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उपिवधी
(सूचना :- या उपिवधीत केलेला अिधिनयमांचा व िनयमांचा उ लेख हा
अनु म महारा

सहकारी सं था अिधिनयम, 1960 व या अ वये केलेले

िनयम, 1961 यांचा आहे असे समजावे.)
करण एक : ारं िभक
(वाहतुक सहकारी सं था )
1. सं थेचे नाव........................................... सहकारी सं था
मय िदत................. ता................
व ितचा न दणी

िज.....................असा आहे

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

िद. ................. असा आहे .
2.

सं थेचा

न दिवलेला

प ा

..............................................................................
.................................................................................................
... असा आहे . सं थे या प यातील होणारा बदल अिधिनयमातील कलम
37 व िनयम 31 मधील तरतुद नुसार िनबंधकांना कळिवला जाईल व
िनबंधका या मंजरू ीनंतरच तो बदल न दिवला आहे असे समज यात येईल.
3. सं थेचे वग करण :(1) सं थेचे वग करण "सवसाधारण सं था" व उपवग करण " यापार

िवषयक सं था" असे राहील.
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(2) सं थेचे आ थक वष 1 एि ल ते 31 माच असे राहील.
(3) सं थेचे कामकाज ितचे पोटिनयम, अिधिनयम व िनयम यांचे यो य
पालन क न केले जाते कवा कसे, कागदप े आिण िहशोब पु तके यो य
नमु यात ठे वली आहे त काय, सं थेचा कारभार सुयो य यापारी त वावर
चालतो का, सं था सहकारी त वांचे आिण अिधिनयमां या तरतुद नुसार
आिण या अ वये तयार कर यात आले या िनयमानुसार रा य सरकारने
िदले या िनदशक त वांचे कवा आदे शांचे पालन करत आहे याची खा ी
क न घे यासाठी िनबंधकांने अगर याने

ािधकृ त केले या य तीने

सं थे या कामकाजाची तपासणी करणे हे कायदे शीर असेल.
4.

सं थेचे

काय े

-

...................................................................... असे राहील.
5. सं थेचे उ े श पुढील माणे असतील1) सद यांम ये काटकसर, वावलंबन व सहकार यांचा सार हो यास
उ ेजन दे णे.
2) सं थे या व सद यांचा गरजा भागिव याकिरता उपिवधी
नमूद केले या साधनांनी भांडवल जमिवणे.

मांक 3 म ये

3) वाजवी भाडे आका न वाशांची व मालांची वाहतूक करणे
4) वासी माल व वाहतुकीसाठी मोटार लॉ-या, स व इतर गाडया तसेच
त नुषंिगक वाहने व इतर ज र ती साधने िवकत अगर भाडयाने घे णे व
यांची नीट दे खभाल करणे, सद यांची अशी वाहने व साधने यो य
मोबद यावर सं थे या वापराकिरता घे णे व याबाबत यां याशी करार
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करणे, ज रीनुसार मोटरगाडया व इतर साधने वाजवी भाडयाने दे णे.
5)वाहतुकीसाठी लागणारे मोटर ाय हर्स, लीनस, मोटर म ॅकेिन स व
इतर ज र ते तं
नेमणे, तसेच सं थेकिरता लागणारे इतर ज र ते
कमचारी नेमणे, ज री नसेल ते हा यांना कमी करणे
6) मोटारी या व इतर वाहनां या दु
चालिवणे

तीसाठी वकशॉप व स ह सग सटस

7) मोटार या व इतर वाहनां याकिरता लागणारी पे ोल, िडझेल व
लुि के टग तेले तसेच मोटारी या व इतर वाहनां यासाठी वेळोवेळी
लागणारे सुटे भाग िवकत घे ऊन ज रीनुसार यांचा साठा करणे
ज री माणे पे ोल पं स व सुटया भागांची िव ी क े चालिवणे.
8) सहकारी सं था व य ती यांना माल व वासी वाहतुकी या
कामाकाजाकरीता वाजवी मोबद यावर अिभकत ( एजंट) नेमणे.
9) वासी व मालवाहतुक यां या संबंधात दुस-या सहकारी अगर /अ य
सं था, कंप या भागीदारी पेढया सरकार अगर य ती यां याकिरता वाजती
मोबद यावर काम करणे.
10) वासी व मालवाहतुकीकिरता िठकिठकाणी वाहतुक न दणी काय लये
( बु कग ऑिफसेस) उघडणे व ती चालिवणे.
11) वाहतुकीची साधने व वाहतुक यां यासंबंधी वाजवी करारमदार करणे.
12) मोकळया जागा िवकत अगर भाडयाने घे णे, इमारती शे स, गोदामे,
वाहनांचे तबेले ( गॅरेजीस व डे पोज ) बांधणे, भाडयाने अगर िवकत घे णे,
दु त करणे, अगर यात बदल करणे, ते भाडयाने दे णे अगर ज री नसेल
ते हा िवकणे. यातील येक यवहाराकिरता मे. न दणी अिधकारी यांची
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आगाऊ मंजरु ी घे तली जाईल.
13) वरील मांक 1ते12 यांत नमूद केले या उ े शां या पूततेसाठी ज र
भासणारी इतर अनुषंिगक कामे हाती घे णे.
6. खालील साधनांनी सं थेसाठी भांडवल जमा केले जाईल (1) भाग पाने (अ) सभासदांकडू न (ब) शासनाकडू न कवा िज हा
म यवत सहकारी ब ँकेमाफत अगर इतर िव ीय सं थांमाफत.
(2) सभासदांकडू न ठे वी घे ऊन.
(3) कज पाने,
(4) दे ण या व मदत घे ऊन.
(5) वेश फी आका न.
वरील 2, 3 व 4 या साधनांनी जमिव यात येणारे भांडवल हे िनबंधकाचे
पुवपरवानगीिशवाय वसूल झालेले भागभांडवल, संिचत राखीव िनधी व
इमारत िनधी यां या बेरजेतन
ू साचलेले तोटे वजा जाता राहीले या
र कमे या दहा पटीहू न अिधक असणार नाही. सं थेचे भांडवल ित या व
सद यां या आ थक गरजा भागिव याकिरता उपयोगात आणले जाईल.
सं थेचे भांडवल सं थे या यवहारात गुंतवलेले नसेल ते हा अिधिनयम
कलम 70 अ वये ते गुंतिवले जाईल.
करण दोन : सभासद व
7. खालील अट ना पा

राहू न सं थे या काय े ात राहणा-या
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कोण याही वाहतुक यवसाय करणा-या य तीस सं थेचे सभासद
होता ये ईल, तसेच
------------------------------------

गावातील

/

तालु यातील

/

िज हयातील वाहतुकीचा माल उ पादन करणा-या अगर मालाची दे वघे व
अगर खरे दी - िव ी करणा-या सहकारी अगर अ य सं था यांनाही या
सं थेचे सद य होता येईल.
(1) ती य ती पूण 18 वष वयाची व करार कर यासाठी लायक असली
पािहजे.
(2) तो चांग या वतणुकीचा असला पाहीजे.
(3) याची पत चांगली असली पािहजे व या याकडे शासकीय थकबाकी
नसेल कवा

