सभे पढ
ु े मां ड यासाठी संघाकडे केले ले नस यास सवसाधारणसभा
अशा अिपलाचा िवचार करणेबाबत नकार दे ईल.
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27.0 या पोटिनयमात काहीही नमुद केले असले तरी यातील तरतुदी महारा
सहकारी कायदा व िनयमातील तरतुदीस अनुस न नसतील तर कायदा व
िनयमातील तरतुदी अंितमत: ाहय धर यात येतील.
28. सभासदाचे िश ण
सहकारी सं था या सभासदाचे सहकार कायदा िवषयक आिण सं थे या
यवहारासंबंधी िश ण घे णे अिनवाय आहे . कायदा कलम 24 (अ) म ये नमुद
के या माणे िवहीत कालावधीत सं था संचालक व सभासदांचे सहकार कायदा
व सं थे या यवहारासंबंधीचे
संचालक व

िश ण पूण होईल. याची जबाबदारी सं था

यव थापक याची राहील. सदर

िश णाकिरता सं था,

रा यिशखर सं था/रा यसहकारी सं थे कडे शासनाने ठरिवले या दराने िनधी
जमा करे ल
सं था, रा य शासन, राजप ातील अिधसूचने ारे िविन द ट करील अशा, रा य
संघीय सं थांमाफत कवा रा य िशखर िश ण सं थामाफत आपले सद य,
अिधकारी आिण कमचारी यां याकिरता सहकार िश ण व िश ण आयोिजत
करील. अशा िश णामुळे व िश णामुळे
(एक) सं थे या

यव थापनाम ये सद यांचा

भावी व स ीय सहभाग

सुिन चत होईल.
(दोन) नेत ृ व काय साठी बु दवान कमचारी िशकू न कुशल बनतील.
(तीन) सहकार िश ण व

िश ण यांमळ
ु े यावसाियक कौश य िवकिसत

होईल.
िनवडू न आलेला कवा वीकृ त केलेला सिमतीचा
कर यात ये ईल, असे सहकार िश ण व िश ण, घे ईल.

29. त ार िनवारण सिमती-

ये क सद य, िविहत
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सं थे या सभासदांमधील तसेच सभासद व सं थे मधील वाद, त ारी
सोडिव यासाठी सं था तरावर वा षक सवसाधारण सभे म ये त ार िनवारण
सिमतीची नेमणुक कर यात ये ईल.
त ार िनवारण सिमतीची रचना खालील माणे असेल29.1 सदर सिमती ि सद यीय राहील (ि यािशल सभासदांमधुन) यातील एक
य तीही अ य

व अ य दोन य ती सिमतीचे सद य हणून काम

करतील.
सिमतीचे अ य

हे सं थे चे विर ठ सभासद व सं थे या कामकाजाचे

ान

असलेले असावे. तसेच सिमतीचे उविरत दोन सद य हे सहकारातले त
असावेत कवा िज हा संघा या कामकाजाबाबत अनुभवी सभासद असावा.
29.2 सं थे चा एक वरी ठ अिधकारी/सिचव, सिमतीचा सद य सिचव हणून
काम पाहील व सिमती या कामकाजाची न द ठे व याचे काम तो करे ल.
सिमतीचा कालावधी िनयु तीपासून 1 वष चा अथवा पुढील वा षक
सवसाधारण सभे पय◌ंत राहील.
काय या ती:- सिमती सं थे या सभासदांमधील कवा सभासद व सं थे मधील
यवसायासंदभ त व यव थापना संदभ तील वाद कवा त ारी यांचे िनवारण
करे ल.

ा त झाले या त ारी या अनुषंगाने संबिधतास सुनावणी दे ऊन व

संबिधतांचे हणणे ऐकू न घे ऊन तीन मिह यां या आत त ार चे िनराकरण
करणे आव यक राहील. सदर सिमतीची कत य हणजे यां यासमोर आले या
वादाम ये सं थे स यो य तो स ला दे याबरोबरच कायदा/िनयम, सं थे चे
उपिवधी व सहकार खा याचे आदे श व मागदशक त वे तसेच उपिवधी व
सहकार खा याचे आदे श व मागदशक त वे तसेच सं था आिण सहकार
े ातील ढी यांचा िवचार क न सभासद व सं था यांचेम ये तडजोड घडवून
आणणे. सदर सिमतीचे इितवृ ास संचालक मं डळ सभे स मा यता घे णे
आव यक राहील. संचालक मं डळ सिमती या मा यतेनंतरच या सिमती या
िनणयावर अंितम कायवाही होईल.
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30. उपिवधी लागू होणेसं था यापूव च न दली अस यास हे उपिवधी मं जरू होवून आ यानं तर या
पूव चे अंमलात असलेले सव उपिवधी र झालेत असे समजले जाईल.
अ. . सिमती सभासदांची/ वतकां ची नावे
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

सही.