या यावर िदवाणी कोट चा हु कूमनामा झालेला नसला

पािहजे.
(4) िनबंधकाने ठरिवले या नमु यात याने सभासद वाकिरता अज िदला
असला पािहजे.
(5) सं थेचे उ े श यास समजलेले असले पािहजेत.
(6) याचा सभासद हो याब लचा ले खी अज संचालक मंडळातील हजर
असणा या एकूण संचालका या बहु मताने मंजरू केलेला असला पािहजे.
(7) याने 100/- पये वेश फी िदली असली पािहजे.
(8) याने िकमान एक तरी भाग घे ऊन याची पूण र कम भरलेली असली
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पािहजे.
(9) अिधिनयम, िनयम व उपिवधी यांतील अटी याने पूण केले या
अस या पािहजेत.
(10) उ े शात नमूद बाब शी सहसंबंध य त करणारा असला पािहजे.
यासाठी सं थे या उ े शा माणे आ थक संबंध यवहारा या पाने असला
पािहजे.
(11) सारखेच उ े श असले या दुस या सहकारी सं थेचा तो सभासद
नसला पािहजे.
8. अ) ि याशील सभासद हणजे या सभासदाने मागील सलग पाच

वष त िकमान एका अिधमंडळा या वा षक बैठकीस उप थती व
मागील सलग पाच वष त सं थे या उ े शात नमूद

िकमान 120

िदवसांची सेवा दे णारी य ती/सं था ही ि याशील हणून संबोधली
जाईल.
ब) अि यािशल सभासद - जो सभासद वरील (अ) मधील
तरतुदीची पुतता किरत नसेल अशा सभासदांचे वग करण
अि यािशल सभासद हणून कर यात ये ईल. परं त ु असे वग करण
केले या सभासदाने वरील (अ) मधील तरतुदीची पुतता
के यावर,तो ि यािशल सभासद हणुन याचे पुन:वग करण केले
जा यास पा होईल.
दर आ थक वष या अखे रीस सिमती , ि यािशल सभासद

7

हणुन पुन:वग करण केले जा यास पा ठरलेले अि यािशल
सभासद व ि यािशल सभासद हणुन पुन:वग करण केले जा यास
अपा ठरलेले अि यािशल सभासद यांचा आढावा घे वन
ु याची
न द संबंधीत न दवहीम ये करे ल.
ब-1) सिमती दर आ थक वष या अखे रीस असे वग करण करील
व याची अि यािशल सभासद झा या या िदनांकाची या करीता
ठे वले या न दवहीम ये न द करे ल आिण सिमती आ थक वष या
समा त हो या या िदनांकापासुन तीस िदवसां या आत,संबंधीत
सद याला,अशा वग करणाबाबत ह ते वटव

ाने अगर न दणीकृ त

पोच दे य डाकेने कळिवल.
ब-2) अि यािशल सभासद हणुन वग करण के या या
िदनांकापासुन पुिढल पाच वष म ये वरील अ मधील तरतुद ची
पुतता केली नाही तर ,असा कोणताही अि यािशल सभासद
अिधिनयमाचे कलम 35 अ वये याला काढु न टाकले जा यास पा
ठरे ल.
ब-3) ि यािशल सभासद कवा अि यािशल सभासद
अस याबाबत वाद उ व यास,अशा सभासदास, अिधिनयमाचे
कलम 26 मधील तरतुदीनुसार सं थे या िनबंधकाकडे िवहीत
मुदतीत अपील करता ये ईल.
9 (1) "नाममा

सभासद" कवा "सहयोगी सभासद" हणून एखा ा
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य तस

या या लेखी अज व न अिधिनयमातील कलम 24 व

िनयमामधील तरतुदीनुसार सभासद क न घे ता येईल. मा

याने उपिवधी

मांक 6 व 7 मधील अटी पूण के या अस या पािहजेत. अशा सभासदांचे
सं थेशी होणारे यवहार व सं थेतील यांचे अिधकार हे अिधिनयम 24 व
27(8) मधील तरतुद ना अनुस न मय िदत व पाचे असतील. या दोन
कार या सभासद वासाठी आलेले अज वर संचालक मंडळ िनणय घे ईल.
(2) मयत सभासदाचे भाग अगर िहतसंबंध वारसाह काने िमळिवणा या
अ ान अगर वेडसर य ती यांना अनु मे यांचे कायदे शीर

ितिनधी

अगर पालक यां या मार्फत िनयम व उपिवधी यानुसार ह तांतर होतील
अथवा ा त होतील.
(3) उपिवधी

मांक 7 म ये काहीही नमूद केले असले तरी रा यशासन व

क शासन, िज हा म यवत सहकारी ब ँक तसेच िव पुरवठा करणा-या
सहकारी सं थांना या सं थेचे सभासद होता होईल.
(4) एखादया अजदारास सभासद व नाकार यास असा िनणय यास या
िदनांकापासून पंधरा िदवसांचे आत अगर सभासद वासाठी अज के याचे
तारखेपासून तीन मिह याचे आत या पैकी जी मुदत कमी असेल या
मुदतीत सं थेने कळिवला पाहीजे. सभासद वाचा अज नाकार यास
यािव द अजदारास कलम 23 अ वये िनबंधकाकडे सं थे या िनणया या
िदनांकापासून साठ िदवसा या कालावधी या आत अपील करता येईल.
(5) कोणतीही य त सं थे या काय े ात राहते कवा नाही अथवा ती
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य त एखादा यवसाय, धंदा करते अथवा नाही अथवा कलम 22(1अ)
नुसार िविश ठ वग त मोडते कवा नाही अथवा या उपकलमानुसार
अपा ता धारण करते कवा नाही यािवषयी कोणताही

न िनम ण

झा यास कलम 11 अ वये संबिधत िनबंधकास िनणय दे णेचा अिधकार
राहील.
10. अिधिनयमातील कलम 33 व 105 मधील तरतुद ना अधीन राहू न
सभासदाची जबाबदारी याने घे तले या भागां या माणात राहील.
11. म याने घे तलेले काम पुरे होईपयत अगर सं थेला सभासदा या
कामाची ज री असेल तर, कोणाही सभासदास आप या सभासद वाचा
राजीनामा दे ता येणार नाही.
12. कोण याही सभासदास एक मिह याची लेखी नोटीस दे वन
ू राजीनामा
दे ता येईल मा

यापुव याचे कडे येणे असले या र कमांची वसूली झाली

असली पाहीजे तसेच िनयम 21 मधील व उपिवधीतील तरतुदी राजीनामा
मंजरू करताना िवचारात घे त या जातील.
13. अिधमंडळ बैठकीत हजर असणा या व मताचा अिधकार असणा या
सभासद सं ये या तीन चतुथ श सभासदां या मतांनी कोण याही
सभासदास पुढीलपैकी कोण याही कारणा तव काढू न टाकता येईल.
(1) जर तो सभासद वा या अटी पाळीत नसेल.
(2) जर संचालक मंडळा या मते तो सं थे या िहतािव द काही कृ ये
करीत असेल अगर सं था चालिव यात अडथळे आणीत असेल.
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(3) जर संचालक मंडळा या मते यांने सं थेला बदनाम केले असेल.
(4) जर याचे िदवाळे िनघाले असेल अगर तो काय ाने लायक ठरत
नसेल.
(5) याला अनैितक व पा या फौजदारी गु हयाब ल िश ा झाली असेल.
(िश ा होऊन 5 वष उलट यावर ही अपा ता राहणार नाही).
(6) सिमतीने ठरिवले या कामा या

माणापे ा तो कमी काम करीत

असेल अगर सं थे या कामात तो यो य िश त पाळीत नसेल तर.
(7) सं थे या उ े शा माणे याने आ थक संबंध य त केला नसेल कवा
िकमान आ थक

यवहार केले नस यास कवा अ य माग ने तो

अि यािशल झा यास कवा सं थे या उ े शा माणे सेवा सुिवधांचा लाभ न
घे त यास.
14. कोण याही सभासदास सं थेतन
ू काढू न टाकताना अिधिनयम कलम
35 व िनयम 29 मधील तरतुदी िवचारात घे त या जातील व यात नमूद
केले या कायरीतीचा अवलंब केला जाईल. काढू न टाकले या सद यास
या तरतुदीनुसार पु हा एक वष नंतर सभासद क न घे ता येईल.
15. खालीलपैकी कोण याही कारणामुळे एखा ाचे सभासद व बंद
होईल. एका सहकारी वष त सं थेतील एकूण सभासदांपैकी 1/5 पे ा जा त
इसमांचे सभासद व बंद करता येणार नाही.
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(1) याने सभासदाचा िदलेला राजीनामा मंजरू झा यास
(2) या या नावावरील सव भाग अगर िहतसंबंध दुस या या नावावर वग
झा यास.
(3) तो मयत झाला अस यास.
(4) याला कायमचे वेड लागले अस यास.
(5) तो कायमपणे सं थे या काय े ाबाहे र रहात अस यास.
(6) सं थे या उ े शा माणे याने आ थक संबंध य त केला नसेल कवा
िकमान आ थक

यवहार केले नस यास कवा अ य माग ने तो

अि यािशल झा यास कवा सं थे या उ े शा माणे सेवा सुिवधांचा लाभ न
घे त यास.

16. सं थे या सभासदास याने सं थेशी केले या यवहारासंबंधीची
कागदप े, लेखे व पु तके अ ावत न दीसह या सभासदाने लेखी अज
िदलेनंतर यास सं थे या काय लयीन वेळेत ते पाहता ये तील कवा
मागणी माणे या या ती िमळतील.
करण तीन : भागभांडवल
17.

येक भागाची दशनी कमत

. 100/- राहील. एकूण भाग

भांडवलाची कमाल मय दा
................ राहील. तसेच एकूण भागांची सं या ............. राहील.
18. सं थे या एकूण भागां या एकपंचमांश भागापे ा कवा जा तीत जा त
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वीस हजार पयांपे ा या पैकी जी कमी असेल यापे ा जा त कमतीचे
भाग कोणाही सभासदास धारण करता येणार नाहीत अगर यावर ह क
सांगता येणार नाही.
19. जादा भागाकिरता केलेले अज लेखी असले पािहजेत व संचालक
मंडळाकडू न अशा अज चा िनकाल केला जाईल.
20. सवसाधारण सभा ठरवील या

माणे

येक सभासदाने वगणी िदली

पािहजे.
टीप :- अशा रीतीने जमा झालेली वगणीची रककम

येक सभासदा या

नावे दोनशे भागां या र कमेपयत भागापोटी जमा केली जाईल व यापुढे
जमा होणारी र कम संिचत ठे व (Cumulative Deposit) ठे व हणुन जमा
राहील. अशा कारे ठे व पाने जमा होणा-या र कमेवर अिधमंडळ बैठक
ठरिवल या दराने याज दे ता येईल.
21. सभासदाने घे तले या भागाचा यास सं थेने वरीत भाग दाखला िदला
पाहीजे.
22. भागाचे ह तांतरण अिधिनयम कलम 29 व 30 व िनयमामधील
तरतुद नुसार केले जाईल. संचालक मंडळा या मंजरु ीने दुस या सभासदास
अगर याचा सभासद वाचा अज संचालक मंडळाने मंजरू केला असेल
अशा य त या नावे तो भाग ह तांतरीत करता येईल.

येक भाग

ह तांतरीत कर याकरीता 10/- पये फी आकारली जाईल. याचे नावे
भाग ह तांतरीत केला याचे नाव भागां या ह तांतरण न दवहीत दाखल
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के याखेरीज व

ह तांतरीत

करणा याने

आपली

सं थेची

दे णी

भागिव याखेरीज भागांचे ह तांतरण पूण होणार नाही. शासनाने िज हा
म यवत सहकारी ब ँकेमाफत खरे दी केलेले भाग ह तांतरीत करताना हे
िनबध लागू असणार नाहीत.
23. कोणाही सभासदास नामिनदशन, िनयमास अनुस न करता येईल.
सं थेने अशा कारचे नामिनदशन िविहत प दतीने सं थे या द तरी न दले
पाहीजे. सभासदाने नामिनदशन करताना अज सोबत . 10/- इतकी फी
भरली पािहजे.
24. एखा ा सभासदा या मृ यूनंतर याचे भाग अगर िहतसंबंध याने
नेमले या वारसदारां या नावे वग केले जातील; असा वारसदार नेमला
नसेल तर याचे भाग अगर िहतसंबंध, अिधिनयम कलम 30 व िनयम 25
मधील तरतुद नुसार या या वारसा या अगर कायदे शीर ितिनधी या नावे
ह तांतरीत केले जातील. मा

ह तांतरण कर यापूव

या नेमले या

वारसास अगर कायदे शीर ितिनधीस सं थेचे सभासद क न घे तले जाईल.
याकिरता सं थेने ठरिवले या नमु यांत

याने अज केला पािहजे.

सभासदाकिरता याला पु हा भाग िवकत घे याची ज री नाही.
25. एखा ा सभासदा या मृ यूनंतर या या खा यात असले या भागांचा
कवा िहतसंबंधा या र कमेतन
ू सं थेस या याकडू न जे येणे असेल ते वजा
क न उरलेली रककम याने नेमन
ू िदलेला वारसदार अथवा वारसदार
नेमला नसेल तर संचालक मंडळा या मते मयताचा जो कोणी यो य वारस
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अगर कायदे शीर

ितिनधी असेल या याकडू न यो य या

माणात

नुकसान भरपाईचा रोखा (a bond of indemnity) िलहू न याने मागणी
के यापासून सहा मिह यां या आत, अिधिनयम कलम 29 (3) व िनयम 21
मधील तरतुदी माणे िदली जाईल.
26. सभासद वातून कमी झाले या

य तीस तो कमी झा या या

तारखेपासून एक वष या आत, या या भागांची र कम याला िदली
जाईल; मा

या याकडू न येणे असले या र कमा,

या भागां या

र कमांतन
ू कापून घे त या जातील. तसेच कोण याही वष त परत
करावयाचे भागभांडवल हे यापूव या 31 माच रोजी असले या सं थे या
एकूण भागभांडवला या 10% पे ा जा त असणार नाही.
27. सं थेने जर शासकीय अगर िव

पुरिवणा-या सहकारी ब ँकेचे कज

घे तले असेल तर, अनु मे संबिधत िनबंधक अगर अशी ब ँक यां या पूव
संमतीिशवाय सं थेस कोण याही भागांची र कम परत करता येणार नाही.
टीप - उपिवधी

मांक 24 व 25 या कारणासाठी भागांची र कम परत

करताना भागांची कमत िनयम 23 मधील तरतुदीनुसार केली जाईल व
भागाची र कम दे ताना तीच िवचारात घे तली जाईल.

करण चार : अिधमंडळाची वा षक बै ठक
28. सं थे या अिधमंडळाची वा षक बैठक ही सं थेची सव च स ा

राहील; पण ती स ा अिधिनयम, िनयम, उपिवधी यांतील तरतुद ना अिधन
राहील.
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29. सं थेची पिहली अिधमंडळाची वा षक बैठक िनयमामधील
तरतुदीनुसार भरिवली जाईल व या सभेत याच तरतुदीनुसार कामे केली
जातील.
30. दरवष आ थक वष संपले नंतर हणजेच 31 माचनंतर या 30 स टबर

पूव (सहा मिह या या आत) अिधिनयम कलम75 व िनयमामधील
तरतुद नुसार अिधमंडळाची वा षक बैठक बोलावली जाईल.
31. अिधमंडळाची वा षक बैठकीत करावया या कामात खालील कामांचा
समावेश होतो (1) सं थेचा गतवष चा अिधिनयम कलम 75 मधील तरतुदीनुसार तयार
केलेला वा षक अहवाल व िनयमामधील तरतुदीनुसार तयार केलेली या
वष ची एन नमु यात तयार केलेली आ थकप के

वीकारणे व ती

न या या िवभागणीसह मंजरू करणे अगर यात ज र वाटतील या
दू

या क न याला मंजरु ी दे णे.

(2) उपिवधीमधील मय दे स अधीन राहू न पुढील वष किरता उभारावया या
बाहे रील कज या मय दा ठरिवणे.
(3) अहवाल वष पाठीमागील वष या दोषदु

ती अहवालाची न द घे णे.

(4) अहवाल वष तील वैधािनक ले खापिर ण अहवालाची वाचून न द
घे णे.
(5) चालू आ थक वष चे वैधािनक लेखापिर णासाठी शासनमा य
तािलकेवरील लेखापिर काची िनयु ती करणे. मा

अशा

याच
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लेखापिर काची िनयु त सलग कमाल तीन वष साठीच करता येईल.
(6) िनबंधकास सादर केले या/करावया या वा षक िववरण प कांची न द
घे णे.
(7) सं थे या होणा-या/ यावया या पंचवा षक िनवडणुक तारखेची न द
घे णे.
(8) सभासदां या अंतगत त ारी अथवा वाद िनवारण करणेसाठी तीन
जे ठ, अनुभवी व ि यािशल सभासदांची त ार िनवारण सिमती िनयु त
करील. मा अशा सिमतीचे सद य हणुन िव मान संचालक मंडळापैकी
कोणाचीही िनयु ती करता येणार नाही.
(9) उपिवधी माणे ज रीनुसार सभासदांना सं थेतन
ू काढू न टाकणेबाबत
िनणय घे णे.
(10) सं थे या उपिवधीम ये आव यकते माणे दु

ती करणे.

(11) सभासदांना व संचालक मंडळ सद य यांना वेळोवेळी िद या जाणाया आगाऊ र कमा (ऍ़ ड हा सेस) दे यािवषयी संचालक मंडळाने तयार
केले या िविनयमांना मंजरु ी दे णे.
(12) सभासदां या त ारीचे िनवारण कर यासाठी व अंतगत वादाचा
िनपटारा कर यासाठी अिधमंडळाची वा षक बैठकीत िनयु त केले या
त ार िनवारण सिमतीकडे अशा त ारी सादर करे ल व अशा सिमतीची
सभा घे याची तजवीज करे ल. यासाठी संचालक मंडळाला िवशेष
अिधकार राहतील मा अिधमंडळाची वा षक बैठकीम ये िवहीत प दतीने
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याबाबत कायवाही करणेत येईल.
32. सं थेचे कामकाज तसेच उ े शानुसार त सम यवहारांची यव था
पाह यासाठी एक वतं उपसिमती राहील. सं थे या संचालक मंडळाचा
अय

व ितचा एक संचालक व िज हा म यवत सहकारी ब ँकेचा

ितिनधी (ब ँकेचे कज घे तलेले अस यास) असे या उपसिमतीचे
अिधकारपर वे (ए स ऑिफिशओ) सभासद असतील.
33. अिधिनयम कलम 76 मधील तरतुदीनुसार सं थेला अिधमंडळाची
िवशेष बैठक बोलािवता येईल व याच तरतुदीनुसार ती बोलावली जाईल व
खालील पिर थतीत ती एक मिह यात बोलािवलीच पािहजे.
(1) सं थे या एकूण सभासद सं ये या एक पंचमांश सभासदांनी लेखी
मागणी के यास.
(2) िनबंधकाने तशी सूचना के यास.
(3) संघीय सं थे या सिमतीने तशी सूचना के यास.
34. अिधमंडळाची वा षक बैठकीची कायप दती िनयम 60 मधील
तरतुदीनुसार राहील.
35. अिधमंडळाची वा षक बैठकीची चौदा िदवसांची व अिधमंडळाची
िवशेष बैठकीची सात िदवसांची लेखी नोटीस व काय म पि का अशा
सभेपव
ू काढू न सं थे या यव थापकाने ती सभा बोलािवली पािहजे. अशा
सभेची सूचना िनबंधकाना िदली पािहजे. सभेची नोटीस व काय म पि का
सं थे या नोटीस बोड वर डकवून ती िस द केली पािहजे. नोिटशीत सभेची
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तारीख व िन चत वेळ नमूद केली पािहजे. सं थेचा अ य

व याचे

गैरहजेरीत संचालक मंडळातील एक संचालक व यव थापक यांनी
नोिटशीवर सहया के या पािहजेत.
36. कोण याही अिधमंडळाची बैठकीत एकूण सभासद सं ये या दोन
पंचमांश अगर 25 (यापैकी जी सं या कमी असेल िततके) सभासद हजर
असले हणजे गणपूत (कोरम) झाली असे समजले जाईल. बैठकीस
गणपूत झाली नसेल तर, ती बैठक सात िदवसांपयत पुढे ढकलली जाईल.
मा अशा बैठकीस गणपूत असो वा नसो, बैठकीचे कामकाज पुण केले
जाईल. परं तु या बैठकीत िवषयप ीकेतील सव िवषय न संप यास या
बैठकी या तारखेपासून पुढे 30 िदवसां या आत पु हा बैठक घे वन
ू उवरीत
िवषयांचे कामकाज पुण करणेत येईल.
37. सं थेचे अ य ष हे अिधमंडळ बैठकीचे अ य

असतील. यां या

गैरहजेरीत बैठकीसाठी अ य ाची िनवड अिधमंडळ बैठक करे ल.
38. अिधिनयम कलम 27 व िनयम 60 मधील तरतुद नुसार अिधमंडळ या
बैठकीत मतदान केले जाईल. बैठकीस हजर असणा या

येक

सभासदाला एकच मत दे याचा अिधकार राहील. परं त ु थकबाकीदार

सभासदांस मतदानाचा अिधकार असणार नाही. अ य ास इतर पा
सभासदा माणे एक मत असेल. परं तु एखा ा ठरावावर मतदान सारखेच
िवभागले गे यास मा अ य ास जादा एक िनण यक मत असेल. एखा ा
ठरावावर (मतै य न झा याने) सभासद िवभागले गेले असतील ते हा,
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मतदान करणा या कोणाही सभासदास मतमोजणी (पोल) कर याची
मागणी करता येईल. यानंतर अ य ाने ती मंजरू केली पािहजे.

ि याशील सभासद हणजे या सभासदाने मागील सलग पाच
वष त िकमान एका अिधमंडळा या वा षक बैठकीस उप थती व
मागील सलग पाच वष त सं थे या उ े शात नमूद

िकमान 120

िदवसांची सेवा दे णारी य ती/सं था ही ि याशील हणून संबोधली
जाईल.
39. कोण याही पास झाले या ठरावात बदल कर यासंबंधीचा ठराव
अिधमंडळा या बैठकीत पास झाले या मूळ ठरावा या तारखेपासून सहा
मिह यां या

आत

िनबंधका या

परवानगीिशवाय

कोण याही

अिधमंडळा या बैठकीत आणता येणार नाही.
40. खाली िदले या सं थांना सामील होऊन सं थेने यांचे सभासद व
प करले पािहजे 1) िज हा म यवत सहकारी बँक
2) िज हा तर संघीय सहकारी संघ
3) िवभाग तर संघीयसहकारी संघ
सं था

या इतर सं थांची सभासद झाली असेल अशा सं थां या

अिधमंडळा या बैठकांना

सं थेतफ

ितिनधीला हजर राहता येईल.

अिधिनयम कलम 27 मधील तरतुद ना अधीन राहू न सं था वेळोवेळी
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ितिनधी ठरवील.
41. यव थापकाने अिधमंडळा या बैठकाचा वृ ांत न दवहीत िलहू न
ठे वला पािहजे.
रकरण पाच - संचालक मंडळ
42. सं थे या संचालक मंडळाने सं थे या कामकाजाची यव था

पािहली पािहजे. संचालक मंडळात तेरा 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

-8

(2) अनुसिू चत जाती / अनुसिू चत जमाती

-1

(3) िवमु त जाती भट या जमाती कवा िवशे ष मागास वग - 1
(4) इतर मागासवग य

-1

(5) मिहला

-2

एकू ण

- 13

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 ये ईल.
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43)

यािशवाय सं थेचे

(Functional Director)
राहतील.

या

यतीिर त

यव थापक

हे

कायल ी

संचालक

हणून संचालक मंडळावर कायरत
संचालक

मंडळ

एका

संचालकाची(Expert Director) संचालक मंडळावर
करे ल. सदरचे दोन संचालक उपिवधी

त
वकृ ती

. 42 म ये नमूद असले या

एकू ण संचालक सं ये पे ा अितिर त असतील. या दो ही संचालकांना
संचालक मंडळ सभेम ये मतदानाचा अिधकार असणार नाही अथवा
यांना पदािधकारी होता ये णार नाही.
44. संचालक मंडळात िर त होणा-या जागा काय तील तरतुदी माणे
भरता ये तील.
45. यो य कारण दाखिव यावाचून संचालक मंडळा या लागोपाठ तीन

सभांना गैरहजर रािह यास असा संचालक, संचालक मंडळातून कमी
कर यात येईल. तथािप कमी कर यापूव याला आपले हणणे मांड याची
संधी िदली जाईल.
46. संचालक मंडळाची गणपूत हो यास पोटिनयम 42 म ये नमूद एकूण
सद य सं ये या 50% पे ा अिधक एक सद य सं या ( हणजेच कमीत
कमी 7 सद य सं या) आव यक राहील. अशा कारे गणपूत झा यानंतर
सभेचे कामकाज करता येईल. कायल ी संचालक व त

संचालकांची

उप थती गणपुत साठी गणना केली जाणार नाही.
47. सं थे या कोण याही पदािधका-यािव द अिव वास ठराव हा
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अिधिनयमातील कलम 73 एक घ नुसार आणता येईल. अशा पदािधकायांस िवहीत प दती अनुस न पदाव न दूर के यास ते पद िर त होईल व
या या जागी पदािधका-याची फेरिनवड कर यात येईल.
48. या संचालकाने सं थेकडू न (1) अनामत अगर अ ीम र कम घे तली असेल, अगर
(2) कोणताही माल कवा व तू उधारीवर खरे दी के या असतील, अगर
(3) या सेवेची िबले भरावी लागतात अशा कोण याही सेवा घे त या
असतील,
अशा अनामत अगर अ ीम र कमा अगर माल खरे दी या अगर सेवे या
र कमा भर याब ल सं थेने लेखी व पात पाठिवलेली नोटीस याला
बजाव यात आ या या तारखेपासून तीन मिह या या आत र कम भरली
नाही अगर (1) सं थेकडू न याला मागणीची नोटीस िमळा यापासून
अथवा (2) याने अनामत अगर अ ीम र कम अगर सेवा घे त यापासून
तीस िदवसां या आत यापैकी जी कमी मुदत असेल या िदवसापासून तो

संचालक हणून कमी झाला व याची जागा िर त झाली असे समज यात
येईल.
49. जर एखादा सभासद अिधिनयमा वये कवा याखालील िनयमा वये
कोण याही कारे अपा ठरला अस यास तो संचालक हणून िनवडू न
ये यास,

वकृ त (को-ऑ ट) कर यास कवा संचालक

राह यास अपा ठरे ल.

हणून चालू
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50. अिधिनयमातील कलम 73 गक व िनयमा माणे संचालक अपा
ठर यास संचालक मंडळावर संचालक हणून राह यास अपा ठरे ल.
51. एखा ा संचालका या या या सं थेत असणा-या िहतसंबंधािवषयी
बाब चा िवचार चालू असताना संचालक मंडळा या या सभेत यांस हजर
राहता येईल परं तु यांस मतदान करता येणार नाही.
52. 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 सूचनांनस
ु ार यव थापकाने
बोलिव या पािहजेत. इतर संचालकांनी मागणी 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.
53. संचालक मंडळ सभेस सं थेचे अ य
अय

हे च अ य

हणून राहतील.

गैरहजर असतील ते हा सभेस हजर असले या संचालकानी

आप यापैकी एका संचालकास या सभेकिरता अ य

हणून िनवडले

पािहजे. अ य ाला संचालक या ना याने असले या एका मताखेरीज समान
मत संगी िनण यक मत दे याचा अिधकार असेल. मा सदर िनण यक
मताचा ह क पदािधकारी िनवडीचे संगी राहणार आही.
54. वषभरात सं थे या कामाकिरता संचालक मंडळा या आव यक
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ितत या सभा भरिव या जातील परं तु दरमहा िनदान एक तरी सभा भरलीच
पािहजे. यव थापकाने सभांचा वृ ांत न दवहीत िलहू न ठे वला पािहजे.
55. संचालक मंडळाची कामे पुढील माणे असतील.
1) सद य हो यासाठी व भागासाठी आले या अज चा िनकाल
करणे.
2) कज काढणे, ठे वी वीकारणे व यां या अटी ठरिवणे.
3) भागा या व इतर येणा-या र कमचा वसुल घे णे. व आलेला
वसुल कशा िरते जमा करावयाचा ते ठरिवणे.
4) अगदीच ज री या वेळी अिधमंडळ बैठकीतील मंजरु ी या
अंतरावर वाहतुकी करीता मोटारी , ट ँक इ यादी वाहने उपिवधी .5(4)
माणे खरे दी करणे भाडयाने घे णे, अगर दे णे व या संबंधी करार करणे,
तसेच सद यांची वाहने यो य मोबद यावर करार क न घे णे.
5) उपिवधी मांक 5(7) माणे मोटारी ,
स इ यादी करीता
लागणारी ह यारे , सुटे भाग, तेले, व वगैरे खरे दी करणे, िवकणे, पटोल पंप
व िव ी क े चालिवणे
6) िवव ीत े ापुर या अगर कामा करीता उपसिम या नेमणे.
7) उपिवधी मांक 5 (6) माणे वकशॉ स व स ह सग सेटस
चालिवणे.
8) उपिवधी मांक 5 (8) माणे अिभकत (एजंटस) नेमणे.अगर
उपिवधी मांक 2(9) माणे अिभकत माणे काम करणे.
9) उपिवधी .5(10) माणे वाहतुक न दणी काय लये (बुक ग
ऑफीसेस ) चालिवणे.
10) वाहतुकीचे व इतर कामाचे दर ठरिवणे.
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11) सं थे या कामासंबंधी होणारा खच मंजरु करणे.
12) सं थेचे िहशोब तपासणे व रोख िश लक मोजून पाहणे. सं थेचा
सभापती दर मिह यातुन िनदान दोन वेळा िश लक मोजून पािहल.ती
बरोबर असलेची खा ी क न घे ईल.
13) अिधिनयम कलम मांक 71 व िनयम मांक 61 मधील
तरतुदी नुसार वा षक अहवाल व ताळे बंद प के वष संपले पासून 45
िदवसा या आंत तयार करणे. व ती तयार केले पासून 15 िदवसात
िनबंधकाने नेमलेले या भागाचे लेखापिर क यांचेकडे पाठिवणे.
14) उपिवधी मांक 5 (5) माणे यव थापक व इतर कमचा-यांना
नेमणे. या या अनु मे पगाराची व भ याची ेणी ( केल) ठरिवणे अगर
यात बदल करणे, यास दं ड करणे व ता पुरते कामाव न दूर करणे
यव थापक व विर ठ दज या कमचा-यांना कायमचे कामाव न दूर करणे
बाबत सव साधारण सभेकडे िशफारस करणे. व या सव बाबत िविनमय
तयार करणे व ते सव साधारण सभेपढ
ु े मंजरू ीस ठे वणे, कमचा-या या
कामावर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे.
15) काय ाची कामे चालिवणे, या कामासंबंधात ितप
चालिवणे कवा एकादया बाबतीत संघीय सं थे या (तशी अस यास)
संमतीने तडजोड करणे, सं थे तफ कायदे िशर कामे चालिव याकरीता
ित या अिधका-यास कवा अिधका-यांना अिधकार दे णे.
16) मालाची न द बुक तपासणी व िश लकीमाल बरोबर आहे
कवा नाही ते पाहणे.
17) सं था वापरीत असलेली वजन काटे , वजणे, मापे, ह यारे , यं े ,
वाहणे, इ यादी तपासणी.
18) सं थे या काय लयासाठी वाहने व माल ठे वणेसाठी जागा
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संपादन करणे अगर भाडयाने घे णे, गोदामे, शे स , तबेले बांधणे, भाडयाने
घे णे , यांची दु ती करणे अगर यांची ज री नसेल ते हा भाडयाने दे णे
अगर िवकणे.
19) सं थेचा माल साठिवणेची जागा व सं थेचा माल यांचे आगी
पासून नुकसान होवू नये हणून यो य बाजार दराने िवमा कंपनी म ये िवमा
उतरिव याची यव था करणे.
20) उपिवधी मांक 5 मधील उ े शा माणे कामे हाती घे णे व या
करीता भांडवल पुरिवणेची यव था करणे.
21) या यव थापक व इतर कमचा-याचा रोख रकमेशी,
मह वा या कागदप ाशी अगर रो याशी संबंध येत असेल अशां याकडू न
िनयम मांक 107 -ब म ये ठरिवले या र कमे या माणानुसार जामीन
रोखे घे याची व िवमा कंपनी कडू न फायडे िलटी बाँड घे णेची यव था
करणे.
22) सरकारी तसेच थािनक लेखापिर कांकडू न आले या
लेखापिर ा यादया िवचारात घे णे अिधिनयम कलम मांक 82 व िनयम
मांक 73 मधील तरतुदी नुसार लेखापिर केतील दोष दु तीचे ित वृ
िनयमां या *ओ* नमु यात िनबंधक यां याकडे पाठिवणे आिण
लेखापिर ण अहवाल व दोष दु ती ितवृ पुढील अिधमंडळ बैठकीपुढे
ठे वणे.
23) भाग (शेअस) सहकारी व इतर रोखे यां यावर सं थे या वतीने
शेरा िलिहणे, ते िवकणे अगर वग करणे आिण या करीता सिमती या दोन
अथवा अिधक सद यांना ज र ते अिधकार दे णे.
24) सवसाधारण पणे सं थेचा यवहार चालिवणे.
25) यव थापक कवा ओ हरिसअर यां याखेरीज इतर पगारी
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अिधका यां या व सेवकां या नेमणुका करणे,

यां या पगाराची व

भ यांची ेणी ( केल) व र कम ठरिवणे अगर यात बदल करणे, यांना
ताकीद दे णे अगर दं ड करणे वा यांना ता पुरते अगर कायमचे कामाव न
दूर करणे व या सवबाबतीत िनयम तयार करणे व ते अिधमंडळ बैठकीपुढे
मंजरु ीस ठे वणे. सव कमचा-यांवर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे.
26) कायदे शीर कामे चालिवणे अगर अशी कामे चालिव यासाठी
पदािधकारी, संचालक अगर अिधकारी यांना अिधकार दे णे.
27) आप या सं थे या आिण सभासदां या गरजा अजमावून
धं ासाठी अगर कामांसाठी लागणारी साधने व यं सामु ी खरे दी कर याची
तजवीज करणे व ज र पड यास मागणी करणा या सभासदां या खच ने व
या या जोखमीवर तो साठिव याची, वाट याची व िवक याची तजवीज
करणे.
28) साधने व यं सामु ी न दबुक तपासणे व िश लक माल बरोबर
आहे कवा नाही ते पाहणे.
29) सं था वापरीत असलेली ह यारे , यं े इ यादी व तू तपासणे.
30) सं थे या काय लयासाठी व साधने व यं सामु ी साठिव यासाठी
जागा संपादन करणे अगर भाडयाने घे णे.
31) सं थेची साधने व यं सामु ी साठिव याची जागा व सं थेची
साधने व यं सामु ी यांचे आगीपासून नुकसान होऊ नये हणून यो य ती
उपाययोजना करणे.
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32)

या

यव थापक व इतर सेवकांचा रोकडीशी, साधने व

यं सामु ीशी, मह वा या कागदप ांशी अगर रो यांशी संबंध येत असेल
अशांकडू न यो य या रकमेचा माणानुसार जामीनरोखा घे णे.
33) संचालक मंडळ दरवष आ थक वष समा तीनंतर सहा

मिह यांचे आत (30 स टबरपूव ) या आ थक वष ची खालील
िववरणप के िनबंधकाकडे दाखल करतील. तसेच ही िववरणप के
सं थे या अिधमंडळ वा षक बैठकीपुढे ठे वतील.
1.

सं थे या

वषभरातील

कामकाजाची

मािहती

दे णारा

वा षकअहवाल.
2. अहवाल वष चा वैधािनक लेखापिर ण अहवाल.
3. नफा वाटणी िविनयोजन.
4. उपिवधी दु तीबाबतची यादी(असलेस).
5. अिधमंडळ वा षक बैठकीची तारीख व सं थे या िनवडणूकीची
तारीख.
6.अिधमंडळ

वा षक

बैठकीने

िनयु त

केले या

वैधािनक

लेखापरी काची मािहती व याचे संमतीप .
7. काय ातील तरतुदीनुसार िनबंधकास आव यक वाटे ल अशी इतर
कोणतीही मािहती.
(21) सं था सद य व संचालक मंडळ सद य हे ि याशील कसे राहतील
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यासाठी ज र ती यव था पुरवून तसे सकारा मक य न करणे.
(22) सं था सद य व संचालक मंडळ सद य व कमचारी यांना कलम 24
क माणे सहकार िश ण दे णे.
करण सहा - यव थापकाची िनयु ती व कामे.
56. यव थापकाची नेमणूक संचालक मंडळ करे ल.
57. कायदा व िनयमातील तरतुदी माणे सं थे या एखा ा करारात कवा
यवहारात खरे दी केले या अगर िवकले या िमळकतीत यव थापकास
कसलाही भाग अगर िहतसंबंध ठे वता येणार नाही.
58. यव थापकाची कामे पुढील माणे असतील :(1) सं थे या अिधमंडळ बैठक व संचालक मंडळा या सभा बोलािवणे.
(2) अशा सभात होणा या कामांची न द, न दवहीत करणे.
(3) संचालक मंडळा या हु कुमाने पैसे खच करणे.
(4) कायदा व िनयमातील नमूद केले या व सं थेने ठरिवले या सव
न दव ा व िहशोब पु तके वेळ यावेळी िलहू न अ यावत ठे वणे.
(5)

जमा

पाव या,खच या

पाव या( हाऊचस)व

सं थेचे

काम

चालिव यासाठी लागणारी सव कागदप े तयार करणे.
(6) कायदा व िनयमा माणे आ थकप के ठरले या मुदती या आत तयार
क न संचालक मंडळापुढे ठे वणे व साधारण सभेने नेमले या
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लेखापरी कांकडे पाठिव याची यव था करणे.
(7) सं थेचा प यवहार चालिवणे व सद यांना लागणारी ज र ती मािहती
वेळोवेळी पुरिवणे.
(8) लेखापरी ण अहवाल ा त झा यांनतर ताबडतोब तो िवचाराकिरता
संचालक मंडळापुढे ठे वणे व दाखिवलेले दोष व चुका दु
ज र ती तजवीज करणे व िनयमा माणे दोषदु

त कर याबाबत

ती संचालक मंडळापुढे

ठे वन
ू पुढे पाठिव याची यव था करणे.
(9) सं थे या पगारी सेवकांना काम नेमन
ू दे णे, यां यावर दे खरे ख ठे वणे व
यांचे िनयं ण करणे.
(10) यव थापका या गैरहजेरीत ता पुरती कामे कर यासाठी दुस-या
सेवकांस अथवा संचालक मंडळातील एखा ा संचालकास अिधकार दे ता
येईल.
(11) सं था सद य व संचालक मंडळ सद य हे ि याशील कसे राहतील
यासाठी ज र ती यव था पुरवून तसे सकारा मक य न करणे.
(12) सं था सद य व संचालक मंडळ सद य व कमचारी यांना कलम 24
क माणे सहकार िश ण दे णे.
59. सं था ित या सेवकांकरीता आव यकते माणे भिव यिनव ह िनधी,
अिधिनयम 71 व िनयमानुसार िनम ण करे ल.
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करण सात - सभासदांची व सं थेची जबाबदारी
60. सभासदांची व सं थेची जबाबदारी पुढील माणे :(1) सं थेने िदलेले ओळखप

येक सभासदाने

वत:जवळ ठे वणे

आव यक आहे .
(2) सं थेने

येक सभासदाची ब ँकेत खाती उघडली पािहजेत व

सभासदांनी केले या कामाचा मेहनताना ब ँकेतच जमा केला पािहजे.
(3) सं थेने

येक सभासदाचा अपघाती िवमा उतरवला पािहजे.

या

िव याचा ह ता भर याची व पॉिलसी नूतनीकरणाची जबाबदारी सं थेची
राहील.
(4) सं थेने "िज हा तरावरील सहकारी सं थांचा संघ" यांचे सभासद झाले
पािहजे व यासाठी संघास दरमहा संघाने ठरिवले या दराने वगणी िदली
पािहजे.
(5) सदर सं थेने वत: संघीय सं थेकडू न आव यक असणारी कामे
सभासदां या िहतासाठी केली पािहजे.
(6) सं थे या उ े शात नमूद केले या बाब ची पुतता कर यासाठी
आव यक ते सव य न, करार-मदार, काय सं था िहताथ केली पािहजे.
करण आठ - संकीण
61. सं था

येक वषअखेरीस िहशोब तयार झा यावर सं थे या ढोबळ
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न यातून कलम 65 व िनयम 51 मधील तरतुद नुसार िनरिनराळया
खच या वगैरे र कमा, कलम 71 माणे सेवक िनधीसाठी सं थेने िदलेली
अंशदाने, डे ड टॉक, यं े, इमारती इ यादी मालाचा िटकाऊपणा िवचारात
घे ऊन यां या कमतीवर आकारलेली झीज व तो

ा या र कमा वजा

क न सं थे या िन वळ नफयाचा आकडा काढला जाईल व तो नफा पुढील
वा षक सवसाधारण सभेत जाहीर केला जाईल.
62. अिधिनयमातील कलम 64 ते 69 व िनयमांमधील तरतुद ना अधीन
राहू न िन वळ न याची िवभागणी पुढील बाब वर केली जाईल.
(1) कमीत कमी 25% र कम राखीव िनधीसाठी.
(2) जा तीत जा त 15% दराने लाभांश वाट याकिरता.
(3) िनयमां वये ावया या िश ण िनधीकिरता.
(4) भागभांडवला या 2% इतका नफा िनयमा माणे उभारावया या
अिधलाभांश समीकरण िनधीकिरता (लाभांश व अिधलाभांश समीकरण
िनधीचा उपयोग अनु मे लाभांश व अिधलाभांश वाट याकडे केला
जाईल)
(5) न या या 1% तारणप

कमत चढ उतार िनधीकिरता.

(6) न या या 20%पयत अिधिनयम कलम 59

माणे सावजिनक व

धम दाय अशा कार या कामाकिरता.
(7) न या या 20%पयत र कम सं थेत काम करणा या सभासदांना
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अिधलाभांश वाट याकिरता.
(8) न या या 20% पयत सभासदां या भिव यिनव ह िनधीत जमा
कर याकिरता.
(9) न या या 10% र कम भिव य व बेकार िनधीकिरता काढ यात येईल.
भिव य व बेकार िनधी सं थे या यवहारात न गुंतिवता ब ँकेत गुंतिवला
जाईल. या िनधीची यव था सवसाधारण सभेने केले या िनयमानुसार
होईल. बेकार सभासदां या पोटगी खच साठी संचालक मंडळाला बेकार
िनधीतून र कम खच करता येतील.
(10) वरील सव बाब वर िवभागून िश लक रािहलेला नफा पुढील बाब वर
िवभागता येईल.
(11) िश लक न या या 20% पयत सं थे या पगारी कमचा यांना दोन
मिह यां या पगाराइतका अिधलाभांश वाट याकिरता.
(12) िश लक न या या 10% पयत सं थे या सभासदांचे िश ण,
यां यावर सुसं कार करणे गिरबांचे िश ण व यांना मदत, वै कीय मदत
व सावजिनक उपयु त बाब चा

सार यांचा समावेश असले या

कोण याही सहकारी अगर धम दाय बाबीकिरता.
(13) िश लक न या या 10% पयत इमारत िनधीकिरता.
63. िनबंधका या पूव परवानगीने अिधिनयम व िनयम यांतील तरतुद ना
अधीन राहू न सवसाधारण सभेस वरील नफा वाटणी या माणात बदल
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करता येईल.
64. िनयमा मधील तरतुदीनुसार सं थेने रा य शासन जाहीर करील अशा
संघीय सं थे या िश ण िनधीकिरता अंशदानाची (वगणीची) र कम
भर यािशवाय ितला लाभांश वाटता येणार नाही.
65. सं थेत जमा होणारी वेश फी, दं ड र कम, आदी र कमा राखीव
िनधीत जमा केली जाईल.
66. सं थेने ितची गुंतवणूक कलम 70 माणे कर याची मुभा राहील. मा
असे करताना सुरि तता, रोखता, लाभता या त वांचा ामु याने आधार
घे तला जाईल.
67. सं थेची . 500/- पयतची िश लक यव थापकाकडे ठे वता येईल.
यापे ा जा त िश लक जमली अस यास ती जम यापासून तीन
िदवसां या आत (सावजिनक सु ीचे िदवस वगळू न) ती ब ँक खा यात
भरली पािहजे व ती भर याची जबाबदारी यव थापक व अ य ावर
राहील.
68.

सं थेचे

रोखे,

सं थे या

िहशोबाची

पु तके

व

कागदप े

यव थापका या ता यात राहतील व ती सांभाळ याची जबाबदारी
यव थापकावर राहील.
69. िनयमाम ये नमूद केलेली व िनबंधकांनी ठरिवलेली व संचालक
मंडळास आव यक वाटतील अशी िहशोबाची पु तके व कागदप े सं थेने
ठे वली पािहजेत. या पु तकांवर व कागदप ांवर ज र तेथे व कीद वर
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दररोज या यवहारा या शेवटी अ य
पािहजेत. अ य

व यव थापकाने सहया के या

व यव थापक हे सं थे या कागदप ां या

न कलांवर सहया करतील. या

मािणत

यितिर त दुस या अिधका यांनी

कागदप ांवर सहया करावया या अस यास यांना या कर यासाठी
सं थेस अिधकार दे ता येईल.
70. सं थेत आले या ठे वी या, कज फेडी या व र कमां या ठरािवक
नमु यातील जमे या पाव या सहया क न िद या पािहजेत.
71. पासबुके फ त सभासदांना दे यात येतील. यात सभासदाकडू न
आले या व यास िदले या र कमां या न दी के या जातील व या

येक

न दी या खरे पणाब ल यव थापकाने सही केली पािहजे. याने सभासदांची
पासबुके नेहमी िलहू न पूण केलेली असली पािहजेत.
72. सं थे या कोण याही सभासदाला अिधिनयम कलम 32 मधील
तरतुदीनुसार व यात नमूद केलेली सं थेची पु तके पाहता येतील. अगर
िनयम 27 मधील तरतुदीनुसार या या न कला यास दे ता येतील. तसेच
यांनी सं थेशी केले या यवहाराबाबत सं थे या काय लयीन वेळेत
सं थेशी याचे झालेले यवहार पाहता येतील.
73. सं थे या उपिवधीत बदल करणे, एखादा उपिवधी र द करणे कवा
नवीन उपिवधी करावयाचा अस यास कलम 13 व िनयम 12 मधील
तरतुदी अनुसर या जातील. याकिरता भरलेलया सवसाधारण सभेत हजर
असणा या व मत दे णा या सभासदां या िनदान दोन तृतीयांश सं येने या
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बदलासंबंधीचा ठराव पास केला पािहजे. या सभेची नोटीस सभे या
तारखेपव
ू िनदान चौदा िदवस अगोदर सव सभासदांना िदली पािहजे.
कोणता उपिवधी कसा बदलावयाचा, कोणता नवीन वीकारावयाचा अगर
र

करावयाचा हे

यां याकडू न दु

या नोटीशीत

प टपणे िलिहले पािहजे. िनबंधक

तीस मा यता व याची न द होईपयत दु

त केलेला

उपिवधी अमंलात आणता येणार नाही.
74. सभासदांस नोटीस िदली पािहजे असे या उपिवधीत जेथे नमूद केले
असेल तेथे, सभासदां या िदले या प यावर अशी नोटीस िदली हणजे या
नोटीशीची यो य बजावणी झाली असे समजले जाईल.
75. सं थेचा िश का :अिधिनयम कलम 36 माणे सं थेचा एक सामाईक िश का (िसल) असेल
व तो यव थापका या ता यात राहील व याचा वापर संचालक मंडळा या
ठरावा या अिधकारा वये होईल.
वतकांचे/संचालकांचे नाव -

स ा

1) ..................................

1) ........................

2) ..................................

2) ........................

3) ..................................

3) ........................

4) ..................................

4) ........................

5) ..................................

5) ........................

6) ..................................

6) ........................
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7) ..................................

7) ........................

8) ..................................
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9) ..................................
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..................................

10) ........................
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